Poštnina plačana pri pošti 1386 Stari trg pri Ložu

ODMEVI 4
GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK

AVGUST- SEPTEMBER - OKTOBER 2020

UVODNIK

UVODNIK
Poletje, drugačno od običajnih, se je poslovilo in ostalo le še
spomin. Dnevi so zopet krajši, noči daljše. Življenje se je vrnilo v
običajen delovni ritem, ki pa zaradi negotovosti okrog covida ni
povsem brezskrben. Čeprav so strokovnjaki ves čas napovedovali,
da se virus še ne bo poslovil od nas, pa smo potihoma vendarle
vsi upali, da se bo stanje preko poletja nekako normaliziralo in
da bo virus tako, kot je prišel, tudi odšel. Žal se to ni zgodilo in
konec avgusta in v začetku septembra se je število okuženih v
Sloveniji zopet drastično povečalo. Ko pišem tale uvodnik, lahko
z veseljem ugotavljam, da je naša občina ena od redkih v Sloveniji,
ki še nima zabeleženega primera okužbe s koronavirusom, in
srčno upam, da tako ostane tudi naprej. Prihaja namreč čas, ko
so pogostejša tudi prehladna in druga obolenja, in po mnenju
infektologov je zato tudi nevarnost za okužbo s covidom še večja.
Kot že rečeno, je bilo letošnje poletje drugačno od dosedanjih.
Drugačno iz več razlogov. Zaradi koronavirusa, ki je nad nami ves
čas visel kot Damoklejev meč, je preko poletja odpadlo mnogo
prireditev, ki so običajno vsako leto popestrile dopustniške
dni ali pa obeležile okrogle obletnice, ki jih praznujejo naša
društva ali organizacije. In letos bi bilo v normalnih razmerah
na tem področju zelo pestro, saj okrogle obletnice obeležujejo
Turistično-rekreativni klub Nevtralia pa tudi kar tri gasilska
društva naše zveze, ki so planirala svoje jubileje obeležiti s
slovesnostmi na različne načine. Žal so se morali zaradi razmer
praznovanju in spremljajočim prireditvam odpovedati oziroma
jih prestaviti na kasnejša obdobja. Odpadle pa so tudi nekatere
druge tradicionalne prireditve, ki so v običajnem času popestrile
dogajanje poletnih dni. Se je pa med poletjem vendarle zgodilo
nekaj dogodkov in prireditev v manjšem obsegu, o katerih si
lahko preberete v glasilu.

Letošnje poletje si bomo zapomnili tudi po tem, da je bilo v
občini kljub koronavirusu precej živahno zaradi številnih gostov
oziroma turistov, ki so poletne dni preživeli v KTC-ju oziroma
v Hotelu Oskar, kot so ga za svoje potrebe preimenovali pri
turistični agenciji Oskar, v sklopu programov, ki jih je omenjena
agencija pripravila za svoje goste. Ali je tolikšno število slovenskih
gostov posledica dobrega dela agencije ali zgolj turističnih bonov,
ki smo jih državljani prejeli od države in jih moramo izkoristiti
v domovini v letošnjem letu, bo pokazal čas. Dejstvo pa je,
da lepote naše občine spoznava vedno več obiskovalcev, tako
slovenskih kot tudi tujih. Kako zadevo okrog tega in na splošno
okrog razvoja turizma v naši občini vidijo oziroma načrtujejo
v Agenciji Oskar, ki je sredi junija prevzela KTC v najem, pa si
lahko, kot smo obljubili v prejšnji številki glasila, preberete v
njihovem prispevku oziroma predstavitvi.
Kot vedno smo se tudi tokrat trudili, da ne glede na vse okoliščine
poskušamo narediti glasilo čim zanimivejše za bralce in da v njem
predstavimo čim več zanimivih in aktualnih tem. Upamo, da
nam je uspelo. Če pa vam v teh jesenskih dneh postane dolgčas
in si zaželite več branja, pa lahko posežete po knjigi. V Knjižnici
Miklova hiša so zopet pripravili kar nekaj zanimivih knjižnih
predlogov, ki jih predstavljajo tudi na straneh našega glasila, in
bralci boste zagotovo našli kaj zanimivega zase.
Naj vam ob koncu tega uvodnika v imenu uredniškega odbora
zaželim le še to, da tudi jesenske in prihajajoče zimske dni
preživite čim lepše, predvsem pa pazite nase in ostanite zdravi!
Vinko Košmerl,
odgovorni urednik

OBČINSKI PRAZNIK BOMO LETOS OBELEŽILI DRUGAČE
Občina Loški Potok ima v skladu z Odlokom o grbu,
zastavi, žigih in občinskem prazniku svoj občinski praznik 4.
oktobra. Praznik smo v skladu z omenjenim odlokom vsako
leto obeležili prvo soboto v mesecu oktobru s slavnostno
prireditvijo, ki ste se je običajno množično udeležili tudi
občani in drugi gostje. Zaradi splošnega stanja v zvezi s
koronavirusom in varnostjo pred morebitno okužbo pa
bo letošnje praznovanje potekalo drugače kot običajno.
Tradicionalne prireditve ne bo, pač pa bomo praznik obeležili
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zgolj s slavnostno sejo občinskega sveta v petek, 9. oktobra
2020. Na omenjeni seji bo podeljeno tudi občinsko priznanje.
Vsi pa upamo, da se bo stanje normaliziralo in bomo v
prihodnjem letu praznik spet lahko praznovali po ustaljeni
navadi oziroma praksi, s prireditvijo in z vašo udeležbo na
njej.

Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Loški
Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega bivališča v
občini Loški Potok, se na Odmeve lahko naročijo.
Cena posameznega izvoda je 0,83 EUR.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in
uredniško politiko. Priporočamo, da naj posamezni
prispevki ne presegajo velikosti 1.000 znakov
s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali
podobno. Fotografij, pripetih v programu Word,
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki
političnih strank in neodvisnih list ne smejo
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo
objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Odmevih
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob
smrti za pokojnimi občankami ali občani občine
Loški Potok v obsegu do 800 znakov s presledki.

Občina Loški Potok
Spominske objave ob obletnicah smrti se ne
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so
pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih
formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu.
Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne.
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske
pravice glede uporabe fotografij in besedil v
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski
obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina
Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko
ODMEVOV je 30. november 2020.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Prva investicija ob začetku mojega
mandata je bila izgradnja zbirnega centra
za kosovni material v Malem Logu. Kljub
temu da je bilo mnenje strokovnjakov
s tega področja, da bo po začetnem
navalu center bolj ali manj sameval, se
to ni zgodilo. Skozi celo leto se nabere
izredno veliko kosovnega materiala, od
bele tehnike do velikih količin odpadnih
gum. Presenetljivo veliko se zbere tudi
lesa in lesenega pohištva, ki se je včasih tako ali drugače
pokurilo. To, da se zbirni center nahaja v šotoru, se je
izkazalo kot prava rešitev, saj je ob slabem vremenu pravi
čas za pospravljanje in je takrat obisk največji. Zbirni
center je odprt dvakrat na teden, in sicer v sredo popoldne
in soboto dopoldne. Ta investicija je pripomogla k
bistvenemu zmanjšanju odpadkov v okolju, kar me veseli.
Poleg zbirnega centra ima vsako gospodinjstvo v občini
še vedno možnost, enkrat letno naročiti brezplačen
odvoz kosovnega materiala do 3 m3. Kljub vsemu pa se
še vedno pojavljajo primeri neodgovornega ravnanja. Bili
smo opozorjeni na odlagane odslužene kose bele tehnike
v Podplanini. Nekaterim je za okolje očitno malo mar in
še vedno odmetavajo smeti v naravo in na nekdanja vaška
smetišča. To je neodgovorno in nedopustno. Omenjene
odpadke je pospravila in odpeljala Komunala Ribnica.
Ob odgovornem ravnanju bi jih posameznik lahko že
prej, ne da bi se znašli v naravi in je zaradi tega zgubljalo
čas še nekaj ljudi.
V začetku julija je Elektro Kočevje dokončal pokablitev
20kV-daljnovoda od Jelenovega Žleba do Travnika. Tako
se celotna občina Loški Potok oskrbuje z elektriko po
kablu, ki je položen v zemljo, obstoječi zračni daljnovod
pa delavci Elektra odstranjujejo. Zgrajena je tudi nova
preklopna postaja (blizu kamnoloma nad Travnikom),
kjer bo preklope daljnovodov možno izvajati daljinsko
iz centra v Ljubljani, zaradi tega bodo intervencije ob
izpadih krajše. Poleg tega je v preklopni postaji že vgrajen
transformator za čistilno napravo, ki naj bi stala v bližini
(gradbeno dovoljenje zanjo imamo, kdaj pa bo na voljo
denar, se pa še ne ve). Ta investicija je za celotno občino
izrednega pomena, saj je oskrba z elektriko sedaj bistveno
bolj zanesljiva, sploh ob vremenskih neprilikah. Spomnite
se samo izpada elektrike zaradi žleda in vetroloma. Naj
se na tem mestu zahvalim tako direktorju kot ostalim
delavcem Elektra Kočevje, s katerimi je sodelovanje
odlično in znajo prisluhniti našim potrebam. Veliko dela
pri pridobivanju soglasij za služnost na parcelah, kjer
poteka trasa daljnovoda, je bilo narejeno na občini. Hvala
vsem lastnikom zemljišč, ki so dali soglasja.
To sicer ne pomeni, da do izpada elektrike iz kakšnega
drugega razloga ne bo več prihajalo. Za tak primer smo
načrtovali nabavo agregata, ki bo lociran ob večnamenskem
objektu Hrib in bo v primeru izpada oskrboval z
elektriko najnujnejše porabnike v centru občine. To pa
je večnamenski objekt (kjer so prostori civilne zaščite,
gasilcev in kotlovnica za daljinsko ogrevanje), zdravstveni
dom, lekarna, občinska stavba in šola.
Avgust - september - oktober 2020

Konec avgusta smo začeli s črpalnim poskusom na vrtini
na Hribu, iz katere, upamo, bomo lahko oskrbovali s pitno
vodo večji del občine. Ker je vrtina preveč oddaljena od
ustreznega priključka za elektriko, smo najprej razmišljali
o najemu agregata za ta namen, vendar smo po preračunu
stroškov ugotovili, da bi s sredstvi, ki bi jih namenili za
najem, lahko zagotovili več kot pol sredstev za nakup
agregata. Tako smo se po posvetu s strokovnjaki s tega
področja odločili za nakup agregata moči 80 kVA, ki ga
bomo po koncu črpalnega poskusa uporabili za namen iz
prejšnjega odstavka.

Agregat in črpališče pri novi vrtini

Še par besed o soglasjih, služnostih in pridobivanju
zemljišč za gradnje po občini. Ko prosimo lastnike za
razna soglasja, tega ne počnemo za občinsko upravo ali
župana. To počnemo za občane naše občine, za razvoj, za
čim ugodnejše življenje in bivanje v občini. Imamo srečo,
da se velika večina ljudi, na katere se obračamo s takimi
prošnjami, odzove pozitivno in hvala jim za to. Najdejo
pa se primeri, ko ni tako. Določeni ljudje gledajo le nase,
na svoj interes, kako bi prišli do največje koristi le zase, za
ostalo skupnost pa jim ni mar. Tako pač na dolgi rok ne gre,
saj se prej ali slej vse vrne. Dobro z dobrim, slabo s slabim.
Ena od zadev, s katero se ukvarjamo, je tudi odvajanje
meteornih voda. V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja
je zadrževalnik v Retjah za meteorno vodo, ki priteče s Hriba.
Ob zadnjih dveh pošiljkah obilnih padavin je voda ravno
na mestu, kjer naj bi to vodo zajeli, povzročila precejšnje
poškodbe na cesti in tudi na njivah. Padavine so povzročile
poškodbe tudi na drugih javnih površinah in površinah v
zasebni lasti. Vedno več je asfaltiranih in tlakovanih površin,
ki preprečujejo ponikanje. Voda se koncentrira v meteorni
kanalizaciji, ki pa tako intenzivnim padavinam ni kos.
Pozivam vse lastnike nepremičnim, da v največji možni
meri poskrbijo za ponikanje meteorne vode na svojih
zemljiščih, ob padavinah pa tudi sami poskrbijo za to, da
jaški meteorne kanalizacije ob njihovih nepremičninah
niso zamašeni z listjem ali drugim materialom, in tudi sami
prispevajo k zmanjšanju tovrstnih težav.
Ob koncu še par besed o epidemiji covid-19. Bliža se jesen
in hladno vreme prinaša več respiratornih obolenj, možnost
okužb bo večja. Držite se navodil pristojnih organov, tako
glede omejitev kot ravnanja v teh razmerah. Zaenkrat smo
jo odnesli kar dobro, upajmo, da bo tako tudi naprej.
Župan Ivan Benčina
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OB 20. OBLETNICI USTANOVITVE NSi
Stranka Nova Slovenija, krščanski demokrati, te
dni praznuje svojo dvajsetletnico. Predsedovanje
stranki v njenih najtežjih časih in desetletno
vodenje mi je prineslo veliko lepih, spodbudnih in
veselih trenutkov. Prineslo pa je tudi veliko napora,
odrekanja in skrbi. Ne samo zame, pač pa tudi za
mojo družino. Zadovoljna sem, da nam je uspelo krščansko
demokracijo vrniti v parlament, jo okrepiti in iz nje narediti
demokratično, verodostojno in programsko močno stranko.
NSi je v preteklosti dokazala, da zna reševati probleme in
predlagati dobre rešitve. Naj spomnim na delo ustanovitelja
in prvega predsednika NSi ter nekdanjega finančnega
ministra dr. Andreja Bajuka, ki je bdel nad slovenskimi
financami in nas pripeljal do evra. Prvi finančni minister, ki
je znižal davke in uvedel informativni izračun dohodnine, da
nam ni bilo več potrebno zbirati računov in oddajati davčne
napovedi. Njegove zasluge je prepoznala tujina in leta 2006
ga je revija Banker razglasila celo za evropskega finančnega
ministra leta. Ko se oziram nazaj bolj osebno, lahko rečem,
da me je vsaka politična funkcija naredila močnejšo, bolj
izkušeno in odporno za udarce in natolcevanja vseh vrst.
Hvaležna sem za vse lepe izkušnje in številne ljudi, s katerimi

sem na tej poti sodelovala. Najprej so me podpirali in mi
pomagali moji domači, potem strankarski kolegi, strokovni
sodelavci in politični sopotniki. Verjamem, da je v vsakem
človeku veliko dobrega in vsak človek nekaj zna, zato je svet
okrog nas lahko boljši in bolj urejen, če znamo to videti,
sprejeti in tudi uporabiti. Dober predlog je pač dober, zato
ni najpomembnejše, od koga prihaja, pač pa, kaj bomo z
njim naredili. Dovolite mi, da izrazim tudi svoje prepričanje,
da Slovenija potrebuje močno krščansko demokracijo in
stranko, ki bo bolj uravnotežila slovenski politični prostor.
Slovenci potrebujemo politiko in politike, ki jim je mar za
to državo in za njene ljudi. Slovenija potrebuje stranko, ki
zna sodelovati z drugimi, spoštuje demokratična pravila,
človekove pravice in vladavino prava. Slovenija potrebuje
stranko, ki se osredotoča na probleme in zanje išče rešitve.
Ob 20-letnici delovanja NSi čestitam vsem krščanskim
demokratom in demokratkam, ki ste neutrudno delali za
stranko, da smo skupaj ohranili in branili vrednote krščanske
demokracije v Sloveniji. To so tudi naše skupne in temeljne
evropske vrednote, ki bodo ohranile EU, da bo obstala in
vzdržala vse zunanje in notranje pritiske.
Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

NOV SVEŽENJ EVROPSKIH RAZVOJNIH SREDSTEV
Pred nekaj tedni so v Bruslju potekala večdnevna
naporna pogajanja o tem, kako se bo naredil razrez
za naslednjo finančno perspektivo in kako se bo med
članice EU finančno razdelil obsežen paket sredstev
za premagovanje posledic covida-19. Splošno
priznano je, da se je slovenska ekipa, ki jo je vodil
predsednik vlade Janez Janša, odlično odrezala in izpogajala
10,5 mlrd. To je bistveno več, kot nam je bilo namenjeno pred
začetkom pogajanj. Izpogajani znesek predstavlja približno
višino letošnjega državnega proračuna. Zelo pomembno pa
je, da je večina, več kot 60 % sredstev, nepovratnih. Žal na teh
pogajanjih ni bilo nikjer opaziti slovenskega člana evropske
komisije, komisarja Janeza Lenarčiča, ki je zadolžen za
krizno upravljanje, pa čeprav je v veliki meri šlo prav za
odpravljanje posledic korona krize. Ni ga bilo moč najti ne
za slikanje ne za izjave, pa naj so se naši mediji še tako trudili.
Brez dvoma gre za velik pogajalski uspeh Janše, saj je iztržil
precej več, kot je bilo predvideno pred začetkom pogajanj.
A kljub temu se najdejo tudi taki, ki z rezultatom pogajanj
niso zadovoljni, ne z zneskom in ne z njegovo strukturo.
Gre predvsem za politike in pristaše opozicije in opozicijsko
politično profilirane komentatorje, ki se vedno potrudijo, da
med ljudi spuščajo dvome in nezadovoljstvo.
Tanja Fajon, ki s svojo politično skupino SD ne zamudi
nobene priložnosti (če je ni, si jo pa naredi), da ne bi javno
povedala, da ima škodljive Janševe vlade dovolj, razen megle
ne pove, kaj je njena alternativa. A taista tovarišica Janševi
vladi istočasno ponuja program, torej vsebine in seveda
tudi kadre, ki naj bi z vlado pripravili in izpeljali ukrepe za
izhod oziroma ublažitev posledic »koronske« krize. To je
kaj čuden pristop voditeljice stranke SD, ki je mimogrede
s svojimi izjavami ponižala vse države višegrajske skupine
(Češko, Slovaško, Madžarsko in Poljsko) in se mimogrede
sprla še z vrhom srbske politike. In političarka, ki ni zmožna
nobenega resnega sodelovanja ne znotraj ne zunaj države,
se ponuja za rešiteljico porabe na pogajanjih prigaranih
razvojnih sredstev.
Avgust - september - oktober 2020

Veliko ima po družbenih omrežjih povedati tudi nekdanji
»samoodstopljeni« predsednik vlade Marjan Šarec. Vse ve,
kaj in kako bi bilo potrebno storiti v boju proti koroni in pri
porabi evropskih sredstev. A kot vedno do sedaj – najbolj
razžaloščeni in nepotešeni so tisti, ki niso bili sposobni
učinkovito počrpati niti sredstev dosedanje perspektive,
zaradi česar je Slovenija med najmanj uspešnimi koristniki
bruseljskega denarja. Ti so najbolj nezadovoljni z Janšo, s
SDS, SMC, z DeSUS-om in NSi-jem.
Vsekakor pa bo ta koalicija veliko večino sredstev namenila za
»trde« programe, torej za investicije, ki edine pripomorejo
k odpravljanju razvojnih zaostankov in k narodovi blaginji.
Tu je velika priložnost tudi za naše občine, ki so se s črpanji
kar izkazale. Za razne »mehke vsebine«, ki so jih forsirale
prejšnje leve koalicije in na katerih so se pasle številne
levičarske civilnodružbene skupine in nevladne organizacije,
od katerih ni bilo nobenega resnega razvojnega učinka, razen
da je to omrežje lagodno živelo, bo denarja bistveno manj.
In to organizatorje raznih protestov proti vladi pravzaprav
najbolj boli.
Tudi zato sta predvsem SMC in DeSUS pod stalnim
medijskim in političnim pritiskom, tako od zunaj kot tudi
od znotraj. Karkoli storijo njihovi ministri, vse je skritizirano
in oporekano. Moram priznati, da se politiki obeh strank
dobro držijo in dobro branijo. Predvsem rezultati dela v
teh 4 mesecih so tisti, ki članom obeh strank omogočajo
dokaj suvereno držo. Niti poskusi medijev in opozicije, da
so na posamične odločitve vlade ali ministrov poskušali
podtakniti t. i. ideološkost, se niso obnesli.
A naj člani SD, LMŠ, Levice in še kdo še tako pametujejo, je
ta koalicija v času koronske krize finančno pomagala skoraj
vsakomur – študentom, dijakom, družinam, upokojencem,
podjetjem …
In bencin in dizel sta že 4 mesece po 1 €.
Jože Tanko, poslanec SDS
in podpredsednik državnega zbora
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AKTUALNO

PITNA VODA LETA 2020 PRITEKLA TUDI V ZASELEK
BELA VODA
Po večletnih naporih ter
iskanju rešitev in variant,
kako prebivalcem zaselka
Bela Voda zagotoviti
zanesljivo oskrbo s pitno
vodo, je investicija postala
izvedljiva v letu 2019,
ko je Elektro Ljubljana
nameraval
pokabliti
20 kV-daljnovod med
Travnikom in Jelenovim
Žlebom. Glede na to,
da del nameravane trase
poteka tudi preko Bele
Vode, smo prišli na idejo,
da bi na odseku, dolgem
cca 850 metrov, sočasno
gradili vodovod in kablovod.
Skupaj s predstavniki Elektra
Ljubljana in Hydrovoda
iz Kočevja smo določili
tehnične parametre in
pogoje, pod katerimi se lahko
nameravana investicija izvaja
s sočasnimi zemeljskimi deli
na najzahtevnejšem delu trase med naseljem Travnik in
zaselkom Bela Voda. Da bi lahko pitna voda pritekla
do prebivalcev Bele Vode, je bilo potrebno premagati
višinsko razliko cca 150 metrov, zato je bilo potrebno
obnoviti in dograditi tudi del obstoječega vodovodnega
omrežja, ki vodi iz Travnika proti Dragarski dolini.
Občina Loški Potok je v letu 2019 izvedla javno naročilo
za izvedbo gradbenih del na obnovi vodovoda Travnik
in dograditvi vodovoda za
Belo Vodo. Kot najugodnejši
ponudnik je bilo izbrano
podjetje
Komunalne
gradnje d. o. o. iz Grosuplja.
Izbrano podjetje je takoj po
podpisu gradbene pogodbe
pričelo z gradbenimi deli,
ki so bila zaradi zimskih
razmer prekinjena in so se
nadaljevala letos spomladi
ter bila dokončana v mesecu
juniju 2020. Glede na to,
da je bila trasa gradbenih
del zelo zahtevna, je bilo
potrebno na njej zgraditi
novo črpališče, položiti cca
1.700 metrov duktilnih in
PE-cevi, nekaj zračnikov
in blatnikov, zgraditi 10-m3
vodohran ter novo odjemno
mesto za električno energijo,
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ki jo novi vodovodni sistem potrebuje za nemoteno
delovanje. Na celotnem območju zaselka Bela Voda je
bilo zgrajenih 11 novih hišnih priključkov. Občina Loški
Potok je za celoten znesek investicije namenila lastna
proračunska sredstva v skupni višini 299.510,76 EUR.
Zaključeno investicijo smo
slavnostno predali v
uporabo na krajši kulturni
prireditvi 24. 06. 2020, ki
se je odvijala v središču
zaselka Bela Voda. Na
prireditvi so nas nagovorili
župan naše občine g.
Ivan Benčina, direktor
podjetja Hydrovod d. o.
o. iz Kočevja g. Antun
Gašparac ter predsednik
vaške skupnosti Travnik g.
Marko Lavrič. Za glasbeno
popestritev
prireditve
je poskrbela skupina
Povasenk in povasenca.
Da pa bi nova pridobitev
dolgo služila svojemu
namenu, je za blagoslov poskrbel še naš župnik g. Bojan
Traven. Po končanem uradnem delu smo se vsi skupaj
malce zadržali ob prijetnem klepetu in prigrizku, ki
ga je za vse zbrane pripravil izvajalec del, podjetje
Komunalne gradnje d. o. o. iz Grosuplja, ter dobrotah, ki
so jih pripravile vaščanke Bele Vode.

V imenu občine in v svojem imenu se še enkrat
zahvaljujem za strpnost in razumevanje vsem
prebivalcem naselij Travnik in Bela Voda, ki so imeli v
času gradnje motene dostope do svojih hiš ali parcel.
Prav tako se zahvaljujemo vsem lastnikom parcel, ki so
nam dali brezplačne služnosti za izgradnjo in vzdrževanje
novega vodovodnega sistema in zemeljskega kablovoda.
Upamo, da taka zavest med občani ostane praksa tudi
pri bodočih občinskih investicijah.
Skrbnik projekta:
Sašo Debeljak
Odmevi

AKTUALNO

OBNOVA POKOPALIŠKEGA ZIDU IN
UREDITEV OKOLICE CERKVE V STAREM KOTU
Zunanjost cerkve svetega Frančiška Ksaverija v Starem
Kotu je bila nazadnje temeljito obnovljena leta 1996.
Takrat je dobila novo streho in fasado. Asfaltirana je
bila dovozna cesta, pred cerkvijo sta bili postavljeni dve
leseni mizi s klopmi, uredila se je okolica cerkve. Lansko
leto smo ugotovili, da je bilo takratno delo dobro
opravljeno, saj je cerkev v »dobrem« stanju. Zob časa
pa je na nekaterih mestih krepko načel zid, s katerim je
obzidano pokopališče.
Zid po obnovi, foto: Franc Vesel

Vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot sta skupaj z
Občino Loški Potok poskrbela za zamenjavo dotrajanih
miz in klopi ter ureditev okolice cerkve.

Okolica cerkve in zid po obnovi, foto: Franc Vesel

Zid pred obnovo, foto: Uroš Bartol

Tudi leseni mizi in klopi so v razpadajočem stanju.
Odločili smo se, da pristopimo k obnovi načetega. Ker
gre za zahtevno opravilo, smo se za nasvet in pomoč
obrnili na Komunalo Ribnica, ki sicer zelo vzorno skrbi
za urejenost okolice cerkve in pokopališče samo (košnja
trave). Direktor, gospod Bojan Trdan, nam je prisluhnil.
Obnovitvena dela so se pričela sredi julija letošnjega leta
in zaključila neposredno pred praznovanjem svetega
Roka, to je 16. avgusta. Največ »prstnih odtisov« sta na
obnovljenem pokopališkem zidu pustila Uroš in Lado iz
Komunale Ribnica.
Posebej je potrebno poudariti, da so se zelo potrudili
kvalitetno opraviti vsa dogovorjena dela – poleg
obnove pokopališkega zidu tudi barvanje vhodnih
vrat na pokopališče, postavitev robnikov in asfaltiranje
komunalnega otoka. Upoštevali so našo željo, da bi bila
dela končana pred praznikom svetega Roka, ki vaščanom
Novega Kota in Starega Kota veliko pomeni.
Avgust - september - oktober 2020

Praznik svetega Roka smo tako lahko tudi zaradi zgoraj
zapisanega praznovali svečano in ponosno. Za to, da
se nismo po končani sveti maši, ki jo je daroval župnik
gospod Bojan Traven, prehitro razšli, pa so poskrbeli
vaščanke in vaščani Novega Kota in Starega Kota z
domačim pecivom.
Da ima pogostitev »rep in glavo«, pa že vrsto let skrbi
vsa Pargarjeva družina iz Novega Kota. HVALA.
Vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot se zahvaljuje vsem
skupaj in vsakemu posebej, ki ste sodelovali pri obnovi
pokopališkega zidu in urejenosti okolice cerkve v Starem
Kotu.
Zapisal: predsednik vaške skupnosti Novi Kot in Stari Kot
Franc Vesel
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AKTUALNO

HOTEL OSKAR LOŠKI POTOK

Agencija Oskar je konec junija z najemom KTC-ja
vstopila v Loški Potok. Sprejeli smo velik izziv, kako v
Loški Potok pripeljati goste in jih navdušiti nad čudovito
odmaknjeno deželo. Še posebej v koronskih časih, ko se
veliko ljudi še vedno boji gibanja izven znanih okvirov.

Že ob prvem stiku s hotelom v juniju nas je
presenetila zračnost, prijetnost in predvsem brezhibna
urejenost hotela, ki nosi iste barve kot naša agencija –
svetlo zelene tone na stenah in udobnih stolih recepcije.
Takoj smo se lotili gore nadgradenj, da bi hotel postal
udoben za bivanje večdnevnim gostom. Aktivirali smo
gostinsko ponudbo (bar) z izbranimi vrstami pijač,
opremili teraso s čudovitim razgledom na potoško
dolino, uredili smo knjižnico in v skupne prostore vnesli
duh s potovanj širnega sveta. Dodali smo najboljšo kavo
in prav ta vikend tudi najboljši sladoled! Ponudbo vsak
dan nadgrajujemo.
Hkrati smo pripravili zanimive programe po okolici
– od kočevskega do snežniškega, od cerkniškega do
bloškega območja. Z množico drobnih presenečenj na
poti, ki jih vidi izurjeno oko, ki je desetletja odkrivalo svet
s sopotniki in ve, kje zavibrira sopotnikovo srce. Vključili
smo naše najboljše vodnike. Vsi gosti so bili presenečeni,
kaj vse je mogoče izluščiti iz domače dežele. Včasih nam
mora tujec povedati, kako lepa je naša dežela!
Delali smo hitro in zanesljivo. Ustvarili smo, česar ni
še nihče pred nami. Na vrsti je bila promocija – potoške
dežele, hotela, vsega. Povabili smo vse sopotnike, ki so
24 let z nami raziskovali vse kontinente sveta. Govorili
smo jim, naj pridejo v Loški Potok in bodo presenečeni
– kaj vse je mogoče tu spoznati in doživeti.
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In so prišli in še prihajajo. Všeč jim je vzdušje v
hotelu in na potovanjih v deželi medveda, presenečeni
so nad čudovito naravo, urejeno okolico, navdušuje jih
prijaznost domačinov. V Loškem Potoku ostajajo tri
ali več dni, všeč so jim svežina, rahla odmaknjenost,
mir in tišina. Domov odhajajo navdušeni in zadovoljni.
Njihova beseda je najboljša reklama.
Naenkrat smo se v Agenciji Oskar znašli v vlogi
pospeševalca turizma v Loškem Potoku in regiji. Veseli
smo in sprejemamo izziv, da ustvarjamo skupaj s širšo
lokalno skupnostjo. Tega bi si želeli še več, saj bodo
september, oktober, prihajajoča jesen in zima prav tako
aktivni. Zato vas vabimo – dobrodošli ste z idejami in
ponudbami lokalnih izdelkov.
Možnosti za razvoj turizma v regiji je še neskončno.
Prava smer razvoja gre gotovo v trajnostni turizem, ki
združuje interese lokalne skupnosti in gostov, hkrati pa je
konstruktiven za naravo in življenjski način domačinov.
Možnosti so velike, a hkrati potrebujejo moč volje vseh
vključenih, kot je to potrebno za vsako spremembo v
življenju.

Turizem je čudovita dejavnost, čista in lepa, vendar
zahteva veliko vztrajnosti in dela, prijaznost in predvsem
srčnost vseh, ki so vanj vključeni. Najbolj pomaga
veselje do dela, do stika z gosti in veselje ob njihovem
zadovoljstvu. Kot to počnemo z našimi potniki povsod
po svetu, z veseljem to počnemo z vsakim izmed vas,
tukaj v našem novem domu.
Odmevi

AKTUALNO
Vabljeni v Hotel Oskar, obiščite nas! Posladkajte se z
najboljšim sladoledom ali kavo, uživajte v vrsti koktejlov
in slastnih napitkov. Pridružite se nam na eksotičnih
večerih in potopisnih predavanjih, prinesite nam dobro
idejo, kako bi lahko vse skupaj še nadgradili.
Vabljeni, Oskar
Ekipa Agencije Oskar

Za občasno pomoč in delo v hotelu iščemo
sodelavce:
- kuharja/kuharico,
- receptorja/receptorko,
- čistilko/sobarja/sobarico.
Prijave s kratkim življenjepisom pošljite na
hotel@agencija-oskar.si

DESTILACIJA NEKOČ IN DANES
Z izvajanjem projekta smo
intenzivneje pričeli v mesecu
avgustu, saj so se nam letos
aktivnosti zamaknile tudi
zaradi epidemije COVID-19,
ki je za 3 mesece onemogočila
izvajanje projektnih aktivnosti.

V začetku leta 2020 je Občina Loški Potok skupaj s
partnerjema, Društvom HERBS in Zadrugo Zakladi
Kočevske, z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju
projekta Destilacija nekoč in danes.

Prvo delavnico v okviru
projekta smo izvedli na
ribniškem gradu v sodelovanju
z Danielo Oberstar, ki nam
je
predstavila
postopek
destilacije
in
uporabo
destilatorja. V prijetnem
ambientu smo spoznali,
katere rastlinske materiale
iz lokalnega okolja lahko
destiliramo in uporabimo za pridobivanje eteričnega olja
ali hidrolatov ter za kaj jih uporabljamo, na kaj moramo
biti pozorni pri destiliranju in še mnogo zanimivih stvari.
V mesecu septembru smo poleg omenjene delavnice,
ki smo jo izvedli tudi v Sodražici in Loškem Potoku,
izvedli še delavnice na temo naravna kozmetika in čaji,
na katerih bomo na kratko predstavili zdravilna zelišča v
kozmetiki, nato pa nadaljevali z dejansko izdelavo mazila
ali kreme ali olja ali mleka za telo.
Najpomembnejši del projekta, ki je finančno
najzahtevnejši, je strokovna analiza eteričnega olja
in hidrolata iz iglic smreke, ki jo je izvedla Fakulteta
za farmacijo iz Ljubljane. Z analizo smo pridobili
prave podatke o kvaliteti olja, vsebnosti učinkovin
in prisotnosti alergenov, kar je najpomembnejše za
odločitev o komercialni rabi. Povzetek analize bo
predstavljen v brošuri, ki je tudi del projekta.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Avgust - september - oktober 2020
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ŠOLA

ŠOLSKO LETO ZAČELI V ŠOLSKIH KLOPEH
Začelo se je novo šolsko leto, šolsko leto
2020/2021. Tako kot se je lansko zaključilo
na poseben način, smo seveda pričakovali,
da bo tudi začetek novega nekaj posebnega.
Počitnice so bile za vse nas zaposlene v
šolstvu in za vse, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem,
usmerjene predvsem v organizacijo dela v tem posebnem
šolskem letu. Včasih je bilo naše glavno delo priprava na
pedagoški proces, letos pa nam je največ dela povzročila
organizacija dela, kako zagotoviti varnost in preprečiti
širitev koronavirusa. V zadnjih dneh smo prišli do nekega
zaključka, kako naj to delo poteka. Najpomembnejša
točka tega zaključka pa je seveda odločitev, da se vsi
vrnemo v šolske klopi.

Naša občina je ena redkih, kjer okužbe do 1. septembra
2020 še nismo imeli. To je verjetno tudi odraz spoštovanja
ukrepov in zavedanja, da moramo vsi stopiti skupaj in biti
enotni. Da moramo biti odgovorni in delati dobro za celo
skupnost, ne samo zase. To je ena močnih točk, ki nas
Potočane povezuje. Naj ostane tako tudi naprej.
Cilja nas vseh skupaj sta samo dva: da poteka šolsko delo
v šoli in se šole ne zapirajo in da vsi ostanemo zdravi.
Za dobro teh dveh ciljev predlagam, da se karseda držimo
priporočil, predvsem tistih, ki se jih lahko in ki preveč ne
otežujejo vzgojno-izobraževalnega procesa, obenem pa
po mnenju stroke naredijo korak k preprečevanju širjenja
virusa. Večina priporočil je vezanih na delo v šoli, zato
starši s tem ne boste imeli nobenih nevšečnosti. Če pa bo
kakšno priporočilo tudi od vas, staršev, in drugih občanov
zahtevalo določene aktivnosti ali omejitve, pa jih vendarle
poskusimo upoštevati.
Na tem mestu želim omeniti, da razpravljanje z menoj o
tem, ali je neko priporočilo dobro ali ne, nima nobenega
smisla. Stroka bo odločila in podala neka priporočila,
ki smo jih kot javni zavod dolžni upoštevati v največji
možni meri. Kajti za skupnost kot celoto je gotovo to
priporočilo najboljša izbira. Verjemite, da bo tudi pri
otrocih upoštevanje ukrepov postalo rutina in se čez nekaj
časa s tem ne bomo več ukvarjali in obremenjevali ter bo v
šoli vzgojno-izobraževalni proces ponovno postal glavna
dejavnost. Kar je tudi prav. Potreben pa je čas.
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Glede na situacijo, ki bo verjetno še kar trajala, želim, da
se po šoli giblje čim manj zunanjih obiskovalcev, torej tudi
staršev. Prosim vas, da če ni nujno, ne hodite po šoli. Če
že morate, pa prosim, da uporabljate masko in razkužilo.
Prag šole je letos prestopilo le deset prvošolcev. Majhna
generacija, po hitrem pogledu statistike mislim, da celo
najmanjša generacija prvošolcev v zgodovini potoške
šole. Ampak ni strahu, prihajajo večje generacije. Tisti,
ki verjamete v napovedovanje prihodnosti, boste morda
pomislili, da to celo ni naključje. Ravno letos tako
majhna generacija, ker moramo imeti dovolj prostora, da
upoštevamo ukrepe. Domišljija ne pozna meja.
Prvošolce smo sprejeli in jim slavnostno podelili rutke
v zgornji šolski avli. Za njih je prvi šolski dan nekaj
posebnega, zato smo jim takega tudi pričarali s sprejemom,
igrico in pogostitvijo. Za nameček pa nas je obiskal tudi
novinar RTV, ki so mu tudi sami prvošolci podelili veselje
ob vstopu v šolo.
Začetek šolskega leta pa ne pomeni samo polne šole
in vrtca, ampak se spremeni tudi dogajanje po kraju,
posebej okrog šole. Poveča se promet, število peščev,
kolesarjev …, torej vseh udeležencev v prometu. Zato je
pomembno, da v prvih dneh šole zagotovimo tudi večjo
pozornost na tem področju. V ta namen v sodelovanju
s Policijsko postajo Ribnica, s Svetom za preventivo
in varnost v cestnem prometu občine Loški Potok in
Združenjem šoferjev in avtomehanikov POŠ-TEL
organiziramo varstvo v cestnem prometu pri prehodu za
pešce in avtobusni postaji. Že vrsto let to prostovoljno
delo opravlja Stanko Modic v sodelovanju s policisti. Na
tem mestu se za sodelovanje vsem lepo zahvaljujem.
Kot sem že omenil, se nam z letošnjim letom zmanjšuje
število otrok v šoli. Po drugi strani pa se soočamo s
povečanjem števila otrok v vrtcu. Torej, kot sem rekel, ni
skrbi. Zaradi tega povečanja imamo v planu z mesecem
oktobrom dodatno odpreti šesti oddelek vrtca. Začel bo
kot polovični, a se bo predvidoma januarja spremenil v cel
oddelek. Oddelek bo lociran v opremljenem prostoru, kjer
je včasih že deloval vrtec. Gre za bivše šolsko stanovanje z
vhodom pri igrišču.

Že konec lanskega šolskega leta smo postavili pred šolo
nov prometni znak. Verjamem, da mnogi nismo vedeli,
kaj ta znak sploh pomeni in zakaj tam stoji. Gre za
znak umirjenega prometa. V tem območju imajo pešci
prednost pred vozili in tukaj je tudi dovoljena igra otrok.
Odmevi

ŠOLA
Zdaj je verjetno vsem jasno, zakaj stoji tukaj. V tem
območju lahko tudi prvošolci sami korakajo v šolo. Tako
starši prvošolcev lahko že prej spustite otroka v šolo in ga
ni potrebno peljati prav do vrat učilnice. Mislim, da se vsi
strinjamo, da bo dovolj varno. Ker je tukaj intervencijska
pot, se ne more to območje kar zapreti, zato je zaenkrat
postavljen samo znak. Vendar sam znak še ne naredi
območja dovolj varnega, zato vljudno prosim, da se to
območje vsaj v času pouka ne uporablja kot dovozna
avtomobilska pot za vožnjo otrok v šolo, kajti dovolj
varno bo samo, če bodo tam samo pešci. Načrtovano

imamo tudi, da v prihodnosti to območje spremenimo v
šolsko dvorišče.
Kljub dani situaciji si želim, da učenci celo šolsko leto
preživijo v šolskih klopeh, otroci v vrtcu pa prijetno
med sovrstniki. Le tako bodo vsi dobili kar se da največ
od šolskega sistema. Vse to pa je odvisno od vseh nas.
Vsak od nas mora prispevati svoj kamenček k mozaiku te
zgodbe. Zelo bom vesel in srečen, če za konec šolskega leta
napišem članek z naslovom: Uspelo nam je brez zapiranja
šole in vrtca.
Ravnatelj
Andrej Starc

KOTIČEK ZA STARŠE: OTROŠKI JOK
Ko otrok joče, se odrasli še vedno zelo pogosto
odzovemo v smislu: »Ne jokaj, saj ni nič hudega, saj si
že velik fant/punca.« Ne zavedamo pa se, da mu s tem
prikrito sporočamo, da ne priznavamo njegovih čustev,
da naj svoja čustva potlači, da napačno čuti.

joka, hudo mu je in je hkrati vesel, ko je spet v varnem
objemu svoje mame. Tak otrok lahko potem še ves dan
predeluje to stisko in veliko časa joka, je razdražljiv ter
nenehno išče bližino svojih staršev. Drugi primer je
lahko tudi malo starejši otrok, ki je bil v šoli, kjer se je
sprl s prijatelji, učiteljica je pograjala njegovo domačo
nalogo, pri športu mu je šlo slabo itd. Ko bo otrok
prišel domov, ga bo lahko starš samo nekaj vprašal in že
bo planil v jok. Takrat se zgodi, da je otrokov čustven
nahrbtnik prepoln in da mora vse stiske dati ven iz sebe.
Kaj želim v prvi vrsti povedati s tema dvema primeroma?
Predvsem to, da dovolite otroku, da izrazi svoja čustva in
da lahko joka. To mu tudi povejte, npr.: »Lahko jokaš.
Zjokaj se, če se boš boljše počutil.« Dajte mu prostor,
da izrazi vse svoje stiske in različna čustva: »Tukaj sem
zate.« Priznajte otrokova čustva: »Verjamem, da ti je
težko. Razumem tvojo žalost.« Otroku povejte, da ste
ob njem, da je vse v redu in da lahko joka. Če želi, mu
ponudite tudi objem, fizično bližino.

Pogosto jok povezujemo s tem, da otrok izsiljuje, da se
trmi, da hoče le našo pozornost, da joka »brez veze«. V
resnici pa gre za to, da otrok deluje s čustvenim delom
možganov, ki jih ne more kontrolirati. Otrokovi odzivi
na različne dogodke so zato lahko zelo izraziti, burni
in čustveni. Pri tem je pomembno, da damo otroku
vedeti, da lahko izrazi čustva na nek sprejemljiv način
in da lahko joka. Pomembno je, da se zavedamo, da
otrok s tem izraža in predeluje svoja čustva, z jokom se
regenerira, jok mu pomaga odložiti vsa bremena, stiske,
vsa čustva, ki so se nabrala v njem.
Kot vzgojiteljica in kot mama vem, da otrok da ven
iz sebe vse svoje stiske s čustvenim izbruhom in da
najpogosteje joka pri osebi, pri kateri se čuti varnega in
sprejetega, to so običajno starši. Pogost primer je v času
otrokovega uvajanja v vrtec. To je za otroka zelo stresno
obdobje v njegovem življenju, saj se mora prilagoditi na
novo okolje, nove ljudi, poleg tega pa lahko zraven čuti
še stisko mame, ki mora otroka oddati v varstvo in oditi
v službo po enajstih mesecih. Otrok čuti mamo, doživlja
stres v novem, njemu nepoznanem okolju … Kaj se
zgodi največkrat, ko pride mama po tega otroka? Otrok
Avgust - september - oktober 2020

Mislim, da se včasih premalo zavedamo, kako pomembno
je izražati svoja čustva. Odrasli smo tisti, ki moramo
otrokom dovoliti in pokazati, da s tem ni nič narobe.
Ranljivost, izražanje čustev ni znak šibkosti, temveč
čustveno zrel in odgovoren odnos do življenja. Dobro
vemo, da potlačena čustva na dolgi rok ne prinesejo prav
nič dobrega, in verjamem, da si za naše otroke želimo
le najboljše. Lahko začnemo pri tem, da jim dovolimo
izražanje čustev, tudi z jokom.
Nina Debeljak
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ŠOLA

ZBOROVSKO PETJE NA NAŠI ŠOLI
V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU MALO DRUGAČE
V preteklem šolskem letu je v obeh pevskih zborih na naši
šoli prepevala kar polovica učencev. Na začetku šolskega
leta je bilo v otroškem pevskem zboru trideset pevk in
pevcev od 2. do 4. razreda, v mesecu januarju pa se jim
je pridružilo še petnajst pevcev in pevk iz 1. razreda. V
mladinskem pevskem zboru je prepevalo devetindvajset
pevk in en pevec, Luka Lavrič iz lanskega 6. razreda. V
otroškem pevskem zboru je bilo vedno kar lepo število
dečkov. Za petje v mladinskem pevskem zboru, kjer so
zahteve večje, pa jih je pogosto kar »zmanjkalo«. Vzrokov
za to je verjetno več, med njimi tudi glasovne spremembe
fantov in čas pevskih vaj, saj vedno potekajo po pouku v
njihovem prostem času. Zato pa gre vsa pohvala dekletom,
ki del svojega prostega časa namenijo tudi zborovskemu
petju. Oba pevska zbora sta sodelovala na vseh šolskih
prireditvah, mladinski pevski zbor pa je v začetku oktobra
nastopil tudi na prireditvi ob občinskem prazniku. Z
velikim navdušenjem smo se vsako leto pripravljali na
božično-novoletni koncert potoških pevskih zborov in
na nastop za slovenski kulturni praznik. Pri teh nastopih
sta nas pogosto spremljala ga. Alenka Bojc na klavirju in
učitelj Jože Lovka na sintetizatorju. Tako je bilo tudi v
preteklem šolskem letu in ko smo bili že v velikih pripravah
za sodelovanje na območni reviji predšolskih, šolskih in
mladinskih pevskih zborov v okviru JSKD Ribnica, ki
se vsako leto odvija na naši šoli, smo kar naenkrat ostali
doma.

No, in tudi tega ni bilo. Prvič se je zgodilo, da pevke,
ki odhajajo iz mladinskega pevskega zbora, niso imele
svojega zaključnega koncerta. To bi jim bila zahvala za
devetletno prepevanje v šolskih pevskih zborih, takrat
bi zadnjič nastopile s svojimi izbranimi pesmimi. Prav
tako pa se je neobičajno zaključilo prepevanje v pevskih
zborih tudi za ostale pevke in pevce naše šole.
Upoštevajoč navodila in priporočila strokovnjakov na
različnih področjih, tako tudi na glasbenem, se je naše
pevsko druženje končalo že v mesecu marcu, potem pa
nadaljevalo na daljavo, kar za delovanje pevskega zbora
nikakor ni enako.

S pevkami devetega razreda smo se letos poslovile na
valeti, kjer so Loti Debeljak, Nika Košmerl, Alina Šega,
Klara Lavrič, Nadja Košmrlj in Lana Mohar prejele zlata,
Aleksandra Kitanovska pa srebrno Gerbičevo priznanje
in značko. Skupaj s sošolci in sošolkami so zapele eno
od izbranih pesmi za zaključni koncert z naslovom
»Zgodba o prijateljstvu«.

Nova navodila – pevski zbor – pouk na daljavo. Nove
izkušnje. Negotovost – kako se bomo od doma pripravili
na revijo in na letni zaključni koncert? Kako bo vse
skupaj zvenelo, ko bomo prišli skupaj? Končno novica
– odpoved območne revije in zame olajšanje. Od takrat
naprej sem razmišljala samo še o zaključnem koncertu
in zaradi deklet devetega razreda upala, da bo. Za otroški
pevski zbor sem pripravljala pesmice, za katere sem
vedela, da jim bodo všeč, in si želela, da bi ob njihovem
prepevanju uživali. Kljub temu da nismo vedeli, kdaj se
bomo vrnili v šolo, sem za mladinski pevski zbor iskala
gradivo za pesmi, ki so si jih dekleta devetega razreda
izbrala za zaključni koncert.
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Dekleta, hvala za vaš čas, trud, sodelovanje in za vse, kar
ste prispevale k razvoju zborovskega petja v otroškem in
mladinskem pevskem zboru naše šole. Spomini so lepi in
nepozabni tudi zame, saj ste bile zadnja generacija pevk
devetega razreda ob zaključku mojega pedagoškega dela
na zborovskem področju. Upam, da ste odnesle delček
naših skupnih spominov in glasbenega znanja s seboj na
nove življenjske poti.
Pri celotnem vključevanju otrok v oba šolska pevska
zbora imate pomembno vlogo tudi vi, starši. Za vaše
spodbude in za vse sodelovanje na dodatnih pevskih
vajah in vseh nastopih v vseh preteklih šolskih letih se
vam lepo zahvaljujem. Naj zborovsko petje še naprej
ostaja del vzgoje vaših otrok in s tem tudi del vašega
družinskega življenja.
Marija Montanič
Odmevi

LOKALNO

ORATORIJ 2020
zahtevala veliko sodelovanja, medsebojne pomoči in
solidarnosti, kljub temu pa so se otroci neskončno
zabavali. Vsak dan pa nismo smeli izpustiti tudi plesa, ki
je na še tako utrujene obraze spet privabil nasmešek.

Tako kot vsako leto smo kljub situaciji s koronavirusom
tudi letos v naši župniji organizirali oratorij z naslovom
Zaupam, zato si upam, ki je potekal od 16. 8. 2020 do
21. 8. 2020. Glavna junakinja letošnjega oratorija je bila
kraljica Estera, sprva preprosto dekle, lepega videza, ki je
postala žena kralju Ahasveru, ki ni cenil le njene zunanje
lepote, temveč tudi njeno pravičnost in predanost
njenemu ljudstvu. Otroci so preko zgodbe na katehezah
spoznavali, da je notranja lepota pomembnejša od
zunanjega videza. V današnjem času, prepletenem z
družbenimi standardi in normami, se mi zdi to sporočilo
še posebej pomembno, ne le za otroke, pač pa tudi za
njihove starše.

Oratorijski dan se je vsak dan začel z dvigom zastave
in oratorijsko himno, sledila je molitev, kasneje pa
so animatorji predstavili zgodbo v obliki igre. Nato
so se otroci in animatorji na katehezah pogovarjali o
lepoti, odgovornosti, pomembnosti posta in molitve,
o zaupanju in hvaležnosti. Po obilni malici so sledile
delavnice.
Otroci so se lahko vsak dan prijavili na eno od delavnic,
kjer so izdelovali »šparovčke«, ptičje hišice, spominske
knjige, letala, vrtavke in stenske okrase iz »cveka in
cvirna«. Dan se je nadaljeval z veliko igro, ki je od otrok
Avgust - september - oktober 2020

V četrtek smo se že tradicionalno odpravili na izlet, vendar
tokrat bližje domu. Po katehezah smo se peš odpravili proti
Travniku, na ranč Kapuna. Otroci so uživali v naravi, se
igrali, tekali sem ter tja in skakali po senu, tako da so pokurili
vse kalorije, ki so jih kasneje zaužili s sveže pečenimi picami
gostilne Pri Kapcu. Siti in utrujeni smo se vrnili domov.

Kljub koronavirusu se je letos oratorija udeležilo 48 otrok,
zanje pa je skrbelo 13 animatorjev in župnik. Iskrena hvala
vsem mamam in gospodinjam in gostilni Pri Kapcu, ki
ste odlično skrbeli, da so bili trebuščki otrok vedno polni,
zahvaljujemo se tudi drugim, ki so kakor koli pripomogli k
izvedbi letošnjega oratorija. Še posebej gre zahvala župniku
in animatorjem, ki so otrokom polepšali zadnje počitniške
dni. In seveda ne smemo pozabiti še na naše otroke, kajti
brez njih ni oratorija. Upamo, da so se imeli lepo, da so se
kaj naučili in da jim bo ta teden ostal v lepem spominu.
Urška Turk
13

LOKALNO

ZLATOMAŠNIK ANTON LAVRIČ, LOŠKI POTOK,
12. JULIJA 2020
V nedeljo, 12. julija, smo v
župnijski cerkvi sv. Lenarta
obhajali zlato mašo našega
rojaka Antona Lavriča. Pred 50
leti si je izbral svoje novomašno
duhovniško geslo: »Mi pa
oznanjamo Kristusa križanega,
Božjo moč in Božjo modrost«
(1Kor 1,23.25). Anton Lavrič
je bil posvečen v duhovnika 5.
julija 1970, kot član misijonske
družbe lazaristov.
Same priprave na zlatomašno
slavje smo skupaj z verniki
pripravili tako, da smo postavili
mlaje, okrasili cerkev z venci in
cvetjem. Pri sveti maši smo se
skupaj z zlatomašnikom zahvalili
za njegov dar služenja Kristusovi Cerkvi. Prelepo petje
mešanega pevskega zbora, dekliškega zbora Ave verum
in Potoških fantov je še bolj obogatilo bogoslužje pri
maši. Po sveti maši pa se je nadaljevalo prijetno druženje
z zlatomašnikom. Res je nekaj lepega in doživetega,
ko duhovnik lahko s svojimi domačimi in župljani
obhaja visoki jubilej duhovniškega poslanstva. Anton
Lavrič je sam zapisal, kaj mu pomeni po vseh teh letih
duhovništvo: »Pomeni mi poklic, poslanstvo, identiteto.
Sebe si v nekem drugem stanu ali poklicu ne bi mogel
zamisliti, prav tako ne izven naše Misijonske družbe; kot
duhovnika pa ne brez druženja z Gospodom; kolikor iz
Njega jemljem, toliko lahko ljudem tudi dajem in tako
služim Cerkvi, njegovi ljubljeni Nevesti«.

Najlepše darilo, ki ga je bil deležen, pa je zapisala Zalka
Lavrič:
Dragi naš striček zlatomašnik!
Ko dozori žito, ko se klasje kakor mirni valovi morja nežno
pozibava v poletnem vetru in mu debelo zrnje mehko
sklanja glave pod soncem, so po navadi duhovniška
posvečenja in naslednjo nedeljo nove maše (primicije),
prve daritve v domači župniji.
»Srečna hiša, srečen dom, počaščen z novomašnikom.«
Tako je bilo v deželi ostrnic, pri Žagarjevih, pred 50 leti.
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»Sprva si seme, ljubezen sejavčeva, da te poseje, da te
pozabi … Potem si pšenica, zrela za igro z vetrom in s
kosci. Potem si nekomu vsakdanji kruh.« (Kuntner)
Morda pa je to tisto, biti nekomu vsakdanji kruh, ki nima
nobene vrednosti, dokler za zmeraj ne zgine v ustih in
resnično živi šele v ljudeh, ki si jim bil za trenutke podarjen.
Duhovnik ni junak, svetnik, učenjak ali mogočnež. Je
človek dobrote, tolažbe, luči in miru (Phil Bosmans). Je
Božji človek, človek vere, upanja in ljubezni. Tisti, čigar
roke prinašajo kruh neminljivosti, kruh večnega življenja.

Vsaka maša je zlata, ni pa vsak duhovnik zlatomašnik.
Zato je slavje zlate maše v resnici razlog za zahvaljevanje,
za zvestobo in za vse tiste darove, ki jih Gospod daje
duhovniku in po njem Božjemu ljudstvu skozi leta
njegovega služenja. Dan, poln nebeškega blagoslova
in iskrenega veselja. Karel Gržan pravi, da bi si morali
ob srečevanjih namesto kravate ali ogrlice nadeti
pentljo in s tem izraziti, da smo drug drugemu največji,
najpomembnejši in najdragocenejši dar.
Dragi striček zlatomašnik, cvetje, darovi, napisi, znamenja
hvaležnosti bodo minili. V srcu vseh nas pa ostajaš in še
naprej se bomo iskreno veselili tvojih srečanj ob dišeče
pečenem kruhu tvoje svakinje, naše mame Ivanke, v tvoji
rojstni hiši pri Žagarjevih. Prav tako boš še naprej vedno
dobrodošel pri sestri Danili z družino, srčno pa te vedno
pričakuje tudi sestra Ivana, s. Marta, naša teti. Tvoj pokojni
brat, naš ata Alojz, pa gotovo z Gospodovih gajev kliče z
verzi soimenjaka Grozdeta: »Brat, zapojva kot zvonovi,
kakor polja in vrtovi, kot slovenska mati poje, kadar ziblje
dete svoje, kot je nama Bog dal peti.«
Dragi striček, v molitvi te priporočamo Božji materi
Mariji, kraljici duhovnikov. Pod njenim varstvom nam
ostani zdrav in krepak telesno in po duhu. Obenem pa
vpletamo v molitve tudi prošnje za nove duhovne poklice,
saj je tudi sv. Vincencij Pavelski spodbujal: »Za sijajna
dela najde Bog dovolj delavcev. Za nevidno delovanje pa
jih potrebuje še veliko.« Bog te živi!
Bojan Traven, župnik
Odmevi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Pozdravljeni! Še vedno živimo in delamo v času, ko je vse podrejeno koronavirusu. Danes, ko pišem članek, smo
ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki še ne beležimo nobenega potrjenega primera covida-19. Na našem območju
sta poleg nas takšni občini še Osilnica in Kostel. Seveda se lahko to hitro spremeni. Vsi moramo stremeti k temu,
da tako tudi ostane. Navaditi se bomo morali na takšno stanje in se vsak po svojih močeh potruditi in upoštevati
navodila vlade in ostalih institucij, ki so v Republiki Sloveniji pristojne za to področje.
Žal v društvu glede na to, da smo starostniki, invalidi in starejši rizična skupina, še vedno čakamo, da se razmere
toliko umirijo in uredijo, da bomo lahko začeli z različnimi aktivnostmi in druženjem. Mislim, da prav vsi
pogrešamo naša srečanja, udejstvovanja na različnih dogodkih, prireditvah. Ampak doma lahko veliko naredite
zase in ustvarjate ter si zapolnite čas z različnimi stvarmi. Pokažite nam, kaj počnete, s čim si krajšate dni.
Obiskala sem Fani Debeljak, ki mi je pokazala, s čim si je
zapolnila čas, ko smo morali biti doma. To je samo nekaj
pladnjev, ki jih je Fani naredila v servietni tehniki:

Tabor mi nudi
najlepši pogled,
ko vrnem domov se spet.

TRAVNIK
Travnik, naša vasica
veselih, prijaznih ljudi,
kamor ti seže oko,
povsod zeleno zlato.
Narava je krasna,
oglej si jo ti –
ob izviru pri Malnih
srce vzradosti.
V poletni vročini
se ohladiš,
mir v duši doživiš.
Pa še nekaj njenih pesmi:

RADA POTUJEM
Rada potujem,
si svet ogledujem.
Širim obzorja,
od mest, hribov in morja.
Videla mnogo tujih sem mest,
njih znamenitosti in prelest.
Mogočne ladje iz sveta,
bučanje Sredozemskega morja.
Ne tarnam, ne jočem,
še doživeti kaj hočem.
Kljub skromnim denarcem
prijetno živim.
Dobra volja
je vedno z menoj,
za zdravo, mirno
življenje je pogoj.
Avgust
A
Av
vgguustt - sep
september
epttemb
ber
e -o
oktober
ktob
kt
o er 202
ob
2020
0220

Vetrič z drevjem se igra,
ziblje ga sem in tja,
nežno šepeta.
Potoček med vrbami žubori,
v požiralnik se mu mudi.
Pod zemljo ponikne, se izgubi,
v Rakitnici zopet rodi.

JESEN
Poletje nagiba se v jesen,
hladen vetrič je zavel.
Odšlo je poletje,
osulo se je cvetje.
Jutra so hladna,
ptice molče,
zjutraj s petjem
nas več ne bude.
Zbirajo se v jate,
da odletijo v tople kraje.
15
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK
Na njivah pridelkov več ni,
shranjeni so že v kleti,
le živina se še pase,
vse tja do mrzle slane.
Počitka si narava želi,
spomladi spet oživi.
Mračni in kratki so dnevi,
dolgi večeri in noči,
vse bolj po zimi diši.

MATILDA
Oh, ti Matilda, brez povabila
si na našo reber se priplazila.
Dovolj si že kosila,
glej, da boš ovinek k meni zgrešila.
Oprosti mi,
ker tvoja bližina všeč mi ni.
V sporu s teboj nočem biti,
želim lepo se posloviti.
Zato, Matilda, pojdi zdaj,
kjer bila si do sedaj.
Vem, da ti si dobra znanka,
ko pride zadnja ura,
bom tvoja glavna stranka.
Oj, Matilda pojdi zdaj,
to moja želja je sedaj.
Tako kot sem omenila v uvodu članka, bi bila vesela,
da bi tudi ostali člani pokazali, kar so v tem posebnem
času napisali, naslikali, spletli, ustvarili. Če bi radi to tudi
pokazali v eni izmed naslednjih številk Odmevov, me
pokličite in z veseljem se bom odzvala povabilu.

ŠTEVILO UPOKOJENCEV V LOŠKEM POTOKU
Na srečanju skupine oziroma sekcije za kulturno
zgodovino našega kraja je bila dana ideja, da bi zbrali
podatke o številu upokojencev v Loškem Potoku.
Lotili smo se dela in rezultat je pred vami. Predsednica
se zahvaljuje članicam, ki so po vaseh zbirale podatke:
za Retje se je trudila Andreja Mišič, za Mali Log Nada
Mohar, za Hrib Marija Debeljak, za Šegovo in Srednjo
vas Ivanka Levstik in Marija Debeljak, za Travnik
Fani Debeljak. Vse podatke skupaj je zbrala in uredila
Andreja. Hvala vsem.
V planu imamo, da bi register upokojencev, ki imajo
stalno prebivališče v občini Loški Potok (brez Dragarske
doline), redno posodabljali in dopolnjevali. Naj še
enkrat poudarim, da so to neuradni podatki. Odstopanje
je možno tudi zaradi spremembe začasnega prebivališča
upokojencev.
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VAS

SKUPNO
ŠTEVILO
UPOKOJENIH

ŽENSKE
(vdove)

MOŠKI
(vdovci)

UPOKOJENI
PARI – mož in
žena

RETJE

96

56 (33)

40 (4)

22

HRIB

80

40 (13)

40 (5)

24

TRAVNIK

69

42 (19)

27 (2)

17

MALI LOG

59

32 (15)

27 (2)

13

Š E G O VA
VAS

36

20 (9)

16 (1)

9

SR EDN JA
VAS

18

13 (7)

5 (0)

4

358*

203 (96)

155 (14)

89

SKUPAJ

*Podatki so zbrani julija in avgusta 2020

Za lažje razumevanje tabele bom za primer vzela vas
Retje. V Retjah smo našteli 96 vaščanov, ki so upokojeni,
od tega je 56 žensk in 40 moških. 0d 56 žensk je 33 vdov,
od 40 moških so 4 vdovci. V število 96 je vštetih tudi 22
zakoncev, torej sta živa tako mož in žena in oba imata
status upokojenca.
V Loškem Potoku imamo torej 358 upokojencev, na dan
31. 12. 2019 smo imeli v društvu 205 članov, torej samo
57 % vseh upokojencev Loškega Potoka je tudi članov
našega društva. Želimo si, da bi tudi ostali upokojenci
podpirali naša prizadevanja za boljšo in lepšo starost, da
bi se udeleževali naših srečanj, druženj, predvsem pa, da
bi tudi v tretjem življenjskem obdobju ostali in postali
aktivni.
Vabljeni, da se včlanite v naše društvo – DRUŠTVO
UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK.

FOTO ZGODBA
Danes pa kar tri foto zgodbe.
Prvo nam je poslala Danica Hiti, ki je poleg fotografije
zapisala: »Pošiljam fotografijo medgeneracijskega
sodelovanja – stara mamaa
Albina ter vnukinji Ninaa
in Rebeka nabirajoo
zelišča in maline.«
Naj povem, da je stara
mama Albina članica
našega društva. Hvala
Danici za poslane
fotografije, eno izmed
njih sem izbrala za
objavo.
Tudi v drugi foto
zgodbi je na fotografiji
tik.
naša članica Albina Levstik.
lala Mojca Levstik, Ninina
Fotografijo nam je poslala
mamica. Na fotografijo je napisala: »Mama Albina
in vnukinja Nina pripravljata piškote za atov okrogli
jubilej.« Atu vse najboljše!

Odmevi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK
Tretjo fotografijo in
T
oop
opis je napisala Anica
C
Car, ki je prav tako naša
čl
članica,
Povasenka
in
seveda
zvesta
zap
zapisovalka
potoške
zgo
zg
zgodovine
o
oziroma
ddediščine.
edd
K fotografiji
je ppripisala:
»Ko je to fotografijo
vide
videl gospod Janez
Med
Medvešek, mi je napisal,
da sse je zaradi te slikice
vred
vredno pripeljati v naše
kraje
kraje. Že vrsto let hodi po
najl
j ep koncih Slovenije,
najlepših
jjijihh ffotografira, zloži v
zzgodbe
db in jih opremi s
sv
svojimi mislimi in pesmimi.
N
Na spletu dosežejo do
10
10.000 ogledov, doma in
po svetu. Zaradi tega ga
iimenujejo
im
m
tudi »ambasador
sl
lo
slovenske
krajine«. In je
pri
prišel in ustvaril 361. foto
zgo
zgodbo z naslovom Ostrnice.
Naš
Našel jih je tudi na Koroškem,
Tiro
Tirolskem, v Posočju …
Nar
Naredijo jih različno visoke in
tudi poimenujejo jih različno.
Za tto zgodbo jih je poiskal na
C
Ce
rkk
Cerkniškem,
v Loški dolini
iin
n jo končal
ko al v Retjah.
Retja
jahh P
ot ddo cerkvice sv. Florjana pa
Pot
je opisal takole: »Greva v raj kar peš. Nekako mi sveto
deluje ta zala dolina. Leta nazaj imam tu narejene
posnetke z več ostrnicami …«
In je tudi sam pogledal skozi »lino« med ostrnicami in
fotografijo poslal »po svetu«, pod njo pa napisal: »Ko
se svetloba ujame v te zale stožce. Kakor skrivnostni
obredni ples deklet v zahajajoči svetlobi mi deluje ta
postavitev.«
Bralce še vedno vabim, da mi pošljejo kakšno zanimivo
fotografijo, saj glede na to, da smo v dobi mobitelov, to
sploh ne bi smelo biti težko. Zraven naj napišejo, kdaj in
ob kakšni priložnosti so fotografijo posneli, z veseljem
jo bom objavila (eno ali več). Elektronski naslov našega
društva je: du.loskipotok@gmail.com.
Prav na temo fotografij je Pokrajinska zveza društev
upokojencev Dolenjske in Bele krajine objavila razpis:

PREDLOG O
AKTIVNOSTI

DOKUMENTIRANJU

VAŠIH

Zaradi pandemije, ki nas je prizadela, smo bili tudi
upokojenci prikrajšani za marsikatero druženje in
dogajanje. Kljub temu upamo, da ste v redu, da vas virus
covid ni oplazil. Prišel bo tudi čas za naše množične
društvene aktivnosti. Glede na ukrepe vlade, ki jih
moramo upoštevati, bi društvom oziroma predsednikom
društev upokojencev in vodjem posameznih sekcij
predlagali, da svoje člane motivirajo in pozovejo, da bi
pristopili k določenim aktivnostim.
Predlagamo, da naredimo fotografski natečaj, saj
imamo skoraj vsi pametne telefone s kamero, nekateri
tudi digitalne in profesionalne fotoaparate. Želimo, da
poslikate zanimivosti – naravne znamenitosti vašega
kraja, snovno ali nesnovno dediščino, vaš rokodelski
izdelek, narejen med korona časom, medgeneracijski
dogodek, posebnosti, ki ste jih opazili okoli sebe, mogoče
lep pogled skozi okno ali balkon, vaš vrt, sadovnjak
(samooskrba) … to je le nekaj idej. Poslikajte, fotografije
pa pošljite po elektronski pošti na PZDU Dolenjske in
Bele krajine. Najboljše fotografije bodo objavljene na
spletni strani PZDU v zavihku DRUŠTVENE ZGODBE
in FB-strani PZDU. Ob vseh poslanih fotografijah tudi
na kratko opišite, kaj predstavljajo.
Veliko vas je, ki pišete prozo in poezijo. Tudi vas
prosimo, da pošljete svoje zgodbe, pesmi, ki so nastale
med pandemijo in v času vladnih ukrepov. Objavili jih
bomo na spletni in faceboook strani PZDU.
V PZDU Dolenjske in Bele krajine imamo tudi veliko
umetnikov, ki pridno vlivajo, mešajo barve in ustvarjajo
umetniška dela. Poslikajte svoje izdelke in jih z opisom
pošljite na PZDU. Vse poslano bomo objavili na spletni
in FB-strani PZDU-ja.
El. naslov PZDU Dolenjske in Bele krajine: pzdudolenjske@t-2.net
Informacije:
Marija Turk, 070 298 750, marijaturk130@gmail.com

MALO ZA ŠALO:
2019: »Gospod, z masko ne morete v banko.«
2020: »Gospod, brez maske ne morete v banko.«
Upokojenec Frane razmišlja: »Letos prvič ne morem
na Havaje zaradi koronavirusa … Do sedaj nisem
mogel zaradi denarja.«

DELOVANJE V ČASU KORONE
Naša predsednica je kot vodja tehnične kulture pri
PZDU Dolenjske in Bele krajine skupaj s predsednikom
Dušanom Kraševcem za vse upokojence, člane društev
Dolenjske in Bele krajine pripravila:

Avgust - september - oktober 2020

Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Danica Hiti, Mojca Levstik,
Anica Car in Tanja Lavrič
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VRTEC

PGD TRAVA LETOS PRAZNUJE 120 LET OBSTOJA
ZAČELA BOM IN KONČALA S PREPROSTIM, A NEPRECENLJIVIM HVALA.
Letos v PGD Trava
praznujemo 120 let obstoja
in to je obdobje več
generacij krajanov, gasilcev,
ki so s svojim prostovoljnim
in nesebičnim delovanjem
sledili le k enemu in edinemu
cilju – pomagati ljudem.
Gasilstvo je dejavnost, ki
se je v naših krajih razvila
iz nesreče, bodisi požara ali
kakih naravnih ujm. Oblika
gasilskega društva, kot jo poznamo danes, se je razvijala
skozi desetletja delovanja in potrebnega bo še veliko
dela, saj se to področje ves čas razvija in nadgrajuje.
Izzivi pa so tudi vsak dan težji in zahtevnejši.

je mož beseda, ki je držal besedo in izpeljal omenjeni
projekt. S svojo ekipo zaposlenih ga je izpeljal z odliko.
Gradbena dela pa je Žagar s. p. izpeljal tako dobro, da ko
stopite na naše novo dvorišče, se vaše pete same od sebe
zasučejo v plesni korak.
Gre za projekt obnove asfalta in ureditev vode pri
gasilskem domu. Stari asfalt so odstranili, izkopali
dotrajani material, nasuli nov gradbeni material, utrdili
površino in jo na koncu preplastili z dvoslojnim asfaltom
v izmeri 650 m2. Opravili so izravnavo površine za
domom, uredili vaško pipo s pitno vodo in uredili
zelenico. Celotni projekt je vreden 37.000,00 €. Večino
denarja, 30.000,00 €, je zagotovila Občina Loški Potok,
preostanek pa so prispevali vasi Srednja vas, Trava,
Pungert in PGD Trava. Potrebno je poudariti, da smo
z izvedenim zelo zadovoljni in da je bilo sodelovanje z
izvajalci prijetno in učinkovito.

Skozi 120 let delovanja je društvo doživljalo tako
vzpone kot padce. Skrb za človeka in okolje ni bila vedno
samoumevna, pač pa je to plod trdega dela, odrekanja,
humanitarnosti in spleta okoliščin, ki so človeka združile
in povezale v obliko, ki so ji skupne nesebičnost,
požrtvovalnost, spretnost, znanje in druženje, kar PGD
Trava zagotovo je.
Smo eno izmed 6 društev, ki sestavljajo Gasilsko zvezo
Loški Potok, ki deluje pod okriljem Občine Loški Potok,
in eno izmed treh PGD, ki letos praznujemo okrogli
jubilej. Ob tej priliki čestitam preostalima društvoma,
PGD Travnik in PGD Podpreska. Na pomoč!
Letošnje leto je bilo leto, ki smo ga v PGD Trava
pričakovali z mešanimi občutki. Veselili smo se
obletnice in novega dvorišča ter se borili z letom samim.
Gre namreč za leto polnega pričakovanja v predpisanem
mirovanju. Čakali smo in čakali, dočakali pa prepovedi,
omejitve in veliko novo obnovljeno dvorišče. Po dolgem
času smo na Travi dobili novo ureditev dvorišča pred
gasilskim domom in celovito ureditev okolice doma. Saj
veste, da Travljanci ne bi bili Travljanci, če ne bi vsaj malo
dvomili v to našo oblast, toda naš župan g. Ivan Benčina
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Dne 22. 8. 2020 bi morali na Travi praznovati 120-letnico
delovanja društva z uradno slovesnostjo odprtja
obnovljenega dvorišča in s parado in svečanostjo ob tem
pomembnem jubileju. Spomnili bi se naših prednikov,
se jim zahvalili za njihovo dosedanje delo. Pohvalili bi
naše sedanje prizadevne člane in jim podelili priznanja,
se zahvalili Občini Loški Potok in Gasilski zvezi Loški
Potok za podporo in sodelovanje. Posredovali bi zahvalo
ostalim gasilskim društvom iz zveze, sosednjim gasilskim
društvom in društvom, s katerimi odlično sodelujemo.
V svojo družbo bi povabili vsa druga društva, ki so del
našega vsakdana, in seveda naše krajane in prijatelje, ki
nam pomagajo in nas podpirajo.
Odmevi

ŠOLA
sčasoma ugotovi, da res v nobeni situaciji nikoli nisi sam.
Gasilske organizacije so dejansko združba, kjer je prvotni
namen pomoč in sodelovanje, ki je razvidno ravno ob
najtežjih trenutkih. In mi Travljanci nismo sami, imamo
vas, ki ste prisluhnili našim potrebam in nam pomagali,
ko smo vas potrebovali. Zato se vam iskreno zahvaljujem
in vas vabim na našo svečanost ob 120-letnici, ko bo, da
se bomo družili ob prijetnem klepetu in skupaj skovali
kakšno novo idejo.

V človekovem življenju pride čas, še zlasti če živiš v taki
majhni lokalni skupnosti, kot je naša, da stopiš iz vrste
in v mozaik življenja položiš tudi svoj kamenček. In
prav je tako, vsak od nas, bodisi v društvu ali v občini,
bi se moral zavedati, da je njegov kamenček delovanja
ne samo dobrodošel, pač pa celo nujno potreben tako
za obstoj društev in krajev, v katerih živimo, kot tudi
za njihov napredek in nadaljnji razvoj. Če pa je človek
še malo doumljiv, pa si to lahko šteje kot življenjsko
preizkušnjo, iz katere se lahko zelo veliko nauči. Sklene
veliko novih poznanstev, prijateljstev. Predvsem pa

Iskreno se vam zahvaljujem v imenu vseh gasilcev
PGD Trava in vseh krajanov, ki sodijo pod PGD Trava.
Celovita ureditev okolice in dvorišča PGD Trava ni samo
pridobitev za nas gasilce, pač pa za vse krajane tega dela
občine. Čestitam vsem članom PGD Trava za 120 let
obstoja in delovanja. Zahvaljujem se vam za opravljeno
delo. Vabim vas, da društvo še naprej skupaj popeljemo
v nove izzive.
Dragi prijatelji gasilstva, ko bo prišel dan, ko ne bo ne
dežja in ne omejitev, vam pa brž pošljemo vabilo na našo
gasilsko prireditev.
Na pomoč! Hvala!
Za PGD Trava: Slavica Poplašen

DELOVANJE UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
LOŠKI POTOK V ČASU COVIDA
Februarja smo se veselili, da so se starejši v Loškem
Potoku ugodno odzvali na razpis in izrazili interes za
izobraževanja, ki jih je ponudilo Društvo Univerza za
tretje življenjsko obdobje Ribnica, Sodražica, Loški
Potok. Največ je bilo zanimanja za računalniško
izobraževanje, zato smo se že dogovarjali z osnovno šolo
o najemu računalniške učilnice. Zanimanje je bilo še za
tuje jezike, predvsem za angleščino in italijanščino, za
umovadbo in za miselne igre.
Vendar je vsa izobraževanja, tako tista, ki so se izvajala
v Sodražici in Ribnici, kot tudi vsa planirana v Loškem
Potoku, brezpogojno preprečila epidemija covida-19.
Starejši spadamo med bolj ogrožene skupine, zato smo
se na upravnem odboru društva odločili, da ne tvegamo.
Do nadaljnjega so prenehale z izobraževanji skupine
za umetnostno zgodovino, italijanščino, angleščino
in računalništvo. Odpovedana je bila že pripravljena
ekskurzija v podjetje Krka v Novem mestu.
Nadalje smo zadržali tudi druge predvidene razpise
izobraževanj. V vseh treh občinah smo letos nameravali
ponuditi še naslednje: doživite Claustro – pohodništvo
po poteh ostankov rimskega obrambnega sistema,
nemški jezik, telovadbo za starejše, zeliščarstvo. Ob teh
bodo morali počakati na boljši čas tudi številni predlogi
zanimivih predavanj in krajših, nekajurnih delavnic.
Tudi v maju predvideni občni zbor društva smo

prestavili na september, v upanju, da se bomo do tedaj
rešili covida-19 in se bodo razmere umirile.
Žal pa so strokovne napovedi neugodne in za nadaljevanje
obstoječih in začetek novih izobraževanj v študijskem
letu 2020/2021 ne kaže najbolje. Po programu naj bi
se izobraževanja začela konec septembra in v začetku
oktobra, vendar bo verjetno potrebno počakati, da se
drugi val epidemije povsem umiri. Vsi pa seveda upamo,
da bo kmalu na voljo učinkovito cepivo, ki bi omogočilo
naša izobraževalna druženja.
Dejansko je neposredno izobraževanje starejših
zastalo v vsej državi, saj je prekinitev izobraževanj kot
najučinkovitejšo zaščito priporočala tudi Slovenska
univerza za tretje življenjsko obdobje. Predlagano pa je
bilo izobraževanje na daljavo. O tej možnosti razmišljamo
tudi v Ribnici, zato članstvo in zainteresirane vabimo,
da morebitne interese izrazijo na društveni elektronski
naslov info.u3.ribnica@gmail.com.
V teh neprijaznih razmerah tako vsem našim članicam
in članom lahko zaželimo predvsem potrebno varnost.
Ostanimo optimistični in z voljo do izobraževanja
ohranjajmo svoje mentalne in telesne sposobnosti
na ravni, ki zagotavlja kakovostno tretje življenjsko
obdobje.
Matjaž Nosan
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ZDRAVJE

ZDRAVILA IN IMUNSKI SISTEM
Čeprav smo še vedno v poletnem času, se jesen in zima
nezadržno približujeta. S tem pa se pričakuje tudi večje število
bakterijskih in virusnih obolenj dihalnih poti. K zmanjšanju
števila okužb pa nedvomno vpliva tudi okrepljen imunski
sistem. To je še posebno aktualno letos, ko imamo že skoraj celo
leto veliko okužb z virusom COVID-19, za katerega še ni cepiva
niti učinkovitega zdravila, zato se je tudi povečalo povpraševanje
po izdelkih za krepitev imunskega sistema.
SPLOŠNO O IMUNSKEM SISTEMU
Osnovna naloga našega imunskega sistema je varovanje telesa
pred vdorom tujkov. Ti so lahko očesu nevidni, npr. bakterije,
virusi, glivice, ali pa so nekoliko večji, kot so razni paraziti. Za
naše telo so tujki tudi različne snovi, ki povzročajo alergije.
Najpogostejši so cvetni in hišni prah ali različne snovi iz hrane.
Imunski sistem je kompleksno sestavljen iz organov, tkiv, celic
in različnih molekul. Kadar pride do vdora tujka v telo, se sproži
imunski odziv, ki je zapleteno zaporedje dogodkov s ciljem
odstraniti tujek. Imunost je lahko prirojena ali pridobljena.
Prirojena ali naravna imunost je najstarejši obrambni
mehanizem, ki se v našem telesu aktivira takoj ob stiku s tujkom.
Gre za hitro obrambo (od nekaj minut do ur), ki razlikuje
med svojim in tujim ter nima imunskega spomina. Celice, ki
jim pravimo fagociti, razgradijo motečo snov. Na mestu, kjer
poskušajo tujki vdreti v naše telo, se sproži vnetje. To močno
okrepi obrambne zmožnosti in je signal za telo, da je prišla nevarnost. Na mestu vnetja se poveča prekrvitev, kar zaznamo kot
toploto in pordelost. Obolelo mesto je oteklo, boleče in lahko
tudi manj funkcionalno. Pridobljena ali specifična imunost je
imunost, ki jo pridobimo skozi življenje. Glavni akterji limfociti
T in limfociti B so v bezgavkah in imajo na svojih površinah
številne receptorje. Ti so kot antene, ki prepoznajo tujek. Tako
vedo, katere mehanizme za odstranjevanje je treba vklopiti.
Nato nekatere imunske celice uničujejo in odstranjujejo tujek,
druge pa izločajo snovi, ki so nevarne za tujke. Limfociti B
izločajo protitelesa ali imunoglobuline (Ig), ki jih najdemo v
telesnih tekočinah in na površinah sluznic. Ločimo več vrst
Ig: Ig A so pomembni pri obrambi sluznic, so tudi v solzah in
materinem mleku, kjer v obliki kolostruma nudijo prvo zaščito
prebavil novorojenčkov, Ig D so najmanj raziskana protitelesa,
sodelujejo pri aktivaciji limfocitov B, Ig E so pomembni pri
alergijah in parazitskih okužbah, Ig G prevladujejo (okoli 75
% protiteles) in ostanejo v krvi zelo dolgo po okužbi, prehajajo
placento in tako se imunost lahko prenese z matere na otroka,
Ig M so prva protitelesa, ki se aktivirajo po okužbi. Značilnost
pridobljene imunosti je imunski spomin. Protitelesni odziv se
razlikuje ob prvem ali naslednjem stiku imunskega sistema s
tujkom. Takoj po prvem stiku protiteles še ni, nastajajo šele po
nekaj dneh v majhnih količinah in ustvarijo se spominske celice
limfocitov T in B. Tako je ob ponovnem stiku z istim tujkom
specifičen imunski odziv hiter in močan, saj spominske celice
prepoznajo tujek, se hitro razmnožujejo in nastajajo velike
količine specifičnih protiteles. Razvoj pridobljene imunosti
lahko predstavimo na primeru otroške bolezni vodenih koz.
Povzročitelj je virus varicela zoster, ki se prenaša z okuženimi
kapljicami in zrakom. Prvi znaki bolezni se pojavijo šele po
nekaj dneh okužbe. Najpogosteje zbolijo otroci v vrtcu, saj s
kihanjem, kašljanjem in govorjenjem na videz zdravi otroci
sproščajo virus v zrak. Ob prvem stiku z virusom naš imunski
sistem reagira burno. Poleg značilnih mehurčastih izpuščajev
na koži in sluznicah so oboleli pogosto utrujeni, imajo boleče
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sklepe in povišano telesno temperaturo. Aktivirajo se obrambni
mehanizmi prirojene imunosti in začnejo nastajati spominske
celice pridobljene imunosti. Ob ponovnem stiku z virusom
vodenih koz, npr. naslednje šolsko leto, spominske celice
imunskega sistema prepoznajo virus in se hitro razmnožujejo.
Nastajajo velike količine specifičnih protiteles, ki uničijo virus.
Tako otrok ne zboli.
SAMOZDRAVLJENJE IN IMUNSKI SISTEM
Nekaj lažjih obolenj letno je povsem normalen odziv telesa na
tujke. Danes, ko obveznosti zahtevajo popolnega človeka na
delu in doma, želimo biti vedno zdravi in polni energije. Tako
je v slovenskih lekarnah vse več povpraševanja po izdelkih, ki
vplivajo na imunski sistem oziroma povečajo odpornost.
Kaj lahko sami storimo za dvig imunosti
Pred uporabo izdelkov, ki vplivajo na imunski sistem,
poskrbimo za zdrav življenjski slog. Pomembna je raznovrstna
hrana, ki naj temelji na veliko sveže zelenjave in sadja. Uživajmo
neoluščena žita, stročnice, ribe, lečo in kakovostno meso.
Pomembno je pitje zadostnih količin vode (vsaj osem kozarcev
ali dva litra dnevno), opustitev kajenja in zmanjšanje vnosa
alkohola. Naše telo je ustvarjeno za gibanje, zato uvedimo
redno telesno aktivnost. Za začetek ni treba veliko. Že polurna
hitra hoja bo poskrbela za aktivacijo mišic, pospešeno kroženje
krvi, odstranitev strupov in tako ugoden vpliv na imunski
sistem. S pridobljeno telesno pripravljenostjo bomo kmalu
sposobni premagovati večje izzive. Dovolj kakovostnega
spanca in obvladovanje stresa sta zelo pomembna za ohranitev
zdravja. Poskušajmo si urediti ritem spanja, torej pojdimo spat
in vstajajmo vsak dan približno ob istem času. Tako bomo imeli
manj težav z nespečnostjo in nenaspanostjo. V današnji družbi
zasledimo navodila o obvladovanju stresa na vsakem koraku.
Toda ni čudežne formule, ki bi pomagala vsem. Poiščimo si
tisto, kar nas veseli, in počnimo to dovolj pogosto.
IZDELKI ZA SAMOZDRAVLJENJE V LEKARNAH
Pri zmanjšani odpornosti organizma oziroma za povečanje
delovanja imunskega sistema so v lekarni brez recepta na
voljo zdravila kemičnega in naravnega izvora ter prehranska
dopolnila. Treba je vedeti, da izdelki, ki spodbujajo imunski
sistem, niso primerni za vsakogar. Potrebna je previdnost pri
ljudeh, ki imajo presajene organe in redno uživajo zdravila,
ki zavirajo imunski sistem – imunosupresivna zdravila (npr.
ciklosporin, mikofenolna kislina). Pri njih lahko spodbujanje
imunskega sistema vodi v zavrnitev organa, saj ima dodan
izdelek ravno nasproten učinek od primarnega zdravljenja. Prav
tako je potrebna previdnost pri resnih avtoimunskih obolenjih,
kot so multipla skleroza, sladkorna bolezen tipa I, revmatoidni
artritis, lupus ... Pri teh bolnikih imunske celice napadajo telesu
lastne, zato lahko uživanje zdravil, ki spodbujajo imunski
sistem, povzroči ponovni izbruh ali poslabšanje primarne
bolezni. Prav tako je potrebna previdnost med zdravljenjem
raka, v nosečnosti ter pri majhnih otrocih in starostnikih. V teh
primerih je potrebna skrbna izbira izdelkov in nasvet farmacevta
ali zdravnika pri samozdravljenju.
ZDRAVILA KEMIČNEGA IZVORA
Vitaminsko-mineralni pripravki
Gre za uravnoteženo kombinacijo različnih vitaminov in
mineralov, ki varujejo organizem pred okužbami, krepijo
odpornost in koristno delujejo pri prehladnih obolenjih. Za
normalno delovanje imunskega sistema so pomembni vitamini
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A, C, D, E, B6 in folna kislina ter minerali cink, železo, magnezij,
mangan, selen in baker v ustreznih količinah glede na potrebe
vsakega posameznika. Za povečanje odpornosti jih dodajamo
v kombinacijah, saj običajno prihaja do pomanjkanja več
vitaminov in mineralov hkrati, le vitamin C dodajamo tudi
samostojno. Ta ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega
sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom ter prispeva
k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Uporabljamo ga
preventivno in tudi ko okužba že nastane. Pripravke z vitamini
in minerali moramo jemati v predpisanih odmerkih, običajno
med jedjo ali po njej. V nosečnosti in med dojenjem priporočajo
prilagojene pripravke. Tudi otrokom dajemo pripravke,
namenjene prav njim. Pri prevelikem odmerjanju nekaterih
vitaminov in mineralov, npr. vitamina C in kalcija, se lahko
pojavijo slabost, driska, glavobol, pri dalj časa trajajoči preveliki
uporabi pa je možen nastanek ledvičnih kamnov. Sočasna
uporaba vitaminsko-mineralnih pripravkov z nekaterimi
zdravili je odsvetovana: antibiotikov iz skupine tetraciklinov
(doksiciklin) in kinolonov (ciprofloksacin, moksifloksacin)
ne smemo uživati skupaj s kalcijem, magnezijem in železom,
saj se tako zmanjša njihovo delovanje. Če jih vzamemo z vsaj
dveurnim razmikom, se temu lahko izognemo. Bisfosfonatov,
ki jih uporabljamo za zdravljenje osteoporoze (alendronat,
risedronat, ibandronat), ne smemo uživati hkrati s kalcijevimi
pripravki, saj se sicer zmanjša njihov učinek. Tudi tukaj je
pomemben vsaj dveurni razmik. Vitamini A, K in E vplivajo na
strjevanje krvi, zato jih moramo uživati previdno, če jemljemo
zdravila, ki preprečujejo nastanek krvnih strdkov (varfarin).
Njihov vnos s hrano in dodatki mora biti uravnotežen, saj je
tako vpliv na strjevanje krvi ves čas enak.
ZDRAVILA NARAVNEGA IZVORA.
Zdravilo z vplivom na imunski sistem – lizat bakterij
Na slovenskem trgu imamo zdravilo za povečanje odpornosti.
Vsebuje lizat bakterij, ki najpogosteje povzročajo okužbe dihal.
Priporoča se kot dodatno zdravljenje pri vseh okužbah dihal
ali kot preventiva pri ponavljajočih se okužbah zgornjih in
spodnjih dihalnih poti (kronični bronhitis, vnetje mandljev,
žrela, nosu, obnosnih votlin) ter ušes. Zdravilo učinkuje tako,
da spodbuja naravne obrambne sposobnosti organizma.
Zmanjša število, trajanje in resnost okužb dihal, s tem pa se
zmanjša tudi poraba antibiotikov in drugih zdravil. Spodbuja
različne imunske mehanizme v sluznici dihal in drugih imunsko
odgovornih organih telesa. Zdravilo mora predpisati zdravnik
na bel zdravniški recept.
Ameriški slamnik
Ameriški slamnik ali škrlatna ehinaceja (Echinacea purpurea)
preprečuje in zdravi prehlad ter dokazano krepi imunski
sistem. Mehanizem delovanja je zelo zapleten, vplival pa naj bi
na več ravni našega imunskega sistema. Dokazali so, da imajo
izvlečki ameriškega slamnika protibakterijsko in protivirusno
delovanje. Škrlatni ameriški slamnik skrajša trajanje posameznih
simptomov prehlada in gripe ter jih ublaži. Najbolj učinkovit
je, če ga vzamemo takoj, ko se pojavijo prvi simptomi okužbe,
saj tako zmanjša njihovo jakost do 40 %. Učinkovit je tudi pri
preprečevanju pogostosti prehladnih obolenj, saj jih zmanjša
do 15 %. Za učinek je potrebno jemanje vsaj en teden in ne več
kot osem tednov. V lekarnah lahko dobimo tablete, kapljice in
zdravilne čaje z ameriškim slamnikom. Neželeni učinki so zelo
redki, v posameznih primerih se lahko pojavi preobčutljivost
(srbenje, kožni izpuščaji, težko dihanje, vrtoglavica itd.).
Ameriškega slamnika ne smemo uporabljati pri tuberkulozi,
levkemiji, aidsu in avtoimunskih boleznih (multipli sklerozi,
revmatoidnem artritisu, lupusu, spondilartritisu ...). Med
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nosečnostjo in dojenjem se uporaba odsvetuje. Sočasno
uporabo z zdravili, ki vplivajo na imunski sistem (biološka
zdravila, zdravila za zdravljenje raka itd.), odsvetujemo, ker lahko
ameriški slamnik vstopa v interakcije z njimi. Previdni moramo
biti tudi pri sočasni uporabi z zdravili, ki se presnavljajo z encimi
iz skupine citokromov P450, saj jih izvlečki iz ameriškega
slamnika zavirajo.
Probiotiki (mlečnokislinske bakterije)
Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki vzpostavljajo ugodno
mikrobno ravnovesje v naših prebavilih in na koži. Uravnajo
in vplivajo na naš imunski odziv, saj uničujejo in preprečujejo
razmnoževanje slabih mikroorganizmov, presnavljajo ostanke
hrane v našem črevesju (npr. vlaknin) in skrbijo za primerno
črevesno sluznico. Sevi mlečnokislinskih bakterij pomagajo
vzpostaviti in vzdrževati ravnovesje črevesne mikroflore.
Uporabljamo jih tudi preventivno ali kot podporno zdravljenje
pri driski. Uporabljamo jih lahko v vseh starostnih skupinah,
tudi pri novorojenčkih. Na trgu so v obliki trdih kapsul, praška
in kapljic. Neželeni učinki so zelo redki, pojavijo se lahko
preobčutljivostne reakcije. Ob sočasni uporabi antibiotikov in
probiotikov priporočamo vsaj triurni razmik. Med nosečnostjo
in dojenjem se uporaba odsvetuje.
PREHRANSKA DOPOLNILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE
ZDRAVSTVENE NAMENE
Prehranska dopolnila in živila za posebne zdravstvene namene
nimajo lastnosti zdravil, lahko pa pripomorejo k okrepitvi
imunskega sistema, vendar niso namenjena nadomeščanju
raznovrstne in uravnotežene prehrane.
Betaglukani
Betaglukani so naravni polisaharidi, ki so v glivah in nekaterih
rastlinah (oves, ječmen, morske alge). Omogočajo zaščito
pred obolenji dihal, saj spodbujajo in krepijo naravno imunsko
odpornost organizma in pomagajo imunskemu sistemu
prepoznati in uničiti tujke (bakterije, viruse, parazite in glive).
Betaglukane lahko jemljemo pri vseh vrstah okužb, operacijskih
posegih ter za zmanjšanje tveganja pooperativnih zapletov,
povezanih z okužbami. Primerni so za otroke, starejše od
enega leta, v obliki sirupa in za odrasle v obliki kapsul ali tablet.
Jemljemo jih pol ure pred obrokom, priporočljiva pa je sočasna
uporaba vitamina C.
Ganoderma lucidum
Zdravilna goba svetlikava pološčenka ali Ganoderma lucidum
vsebuje veliko različnih snovi, ki vplivajo na delovanje
imunskega sistema. Uporabljamo jo lahko preventivno za
izboljšanje delovanja imunskega sistema ali kot podporo
osnovnemu zdravljenju.
Kolostrum
Imunski sistem lahko spodbudimo z uporabo kolostruma
(mleziva), za katerega je že dolgo znano, da pozitivno učinkuje
na zdravje. Kolostrum se izloča skozi mlečno žlezo prve dni po
rojstvu mladiča sesalca. Vsebuje imunoglobuline, esencialne
aminokisline, vitamine (A, D, E in B-kompleks), minerale
(natrij, kalcij, kalij, magnezij, krom, cink in klor), različne rastne
dejavnike itd. Primeren je tudi za ljudi z intoleranco na laktozo,
saj kolostrum v prahu ne vsebuje mlečnega sladkorja in mlečnih
beljakovin. Poleg povečanja odpornosti ima tudi številne
druge pozitivne učinke, kot so normalna rast in razvoj kosti pri
otrocih, pospešuje regeneracijo in celjenje poškodovanih mišic,
uravnava koncentracijo krvnega sladkorja itd. Goveji kolostrum
je primeren za odrasle in otroke, starejše od dveh let, na voljo je
v obliki kapsul ali žvečljivih tablet za otroke.
Adaptogeni
Med adaptogene spadajo zdravilne rastline (ginseng,
elevterokok, grahovec, rožni koren, vitanija, mačja trava itd.).
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Omogočajo namreč ponovno vzpostavitev normalnega stanja
v telesu (homeostaze), ki je porušena zaradi zunanjih stresnih
dejavnikov. Uporabljamo jih za izboljšanje imunske odpornosti
ter psihičnih in fizičnih zmogljivosti. Telo tako varujejo pred
stresom in utrujenostjo. Posebej pozorni pri jemanju morajo
biti sladkorni bolniki in tisti, ki jemljejo zdravila proti strjevanju
krvi. Ginseng ima adaptogeno učinkovanje, saj pomaga telesu,
da se lažje prilagodi na stresne dejavnike. Spodbuja žleze z
notranjim izločanjem, s tem krepi organizem, veča telesno
zmogljivost, pomaga pri ohranjanju življenjske moči in izboljša
izrabo vitaminov in mineralov.
Aminokisline
Aminokisline najdemo v izdelkih za posebne zdravstvene
namene skupaj z vitamini in minerali. Pomembne so za
delovanje imunskega sistema, zato jih uporabljamo: kot

zaščito pred okužbami v času viroz, pri kronični zmanjšani
odpornosti organizma zaradi dolgotrajne bolezni ali zmanjšane
absorpcije hranil (pljučni in srčni bolniki, bolniki s kroničnimi
vnetji prebavil), pri ponavljajočih se okužbah žrela in grla, ob
zdravljenju z antibiotiki, med kemo- in radioterapijo. Izdelki
so namenjeni odraslim in otrokom od 12. leta starosti, nekateri
pa že od prvega leta. Jemati jih lahko začnemo ob prvih znakih
prehlada oziroma preventivno.
Upam, da ste v članku našli kako koristno informacijo ali nasvet.
Če so se vam ob prebiranju porodila kaka vprašanja, stopite do
naše lekarne in nas povprašajte. Z veseljem vam odgovorimo.
Vir: O pravilni in varni uporabi zdravil - Imunski sistem, SFD, 2017

Alenka Adamič, mag. farm.
Lekarna Ribnica

KREPIMO SVOJO ODPORNOST Z UŽIVANJEM ČEBELJIH
PRIDELKOV
Poleti se spočijemo in si naberemo novih moči. Ko se
začnejo dnevi krajšati in jutra postajajo hladnejša, pa kaj
hitro ugotovimo, da bomo morali posegati po živilih, ki
bodo okrepila delovanje našega imunskega sistema in nas
varno pospremila v zimo in ohranjala v dobri kondiciji.
Prisluhnimo naravi in uporabimo kakovostne čebelje
pridelke slovenskih čebelarjev, ki jih pridelujejo s
skrbnostjo, bogatim znanjem in veliko pozornostjo.
CVETNI PRAH – NARAVNA ZAKLADNICA
HRANILNIH SNOVI
Cvetnemu prahu pravijo tudi
popolno živilo, saj vsebuje
vse, kar naš organizem
potrebuje za normalno
delovanje.
Energijska
vrednost cvetnega prahu
je nizka, zato se njegova
uporaba priporoča tudi pri
nizkoenergijski
prehrani
in v prehrani sladkornih
bolnikov. Predstavlja dober
vir prehranske vlaknine, ki ugodno vpliva na peristaltiko
debelega črevesja. Pestra elementna sestava pa pripomore
k zagotavljanju priporočenih dnevnih količin po elementih.
Študije kažejo, da uživanje cvetnega prahu ugodno deluje na
imunski sistem in povečuje odpornost organizma (http://
www.czs.si/content/C22).
PROPOLIS – NARAVNI ANTIBIOTIK ČEBEL
Propolis deluje proti številnim
bakterijam, virusom in
glivicam. Dodano vrednost
temu čebeljemu pridelku
dajejo predvsem fenolne
spojine.
Največkrat
se
uporablja v obliki premazov
za obolele dele kože pa tudi
sluznic v ustni votlini in
dlesnih ali v obliki tinktur
(http://www.czs.si/content/C23).
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MED
–
NARAVNO
SLADILO IN KREPČILO
Med je zakladnica več
tisoč snovi, ki jih vsebuje
in potrebuje človeško telo!
Med sestavinami medu poleg
fruktoze in glukoze, encimov,
mineralnih snovi, hormonov,
vitaminov … najdemo tudi
protibakterijske snovi. Med
deluje uničevalno na nekatere
bakterije in tudi viruse, ki so pogosto vzrok bolezni dihal
in drugih bolezni (prehlad, gripa …) (http://www.czs.si/
content/C21).
KUPUJMO KAKOVOSTEN MED!
Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne
označbe kakovosti, kot so zaščitena geografska označba,
zaščitena označba porekla in ekološka pridelava, ki
predstavljajo dodatno jamstvo, da se kakovost in način
pridelave takšnega medu redno spremlja!
Kaj pridobimo z nakupom medu višje kakovosti?
- Kontrolirano kakovost,
- znano poreklo,
- zagotovljeno sledljivost.
Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na nalepki
ali prelepki izdelka!
Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o pomenu kakovosti
živil, ki jih uživamo. Pomembno je, da zaupamo v izdelek,
ki ga kupimo.
Slovenski čebelarji zaupamo v čebelje pridelke, saj so
njihovo naravno moč s pridom uporabljale že naše babice,
prababice ...
Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih
čebelarjev in čebelje pridelke kupujmo neposredno pri
lokalnih čebelarjih!
»S čebeljimi pridelki do večje odpornosti in boljšega
imunskega sistema.«
Obiščite spletno stran Čebelarske zveze Slovenije: www.czs.si
Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete: http://
www.slovenskimed.si/Si/
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»MIHEJLOVA« KAPELICA
Kapelica na vasi v Travniku je bila najprej Mrakova.
Kdaj je bila postavljena, mi ni uspelo izvedeti. Ko pa
so Mrakovi prodali hišo Mihejlovim, je njim pripadla
tudi kapelica in skrb zanjo. Pri kapelici je bilo še posebej
svečano na križev četrtek, ki je bil pred letom 1940
pomemben praznik ter tudi dela in pouka prost dan.

Vaščani Travnika, med katerimi je bilo največ otrok vseh
starosti, so za ta dan vse kapelice v vasi okrasili s poljskim
cvetjem, zase pa spletli venčke – »kronce« za na glavo.
Popoldne po »južini« so se zbrali pri Mihejlovi kapelici
in se z molitvijo in petjem odpravili do križa na "dolgih
njivah", od koder so pot nadaljevali mimo Navske in
Gočkove kapelice do kapelice v Sodolu. Do konca so
prišli v glavnem otroci in mladina, saj je bila za starejše
pot predolga. Pa tudi obutve je primanjkovalo, saj so

hodili bosi ali pa v opankah iz cunj. Temu »obredu« so
rekli »zakrižje«.

KRIŽ NA TRAVNIŠKEM POLJU – »PRI BOGCU«
Križ na travniškem polju
je stesal Miklavov svak
in takrat, ko je bilo to
potrebno, poskrbel tudi
za prenovo. Postavil ga
je kot opozorilo pred
velikimi poplavami. Ko je
ob poplavah voda začela
zalivati vznožje križa, je to
pomenilo, da je potrebno
začeti z umikanjem imetja
iz spodnjih prostorov
stanovanjskih
in
gospodarskih
poslopij
spodnjega dela Travnika.
Tega se ljudje držijo še
danes.
Po ustnem izročilu in
pripovedovanju Banetove
tete s Hriba zapisala Albina
Levstik.

KROMPIR
Najvažnejša stvar na svetu
v Potoku Loškem je krompir,
spomladi vsak hitro ga vsadi,
da ni zadnji v vasi in da je pri hiši mir.
Potem ga okopavamo, škropimo,
se proti koloradarju borimo.
To strašno huda je nadloga,
boj z njim brez zmagovitega epiloga.
Tudi slane se močno bojimo,
saj pri nas je tako,
da je šest mesecev mraz,
pol leta pa imamo zimo.
In če kljub vsem tegobam
jeseni dobro obrodi,
veselje neizmerno je pri hiši,
saj krompirja bo dovolj za nas in miši.
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Letošnji krompir Danice Levstek je bil prav nenavadno debel.

Edo Drgan, Travnik
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VOŽNJA PO DOLENJSKI IN BELI KRAJINI
Hišo ob glavni cesti in reki Lahinji so zaradi propadanja
želeli podreti, a jo je pred propadom rešil naš Slavko, ki
jo je lepo obnovil in tja rad vabi in gosti svoje kolege,
prijatelje. Peljali smo se tudi mimo Semiča, kjer je bilo
državno prvenstvo v motokrosu in je naš občan Amadej
Šega osvojil prve stopničke v svoji karieri, in sicer
3. mesto v MX 2. Bravo!

Kot že tradicionalno smo društveno otvoritveno vožnjo
Moto kluba Holcarji pripravili v toplejših mesecih, in
sicer v nedeljo, 19. junija. Skupaj smo se zbrali pred
Marinom, kjer smo popili kavico, nato pa nadaljevali pot
preko Sodražice na Grič pri Ribnici do našega kolega
Slavka Rusa, ki nam je ponosno razkazal svojo letošnjo
stvaritev iz časa korona krize – to je »bi-konj«, konj z
bikovo glavo. Pot naprej nam je utiral Slavko, ki nas je
povabil na svoj vikend v naselje Gradac pri Metliki.
Ob prihodu smo se rešili vroče motoristične opreme in
si ogledali hišo. Ohladili smo se ob hladnem pivu v kleti
in pravkar pečeni pogači (domača specialiteta). Zakurili
smo ogenj v kaminu in si privoščili jedi z žara.
Po kosilu je sledila tudi telovadba. Moški so odnesli
čolne in opremo v reko Lahinjo, ki nas je ponesla do
bližnje gostilne na popoldansko kavico. Vrnili smo se,
pospravili za seboj, zaklenili vrata in jo zaradi napovedi
slabega vremena po najbližji poti (mimo Kolpe) mahnili
domov.
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Pri Madroniču smo imeli kratek postanek. Vreme je bilo
tam tako vetrovno, da je nekemu gostu odpihnilo ribo s
krožnika.

Proti večeru smo se srečno vrnili domov, veseli in polni
navdušenja, saj smo si ogledali še en del naše prelepe
Slovenije in zastopali barve kluba in občino Loški Potok.
Mojca Bojc

MOKER IZLET NA GORENJSKO IN AVSTRIJSKO
Samo 14 dni po izletu v Belo krajino smo se na državni
praznik odpravili proti Gorenjski. Sprva je bil v načrtu
Blejski vintgar, vendar smo se zaradi hoje po Vintgarju
v moto opremi raje odločili za Jezersko. Žal na ta dan
ni bila dobra vremenska napoved, sploh za severni del
Slovenije.

Štart je bil izpred Marina, prvi postanek pa je bil v Pijavi
Gorici, kjer je padlo že par kapelj dežja. Vsi smo si nadeli
dežne kombinezone in bili okrašeni kot novoletne lučke.
Nekateri so jih kupili ravno tisti teden prav zaradi izleta
in, glej, odslužili so svojemu namenu. Nadaljevali smo
pot skozi Ljubljano proti Medvodam, kjer se je dež
šele začel. Ustavili smo se okrog Kranja na bencinski
črpalki in premlevali, kako naprej. Vremenska slika na
telefonu je za Jezersko kazala stanje brez padavin in
Jankov kolega na Avstrijskem je sporočil, da pri njih ne
dežuje. Odločitev je padla: kamor je šel bik, naj gre pa
še štrik. Na Jezerskem res ni bilo dežja, cesta je bila lepa,
ovinkasta. Ko pa smo prešli na avstrijsko stran, je spet
pričelo deževati. Ustavili smo se pri Jankovem kolegu
Avgust - september - oktober 2020

preko meje, kjer so nas lepo postregli in nam tudi malo
zaigrali. Zatem smo se odpravili na kosilo na bližnji
kmečki turizem in se odločili, da gremo čez Ljubelj na
drugo stran – seveda nazaj v Slovenijo. Pot po Avstriji
je bila srhljiva, bolj ko smo se vozili, bolj je lilo, nastala
je skoraj tema, mi pa na motorju. Vožnja nikomur ni
bila v užitek, saj si moral biti zelo previden, sproti smo
si brisali vodo s čelade. Nekaterim je zaščitna oprema
že premočila, pri nekaterih je bila ravno na meji. Čez
Ljubelj smo šli mimo policijske kontrole, v dolini pa smo
se ustavili na črpalki. Uporabili smo zaščitne rokavice s
črpalke, da so nam vsaj malo ogrele premražene roke,
in po težkem dnevu oddrveli na avtocesto, nekateri z
vinjeto, nekateri brez nje.

V Ljubljani je dež ponehal, prišli smo srečno domov,
mokri, s poplavo v čevljih. Izlet je bil zanimiva izkušnja,
kjer smo preizkusili svoje sposobnosti in dokazali, da
nismo kar tako. Smo le doma iz Loškega Potoka!
Mojca Bojc
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PARTIZANSKA BOLNIŠNICA OGENJCA 2020
Pohoda iz Loškega Potoka do Ogenjce se je udeležilo
kar nekaj pohodnikov, med njimi je del poti prehodila
tudi 92-letna nekdanja partizanka, tovarišica Valerija
Skrinjar - Valči. Partizanka je postala s 16 leti, z znanjem
strojepisja in nemškega jezika je postala šifrantka.
Doživela je tudi znameniti preboj (v zimskih razmerah) iz
obroča zloglasne 14. SS-divizije na Menini planini, ki ga
je vodil še živeči legendarni partizanski poveljnik Franc
Sever - Franta. Iz obroča se je prebilo 500 partizanov. O
tem dogodku je bil posnet tudi film z naslovom Preboj.

Zaradi znanih razmer okrog epidemije virusa covid-19 pri
nas in v svetu je letos proslava 26. julija pri Ogenjci potekala
skromneje in v drugačnih razmerah kot po navadi.
Ob upoštevanju vseh priporočil in navodil Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, ki so bila takrat v veljavi, se je
Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico
Ogenjca odločilo, da se z manjšo slovesnostjo pokloni in
spomni vseh žalostnih dogodkov, ki so se takrat zgodili
na območju Loškega Potoka.

Upravni odbor – predsednik Jaka Bartol, blagajničarka Romana Lavrič
ter partizanka Valči pred vhodom v jamo

DA SE NE POZABI:

Prazen prireditveni prostor pred kočo

V medijih je bila množična proslava odpovedana,
upravni odbor društva pa se je odločil, da se spominske
ikebane položijo na treh mestih:
– pri spomeniku postreljenih talcev v Sodolu (to
so bili pretežno fantje in možje iz vasi Travnik,
italijanska fašistična okupacijska vojska pa jih je
postrelila samo zato, ker so bili domoljubi in so
nasprotovali okupaciji);
– pri spomeniku pri Martalozu, kjer je ista zločinska
vojska ustrelila štiri napredne učitelje iz šole v
Loškem Potoku, ker so se s pisano besedo uprli
italijanski oblasti na našem ozemlju;
– na prireditvenem prostoru pri Ogenjci je bila
manjša komemoracija v spomin na umrle
ranjence; ob sodelovanju praporščakov smo
venec položili ob vhodu v jamo.
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Prva partizanska bolnica na Notranjskem je bila bolnica
2. bataljona Notranjskega odreda, ustanovljena prve dni
julija 1942 na Petelinovem vrhu nad Loškim Potokom.
Osebje bolnice so bili domačini iz Loškega Potoka
in Loške doline, bolnico pa je organiziral in vodil dr.
Aleksander Gala - Peter. Sredi julija se je osamosvojila,
prestavljena je bila globlje v gozd, kakšno uro iz Loškega
Potoka. Zaradi bližajoče se italijanske ofenzive je bila
prenesena še globlje v gozdove nad Martalozom, v
Ogenjco. Skrita kraška jama je bila pripravljen kraj za
partizansko bolnico.
Bolnica je delovala v globoki tajnosti vse do 31. julija 1942,
ko je bila zaradi izdajstva pobeglega bolnika – simulanta
Ernesta Senčarja napadena in uničena. Ker za vse osebje
v bolnici ni bilo prostora, se je hrabra bolničarka Marija
Čepon - Mimica prostovoljno javila, da bo med ofenzivo
skrbela za ranjence. Ko so Italijani po izdaji obkolili in
napadli bolnico, sta se z njimi spoprijela ranjenec Ciril
Vidmar iz Kočevja in bolničarka Mimica. V kraški jami
se je pričela tragedija. Med spopadom so se ranjenci in
bolničarka Mimica dogovorili, da se sovražniku živi ne
pustijo ujeti. Ko upor ni bil več mogoč, je bolničarka
Mimica s pištolo postrelila ranjence, nato še sebe. Trije
ranjenci so ostali živi. Dejstvo pa je, da so vsi ranjenci
vedeli, kaj se je zgodilo na Mokrecu pod Krimom, ko
je italijanska okupacijska vojska ob odkritju bolnice
ranjence pobila tudi s puškinimi kopiti.
Odmevi

LOKALNO
Skrivnosti partizanske bolnice Ogenjca so se dokončno
razjasnile šele v letu 1976. Do tega leta je jama in vse,
kar se je v njej dogajalo, samevalo globoko v potoških
gozdovih. O dogodku se javno ni govorilo. Tudi
domačini, lastniki gozdnih parcel ob jami, so šli k njej
zgolj iz nuje. Dogodek je bil prvič primerno obeležen
31. julija 1977 z množično udeležbo in s prihodom vseh
takrat živečih prič v spomin na ta tragični dogodek. Tega
leta je bila jama odprta za javnost.
Leta 2000 je občinski svet občine Loški Potok na predlog

Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine razglasil partizansko bolnico
Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik z lastnostmi
zgodovinskega spomenika.
Na koncu lahko zapišem, da se v društvu Ogenjca
zavedamo pomena tega dogodka za našo občino.
Ogenjca si zasluži spomin, ki je hkrati tudi opomin, kaj
se lahko zgodi, če v svetu prevladata neumnost in želja
po nadvladi.
Pripravil predsednik društva Jaka Bartol

DA SE NE POZABI
V organizaciji vaške skupnosti Novi Kot in Stari Kot
smo se v sredo, 29. julija 2020, s krajšo prireditvijo
spomnili na dni, ko so italijanski okupatorji pred
oseminsedemdesetimi leti na isti dan, tudi takrat je bila
sreda, torej 29. julija 1942, požgali vasici Novi Kot in
Stari Kot. Prebivalce so odpeljali v taborišča na Rabu, v
Gonarsu in Trevisu, od koder se jih mnogo nikoli več ni
vrnilo na svoje požgane domove.
Glede na to, da letos v našem kraju ni bilo predvidenih
dogodkov, s katerimi bi se spomnili požiga, smo že v
začetku leta razmišljali o tem, na kakšen način se bomo
spomnili požiga obeh vasic. Predvideno je bilo srečanje
vseh vaščank in vaščanov Novega Kota in Starega
Kota, morda tudi sorodnikov in prijateljev, s kulturnoumetniškim programom, opravili bi pohod lokalnega
značaja od domačije do domačije, balinali, igrali šah
in se družili. Glede na nastalo situacijo v povezavi s
pojavom koronavirusa je bila prireditev v spremenjeni
obliki, skromnejša, v skladu s priporočili NIJZ.

vasi je spregovoril Franc Ješelnik. Kajuhovo Pesem
matere treh partizanov je recitirala Zvonka Ješelnik,
dogodek pa je zaključila glasbena skupina Binklarji s
pesmijo Domovina naša je svobodna.

Spomenik v Novem Kotu

Predsednik vaške skupnosti Novi Kot in Stari Kot se je
zahvalil sosedom, ki vzorno skrbijo za urejenost okolice,
kjer se nahaja spomenik. Šahistki in šahisti smo nato
odšli v gasilski dom in odigrali hitropotezni šahovski
turnir. Pomenljivo je to, da so na turnirju sodelovali
tudi šahistki in osnovnošolec Timotej. Po pričakovanju
je prvo mesto osvojil Krešimir Loknar, sicer tudi naš
šahovski mentor.

Krajša prireditev pri spomeniku, foto: Aljaž Celarc

Vabil na dogodek vaščankam in vaščanom nismo
pošiljali. Prisotni smo bili udeleženci v programu
dogodka, bližnji sosedje in predsednik KO ZB Draga
za vrednote NOB. S prižigom sveče smo se spomnili
požiga Novega Kota in Starega Kota, vseh tistih, ki se
niso vrnili iz taborišč, in padlih za svobodo slovenskega
naroda. O načrtih okupatorjev z naselitvijo požganih
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Fotografija šahistov, foto: Jani Košir

O tem, kako bomo požig vasi obeležili naslednje leto,
bomo začeli razmišljati že sedaj.
Tekst: Franc Vesel
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CIRIL DEBELJAK, PO DOMAČE GREGEC: GLAŽUTA –
»PEKEL« NA ZEMLJI
NADALJEVANJE
Vozniki, ki so pripravljen les prevažali iz gozdov tako na
lesno žago v Glažuti kot na okoliške žage, so bili delno
domačini iz Glažute, skoraj polovica pa jih je prihajala od
zunaj, predvsem iz Loškega Potoka. V času povečanega
povpraševanja po lesu se je leta 1924 pojavila tudi potreba
po večjem številu voznikov. Ko jih gozdna uprava Glažuta
ni mogla najti v okoliških vaseh, so jih začeli novačiti v bolj
oddaljenem Gorskem kotarju. Takrat so iz Gerova prišli v
Glažuto trije izkušeni vozniki, Lisac, Čop in Šoštarič, ki so
se s svojimi močnimi konji že doma ukvarjali predvsem s
prevozom lesa iz gozdov. Čeprav so stanovali v Glažuti, so
se večkrat na leto za par dni odpravili domov, ko je bilo na
njihovih domačijah potrebno opraviti večja dela, kot so
oranje spomladi, košnja poleti ter pospravljanje pridelkov
in priprava drv jeseni. Dokončno so se vrnili domov leta
1927. Nekje do leta 1930, ko je povpraševanje po lesu
začelo upadati tudi v Glažuti, so vozniki s prevozi lesa
zaslužili toliko, da je bilo mogoče pokriti vse stroške in
jim je ostal še minimalni dohodek. Seveda pod pogojem,
da ni bilo večjih okvar na vozovih, saneh in ostali opremi
in nesreč ali bolezni pri konjih.
Žaga je takrat imela 4 gatre, tri beneške jarmenike in en
polnojarmenik. Gateristi so bili Ivan Zlatoper, Ernest
Mikulič, Ivan Dulmin, Valentin in Ivan Dezordo, po rodu
Furlana, katerih družina je prišla sem takrat, ko je bila
Glažuta v rokah Tržačanov, ter cirkularist Franc Mikulič.
Prebivalci Glažute in velika večina voznikov ni imela
omembe vrednih površin za obdelavo. Le tu in tam
je imela kakšna družina malo večjo zaplato zemlje, na
kateri so si predvsem ženske uredile manjši vrtiček, ki pa
ni zadostoval za prehrano družine. V najbolj kritičnem
stanju sta se znašli družini voznikov Oberstarja in
Ambroža. Tuberkuloza jim je pobrala gospodarja in nekaj
mladoletnih otrok. Eden za drugim so poginili tudi konji.
Težko je opisati tragedije, ki so jih doživljali tako člani
omenjenih kot tudi številnih drugih družin. Obe omenjeni
družini sta imeli 5 mladoletnih otrok. Prvo skrb za družini
sta po gospodarjevi smrti prevzela pomočnika obeh
omenjenih furmanov, pri delu v gozdu in vožnji hlodov
sta jima morali pomagati tudi vdovi. Po kakšnem letu pa
sta se z njima tudi poročili in spet prevzeli v glavnem skrb
za otroke, saj sta si oba moža za delo v gozdu najela druge
pomočnike.
Rezan in tesan les in oglje so iz lesnega obrata v Glažuti
na skladišče lesa v Ribnico vozili večinoma vozniki iz
ribniške doline, se pravi iz krajev Rakitnica, Dolenja vas,
Prigorica, Nemška vas, Goriča vas in Ribnica. Nekateri
od teh voznikov so se z vožnjo ukvarjali redno in jim je
bil to glavni vir zaslužka za preživetje, drugi pa občasno,
kadar na njihovih posestvih ni bilo večjih opravil. Poleg
rezanega lesa so omenjeni vozniki občasno vozili tudi
hlodovino s področja Glažute na Auerspergove žage v
ribniški dolini.
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Odmevi svetovne gospodarske krize v zgodnjih
tridesetih letih prejšnjega stoletja so zajeli tudi Glažuto.
Povpraševanje po rezanem lesu se je iz leta v leto
zmanjševalo, s čimer se je zniževala tudi cena. Vse skupaj
pa je za seboj potegnilo tudi padanje plačil zaposlenim
in ukinjanje delovnih mest, kar je le še oteževalo že
sicer slab življenjski standard delavcev. Že leta 1933 se
je sečnja skoraj popolnoma ustavila, s čimer so bili ob
velik del prevozov tudi furmani. Plačilo za preostale
vožnje pa je bilo tako nizko, da ni zadostovalo niti za
stroške hrane za konje. Leta 1935 pa so se vse dejavnosti
v Glažuti ustavile. Medtem ko je bilo »zunanjim«
delavcem malenkost lažje, še posebno če so imeli doma
kmetijo, se je za Glažutarje življenje čisto ustavilo. Že
tako pičli dohodki pa so čisto presahnili. Pomagali so si
le z nabiranjem zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev in
tako prišli do skromnih sredstev vsaj za koruzno moko.
Jeseni leta 1935 so glažutarski delavci organizirali
demonstrativni pohod na glavno gozdno upravo v
Kočevje. Zahtevali so delo, da bi lahko nahranili svoje
družine. Gozdna uprava pa je ostala gluha za vse njihove
zahteve. S pomočjo kočevskih žandarjev so delavce
razgnali, češ da kršijo javni red in mir v mestu. Edini
rezultat te in podobnih delavskih akcij je bil ta, da se
je med delavci polagoma začela prebujati delavska
solidarnost. Delavce pa je med seboj še dodatno povezala
življenjska stiska.

Odmevi
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NESREČE PRI KONJIH
Od leta 1924 do 1938 je voznikom v Glažuti poginilo
16 konj. Do poginov je prihajalo v glavnem zaradi
pretegnjenosti in prehladov, predvsem pri mladih in
srednje težkih konjih, ki so bili za težka dela v gozdu
prešibki. V glažutarskih gozdovih so bili potrebni za delo
težki in močni konji. Še posebej so te lastnosti prišle do
izraza na strmih in razritih vlakah, speljanih po slabše
prehodnih gozdovih. Če je šlo vse po sreči, brez večjih
poškodb in bolezni, so bili takšni konji sposobni za delo
5 do 6 let. Potem pa so z njimi opravljali druga lažja dela.
Konj, starejši od 14 let, namreč ni več primeren za večino
dela v gozdu. V navedenem času so se trije konji tako
močno poškodovali, da so jih morali ustreliti. Enemu
je zlomilo nogo, drugemu je nogo odtrgalo, tretjemu pa
zlomilo križ. Kar 19 konj pa je dobilo večje ali manjše
poškodbe nog, ki so se zdravile po več mesecev. Skoraj
vse te poškodbe so pustile posledice, s čimer je žival
postala manj sposobna za delo in izgubila na vrednosti.
Zaradi oslabelosti, raznih bolezni in posledic poškodb
so morali lastniki v omenjenih 14 letih zamenjati kar 52
konj. Zaradi naštetih vzrokov izgub pri konjih, ki seveda
niso bili zavarovani, so bili vozniki mnogokrat celo ob
večletni zaslužek, saj so morali z delom prenehati, če si
niso mogli kupiti drugega konja. Lahko bi celo rekli, da
je bila izguba konja kot glavnega osnovnega sredstva za
opravljanje dejavnosti za lastnika in njegovo družino
bolj boleča kot izguba otroka v družini. Izgubo otroka
je družina sčasoma prebolela, za nakup drugega konja
pa največkrat ni bilo denarja, posledica pa konec glavnih
prihodkov za preživetje družine.
Furmani so morali za nakup drugega konja jemati
kredite in za njihovo odplačevanje vsak mesec pustiti
delodajalcu dogovorjen znesek. Vse to pa je seveda spet
negativno vplivalo na že tako nizek življenjski standard
družine. V primerjavi s plačami furmanov so bile plače
gozdnih delavcev in delavcev na žagi sicer nižje, vendar ti
niso imeli v lasti nikakršnih vrednejših delovnih sredstev,
tako da so bila tveganja, da bi utrpeli večje finančne
izgube zaradi njih, zanemarljiva. V nabavo konj, vozov
in druge opreme, ki so jo uporabljali furmani, pa so bila
vložena velika sredstva, v povprečju najmanj od 20 do
30 furmanskih plač. Pri plačilih pa delež za amortizacijo
oziroma nabavo novih konj in vozov ni bil upoštevan,
tako da se je moral lastnik po koncu življenjske dobe
tako vozov kot konja največkrat vsaj delno zadolžiti.
Če mu to ni uspelo, si je moral iskati novo zaposlitev.
Tudi delovni pogoji furmanov so bili zahtevnejši od
pogojev gozdnih delavcev in delavcev na žagi. Delovni
dan voznikov je trajal najmanj 16 ur, saj je bilo potrebno
konje zjutraj že pred začetkom dela, vsakih nekaj ur med
delom in zvečer po končanem delu nakrmiti in očistiti.
Redno je bilo potrebno vzdrževati vozove, ki so, preden
jih je bilo potrebno temeljiteje obnoviti, vzdržali nekako
do 8 let, če seveda ni bilo vmes kakšnih večjih poškodb
oziroma okvar, kajti poti, po katerih so vozili, so bile
velikokrat slabo vzdrževane zasilne gozdne ceste. Pa tudi
tako imenovane glavne ceste so bile pogosto razrite od
dežja. Vozniki so svoje delo opravljali v vseh vremenskih
pogojih, v dežju, blatu, mrazu, sončni pripeki. Pogosto
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so vozili tudi ponoči.
Glede na težo lesa in konfiguracijo zemljišča, na katerem
je bil izveden posek, je bilo spravilo lesa iz gozda na lesno
žago težaško in nevarno opravilo. Gozdne poti in vlake
niso bile načrtno in plansko izpeljane. Bile so ozke in
slabo utrjene, z velikimi vzponi in padci. Za vzdrževanje
teh »cest« se gozdna uprava ni kaj dosti brigala. Šele ko
so bile tako poškodovane, da se po njih že skoraj ni dalo
več voziti, so jih posuli s kamnitim šodrom. Videti je bilo,
da so ceste nastale iz gozdnih vlak, ki so jih le toliko utrdili
in razširili, da so postale prehodne za vozove, čeprav bi
lahko glede na terene zgradili mnogo položnejše in bolj
utrjene ceste, ki bi bile sicer nekaj daljše. Gozdni upravi
pa bi z novogradnjo povzročili precej več stroškov. Da
bi imela gozdna uprava v Glažuti čim manj stroškov
z vzdrževanjem cest, je za vožnjo po cestah na svojem
področju celo predpisala, da morajo imeti vozovi, s
katerimi smejo vozniki voziti, na kolesih 10 cm široke
železne obroče, čeprav se je po ostalih državnih cestah
lahko vozilo z 8 cm širokimi kolesi. Seveda je bilo tudi
od dobro vzdrževane ceste odvisno, koliko bo voznik
lahko naložil. Lepo speljana cesta brez velikih spustov
in vzponov, ki je bila tudi dobro vzdrževana, je namreč
omogočala, da so vozniki naložili več, ne da bi konji in
vozovi preveč trpeli. Žal pa se vozniki pri dogovorih o
ceni prevoza za stanje gozdnih vlak in odgovornost zanje
na posameznih razdelkih niso zmenili. Tako so morali v
glavnem sami na svoje stroške popravljati in vzdrževati
gozdne vlake, če so hoteli spraviti les do ceste. Vsi so
gledali samo na celoten zaslužek, ne glede na to, koliko
ga bodo morali porabiti, da bodo sploh lahko izpolnili
pogodbene obveze. Vzroki so bili predvsem v nemoči
voznikov pri pogajanjih z gozdno upravo in premajhna
medsebojna povezanost oziroma solidarnost. Ob
neki priliki, ko je eden od Gregčevih fantov s cepinom
spravljal hlode po »riži«, je mimo prišel gozdar Lackner.
Sedel je na panj in se začel pogovarjati, kako gre delo. Ko
je šlo mimo nekaj voznikov s težko naloženimi vozovi in
so se v svojo škodo pehali za večjim zaslužkom, je rekel:
»Ali so ti naši furmani neumni! Ne razumejo, da jim
gospod ne bo dal na dan zaslužiti več kot 100 dinarjev,
pa naj se še tako trudijo. Oni pa, namesto da bi na dan
naredili dve furi, naredijo tri. Namesto da bi naložili
po tri kubike, nalagajo po štiri in več. Na ta način samo
uničujejo sebe in konje in sami sebi znižujejo ceno za
kubik.«
Nesreče pa so se dogajale tudi na žagi, najpogosteje na
strojih, še posebno na »cirkularjih« oziroma krožnih
žagah. Domala vsi zaposleni na omenjenih strojih so
bili vsaj brez enega prsta na roki. Največ poškodb je
bilo v zimskem času. Delavci so sicer imeli rokavice,
vendar samo do pol prstov zaradi boljšega občutka pri
prijemanju predmetov. Po drugi strani pa je to pomenilo
od mraza odrevenele konce prstov. Poleti leta 1932
je prišlo do ene najtežjih nesreč v Glažuti. Mlademu
delavcu Francu Mikuliču je krožna žaga odrezala desno
roko v zapestju. Odrezani del je obvisel na koščku
kože. Zasilno so mu povili roko in ga z vozom odpeljali
do najbližjega zdravnika v 20 km oddaljeno Ribnico.
Seveda mu zdravnik v Ribnici za tako težko poškodbo
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SPOMINI NA PRETEKLOST
ni mogel pomagati drugače kot samo z osnovno prvo
pomočjo oziroma z najnujnejšo oskrbo rane in ga je
napotil v Ljubljano. Ker takrat na omenjenem področju
ni bilo rešilnega avtomobila, se je France odpravil na
železniško postajo, kjer je počakal na vlak za Ljubljano.
Po približno petnajstih urah od nesreče je bil končno
sprejet v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je prišlo
do zastrupitve rane, in mu predlagali edino možno
pomoč, amputacijo roke. France pa na to ni pristal, saj
si pri svojih 22 letih, samo nekaj mesecev po povratku
od vojakov, ni mogel predstavljati, kako bo preživel
življenje brez desne roke. Ker je pomoč zavrnil, so ga
poslali domov. Ko je prišel domov, je bilo vsem jasno,
da so mu štete ure. In res je nekaj ur po vrnitvi izdihnil in
čez dva dni so ga na vozu s konji v beli krsti odpeljali na
pokopališče v Grčarice, kamor ga je spremljala množica
ljudi.

Čeprav hude zime v Glažuti niso bile nekaj nenavadnega,
pa je leta 1931 že v oktobru zapadel visok sneg, ki
ni skopnel vse do spomladi. Tako so sekači, ki so s
podiranjem bukev začeli le nekaj tednov pred tem, morali
najprej odmetati sneg okrog in okrog bukve, da so lahko
začeli s podrezovanjem. Veliko bukev je takoj nad zemljo
merilo v premeru meter in pol ali še več, tako da so jih
lahko spodrezali le z velikimi dvometrskimi žagami.
Spodrezovali so jih kleče in tik nad zemljo, kjer so bile
najdebelejše. Na vsaki strani sta žago vlekla dva delavca,
eden jo je vlekel za ročaj, drugi pa za vrv, privezano na
ročaj. Pri najdebelejših drevesih je imela žaga le slabega
pol metra »hoda«, tako da je lahko trajalo tudi do dve
uri ali več, da so takšno drevo spodrezali. Podrto drevo
so takoj razrezali na hlode (krcle) določenih dolžin in jih
pripravili za prevoz. Logarji so morali tako pripravljen
les prevzemati (žigosati) vsakih nekaj dni, da ga sneg ne
bi preveč zametel. Neprevzetega in nežigosanega lesa
namreč vozniki niso smeli voziti na žago.
Stanje v Glažuti se je izboljšalo šele leta 1938, ko se je na
tržišču povpraševanje po lesu zelo povečalo. Žaga je po
več letih začela delovati s polno kapaciteto, in to občasno
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v dveh izmenah. Potrebovali so tudi več delavcev.
Dodatno so se pojavile potrebe po gozdnih delavcih in
furmanih, tako za spravilo lesa iz gozda na žago kot tudi
za odvoz rezanega lesa na skladišče v Ribnico. Še posebej
so se pogoji dela izboljšali Rudeževim voznikom, ki so v
tem času začeli za prevoze hlodovine iz gozdov na svoje
žage v Ribnici uporabljati vozove s kolesi, na katerih
so bile nameščene gume. V samo par letih so si takšne
vozove omislili skoraj vsi stalni vozniki z ribniškega
področja, po drugi svetovni vojni pa tudi precej ostalih.
Potrebe po vožnji lesa so bile tolikšne, da si je tudi
žagovodja Martinčič kupil še drugi par konj, gozdna
uprava pa je ponudila kredite za nabavo opreme
tistim, ki so bili pripravljeni opravljati to delo. Vabili
so dodatne furmane iz okoliških krajev. Iz Loškega
Potoka sta prišla Gregec in Jakšule iz Bele Vode. Tudi
sama gozdna uprava je kupila dva para konj. Prevzela
sta jih voznika Tone Okorn in Miha Žonta. Vsakemu so
dodelili še pomočnika. Voznika sta bila odgovorna za
konje, delo z njimi in prevoze, pomočnika pa samo za
delo v gozdu. Njihova plača je bila določena na mesec,
s tem da sta voznika dobila skoraj še enkrat višjo plačo
kot pomočnika. Delovni čas je trajal od 12 do 14 ur.
Pomočnika sta se zaradi premajhne plače pritožila na
gozdno upravo in zagrozila, da bosta dala odpoved, če
jima je ne zvišajo. Glavni inženir Štiglic je nazadnje le
pristal in vsakemu zvišal plačo za 100 dinarjev. To je bil
prvi zahtevek za povišanje plače, ki je bil tudi uspešen.
Dokaj ugodno poslovno obdobje za Glažuto se je
končalo po samo nekaj letih z začetkom druge svetovne
vojne, v kateri je bila žaga tudi uničena. Ob razsulu stare
Jugoslavije je parna žaga v Glažuti praznovala 70-letnico.
Takrat je po izjavah še živečih Glažutarjev še vedno
zaposlovala okoli 100 delavcev. Na žagi je bilo tedaj še
28 redno zaposlenih žagarskih delavcev, deset režijskih
voznikov, ki so imeli nad dvajset konj, pa mnogo
zasebnih voznikov ter gozdnih in drugih delavcev.
V Glažuti je bilo leta 1941 še nad dvajset stalno
naseljenih družin in več stalnih in sezonskih delavcev.
Največja med vsemi je bila družina Antona Martinčiča,
žagovodje in skladiščnika, očeta 21 otrok.
S tem šestim prispevkom o Glažuti tudi zaključujem
objavljanje spominov Cirila Debeljaka na življenje v
Glažuti. V originalnem tekstu je sicer še nekaj strani,
ki pa opisujejo že omenjene dogodke, le nekoliko širše.
Dodal pa je tudi opise prvih akcij partizanov proti
italijanskim okupatorjem v prvih mesecih vojne, tako
v Glažuti kot v Loškem Potoku. Glede na dejstvo, da je
gospod Ciril zapustil tudi zelo obširne spomine na svoje
partizansko delovanje in medvojne dogodke pri nas in v
Glažuti, bom te odlomke prihranil za objavo v posebni
knjižici, za izdajo katere očitno danes v naši demokraciji
še ni napočil ustrezen čas. Kot je zapisal znani in priznani
slovenski pisatelj v delu Moj ata, socialistični kulak –
»zdaj, ko je svoboda, moramo paziti, kaj govorimo«.
Konec
Vlado Mohar
Odmevi
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NEVTRALIA KLUB V LETU 2020
Pa namenimo par besed dogajanju v Nevtralia
klubu v letu 2020. Poletje je naš najljubši letni
čas, pa tudi čas, ko moramo Nevtralci pošteno
zavihati rokave. Običajno je avgust rezerviran za
našo največjo prireditev Igre brez meja in pa Tek
po sledeh medveda, ki šteje za Notranjski tekaški
pokal (NTP). Vendar smo zaradi novonastalih
razmer, ki so posledica pandemije novega
koronavirusa, morali svoje načrte spremeniti tudi Nevtralci.

Večina družabnih prireditev je letos odpadla ali pa potekajo
pod posebnimi pogoji. Tako smo že spomladi dobili
potrditev, da letos Notranjskega tekaškega pokala ne bo,
kmalu zatem pa smo bili dolžni sprejeti odločitev, da ne bo
tudi naše največje prireditve. Kljub temu da smo se naših
prireditev letos prav posebej veselili, saj Nevtralia klub
praznuje 20-letnico svojega uradnega delovanja.

Vendar se je ob sproščanju ukrepov in izboljšanju
epidemiološke slike porodila ideja, da Tek po sledeh
medveda vseeno izvedemo, čeprav brez točkovanja za
skupni seštevek. Pri izvedbi teka smo imeli podporo
koordinatorja tekem NTP. Sprejeli smo odločitev, da teke
izvedemo 15. avgusta. V tem času je organizacija javnih
prireditev bolj pod drobnogledom kot običajno. Tako je
potrebno pred pridobivanjem dovoljenj pri uradnih organih
najprej pridobiti soglasje NIJZ (sedaj vsi vemo, kaj je to), za
kar mora organizator natančno opisati postopke in ukrepe,
namenjene za preprečevanje širjena koronavirusa. Po
uspešni pridobitvi soglasja je sledilo pridobivanje dovoljenj
po ustaljenih postopkih. Kot smo Nevtralci že vajeni, nam
občasno mati narava postreže s presenečenji. Tako je bilo
tokrat, ko je dan pred dogodkom naš kraj zajelo neurje z
močnim nalivom. Velika količina padavin je povzročila
porast vode v Retjah, na osrednjem prireditvenem prostoru
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v »Sušici«. Tako smo bili primorani prireditveni prostor
preseliti na parkirišče gostinskega lokala, štart tekov pa
smo prestavili na cesto. K sreči je deževje prizaneslo
makadamskim potem, po katerih poteka trasa tekov.

Na praznično soboto nas je pričakalo lepo sončno vreme.
Na progi, dolgi 7,5 km, se je pomerilo več kot 70 tekačev,
zaradi odpadlega tekaškega pokala pa nismo izvedli tekov
v otroških kategorijah. Proga zaradi svoje razgibanosti (140
višinskih metrov vzpona) med tekači velja za eno izmed
težjih, kjer poleg dobre telesne pripravljenosti in dnevne
forme odloča tudi pravilna taktika teka. Rekord proge letos
ni padel, vendar pa so bili zaradi strnjene konkurence časi
v povprečju zelo hitri. Letos je na splošno opazno manj
tekov kot prejšnja leta, zato tekači in ostali športniki iščejo
priložnost in izkoristijo organizirana tekmovanja. Zmage
pri moških se je veselil Belgijec Roel Stiens (Kejžar teamAD Mass), drugi je bil lanski zmagovalec Jaka Grže (AK
Postojna), tretji pa Matej Jurančič (Loška dolina).

Pri ženskah je zmago prav tako osvojila tujka, Italijanka
Tamara Giorgi (Atletica Trieste), druga je bila Brigita
Martinčič (Izišport), tretja pa Natalija Mašera (AK Fit).
Kljub zahtevni trasi in poletni pripeki je zmagovalec vsak,
ki preteče progo in s tem doseže osebno zmago. Veseli
nas, da se je tekme, čeprav letos ni pokalnega tekmovanja,
so pa predpisani zdravstveni ukrepi, udeležilo veliko
število tekačev, ki s seboj pripeljejo tudi svoje navijače, ki
s svojim spodbujanjem udeležencem teka vlivajo energijo
tako na sami progi kot tudi v cilju. Največje zadovoljstvo
organizatorja pa so seveda odlično izpeljana tekma in kljub
naporni trasi navdušeni tekmovalci ter ostali obiskovalci, ki
se radi vračajo v naše prelepe kraje.
Zapisal: Jure Lavrič
Foto: Sara Sterle
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V ŠD EXTREM SMO PRIČELI Z NOVO SEZONO
V ŠD Extrem smo uprava in trenerji že konec meseca
julija začeli z načrtovanjem nove sezone, za katero
je že na začetku znano in jasno, da bo zaznamovana
s preventivnimi ukrepi in z bojem proti širjenju
koronavirusa. V uradna ligaška tekmovanja NZS smo
prijavili vse mladinske selekcije od U-13 do U-19
in ekipo članov v 2. slovensko futsal ligo. V sistemu
mladinskih tekmovanj U-15 do U-19 je v letošnji sezoni
uvedena sprememba, in sicer bo tekmovanje potekalo
v eni skupini tekom cele sezone (do letos je potekalo v
skupinah zahod in vzhod, iz katerih so se po tri najboljše
ekipe uvrstile v končnico). Pridobili smo nove trenerske
moči, saj sta se naša člana Jure Vetrih in Drejc Kljun
odločila, da bosta svoje znanje prenašala mlajšim, in
se udeležila usposabljanja za trenerja futsala. Tekom
sezone pa nas čaka tudi pomemben dogodek društva, in
sicer obeleženje 20-letnice našega delovanja.

Miran Sulejmani, Arnel Duračak, Tomaž Pustotnik ter
povratnika Cveto Žagar in Simon Košir.
Svojo pripravljenost so člani preizkusili že naslednji dan
po zaključenih pripravah v Sevnici, kjer so se pomerili
na prijateljski tekmi s prvoligašem, ekipo KMN Sevnica.
Glede na dejstvo, da je ekipa pred tekmo opravila zgolj
kondicijske priprave, smo v društvu s prikazano igro in
borbenostjo igralcev zadovoljni. Člane čaka prva ligaška
tekma v tretjem vikendu v septembru, razpored tekem
pa v času pisanja tega prispevka še ni znan. Žal bo tekma
zaradi nastalih razmer odigrana brez gledalcev, zato vas
bomo o rezultatih obveščali preko naše spletne strani in
družbenih medijev.

MLADINSKE SELEKCIJE
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili članom pri
kondicijskih pripravah in se s septembrom selita na
izvedbo treningov v dvorano. Tam jih v naslednjih
dneh pred začetkom ligaškega dela tekmovanja čakajo
prijateljske tekme. Tudi ti dve selekciji sta okrepljeni z
novimi močmi.

ČLANSKA EKIPA
Članska ekipa ŠD Extrem, ki bo tudi letos zastopala
barve kluba v 2. slovenski futsal ligi, je začela s pripravami
v drugi polovici avgusta. Kondicijske priprave so tudi
letos potekale na Stadionu Ugar v Ribnici pod vodstvom
glavnega trenerja Srđana Đorđevića in kondicijskega
trenerja Marjana Oražma iz Kočevja. V društvu smo
zelo veseli, da se je g. Oražem tudi letos odzval našemu
povabilu, saj gre za človeka z bogato kariero, zelo širokim
znanjem na področju kondicijske priprave, psihologije
in anatomije. Deloval je po Evropi in pustil velik pečat
na športnem področju v Sloveniji in tujini. Z njim je
bilo v času priprav narejeno veliko delo na psihološki,
strokovni in sami telesni pripravljenosti igralcev. Ekipa
članov bo letos nastopila v dopolnjeni sestavi z novimi
člani. Pridružili so se nam Jan Trhljen, Matic Belak Vivod,
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Mlajše selekcije so začele s treningi v prvem oziroma
drugem tednu septembra po razporedu. Veseli nas, da
imamo tudi letos skupino mladih igralcev na Blokah.
Selekciji U13 in U15 začneta s tekmovanji v mesecu
oktobru, za mlajše selekcije pa bomo tudi letos
organizirali medsebojne turnirje med ekipami Ribnice,
Sodražice, Blok, Loške doline in Loškega Potoka, kjer
najmlajši preizkusijo svoje znanje, se družijo in predvsem
spoznavajo pravila igre z žogo in obnašanja na igrišču.

DAN SLOVENSKEGA FUTSALA
V soboto, 29. 8. 2020, je bil na Vrhniki obeležen dan
slovenskega futsala, na katerem so sodelovali naši trenerji
in s svojo udeležbo na predavanjih potrdili pridobljeno
znanje in licenco trenerja futsal C oziroma futsal B.
Tekmo superpokala med ekipama FC Dobovec in FC
Odmevi
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Litija, ki je sicer osrednja točka vsakokratnega dneva
slovenskega futsala, smo si vsi ljubitelji tokrat morali
zaradi prepovedi udeležbe gledalcev ogledati iz domačih
naslanjačev. Tokrat je zmaga pripadla FC Litija.

VPIS V FUTSAL ŠOLO ŠD EXTREM
V mesecu septembru in skozi celo sezono vabimo vse
nove člane, da se nam pridružijo v vseh selekcijah na
strokovno vodenih treningih. Vse informacije o vpisu
dobite na naši spletni oziroma facebook ali instagram
strani. Obveščamo vas tudi, da treningi potekajo
nemoteno tudi v Loškem Potoku, v Novi vasi na Blokah
in v Loški dolini, in vas vabimo, da vpišete otroke in
postanete del naše ekipe!

VPIS TUDI ZA DEKLETA
V pretekli sezoni smo uspešno začeli z izvajanjem vadbe
futsala za dekleta. Tudi letos bomo s tem nadaljevali,
zato vabimo vsa dekleta, da se nam pridružite. Vadba bo
potekala pod vodstvom Barbare Lah, vratarke slovenske
ženske futsalske reprezentance in članice ŽNK iz Celja,
ki je v preteklih sezonah že igrala za našo takratno žensko
ekipo. Vabljena dekleta vseh starosti!

VABLJENI V NAŠO DRUŽBO!
PODPIRAJO NAS:
Zlati sponzorji:
Občina Sodražica, Občina Ribnica, Občina Bloke,
Inotherm d. o. o.
Srebrni sponzorji:
Občina Loški Potok, Riko Ekos d. o. o., Anis Trend d. o. o.,
Petek transport d. o. o., Štupica transport d. o. o.
Bronasti sponzorji:
Fragmat d. o. o., THE Nutrition d. o. o., Pos Plastika d. o. o.,
Astero d. o. o., Frizerski studio M, Mojca Ravnikar s. p.
Donatorji:
Slaščičarna & fast food PR’ ISANU, Kadles d. o. o.,
Gusto Catering, Trgovina Pri Darji, Bloška Polica
Tekst: ŠD Extrem, foto: ŠD Extrem in Marjan Oražem

ZA NAMI ŠE ENA SEZONA JOGE V LOŠKEM POTOKU, PRED
VRATI PA JE ŽE NOVA
Vadba joge obsega preizkušene vaje za telo in dušo, za
notranji mir, življenje z manj stresa, skratka za boljše
počutje, zdravje, razpoloženje in medsebojne odnose,
zato jo že uporabljajo in priporočajo tudi v zdravstvu za
odpravljanje fizičnih in duševnih težav, tudi preventivno.
Vaje so organizirane stopenjsko. V začetku sezone smo v
septembru pričeli z enostavnimi, da se telo razgiba, sklepi
postanejo prožnejši, nato pa jih počasi nadgrajujemo.
Obvezno se na začetku sprostimo, saj se tako znebimo
napetosti in utrujenosti, potem pa nadaljujemo z
različno dinamiko, vedno pa telesu prijazno, da si lahko
povrnemo izgubljene moči, energijo in sledimo sebi,
svojemu počutju in trenutnim zmožnostim.

Velika pozornost je namenjena sebi, povezanosti s
seboj, da postopno prepoznavamo notranje dogajanje,
odpravljamo stare okorele vzorce, reakcije, ki nam
samo jemljejo energijo, npr. eni se pogosto jezijo, drugi
kritizirajo, tretje prevečkrat obvladujeta strah, slaba
samopodoba, niso nikoli dovolj zadovoljni s postavo,
družbo, partnerjem, šefom, politiko, naštevanje gre lahko
v neskončnost. Seveda se je dobro zavedati teh vzorcev,
ki so že naše navade, da gremo lažje skozi življenje.
Pozorni smo na svoje misli, na njihovo kvaliteto, saj
vemo, da se vse vrača, tako tudi dobre ali slabe misli, ki so
vibracija. Vsak ima možnost spremeniti svojo vibracijo v
pozitivno, s tem pa vpliva povratno na samega sebe in
si kreira življenje. Naša energija je naša največja moč, s
pozitivno energijo se krepi duhovna moč, ki je glavni vir,
skriti adut naše osebnosti.
Tako se na vadbi trudi vsak po svoje, po svojih zmožnostih
in tudi še doma, saj telo hitro izgubi gibljivost, kondicijo,
dobro formo mišic, s tem pa tudi energijo, imunski
sistem, torej tudi zdravje, zunanjo in notranjo lepoto.
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica –
jogaribnica@siol.net; 041 397 789; www.jvvz.org/
ribnica
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Minil je brezskrbni čas počitnic in dopustov. V deželo je prišla jesen in odela naravo v živo pisan plašč
barv. Začelo se je novo šolsko leto. Osnovnošolci in dijaki so se znova podali na pot zbiranja znanja,
idej in izkušenj. V knjižnici pa nikakor nismo pozabili na naše zveste bralce, ki jim tokrat predstavljamo
naslednje zanimive knjižne predloge!

CHRISTINE MANGAN
Noč nad Tangerjem
Zadnji človek, za katerega bi Alice Shipley
pričakovala, da ga bo videla, odkar je z novim
možem prispela v Tanger, je Lucy Mason. Po
nesreči na kolidžu Bennington prijateljici –
včasih neločljivi sostanovalki – nista govorili
že več kot leto. Ampak Lucy se na lepem prikaže in se trudi
popraviti škodo oziroma vrniti njun odnos v stare tirnice.
Morda bi Alice morala biti zadovoljna. Ni se privadila življenju
v Maroku in preveč strah jo je, da bi se v peklenski vročini
potepala po živahnih ulicah in sukih. Lucy – vedno neustrašna
in neodvisna – jo zvabi iz stanovanja raziskovat Maroko.
Toda Alice začne kmalu navdajati dobro znani občutek – čuti,
da jo Lucy na vsakem koraku nadzoruje in duši. Ko njen mož
John izgine, pa začne dvomiti o vsem in vseh okoli sebe: o
odnosu s skrivnostno prijateljico, o svoji odločitvi, da je sploh
prišla v Tanger, in o lastnem duševnem zdravju.

ARTO PAASILINNA
Gromska strela
Finski pisatelj Arto Paasilinna se je slovenskim
bralcem priljubil s svojimi nepredvidljivimi
zgodbami in edinstvenim humorjem. Roman
Gromska strela!, ki je v finščini izšel leta 1984,
prinaša avtorjevo priljubljeno kombinacijo
čudaških likov in družbene parodije.
Na kriznem sestanku finskih bogov se izriše jasen sklep – ljudje
vanje ne verjamejo več. Zato pošlje vrhovni bog Gromovnik na
Zemljo svojega sina, da bi finski narod spreobrnil k pravi veri.
Hitro se izkaže, da bo imelo božanstvo polne roke dela – v
deželi vladata apatija in pomanjkanje vsakršnih vrednot. A
Gromovnikov sin ima skrivno orožje, s katerim zna spraviti
k pameti tudi najbolj nejeverne Tomaže, sekira pa mu zares
pade v med, ko nazadnje odkrije številne hvaležne ovčice v
finskih umobolnicah.

CLARE MACKINTOSH
Izpustila sem te
Tragična nesreča. Preteklost, ki ji ni mogoče
ubežati. Tragična nesreča. Vse se je zgodilo
tako na hitro. Ni je mogla preprečiti. Ali pač?
Življenje Jenne Gray se v tisočinki sekunde
spremeni v moro. Naprej lahko živi le, če
vse pusti za sabo in začne znova. Jenna se v
obupni želji, da bi pobegnila, preseli v osamljeno kočo na
valižanski obali, vendar jo ves čas preganjajo strahovi, žalost in
spomini na kruto novembrsko noč, ki ji je za vselej spremenila
življenje. Počasi spet začenja verjeti, da bi morda le lahko bila
srečna. Toda preteklost ji je tik za petami in posledice bodo
uničujoče.
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KATHRYN CROFT
Izgubljeno dekle
Zastrašujoč in nevarno privlačen psihološki
triler avtorice Kathryn Croft, ki je s svojimi
romani čisto na vrhu Amazonove lestvice
najbolje prodajanih knjig.
Izginila je, ko je bila še dojenčica. Nekega
dne pa se je pojavila, nepričakovano in na čuden način. Pred
osemnajstimi leti so Simoni Porter ugrabili šestmesečno hčerko
Heleno. S soprogom Mattom sta si le s težavo opomogla, s
skupnimi močmi zaživela dalje in se posvetila karieri, vendar
njuna bolečina ni nikoli izginila. Nato pa se na lepem pojavi
mlada ženska Grace, ki zatrjuje, da je izvedela nekaj dejstev o
ugrabitvi, in Simono zaprosi za pomoč. Toda – kdo je v resnici
Grace – ali ji Simona in Matt sploh lahko zaupata? Ker Grace
brez pojasnila izgine, se Simona v upanju, da je še živa, poda
v mrzlično iskanje sledi. A se s tem, ko se približuje resnici,
neizogibno zapleta tudi v zloveščo mrežo izprijenih ljudi. Bo
Simoni uspelo razkriti resnico o ugrabljeni hčerki?

FIONA VALPY
Šiviljino darilo
Nepozabno delo o ljubezni, vojni in herojskih
dogodkih na ozadju zgodovinskih dogodkov
2. svetovne vojne. Pariz leta 1940. Med
nacistično okupacijo mesta se tri mlade šivilje
trudijo živeti kar se da normalno. A vse tri
prikrivajo svoje skrivnosti. Od vojne ranjena Mireille sodeluje
v odporniškem gibanju, Claire je zapeljal nemški častnik,
Vivienne pa svoje vpletenosti ne more razkriti nobeni. Dve
generaciji pozneje iz Anglije v Pariz prispe Clairina vnukinja.
Zmedena in brez korenin krčevito išče povezavo s svojo
preteklostjo. Živi in dela v zgradbi na Rue Cardinale, kjer je
živela in delala tudi njena babica – in tam spozna resnico o njej.
Odkrije družinsko zgodovino, ki je temnejša in bolj boleča, kot
si je lahko predstavljala. V času vojne so se tri šivilje znašle pred
nemogočimi odločitvami, saj jih je njihova skrivna dejavnost
spravila v izjemno nevarnost. Povezala jih je lojalnost, ogrožalo
jih je izdajstvo. Jim bo najtemnejše obdobje v zgodovini uspelo
preživeti in ostati skupaj?
S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti.
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok. Vsem osnovnošolcem
in dijakom želimo uspešno, mirno in čim bolj normalno izpeljano
novo šolsko leto, s čim manj stresa in slabe volje. Čim lepše in
prijetneje preživite letošnjo jesen. Radi in lepo se imejte ter na
svidenje do prihodnjič.
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
Odmevi

V SLOVO

Čeprav vaš glas se več ne sliši,
beseda vaša v nas živi,
ostala nam je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a na njega
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob smrti brata

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila draga mama, babica in prababica

FRANCA LAVRIČA

MARIJA BAMBIČ

iz Travnika 49
(7. 10. 1941–19. 6. 2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu in DSO Loški Potok
za dolgoletno oskrbo.
Hvala tudi gospodu župniku Bojanu Travnu,
pevcem in Komunali Ribnica.
Žalujoči: vsi njegovi

Travnik 108
(1928–2020)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in
znancem, ki ste nam ob njenem slovesu izrekli sožalje,
podarili sveče in darovali svete maše.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu za zdravstveno oskrbo in
celotnemu osebju DSO Loški Potok, kjer je preživela zadnjih
deset let svojega življenja, in tudi vsem, ki ste jo obiskovali
in se je boste še spominjali.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred ter
Komunali Ribnica za pogrebno slovesnost.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni
MAMA, vedno boš v naših mislih in srcih.

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
zdaj mirno in spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš ...
Kje si, ata naš,
kje je mili tvoj obraz,
kje sedaj so roke tvoje,
ki tako skrbele so za nas?

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno
spomin bo ostal.

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je zapustil

ZAHVALA
Ob smrti žene, mame, babice in prababice

ALOJZ LEVSTEK

ALENKE DEBELJAK,
roj. BOŽIČ

(24. 3. 1938–12. 8. 2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, darovane sveče, darovano cvetje in svete maše.
Hvala kolektivu ZP Loški Potok, Domu starejših občanov
Loški Potok in gospodu župniku Bojanu Travnu.
Posebno se zahvaljujemo dr. Luki Valčiću in
kolektivu ZD Ribnica.
Žalujoči: vsi njegovi

Avgust - september - oktober 2020

iz Retij 23
(1953–2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste darovali cvetje in sveče,
nam izrekli sožalje ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Iskrena hvala gospodu župniku Bojanu Travnu za lepo
opravljen obred in pevskemu zboru za zapete pesmi.
Žalujoči: vsi njeni
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OBVESTILO O ODDAJI V NAJEM
Občina Loški Potok oddaja v najem:
1. V stanovanjskem objektu Hrib 7 (na Hribu v Loškem Potoku) dve stanovanji
in več parkirnih boksov, in sicer:
Stanovanje
1
4
PAR. BOKS

Kvadratura
stanovanja
131,86 m2
92,54 m2
12,60 m2

Lokacija
pritličje
mansarda
klet

Pogled
stanovanja na
sever in zahod
sever in vzhod

Višina mesečne
najemnine
379,75 €
300,46 €
40,00 €

Vsakemu stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks, ki sta že upoštevana v ceni mesečne najemnine.

2. na Hribu v Loškem Potoku v novozgrajenem
večnamenskem objektu Hrib v prvem nadstropju tri
poslovne prostore (pisarne) s souporabo skupnih
prostorov (hodnik, čajna kuhinja, WC-moški, ženski),
in sicer:
Kvadratura pisarne
26,60 m2
38,36 m2
25,81 m2
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3. na Hribu v Loškem Potoku v novozgrajenem
večnamenskem objektu Hrib v prvem nadstropju
stanovanje v skupni izmeri 81,00 m2.
Vse zainteresirane prosimo, da pokličejo ali se osebno
zglasijo na Občini Loški Potok vsak delovni dan med
8. in 14. uro, kjer bodo lahko dobili tudi podrobnejše
informacije o posameznem stanovanju in parkirnem
boksu oziroma pisarni ter si na željo prostore lahko tudi
ogledajo.
Občina Loški Potok

PROTHERM DOORS d. o. o., Zaloška cesta 185,
1000 Ljubljana, www.protherm.si

Zaradi širitve poslovanja k sodelovanju vabimo

DELAVCE ZA DELO V
PROIZVODNJI
Vaše naloge in odgovornosti bodo:

Pričakovana znanja in kompetence:
– dokončana nižja poklicna ali srednja poklicna
izobrazba tehnične smeri,
– zaželene delovne izkušnje na primerljivih
delovnih mestih,
– sposobnost dela v timu, vestnost,
odgovornost za kakovostno opravljanje dela,
natančnost, doslednost pri delu.

– opravljanje delovnih operacij, ki so potrebne
za izdelavo aluminijastih vhodnih vrat,
Ponujamo vam:
– upravljanje enostavnih in
zahtevnejših strojev v proizvodnji,
– delo v dopoldanskem delovnem času,
– pakiranje proizvodov.
– redno in zagotovljeno plačilo,
– pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za
določen čas 1 leta, s poskusnim delom
3 mesecev, z možnostjo podaljšanja za
nedoločen čas.

Prijave pošljite na elektronski naslov info@protherm.si ali kontaktirajte na telefonsko številko 040 379 211.
Avgust - september - oktober 2020
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KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT
Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5
1310 Ribnica
tel.: 041 737-505
KLESANJE ČRK
Miro Cvar
tel.: 041 958-471
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Avtohiša Zalar d.o.o., Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče,
tel. 01 7881 999 ali 031 331 919, www.avtohisazalar.si

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(3. oktober, 7. november in 5. december
2020) - vsakokrat od 7. do 14. ure
na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.
Številni prodajalci bodo ponujali široko
izbiro moške, ženske in otroške konfekcije,
nogavic, posteljnine, tekstila, spodnjega
perila, prtičkov, suhe robe, bižuterije, torbic,
pasov, krem, olivnega olja, medu, sadja,
mesnih izdelkov, hrane in pijače in gotovo
bo med široko ponudbo tudi kaj takega, kar
boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj
ustregli vašim željam!
Avgust - september - oktober 2020
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