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Srečno 2021!

UVODNIK

UVODNIK
Spoštovani bralci Odmevov!
Le še nekaj dni nas loči od trenutka, ko se bo staro leto
poslovilo in bomo vstopili v novo. V minulih letih je bil
december čas prijetnih in veselih dogodkov ter vsesplošnega
druženja in veselja. Letos pa je žal povsem drugače. Poslavlja
se leto, ki je bilo nekaj posebnega in ki nam ne bo ostalo
ravno v prijetnem spominu. Novoletno okrašeni domovi
in središča naselij nas sicer spominjajo na čas praznikov, a
kakšnega posebnega veselja zaradi tega letos ni čutiti nikjer.
Koronavirus, ta naš vsakdanji spremljevalec, je tako kot po
vsem svetu posegel tudi v družabno življenje v naši občini
in ga praktično povsem zaustavil. Zaradi sprejetih ukrepov
v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa je bilo potrebno
večino dogodkov, ki se sicer tradicionalno odvijajo v naši
občini v jesenskih mesecih in predprazničnih dneh, letos
preprosto odpovedati ali pa prestaviti na prihodnje leto. Med
drugim je odpadlo tudi letošnje praznovanje občinskega
praznika v začetku oktobra. Čeprav smo v prejšnji številki
v našem glasilu napovedali, da bomo praznik obeležili
vsaj s slavnostno sejo, pa smo zaradi sprejetih poostrenih
ukrepov tudi to morali odpovedati. Tudi tradicionalnega
koncerta potoških pevskih zborov v počastitev božičnonovoletnih praznikov in dneva samostojnosti in enotnosti,

ki smo mu bili priča zadnjih enaindvajset let, letos ne bo.
Ostali nam bodo prazniki, ki jih bomo preživeli v upanju po
čimprejšnji normalizaciji stanja v državi in v pričakovanju,
kdaj bomo spet lahko zaživeli tako, kot smo bili navajeni.
Tisti, ki optimistično zrejo v prihodnost, so prepričani,
da se bo to zgodilo kmalu, s prihodom cepiva. Spet drugi
nas opozarjajo, da bodo varovalni ukrepi, kot je nošenje
zaščitnih mask, postali naša resničnost in vsakdanjost in
se bo nanjo potrebno preprosto navaditi. Kdo ima prav,
bo pokazal čas, a najboljše je, da z optimizmom zremo
v prihodnost in si zapojemo tisto Domicljevo »Saj po
novem letu boljše bo«. In to, da bo res boljše in da se nam
v novem letu uresničijo vse želje, si seveda želimo vsi! Želje
po zdravju, ki jih izrekamo ob prehodu starega leta v novo,
bodo letos imele še dodaten, globlji pomen.
Spoštovani bralci našega glasila! V imenu uredniškega
odbora vam čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti
in vam kljub ukrepom želim prijetno praznovanje božičnonovoletnih praznikov, v novem letu pa naj se vam uresniči
čim več vsega, kar si sami želite, predvsem pa ostanite
zdravi!
Vinko Košmerl,
odgovorni urednik

POPRAVEK NAPAKE IN OPRAVIČILO
V prejšnji številki glasila nam jo je zagodel »tiskarski škrat«, in sicer
je v prispevku avtorice Nine Debeljak z naslovom Kotiček za starše:
Otroški jok na strani 11 pomotoma izpadel del slike z mislimi o vzgoji
ter avtorjem omenjenih misli.
Za neljubo napako se vsem, predvsem pa avtorici prispevka Nini
Debeljak, iskreno opravičujemo in še enkrat objavljamo celotno
fotografijo.
Vinko Košmerl
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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.

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 1. februar 2021.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Omejitve zaradi epidemije so nam
omejile gibanje na občino bivanja in
tudi ostale omejitve vplivajo na življenje
in bivanje vseh nas. In ravno v tem
primeru se je pokazalo, da je kvaliteta
življenja na nekoliko odmaknjenih
območjih, kot je naše, bistveno boljša
kot v večjih urbanih sredinah. Konec
novembra sem se peljal v Ljubljano.
V Loškem Potoku sonce in prijetne
temperature, v Ljubljani megla in bistveno hladneje kot
pri nas. Pa ne da bi meglo le videl, tudi zavohal si jo.
Pozimi 2017–2018 so bile v Retjah izvajane meritve
onesnaženja s trdnimi delci zaradi kurjenja z drvmi.
Pokazalo se je, da prihaja do povečanih koncentracij v
času toplotne inverzije. Treba pa je zapisati, da je v takih
vremenskih razmerah onesnaženje v Ljubljani in po
ostalih dolinah bistveno večje. Meritve so pokazale, da
je kvaliteta zraka v Loškem Potoku bistveno boljša kot
v Ljubljani tudi v času toplotne inverzije, in tako čistega
zraka, kot je pri nas, v Ljubljani ni nikoli.
Število prebivalcev se nam še vedno
nekoliko zmanjšuje, so se pa začeli kazati
znaki, da bi se ta trend lahko spremenil.
Na občini delamo na tem, da bi dali
mladim razlog, da ostanejo v občini.
Aktivirali smo cono v Podpreski, kjer
pričakujemo, da se bodo naslednje leto
pojavile prve zaposlitve, nad trgovino
KZ Velike Lašče bomo v naslednjem letu
zgradili 4 stanovanja za mlade družine,
širimo industrijsko cono v Malem Logu.
Naslednje leto vključujemo v vodovodni
sistem vrtino na Hribu, s čimer bomo
dobili bistveno kvalitetnejšo vodo, s
tem pa bodo odpadli razlogi za pogosto
prekuhavanje.
Novembra smo dobili uporabno dovoljenje za
večnamenski objekt Hrib, kjer že od konca leta 2017
deluje DOLB, v spodnji etaži so prostori, namenjeni
osrednjemu gasilskemu društvu v občini, v medetaži
imata prostore Gasilska zveza Loški Potok in civilna
zaščita. V objektu je eno najemno stanovanje, ki je
že zasedeno. V sredini zgornje etaže je večnamenska
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dvorana, namenjena prireditvam in dogodkom.
Za svoje potrebe jo bodo seveda lahko uporabljala tudi
društva. V gornji etaži so tudi tri pisarne – poslovni
prostori, namenjeni gospodarski dejavnosti, ki jih bomo
po ugodni ceni oddajali v najem zainteresiranim.
Tudi letos v decembru občinski svet sprejema proračun
za leto 2021. Prva obravnava je bila opravljena na seji 12.
11. 2020. Razdelitev posameznih postavk proračuna je
vidna na sliki.
21 % proračuna (cca 672.000 €) je namenjeno za
vzdrževanje občinskih objektov, občinskih cest, zimsko
službo, javno razsvetljavo, za plače občinske uprave,
blago in storitve, povezane z delom občine.
24 % (cca 757.000 €) je namenjeno delovanju vrtca,
ki je največji posamezni strošek, in sicer 313.000 €,
za pokrivanje stroškov šole okoli 100.000 €, za šolske
prevoze 64.000 €, za socialne transferje, zdravstvo,
gasilce.
V proračunu za leto 2021 je za investicije namenjeno
1.726.000 € ali 55 % sredstev.

Glavna prioriteta je povezava vrtine Hrib z javnim
vodovodnim sistemom. Ocenjena vrednost je
300.000 €.
Za ponikovalnico Retje smo planirali 150.000 €.
Gre za ponikovalnico za meteorno vodo, ki priteče s
precejšnjega dela Hriba in državne ceste Hrib, smer
Sodražica. Meteorna voda je ob jesenskih neurjih dvakrat
poškodovala cesto proti Retjam, uničevala pridelke in
odnašala zemljo z njiv.
Direkcija RS za ceste je 26. 8. 2020 objavila javni razpis
za rekonstrukcijo ceste Hrib–Trava skozi Podpresko. Po
projektantskih ocenah naj bi bil po pogodbi delež občine
pri tej rekonstrukciji 165.300 €, ta znesek je tudi predviden
v proračunu. Gre za javno razsvetljavo, vodovod in ostale
posege v cesto, ki so v pristojnosti občine. S to investicijo
rešujemo tudi problem zalednih in meteornih voda, ki
lastnikom nepremičnin povzročajo težave.
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AKTUALNO
Največja investicija v letu 2021 pa je obnova objekta nad
trgovino KZ Velike Lašče. Projektantska ocena projekta
je okoli milijon evrov. 500.000 € je bilo odobrenih že
lani s sprejetjem amandmaja v proračunu za leto 2020, ki
ga je vložila poslanska skupina SDS na pobudo poslanca
Jožeta Tanka. Amandma je bil potrjen 13. 12. 2019.
Sredstva naj bi bila zagotovljena preko Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ). Enajst mesecev in pol je trajalo, da smo
prišli do pogodbe med MDDSZ in Občino Loški Potok,
s katero imamo zagotovljen ta del sredstev za omenjeni
projekt. Vseskozi smo se aktivno ukvarjali s to zadevo.
Dvakrat so projekt že vrgli iz državnega proračuna in
potem ponovno uvrstili vanj. Denar bi morali porabiti
do konca leta 2020, vendar pa se zaradi vseh zapletov
investicije nismo lotili, saj nismo imeli zagotovljenih
sredstev. Da smo prišli do pogodbe, se moram ponovno
zahvaliti poslancu g. Jožetu Tanku, ki je posredoval,
ko so se zadeve ustavile, in državnemu sekretarju na
MDDST g. Uršiču, ki se je angažiral, da smo prišli do
pogodbe. Cca 50.000 € bomo dobili že letos (za stroške
za projektno in investicijsko dokumentacijo), ostalo
leta 2021. Z obnovo tega objekta bomo v spodnji
etaži dobili tri varovana stanovanja (za eno že imamo

prošnjo), medgeneracijski center in prostore za Društvo
upokojencev Loški Potok. V zgornji etaži bodo štiri
stanovanja za mlade družine.
Torej je tudi ta proračun usmerjen v izboljševanje
pogojev za življenje in bivanje v občini, s posebnim
poudarkom na zagotavljanje potreb mlajše, delovno
aktivne populacije.
Precej časa se že vlečejo obljube glede asfaltiranja
makadamskega odseka Loški Potok–Loška dolina.
Tokrat pa se je tudi ta zadeva premaknila. Pogodba za
izvedbo »protiprašne zaščite makadamske ceste R3746, odsek 2407 Stari trg–Loški Potok od km 3.020
do km 7.500« je bila sklenjena 30. 11. 2020. Po izjavi
izvajalca se bodo dela v naslednjem letu začela, takoj ko
bo vreme to omogočalo.
Torej, kar nekaj je dobrih novic. Glede na to, da prihaja
tudi cepivo za covid in se bomo rešili tudi te nadloge, pa
je razlog za optimističen pogled v prihajajoče leto.
Naj vam ob koncu zaželim srečno, zdravo in uspešno
leto 2021.
Župan Ivan Benčina

PRIMOPREDAJA NOVEGA REŠEVALNEGA VOZILA
uspešno izpeljali na Občini Loški Potok. Pogodbena
vrednost vozila znaša 183.365,58 €. Ministrstvo za
zdravje je nakup vozila sofinanciralo v deležu slabih
40 % oziroma 73.350,00 €. 13.000,00 € je prispeval
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, razliko
v znesku 97.015,58 € pa so iz proračunskih sredstev
pokrile občine Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče in
Ribnica, v deležih glede na število prebivalcev.

V sredo, 2. decembra 2020, je pred zdravstvenim
domom v Ribnici potekala uradna primopredaja
novega reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč.
Vozilo znamke Volkswagen Transporter z nadgradnjo
so direktorju Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma
Ribnica Andreju Lampetu simbolično predali župani
vseh štirih občin soustanoviteljic zavoda in obenem
tudi sofinancerji nakupa. Novo reševalno vozilo je
četrto, s katerim zdaj razpolaga zdravstveni dom, in je
opremljeno z vso najsodobnejšo in potrebno opremo, ki
zagotavlja hitro in uspešno izvajanje prevozov pacientov.
Nabava novega vozila se je izvedla ob pomoči
sofinanciranja Ministrstva za zdravje. Prijavo na razpis
ministrstva za sofinanciranje nakupa vozila in izvedbo
javnega naročila za izbiro ponudnika za izdelavo vozila
smo v imenu vseh štirih občin soustanoviteljic zavoda
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Župani občin so na primopredaji vozila v svojih
nagovorih izrazili zadovoljstvo, da se je omenjena
investicija izvedla, saj pomeni izboljšanje kakovosti
in pogojev za dostop občanov vseh štirih občin do
zdravstvenih storitev. Izrazili pa so tudi upanje, da bi
bilo vozilo potrebno uporabiti čim manjkrat, in tega si
seveda želimo vsi.
Vinko Košmerl
Odmevi

AKTUALNO

Z 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 17. 9. 2020
Svetniki so obravnavali 14 točk dnevnega reda. Po
potrditvi zapisnika 9. redne seje in poročila o izvršitvi
sklepov te seje je sledilo poročilo o poslovanju Komunale
Ribnica d. o. o. v letu 2019. Direktor Bojan Trdan je najprej
predstavil dejavnosti, ki jih je izvajalo njihovo podjetje.
Od skupno šestih so na območju občine Loški Potok v
lanskem letu izvajali tri dejavnosti: zbiranje odpadkov,
odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter pogrebno in
pokopališko dejavnost. Obdelava in odlaganje odpadkov
se na podlagi podeljene koncesije vrši v RCERO Ljubljana.
Pojasnil je, da so imeli velike težave z odvozom mešane
odpadne embalaže, ker se DROE – družbe za ravnanje z
odpadno embalažo izogibajo svojim obveznostim in ne
odpeljejo vse embalaže. Za odvoz odpadkov iz leta 2018
je v lanskem letu poskrbela država, za kar je iz proračuna
namenila 8 milijonov EUR, letos pa bo ta znesek še višji,
nekje med 12 in 15 milijonov EUR.
V letu 2019 so na območju občine Loški Potok izpraznili
173 greznic, kar predstavlja 1/3 vseh. Na dejavnosti
odvajanja odpadnih voda je bil izkazan pozitiven
rezultat v višini 3.929,76 EUR, na dejavnosti čiščenja
odpadnih voda pa v višini 5.202,70 EUR. Na pogrebni in
pokopališki dejavnosti je bila izkazana izguba, predvsem
zaradi prenizkih cen grobarin in pogrebov. Nove višje
cene veljajo namreč od 1. 1. 2020.
Seje se je udeležil tudi Darko Lavrič, predsednik
nadzornega odbora Občine Loški Potok, in predstavil
končno poročilo o opravljenih nadzorih v lanskem letu.
Plan nadzornega odbora je za leto 2019 sestavljal 5
nadzorov: pripravljenost sistema za reševanje, zaščito
in pomoč, vzdrževanje lokalnih cest (izvajanje zimske
službe), opremljanje obrtno poslovnega območja v
Podpreski, izvedbo šolskih prevozov ter razpolaganje z
nepremičnim premoženjem občine in s tem povezanimi
stroški. Nepravilnosti v letu 2019 ni bilo ugotovljenih,
bila pa so podana priporočila.
Sledila je 4. točka dnevnega reda, poročilo o poslovanju
Lesne zadruge Loški Potok v letu 2019. Predstavil ga je
direktor Darko Šega. Zadruga je v lanskem letu prvič
poslovala tekom celega leta na štirih področjih, in sicer na
področjih izvajanja koncesije za DOLB, upravljanja poštne
poslovalnice, gozdarske dejavnosti ter upravljanja KTCja in TIC-a Loški Potok. V letu 2019 je zadruga dosegla
121.438,28 EUR prodajnih prihodkov in 140.621,11
EUR poslovnih odhodkov. Izguba iz poslovanja je znašala
19.177,70 EUR. Občina je za delovanje pošte namenila
zadrugi 15.000 EUR, za delovanje TIC-a pa 13.200
EUR, tako da je čista izguba poslovnega leta 2019 znašala
416,73 EUR.
DOLB je v primerjavi z letom 2018 povečal prodajo za
17,31 % in ustvaril dobiček v višini 16.937,70 EUR.
Poštna poslovalnica je ravno tako kot leto poprej poslovala
negativno, in sicer je imela izgubo v višini 22.642,15 EUR.
Ta negativna razlika je bila v višini 15.000 EUR pokrita
iz občinskih sredstev, ostalo pa iz poslovanja DOLB-a.
Gozdarska dejavnost se v letu 2019 skorajda ni izvajala,
saj je bil realiziran samo en posel v višini 376 EUR, je pa
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zadruga v svoje delovanje uspešno vključila dejavnost
KTC-ja Loški Potok ter prvo leto poslovanja zaključila po
pričakovanjih.

V naslednji točki dnevnega reda so svetniki obravnavali
sklep o dodelitvi finančne pomoči Lesni zadrugi Loški
Potok za delovanje pogodbene pošte 1318 Loški Potok
v letu 2019. Obrazložitev je podal župan. S 1. 10. 2017
je pogodbeno pošto 1318 Loški Potok v upravljanje
prevzela Lesna zadruga Loški Potok. Zaposlila je takratno
uslužbenko pošte, za prostore plačuje najemnino Pošti
Slovenije in pokriva tudi vse ostale stroške poslovanja,
vključno z nadomeščanji za čas bolniških odsotnosti in
dopusta zaposlene. Za delovanje s strani Pošte Slovenije
dobi pavšal v višini 350 EUR. Del sredstev zasluži s
tržno dejavnostjo in provizijami za opravljanje storitev.
Vendar pa tekoče poslovanje prinaša bistveno večjo
izgubo od predvidene tudi zaradi tega, ker je pogodbena
pošta deležna precejšnjih omejitev, ki ji onemogočajo
uspešnejše poslovanje. Izguba pogodbene pošte je tako
za leto 2019 znašala dobrih 22.000 EUR. Predlagal je, da
se za ta namen lesni zadrugi namenijo sredstva v višini
20.000 EUR. Poleg tega sedanja delavka pogodbene
pošte odhaja v letu 2021 v pokoj in bo potrebno še letos
usposobiti za delo na pošti drugo osebo, zato je predlagal,
da se zadrugi dodeli še dodatnih 4.000 EUR. Občinski
svet je po obrazložitvi soglasno sprejel zgoraj omenjeni
sklep.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loški Potok
v 1. polletju tekočega leta je predstavila Ivanka Novak.
V obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 06. 2020 je občina
realizirala 1.134.100 EUR skupnih prihodkov oz. 36,5
% predvidenih celoletnih in 1.015.108 EUR skupnih
odhodkov oz. 31,4 % celotnih odhodkov za leto 2020.
Sprejet je bil Odlok o rebalansu proračuna občine za leto
2020, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/2020.
Občinski svet je sprejel tudi sklep, da se sprejme Odlok
o odmeri komunalnega prispevka v prvi obravnavi. Pred
drugo obravnavo odbor za gospodarstvo pripravi predlog
sprememb.
Svetniki so v prvi obravnavi obravnavali Odlok o
javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica. Na osnovi
obrazložitve župana je občinski svet soglasno sprejel
sklep, da se odlok spremeni oz. dopolni v tistih členih, kjer
manjkajo ustanoviteljski deleži občin ustanoviteljic.
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Sledila je obravnava predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev občinskih
priznanj v letu 2020. Komisija je letos prejela en sam
predlog za podelitev priznanj in ugotovila, da ustreza
kriterijem, ki so bili določeni v razpisu. Vaška skupnost
Novi in Stari Kot je predlagala, da se priznanje »listina
Občine Loški Potok« podeli pevski skupini Binklarji
za večletno delovanje na kulturnem področju v lokalni
skupnosti. Komisija je predlog ocenila kot utemeljen
in predlagala občinskemu svetu podelitev predlagane
nagrade. Sklep je bil soglasno sprejet.
Občinski svet je odločil, da bo Občina Loški Potok v
šolskem letu 2020/2021 v celoti sofinancirala razširjeni

program v šoli in vrtcu, ki ga je v skupni višini 13.760
EUR predlagala osnovna šola. Sredstva za te dejavnosti so
se vključila v proračuna za leti 2020 in 2021.
Sprejet je bil tudi sklep, da se s 1. 9. 2020 sistemizira
novo delovno mesto »vzgojitelj za dodatno strokovno
pomoč« in sklep, da se s 1. 10. 2020 odpre nov, šesti
polovični oddelek vrtca za I. starostno obdobje. Na ta
način se bodo zagotovili pogoji za dodatno delo otrok s
posebnimi potrebami in varstvo v vrtcu vsem potoškim
otrokom.
Sprejetih je bilo več sklepov o gospodarjenju z občinskimi
nepremičninami.

Z 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 12. 11. 2020
Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer v zvezi s
koronavirusom je seja potekala v dvorani večnamenskega
objekta na Hribu.
Občinski svet je najprej v drugi obravnavi sprejel
Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica,
v nadaljevanju pa Odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje občine Loški Potok, ki ga je
predlagal odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Predlog odbora za
gospodarstvo glede višine komunalnega prispevka je bil,
da se faktor namembnosti objekta za enostanovanjske
stavbe ne spreminja oz. ostane enak kot v veljavnem
odloku, torej 0,6. Kot je pojasnil predsednik odbora
Simon Debeljak, bi s tem mogoče koga spodbudili k
odločitvi za novogradnjo oz. bi na ta način v občino
privabili morebitne novo priseljene. Odlok je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 180/20.

Občinski svet se je seznanil z vsebino sprejetega
dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za investicijo »rekonstrukcija in prizidava
objekta Hrib 103«, december 2019, in z vsebino
sprejetega investicijskega programa (IP) za investicijo
»medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103«,
oktober 2020.
Občinski svet se je seznanil tudi z osnutkom proračuna
občine za leto 2021. Skupni prihodki po osnutku
6

proračuna skupaj znašajo 3.158.942 EUR. Kapitalski
prihodki so predvideni v višini 28.000 EUR. Transferni
prihodki naj bi skupaj znašali 725.605 EUR.
Predvideni skupni odhodki za leto 2021 znašajo
3.156.418 EUR. Večji investicijski odhodki so poleg
tekočih odhodkov (plače, blago in storitve, povezane z
delom občinske uprave, vzdrževanje občinskih objektov
in občinskih cest, zimska služba), tekočih transferov
(vrtec, šola, sociala, zdravstvo, gasilci) in investicijskih
transferov (gasilski domovi in oprema) še investicije
v gradnjo: »povezava vrtine Hrib z vodovodnim
omrežjem« v višini 300.000 EUR, »medgeneracijski
center in stanovanja Hrib 103« v višini 950.000 EUR
(od tega je 500.000 EUR predvidenih s strani države),
»cesta Podpreska«, vključno z javno razsvetljavo,
kanalizacijo in vodovodom v višini 165.300 EUR,
ter izgradnja »ponikovalnice v Retjah« v višini
150.000 EUR.
Župan je izpostavil tudi pomembnost pogodbene pošte,
ki jo trenutno upravlja Lesna zadruga Loški Potok.
Povedal je, da je Pošti Slovenije poslal dopis glede
prevzema pogodbene pošte nazaj pod njeno okrilje.
Odgovorili so, da je to možno, vendar bodo takoj
iskali novega najemnika. Po razpravi so bili vsi svetniki
mnenja, da pošta vsaj še eno leto ostane pod temi pogoji
v upravljanju Lesne zadruge Loški Potok.
V nadaljevanju je bil sprejet sklep o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih služb čiščenja in odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode za leto 2021 na območju
občine Loški Potok. Objavljen je v Uradnem listu RS,
št. 180/20.
Sprejet je bil tudi sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2021. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 180/20.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo v letu
2021 odmerjeno v enaki višini kot letos.
Sprejetih je bilo tudi nekaj sklepov o gospodarjenju z
občinskimi nepremičninami.
Tadeja Vesel
Odmevi

AKTUALNO

BOŽIČ V DRUGAČNI LUČI
Božični prazniki nam predstavljajo začetek našega
življenja, začetek upanja, veselja in sreče. Božični praznik
je praznik Gospodovega rojstva, praznik otipljive
ljubezni našega Boga do človeštva in do vsakogar izmed
nas. Z odprtim srcem za božje lahko slišimo, da nas ta
majhen otrok ljubi, želi se nam izročiti, želi povedati
samo, da nas neizmerno ljubi, da stopa iz samih nebes po
Mariji v ta svet, kjer hoče zaradi zla prevladovati tema,
namesto življenja smrt. Bog Oče želi, da ta novorojeni, ta
njegov Božji sin in njegova ljubezen tudi danes postane
človek.

Kaže, da bomo letošnji božični čas preživeli z nekaj več
zunanje tišine in manj hitenja. Naj nam vse to pomaga
k notranjemu molku, da bomo ob pomoči in zgledu
Jezusovega rojstva vedno globlje vstopali v skrivnost
našega odrešenja in ga živeli. Zato praznujmo božične
in novoletne praznike prav v krogu svojih družin, saj se
bomo lahko tudi mi v tem duhu bolje povezali in utrdili
naše medsebojne vezi. V tem času epidemije moramo
stopiti vsi skupaj, da bomo prav z Njegovo pomočjo in
našimi žrtvami in odpovedmi premagali te preizkušnje.

Jaslice 2019

Jaslice 2019

Pogosto se sprašujemo, kakšen je Bog. Ne moremo si ga
predstavljati, nobena prispodoba ni dovolj popolna, da
bi bila zanj primerna. Ko tako naš razum in naše besede
omahujejo pred Božjo skrivnostjo, nam prihaja Bog sam
naproti. Postane človek, da bi lahko v knjigi njegovega
življenja brali, kdo in kakšen je. Ker mi ljudje s svojimi
napori ne moremo priti Bogu dovolj blizu, nam prihaja
naproti On sam. In da bi ga lahko razumeli, je postal
eden izmed nas. Ne le da govori po človeško, ampak
po človeško tudi čuti, trpi, se veseli in na koncu celo
umre. Jezus v jaslicah, odvisen od drugih, nam govori,
da brez nas ne more ničesar storiti. Od nas pričakuje
pripravljenost na sodelovanje. Marija in Jožef sta bila
njegova prva sodelavca. Zato tudi Bog potrebuje naše
sodelovanje, da nas lahko odreši. Nič ne bo naredil
namesto nas in brez nas.
November - December 2020

Tudi Jožef in Marija sta opustila svoje prvotne življenjske
načrte, ki sta jih imela, preden ju je doletela Božja
izvolitev. Podobno pozneje apostoli, ki so takoj pustili
svoje čolne in mreže in šli za Jezusom. Nebogljeno dete
v jaslicah pričakuje nekaj te velikodušnosti tudi od nas in
čaka na našo pripravljenost, da se vključimo v veliko delo
odrešenja človeštva, da vsak dan sprejmemo Očetovo
voljo in jo v čim večji zvestobi izpolnimo. Naj nas torej
moč Božjega sinu napolni z veseljem, odrešenjem, saj
bomo le tako lahko postali njegovi prijatelji in sodelavci.
Tedaj se bo rodil tudi v našem srcu, tedaj bo na svoj
rojstni dan postal naš prijatelj. Vsem vam, dragi župljani
in ostali občani, in vašim najbližjim želim iz srca lepo,
čeprav okrnjeno božično in novoletno praznovanje.
Župnik Bojan Traven

VESELE, POLNE UPANJA
IN ZDRAVE BOŽIČNE
PRAZNIKE IN SREČNO
NOVO LETO 2021!
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AKTUALNO

KRIZNO LETO 2020
Hitro pride konec leta. Letošnje je
sploh nekaj posebnega, saj se je z
odstopom Marjana Šarca začelo s
politično in »covid« krizo. Obe sta
se pojavili sočasno, januarja.
Politično krizo smo obvladali, saj
smo v dobrem mesecu in pol sestavili novo vlado pod
vodstvom Janeza Janše. Ta se je takoj lotila reševanja
težav, ki jih je prinesel virus. Najprej je nabavila nujno
potrebno zdravstveno zaščitno opremo, ki jo je bilo
izredno težko dobiti pod nekimi običajnimi poslovnimi
pogoji, saj so se vse države soočale s pomanjkanjem,
edini resni proizvajalec pa je bila Kitajska. Istočasno
pa je bilo potrebno sprejemati še številne preventivne
in omejitvene ukrepe, ki so močno posegli v običajno
družinsko, družabno in poslovno življenje. Na hitro je
bilo potrebno omejiti stike pri dejavnostih, pri katerih se
srečuje veliko ljudi – v vrtcih, šolah, domovih starejših
občanov, omejile so se prireditve itd. Epidemija je zelo
obremenila in izpostavila težavam tudi zdravstveni
sistem, ki se je moral na hitro prilagoditi.
Vlada se je odzivala hitro, bila je med najučinkovitejšimi
in uspešnimi v Evropi. Potrebno je spomniti, da je
pripravila tudi številne oblike finančnih pomoči
praktično za vse kategorije prebivalstva, gospodarske
družbe, upokojence, študente, brezposelne, umetnike
… Do sedaj je bilo sprejetih šest paketov pomoči v
znesku več milijard €. Pri tem gre za sredstva tako
iz EU-mehanizma pomoči kakor tudi za sredstva na
evropski ravni dovoljenega in dogovorjenega povečanja
zadolževanja. Oboje koristijo vse države EU.
Vlada oziroma koalicija sta pomagali tudi občinam.
Ne samo zaradi covid krize. V zadnjih 10 letih so vse
leve vlade na njih prelagale vrsto nalog in obveznosti,
za katere pa jim niso zagotovile finančnih virov. Letos
smo občinam z rebalansom že za ca. 6 % povečali
primerno porabo, za občino Loški Potok to znese nad
100.000 €, dodatno povečanje pa je sprejeto tudi za
naslednji leti. Pred dnevi pa smo sprejeli še Zakon o
finančni razbremenitvi občin, ki bo občine razbremenil
še za podoben znesek. Prvič po mnogih letih se je
zgodilo, da so občine dobile znatna dodatna sredstva,
kar je še posebej pomembno za podeželje, ki vedno
infrastrukturno zaostaja za večjimi centri.

Sicer pa kaže, da bo tudi zaključek leta politično nemiren.
Tisti, ki so najbrž iz ljubega miru sesuli svojo (Šarčevo)
vlado, gre za LMŠ, SD, SAB in Levico, hočejo sesuti tudi
Janševo vlado. S prav nobeno stvarjo, ukrepom, zakonom
ali odločitvijo, ki jo sprejmemo, niso zadovoljni. Motijo
jih maske, motijo jih finančne pomoči za upokojence,
študente, premalo naj bi Janševa vlada namenila kulturi
itd. Čeprav so na začetku to skrivale, pa je sedaj že jasno,
da stojijo za t. i. neorganiziranimi protesti, na katerih
ponavljajo staro mantro levičarjev »dovolj je JJ in SDS«.
V tem poznojesenskem času so se zaključili kongresi treh
strank, SD, NSi in DeSUS, in možne so tudi politične
spremembe. Slamnati mandatar, ki ga kar izdatno plačuje
LMŠ, dr. Jože P. Damijan, je že pripravljen. Čeprav
zatrjuje, da ima že potrebnih 46 glasov za konstruktivno
nezaupnico in zamenjavo Janše, je še niso vložili. Bomo
počakali in videli, ali se bo(do) okorajžil(i).
Ena od pomembnih zadev, ki nas še čaka do konca leta,
je tudi popravek ali sprememba volilnih območij, kar
je politiki naložilo ustavno sodišče. En poskus Šarčeve
ekipe, s katerim so predlagali ukinitev volilnih okrajev,
je že padel, sedaj poskušajo z njim še enkrat. Upam, da
bodo tudi tokrat neuspešni. Koalicijski poslanci imamo
pripravljen zakon, s katerim bi zmanjšali prevelike
razlike v številu prebivalcev med volilnimi okraji na
dopustne. S to rešitvijo bi naš ribniški okraj, povečan za
občino Dobrepolje, obstal, s čimer bi še naprej ohranili
možnost, da imajo prebivalci poslanca iz svojega okolja.
Sicer pa spoštujte priporočene ali predpisane ukrepe in
OSTANITE ZDRAVI.
Vsem občankam in občanom želim
blagoslovljen božič ter veliko uspeha, zdravja
in družinske sreče v novem letu. Ponosno
pa praznujmo tudi državni praznik, dan
samostojnosti in enotnosti.

Jože Tanko,
podpredsednik DZ

Vsem veteranom in veterankam OZVVS Ribnica želim obilo zdravja,
veliko lepega in polno mero miru. Mir na osebni ravni, mir v svetu in še posebej
mir v naši domovini naj vas spremlja v teh božičnih praznikih in v novem letu.
Želim vam tudi ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.
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Predsednik OZVVS Ribnica
Franc Mihelič
Odmevi

AKTUALNO

LUČ NA KONCU TUNELA
Po skoraj letu dni izjemno
mračnega obdobja virusa
covid-19 je v mesecu
novembru vendarle posijal
žarek upanja. Kar tri
izjemno ugledne svetovne
farmacevtske družbe so
objavile zelo dobre rezultate testiranja cepiva proti
covidu-19. Vsa testiranja omenjenih cepiv so pokazala
več kot 90-odstotno učinkovitost. EU bi lahko po
najboljšem scenariju imela od aprila prihodnje leto na
voljo do 50 milijonov odmerkov cepiva na mesec.
Upanje torej obstaja, a zdaj je pomembno, da strategijo
cepljenja pripravi tudi vsaka država članica. Države bodo
morale zagotoviti t. i. hladne verige, organizacijo centrov
za cepljenje in izobraževanje osebja, ki bo izvajalo
cepljenje, poskrbeti pa bo potrebno tudi za logistiko.
Upam, da bo slovenska vlada to strategijo pripravila čim
prej.
Zadnji podatki o okužbah in preminulih v Sloveniji
in drugod po Evropi so izjemno žalostni. Težko si je
predstavljati žalost svojcev preminulih zaradi covida-19.
Naj ob tej priložnosti vsem vam izrečem iskreno sožalje.
Neizmerna hvala pa tudi vsemu zdravstvenemu osebju.
Težko je najti primerne besede za njihovo požrtvovalnost
in trud.

ključni za preprečevanje še obsežnejšega padca
gospodarske aktivnosti, so nedavno sporočili iz Banke
Slovenije. Naj ponovno poudarim, kako ključno je
sprejetje večletnega proračuna Evropske unije in
reševalnega sklada EU za čas po pandemiji covida-19.
Neodgovorno je, da dve članici EU-proračuna in sklada
v skupni vrednosti več kot 1800 milijard evrov ne želita
potrditi zaradi lastnih interesov, ki škodujejo celotni
Uniji. Upam, da bosta tako Madžarska kot Poljska na
decembrskem vrhu EU v Bruslju vendarle prišli do
spoznanja, da v Evropskem parlamentu koraka nazaj v
odnosu do mehanizma vladavine prava in izplačil denarja
v katerikoli članici EU ne bomo naredili. Vladavina
prava je temeljna vrednota, na kateri je zgrajena povojna
demokratična Evropa.

Dragi bralke in bralci, smo tik pred najlepšimi
dnevni v letu, ko nas razveseljujejo dobri možje.
Verjamem, da za nikogar izmed nas letošnje
praznovanje božiča in novega leta ne bo običajno.
Za nekatere bo tudi izjemno težko. A naj ob tem
vendarle ponovim, da cepivo je na poti in da bomo
to hudo pandemijo s skupnimi močmi na koncu
premagali. Želim vam blagoslovljene božične
praznike in obilo zdravja ter sreče v letu 2021.
Ljudmila Novak,
evropska poslanka

Medtem so se gospodarske razmere v evrskem območju
zaradi virusa spet začele poslabševati. V trenutnih
razmerah so ukrepi domače in tujih fiskalnih politik

SPOŠTOVANI VETERANKE IN VETERANI!

dopolnjenih 50 let.

Po dolgoletnem trudu,
obveščanju in ozaveščanju
odgovornih na vladnem
nivoju nam je uspelo
vsaj delno spremeniti
Zakon o vojnih veteranih.
Pomembna sprememba, ki
stopi v veljavo s 1. januarjem
2021, je ponovno znižanje
starosti za uveljavitev
veteranskih pravic na

S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti,
sprošča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega
zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede
na upravni enoti, ki pokriva območje vašega stalnega
bivališča. Seveda je potrebno že imeti urejen status
vojnega veterana. Pomembno je tudi, da predhodno
ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počakate
November - December 2020

na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum
pričetka sklenitve novega zavarovanja.
Toda prizadevanja za popravo zakona se s tem ne bodo
končala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine
udeležencev, ki so krivično izvzete iz določil za priznanje
pravice do statusa vojnega veterana. Še naprej se bomo
zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da so
postopki silno dolgi in je potrebno nemalo truda za še
tako majhne spremembe.
Pozivamo vas, da z novostmi seznanite čim več svojih
znancev, vojnih veteranov, ki do sedaj niso mogli
uveljavljati svojih pravic, ob tem pa jih tudi povabite v
našo organizacijo, saj smo skupaj močnejši.
S spoštovanjem,
Ladislav Lipič,
predsednik
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LOKALNO

PREPLASTITEV ODSEKA CESTE Z LAZCA PROTI
STAREMU KOTU
Še Šarčeva vlada je leta 2019 sprejela odločitev, da se
obmejnim občinam, ki so najbolj obremenjene s prehodi
ilegalnih migrantov, namenijo materialna sredstva za
obnovo infrastrukture. Oblikovala se je delovna skupina
v okviru Ministrstva za notranje zadeve, v kateri so
sodelovali tudi župani obmejnih občin. Naloga delovne
skupine je bila priprava predloga vladi o razdelitvi
materialnih sredstev med najbolj »ogrožene« občine.
V začetku letošnjega leta se je zgodil »padec« Šarčeve
vlade. Prepričani smo bili, da je s tem prenehala delovati
tudi delovna skupina. Motili smo se. Delovna skupina je
bila aktivna še naprej in je lahko zaključila svoje delo ne
glede na menjavo vlade. Posledično je tudi Občina Loški
Potok participirala del materialnih sredstev, ki so bila na
voljo za obnovo infrastrukture.
Glede na to, da sta v okviru občine Loški Potok z ilegalnimi
prestopi najbolj obremenjeni vasi Stari Kot in Novi Kot, je
bila sprejeta odločitev, da se odobrena materialna sredstva
namenijo prav za obnovo infrastrukture teh dveh vasi.
O tem, za kaj najbolj racionalno porabiti odobrena
materialna sredstva, smo imeli sestanek s predstavniki
občine Loški Potok. Po pregledu predlogov za izgradnjo
infrastrukturnih objektov, podanih s strani vaške
skupnosti Novi Kot in Stari Kot, je bila na predlog občine
sprejeta odločitev, da se preplasti odsek ceste z Lazca proti
Staremu Kotu.

V nadaljevanju izvedbe projekta se je vse odvijalo, glede
na siceršnjo prakso v Sloveniji, s »svetlobno« hitrostjo.
Skratka, vse je steklo kot namazano. Pohvaliti je potrebno
vse, ki so pri tem sodelovali: odgovorne na občini Loški
Potok za pripravo, vodenje in celotno izvedbo projekta,
podizvajalce za pripravo odseka ceste za asfaltiranje in
kasneje po končanem asfaltiranju ureditev bankin in prav
tako tudi izvajalce asfaltiranja.

Z na novo narejenim prepustom za vodo se je uredil
del cestišča pred izvozom na glavno cesto Lazec–Loški
Potok. Tam se je ob močnejšem deževju naredilo pravo
malo jezero, v zimskem času pa drsališče.

Vaščanke in vaščani Novega Kota in Starega Kota smo z
narejenim zelo zadovoljni.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri
pripravi in izvedbi projekta. Prepričani smo, da se bodo
v bližnji prihodnosti še našla materialna sredstva in
dobra volja, da izpeljemo še ostale projekte, ki smo jih
opredelili v kratkoročnem in dolgoročnem programu
implementacije infrastrukturnih projektov v vaseh Novi
Kot in Stari Kot.

Zapisal in fotografiral
Franc Vesel

Vesele božične praznike
in srečno novo leto
2021
želi vsem občankam in občanom
občine Loški Potok
vaška skupnost
Novi Kot in Stari Kot
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CERKEV SV. LOVRENCA NA TRAVI
V vasi so vaščani postavili nov oglasni kozolček, ker je
bil prejšnji že dotrajan. Prav tako je poskrbljeno za redno
vzdrževanje zelenic ob domu.

Med drugo svetovno vojno
je leta 1942 pogorela cerkev
na Travi. Še danes so vidni
ostanki zvonika, ki ga je zob
časa že tako načel, in obstaja
velika nevarnost, da bi se
zgodila nesreča.
Vsa leta po vojni je bila velika
želja krajanov za izgradnjo
nove cerkve. Prišel je čas,
ko so se nam uresničile naše
sanje. Cerkev je bila zgrajena
in dokončana leta 2004.
Od tedaj dalje se spet vršijo
občasni cerkveni obredi,
med drugim tudi dostojni
pokopi pokojnikov. Pod
to pokopališče spadajo
vasi: Srednja vas pri Dragi,
Pungert, Podplanina, Trava
in Črni Potok.
Ker je cerkev izpostavljena
vsem vremenskim neprilikam,
je bilo nujno potrebno
prebarvati vrata in okna,
istočasno pa obnoviti oz.
prebarvati leseno razpelo na
sredini pokopališča.
Nujno pa bi bilo potrebno
obnoviti obzidje, ki stoji ob
poti do pokopališča. O tem je
bilo že veliko govora, vendar
do realizacije še ni prišlo.
November - December 2020

Urejeno in asfaltirano je tudi dvorišče pred gasilskim
domom in usposobljen star vodnjak s pitno vodo.
Občini Loški Potok se iskreno zahvaljujemo za izpeljavo
tega projekta.

Lepo bi bilo, da bi se ob koritu namestila klop, kjer bi
se mimoidoči kolesarji, motoristi in drugi pohodniki
v senci kostanjevih dreves malo odpočili in si natočili
dobro pitno vodo za nadaljnjo pot.
Marta Steiner, Trava
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BLAGOSLOV KAPELICE V SODOLU
Pred mnogimi leti so jo zgradili. Pisal sem že o tem, da
smo jo v letošnjem letu obnovili. Za piko na i pa jo je
gospod župnik 19. 9. 2020 še blagoslovil. Blagoslova se
je udeležilo kar nekaj vaščanov Travnika.
Za uvod je imel kratek govor predsednik vaške skupnosti
Marko Lavrič. Še enkrat se je zahvalil vsem, ki so
pomagali pri obnovi. Na kratko je predstavil zgodovino
kapelice in nas po koncu uradnega dela povabil na
prigrizek in piškote. Gospod župnik Bojan Traven je
potem kapelici podelil božji blagoslov. V imenu vaške
skupnosti se mu zahvaljujem za lepo opravljen obred. V
živo smo lahko slišali tudi pesem o tej kapelici, ki jo je
je napisal in zapel g. Edo Drgan. Na koncu pa je sledilo
druženje ob obloženih kruhkih in pijači na račun vaške
skupnosti. Piškote pa so pripravile vaške »mame«.

Tako je zdaj za nami lep dogodek oz. zaključen projekt
vaške skupnosti. Zdaj bo kapelica spet stala in opazovala,
kaj se dogaja okrog nje, upajmo, da vsaj še naslednjih
100 let.
Mitja Lavrič

ŠE NEKAJ O KAPELICAH
Še ena od travniških kapelic je
kapelica, ki stoji ob glavni cesti
proti Dragarski dolini in je po
pripovedovanju starejših krajanov
stara več kot 250 let. Po tem bi
lahko sklepali, da je bila zgrajena
okrog leta 1750. Posvečena je
sveti družini. Kdo in kdaj jo je
prvi posvetil, ni znano. Dejstvo
pa je, da jo je po obnovi 14. 7.
2015
blagoslovil
izseljeniški
duhovnik iz Argentine, po rodu
domačin iz Travnika, Mirko Grbec
– Kaplarjev. Za kapelico, ki se je
ohranila tik ob cesti, tudi po obnovi
vzorno skrbi družina Benčina, po
domače Markovcovi, ki živijo v
njeni neposredni bližini. Sedanja
generacija je skrb za kapelico
prevzela od svojih predhodnikov.
Nasproti kapelice na drugi strani ceste pa stoji lesen križ.
Ta križ je dal postaviti Škampetov Ivan. Kaj je botrovalo
takšni njegovi odločitvi, se ne ve natančno. Jezusa s tega
križa pa je obnovil znani potoški rezbar, Lukov Alojz iz
Šegove vasi.
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Še enega križa, ki stoji na področju Travnika, nisem
omenila, in sicer pri Beli Vodi na koncu vasi, na razpotju
Grdi lazi – Ogenjca. Za letnico postavitve in vzrok, zaradi
katerega je bil križ postavljen, nisem uspela izvedeti.
Je bilo pa ohišje križa večkrat obnovljeno, razpelo pa
prebarvano. Nazadnje je bil leta 2006 izdelan še nov
betonski podstavek, ki ga je postavil Vinko Bambič.
Zbrala in uredila Albina Levstik
Foto: Vinko Košmerl
Odmevi
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PIKNIK ZA OTROKE 2020
V Travniku smo letos po prvem tednu šole naredili piknik
za otroke. Zahvala gre sponzorju in pobudniku Jožetu
Žagarju. Letos je druženje kar problem in zelo sem vesel,
da smo izpeljali ta vaški piknik za naše otroke. Zjutraj smo
kupili vse potrebno, potem pa tudi preko naše facebook
skupine "naš Travnik" o pikniku obvestili otroke. Ko sem
šel dopoldan čez vas, so otroci že vedeli, da bo piknik.
Ob 16. uri smo se zbrali na vasi »pri Jerneju« in postavili
žar, ki smo si ga izposodili od PGD Travnik. Pekli smo
hrenovke in čevapčiče. Udeležba je bila več kot odlična.
Nahranili in s sokom posladkali smo 25 otrok. Prišli so
vsi, od najmlajših do nekoliko starejših. Igrali smo se, se
lovili, smejali, tudi tepli in jokali. Vse, kar spada zraven
tako velike skupine otrok. Bilo je odlično. Dogodek je
trajal dobri dve uri. Mislim, da če bi vprašali otroke, kako
so se imeli, bi bil odgovor »super«.
Komaj čakam prihodnje leto, ko bodo, upam, boljši časi
in druženje ne bo problem, tako kot je danes. Otroci
se morajo družiti. Še enkrat se zahvaljujem sponzorju
dogodka Jožetu Žagarju s. p. in Petru Žagarju ter Alenu
Benčini. Brez njune pomoči bi dogodek težko izpeljal
sam. Najlepše od vsega pa so zadovoljni nasmehi na
obrazih otrok.
Mitja Lavrič

ŠOLA ZA STARŠE
ZDRAVSTVENI DOM dr. Janeza Oražma Ribnica
vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih predavanj

»PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO«

Pridobili boste veliko koristnih informacij o nosečnosti, porodu, poporodnem obdobju,
dojenju ter negi novorojenčka.
Z udeležbo predavanj bo prehod v materinstvo in očetovstvo gotovo lažji.
Za spremljanje zadošča pametni mobilni telefon ali računalnik, posebno predznanje uporabe
tovrstnih spletnih orodij ni potrebno.
Predvidena so 1 predavanje v zgodnji nosečnosti (12.–24. teden)
ter 4 predavanja po 30. tednu nosečnosti.
Torej, udobno se namestita v domačem okolju in se nam pridružita!
Dodatne informacije in prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si
Maja Žagar, dipl. babica
November - December 2020
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PRAZNUJEMO JUBILEJNIH 40 LET DELOVANJA VRTCA V
LOŠKEM POTOKU
Leto 2020 je leto, ko
obeležujemo obletnico
delovanja »potoškega«
vrtca.
Vsaka
obletnica
je
dragocena, poseben čar
pa nam daje pogled nazaj.
40 let delovanja in 40 let
spominov nas navdaja z
upanjem, da je pred nami
še veliko dobrega in uspešnega. Prehojena pot šteje
veliko korakov in vsak korak je pustil svojo sled in svoj
odmev. Stkala so se mnoga prijateljstva, ki trajajo še
danes, ostali so prijetni spomini na čas brezskrbnosti.

Zgodovina predšolske vzgoje na splošno
Otroški vrtci kot predšolske vzgojne ustanove so se pri
nas pojavili šele v drugi polovici 19. stoletja in so bili
namenjeni izbrancem, otrokom boljših družin. Delovali
so po zgledu vrtcev, ki jih je zasnoval in odpiral Friedrich
Fröbel v Nemčiji. Otroški vrtec je ustanovil kot zavod,
namenjen predšolskim otrokom. Zagotovil naj bi jim
vzgojo, ki naj bi jih ob druženju z vrstniki in ob igri
pripeljala od družine do šole. Fröblov koncept je bil edini
veljaven pedagoški koncept na področju predšolske
vzgoje celo 19. stoletje tudi na našem ozemlju, kasneje
pa se mu je pridružil še koncept Marije Montessori.
Pomena predšolske vzgoje so se zavedali tudi v obdobju
kraljevine Jugoslavije, v novi Jugoslaviji pa se je v letih
1948 do 1950 delovanje predšolskih ustanov tudi
zakonsko uredilo. Leta 1961 so sprejeli enoten sistem
otroškega varstva za otroke od dojenčkov do šolarjev,
osemnajst let kasneje (leta 1979) pa je bil sprejet prvi
enotni program na nacionalni (republiški) ravni, to je bil
Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok.
Leto zatem so sprejeli tudi Zakon o vzgoji in varstvu
predšolskih otrok.
Danes delo v vrtcih pravno-formalno urejata dva
zakona, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter Zakon o vrtcih, oba sta bila sprejeta
leta 1996. Strokovna podlaga za delo pa je Kurikulum
za vrtce, ki sega v leto 1999. Sistem predšolske vzgoje
je organiziran enotno za vse otroke od prvega do
šestega leta starosti oziroma do vstopa v osnovno šolo
in je javno subvencioniran. Predšolska vzgoja pomeni
dopolnitev družinske vzgoje. Poleg varstva in celovite
skrbi za otroke je temeljni cilj vrtcev zagotoviti vsakemu
otroku tudi kakovostne ter razvojno primerne učne in
socializacijske izkušnje.
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Pričetki delovanja »potoškega« vrtca
Nekoč je bil začetek. To je bilo 1. septembra leta 1980,
ko je občinska skupščina otroškega varstva zagotovila
sredstva za nakup opreme vrtca. Bil je težak in obenem
velik izziv. Opremo vrtca so dostavili tik pred odprtjem
enote, kar je pomenilo, da je moral vrtec pričeti z
delovanjem brez opreme. Prve igrače so v oddelek
prejeli šele mesec dni po odprtju, zato se je bila takratna
prva vzgojiteljica Andreja Car primorana znajti po
svoje. Z lastnimi igračami od doma in veliko domišljije
ter ustvarjalnosti je prevzela prve varovance. Bilo jih je
7, mesec dni kasneje so se jim pridružili še trije. Sprva
je deloval kombiniran oddelek. Najmlajši vpisani otrok
je bil star 2 leti. Kot je razbrati iz takratnih zapisov v
kroniki, so bili prostori zelo mrzli, zato je bil potreben
dodaten nakup plinske peči. V pomoč vzgojiteljici je
bila tudi Branka Benčina, ki je bila takrat zaposlena kot
učiteljica v šoli. V tistih časih je bila praksa, otroke čim
dlje (iz različnih razlogov) zadržati doma v družinskem
okolju, s podporo starih staršev, drugih sorodnikov ali
sosedov, ki so pazili na otroke. Ta praksa je sčasoma
pokazala, da imajo ti otroci manj razvojnih priložnosti ter
se kasneje v šoli težje prilagodijo in socializirajo. Uspeh
kraja z odprtjem enote vrtca in zadovoljstvo udeleženih
s samim programom sta se iz leta v leto večala. V kraju je
zanimanje za vpis otrok v vrtec pričelo naraščati in s tem
se je pričelo večati tudi število vpisanih otrok.

Fotografija iz arhiva: Skupina otrok, ki je obiskovala vrtec leta 1980

Sprehod skozi čas
Vrtec je skozi razvoj doživljal več vsebinskih in gradbenih
preobrazb. V 40 letih se je spremenilo in naredilo veliko,
saj sta vrtec in lokalna skupnost ves čas hodila in še vedno
hodita z roko v roki. V vzgojno-izobraževalnem zavodu
Odmevi
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Fotografiji iz arhiva: Šola in vrtec nekoč in po prenovi

so se zvrstile številne generacije. Vsa leta je bila želja vseh
zaposlenih, vodstvenih delavcev in vzgojiteljev le ena, in
sicer, da bi se otroci dokopali do življenjskih spoznanj in
modrosti, ki jih bodo oblikovale v ustvarjalne osebnosti.
Število otrok se je iz leta v leto večalo in trenutno imamo
delujočih 6 oddelkov vrtca ter 11 zaposlenih vzgojiteljic
in pomočnico ravnatelja za vrtec. Od leta 1980 do sedaj
je vodenje ustanove v smislu opravljanja dela in nalog
poslovodnega in pedagoškega vodje tako šole kot vrtca
pri šoli prevzelo 5 ravnateljev, njihova namestnica pa
je bila vsa leta gospa Mira Krže. Gospa Andreja Car je
bila prva vzgojiteljica vrtca pri OŠ dr. Antona Debeljaka

Loški Potok, ki je začela kot mlada začetnica in predano
opravljala svoje poslanstvo skupaj z vodenjem celih 40
let. Vrtec je bil v vseh svojih letih delovanja v oporo in
pomoč z mentorstvom številnim dijakom, študentom in
pripravnikom.
Delo vsa leta bogatijo udejstvovanje na prireditvah in
organizacija le-teh, ogromno dodatnih obogatitvenih
dejavnosti, prostovoljno delo, delo na projektih,
sodelovanje na natečajih in tekmovanjih, prepletanje
in sožitje s krajem, šolo in drugimi ustanovami ter še
marsikaj drugega.

Tabela 1: Prikaz števila oddelkov in naraščanje števila vključenih otrok za izbrana šolska leta
1980–1981
1982–1983
1986–1987
1990–1991
1994–1995
2000–2001
2008–2009
2010–2011
2018–2019
2020–2021

ŠTEVILO ODDELKOV
1
1
1
2
2
2 + PODRUŽNICA
3 + PODRUŽNICA
4 + PODRUŽNICA
5
6

ŠT. VKLJUČENIH OTROK
10
17
25
40
48
48
60
80
84
91

Tabela 2: Ravnatelji vrtca od leta 1980 do danes
IME IN PRIIMEK
BOŽIDAR KRAŠOVEC
BORIS ZUPANČIČ
BOJAN KRUHAR
JANEZ MIHELIČ
ANDREJ STARC
November - December 2020

ČAS OPRAVLJANJA DELA
01. 09. 1973–31. 12. 1980
27. 10. 1981–31. 12. 1986
01. 12. 1987–31. 07. 1990
01. 08. 1990–31. 08. 2017
01. 09. 2017–
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Tabela 3: Dolgoletne strokovne delavke, ki so pred kratkim zaključile delo z upokojitvijo, in redno zaposlene danes
IME IN PRIIMEK
Andreja Car
Andreja Bartol
Jožica Lavrič
Vesna Mikolič
Vanja Mihelič
Tatjana Turk
Urška Levstek Bartol
Nives Vesel
Stanka Jerič
Simona Šega
Nina Debeljak
Meta Bartol
Monika Marjanovič
Monika Lavrič

DELOVNO MESTO
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica ravnatelja
vzgojiteljica - pomočnica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica
vzgojiteljica - pomočnica
vzgojiteljica
vzgojiteljica - pomočnica
vzgojiteljica
vzgojiteljica

LETA DELOVANJA
1980–2019
1982–2019
1995–2019
1995–
2003–
2007–
2009–
2010–
2011–
2012–
2018–
2019–
2019–
2020–

Fotografiji iz arhiva: Podružnična šola nekoč in po prenovi

Nekatere zanimivosti sprehoda skozi čas
1985 - Meseca januarja se je pojavil hud mraz,
temperature so padle pod –30 stopinj Celzija, zato je v
vrtec prihajalo zelo malo otrok.
1988 - Pojav rdečk.
1989 - Število otrok je z leti počasi naraščalo. Vse več
staršev je spoznalo, kako dragocena je ustanova vrtca
in koliko doprinese njim in njihovim otrokom. Ker pa
16

sta bili prostorska kapaciteta in naraščanje števila otrok
povezana eno z drugim, se je 9 let po odprtju že pokazala
prva prostorska stiska. Začela se je prva prenova vrtca,
saj je bila potreba po pridobitvi nove igralnice nujna za
sprejem vseh otrok.
1990 - Ustanovljena sta bila dva oddelka (oddelek od 1
do 3 let in oddelek od 1 do 6 let).
1990 - Prebolevanje epidemije griže.

Odmevi
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1993 - Uradno poimenovanje skupin - Metulji (1–6 let)
ter Pikapolonice (1–3 leta).
1994 - Občina Loški Potok je postala samostojna občina.
1995 - Vrtcu pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
se je priključil tudi vrtec s podružnico v Podpreski, ki je
predhodno spadal pod občino Kočevje.
1995 - Prvi skupni izlet vrtca skupaj s starši in otroki v
živalski vrt.
1999 - V poletnem času se je pričela delna obnova
podružnice v Podpreski (menjava oken, betonska
utrditev zgradbe …).
2004 - Meseca maja je zaradi obsežne adaptacije vrtca
pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok potekala
selitev v začasne prostore. Vrtec se je preselil v spodnje
prostore stanovanjskega bloka na Hribu. Nastanitev na
drugi lokaciji je trajala do meseca novembra.
2006 - Prenova podružnice v Podpreski.
2007 - Oktobra se je v vrtcu pri OŠ dr. Antona Debeljaka
odprl tretji oddelek – skupina Zajčki, kot jaslični
oddelek, in s tem dodatni dve delovni mesti. Oddelek
se je stacioniral ločeno od ostalih v prostorih bivšega
šolskega stanovanja, poleg šolskega igrišča.
2010 - Število vpisanih otrok se je povečalo in ponovno
je bila potreba po dodatnem oddelku – nov oddelek je
dobil ime Čebelice. Glede na prostorsko stisko se je tudi
ta oddelek odprl ločeno od ostalih, in sicer v prostorih
bivše banke pod stanovanjskim blokom.
2017 - Zaradi vse večjih potreb po kapacitetah se je
začela priprava prostora za izgradnjo prizidka vrtca.
Umik obstoječih igral, izkop, gradnja itd.
2018 - Zaključevanje gradnje prizidka in dodatna
preureditev notranjih prostorov vrtca. Obstoječa šolska
zbornica se je iz pritličja preselila v 1. nadstropje in
s tem se je v pritličju pridobila dodatna igralnica. 5.
oktobra smo imeli otvoritev novih igralnic in vrtec je
zaživel združen v celoti. Zaprla se je tudi podružnica v
Podpreski.
2019 - Upokojitev dolgoletnih strokovnih delavk:
Andreje Car, Jožice Lavrič in Andreje Bartol.

Vrtec danes (foto: Vanja Mihelič)

Prihodnost zavoda je vrtec
ustvarjalnosti in spominov

navdiha,

Vrtec zre v prihodnost optimistično. Trenutno
imamo optimalne prostorske in funkcionalne pogoje.
Vsebinsko se bomo trudili ostati na visoki strokovni
ravni. Vizija vrtca ostaja jasna in odprti ostajamo tudi
do sprememb, ki jih uvajamo premišljeno in preudarno.
Še naprej želimo posredovati sodobna znanja in razvijati
samostojno, kritično mišljenje in odgovorno ravnanje.
Z zgledom bomo otroke še naprej vzgajali za strpno,
miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi. Velika mera
človečnosti, sodelovanje in medsebojno spoštovanje
vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, bo
naše vodilo še naprej.
Še naprej si želimo tudi pozitivnega in konstruktivnega
sodelovanja s starši, ki lahko pomembno sooblikujejo
učinkovitejši in prijaznejši vrtec. Prav tako brez skrbnih
in strokovno usposobljenih vzgojiteljic in njihovih
pomočnic uspešnega vrtca in uspehov ne bi bilo.
Vsako leto znova smo ponosni na otroke, ki z bogatimi
izkušnjami odhajajo naprej na šolsko pot, novim
nalogam in novim izzivom naproti. Kaj jim ostaja po
letih obiskovanja vrtca? Spomini. Takšni in drugačni.
Želimo si in trudili se bomo, da bodo lepi.

2019 - 16. marca so se zaradi koronavirusa covid-19
in posledično možnih okužb zaprle vse vzgojnoizobraževalne ustanove po Sloveniji. Vrtec je bil zaprt
vse do 18. 5. 2020.

Spoštovani krajani, želeli smo si, da bi ta pomembni
dogodek ponosno obeležili na glas, s kulturno
prireditvijo v zahvalo za trud vsem našim predhodnikom.
Žal nam trenutne razmere tega ne dopuščajo, verjamemo
pa, da tudi za to pride čas in da skupaj obeležimo ta
častitljivi jubilej našega kraja.

2020 - Z mesecem oktobrom se je odprl dodatni jaslični
oddelek – Polžki, ločen od ostalih, in sicer ponovno v
prostorih poleg šolskega igrišča.

Hvala vsem, ki ste pisali, in hvala vsem, ki pišete z nami
uspešno pot »potoškega« vrtca.
Vanja Mihelič

November - December 2020
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OTROCI NEKOČ IN DANES
Otroštvo se je nekoč precej razlikovalo od današnjega.
Otroci so nekoč več časa preživeli zunaj, med njimi ni
bilo razlik, otroška igra ni bila omejena na igrače, saj
so si le-te naredili po svoje, iz različnih materialov in z
obilico domišljije. Otroci so prej postali samostojni, saj
so jim starši zaupali in jim naložili veliko dolžnosti in
nalog, bili so obravnavani kot nekakšni hlapci, s tem pa
so se relativno hitro vklapljali v svet odraslih. Imeli so
pravice in dolžnosti, ki jih je prinašala družba starejših,
biti so morali odgovorni in skrbni. Seveda pa so bile tudi
druge, bolj zastrašujoče razlike. Nekoč so imeli otroci do
staršev strahospoštovanje, imeli so stroga pravila, kazni,
niso si upali izraziti svojih mišljenj in misli, odnos je bil
strog in starši otrokom niso prisluhnili.
Otroci so bili nekoč bolj vpeti v vsakdanje življenje
odraslih in so imeli možnost opazovati pomembne
odrasle in starejše vrstnike pri vsakodnevnih opravilih,
danes pa otroštvo postaja vse bolj izolirano. Starši
vedno več časa preživljajo v službah, otroci pa v
institucionaliziranih okoljih, pod vodstvom trenerjev
in animatorjev. Od tod sledi tudi pomanjkanje zgledov
in možnosti učenja z opazovanjem, kar vpliva tudi
na otroško igro. Nekateri so prepuščeni tudi samim
sebi. Zasuti so z različnimi dražljaji, okoli sebe imajo
polno barv, zvokov, zato ni čudno, da se pri otrocih
pojavljajo trma in nervoza ter motnje koncentracije in
nevzdržnosti, biti dalj časa na istem mestu ali se dalj časa
ukvarjati z neko stvarjo.

Prav je, da od otroka zahtevamo, da določene stvari
naredi, vendar je pomembno, da ga na pravi način
spodbujamo in podpiramo v tem, kar dela. Vzgajajmo
z besedo, z zglednim ravnanjem, skladno s svojimi
vrednotami. Izogibajmo se uporabi fizične kazni, timeouta, manipuliranja, nagrajevanja, podkupovanja,
groženj, poniževanja, primerjanja z drugimi in tako
dalje. Izogibajmo se tudi uporabi besed “priden” in
“poreden”. Komentirajmo otrokova dejanja in ne
njegovega značaja. Trudimo se otroka poslušati brez
vpletanja, sugeriranja, tolaženja, preusmerjanja. Sami
smo tam za otroka, nevtralni, radovedni in odprti, da
nam pokaže svoj notranji svet čustev in svoja mnenja.
Z aktivnim poslušanjem bomo tudi omogočili, da otrok
vsa čustva sproti predeluje in jih ne tlači. In ukvarjajmo
se z njimi ob vzgojni priliki ali zahtevi in ne takrat, ko
imamo ravno voljo in čas.
In še za konec: Dr. Tina Bregant je povedala: »Najboljši
starši so tisti starši, ki občasno delajo NAPAKE, jih znajo
priznati in se zanje tudi opravičiti.«
Viri in literatura:
- Šilih, G. (1955). Vzgoja naših otrok. Ljubljana: Glavni odbor
Prešernove družbe.
- https://zastarse.si/vzgoja/temelji-zavestne-vzgoje-socutnavzgoja/

Urška Levstek Bartol

NOVIČKE IZ VRTCA:
PREJELI SMO NAGRADO ZA »NAJ ŠPORTNI VRTEC NA DALJAVO POMLADI 2020«
V začetku meseca junija 2020 je bil razpisan nagradni
natečaj »Naj športni vrtec na daljavo pomladi 2020«, ki
je potekal pod okriljem Zavoda za šport RS Planica.
Na natečaj se je prijavil tudi naš vrtec, saj smo se v času
karantene trudili staršem posredovati ideje, spodbude
in primerne usmeritve na vseh področjih kurikuluma,
med drugim tudi na področju športa in gibanja. Staršem
smo vsakodnevno posredovali virtualne ideje preko
E-igralnic, ki so jim služile kot pripomoček, na kakšen
način lahko zaposlijo otroke, na kakšen način se lahko
z njimi igrajo oziroma na kakšen način lahko najbolj
kvalitetno preživijo skupen čas.
Po pregledu prijav je strokovna komisija odločila, da si
naš vrtec zasluži v tem natečaju zlato priznanje.
Nagradili so naš inovativni pristop in pestre dejavnosti,
zato smo prejeli tudi denarno nagrado v višini 400,00 €.
Razpoložljiva sredstva smo porabili namensko, in sicer
za nakup športne opreme.
S tem smo dokazali, da lahko z voljo in inovativnimi
pristopi tudi v spremenjenih razmerah pripomoremo
veliko.
Verjamemo, da se veselite z nami.
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JESEN V VRTCU

Pisana jesen nam je postregla z veliko sonca, kar smo
v vrtcu izkoristili za gibanje in sprehode po gozdu
ter igro v naravi. V mesecu oktobru smo obeležili in
praznovali tudi TEDEN OTROKA, ki je potekal od
5. do 11. oktobra 2020. Tema je bila ODGOVOR JE
POGOVOR. V letošnjem letu se je Teden otroka
povezal s TOM-telefonom, ki je praznoval 30 let.

November - December 2020

V ta namen smo vzgojiteljice pripravile vrsto dejavnosti
za naše otroke; ogledali smo si lutkovno predstavo o
medvedku Sladkosnedku, ki so jo zaigrale vzgojiteljice,
za en dan smo si zamenjali igralnice in se igrali v
drugih igralnicah, obiskali smo knjižnico ter prisluhnili
zgodbicam in ugankam.

19

VRTEC

Jesen pa ni prava, če na obisk ne pride tetka Jesen. Tetka
je obiskala vse otroke ter nam postregla z jesenskimi
plodovi, dežjem in odpadlimi jesenskimi listi. Prinesla
pa nam je tudi goro kostanja, ki smo ga spekli, olupili in
z navdušenjem tudi vsega pojedli.
Starejše otroke je prišla pogledat tudi teta Pehta, lik iz
pripovedi Kekec. S seboj je prinesla veliko zdravilnih
rastlin in zelišč. Otroci so jih povonjali in si iz njih skuhali
čaj. Navdušenje nad Kekcem in seveda teto Pehto je bilo
še toliko večje ob njenem obisku.
Imeli pa smo še en poseben obisk. V vrtec je prišla tudi
Muca Copatarica, ki je obiskala vse skupine. Otroci so
se je zelo razveselili in hitro pokazali, kam pospravljajo
svoje copatke.
Kakor je bila pisana jesen, je bilo pisano tudi dogajanje
v našem vrtcu.
Vzgojiteljica Nives Vesel

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK V VRTCU
Letos je bil tradicionalni slovenski zajtrk
ravno v času ukrepov zaradi epidemije. Kljub temu smo
si pripravili prijetno
vzdušje in uživali v
dobrem zajtrku.
Večina otrok ima zelo
rada med, maslo in
jabolka. Dobro smo se
najedli, se pogovarjali
o zdravi hrani, zapeli pesmico o čebelicah in jih tudi
narisali.
Vesna Mikolič
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NOVA IGRALA NA OŠ LJUBA ŠERCERJA
»En sam otroški smeh, pa bo najsvetlejši dan še bolj
svetel.« (R.G. Ingersoll)

Teden pred počitnicami je bil za našo šolo prav poseben.
Kljub oblačnemu vremenu je v naših srcih sijalo sonce in
risalo nasmeh na naših obrazih, saj smo lahko na šolskem
dvorišču opazovali, kako nastajajo nova šolska igrala.
Osnovna šola Ljuba Šercerja v Kočevju je manjša šola,
kjer se izobražujejo otroci s posebnimi potrebami z
lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. In
ravno ti poleg učilnic in didaktičnega materiala še kako
potrebujejo tudi varen in funkcionalen prostor za igro in
sprostitev. Šola resda ni velika, obiskujejo pa jo otroci iz kar
šestih občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok,
Velike Lašče in Kostel. Pred leti je že doživela temeljito
prenovo učilnic in fasade, za zamenjavo dotrajanih in že
kar nevarnih igral pa je zmanjkalo sredstev.
Želja po novih igralih je tako že nekaj časa tlela v naših
srcih in konec preteklega šolskega leta smo se odločili, da
poiščemo ponudbe za uresničitev le-te.

Po prejemu predračunov smo skoraj obupali, saj so
finančni zneski ponudb krepko presegli naše zmožnosti.
Zavedali smo se težke gospodarske situacije, a smo se
vseeno odločili, da zaprosimo različna podjetja za pomoč.
November - December 2020

Kot prvi so nam prisluhnili v podjetju Krka, d. d., Novo
mesto z zelo velikodušno donacijo v višini 5.000 EUR.
Dejstvo, da so med nami še ljudje velikega srca, nas je
vzpodbudilo, da nadaljujemo s pošiljanjem prošenj.
Sledile so še donacije podjetja Inotherm d. o. o. v višini
1.000 EUR, podjetja Akrapovič d. d. v višini 500 EUR
in podjetja Melamin d. d. v višini 300 EUR. Na pomoč
pa nam je priskočila tudi naša ustanoviteljica Občina
Kočevje, ki se je odločila, da bo pokrila manjkajoči del
predvidenega zneska, zato je bilo naše veselje nepopisno.

V oktobru obeležujemo Teden otroka in letošnji oktober
res ne bi mogel biti bolj posvečen našim otrokom. Vsak,
še tako poseben posameznik, si bo lahko sedaj s pomočjo
varnih igral na šolskem dvorišču poiskal svoj kotiček tako
za igro kot učenje. Igrala so namreč odlična dopolnitev
klasičnemu učenju, ki spodbuja razvoj motoričnih pa tudi
senzoričnih veščin otrok.

Z besedami težko zapišemo vso srečo in hvaležnost, ki jo
prinašajo nova igrala. V negotovih časih, v katerih smo
se znašli v letošnjem letu, so prinesla še kako dobrodošlo
otroško radovednost, igrivost in toplino. Vsi učenci
in zaposleni Osnovne šole Ljuba Šercerja se vam zato
iskreno zahvaljujemo, da ste pripomogli k uresničitvi naše
želje in nam omogočili nakup novih igral.
Jan Čibej, v. d. ravnatelja
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RISI NA KOČEVSKEM

Leta 1973 so rise ponovno naselili
Zgodba o prvi uspešni naselitvi risa sega v leto 1973, ko
je skupina poklicnih lovcev na območje Kočevja naselila
šest odraslih risov. Prva naselitev velja za zelo uspešno,
kajti risi so se uspešno razmnoževali in postopoma
naselili širše območje Dinaridov in del Alp. V zadnjih
dvajsetih letih pa je začela populacija močno upadati.
Genetske analize so razkrile, da je glavni razlog za velik
upad v številčnosti parjenje v sorodstvu.

gori nad Ribnico in v letu 2019 imela prvega mladiča,
risinjo Malo, ki se je letos uspešno osamosvojila. Zgodbo
risjih zmenkarij in uspešnega prvega razmnoževanja
risa Goruja smo dokumentirali s pomočjo najnovejše
tehnologije – avtomatskih kamer, genetskih analiz in
telemetrije. Vsak doseljeni ris je namreč opremljen s
telemetrično ovratnico, ki dnevno sporoča podatke o
njegovem gibanju in nam tako omogoča razbrati, kaj se
dogaja v njihovem svetu. Risja romanca med Gorujem
in Tejo se nadaljuje, z avtomatskimi kamerami smo
fotografirali risinjo Tejo, ki sta jo spremljala dva mladiča.
S pomočjo podatkov, ki jih dobimo iz telemetričnih
ovratnic, lahko sklepamo, da je tudi letošnje leglo
Gorujevo. Zabeležili smo namreč, da sta se Goru in Teja
večkrat srečala v času paritvene sezone. Na območju
Kočevske s telemetrično ovratnico spremljamo tudi
gibanje dveh rezidentih risov, Mihca in Bojana. Mihec
je starejši ris, ki je projektnim raziskovalcem že dlje časa
poznan in ima svoj teritorij na širšem območju Loškega
Potoka, Ige vasi in Drage. Ris Bojan pa se zadržuje na
območju Osilnice in v okolici Gerovega na Hrvaškem.

Kaj se dogaja z doseljenimi risi

Koliko je risov v Sloveniji in zakaj jih
doseljujejo

Poleg risa Goruja je bil v lanskem letu v hrvaškem
narodnem parku Risnjak izpuščen tudi ris Doru, ki
je kmalu za tem prišel v Slovenijo in svoj teritorij
vzpostavil na območju Javornikov. Od januarja letos
dalje žal ne prejemamo več podatkov o njegovem
gibanju, zato ne vemo, kje se nahaja. V letu 2020 so bili
na območje Notranjske in Kočevske doseljeni še trije
risi, in sicer Katalin, Boris in Maks. Katalin je vzpostavil
svoj teritorij na območju Menišije in Rakitne, Maks se je

Ris je v Sloveniji in sosednjih državah
(Dinaridi in JV Alpe) ponovno
ogrožen oziroma tik pred izumrtjem.
Prvi sistematični monitoring risa z
avtomatskimi kamerami je razkril, da
populacija risa v Sloveniji trenutno šteje
le okoli 20 odraslih živali. Za preprečitev
ponovnega izumrtja smo v okviru
mednarodnega projekta LIFE Lynx v dveh
letih iz Karpatov pripeljali sedem risov;
štiri rise smo doselili v Slovenijo, tri pa na
Hrvaško. Risi so zelo hitro dokazali, da ne
poznajo državnih meja, saj je več doseljenih
risov večkrat prečkalo državno mejo s
Hrvaško. Projekt bo svoje delo nadaljeval
še dobra tri leta in v tem času bomo na
območje Slovenije in Hrvaške pripeljali
še vsaj sedem risov. Vloga doseljenih risov
je, z razmnoževanjem svoje gene vključiti
v obstoječo risjo populacijo pri nas in s
tem povečati njeno genetsko pestrost. Ris
Goru, ki smo ga kot prvega pripeljali v
Slovenijo ter izpustili na območju Loškega Potoka, je to
že storil. Z »domačo« risinjo Tejo sta se ustalila na Mali

Zgornja karta prikazuje teritorije risov na Kočevskem, ki so opremljeni
s telemetrično ovratnico. Karto je pripravil A. Pičulin.
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kmalu po izpustu ustalil na območju Menišije, ris Boris
pa svoj teritorij še vzpostavlja. Po izpustu se je nekaj časa
zadrževal na območju Gerovega, potem pa se je odpravil
čez mejo na Hrvaško na območje Gorskega kotarja.

Izvajanje monitoringa v sodelovanju z lovci
Pomembno vlogo pri spremljanju risov na Kočevskem
imajo tudi lokalne lovske družine, ki aktivno sodelujejo
pri zbiranju podatkov in izvajanju monitoringa risov
s pomočjo avtomatskih kamer. Za ta namen na širšem
Kočevskem z nami letos sodeluje 17 lovskih družin in
vsa lovišča s posebnim namenom (Medved, Žitna gora
in Snežnik, Kočevska Reka). Lansko sezono spremljanja
smo na Kočevskem posneli 11 različnih odraslih risov,
od tega dve samici z mladičem – že omenjeno Tejo in
še eno na območju Bele krajine. Spremljanje risov z
avtomatskimi kamerami bo trajalo do konca projekta in
upamo, da bomo tako uspešno kot lansko leto vsako leto
posneli mladiče doseljenih risov.

LIFE Lynx
prebivalci

sodeluje

z

lokalnimi

Za uspešnost celotnega podviga doseljevanja in
spremljanja risov je ključno sodelovanje z lokalnimi
prebivalci. Z namenom, da ustvarimo zaupanje in
podporo lokalne skupnosti za aktivnosti, načrtovane v
okviru projekta, smo ustanovili tako imenovane lokalne
posvetovalne skupine, v katerih lahko zainteresiranim
članom lokalne skupnosti predstavimo projekt, se z
njimi posvetujemo in jih redno obveščamo o vseh za
skupnost pomembnih temah projekta LIFE Lynx.

Hkrati pa so tudi mladi tisti, ki bodo v prihodnosti
odločali o usodi risje populacije, saj le-ta potrebuje
dolgoročno varstvo. OŠ Sodražica in Gimnazija in
srednja šola Kočevje sta zato del programa Mladi

varuhi risov, v okviru katerega želimo tekom projekta
LIFE Lynx novice iz risjega sveta prenesti v že utečeno
izvajanje šolskih aktivnosti.
Vse informacije in aktualne novice o risih so dostopne
na spletni strani projekta https://www.lifelynx.eu/ in na
projektnem Facebooku in Instagramu. Video posnetke
risov pa si lahko ogledate na projektnih kanalih You
Tube in Vimeo.
Avtorji: Andrej Rot, Maja Sever, Manca Velkavrh, Urša
Fležar, Aleš Pičulin, Rok Černe

PROJEKT LIFE DINALP BEAR JE NAJBOLJŠI!
V sredo, 21. 10. 2020, je v okviru Evropskega zelenega
tedna – največje okoljske konference na evropski ravni
– strokovna komisija na svečani, tokrat spletni podelitvi
LIFE-nagrad razglasila najboljše projekte LIFE, ki so
se zaključili v lanskem letu. Komisija z nagradami, ki
jih podeljuje že 14. leto zapored, prepoznava najbolj
inovativne, navdihujoče in učinkovite projekte LIFE
v treh kategorijah: varstvo narave, okolje in podnebni
ukrepi. Med 15 nominiranimi projekti v treh kategorijah
November - December 2020

je LIFE DINALP BEAR zmagal v kategoriji »varstvo
narave«.
Projekt LIFE DINALP BEAR – Celovito upravljanje in
varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah
– je potekal pod vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije,
partnerja iz Slovenije sta bila še Univerza v Ljubljani in
podjetje Eurofins Erico Slovenija iz Velenja, finančno
pa ga je podprlo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
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Mednarodni projekt je okrog skupnih ciljev združil
partnerje iz štirih držav: Slovenije, Hrvaške, Italije
in Avstrije. Prav mednarodno sodelovanje in skupne
rešitve za boljše sobivanje z medvedi so prepričali
strokovno komisijo, ki so jo sestavljali g. David Sassoli
– predsednik Evropskega parlamenta, g. Ambroise
Fayolle – podpredsednik Evropske investicijske banke
in ga. Luciana Miu – raziskovalka iz Imperial College
v Londonu. Več o dosežkih projekta LIFE DINALP
BEAR lahko preberete v poljudnem poročilu, ki so ga
pripravili ob koncu projekta.
Rok Černe, koordinator projekta, Zavod za gozdove
Slovenije: “Kljub zaključku projekta se naše delo
nadaljuje, saj smo vzpostavili nekatere vzorne primere
dobrih praks, ki prispevajo k zmanjšanju konfliktov
med rjavim medvedom in človekom ter zviševanju
strpnosti do sobivanja z medvedom. Te rešitve bomo
s pridom uporabljali še naprej.” Ključna področja, na
katerih partnerji nadaljujejo delo, so preventivni ukrepi
na področju pojavljanja škod na človekovi lastnini in
sodelovanje s prebivalci, ki živijo na območju prisotnosti
rjavega medveda.
Virginijus Sinkevičius, evropski komisar za okolje,
oceane in ribištvo, je ob razglasitvi zmagovalcev povedal:
»Navdihujoči zmagovalci in finalisti nagrad LIFE
kažejo rešitve za globalne izzive zmanjševanja biotske
raznovrstnosti, podnebnih sprememb, pomanjkanja
naravnih virov in celo zdravstvenih kriz. Predstavljene
zgodbe o uspehu je treba hitro razširiti na območje
celotne EU, da bo lahko ta dosegla ambiciozne cilje,
postavljene v novem Evropskem zelenem dogovoru.«
Evropska komisija organizira Evropski zeleni teden
vsako leto, letos pa je dogodek zaradi izrednih razmer
potekal virtualno. Glavna tema je bila narava in biotska
raznovrstnost.
Povezavi:
Predstavitveni video projekt LIFE DINALP BEAR
Spletna stran projekta LIFE DINALP BEAR
Kontakt za medije:
Maja Sever, Zavod za gozdove Slovenije (maja.sever@
zgs.si, 040 525 336).

Zmagovalca v kategoriji »varstvo narave« je napovedal
g. David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta
(foto: LIFE DINALP BEAR)

Rjavi medved (Ursus arctos) (foto: Miha Krofel, LIFE
DINALP BEAR)

Medovarni smetnjaki, eden od rezultatov projekta na
lokalni ravni (foto: arhiv LIFE DINALP BEAR)
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ZAKAJ JE DOBRO BITI ČLAN OOZ RIBNICA
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA
RIBNICA pod okriljem OZS že 44 let deluje na
območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.
Področja delovanja so zastopanje, svetovanje,
informiranje, izobraževanje, vodenje upravnih
postopkov (eVEM, obrtni register, javna pooblastila …)
in drugih storitev članom.
Posebej je zbornica aktivna v sedanjih korona časih.
Celoten obrtnozbornični sistem je praktično najbolj
zaslužen, da je vlada sprejela že peti protikoronski paket
(PKP 5) za pomoč gospodarstvu, o čemer smo pisali v
septembrski številki Rešeta.
Tokrat vam poleg vseh prednosti članstva predstavljamo
kartico MOZAIK PODJETNIH.

KAJ JE kartica MOZAIK PODJETNIH?
MOZAIK PODJETNIH je članska kartica članov OZS
in OOZ ter hkrati skupnost slovenskih obrtnikov in
podjetnikov, ki s kartico pridobivajo številne ugodnosti
in popuste pri nakupu materiala in storitev zbranih
partnerjev, območnih obrtno-podjetniških zbornic in
članov v mreži popustov jaz-TEBI.
S kartico MOZAIK PODJETNIH lahko člani
uveljavljate številne ugodnosti in popuste pri partnerjih,
ki jih je v sistemu že preko 100.

■■TELEKOM SLOVENIJE (5 € popusta na mesečno

naročnino za nekatere pakete)
■■KOMPAS SHOP, GEA gospodinjski aparati, ŠPAN
d. o. o. …
Vse partnerje in njihove ugodnosti si lahko pogledate
na spletni strani: https://www.mozaikpodjetnih.si/
partnerji

KAKO pridobiti kartico MOZAIK
PODJETNIH?
Z včlanitvijo v članstvo OOZ Ribnica kartico avtomatsko
prejmete. Članarina je odvisna od števila zaposlenih
delavcev v podjetju: samozaposlen 20 €/mesec; ostali
z zaposlenimi delavci 30 €/mesec; fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti, 10 €/
mesec.
Gre torej za ponudbo drugih podjetij, ki po dogovoru
z OZS obrtnikom in podjetnikom svoje storitve ali
izdelke nudijo po ugodnejših pogojih.
Člani zbornice tako lahko prihranite kar zajetne vsote.
Seveda se slednje razlikujejo, in sicer predvsem glede na
dejavnost, v kateri delujete, kakor tudi glede na velikost
podjetja.
Z gotovostjo pa lahko trdimo, da če član kartico »mozaik
podjetnih« redno uporablja, lahko veliko privarčuje.
Obrtnik ali podjetnik se mora pri svojem poslovanju
skrajno racionalno obnašati. Da gre pri kartici »mozaik
podjetnih« prav za varčevanje oz. prihranek, se lahko
prepričate, če povprašate katerega od aktivnih članov
OOZ Ribnica, ki jih je trenutno 194.
Za podrobne informacije o pridobitvi kartice, vstopu
v članstvo zbornice ter konkretne izračune prihrankov
se obrnite ali osebno ali na telefonsko številko zbornice
(01 8369 340) ali e-naslov ooz.ribnica@ozs.si. Vse
informacije pa so vidne tudi na spletnih straneh www.
ozs.si in https://www.mozaikpodjetnih.si.
OOZ RIBNICA

Omenimo le nekatere:
■■Zavarovalnica Triglav d. d.
(7-% popust za avtomobilsko
in premoženjsko zavarovanje
– ne velja na potresna,
kreditna
in
kmetijska
zavarovanja)
■■BIG BANG (od 3- do 10-%
takojšnji popust – odvisen od
blagovne skupine)
■■MERKUR
(5-% takojšnji popust)
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OBVESTILO

OBVESTILO O ODDAJI V NAJEM
Občina Loški Potok oddaja v najem:
1. stanovanje v stanovanjskem objektu Hrib 7 na Hribu v Loškem Potoku:
Stanovanje
4

Kvadratura stanovanja
92,54 m2

Lokacija
mansarda

Pogled stanovanja na
sever in vzhod

Višina mesečne najemnine
300,46 €

Stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks, ki sta že upoštevana v ceni mesečne najemnine. Obratovalni
stroški niso všteti v stroške najemnine in jih plačuje najemnik posebej.
2. tri poslovne prostore (pisarne) s souporabo skupnih
prostorov (hodnik, čajna kuhinja, moški in ženski WC)
v prvem nadstropju novozgrajenega večnamenskega
objekta Hrib na Hribu v Loškem Potoku, in sicer:
Pisarne

Kvadratura pisarne

1
2
3

26,64 m2
38,09 m2
25,81 m2

Višina mesečne
najemnine
100,00 €
130,00 €
90,00 €

Obratovalni stroški niso všteti v stroške najemnine in jih
plačuje najemnik sam.

Vse zainteresirane prosimo, da pokličejo ali se osebno
zglasijo na Občini Loški Potok, in sicer vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, kjer bodo lahko dobili tudi podrobnejše
informacije o stanovanju oziroma posamezni pisarni ter
si na željo prostore lahko tudi ogledali.
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LIONS KLUB RIBNICA V DECEMBRSKEM ČASU NAKLONIL
POZORNOST STAROSTNIKOM
Člani Lions kluba Ribnica smo se ob
letošnjem načrtovanju decembrske
dobrodelne akcije zavedali, da nam
čas koronavirusa postavlja omejitve.
Analizirali smo vse pretekle akcije,
ki so nam v 21-letnem obdobju
delovanja omogočile podelitev več kot 100 donacij
posameznikom, društvom ter javnim zavodom. V
zadnjih letih smo jih tudi poimenovali: Prižgimo lučke
v otroških očeh, Otrok obdari otroka, Pomagajmo za
življenje, Pomagajmo razvijati talente otrok, Pomagajmo
soustvarjati lepši dan našim starostnikom, Z glasbo
za sočloveka v stiski. Zbrana sredstva smo pridobili
predvsem z organiziranjem koncertov, ki so bili velik
organizacijski podvig, toda s pomočjo izvajalcev dobrega
srca in zvestih donatorjev smo bili vedno finančno
uspešni. Tako smo se lahko odzvali na vsako prošnjo,
ki se nas je dotaknila. Izjemno dobro sodelovanje smo
vzpostavili tudi s Centrom za socialno delo, ki nam
posreduje vloge socialno-ogroženih občanov, ki jih
center ne more v celoti finančno pokriti, zato se obrnejo
na nas. Upam, da je naša pomoč v življenju občanov
občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče
pustila pečat in jim za trenutek narisala nasmeh na obraz.

pomoč poprosile mame, sosede, pa tudi nekateri moški
člani so se odzvali. S projektom smo želeli varovancem
omogočiti, da ponovno začutijo vonj in okus domače
potice in se spomnijo, kako so potice pekli v svojih
domovih. Potice in mandarine nam je uspelo izročiti v
petek, 11. 12., v Ribnici, Loškem Potoku, Dobrepolju
in Ponikvah. Povsod nas je osebje toplo sprejelo, vse je
seveda potekalo na prostem in ob spoštovanju zaščitnih
ukrepov. Za vsakega varovanca smo izročili ročno
izdelane voščilnice in tako finančno podprli tudi CUDV
Draga, enoto Ribnica.
Naša dobrodelna dejavnost pa se s tem dogodkom
ni še končala. Vsak član, ki želi vsaj za hip osrečiti
osamljenega starostnika, bo obdaroval sam, seveda ob
upoštevanju zaščitnih ukrepov in ob lastni presoji, koga
bo obdaril. Do konca decembra bomo tako nanizali
celo paleto prijetnih izkušenj, beležili vrstice izrečenih
besed in že danes verjamemo, da nam bo uspelo, ker
bomo s tem obogatili sebe in obdarjencem sporočili,
da niso pozabljeni. Akciji se lahko pridružite tudi vsi
ostali ljudje dobrega srca in dobre volje. Le ozreti se
moramo okoli sebe in se zavedati, da starostnikom ni
pomembna materialna vsebina paketa. Pomembno je,
da se zavedajo, da kljub starosti niso spregledani. Enako
velja tudi za tiste, ki so hudo bolni ali zaradi psihičnih
težav stigmatizirani.

Božični čas bo prebudil lepe spomine
in novo leto naj prinese vse objeme in
stiske rok, ki jih je staro leto moralo
pustiti ob strani.
Naj vam 2021 obilno postreže z
zdravjem in toplino!

Pa preidimo na letošnjo decembrsko akcijo, ki je
povsem drugačna, saj zanjo nismo porabili klubskih
denarnih sredstev, temveč je plod lastnega angažiranja
članov Lions kluba Ribnica. Tako smo konec novembra
stopili v kontakt z go. Sergejo Mastnak, dipl. delovno
terapevtko iz Doma starejših občanov Ribnica, ki je
brez oklevanja in z veseljem potrdila prevzem naših
božičnih potic in mandarin, ki jih je daroval Mercator
Ribnica. Našega predloga so se razveselili tudi v DSO
Loški Potok in Videm Dobrepolje ter posebnem
socialnem zavodu Prizma Ponikve. Peko so prevzele
predvsem članice – nekatere to obvladajo, druge so za
November - December 2020

Predsednik LK Ribnica Slavko Lavrič
27

KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovani reševalci!
Za ljubitelje križank oziroma reševanja ugank ter
popestritev prazničnih dni smo vam tudi letos pripravili
dvostransko nagradno križanko. Tokrat smo vanjo
uvrstili nekatere investicije, ki so se letos dogajale v naši
občini in o katerih ste se bralci lahko seznanili tudi v
našem glasilu. Kot pomoč pri reševanju vam nekatere
manj znane pojme oziroma gesla iz križanke opisujemo
ODM

EVI

HRVAŠKI
PEVEC DEDIĆ

BEDAČEK,
OMEJENČEK

v drobnejšem tisku pod križanko. Pri reševanju vam
želimo obilo užitka. Nekateri boste križanko reševali
zgolj za razvedrilo, spet drugi boste z njo preizkusili tudi
srečo v žrebanju nagrad za pravilno rešitev. Če želite
sodelovati v nagradnem žrebanju, morate na dopisnico
izpisati gesla, ki izhajajo iz slik in so pobarvana.
Dopisnice z rešitvami in svojimi podatki pošljite
najkasneje do petka, 22. januarja 2021, na naslov Občina
Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib 17, 1318
MANEKEN
KOBILICA

NAJNOVEJŠA
NOŠA

POKRAJINA
V
VIETNAMU

ODM

EVI

ZAKUP,
NAJETJE

SLADEK
TROPSKI
SADEŽ

PRIREDITEV Z
NASTOPI PEV.
ZBOROV

AZIJSKA
DRŽAVA
(BAGDAD)

STAROGERMANSKO
PLEME,
SAKSONCI

OGRAJA IZ
KOLOV ALI
BRUN

IME SRBSKE
PEVKE
UKRADEN

KRAJŠE
BESEDILO
ANA PO
DALMATINSKO

NAVOJNA
OKNICA,
ROLETA

NOVO MESTO

IME 2. VASI V
NAŠI OBČINI
NAŠ ROK.
SELEKTOR
(LJUBOMIR)

ODM

EVI

KAMNITA
GMOTA

ZADRGNJENA ŽLAHTNA
PENTLJA,
NAJBOLJŠA
ZANKA
VRSTA SADRE

DEPARTNA V
FRANCIJI
PARCELA
(NAREČNO)

PRIPADNICA
ALEMANOV
TABOR,
TABORIŠČE
GERMANSKI
OREL

OHCET

VOJVODINEC,
SRB IZ BANATA

SOBNA
RASTLINA

HRV. IGRALKA
(NINA)
GRŠKI BOG
VOJNE

GROZA,
SPRELET
HRV. NAFTNA
DRUŽBA

5
PEVKA VILER

ZDRAVSTVENA
OSKRBA NA
DOMU

2. IN 1. VOKAL
MESTO OB
ŽENEV. JEZERU

AM. IGRALKA
BARBARA
UROČENA
BESEDA

FRANCOSKI
PISATELJ
(FRANCOIS)

DESNI PRITOK
NERETVE
STARA MERA
ZA VINO, 56
LITROV

SERPETINA,
VIJUGA
JUŽNOAFRIŠKA
REPUBLIKA

BRENKALNI
INŠTRUMENT

ZADNJA NOGA
PRI ŽIVALI,
ŽABI

POZDRAV OB
SLOVESU

ANEMIČEN,
SLABOKRVEN
ČLOVEK

KRATICA ZA
LJUDSKO
REPUBLIKO

BIVŠI FINSKI
SMUČARSKI 15. IN 18. ČRKA
PEVEC JUNKAR
SKAKALEC
ABECEDE
(JANNE)

ANJA ČARMAN
PERGAMSKI
KRALJ, ATAL
INDIJSKI
ŠAHIST

VRSTA
MATEMATIČNE
KRIVULJE

EVI

ATLETSKI KLUB
TERME V
BELGIJI

TIBETANSKO
GOVEDO

KRATICA ZA
VIRT. RESNIČ.

KOMIK VALIČ

REKA V AZIJI

ČREVESNI
IZLOČEK
ALOJZ KORDIŠ

OTOK NA
DONAVI
PODIVJAN
ČLOVEK
ORODJE ZA
RAHLANJE
ZEMLJE

ZNAK ZA
KOBALT

UMOLKNITEV
ROBERT PEŠUT

ANTON KOVAČ

SLIČICA NA
RAČU. ZASLONU

ODM

AVTOMOBILSKA MADŽARSKI RO
OZNAKA ZA
OZNAKA ZA TIH
KARLOVAC
IZVAJ

ALB. PESNIK
(MURAT)
HRUPNO
DOGAJANJE

LOŠČ, EMAJL

TONE ŠKARJA

HITRA
NENADNA
SMRT

TRAHEJA, CEVKA
ZA DOV. ZRAKA

DEL CELOTE,
OSNOVNA
MERA

EVI

NAŠ ŽUPAN
(BENČINA)

BOLGARSKA
RITMIČNA
TELOVADKA
(ILIANA)

STROKOVNJAK
ZA KERAMIKO

KRILO RIMSKE
KONJENICE

ODM

KULTURNA
RASTLINA
VRSTA
PRIZNANJA

ANTE KOVAČIČ

MEDALJA

SLOVENSKI
EKONOMIST
(LOJZE)

PREBIVALEC
ŠTAJERSKE
PRESTOLNICE

GEOMETRIJSKO
TELO, KUB

NAŠA
DOMOVINA
KONJ MAJHNE
RASTI

POLET, ZANOS

SIRIJSKI
PREDSEDNIK
(BAŠARAL)

ŠPORTNA
NOVINARKA
NA POP TV
(MULEC)

Pomoč pri reševanju (gesla po abecednem vrstnem redu):
ABRAM – slovenski koncertni klarinetist (Darko); ADAKALE – romunski otok na Donavi ob vhodu v Djerdap; ALMA DAG – pogorje v južni Turčiji; ALZ – največji desni pritok reke Inn na
Bavarskem; ANAND – indijski šahovski velemojster (Višvanatan); ARRUBA – slovenska plesna skupina; ASNIERES – francosko industrijsko mesto ob reki Seni; CSURGOI – madžarski rokometni
klub iz mesta Csurgo; EROL – turški pisatelj in literarni prevajalec (Neset); ESTE – italijanska knežja rodbina; EVIAN – francosko mesto ob Ženevskem jezeru; IKER – španski nogometni vratar
(Casillas); ILDAR – bivši ruski hokejist in zdaj trener (Rahmatulin); ISAKU – albanski pesnik v Makedoniji (Murat, 1928-2005); KASTAV – hrvaško mestece nad Reko; LEB – slovenski ekonomist
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KRIŽANKA
Loški Potok. Vsak reševalec lahko v žrebanju sodeluje
samo z eno poslano dopisnico. S tem ko reševalec pošlje
dopisnico z rešitvijo in sodeluje v žrebanju, tudi soglaša,
da se njegovi podatki v primeru, da bo izžreban, lahko
objavijo med nagrajenci.
Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom
razdelili pet nagrad, ki jih tokrat prispevajo izvajalci del
pri investicijah, ki jih predstavljamo v križanki, in sicer:
1. Samprt d. o. o. – darilni bon za storitve podjetja v
vrednosti 100 EUR
BOBNAR
AVTOR: VINKO
PRI BEATLIH
KOŠMERL
(RINGO)

PRIJATELJ,
STANOV.,
TOVARIŠ

VZDUŠJE,
OZRAČJE

KEMIJSKI
SIMBOL ZA
ALUMINIJ

NAŠA
PISATELJICA
MUCK

VRSTA TALNE
OBLOGE

TRGOVEC Z
NAFTO

HRVAŠKA LUKA
PRI ŠIBENIKU

2. Žagar Jože s. p. – darilni bon za storitve podjetja v
vrednosti 50 EUR
3. Samprt d. o. o. – darilni paket podjetja
4. HIP PLUS d. o. o. – darilni paket podjetja
5. Komunalne Gradnje d. o. o. – darilni paket podjetja
Vsem reševalcem želimo veliko užitkov pri reševanju
križanke ter sreče pri žrebanju nagrad!
Vinko Košmerl
NAŠ
NOGOMETNI
SELEKTOR
(MATJAŽ)

MESTECE
NAD REKO
(HRVAŠKA)

ITALIJANSKA
KNEŽJA
RODBINA

PATER
BOGDAN

ODM

EVI

SIN ODISEJA
IN PENELOPE

TURŠKI
PISATELJ
(NESET)

SIBIRSKA
REKA

ARISTOFANOVA
KOMEDIJA

TRUP
HOKEJIST
RAHMATULIN

ŽENSKA
VEČERNA
SLAVNOSTNA
OBLEKA

FRANCOSKO
MESTO OB
SENI

PRITOK REKE
INN NA BAVAR.
PETER
USTINOV

NORDIJSKA
BOGINJA
LATVIJSKO
PRISTANIŠČE

AM. IGR.
SYLVESTER
ZORMAN:
DRAGA MOJA...

ODM

EVI

OKOMETNI KLUB

AMERIŠKI
IGRALEC
SHEPARD

ZELENICA V
PUŠČAVI

HO GLASBENO
JANJE
DEBELA
OŠILJENA
PALICA

ANGLEŠKO
PIVO
ZDRUŽENI
NARODI (ORIG.)

ODM

ČLOVEKOVA
NARAVA, ČUD

EVI

MAJHEN
AMERIŠKI
MEDVEDEK

S
R
E
Č
N
O

OPOMBA
SLOV. PLESNA
SKUPINA

NIKO ROBAVS

PRITOK
OCVRTA JED IZ
NEMŠKA
AMAZONKE V
LIGNJEV
POPEVKARICA
PERUJU

2
0
2
1

PLES PO
KOROŠKO

RAVNO DNO
V KOTLINI
PUŠČAVE

RIBONUKLEINSKA KISLINA

SPOJ ROKE S
TRUPOM
POGORJE V
TURČIJI

AONEC

UDO JÜRGENS

ILOVICA

VZKLIK

SPEVNA
MELODIJA

NEDRA, PRSA

IND. RASTLINA
TOPOVSKI
PODSTAVEK

KEMIJSKI
SIMBOL ZA
TANTAL

STRUPEN
ALKALOID V
KOKI
PORTUGALSKO
MESTO

NAŠ PISATELJ MEDNARODNA
FRANCE
ORGANIZACIJA GORA V ŠVICI
(TATIČ)
ZA BEGUNCE
LJUDSKA
KORNER PRI PRITRDILNICA
NOGOMETU KLARINETIST
(DARKO)

SLOVENSKI
PISATELJ
(MATEVŽ)

ŠP. NOG.
VRATAR
CASILLAS

PAS PRI
KIMONU
IME ZA VRBO,
IVAK

OPOTEKANJE
KAZALNI
ZAIMEK
KAPLAR,
KORPORAL

HALOGENSKI
ELEMENT (BR)

OTO VRHOVNIK

KENGURU

NAMAKANJE

KILOMETER

PLAČILNO
SREDSTVO

TERICA,
TERILJA

KNEŽEVINA OB
AZURNI OBALI

POD, TLA
ANG. PLEMIŠKI
NASLOV

ARGENTINSKA
POLITIČARKA
ŠVED. PESNIK
HANSSON
KRATICA ZA
AVTONOMNO
POKRAJINO

JANEZ NOVAK

OSEBNI ZAIMEK

AKTERKA

GRŠKA ČRKA

KREDITNA
BANKA

EDVARD
KOCBEK

ENOTA
KOLIČINE,
MERILO

ODM

EVI

KITAJSKA
POSODA

STRMI DEL
POTI

MOČAN IN
VELIK ČLOVEK,
SILAK

ZASILNA
LESENA
STAVBA

STEPA V
TROPSKEM
PASU LLANOS

(Lojze); LIEPAJA – mesto in luka v Letoniji ob baltiški obali; LIERIA – portugalsko mesto; O'NEIL – ameriška filmska in TV-igralka (Barbara,1910-1980); ORNE – departma v SZ Franciji z
glavnim mestom Alencon; PERON – argentinska političarka in duhovna voditeljica naroda (Evita, 1919-1952); PLAYA – ravno dno kotline v puščavski pokrajini; RABELAIS – francoski pisatelj
in duhovnik (Francois, 1494-1553); RAEVA – bolgarska ritmična telovadka (Iliana); SIF – nordijska boginja; STARR – angleški pop pevec in bobnar pri skupini The Beatles (Ringo); TELEMAH
– sin Odiseja in Penelope v grški mitologiji; UCAYALI – desni pritok Amazonke v Peruju, dolg 1960 km; VRANJEŠ – selektor slovenske rokometne reprezentance (Ljubomir);
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Žal je prišel v našo lepo domovino, tako kot tudi drugod po svetu, drugi val okužb s covidom-19. In žal je okužba
prišla tudi v našo občino. Dolgo smo se tej »nadlogi« upirali, toda vedeli smo, da bo slej ko prej tudi pri nas. 15.
oktobra smo imeli v Loškem Potoku zabeležena prva primera občanov, okužena s koronavirusom. Res smo se
odlično držali, saj smo bili ena od zadnjih petih občin brez okužbe. Sedaj pa poskrbimo za umivanje rok, nošenje
mask in upoštevanje navodil organov, ki so v Sloveniji zadolženi za to. Bodimo in ostanimo zdravi!
Ob zaključku tega prav posebnega leta sta naša predsednica Marija in podpredsednik Željko zapisala:
»Dragi članice in člani, dragi upokojenci in upokojenke! Zaključujemo leto 2020, ki bo minilo drugače kot druga
leta pred tem. Imamo razne ukrepe vlade, prepovedi in virus, ki nas ogroža in se hitro širi. Moramo se ga obvarovati
in upoštevati vsa varnostna opozorila, predvsem mi starejši, ki smo najbolj ogrožena skupina.
Zaradi takšnega stanja tudi naš društveni program za letošnje leto ni bil izpolnjen oziroma je bil izpolnjen samo
delno. Vsako leto se še posebej veselimo srečanja starejših nad 80 let in jubilantov, ki so letos praznovali okroglo
obletnico rojstva. Če bo in ko bo možno, ko se razmere umirijo, bomo vse zamujeno nadoknadili.
Letos zaradi ukrepov vlade tudi ne bomo obiskali naših starejših članov na domu, prav tako ne članov, ki so v
domovih starejših občanov. Torej ostanimo doma, ostanimo zdravi! Srečno 2021! Vaša predsednica Marija Turk in
podpredsednik Željko Eranovič.«
Kljub vsem tem ukrepom se je v društvu vseeno dogajalo:

DELAVNICE IZDELAVE VAZE IZ CEMENTA
2. septembra smo v našem društvu
organizirali delavnico izdelave vaze
iz cementa in stare brisače oziroma
krpe. Ker smo se držali navodil
glede zbiranja ljudi, smo v društvu
delavnico izpeljali trikrat, 2. 9., 9. 9.
in 16. 9. 2020.
Vodja delavnice je bila Milena Turk,
ki je že doma vse skrbno pripravila
– zmešala maso in pripravila veliko
pripomočkov oziroma materiala za
izdelavo posode ali vaze iz betona.

POVASENKE V OSILNICI
12. 9. 2020
Naše Povasenke in Fani so bile v mesecu septembru
povabljene v Osilnico, da nastopajo na prireditvi, kjer
je potekala otvoritev dveh kilometrov doživljajske
poti Petra Klepca (izvedena preko projekta Junaki
skrivnostnih gozdov) in otvoritev nove električne
polnilnice ter igrišča in igral za otroke. Celotno prireditev
so s petjem popestrile naše Povasenke.

Postopek izdelave vidite na slikah.
Delavnico je obiskalo res veliko
članic, nekatere so si vazo oziroma
okrasno posodo naredile, nekatere
pa so le opazovale postopek izdelave.
Delavnica je potekala zunaj, na
dvorišču naših prostorov, saj je
delo precej umazano. Vse izdelke
smo pustile na zraku, da se dobro
posušijo.
Končane in posušene izdelke vam seveda
kmalu pokažemo na kakšni društveni razstavi.
Naj povem, da je bilo to naše prvo druženje po 13.
marcu, torej se nismo družile skoraj pol leta.
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VHOD V KTC
Tudi sedaj, ko ima KTC na Hribu novega najemnika
– Turistično agencijo OSKAR, naše društvo še vedno
pripravlja in postavlja dekoracijo na glavnem vhodu.
Potrudimo se in vedno predstavimo nekaj naše kulturne
dediščine in zapuščine. Tokrat smo se odločile za prikaz
starih orodij za izdelavo volne, kot so kolovrat, motovilo,
Odmevi
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gredaše … S prikazom ponazarjamo delo predic,
gospodinj, naših babic in tetic, ki so si krajšale dolge
zimske večere s predenjem, pletenjem nogavic, rokavic,
jopic in vsega, kar so rabili v mrzlih zimskih dneh ...
Vsi, ki vas zanima kulturna dediščina našega kraja, si
boste razstavljeno lahko ogledali tudi v živo, ko bo hotel
ponovno odprl vrata za obiskovalce.

OBISK HRIBOVSKEGA VRTA
Glede na razglašeno epidemijo in glede na dejstvo, kaj
se dogaja okoli nas in tudi že v našem kraju, sva se s
predsednico Marijo odločili in za vse obiskovalce naše
FB-strani ter za bralce Odmevov obiskali hribovski

vrt Petra in Lidije Knavs. Glede na to, da vsako leto
organiziramo za naše člane skupni ogled, sva letos
poskusili preko fotografij prikazati in pokazati vso lepoto
in čarobnost jesenskega vrta, barv listja, plapolanje
lepih, nežnih trav ... S fotografijo vam želimo polepšati
dan, popoldan ali večer. Upam, da ste si oziroma si boste
v mislih ob gledanju posnetkov pričarali lepoto narave.
Tudi Lidija se je veselila in nas čakala, da bi skupinsko
prišli tako kot že vrsto let, ampak moramo upoštevati
navodila vlade.
Tukaj je ena izmed fotografij, več pa jih lahko vidite na
naši FB-strani.

KAKI
Tudi letos smo našim članom v društvu ponudili, da
lahko naročijo kaki. Že drugo leto zapored sta nam
ga v Loški Potok pripeljala zakonca Simona in Vlado
Grbac, ki imata sadovnjak kakijev nad Izolo. Ko sta
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kakije pripeljala, sem
z njima naredila tudi
krajši intervju, da bodo
naši člani in bralci
izvedeli nekaj več o tem
čudovitem sadežu.
Simona
in
Vlado,
najprej lepo pozdravljena v Loškem Potoku. Škoda, ker je vedno, ko pripeljeta kaki, že temno. Vabim vaju,
da prideta enkrat podnevi, da vama razkažem naš
kraj in njegove znamenitosti, lepote in posebnosti.
Danes bomo govorili o sadežu, ki ga sama pridelujeta
že nekaj let. Ali lahko povesta kaj več o tem sadežu?
KAKI, po latinsko Diospyrus kaki, izhaja iz Kitajske, kjer
ga imenujejo zlato jabolko. V Sloveniji je kaki najbolj
razširjen na Primorskem, najdemo pa ga tudi drugod po
Sloveniji. Ima široke ovalne liste in rumeno-bele cvetove.
Ko jeseni listje začenja odpadati, je pravi čas za obiranje
plodov. Sadeži sort, ki uspevajo pri nas, so po velikosti
podobni jabolkom. Zreli kakiji so oranžni ali rdečkasti,
sadeži pa imajo okoli peclja razvrščene štiri liste. Lupina
kakijev je gladka in sijoča. Nezreli so zelo trpki, uživamo
jih, ko se umedijo in postane meso mehko, sladko in
okusno, saj šele takrat razvijejo sladek in kremast okus.
Užitna sta tako lupina kot notranjost.
V našem sadovnjaku gojimo kaki sorte »tipo«. Kakije
poberemo ob tehnološki zrelosti. Ta na obalnem
področju običajno nastopi v prvih dneh novembra.
Barva listja se preliva iz zelene v oranžno, v zadnji fazi pa
v paleto škrlatno rdeče barve.
Seveda je skoraj najpomembnejše vprašanje, kako
pravilno umedimo kaki, da ni več trpek, ampak
primeren za uživanje?
Plodove kakija sorte »tipo« umedimo tako, da jih
neprodušno zapremo v polivinilno vrečko skupaj z
nekaj jabolki in pustimo 3–5 dni na sobni temperaturi.
Jabolka sproščajo zorilni plin etilen, ki v procesu
meditve povzroči, da bodo plodovi sprostili svojo
trpkost (postali bodo užitni) in se ob tem tudi nekoliko
zmehčali. Na en zabojček, v katerem je cca 5 kg plodov,
dodamo približno 2 kg jabolk (10 jabolk).
Ostale plodove, ki jih ne bomo umedili, pa skladiščimo
na čim nižji temperaturi v kleti, ki sicer ne sme biti
prevlažna. Seveda pa moramo pri skladiščenju paziti na
zmrzal.
Umedene plodove zaradi visoke vsebnosti polifenolov in
antioksidantov uživamo same. Lahko pa jih pretlačimo
z mešalnikom in kakijev pire popestrimo s stepeno
smetano, skuto ... Kaki izboljša tudi sadne solate, narezan
pa je odličen tudi s siri in ribami.
Kako pa pripravimo sušeni kaki?
Za sušenje kakijev ni potrebno, da plodove umedimo. Ko
so tehnološko zreli, trdi in trpki, jih narežemo na krhlje.
Razporedimo jih po rešetkah in sušimo v sušilnikih za
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domačo rabo ali večjih sušilnicah do stopnje, ko izgubijo
svojo trpkost. Posušen kaki je zelo okusen. Takega
uporabljamo kot prigrizek ali energijsko hrano.
Kakšni so zdravilni učinki kakija?
Poleg odličnega okusa se kaki ponaša s številnimi
koristnimi snovmi in velja za sredstvo proti dehidraciji in
za izboljšanje imunskega sistema. Zato se odlično obnese
v jesenskih dneh, ko so na udaru prehladna obolenja
in virusne okužbe. Sadež vsebuje pravo bogastvo
provitamina A, vitamina C in B ter baker, kalij in železo.
V primerjavi z jabolkom na primer vsebuje kar petkrat
več vitamina C in kar 30-krat več vitamina A. Vsebuje še
vitamina B1 in B2. Popolnoma zrel kaki pomaga ljudem,
ki imajo težave z zaprtjem ali jih mučijo hemoroidi.
Kaki naj bi izboljševal delovanje želodca, zbijal povišano
telesno temperaturo in previsok krvni tlak, zdravil
dihala, lajšal kašelj, ustavljal kolcanje, povečeval tek,
krčil tkivo in ustavljal krvavitve. Po njem naj sežejo še
šibki, utrujeni, starejši, ljudje brez energije. Nezrele
sadeže zaradi vsebnosti fluora ponekod uporabljajo
pri zdravljenju krvavečih dlesni in parodontozi, sok iz
kakijev pa naj bi celo preprečeval previsok krvni tlak.
Še kakšna zanimivost za naše bralce o kakiju?
Drevo kakija predstavlja drevo miru, saj je drevo v
Nagasakiju na Japonskem 9. avgusta 1945 preživelo
jedrsko eksplozijo. Iz tega izhaja tudi mednarodni
projekt Kaki tree project, v katerem se poudarja vloga
kakija za mir. Glede na to, da je kaki vsestranski sadež, ga
začnite uživati v jesenskih mesecih, ko začne dozorevati
ob spremljavi zapeljivih barv rdečega ruja in s pogledom
na Izolo.
Obema hvala za pogovor in upam, da bodo sedaj
naši bralci vedeli veliko več o tem krasnem zlatem
jabolku in ga bodo seveda sedaj, ko ga bolje poznajo,
tudi več uživali.
Družina Grbac iz Izole vsem bralcem Odmevov in vašim
članom želi obilo zdravja in kulinaričnih užitkov s svežimi
in sušenimi kakiji. Če bo vse po sreči, se vidimo naslednje
leto. Rade volje vam pripeljemo v Loški Potok naš pridelek.
Za vsa dodatna vprašanja nas pokličite in z veseljem vam
bomo odgovorili v popoldanskem času: (041 952 998 –
Simona, 041 760 100 – Vlado).

Nasad družine Grbac leži na lokaciji, kjer je okoli in okoli gozd. Dreves
NE ŠKROPIJO.
Foto: arhiv družine Grbac
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FOTO ZGODBA
Priloženo fotografijo mi je poslala
naša predsednica
Marija. Zraven je
zapisala: »Bila je
deževna nedelja, kar
močno je deževalo
skoraj ves dan. Pozno
popoldne je za kratek
čas izza oblakov posijalo
sonce. Bila sem pravi čas na pravem mestu, da sem naredila meni dragocen posnetek – fotografijo mavrice, ki
se je naredila od zahoda proti vzhodu v moji rodni vasi
Retje. Še najbolj pa sem se razveselila, ko sem na posnetek poleg mavrice ujela še naš skedenj, ki je že kar v letih,
saj je bil zgrajen še pred mojim rojstvom. Je tudi eden
redkih skednjev v vasi, ki ima zraven še kozolec, kjer smo
nekdaj sušili (tako se spomnim) krompirjevico, otavo in
tudi snope mačjega repa za seme. Letos pa je naša mama
v kozolec v skednju nadevala drugo otavo, otavič, saj je
bila pokošena po mali maši. Še pregovor pravi, da kdor
po mali maši kosi, za pečjo suši. Tako je nastala ta moja
foto zgodba.«
Drugo fotografijo pa mi
je poslala Bučkova Meta.
Vesela sem je bila, ko sem
videla, da naše članice tudi
v času, ko društvo ni aktivno,
še vedno rade izdelujejo
različne rokodelske izdelke.
Meta se je tokrat odločila,
da nam pokaže svoje krasne
izdelke, narejene iz jute, čipke,
perl … Idejo, ki je primerna za
ta praznični čas, je dobila na
internetu.

PUNGERT
Tokrat vam v poeziji predstavljamo vas Pungert. Je
majhna vas v občini Loški Potok, ki leži skoraj ob meji s
Hrvaško. Prebivalce lahko preštejemo na prste ene roke,
pa vseeno ostane še kak prst.

Fotografijo je posnela nekdanja prebivalka Desanka Hudolin.
Odmevi
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Ob pogledu na sliko Pungerta, danes najmanjše vasice
v občini Loški Potok, so se Fani utrnili spomini na
tamkajšnje življenje in nekatere ljudi. Nastala je pesem:
Fani Debeljak

PUNGERT
Pungert, vasica mala,
daleč od živžava.
Pod strmimi stenami
kakor princesa spi,
čaka, da kdo jo prebudi.
Po kolpski dolini
milo podnebje dobi.
Zemlja bogato rodi,
drevje komaj sadje drži.
Tu živijo kleni ljudje,
težkega dela se ne boje.
Hišice so posejane v breg,
tukaj je treba znati živet.
Težko dostopen je kraj,
v koših znosili vse so nekdaj.
Iz Pungerta bila je Micka doma,
ki v naše kraje
je hruške prodajat prišla.
Na hrbtu koš pleten,
do vrha hrušk »JAKOPOVK« naložen.
Ni se bala ne teže ne pešpoti,
da le kakšen dinar prislužila bi.
Danes malo ljudi
tukaj še živi.
Mladi v svet so odšli,
kjer boljši kos kruha se dobi.
Med temi skromnimi ljudmi
novinarka NATAŠA živi.
Na radiu Univox se oglasi,
iz potoške dežele pove vesti.
Obišče rada naš kraj,
zanimivega vedno je kaj.

VOŠČILNICE
Letos je res posebno leto. Zaradi razmer, ki jih narekuje
epidemija, sem morala vse voščilnice ob novem letu
in božiču za naše člane, ki so starejši od 80 let, narediti
sama, saj so delavnice ročnih del odpadle. Tako sem
naredila skoraj 60 voščilnic in ker sem bila ravno pri meni
ljubem delu, saj se tudi drugače ukvarjam z izdelovanjem
voščilnic, vabil, sožalnic …, sem jih naredila še nekaj več
in jih poslala Ani Petrič, ki organizira vseslovensko akcijo
oziroma pobudo »Mala pozornost za veliko nasmeha«.
Cilj akcije je, da skupaj naredimo 21.000 voščilnic za
21.000 nasmehov – za vse stanovalce v domovih in
centrih za starejše. Ana Petrič je direktorica Centra
starejših Notranje Gorice in je s to akcijo začela že pred
petimi leti, najprej v njihovem centru, lani so nasmeh
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na usta narisali 6.000
prejemnikom, letos pa je
akcija postala vseslovenska.
Res je letos še posebej pomembno, da razveselimo
starejše in stanovalce domov
starejših občanov in jim pokažemo, da nam je mar za njih.
Verjamem in vem, da jim taka
pozornost res veliko pomeni.
Ker smo ravno pri voščilnicah, tudi sama vsem našim
članom, vsem občanom Loškega Potoka ter vsem
bralcem naše društvene strani želim:
Srečno novo leto 2021 in
blagoslovljen božič!
Naj se vam izpolnijo vse želje,
tudi tiste male, skrite!
Fani Debeljak

OB KONCU KORONA LETA
Tisočletja že
leto za letom mine,
ko januar pride,
se novo prične.
Tudi letos je tako,
da se poslovilo bo,
a veselja pravega ne bo.
Zaskrbljeno v prihodnost zremo,
kaj nam leto bo prineslo?
Časi so se spremenili,
ljudje smo se odtujili.
Drug drugega se bojimo,
da korone ne dobimo.
Na tihem si želimo,
da iznajdejo zdravilo,
ki življenja mnoga bi rešilo.
Naj bo zdravo novo leto,
upajmo na boljši čas,
da zadovoljen, vesel bo
vsak izmed nas.

MALO ZA ŠALO:
Upokojenec Tone svetuje: »Boljš doma razkužit, kot
ga okol srat in okužit.«
Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku prispevale: Marija Turk,
Meta Buček, Marta Šega in Tanja Lavrič
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CVETNI PRAH – KORISTEN DODATEK NAŠI PREHRANI
Čebelji pridelki že
od nekdaj slovijo kot
naravna in zdrava
živila. Najbolj poznan
čebelji pridelek je
seveda med, čebele
pa v naravi nabirajo
tudi cvetni prah.
Cvetni prah ali pelod
je
mikroskopska
struktura, značilna
za vsako cvetočo
rastlinsko
vrsto,
predstavlja pa osnovo za spolno razmnoževanje rastlin.
Čebele imajo v naravi posebno nalogo, saj je njihovo
telo oblikovano tako, da lahko prenašajo cvetni prah
z rastline na rastlino. Temu pravimo opraševanje, ki je
bistvenega pomena za ohranjanje biotske pestrosti,
pridelavo sadja in zelenjave ter tudi drugih kulturnih
rastlin, pomembnih v prehrani ljudi in živali. Cvetni
prah čebele nabirajo tudi za lastno prehrano. Drobna
mikroskopska zrna lepijo med seboj in oblikujejo drobni
grudici, ki ju na posebnem mestu, ki se imenuje košek
in se nahaja na njihovih zadnjih nožicah, prinesejo v
panj. Sočasno lahko nosijo le dve taki grudici. Cvetni
prah za čebele predstavlja vir številnih hranilnih snovi,
ki so pomembne za življenje čebelje družine. Brez
cvetnega prahu čebelje družine ne bi preživele, kar
nakazuje njegovo resnično vrednost. Vsebuje ogljikove
hidrate, prehransko vlaknino, beljakovine, aminokisline,
maščobe in maščobne kisline, elemente, vitamine in
druge funkcionalne spojine. Vse to so snovi, ki jih v
svoji prehrani potrebujemo tudi ljudje. Zaradi ugodne
hranilne sestave in uporabe v prehrani ljudi čebelarji
čebelam odvzamejo del cvetnega prahu. Na vhode
v čebelje panje namestijo naprave, ki se imenujejo
osmukalniki, in ob prehodu čebel skozi te naprave jim
grudice cvetnega prahu odpadejo v zbirni predalček.
Tako pridobljenemu cvetnemu prahu, ki se tudi največ
uporablja v prehrani ljudi, pravimo osmukanec, vendar
to poimenovanje ni zelo pogosto.
Hranilna vrednost cvetnega prahu osmukanca je različna
in je odvisna tudi od botaničnega porekla cvetnega
prahu, saj je navadno končni pridelek mešanica grudic
cvetnega prahu različnih barv. V Sloveniji v večini
pridelujemo mešan oz. večvrsten cvetni prah. Dobite ga
lahko pri slovenskih čebelarjih, saj velja, da je najbolje
uživati čim bolj svež cvetni prah osmukanec iz okolja, v
katerem živimo. Pomembno je, da ga ustrezno shranimo.
Če ga uživamo v svežem stanju, je shranjevanje v
hladilniku ali zamrzovalniku nujno potrebno, saj je
svež cvetni prah osmukanec mikrobiološko občutljivo
živilo. Cvetni prah osmukanec, ki ga pridelajo čebele,
naj ne bi povzročal alergij, saj ga zaužijemo. Vseeno pa se
ljudem, občutljivim na cvetni prah, pred prvo uporabo
priporoča previdnost in se svetuje, da ga začnejo
uživati postopoma v manjši količini, ki jo vsakodnevno
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povečujejo. Priporoča se, da na dan zaužijemo eno
do dve jedilni žlici cvetnega prahu, lahko pa tudi več.
Najbolj se priporoča, da ga pred uživanjem namočite v
tekočino. To je lahko voda, mleko, sadni ali zelenjavni
sok, lahko ga namočite v jogurt, kislo smetano ali pa z
njim posujete različno sadje, ga uporabite kot sestavino v
sadni solati ali pa ga kombinirate z medom, sladoledom,
kosmiči itd. Načinov uživanja je veliko in si jih lahko
prilagodite svojemu okusu.
Cvetni prah osmukanec je primeren za uživanje v
vseh življenjskih obdobjih. Vključujemo ga lahko v
prehrano otrok od 1. leta starosti naprej, koristen je
pri vegetarijanski prehrani, zaradi nizke energijske
vrednosti pa ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki.
Uživa se ga neprekinjeno od enega do treh mesecev, kar
lahko večkrat na leto ponovimo.
Cvetni prah osmukanec je bogat vir hranilnih snovi.
Še posebej izstopa po visoki vsebnosti prehranske
vlaknine, ki je pomembna za normalno delovanje našega
prebavnega sistema, vsebuje tudi nekatere za delovanje
našega organizma nujno potrebne elemente (kot so
npr. kalij, magnezij, kalcij, fosfor, železo, mangan …).
Vsebuje vitamine A, D, E, vitamine skupine B in vitamin
C ter tudi fenolne spojine, v največji meri flavonoide, ki
lahko delujejo kot potencialni antioksidanti.

Zaradi številnih funkcionalnih sestavin je cvetni prah
osmukanec predmet številnih raziskav, ki nakazujejo na
njegovo antioksidativno, protivnetno, protialergijsko
in protimikrobno delovanje. Ugodno naj bi vplival
tudi na imunski sistem, saj njegovo uživanje vpliva na
povečanje odpornosti organizma. Priporočajo ga pri
podhranjenosti, pomanjkanju energije, apatičnosti ter
za povečanje fizične in psihične sposobnosti. Največji
dokazan terapevtski učinek klinične vrednosti je
zmanjšanje simptomov pri benigni hiperplaziji prostate.
Študije, narejene na živalskih modelih, so pokazale, da
deluje proti slabokrvnosti, arteriosklerozi, osteoporozi
in alergijam.
Dandanes, ko v hitrem tempu življenja pozabljamo
na uravnoteženo prehrano, imamo slabe prehranske
navade, uporabljamo hitro pripravljena živila, živila, ki
so zaradi postopkov pridelave in predelave osiromašena
Odmevi
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hranilnih snovi, se lahko spomnimo na besede antičnega
grškega filozofa, pisatelja in zdravnika Hipokrata, ki je
dejal: »Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj

bo vaša hrana«. Cvetni prah osmukanec je koristen
dodatek naši vsakdanji prehrani.
Dr. Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije

TUDI ČEBELJI PRIDELKI SO POMEMBEN VIR ANTIOKSIDANTOV
Antioksidanti pomagajo zavirati razvoj nekaterih
obolenj, zmanjšujejo tveganje za razvoj rakavih obolenj,
ateroskleroze, bolezni srca in ožilja, raznih vnetij in
artritisa. Izboljšajo delovanje imunskega sistema in
preventivno delujejo pred procesi staranja. Redno
uživanje rastlinskih antioksidantov zmanjšuje možnost
za oksidativne poškodbe celic in s tem za nastanek
nekaterih bolezni. Čebelji pridelki so pomemben vir
antioksidantov.

Zakaj so pomembni antioksidanti v čebeljih
pridelkih?

V vsakdanji prehrani lahko med kot naravno živilo
služi kot dodaten vir antioksidantov, čeprav ne more
nadomestiti sadja in zelenjave, ki ju zaužijemo znatno
več. Zaradi bogate hranilne sestave je dobro nadomestilo
za sladkor. Svež med ima podobno antioksidativno
učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. Vsebnost
teh sestavin variira glede na botanično in geografsko
poreklo medu. Od slovenskih medov imajo najvišjo
antioksidativno učinkovitost hojevi medovi, sledijo
smrekovi, gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in nazadnje
akacijevi.

Kupujmo kakovosten med!

Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in
dodatne označbe kakovosti, kot so zaščitena geografska
označba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava,
ki predstavljajo dodatno jamstvo, da se kakovost in način
pridelave takšnega medu redno spremljata!

Kaj pridobimo z nakupom medu višje
kakovosti?

Cvetni prah vsebuje fenolne spojine, v največji meri
flavonoide, ki lahko delujejo kot antioksidanti in so
specifični za posamezno rastlinsko vrsto. Študije o
antioksidativni učinkovitosti cvetnega prahu kažejo
na visoko sposobnost »lovljenja« prostih radikalov.
Pomembno je, da uživamo lokalno pridelan in čimbolj
svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno skladiščenje
vplivata na zmanjšanje njegove antioksidativne
učinkovitosti. Cvetni prah je primerno dopolnilo
vsakdanji prehrani, zaradi nizke energijske vrednosti
pa ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki. Uživamo ga
lahko samostojno ali v kombinaciji z ostalimi živili.
Propolis vsebuje veliko flavonoidov, ki prispevajo
največ k njegovi antioksidativni učinkovitosti. Vsebnost
flavonoidov v propolisu je odvisna od rastlinja, kjer
so čebele nabrale smole, in od časovnega obdobja
nabiranja. Propolis se uporablja v zrncih ali v prahu
in kot sestavina v številnih izdelkih. Najbolj poznan je
propolis v alkoholni ali vodni raztopini. Kot sestavino pa
ga dodajajo bombonom, različnim kremam, šamponom,
zobnim kremam … Uporablja se tudi v kombinaciji
z ostalimi čebeljimi pridelki. Z njim si pomagamo
pri odpravljanju raznih tegob. Uporablja se tudi pri
pridelovanju hrane za uničevanje rastlinskih zajedavcev.
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–– Kontrolirano kakovost,
–– znano poreklo,
–– zagotovljeno sledljivost.
Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na
nalepki ali prelepki izdelka!
Tudi matični mleček vsebuje antioksidante. Matični
mleček uživamo dnevno v dveh obrokih, zjutraj in zvečer
pred jedjo. Za odrasle je dnevna količina 250–300 mg.
Naravni matični mleček vstavimo pod jezik, dražeje in
tablete pa lahko pogoltnemo. Uživamo ga 1–2 meseca.
Uživanje lahko večkrat ponovimo.
V prihajajočih zimskih dneh naj bodo tudi čebelji
pridelki nepogrešljiva živila na vaši jedilni mizi. Po
njih povprašajte pri slovenskih čebelarjih!
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, www.okusi-med.si.
Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete na
spletni strani: http://www.slovenskimed.si/Si/.
Strokovni sodelavci ČZS, foto: arhiv ČZS
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PROPOLIS IN NJEGOVA ŠIROKA UPORABNOST
Propolis je eden od čebeljih pridelkov, ki je sestavljen
iz več kot 300 različnih komponent. Flavonoidi so ena
od glavnih komponent v propolisu ne glede na lokacijo
pridobivanja. Ta čebelji pridelek ima v čebelji družini
zelo široko uporabnost, med drugim tudi to, da se z njim
čebele bojujejo proti vdoru številnih mikroorganizmov
v njihovo družino.

Foto: T. Samec

Pozitivni
učinki
propolisa na človeka
so poznani že iz
antičnih časov. Tako
se je njegova široka
uporabnost razširila
v ljudski medicini. V
zadnjih desetletjih se
je na podlagi številnih
raziskav in pozitivnih
rezultatov
propolis
močno razširil v
kemijski, farmacevtski
in
tudi
živilski
industriji.

Propolis se uporablja samostojno v različnih oblikah
in tudi v številnih izdelkih, ki vsebujejo različne
koncentracije propolisa. Njegova uporabnost pri
človeku je tako zunanja kot notranja. Bogati nabor
številnih biološko aktivnih snovi v propolisu je čebeljo
družino skozi tisočletja obvaroval pred negativnimi

vplivi iz okolja. Čebelar je skozi zgodovino čebele dobro
opazoval in vse pozitivno delovanje propolisa prenesel v
svoj krog družine in tako se je njegova široka uporabnost
širila iz roda v rod vse do danes.
Več o propolisu si lahko preberete na spletni
strani z uporabo mobilnega telefona in
or-kode na desni strani.
Želimo vam prijetno doživetje tega čebeljega pridelka,
ki ga je čebelar pridelal skupaj s čebelami.
Pripravil:
Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri Javni svetovalni
službi v čebelarstvu
Literatura:
1. Jedlovčnik, N., Pušnik, V. (2007). Propolis: dodatek
k hrani, za dobro zdravje in prijetno počutje:
domača lekarna iz čebeljega panja. Maribor: Zveza
čebelarskih društev Maribor, str. 50.
2. Pušnik, V. (2020). Apiterapevtski nasveti. Maribor,
ČZD Maribor, str. 256.
3. Samec, T. (2015). Testiranje različnih načinov
načrtnega pridobivanja propolisa v letu 2014.
Slovenski čebelar, št. 7–8, julij 2015, str. 242.
4. Samec, T. (2016) Način pridobivanja propolisa
v AŽ-panju. Zbornik referatov 2. znanstvenega
posvetovanja o čebelah in čebelarstvu, str. 86–89.
Tomaž Samec, svet., specialist za varno hrano na ČZS

160-LETNA ZGODOVINA PROSTORA, POSELITVE IN
KMETOVANJA NA OBMOČJU OSMIH OBČIN JUŽNE
SLOVENIJE
Janez Cigler je bil slovenski pisatelj, pesnik in duhovnik,
rojen 7. maja 1792 v Vodmatu pri Ljubljani, umrl pa je
11. aprila 1867 v Višnji Gori. Leta 1858 je v takratnem
časopisu NOVICE opisal kmetijstvo v ribniški dolini z
naslovom »Kratek opis kmetijstva po ribniškem okraji.
Spisal fajmošter Janez Ziegler« – citirano po avtorju:

Vunanja in notranja podoba zemlje.
Ribniški okraj je kakih 12 ur hoda proti jugu od Ljubljane.
Dolina tega okraja je 4 ure dolga in večidel eno uro široka,
le proti Sodraškemu tergu je bolj stisnjena; tudi se šteje k
temu okraju ozka hribovska dolina Loškega potoka. Od
solnčnega izhoda proti zahodu ima le-ta okraj na levo in
desno stran precej visoke hribe in gojzde. Proti izhodu se
po lepi cesti čez homec, kteri se Jasenec imenuje, pelje na
Kočevsko, in proti zahodu čez visoke Obloške planjave
do Cerknice in do Rakeka k železnici, tudi po lepi cesti
kakih šest ur hoda. … (V besedilu je v nadaljevanju
podrobneje opisano kmetovanje na območju.)1
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V času opisa kmetijstva v ribniškem okraju iz leta
1858 se je podeželsko prebivalstvo tega območja
preživljalo predvsem s kmetovanjem. To pomeni, da
so pretežno vso potrebno prehrano pridelovali na
območju prebivanja prebivalcev. Število prebivalcev pa
se je v naslednjih desetletjih proti koncu 19. stoletja še
povečevalo. Pridelava hrane je bila v tistem obdobju
odvisna od naravnih danosti kmetijskih zemljišč, ta
zemljišča pa so bila slabo rodovitna. V primerjavi z
današnjim časom moramo upoštevati tudi dejstvo, da
se v tistem obdobju niso uporabljala mineralna gnojila
in fitofarmacevtska sredstva, pridelava semen poljščin
in selekcija v živinoreji pa sta bili na naravnem nivoju.
Zaradi potrebe po prehrani so se povečevale kmetijske
površine na račun zmanjšanja gozdnih površin. Proti
koncu stoletja je število prebivalcev preseglo naravne
danosti za pridelavo hrane, zato se je začelo izseljevanje
prebivalstva, predvsem v Ameriko.
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Tabela 1 – prikaz števila prebivalcev v geografskem obsegu občin leta 2020
OBČINA
Dobrepolje
Kočevje
Kostel
Loški Potok
Osilnica
Ribnica
Sodražica
Velike Lašče
Prebivalci vseh
občin

Leto
1869
3.525
15.231
2.800
3.164
812
6.924
2.605
4.517

Leto
1880
3.810
18.617
2.819
3.697
873
6.714
2.911
4.939

Leto
1890
4.072
16.125
2.836
4.265
893
7.749
2.984
5.446

Leto
1900
4.004
15.820
2.636
4.103
927
7.780
2.910
5.291

Leto
1910
3.974
15.313
2.637
4.146
985
7.473
2.846
5.287

Leto
1931
4.122
14.326
2.279
4.050
1.007
7.505
2.843
5.181

Leto
1948
4.119
8.297
1.927
2.797
848
6.855
2.461
4.233

Leto
1953
3.972
11.011
1.783
2.945
848
8.818
2.454
4.160

Leto
1961
3.631
13.193
1.454
2.739
707
10.241
2.331
3.695

Leto
1966
3.481
13.666
1.255
2.682
684
7.208
2.372
3.538

Leto
2020
3.878
15.674
635
1.789
353
9.527
2.185
4.410

39.578

44.380

44.370

43.471

42.661

41.313

31.537

35.991

37.991

34.886

38.451

V 150-letni zgodovini območja osmih občin je bilo na
tem prostoru s prebivalci poseljenih 399 naselij. Zaradi
posledic druge svetovne vojne in povojnega obdobja je
bilo do leta 1966 na območju popolnoma izpraznjenih
41 naselij. Od stalno naseljenih se je v obdobju od leta
1966 do leta 2019 število prebivalstva povečalo v 104
naseljih. V teh naseljih se je število prebivalcev povečalo
za polovico, z 19.015 leta 1966 na 28.213 prebivalcev
v letu 2019. V 134 naseljih se je število prebivalcev
zmanjšalo z 12.513 na 9.898, kar je za manj kot polovico
oziroma v povprečju za eno petino. V 94 naseljih pa se
je število prebivalcev zmanjšalo s 3.304 v letu 1966 na
1.106 v letu 2019, kar pomeni zmanjšanje za dve tretjini.
Za takšna naselja to pomeni, da je naseljena le še vsaka
tretja hiša, tako veliko zmanjšanje števila prebivalstva
pa vodi v smer propadanja vasi. Skupno število
prebivalcev vseh osmih občin se v zadnjih šestdesetih
letih ni bistveno spremenilo. Spremenila se je le gostota
poseljenosti po posameznih naseljih.
Leta 1881 je bila Kranjska ena od sedemnajstih provinc
avstro-ogrske monarhije. Na ozemlju te province v
Tabela 2
Poklic prebivalcev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo
Industrija in obrt
Rentarji in penzionerji
Javna služba in svobodni poklici
Promet
Trgovina
Rudarstvo in topilništvo
Vojska in mornarica
Dnevničarji in delavci brez
podrobnejše oznake
Uslužbenci denarnih zavodov
Ostali različni poklici
Skupaj vseh prebivalcev
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velikosti 10.000 km2 je takrat živelo 481.200 ljudi, kar
je pomenilo poseljenost 48 ljudi na km2.2 Leta 2019 je v
Sloveniji na površini 20.273 km2 živelo okrog 100 ljudi
na km2. V okraju Kočevje, kamor je spadalo to območje,
je leta 1880 živelo 37 ljudi na km2, leta 2019 pa je na
isti površini živelo 33 ljudi na km2. Leta 1875 je gozd
poraščal 36,4 % površine Slovenije.3
Po prvi svetovni vojni so bila takratna ozemlja kranjske
dežele kot sestavni del avstro-ogrske monarhije
preoblikovana v novo politično ureditev, v Kraljevino
SHS in kasneje leta 1929 v Kraljevino Jugoslavijo.
Območje takratne Kraljevine Jugoslavije je bilo
razdeljeno na devet banovin. Večinski del sedanjega
slovenskega ozemlja je pripadal Dravski banovini.
Dravska banovina je imela po ljudskem štetju z dne
31. marca 1931 površino 15.746 km2 in 1.144.298
prebivalcev, kar je pomenilo poseljenost 72 prebivalcev
na km2. Upravno je bila razdeljena na 25 okrajev oziroma
srezov.4

% prebivalstva

Hranitelji v %

Vzdrževanci (žene,
otroci itd.) v %

690.561

60,35

54,0

46,0

223.017
52.061
46.109
45.264
31.383
27.791
6.274

19,49
4,55
4,03
3,96
2,74
2,43
0,55

53,5
63,0
50,1
34,6
57,3
34,3
86,9

46,5
37,0
49,9
65,4
42,7
65,7
13,1

3.702

0,32

3.651
14.485
1.144.298

0,32
1,26
100 %

Število prebivalcev
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V tabeli 2 so podatki iz statistike Dravske banovine iz
leta 1931. Navedeno je deset glavnih panog dejavnosti,
v katerih so zaposleni ustvarjali svoj dohodek za
preživljanje. Podatki jasno kažejo, da so bile takrat
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo najpomembnejše
in najbolj razširjene dejavnosti. Statistična obdelava
podatkov je takrat zavzemala vse prebivalce in jih
razporedila glede na to, s kakšno dejavnostjo se le-ti
preživljajo. Nadalje je prikaz podatkov o hraniteljih
(tistih, ki so bili zaposleni in so ustvarjali dohodek) in
vzdrževancih (to so bili družinski člani, kot so žena,
otroci in drugi, ki niso ustvarjali dohodka).5
Zanimiv je podatek, da je bilo 10. decembra 1935 v
Dravski banovini prijavljenih 636 tovornih avtomobilov
s 14 priklopnimi vozili, 75 poltovornih avtomobilov,
1.616 potniških avtomobilov, 152 avtobusov, 220
motociklov s prikolico in 1.100 motociklov brez
prikolic, 99.908 koles (biciklov), 2.547 tovornih voz
z živalsko vprego, služečih javnemu prometu in obrti,
78.029 kmetskih tovornih vozil, 4.739 potniških vozil z
živalsko vprego in 84 dvokolesnih voz (gigov).6
Leta 2018 je bilo v Sloveniji 2.066.000 prebivalcev in
1.143.150 osebnih vozil.
Zbir podatkov iz Krajevnega leksikona Dravske
banovine iz leta 1937 prikazuje, da je bilo takrat na
območju današnjih osmih občin v uporabi in obdelavi
68.798 ha kmetijskih površin.
V povojnem obdobju je bilo stanje na podeželju zaradi
posledic vojne slabše kot v predvojnem času. Število
prebivalcev se je od predvojnega stanja zmanjšalo za eno
četrtino, veliko domov je bilo uničenih, poškodovana
je bila tudi infrastruktura. Do začetka šestdesetih let
prejšnjega stoletja si je podeželje počasi opomoglo od
vojnega pustošenja, industrializacija pa je dobivala
vedno večji pomen. V podatkih Krajevnega leksikona
Slovenije je navedeno, da se je na obravnavanem
območju osmih občin leta 1961 s kmetovanjem in
gozdarstvom preživljalo 12.951 prebivalcev oziroma
34,7 %. Leta 1970 se je s kmetijstvom preživljalo še
8.622 prebivalcev oziroma 22,7 %. Leta 1969 je bilo
vseh kmetijskih površin 41,6 %, ostalo so bili gozdovi in
nerodovitna površina. Na območju teh osmih občin je
bilo takrat v uporabi 49.591 ha kmetijskih zemljišč. 7
V letu 2019 je geografska površina vseh osmih občin
znašala 1.191 km2, kar predstavlja 6 % ozemlja Slovenije,
na tej površini pa živita slaba 2 % vseh prebivalcev.
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, objavljenih
v Uradnem listu RS septembra 2019, je na območju
osmih občin stopnja gozdnatosti 79 %, kar predstavlja
93.724 ha gozda. Od skupne površine vseh osmih občin
je po oceni 3 % površine zemljišč v uporabi za poselitev,
infrastrukturo, vodne in neplodne površine, kar
predstavlja 3.575 ha. Ostala zemljišča so opredeljena kot
kmetijska, kar predstavlja 18 % površine oziroma 21.861
ha. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja je bilo v letu 2018 skupno v osmih občinah
1.590 vlagateljev neposrednih plačil. Seštevek vseh
površin po vlagateljih znaša 13.821 ha kmetijskih površin.
Razlika med ugotovljeno površino kmetijskih zemljišč
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(21.861 ha) in dejansko površino po vlogah (13.821
ha) je 8.040 ha. To izračunano površino v velikosti osem
tisoč ha lahko označimo kot »neopredeljena zemljišča,
ki se ne uporabljajo za kmetijske namene, in tudi po
podatkih Zavoda za gozdove RS niso opredeljena kot
gozdna zemljišča«.
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo
kmetovanje na tem območju še dokaj pomembna
gospodarska panoga na podeželju. Po skoraj štirih
desetletjih pa je kmetovanje pridobilo predvsem
vlogo okoljevarstva, vzdrževanja kulturne krajine in
ohranjanja biotske pestrosti, proizvodna dejavnost pa je
postala drugotnega pomena. Ob splošnem nezanimanju
za kmetovanje pa je k takšnemu stanju prispeval tudi
ugoden gospodarski razvoj.
Dandanes govoriti, da je razvoj podeželja odvisen od
razvoja kmetijstva, je neutemeljeno. Razvoj podeželja
je namreč danes in bo v prihodnosti odvisen predvsem
od gospodarske moči na podeželju in s tem povezanih
delovnih mest. Kmetije, ki so opustile rejo živali, so v
bistvu prispevale k novi kvaliteti bivanja v podeželskih
naseljih. Na takšen način vasi postajajo predvsem
bivalna in spalna naselja. Kmetovanje v teh območjih pa
ponekod postaja bolj kot ne tudi moteč dejavnik.
Nikakor pa si prihodnosti razvoja podeželja ne moremo
zamišljati brez kakršnega koli kmetovanja oziroma načina
obdelovanja kmetijskih površin. Težava v prihodnjem
razvoju kmetovanja ni v neznanju, tehnologiji,
organiziranosti ali ekonomiki, ampak v glavnem v
upravljanju z lastnino in primernimi prostorskimi pogoji
za izvajanje kmetijske dejavnosti. Obujanje spominov,
kako smo nekoč kmetovali, ne bo prineslo nobene
razvojno pozitivne spremembe. Če so se na posamezni
kmetiji v preteklosti ukvarjali z rejo živali, sedaj pa je ta
isti hlev prazen, danes to ni več kmetija. Od te kmetije je
ostalo samo še nekaj neuporabljenih objektov in lastnina
kmetijskih zemljišč, s katero bo potrebno v prihodnosti
bolj smiselno in učinkovito upravljati. To upravljanje pa
ne sme biti prepuščeno stihiji, ampak bodo morale za to
skrbeti tudi primerno organizirane inštitucije.

Viri:

Janko Debeljak, kmetijski svetovalec – KGZS Zavod
Ljubljana

1 Kmetijske in rokodelske novice (29. 09. 1858), letnik 16, številka 39.
URN:NBN:SI:doc-ONY4NOCG fromhttp://www.dlib.si
2 Lah, Evgen (1882). Statistične črtice o kranjskem prebivalstvu 1881.
leta. Ljubljanski zvon, letnik 2, številka 3. URN:NBN:SI:DOC8FNYZIAO fromhttp://www.dlib.si
3 https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/statistika-gozdov/
povrsina-gozdov
4 KRAJEVNI LEKSIKON DRAVSKE BANOVINE, Ljubljana, 1937,
strani 4 in 12
5 KRAJEVNI LEKSIKON DRAVSKE BANOVINE, Ljubljana, 1937,
stran 13
6 KRAJEVNI LEKSIKON DRAVSKE BANOVINE, Ljubljana, 1937,
stran 66
7 KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE, II. knjiga, Ljubljana, 1971
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STARA HIŠNA IMENA OSTAJAJO!
starih ter gradnjo novih stavb žal zamirajo in izginjajo
v pozabo. K sreči obstajajo pobude, da se ta imena
ohranijo, aktivnosti pa poleg občin deloma financira
celo EU.
Ohranjanje hišnih imen je neprecenljive vrednosti za
prepoznavnost domačij, zato je treba to negovati, celo
obujati že pozabljena hišna imena, saj s tem krepimo
lokalno identiteto in socialno povezanost domačinov, s
čimer se izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

V vasi Trava smo že dalj časa razmišljali, kako bi ohranili
prvobitnost nastajanja hišnih imen, ki so se ohranjala
ne glede na to, da so se lastniki menjavali. Poznavalci
teh hišnih imen smo sestavili seznam v narečni izvedbi.
Tako je ta ideja zaokrožila med vaščani, vendar teh imen
marsikdo ni poznal. Nastajali so razni dvomi in mnenja.
Podan je bil predlog vaški skupnosti za realizacijo te
ideje.

Glede na to, da prave razlage o nastajanju hišnih imen
nismo v celoti poznali, smo zaprosili za mnenje in
razlago strokovnega sodelavca Nedeljskega dnevnika,
ki v rubriki »Besedni predsednik« redno objavlja razne
raziskave. Odgovoril nam je – citiram: »Stara hišna
imena, vedno zapisana v narečju, so namreč del naše
kulturne dediščine, ki so po navadi odraz zgodovine
določenega kraja, z njimi se ohranja tudi narečni govor
ter nenazadnje ponos in pripadnost ljudi določenemu
kraju. Imena sočasno z opuščanjem kmetij in podiranjem
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Domača imena, ki so nekako hkrati s priimki nastajala
že od 13. stoletja zaradi lažjega ločevanja domačinov
med seboj, so se na domačijah obdržala kljub menjavi
lastnikov in njihovih priimkov in se ne spreminjajo. Za
takšna načeloma štejemo tista hišna imena, ki so v rabi
vsaj od leta 1940. Takrat so večinoma nehale nastajati
nove kmetije in začela se je urbanizacija podeželskih
naselij, poleg tega je 70-letna raba hišnega imena
dokazilo, da je ime obstajalo že tri generacije lastnikov
in se obdržalo. Dogajalo se je celo, da je lastnik kmetije
spremenil priimek in ga prevzel po hišnem imenu.

Hišna imena so nastala iz osebnih imen gospodarjev ali
gospodinj (Pər Ančkənih), iz priimkov (Pər Piglarjevih,
Pər Paveleš), iz lokacije domačije (Na Skalci), iz porekla
gospodarja (Pər Špancu), iz poklica ali statusa gospodarja
(Pər Kovaču, Pər Kajžarju), iz poimenovanja rastlin in
živali (Pər Medvedu)«. ... (Napisal Zoran Triglav, ND
2020)
Želja je, da bi nam sledile tudi ostale vasi, saj bi se le tako
ohranila stoletna podoba vasi. Zahvaljujemo se vsem
vaščanom, ki so sodelovali pri vzpostavitvi in realizaciji
te ideje.
Marta Steiner, Trava
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A. BARTOL - MOJE ŽIVLJENJE
V drugi številki letošnjih Odmevov je bila objavljena zgodba
»V metežu«, ena od zgodb, ki jih je v obliki spominov napisal
moj oče Alojz Bartol, po domače Antonov iz Travnika. V tej
številki pa nadaljujem z objavljanjem njegovih spominov, ki
nam veliko povedo tudi o načinu življenja in navadah v Loškem
Potoku v desetletjih pred drugo svetovno vojno in po njej.
Kar nekaj let pred upokojitvijo sem prišel na idejo, da
bi opisal del svojega življenja v obliki spominov ali pa
mogoče kot nekakšno kroniko dogodkov iz življenja. Pa
mi je službeno delo vse do upokojitve zapolnilo večino
časa. Po upokojitvi pa je prišel čas za dela, za katera mi je v
aktivni dobi zmanjkovalo časa, in tako je napočil trenutek,
da uresničim tudi to idejo in za začetek zapišem nekaj
spominov iz zgodnjega otroštva in mladosti.

Alojz Bartol ob koncu osnovne šole leta 1938

Že v tistem obdobju je bilo moje življenje polno težkega
dela, ki so se mu eno za drugim priključevali še lakota,
splošno pomanjkanje, razočaranja in vojne grozote. Če
bi mi danes kdo ponudil, da bi bil še enkrat star 10 let in
bi moral še enkrat preživeti, kar sem preživel v tistem
obdobju, bi ponudbo mirne duše odklonil. Kljub vsemu pa
je bilo moje življenje, ki ga je polnila ljubezen do dela in sta
ga žlahtnili iskrenost in poštenost, vedno odprto.
Bila je nedelja, 31. maja 1923. leta, ko sem ugledal ta kljub
vsemu čudoviti svet. Mama mi je govorila, da se je tistega
dne okrog devete ure pri farni cerkvi sv. Lenarta oglasil
veliki zvon, s katerim so Potočanje zamenjali starega, ki so
ga leta 1916 v okviru rednih oddaj kovin za potrebe vojske
odpeljali avstro-ogrski vojaki v topilnico, kjer so ga pretopili
v topove. Prvih pet let svojega obstoja se sicer spominjam
zelo megleno, čeprav se mi kdaj pa kdaj utrne kakšen
drobec. Očeta se ne spominjam, saj je bil takrat v Kanadi,
zato pa se večkrat spomnim na svojega svaka, po domače
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Bobnarjevega ata, ki sem ga imel zelo rad. On je bil tudi
edini, ki sem mu sestavil in prebral posmrtni govor, ko je
umrl le dva dni po mojem obisku 27. 1. 1969 pri njem na
Golniku, kjer se je zdravil. Bil je čudovit človek.
Oče se je sredi septembra 1931. leta vrnil iz Kanade in takrat
se je pri osmih letih moje brezskrbno otroštvo končalo. Oče
je bil namreč zelo strog in mi je že v kratkem času vcepil
neko čudno strahospoštovanje, tako da sem se ga začel bati.
In ni me sram priznati, da se ga v določenih trenutkih bojim
še danes, pa čeprav ga že veliko let ni med nami. Z drugimi
otroki se nisem smel več igrati, moje igrače pa so postali
furmanski bič, kosa, žaga, vile, grablje in ostale »igrače«, ki
se uporabljajo za delo na kmetiji. Leto po očetovi vrnitvi
sem začel hoditi v šolo. Moja prva učiteljica je bila Kristina
Tomc. Že prvi dan pouka nas je vprašala, kdo zna šteti do
10. Ker sem znal, sem dvignil roko, kakor me je naučila
mama, in štel. Ko sem končal, me je učiteljica vprašala, kdo
me je naučil. Odgovoril sem ji, da sem se naučil od sestre, ki
je začela hoditi v šolo pred mano, in obenem še omenil, da
znam šteti tudi do 100. V šolo sem vseskozi zelo rad hodil,
še posebno zaradi tega, ker sem se na ta način izognil delu
doma. Kljub vsemu sem se zelo dobro učil in zaključil prvi
razred z odličnim uspehom. Kot najboljši učenec v razredu
sem bil v šoli tudi nagrajen. Dobil sem hranilno knjižico s
petdesetimi dinarji na njej. Tudi vse naslednje letnike sem
zaključil z odličnim uspehom, tako da sem bil kot odličnjak
oproščen 7. razreda in sem osnovno šolo končal že leta 1939.
Kljub težkim gospodarskim razmeram, ki so bile predvsem
posledica splošne gospodarske krize, in posledično
predvsem za kmete zelo težkemu življenju navkljub bi lahko
leta mojega šolanja v Loškem Potoku označil kot najlepše
obdobje v svojem življenju. Po zaključeni osnovni šoli so mi
v hranilnici hoteli dati štipendijo in predlagali očetu, naj me
pošlje na študij. Oče pa za to sploh ni hotel slišati, saj se je
bal, da bo izgubil odlično zastonj delovno silo in vsestransko
pomoč. Že kot prvošolec sem se včlanil v društvo »Sokol«.
Obilo fizičnega dela doma, dopolnjenega z gimnastiko na
srečanjih sokolskega društva, mi je v kasnejšem življenju
zelo koristilo, saj sem mnogo lažje kot mnogi drugi
prenašal tegobe fašističnega zapora in partizanskih maršev
ter z njimi povezano lakoto. Tudi v preživetih treh ruskih
zimah dobrih 350 km severovzhodno od Moskve, kjer se
je temperatura 9. 11. 1946 spustila do –47 stopinj Celzija,
mi je bila moja fizična in psihična utrjenost v veliko pomoč.
Ko sem bil star 10 let, smo leta 1933 porušili našo staro
hišo in začeli graditi novo. Jaz sem bil zadolžen za dostavo
zadostnih količin peska in vode na gradbišče. Od jutra do
noči sem bil z našimi voli na cesti. Pesek pa sem moral v
peskokopu sam tudi nakopati in naložiti na voz. Kljub temu
da sem delal do skrajnih fizičnih zmožnosti 10-letnega
dečka, so me stalno priganjali, saj je gradnja zahtevala velike
količine peska in vode. Ker oče na banki ni mogel dvigniti
svojega denarja, saj ga zaradi gospodarske krize tam ni bilo,
smo tisto leto v svojem gozdu posekali veliko lesa. Z lesom
smo po končani gradnji v jeseni istega leta poplačali opeko,
apno in cement, ki smo ga porabili pri gradnji. V začetku
avgusta, ko so bila glavna dela na hiši narejena, sem moral
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hoditi z očetom v gozd, kjer sva razžagovala velika debla.
Kako sem pri svojih desetih letih na eni strani sam vlekel
1,8 m dolgo žago, še danes ne vem. Spominjam pa se velike
utrujenosti, tako da sem kljub težkemu delu z žago v roki
včasih kar malo zadremal. Da bi me zdramil, je oče na drugi
strani sunkovito potegnil žago k sebi. Ob enem takšnih
sunkovitih potegov sem padel naprej in si ob žago kar
dobro ranil desno roko. Brazgotina je še vedno vidna in ob
vsakem pogledu nanjo se spomnim težkega dela, ki sem ga
moral opravljati.
Ko sva tako skupaj delala, me je oče ob neki priliki poslal
po vodo. Do studenca sem pritekel v petnajstih minutah, za
povratek pa sem v klanec potreboval kar pol ure. Tako sem
se med povratkom nad studencem malo usedel in gledal
prijatelje, ki so se veselo kopali. Že po nekaj trenutkih me
je premagala utrujenost, tako da sem trdno zaspal. Ko sem
se zbudil, sem zmedeno pogledal okrog sebe in se ozrl proti
studencu, kjer ni bilo več kopalcev. Tudi sonce je bilo že
čisto nizko nad obzorjem. V hipu sem se pognal pokonci
in kolikor sem mogel hitro tekel po stezi navzgor. Ko sem
pritekel do očeta, ni rekel ničesar. Prijel je le dolgo vejo,
me zgrabil in začelo je padati po meni. Nekako se mi je
uspelo izviti iz njegovega trdnega prijema in pobegnil sem,
kolikor hitro so me nesle noge. Tekel sem v vas, kjer sem se
skrivaj zavlekel v sosedov skedenj in tam prespal noč. Tudi
naslednji dan si nisem upal domov. Ker pa me le ni bilo od
nikoder, so me proti večeru začeli iskati. Slišal sem, kako
me kličejo, a ker je med njimi klical tudi oče, se nisem hotel
prikazati iz skednja in sem še naprej čepel v luknji, ki sem
si jo napravil v senu. Naenkrat pa sem zaslišal svakov glas,
kako zaradi mene zmerja očeta, in dobro se mi je zdelo, da
se mojega očeta čisto nič ne boji. Malo pa sem se vseeno
bal, da se oče nanj ne bi razjezil, saj je bil precej močnejši kot
svak. Ko me je z zagotovilom, da se mi ne bo nič zgodilo,
poklical svak, sem stopil iz svojega skrivališča. Bil sem tako
sestradan, da sem se proti domu kar opotekal.

Zelo rad sem se udeleževal sokolskih zletov, to je izletov in
prireditev pod okriljem društva Sokol. Na izletih v Kočevje,
Ribnico, Sodražico, na Goro in še kam smo se srečevali s
člani društev iz drugih krajev. Na teh srečanjih smo včasih
prikazali posamezne telovadne nastope, včasih pa tudi
skupne programe. Čas na teh srečanjih je vedno zelo hitro
minil. Rad pa sem tudi pasel. Po navadi nas je več »hišnih«
pastirjev skupaj odgnalo živino v kakšno večjo dolino v
gozdu, sami pa smo se šli igrat razne igre. Največkrat nas je
igra tako prevzela, da smo na živino čisto pozabili. A seveda
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samo do večera, ko se je bilo potrebno vrniti, zdaj enemu,
zdaj drugemu pa je kakšna žival manjkala. Seveda jo je bilo
potrebno najti, saj se brez nje nihče ni rad vrnil domov. Po
navadi smo živino, ki je odtavala po svoje, po sledeh kar
hitro odkrili. Bili smo hitri in vzdržljivi kot lovski psi in če
je bilo potrebno teči celo uro, še vedeli nismo za to. – Oh, ta
prekleta vojna! Skoraj vse prijatelje, s katerimi sem preživel
tista čudovita leta, mi je pobrala.
Ni pa šlo vselej tako gladko in tako se mi je na paši enkrat
izgubil velik vol Miško. Ker ga nikakor nismo mogli najti,
sem se v strahu že v trdni temi brez njega odpravil proti
domu. Ko sem prišel domov, je mati takoj povedala očetu,
da se je Miško izgubil, on pa je mirno rekel, da brez njega
ne smem v hišo in naj grem, kamor hočem. Zelo živo se še
danes spominjam, kako sem v trdni temi bos tekel na konec
vasi. Tam sem sedel na obcestni kamen in poslušal, če bom
kje zaslišal Miška. Ko sem tam sedel že kar nekaj časa,
sem odšel h Krajčevim vprašat, koliko je ura. Bilo je nekaj
minut čez deset. Vrnil sem se na kamen. Kaj naj storim?
Kam naj grem? Začel sem tiho jokati in preklinjati Miška
in mu obljubil sem mu, da ga bom imel za kazen cel teden
privezanega za drevo. Ko bi imel s seboj vsaj žepno svetilko,
ki sem jo imel doma, bi bilo že veliko lažje, bil bi bolj hraber.
Globlje v gozd si nisem upal. Pa ne zaradi volka ali medveda,
temveč zaradi mrtvecev, ki so se po pripovedovanju moje
mame ponoči vračali v gozd in premikali mejnike. Na
pamet sem znal že Aškerčevo pesem »Mejnik«, ki jo,
mimogrede, znam še danes, in v strahu nisem vedel, kaj naj
naredim, če bi kar naenkrat zaslišal: »Joj, kam bi del«. Strah
pred očetom pa je postajal vse močnejši in počasi sem se
začel premikati proti gozdu. Da bi pregnal misli na strah,
sem začel peti. Bolj ko sem se oddaljeval od vasi, bolj na
glas sem pel, tako da je bilo moje petje vedno bolj podobno
kričanju. Ko sem bil že blizu našega gozda, sem popolnoma
utihnil, saj se mi zazdelo, da sem nekaj slišal. Čisto tiho sem
obstal, poslušal in čakal. A ničesar razen razbijanja svojega
srca nisem slišal. Pel sem naprej, a premaknil se nisem.
Čeprav je bila temna noč, sem mižal. Bal sem se namreč, da
ne bi kje zagledal sključene postave mrtveca, ki se sprehaja
po gozdu. Nenadoma pa sem zaslišal po strmi poti navzdol,
naravnost proti meni, vedno glasnejše lomastenje. Kmalu
sem po zvoku udarjanja železnih podkvic ob kamenje
prepoznal korak našega Miška. Takoj ko me je zaznal v
bližini, se je sam odpravil proti meni. Tudi živino je namreč
ponoči strah in naš Miško bi mirno stal in čakal na mestu
vse do jutra, če me ne bi zaslišal. Čeprav sem bil jezen
nanj, sem ga, ko je prišel do mene, od veselja objel okrog
močnega vratu in ga krčevito stisnil. Nekako za kazen in
tudi iz jeze pa sem ga ugriznil v debelo kožo. Potem pa sva
se skupaj odpravila proti domu. Prijel sem ga za rep in ga
ves zadovoljen priganjal, da je moral teči vse do doma. Ker
zaradi teme nisem videl kamenja na poti, sem se bosonog
večkrat spotaknil ob kakšen kamen. Vendar takoj nisem
ničesar čutil. Šele ko sem doma pogledal svoje noge, sem
videl, da so vse krvave. Na palcu leve noge pa je bil noht
napol odtrgan. Čeprav so se rane zarasle, me brazgotine še
danes spominjajo na izgubljenega Miška.
Se nadaljuje.
Jaka Bartol
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17. LIKOVNO SREČANJE
Pa-leta, Cerknica: Silvana Lautar, Igor Vidrih, Sonja
Butina, Valerija Gačnik, Marija Branisel, Janez Dragolič,
Anita Krajc in Marija Rebernik.

Letošnje likovno srečanje in otroško ustvarjalnico v
Loškem Potoku, ki bi se morala zgoditi 28. in 29. junija
2020, smo zaradi nepredvidljive situacije po epidemiji
COVID-19 odpovedali. Vendar pa smo likovnike
povabili, da vseeno sodelujejo s svojimi deli na temo
»okna«. Odzvalo se jih je 26, njihova dela pa smo
predstavili 2. oktobra 2020 na skupni razstavi v Kulturnoturističnem centru v Loškem Potoku. Pri tem smo
upoštevali vsa takrat veljavna navodila za preprečevanje
okužbe COVID-19 glede javnih dogodkov.
Predlog za temo je dala akademska slikarka Stanislava
Sluga, ki strokovno spremlja potoška likovna srečanja.
Izrekla je čestitke za izvrstno razstavo in povedala, kaj
je botrovalo predlogu, da se likovniki posvetijo tej temi.
Pred leti je spoznala zgodbo židovskega umetnika,
ki je v času okupacije dalj časa fotografiral poglede
skozi okno. Ljudje, ki so to spremljali, so mu pošiljali
svoja okna iz različnih krajev in različnih situacij, ki
jih je pričel postavljati na robove svojega zemljišča. Po
tem vzoru je slikarka v rodnem Pudobu zastavila svoj
projekt »moj pogled skozi okno«, kjer je skozi starejše
okno fotografirala naključne prizore. Poudarila je, da je
pogled skozi okno pogosto zelo čustveno obarvan, kar je
videti tudi na tej likovni razstavi. Zaprta ali odprta, okna
pripovedujejo zgodbe!
Okna so bila v spomladanskem času, v času epidemije,
ko smo pretežno ostajali doma, skoraj edini stik s
svetom okoli nas, zato je bila tema zelo aktualna. Slike
in fotografije oken s tokratne razstave so nam ponudile
raznolike zgodbe: nekatere so ponudile pogled v
preteklost, ki je ni več, druge na cvetoče harmonije, ki
se bohotijo v okenskih okvirih, tretje pa na tesnobne
občutke, ki smo jih doživljali v času epidemije.
S svojimi okni so se predstavili: Desanka Kreča in Bojan
Rozina iz Izlak, Rudi Košmrlj iz Ribnice, Marjana
Oražem iz Ljubljane, Irena Koudela iz Ljubljane, Vilma
Colja in Radko Oketič iz Sežane, Martina Starc iz Velikih
Lašč, Marija Anzeljc, Marjan Košir, Nika Košmerl,
Branka Rojec in Lučka Ruparčič iz Loškega Potoka, člani
Društva likovnega ustvarjanja Ribnica: Milica Koštrun,
Marta Tekavec, Snežana Volf, Peter Polončič Ruparčič,
Helena Ruparčič Polončič ter člani likovnega društva
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Na odprtju, ki je bilo letos tudi v znamenju strogih
ukrepov za preprečevanje okužb COVID-19, so
Povasenke zapele tri pesmi, avtorsko Edija Drgana –
Najlepši kraj, v kateri opeva lepote Loškega Potoka,
ter dve ljudski – Hladna jesen že prihaja in Mož poseje
repo. V zahvalo smo jim podarili sliko starih predmetov
Božene Prestor iz Šentlamberta pri Zagorju ob Savi. Na
odprtju razstave smo se zahvalili podpornikoma likovne
kolonije, Občini Loški Potok in podjetju Anis Trend iz
Malega Loga. Likovniki za lokacijo svojega ustvarjanja
pogosto izberejo gorski vrt Lidije in Petra Knavsa ter
mlin Alenke in Emila Levstka iz Travnika. Obema
družinama smo se zahvalili za gostoljubnost s slikama
kramarja, ki jo je naslikal Peter Polončič Ruparčič, in
košare cvetja, ki jo je naslikala Potošca Majda Žakelj, ki
živi in ustvarja v Medvodah.

Na dogodku smo se spomnili tudi Franca Slavca, ki je
s svojimi izvirnimi deli – likovnimi izdelki pogosto
sodeloval na razstavah likovnih srečanj. Pogrešali bomo
njegovo prijaznost in skromnost.
V drugi polovici leta je od nas za vedno odšel tudi
Milan Ćirović iz Ribnice. Bil je likovni pedagog, slikar
in pesnik. Pogosto se je udeleževal likovnih srečanj
v Loškem Potoku. Z njim se je bilo zelo prijetno
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pogovarjati, saj je bil razgledan, zanimiv in včasih tudi
šaljiv sogovorec. Spominjali se ga bomo po njegovi
velikodušnosti, po njegovem plemenitem značaju in
človekoljubnosti. Loški Potok je imel rad, posebno še
krajino Retij s sv. Florjanom. Nanj in na njegovo svojsko
likovno ustvarjalnost pa nas bodo spominjala likovna
dela, ki jih je slikal z veliko ljubeznijo.
Likovniki v svojih delih pogosto predstavijo motive
Loškega Potoka. Bojan Rozina iz Izlak pa je letos poleg
slike prinesel tudi pesem Loški Potok, ki jo objavljamo
v Odmevih.
Vabimo vas, da si slike ogledate v KTC, ko bo ta ponovno
odprt, lahko pa si jih ogledate tudi na facebook strani
Turističnega društva Loški Potok.
Blanka Bartol

Bojan Rozina: Loški Potok
Še ni prišel jeseni čas,
ko nekaj me vleče na jug,
na smrekove senčne preproge,
v naročja dišečih travnatih bilk.
Spominjaš me na slikovito uvalo,
na film Zadnja dolina,
obsijana slemena na hribu,
ki tujcu zastrejo srce.
Tako mirno spiš, lepa princeska,
pod budnim očesom sv. Barbare,
zeleno zakrita v deželi ostrnic.
Zapelji me, cesta, v barvno oazo,
v objem doma s potočkom,
v dolino Loški Potok.

SO ŽE ŠESTO LETO BRALI
Poletavci, torej otroci, stari med 7 in 12 let, so brali že
šesto leto zapored. Vsak otrok je med 10. junijem in 10.
septembrom bral 30 dni 30 minut na dan. Letos jih je
projekt dokončalo kar 163, kar je res lepo število. Vsem
Poletavcem iskreno čestitamo!

nam pomagali, da smo namesto odpovedane prireditve
letos za Poletavce pripravili lepe nagrade. Projekt se je
tako zaključil s spletnim prenosom žrebanja, kjer sta nas
nagovorili direktorica knjižnice Nastja Hafnar in vodja
projekta Poletavci Anica Mohar, nadobudneže pred zasloni
pa je zabaval Boštjan Gorenc - Pižama.
Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša
Iskrena hvala našim donatorjem:

Razumemo, da je marsikomu
pol ure branja na dan dolgo
in da je prenekateremu bralcu
zmanjkalo počitniških dni,
da bi dokončal nalogo. Vse
takšne mlade bralce želimo
opogumiti in jim sporočiti,
da ni nikoli prepozno in da
naj znova poskusijo naslednje
leto. K sodelovanju pa želimo
pritegniti tudi tiste, ki se
letos niso odločili za branje.
Sodelovanje pri Poletavcih
prinaša zgolj prednosti in
nima nobene slabosti. Vsak
bralec tako pridobi dobro
navado in super nagrado.
Na tem mestu se zahvaljujemo
tudi vsem donatorjem, ki so
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AMZS
Bistro Ž
Bitis
Cvetličarna Požar
Deželna banka Slovenije
Dt avto - r
Ertl Glas
Fotostudio Opal
Frizerski salon Barbara
Frizerski salon DG
Frizerski studio Fantazija
Frotcom Slovenija
Gostilna in picerija
Harlekin
Gostilna in picerija
Ribn’čan
Gregor Lovšin s. p.
Griffing
Inotherm
Javni sklad RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja
Kmetijsko gozdarska
zadruga Ribnica
Košček
Lekarna Ribnica
Luart
Megadom

Mercator
Microera
Nova Ljubljanska banka
Občina Ribnica
Območna obrtnopodjetniška zbornica
Ribnica
Office&more
Optik Janez Poznič, s. p.
Optika Preskar
Papirnica Ribnica
Pekarna Ribnica
Petek transport
Policija
Pos plastika
Posek in spravilo lesa
Dušan Zbačnik s. p.
Pošta Slovenije
Sanolabor
Spar
Telemach
THE Nutrition
Tiskarna P&G
Triglav
Yaskawa
Zavarovalnica Sava
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Počasi se izteka letošnje zelo posebno leto. Precej drugačen je tudi letošnji praznični december in tudi
med prazniki bomo veliko več časa preživeli doma v krogu svojih najdražjih, kar ima gotovo tudi svoj čar
v času nenehne naglice in ponekod tudi odtujenosti. Za naše zveste bralce smo pripravili nov pregled
knjižnih novosti, ki vam bodo na zanimiv in napet način polepšale dolge večere!
JOJO MOYES
Prodajalnica sanj

ROBERT BRYNDZA
Temni pesek

Razvajena lepotica Athene Forster uživa
v zabavah in škandalih. Umiri se šele ob
postavnem Douglasu Fairleyju-Hulmu.
Njuna poroka je veliko razočaranje za Vivi,
ki je že od najstniških let zaljubljena vanj.
Toda Athene se po komaj dveh letih zakona
naveliča moža in sledi neizogibno.
Petintrideset let zatem se Suzanna Peacock
z možem vrne v domači kraj, ki ga je zapustila zaradi bremena
razvpite matere. Mož jo pregovarja, da si ustvarita družino, Suzanna
pa materinstvo še vedno prelaga. Za začetek odpre trgovinico,
ki postane priljubljeno zbirališče krajanov in ji prinese nova
prijateljstva. Pa vendar ji šele tragedija, ki pretrese skupnost, prinese
spoznanje, da bo srečno zaživela takrat, ko se bo otresla duhov
preteklosti.

Predavateljica kriminologije Kate Marshall in
njen sin med potapljanjem v jezeru Shadow
Sands najdeta truplo mladega fanta. Fantova
smrt je zgolj zadnja v seriji skrivnostnih smrti
in izginotij, ki so se zgodili v bližini jezera in
jih domačini povezujejo s fantomom, ki se
skriva v megli. Ko brez sledi izgine mlada
profesorica, ki raziskuje urbane legende,
morata Kate in njen sodelavec Tristan Harper naglo ukrepati in
ugotoviti, kdo je morilec, če hočeta, da jo bosta našla živo. Jima bo
vsemu navkljub uspelo najti in razkrinkati tega serijskega morilca?

ELIZABETH KAY
Sedem laži
Vse se je začelo z eno samo lažjo. Ampak
vsi vemo, da se nikoli ne konča pri tem. Ena
laž seveda vodi k drugi. Jane in Marnie sta
si med odraščanjem povedali vse. Poznali
sta najgloblje skrivnosti druga druge. To
se jima je zdelo samoumevno. Toda ko se
Marnie zaljubi, se začne vse spreminjati. Jane
ima namreč skrivnost: mrzi Marniejinega
bogatega, samovšečnega moža. In ko jo Marnie vpraša, ali ji je
všeč, Jane pove prvo laž. Navsezadnje tudi najboljše prijateljice
zadržijo nekaj zase. Toda če bi bila odkrita, bi bil mož njene
najboljše prijateljice morda še živ. Ker to seveda ni njena zadnja laž,
pravzaprav je to šele začetek. Sedem laži je Janino priznanje resnice
– njene resnice. Gre za prepričljivo, srhljivo, hipnotično zgodbo o
zapletenih, toksičnih prijateljstvih med ženskami. Razkriva mračno
plat obsedenosti in vse, kar lahko izgubimo v imenu ljubezni.

CONN IGGULDEN
Špartanski sokol
Piše se leto 401 pr. n. št. Perzijski kralj Darej
II. umre. Najstarejši sin Artakserks prevzame
prestol in zavlada mogočnemu imperiju, ki se
razteza od Egejskega morja do severne Indije.
Ker se boji, da se bo prestola polastil njegov
brat, princ Kir, naroči njegov umor. Toda Kir
se spretno izogne smrti in se odloči maščevati
častihlepnemu bratu. Zbere elitno vojsko
grških plačancev, neustrašnih in pogumnih Špartancev, katerih
očetje in stari očetje so se izkazali v bitki pri Termopilah, kjer so se
borili do konca. V krvavi bitki princ pade, preostanek njegove vojske
pa obtiči v osrčju imperija, obkrožen s sovražniki ter brez podpore,
hrane in vode. Deset tisoč izčrpanih grških vojakov, žensk in otrok
se poda na neverjetno potovanje skozi neusmiljeno puščavo in čez
nevarne gore. Domov jih vodi mladi Atenec in Sokratov učenec
Ksenofont. Špartanski sokol mojstrsko oriše divjost in junaštva
antičnega sveta. To je zgodba o vojaških ambicijah, izdaji, hrabrosti
in izjemnem pohodu iz tuje dežele, ki se kljub vsem oviram srečno
izteče.
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SODRAŠKIH 800

Ob 800-letnici prve pisne omembe
Sodražice je izšla obsežna strokovna
monografija Sodraških 800, katere
urednik je mag. Ludvik Mihelič. Različni
avtorji so predstavili svoje poglede
na vse pomembne segmente življenja
Sodražice in njenih prebivalcev v preteklih
letih: naravnogeografske značilnosti
občine Sodražica, njeno rastlinstvo in živalstvo, najvažnejše
zgodovinske mejnike, zgodovino in sedanjost občine Sodražica,
verski utrip, šolstvo in zdravstvo, kraje in ljudi, gospodarstvo,
likovno umetnost in glasbo ter društva v Sodražici. Monografijo
zaključujejo predstavitve znanih Sodražanov.

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS
Kaj pa, če je pravi?
Georgie York, nekdanjo zvezdnico priljubljene
televizijske nadaljevanke, pred celim svetom
in z veliko pompa zapusti mož. Njena filmska
kariera je na psu in javnost ji obrne hrbet.
Georgiejin odziv je vse prej kot pameten. Na
vrat na nos se odpravi v Las Vegas in tam naleti
na zoprnega, a privlačnega nekdanjega soigralca
Brama Sheparda. V trenutku nepremišljenosti
naredi napako, ki jo drago stane. Življenje se ji obrne na glavo,
ob tem pa se mora postaviti po robu še svojemu ambicioznemu
očetu, Bramovi neprijazni gospodinji, svoji ponižni agentki, ledeni
direktorici studia in novi ženi bivšega moža, ki najraje od vsega
rešuje svet. In seveda bo morala nekaj ukreniti glede Brama. Ampak
kaj, ko ji je zoprnež vedno bolj pri srcu!
S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih knjižnih
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok tudi v
prihodnjem letu!

Kolektiv Knjižnice Miklova hiša vsem
želi lepe božične praznike ter obilo
zdravja, sreče, ljubezni in uspeha v
novem letu 2021! Radi in lepo se imejte
ter ostanite zdravi! SREČNO!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
Odmevi

KOMUNALA

PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI S SUMOM NA
PRISOTNOST COVID-19 (ZAŠČITNA, HIGIENSKA … SREDSTVA)
Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih in
higienskih sredstev:
Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki,
papirnate brisače, halje, kape …) in odpadki oseb (ki
kažejo znake bolezni, njeni negovalci ali obolele osebe)
se odložijo v plastično vrečko za smeti, ki jo je potrebno
tesno oziroma neprodušno zapreti (zavezana ali
zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak)! Dobro zaprto
vrečo je potrebno dati v še eno vrečo in jo ravno tako
neprodušno zapreti. Pred odlaganjem tako pripravljene
vreče v zabojnik za preostanek odpadkov mora miniti 72

KAM S STARIMI APARATI
V sodobni družbi je naše življenje v
veliki meri odvisno od elektronskih
naprav. V tradicionalnem linearnem
gospodarstvu se elektronske naprave
proizvajajo iz naravnih virov, nato
so nekaj časa v uporabi, na koncu
pa jih odvržemo. Ko teh naprav
ne potrebujemo več, postanejo
e-odpadki in kot taki postanejo težava. E-odpadki so
eden najhitreje rastočih odpadkov na svetu in zaradi svoje
specifične sestave spadajo med nevarne odpadke, ob
nepravilnem ravnanju pa imajo lahko številne negativne
posledice na ljudi in okolje. V krožnem gospodarstvu
pa na e-odpadke lahko gledamo tudi kot na vire in ne
le odpadke. Večina nas ne bi zavrgla dragega nakita,
odsluženo elektroniko pa velikokrat vržemo na dno
predala ali celo na odlagališče. Pa vendar je v e-odpadkih
veliko dragocenih in/ali redkih materialov, kot sta zlato
in platina. Zato je pametno, da dragocene materiale iz
e-odpadkov ponovno pridobimo in zagotovimo zadostno
količino teh virov za prihodnje generacije. To lahko
naredimo tako, da e-odpadke po koncu uporabe ločeno
oddamo na za to namenjeno mesto.
Teh je po državi že zelo veliko, zato je poskrbela tudi družba
ZEOS, d. o. o., ki je pod projektom Life Gospodarjenje z
e-odpadki s sloganom E-cikliraj vzpostavila potrošniku in
gospodinjstvom prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in
odpadnih baterij. Na določenih ekoloških otokih širom
države je v skoraj vseh slovenskih občinah postavljenih
že 720 uličnih zbiralnikov za zbiranje malih odpadnih
aparatov in odpadnih baterij. V večjih trgovskih središčih
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ur, da se morebitno prisoten virus uniči. Nato se vreča
odloži v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane
komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo
v druge zabojnike (zabojnike za embalažo, biološke
odpadke ter druge zabojnike).
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za
gospodinjstva, trgovine in podjetja. Zdravstvene
institucije in DSO se morajo glede odlaganja teh
odpadkov posluževati posebnih navodil, ki so predpisana
za njihovo dejavnost.

Komunala Ribnica

širom države, kjer se prodaja
e-oprema, se nahaja 71 zelenih
kotov, kamor se lahko poleg malih
odpadnih aparatov in odpadnih
baterij oddajo tudi odpadne
sijalke. Izvajalci projektnih
aktivnosti pa stremijo k zajezitvi
vedno večjega deleža e-odpada iz
gospodinjstev, zato so za zbiranje
po podeželju v sklopu projekta izdelali poseben namenski
mobilni zbiralnik. Njegov namen je zbiranje in ločevanje
vseh vrst e-odpadkov (tudi velikih) in odpadnih baterij.
Vse lokacije za odlaganje e-odpadkov najdete na www.
stariaparati.si.
V tednu od 21. do 29. novembra 2020 je sicer potekal tudi
evropski teden zmanjševanja odpadkov. Tematski fokus
letošnjega leta so bili nevidni odpadki kot odpadki, ki
nastajajo v proizvodnem postopku izdelkov. Organizatorji
so želeli opozoriti na ogromne količine odpadkov, ki
se skrivajo za proizvodnjo tudi najmanjših izdelkov
(npr. v proizvodnji 200 g težkega telefona nastane 86 kg
odpadkov), in na dejanski vpliv teh izdelkov na okolje ter
preprečevati nastajanje teh odpadkov s podaljševanjem
življenjske dobe izdelkov, s ponovno uporabo ter
souporabo izdelkov namesto nakupa novih izdelkov.
V družbi ZEOS skrbijo poleg pravilnega rokovanja z
e-odpadki oz. recikliranja tudi za vse ostale elemente
krožnega gospodarstva, ki se jim bodo v prihodnjih letih
še bolj posvetili v sklopu njihovega najnovejšega projekta
Life Spodbujamo e-krožno s sloganom Še sem uporaben.
ZEOS
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ŠPORT IN REKREACIJA

MOTO KORONA SREČANJE MK HOLCARJI
Letos je bila večina prireditev,
veselic, srečanj in koncertov
odpovedana zaradi slavnega
gospoda covida-19. Verjetno ga
vsi poznamo. Upam le, da večina s
televizije in ne bolj osebno. In prav
tako smo tudi Holcarji razmišljali o
odpovedi tradicionalnega srečanja
motoristov. Konec avgusta smo po
vzoru in po posvetu z Nevtralio
poslali na NIJZ prijavo prireditve
in že prvič dobili pozitivno mnenje.
Seveda smo se držali strogih pravil
glede ukrepov NIJZ in tako prireditev tudi izpeljali.

V petek je prišlo mnenje, da moramo po novem v soboto
tudi na prostem nositi maske. Vse mogoče mi je rojilo
po glavi. Kaj naj s prireditvijo? Naj jo zadnjo sekundo
odpovemo? Vendar smo vztrajali, zmanjšali pa smo
naročilo hrane in pijače.

Na hladno sobotno jutro smo se 19. septembra zbrali
pri Marinu. Vreme je bilo mrzlo in megleno. Kaj bo?
Bo sploh kdo prišel? Začeli smo s pripravami, vsak je
bil zadolžen za svoje delo in ga je tudi opravil. Gostje
so začeli prihajati po 11. uri, začel je sijati sonček. Prišel
je tudi avto s tremi nepoznanimi ljudmi. Prestrašeno
smo pogledovali eden proti drugemu: »Je prišla
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inšpekcija?« Kljub temu da smo se vsi držali ukrepov,
da so se obiskovalci držali svojih skupin, da smo člani
nosili maske tudi na prostem in da je bila administracija
urejena, bi bil prihod inšpektorja vse prej kot dobrodošel.
Ne, ni bila inšpekcija, bili so z Radia Univox, ki smo jim
tudi podali intervju. In kamen se nam je odvalil od srca.

Ob 13. uri je bil na sporedu blagoslov. V spomin na
preminule motoriste smo vsi skupaj skorajda enoglasno
prižgali motorje. Ugasnili pa jih nismo tako usklajeno,
saj je bilo tako veselo nažigati motor. Obred blagoslova
je opravil gospod Bojan Traven, kasneje pa je sledila še
predstavitev delovanja defibrilatorja in obnovitev znanja
iz prve pomoči. Svoje znanje je z nami delil domačin
Matic Košmerl. Motoristi so se po uradnem delu
večinoma razšli, ostali smo le še člani in domači gostje.

Prireditev se je počasi bližala h koncu in pospravili smo
prizorišče. Za večerjo pa smo morali naročiti pice, saj
so nam prvič v vseh letih pošle pleskavice. Popoldne
smo dobili še obisk motorista, ki je želel prenočiti kar
na prostem v šotoru in naslednji dan oditi naprej. Na
koncu je prenočil pri našem članu in verjamem, da mu
bo Loški Potok ostal v spominu po dobrih in veselih
ljudeh, prijaznosti in da se bo še kdaj vrnil v naš prelepi
Loški Potok.
Odmevi

ŠPORT IN REKREACIJA
V imenu kluba se zahvaljujem
vsem gostom za obisk, gospodu
župniku za blagoslov, Maticu
Košmerlu za predano znanje
in vsem sponzorjem, ki so na
kakršen koli način pripomogli k
organizaciji prireditve.
Upamo, da se drugo leto spet
vidimo, morda v nekoliko lepših
okoliščinah, brez strička covida.
Pohvalim še Staneta Modica, ki
vsakoletno na začetku šolskega
leta v imenu kluba varuje naše
otroke na poti v šolo.
Mojca Bojc, MK Holcarji

100 LET PGD PODPRESKA
Prostovoljno gasilsko društvo Podpreska letos praznuje
častitljiv jubilej, 100-letnico v službi ljudstva – na
pomoč. Osrednjo slovesnost in prireditev v ta namen
bi sicer organizirali v sredini letošnjega leta, a smo jo
morali zaradi nestabilnih razmer v državi prestaviti na
prihodnje leto.
100 let je doba, v kateri so se člani društva srečevali z
najrazličnejšimi izzivi in preprekami. Z željo, da bi
pomagali ljudem v nesreči in stiski, so vedno našli moč
in pripravljenost, s čimer je društvo raslo iz leta v leto. V
vsem tem času smo z velikimi napori funkcionarjev ter
članov društva in s sodelovanjem Občine Loški Potok
in Gasilske zveze Loški Potok pridobili ustrezno število
usposobljenih operativcev, opremo in tehniko.

Ob praznovanju našega jubileja smo podpreški gasilci
pripravili zbornik »Naših 100 let«, ki na več kot 140
straneh prikazuje zgodovino društva, ki sega v leto
1920 oziroma še nazaj. Poleg pregleda zgodovine
ustanovitve društva, uvodnih nagovorov visokih
gasilskih funkcionarjev in župana občine je v zborniku
predstavitev gasilstva v Dragarski dolini po časovnih
obdobjih, vezanih na Gasilsko zvezo Kočevje in
Gasilsko zvezo Loški Potok, vključen je tudi prispevek
naših najmlajših članov društva.
V zadnjem delu zbornika so zbrani zapisi iz preteklosti
Dragarske doline, ki nam še dodatno približajo in opišejo
razmere za časovno obdobje, v katerem so delovali
društvo in ljudje, ki so živeli in živijo na tem področju
naše občine. Predstavitev zbornika za člane društva in
lokalno skupnost smo planirali izpeljati v jesenskih
mesecih. Zaradi zaostrenih zdravstvenih ukrepov v
državi bo treba to prestaviti na prvo boljšo priložnost, ki
nam bo to dovoljevala.
Smo eno od 6 društev, ki sestavljajo Gasilsko zvezo
Loški Potok, ki deluje pod okriljem Občine Loški Potok,
in eno izmed treh društev, ki letos praznujemo okrogli
jubilej. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za vse prejete
čestitke ter želimo vse dobro društvoma PGD Travnik
in PGD Trava, s čim manj intervencij. Na pomoč!
Za PGD Podpreska: Maks Lavrič
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GASILSTVO

GASILSKI AVTO RALLY 2020
V soboto, 10. 10. 2020,
se je pod okriljem
GZ Ribnica in GZ
Loški Potok odvijalo
malo
drugačno
gasilsko tekmovanje,
ki so ga organizatorji
poimenovali
AVTO
RALLY 2020. Zaradi
upoštevanja trenutnih
zdravstvenih razmer so
tako namesto klasičnega
spajanja sesalnih cevi
organizirali tekmovanje
z ekipami 4 tekmovalcev,
ki so se s svojimi
gasilskimi vozili podali
na približno 42 km
dolgo pot po občinah
Ribnica in Sodražica.
Na gasilskem rallyju je
sodelovalo skupaj 27
ekip, od tega 3 ekipe z
žensko posadko. Iz GZ
Loški Potok so nastopile
Oskrba ponesrečenca
3 ekipe, in sicer iz PGD
Mali Log, PGD Retje in
PGD Podpreska. Vsaka ekipa je izbrala svojega vodjo, ki
je poročal na posameznih delovnih točkah, ter svojega
voznika. Start vseh ekip iz posameznih gasilskih društev
je potekal v obrtni coni Lepovče. Tam so tekmovalci,
oblečeni v zaščitno gasilsko opremo, prejeli navodila o
poteku poti in o delovnih točkah, ki so jih čakale na poti.
Po približno 5 km vožnje po gozdni cesti proti Sv. Ani
je ekipo pričakala prva točka, ki se je imenovala oskrba
ponesrečenca. Tukaj smo tekmovalci uporabili svoje
znanje prve pomoči, saj nas je pričakal ponesrečenec,
ki se je v gozdu poškodoval pri delu z motorno žago.
Ponovili smo temeljne postopke oživljanja, oživljanje
z defibrilatorjem, klic na številko 112 in podobno.
Naslednja naloga nas je čakala pred gasilskim domom
v Velikih Poljanah. Tukaj sta se morala dva člana ekipe
opremiti z izolirnim dihalnim aparatom (IDA), druga
dva člana pa sta pomagala pri opremljanju z njim.
Ocenjevali so pravilno namestitev IDA ter čas, ki ga je
ekipa porabila za pravilno namestitev. Na tretji delovni
točki, ki je bila pri gasilskem domu Sveti Gregor, je vsak
tekmovalec izžrebal en vozel, ki ga je potem moral tudi
čim hitreje narediti. Izdelovali so se naslednji vozli:
enojna reševalna zanka, tkalski vozel, navezava sekirice
in navezava ročnika. S Svetega Gregorja nas je pot vodila
v Sodražico in nato k Novi Štifti, kjer je bila 4. delovna
točka. Na tekmovališču so bili postavljeni stožci, ki so
označevali slalomsko progo ter mesto vzvratnega in
čelnega parkiranja. Naloga voznika je bila, da čim bolj
spretno zvozi progo brez dotikov stožcev in gasilsko
vozilo parkira vzvratno ter nato še čelno na označeno
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parkirno mesto. Po adrenalinski vožnji in vijuganju je
sledila še zadnja delovna točka pri gasilskem domu v
Bukovici. Strojnik oz. voznik gasilskega vozila je opravil
5-minutni test iz cestnoprometnih predpisov, preostali
trije člani ekipe pa so morali zamenjati gumo na
parkiranem osebnem vozilu. Po opravljeni nalogi nam je
ostala le še vožnja do cilja, ki je bil v prenovljeni obrtni
coni Ugar v Ribnici.
Omeniti velja tudi to, da so ekipe pri vožnji nadzirale
policijske patrulje, ki so merile hitrost tekmovalcev
in ostalih udeležencev v prometu. Pri vožnji je bilo
potrebno upoštevati vse cestnoprometne predpise
in posamezne tekmovalce so preverjali tudi s testom
alkoholiziranosti. Organizatorji so poskrbeli za malico
ter seveda priznanja tekmovalcem in pokale za prva tri
mesta v ženski in moški kategoriji. Med članicami so
se najbolje znašle tekmovalke PGD GRČARICE, med
člani pa je prvo mesto osvojila ekipa PGD RIBNICA.

Predaja pokala za 3. mesto PGD Retje

Tudi ekipe iz GZ Loški Potok so na tekmovanju
dosegle odlične rezultate, saj je ekipa PGD Retje
osvojila 3. mesto, ekipa PGD Mali Log 12. mesto
in ekipa PGD Podpreska 22. mesto. Za pomoč pri
izvedbi tekmovanja se zahvaljujemo Policijski postaji
Ribnica in Zdravstvenemu domu Ribnica ter vsem
ostalim, ki so pripomogli k temu, da je gasilska »rally
sobota« tako dobro uspela. Na koncu velja omeniti, da
je bilo tovrstno tekmovanje organizirano prvič, ampak
zagotovo ne zadnjič, saj je bilo navdušenje tekmovalnih
ekip zelo veliko. Tekmovalci so tako obnovili znanja z
različnih področij in se pri tem ob prisotnosti adrenalina
in tekmovalnega duha nadvse zabavali.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!		
Zapisala: Nejc Mohar, namestnik poveljnika GZ Ribnica
Sašo Debeljak, tajnik GZ Loški Potok
Foto: Blaž Mohar, Darko Mišič
Odmevi

V SPOMIN

IN MEMORIAM – JANEZ RAVNIKAR

V četrtek, 26. novembra 2020, se je na pokopališču na
Hribu v Loškem Potoku odvilo zadnje slovo od prijatelja
in gasilca Janeza Ravnikarja. Razmere, v katerih živimo,
sicer niso dopuščale, da bi se gasilci lahko od njega
poslovili tako, kot si je človek, ki je gasilstvu aktivno
posvetil praktično vse svoje življenje, tudi zaslužil. A
ne glede na to sledi Janezovega dela ostajajo in potoški
gasilci ga bomo za vedno ohranili v najlepšem spominu.

Janez se je rodil 13. 5. 1941 v naselju Ržiše v sedanji
občini Zagorje ob Savi. Vse svoje življenje je bil
družbeno-politično aktiven na različnih področjih, a
največje sledi je zapustil prav na področju gasilstva.
Gasilec je bil že od svoje mladosti. Leta 1957 je dobil
čin gasilca, deset let kasneje pa še čin nižjega gasilskega
častnika. Po prihodu v Loški Potok je svoje gasilske
aktivnosti nadaljeval v prostovoljnem gasilskem društvu
Hrib, kamor je pristopil v začetku leta 1972. Kot član
PGD Hrib je pridobil čin gasilski častnik II. stopnje.
November - December 2020

Ves čas je bil vesten in aktiven
gasilec in kot takemu so mu bile v
gasilski organizaciji zaupane tudi
najrazličnejše vodstvene funkcije. V
društvu je tako v letih od 1978 do
1993 opravljal funkcijo poveljnika
PGD Hrib, med letoma 1997 in
2003 pa tudi funkcijo predsednika
PGD Hrib. V okviru Gasilske zveze
Ribnica, kamor je PGD Hrib spadal
pred ustanovitvijo Gasilske zveze
Loški Potok, je od leta 1984 do
ustanovitve naše zveze leta 1996
opravljal
funkcijo
sektorskega
poveljnika za Loški Potok. Ob
ustanovitvi Gasilske zveze Loški
Potok leta 1996 pa je postal poveljnik
naše zveze in to funkcijo vestno
opravljal do leta 2003. Kot poveljnik
zveze je bil v tem obdobju tudi član
poveljstva gasilske regije in član
regijskega sveta regije Ljubljana II.
Od leta 2003 dalje pa mu je pripadla častna funkcija,
in sicer je postal častni poveljnik Gasilske zveze Loški
Potok. V letih 2008 do 2009 je opravljal tudi funkcijo
predsednika komisije GZ za veterane.
Dokler mu je zdravje dopuščalo, je Janez aktivno
sodeloval pri vseh aktivnostih društva in po ustanovitvi
naše gasilske zveze tudi pri delovanju le-te. Pravzaprav
ni dogodka, kjer ne bi bil udeležen. Za svoje aktivno
in požrtvovalno delo skozi gasilska leta je zato prejel
številna priznanja in odlikovanja, med katerimi še
posebej izstopajo gasilsko odlikovanje I. stopnje, plaketa
Gasilske zveze Slovenije, plaketa ob 20-letnici Gasilske
zveze Loški Potok, značka za dolgoletno delo – 50 let ter
plaketa gasilskega veterana.
Janez se je v svojem dolgoletnem udejstvovanju ves
čas zavzemal za gasilstvo in njegov napredek, tako na
Hribu kot v občini in tudi izven nje. Skupaj z ostalimi
člani vodstva Gasilske zveze Loški Potok je po njeni
ustanovitvi ustvarjal temelje za hitrejši in boljši razvoj
gasilstva v naši občini in je bil vzor mladim, ki zdaj
stopajo po njegovih stopinjah. Veselil se je vsake nove
pridobitve, ki so jo dobili gasilci. Še posebej se je ob
praznovanju 120-letnice, ki jo je Prostovoljno gasilsko
društvo Hrib praznovalo pred dvema letoma, razveselil
nove avtocisterne in v pogovoru je takrat povedal, da
se je bal, da tega on ne bo dočakal in da je to zanj eden
najlepših dni v življenju.
Spoštovani Janez! Čeprav te ne bo več med nami, pa boš
zaradi svojega delovanja v gasilski organizaciji za vedno
ostal v spominu gasilcev!
Vinko Košmerl,
tajnik PGD Hrib
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V SLOVO

Sonce šlo je k zatonu,
z njim odšla si tudi ti.
Zarja zjutraj se prebuja,
v njej nasmeh tvoj še živi.

ZAHVALA
V septembru nas je za vedno zapustila
naša draga mama, babica in prababica

KAROLINA KLJUN
IZ ŠEGOVE VASI 38
(02. 11. 1932–06. 09. 2020)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji posvetili čas na
njeni življenjski poti, in vsem, ki ste jo pospremili
k večnemu počitku. Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje,
darovane sveče in svete maše.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu za zdravniško
oskrbo, g. župniku za lepo opravljeno pogrebno mašo
in pevcem za ubrano petje.
Žalujoči domači

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

ZAHVALA
Poslovil se je brat in stric

BRANKO BENČINA
iz Travnika 12
(26. 1. 1967–21. 9. 2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče in darovane svete maše.
Brat Tomaž in nečak Marjan z družinama

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila.
Z menoj bo jokala,
z menoj šepetala
bo tvoje ime …

ZAHVALA
V 94. letu starosti se je poslovil naš dragi ata,
dedek in pradedek

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega ata,
brata, strica in tasta

ANTON BARTOL

JANEZA KNAVSA

iz Malega Loga 57
(06. 06. 1926–24. 09. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in maše.
Žalujoči: vsi njegovi
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Ne jokajte na mojem grobu,
le tiho pristopite,
pomislite, kako živel sem,
in večni mir mi zaželite.

(30. 6. 1955–28. 10. 2020)
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob
strani, nam izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče in svete maše ter ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se osebju Zdravstvene postaje Loški Potok in osebju
Doma starejših občanov Loški Potok, kjer je preživel zadnje leto
svojega življenja.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Bojanu Travnu za opravljen
poslovilni obred in Komunali Ribnica za pogrebno slovesnost.
Žalujoči: vsi njegovi
»Ne jokajte ob mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, pomislite,
kako trpel sem, in večni mir mi zaželite.«
Odmevi

V SLOVO

Naše življenje je v Božjih rokah,
če je Njegova volja,
ne žalujte za menoj,
temveč se me spominjajte v ljubezni.
(S. Gregorčič)

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

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu naše drage mame, stare mame,
babice, sestre, tašče

ZAHVALA
V 78. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož,
oče, stari ata, tast

DANILE BARTOL

BRANKO JOŽEF JANEŽ

iz Retij 122 a

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in
svete maše.
Hvala zdravstvenemu osebju ZD Loški Potok,
zahvala gospodu župniku Bojanu Travnu in Komunali Ribnica.
Žalujoči: vsi njeni

iz Srednje vasi pri Dragi 32
(1942–2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala dr. Petru Rusu in posebna hvala patronažni
sestri Renati Troha za hitro medicinsko pomoč.
Hvala gospodu župniku Bojanu Travnu in Komunali Ribnica
za pogrebno slovesnost.
Žalujoči: vsi njegovi

Življenje niso dnevi,
ki so minili, temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.
(Paulenko)

ZAHVALA
Ob smrti očeta, dedka in pradedka

JANEZA RAVNIKARJA
(1941–2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in
prijateljem za izrečena sožalja.
Zahvala tudi patronažni sestri Renati Troha za skrb,
tov. Stanetu Mišiču za poslovilne besede in vsem
tovarišem gasilcem za vaš zadnji pozdrav.

Pot življenja je nepredvidljiva,
a končni cilj je vedno enak!

OSMRTNICA
V Franciji, kjer je živel 62 let, je sklenil svojo življenjsko pot

FRANCE DEBELJAK
iz Šegove vasi
(rojen 24. 9. 1937, umrl 8. 12. 2020).

Na njegovo željo bo pogreb z raztrosom
na ljubljanskih Žalah,
ko bodo razmere dopuščale.
Hči Natalie z družino in brat Pavel v imenu sorodstva

Žalujoči: vsi njegovi

November - December 2020

51

OBVESTILA

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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OBVESTILA

Ob zakljucku
ˇ leta se vsem strankam
zahvaljujemo za izkazano zaupanje.
Želimo vam vesele praznike in srecno
ˇ v
novem letu 2021.

PROTHERM DOORS d.o.o., Zaloška cesta 185, 1000 Ljubljana
040 379 211, info@protherm.si, www.protherm.si

November - December 2020
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OBVESTILA

Vesel božič
ter srečno in
uspešno novo leto
2021!

Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2021!
Žagar Jože s. p.

Storitve:
- elektroinštalacije
- meritve in servisiranje
- avtomatizacija
- najem dvigala

Gozdna dela in
vzdrževanje cest

ELMAR; Aleš Marjanovič, s. p.
GSM: 031 810 775
www.slodesign.com/elmar/

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9.,
2. 10., 6. 11., 4. 12. ) - 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!
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Nasvet
zdravnika
na daljavo

Tudi prek videoklica.

Zdravstveni
nasvet

