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SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!
Čas hitro beži in posamezni topli dnevi nas že spominjajo
na to, da se zima počasi vendarle poslavlja in tudi k nam
prihaja pomlad. Dnevi so vedno daljši in prijetnejši, pa tudi
izrazito nizke temperature so vedno redkejše. Prav zaradi
nizkih temperatur pa so naši kraji v minulih dveh mesecih
postali prepoznavni širši slovenski javnosti. To, da so bile
v nekaterih delih naše občine v preteklosti predvsem
ob jutrih temperature večkrat precej nižje od uradno
izmerjenih po ostalih krajih Slovenije, smo prebivalci
Loškega Potoka vedeli že dolgo. Je pa s postavitvijo
vremenske postaje v Retjah to postalo poznano tudi
širši slovenski javnosti. Kot bi odkrili nekaj še povsem
neznanega, so tako nekateri slovenski televizijski mediji o
mrazu in nizkih temperaturah v Retjah oziroma Loškem
Potoku kar nekajkrat poročali v svojih prispevkih v
različnih informativnih oddajah in tako sta vas Retje in s
tem posledično tudi Loški Potok zaradi vremenskih razmer
na hitro postala pravi zimski hit. Niso pa mediji v zadnjem
času iz naših krajev poročali samo o vremenu, pač pa tudi
o dejstvu, da je naš dom starejših občanov ostal še edini v
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Za novoletno nagradno križanko, objavljeno v lanski
decembrski številki glasila Odmevi, smo do predpisanega
roka prejeli 49 vaših rešitev, med katerimi smo v
uredniškem odboru izžrebali pet nagrajencev. Sreča pri
žrebu se je tokrat nasmehnila naslednjim reševalcem:
1. nagrado – darilni bon za storitve podjetja SAMPRT
d. o. o. v vrednosti 100,00 EUR prejme:
Nada Mohar, Mali Log 60, 1318 Loški Potok
2. nagrado – darilni bon za storitve podjetja Gozdna
dela in vzdrževanje cest ŽAGAR JOŽE s. p. v vrednosti
50,00 EUR prejme:
Zdenka Zobec, Retje 4 a, 1318 Loški Potok
3. nagrado – darilni paket podjetja SAMPRT d. o. o. prejme:
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državi, v katerem med stanovalci ves čas obeh razglašenih
epidemij ni bilo nobene okužbe s koronavirusom. Seveda
je bila to v času vsakodnevnih zaskrbljujočih poročil o
številu okužb v Sloveniji zelo prijetna informacija in za
to, da je naš dom ostal brez okužbe, gre resnično velika
zahvala in pohvala tako zaposlenim v domu kot tudi
potoškemu zdravstvenemu osebju. Se je pa na srečo tudi
splošna situacija okrog okužb v zadnjem času popravila
in posledično so se sprostili nekateri ukrepi, česar smo
se seveda vsi, predvsem pa naši šolarji, ki so zopet sedli
za šolske klopi, zelo razveselili. Samo upamo lahko, da se
bodo razmere okrog koronavirusa, ki nam že skoraj leto
dni po svoje kroji naša življenja in nas še vedno povsem
ne spusti iz svojih krempljev, s prihodom cepiva na tržišče
resnično še dodatno izboljšale in se bomo počasi le vrnili
v povsem običajno življenje. V upanju, da se to zgodi čim
prej in da se v bodoče ne bo vse vrtelo okrog virusa, vam
želim prijetne pomladne dni in ostanite zdravi!
Odgovorni urednik
Vinko Košmerl
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Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Odgovorni urednik: Vinko Košmerl
Uredniški odbor: Vinko Košmerl, Bogdana Mohar,
Nevenka Dražetić, Tadeja Vesel
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje
Fotografija na naslovnici: Panoramski posnetek križanja
cest nad Matevljekom
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4. nagrado
– darilni paket podjetja HIP PLUS d. o. o. prejme:
Danila Debeljak, Šegova vas 3, 1318 Loški Potok
5. nagrado – darilni paket podjetja KOMUNALNE
GRADNJE d. o. o. prejme:
Frančiška Lindič, Omerzova 42, 1330 Kočevje
Za podarjene nagrade se sponzorjem križanke oziroma
donatorjem iskreno zahvaljujemo. Hvala pa tudi
vsem reševalcem, ki ste poslali rešitve in sodelovali v
žrebanju. Srečnim nagrajencem iskreno čestitamo in
jih obveščamo, da jim bomo nagrade poslali po pošti
oziroma jih bomo o prevzemu le-teh pisno obvestili.
Ostalim reševalcem, ki ste sodelovali v žrebanju in tokrat
niste bili izžrebani, pa želimo več sreče prihodnjič.
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.
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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 2. april 2021.

Odmevi
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ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Že nekaj časa nam kroji
življenje epidemija covid.
Stanje pri nas je podobno
kot v primerljivih občinah.
Kot je bilo pričakovati,
smo imeli porast potrjenih
okužb po božično-novoletnih
praznikih, potem je njihovo
število postopoma upadlo in
zdaj število aktivno okuženih
vztraja okoli številke 12.
Veseli nas, da je končno na voljo cepivo. Prvi so bili na
vrsti za cepljenje oskrbovanci doma starejših občanov,
praktično vsi so že cepljeni z dvema odmerkoma cepiva,
cepljen je tudi večji del zaposlenih. Sicer pa je dom v
Loškem Potoku do danes edini v državi brez okužbe.

Moje mnenje je, da je dobro, da se trend zmanjševanja
prebivalstva ustavi. Vseh šest let mojega mandata
sem si prizadeval, da z investicijami in drugimi ukrepi
ustvarimo pogoje, da se to dejansko tudi zgodi. So pa
pogledi o nadaljnjem razvoju občine različni. Vsak
ima seveda pravico do svojega mnenja. Če govorimo o
razvoju in delovanju občine, pa menim, da morajo biti ta
mnenja utemeljena, zavedati se je potrebno tudi njihovih
posledic. Glede na omenjeno se bomo na občini lotili
izdelave dolgoročne strategije razvoja občine do leta
2030 in z usmeritvijo za naprej. Svetniki so bili z namero
seznanjeni in naprošeni, da do konca januarja letos
pripravijo svoje predloge razvoja občine.
Te predloge bosta obravnavala odbora za gospodarstvo
in negospodarstvo, po sprejetju sklepa na občinskem
svetu pa se bo začela priprava dokumenta. Svoje predloge
boste lahko podali tudi občani, ko bo pripravljen osnutek
dokumenta. Osnutek bomo objavili na spletni strani
občine, pripravljena bo tudi javna razprava na to temo.
Upam, da bomo s tem dokumentom zajeli bistvo želja
občanov o tem, kako naj se občina razvija v prihodnje.

Občina ima v lasti nekaj stanovanj in odkar sem na
funkciji župana, smo imeli nekaj stanovanj prostih.
Predvsem v stanovanjski stavbi na Hribu 7, ki je bila
zgrajena leta 2011. Tam je 7 stanovanj, 6 jih je v lasti
občine. Od 1. 3. 2021 nimamo nobenega prostega
stanovanja več.
V stavbi nad trgovino KZ Velike Lašče, ki jo bomo začeli
obnavljati letos, bodo na voljo štiri stanovanja za mlade
družine, kar pomeni, da bodo imele mlade družine
prednost in tudi nižjo ceno najema. Namenjena bodo
vsem, ki bi stanovanje potrebovali. V spodnji etaži pa
bodo tri varovana stanovanja. Še preden smo se lotili
obnove, imamo eno prošnjo za varovano stanovanje in
eno rezervacijo za stanovanje za mlade družine.
Glede na navedeno se potreba po stanovanjih povečuje,
kar mogoče kaže na to, da se bo trend zmanjševanja
prebivalstva ustavil. Statistični podatki za konec leta
2020 nakazujejo nekoliko bolj optimistično sliko, vendar
soditi zgolj na podlagi enega leta je nekoliko prezgodaj.
Januar - februar 2021

Po petih letih prizadevanj smo končno dobili gradbeno
dovoljenje za vetrnico do 1 MW v Malem Logu. Lokacija
vetrnice je ob daljnovodu, blizu meje z občino Sodražica,
od prvih hiš je oddaljena več kot 1,2 km zračne linije.
Glede na to ni pričakovati kakršnega koli negativnega
vpliva na prebivalce Malega Loga. Na spletni strani
občine – Za občane, Projekti – sta objavljeni poročili
o meritvah in analizah hrupa vetrne elektrarne pri
Dolenji vasi in v Razdrtem. Avtor je strokovnjak s tega
področja, g. Mitja Borko, naročnik in sodelavec pri
meritvah pa je bil Diego Loredan, zagrizeni nasprotnik
vetrnic. Te meritve so pokazale, da je njegova trditev o
prekomernem hrupu vetrnic neumnost, zato tudi niso
bile z njegove strani nikoli objavljene. Dovoljenje za
objavo nam je dal g. Mitja Borko (njegova družina izhaja
iz Črnega Potoka v naši občini).
Pridobljeno gradbeno dovoljenje sicer ne pomeni, da se
bomo izgradnje lotili takoj. Najprej bo potrebno eno leto
natančno meriti veter, da lahko določimo točen tip vetrnice
in na podlagi tega tudi predvideno letno proizvodnjo
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AKTUALNO
elektrike. Drugi pomemben dejavnik je cena, ki jo je država
pripravljena plačati za MWh. S tem bo država pokazala,
kakšna je dejanska pripravljenost investirati v obnovljive
vire. K temu smo se v Bruslju zavezali, zavez pa ne bomo
izpolnili, kar pomeni plačilo kazni ali uvoz zelene energije
po bistveno višji ceni od domače. Hrvaška nam jo že ponuja.

Letošnja zima je kar vzorna, tako po količini snega kot po
mrazu. Z obojim smo v Loškem Potoku dobro založeni.
V januarju je bila v Retjah postavljena še ena vremenska
postaja, ki kaže, kako velike temperaturne razlike se ob
mirnem vremenu pojavijo na sorazmerno kratki razdalji.

Trenutna cena električne
energije, ki jo je pripravljena
plačati naša država, je
razvidna iz razpisa Agencije
za energijo iz decembra
2020. Najvišja cena za 1
MWh elektrike, proizvedene
iz vetrne elektrarne, kakršno
bi lahko zgradili, je 77 €.
Na Hrvaškem je cena za
elektriko, pridobljeno iz
vetra za večje vetrnice in ob
boljših vetrovnih pogojih,
105 €/MWh. Ob ceni, ki jo
ponuja naša država, vetrnic
pač ne bo gradil nihče.
To seveda ne pomeni, da se bomo s to ceno sprijaznili.
Pristojne se bomo potrudili prepričati, da bi bilo prav, da
odkupno ceno prilagodijo realnim, z drugimi državami
primerljivim cenam. Skratka, treba se bo še potruditi.
Predvideno je, da bo glavni investitor Lesna zadruga Loški
Potok, manjši delež pa bi imela občina. Del elektrike,
proizvedene iz vetra, bi namenili za potrebe črpališč za
vodo in pa javno razsvetljavo, tako da bi imeli neposredno
korist od tega praktično vsi občani naše občine.

Na sliki zgoraj je graf, ki prikazuje temperaturi na
vremenski postaji na Hribu pri šoli in najnižji točki v
Retjah. 27. 1. 2021 je bilo praktično ob istem času na
Hribu –14, v Retjah pa –22 stopinj Celzija.
Upam, da bodo ob naslednjem izidu Odmevov že
sproščeni ukrepi zaradi epidemije in se bo življenje
normaliziralo. Do takrat pa se držimo ukrepov in se
odločimo v čim večjem številu za cepljenje. Dr. Rus vas
bo z veseljem pošpikal.
Ivan Benčina,
župan

DIREKTOR NIJZ MILAN KREK NA OBISKU V NAŠI OBČINI

V petek, 29. januarja 2021, je našo občino obiskal
direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan
Krek. V družbi nekdanjega ministra za zdravstvo
in predsednika komisije RS za medicinsko etiko
Božidarja Voljča, direktorja ribniškega zdravstvenega
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doma Andreja Lampeta, našega zdravnika Petra Rusa
in župana občine Ivana Benčine se je najprej ustavil v
zdravstveni postaji Loški Potok, nato pa je obiskal tudi
naš dom starejših občanov, kjer ga je pričakala tudi nova
direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn. Obisk v
občini je delegacija zaključila z razgovorom v prostorih
naše občine. Med obiskom se je Milan Krek seznanil z
epidemiološkim stanjem v naši občini in ob tem izrazil
posebno zadovoljstvo ob dejstvu, da je naš dom starejših
občanov do dne obiska edini v Sloveniji, v katerem
med varovanci v času epidemije še ni bilo nobenega
okuženega s koronavirusom. Zasluga za to je po besedah
Kreka predvsem odlično sodelovanje med zdravnikom
in osebjem doma starejših občanov, ki skrbi, da se ves
čas dosledno drži in upošteva vsa navodila glede zaščite
in varovanja zdravja varovancev in zaposlenih v domu.
Vinko Košmerl
Odmevi
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Z 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 17. 12. 2020
Na 12. redni seji so svetniki obravnavali 8 točk dnevnega
reda. Po potrditvi zapisnika 11. redne seje in zapisnika 1.
dopisne seje je bil na vrsti sprejem Odloka o proračunu
Občine Loški Potok za leto 2021. V času od 12.
novembra 2020, ko je bil obravnavan osnutek proračuna
za leto 2021, pa do 11. decembra 2020 je potekala
njegova javna razprava. Obravnavala sta ga odbora
za gospodarstvo in negospodarstvo in nista podala
nobenih predlogov oz. pripomb. V tem času je bil sprejet
tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki občinam
prinaša določene prihranke. Pred njegovim sprejetjem
je namreč za financiranje investicij obstajal t. i. 23. člen
ZFO-1, pri čemer je bil del sredstev nepovraten, del
sredstev pa povraten (brezobrestni kredit), s sprejetjem
zakona pa se 23. člen ZFO-1 z veljavnih 4 % od
sprejete primerne porabe občin nepovratnih sredstev
in do višine 2 % povratnih sredstev spremeni na 6 %
nepovratnih sredstev. Poleg tega se stroški, ki jih je imela
občina (plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje za brezposelne občane, plačilo družinskega
pomočnika in plačilo mrliških ogledov), prenesejo na
državo. Rezultat zakona so, glede na osnutek proračuna,
povečani transferni prihodki, in sicer s 330.387 EUR
na 496.256 EUR, ter povečani investicijski odhodki z
1.727,438 EUR na 1.940,438 EUR, saj bo več sredstev
namenjenih za investicije: vrtino Hrib, ponikovalnico
meteornih voda v Retjah ter investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest. Na osnovi višjih prihodkov so v predlog
proračuna za leto 2021 dodane še investicije: toplovod
in vodovod v IC Mali Log, priprava strokovnih podlag in
komunalno opremljanje obrtne cone Mali Log, obnova
mostu v Črnem Potoku, ureditev dela ceste proti Srednji

vasi in cesta na Tabor. V predlogu proračuna so malce
višji tudi tekoči odhodki, višina tekočih transferov pa
se zaradi pokritja izgube pogodbene pošte v preteklem
letu s 725.605 EUR poveča na 738.625 EUR. Višina
sredstev, namenjenih za odplačilo dolga, ostane enaka
kot v osnutku proračuna, končno stanje na računu ob
koncu leta 2021 pa je predvideno v višini 160.000 EUR.
Odlok o proračunu občine je objavljen v Uradnem listu
RS, št. 194/2020.
Sledile so volitve v Razvojni svet regije Jugovzhodna
Slovenija za programsko obdobje 2021–2027.
V nadaljevanju je občinski svet sprejel predlagano
sistemizacijo delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovni
šoli dr. Antona Debeljaka za leto 2021. Sprejel je tudi
cene programov predšolske vzgoje, in sicer:
– 1. starostno obdobje 447,37 EUR,
– 2. starostno obdobje 405,39 EUR.
Cene programov veljajo od 01. 01. 2021, cena prehrane
na dan pa znaša 2,08 EUR.
Sprejet je bil sklep, da se v svet zavoda Osnovna šola dr.
Antona Debeljaka Loški Potok za naslednji štiriletni
mandat imenuje naslednje tri predstavnike ustanovitelja:
– Marijan Košmerl, občinski svet,
– Tadeja Vesel, občinska uprava,
– Sašo Debeljak, občinska uprava.
Sprejetih je bilo tudi več sklepov o gospodarjenju z
občinskimi nepremičninami.
Tadeja Vesel

RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA D. O. O. IMA
NOVEGA DIREKTORJA
Spoštovani,
v začetku decembra 2020 sem
vodenje Razvojnega centra
Kočevje Ribnica kot direktor
prevzel Primož Pahor.
Prevzem funkcije vodenja
podjetja je nadgradnja mojega
dosedanjega dela v podjetju,
v katerem sem zaposlen od
leta 2006 kot projektni vodja
in podjetniški svetovalec. Kot
direktor razvojnega centra bom
zasledoval vizijo podjetja in
usmerjal dejavnosti v doseganje
le-te. Tekom opravljanja dela sem
spoznal širše kočevsko-ribniško
območje tako na področju
podjetništva in razvoja malega gospodarstva kot tudi na
Januar - februar 2021

področju razvoja podeželja, s katerim se aktivno ukvarjam
že 12 let.
Pri svojem delu sem vedno deloval povezovalno, zato želim
okrepiti sodelovanje med različnimi deležniki na območju
delovanja podjetja ter vzpostaviti skupno sodelovanje na
območju od Turjaka do Kolpe.
Vabljeni vsi podjetniki k obisku SPOT-točke, kjer vam
nudimo brezplačne storitve, ki so namenjene bodočim in
obstoječim podjetjem. Vabljeni tudi k obisku pisarne LAS
Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, kjer bomo skupaj
z vami ustvarjali nove zgodbe razvoja podeželja.
Obiščete nas lahko na sedežu podjetja, ki se nahaja na
naslovu Trata XIV 6 a, 1330 Kočevje, ali pa nam pišete na
e-naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. Vabljeni tudi k ogledu
spletne strani: www.rc-kocevjeribnica.si in www.las-ppd.si.
Želim vam vse dobro v letu 2021.
Primož Pahor
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RAZPIS
Občina Loški Potok na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 123/06- ZFO-1, 7/07 - odl. US, 53/07, 65/07 - odl.
US, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/2017), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v
občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 95/12), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) in Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loški Potok za leto 2021.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški
Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
■redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v drugih
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano
tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi
dejavnostmi
■kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske,
srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske
vzgojno-izobraževalne programe
■kulturne prireditve v občini, ki so namenjene občanom
in so v interesu občine, ter sodelovanje na prireditvah
izven občine
■ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, avdio
in video produkcija …)
Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke,
lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti
in kulturne dediščine ter obujanje starih običajev.
3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 10.000,00
EUR.
4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena
v letu 2021, in sicer od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORA JO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva in ostala
društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in
sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni
kulturni ustvarjalci. Kandidati, ki kandidirajo na razpisu,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
■da opravljajo dejavnost s področja kulture in so
vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo,
■da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo
na njenem področju,
■da imajo zagotovljene materialne, prostorske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti,
■da imajo urejeno evidenco o članstvu,
■da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
6

■da sicer nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča

v občini Loški Potok, vendar izvajajo kulturni
projekt, ki promovira občino Loški Potok oziroma je
pomemben za našo občino oziroma občane.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z
obrazci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2021 dalje na
Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški Potok
na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo
razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po
pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni,
da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge
na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v
tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov
OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok 17, 1318
Loški Potok, najkasneje do vključno srede, 31. marca 2021,
do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici,
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI
RAZPIS – KULTURA 2021«. Nepravilno označene
ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z
RAZPISOM:
Dodatne informacije in morebitna pojasnila v
zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne
dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški
Potok vsak delovni dan med 8. in 14. uro pri Vinku
Košmerlu, tel. 01/8350-108, ali po elektronski pošti
vinko.kosmerl@loski-potok.si.
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obveščeni
najkasneje do 30. 04. 2021.
10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Župan: Ivan Benčina, l.r.
Odmevi

RAZPIS
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo
iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) in Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa v občini Loški Potok za leto 2021.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

■da

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:
■ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
ŠPORTNA
REKREACIJA
■
■ŠPORTNE PRIREDITVE

5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
letu 2021, in sicer od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci
kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2021 dalje na Občini
Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na
naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu
dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je
predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo
tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni
razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v
tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov
OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok 17, 1318
Loški Potok, najkasneje do vključno srede, 31. marca 2021,
do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici,
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI
RAZPIS – ŠPORT 2021«. Nepravilno označene ovojnice
in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z
RAZPISOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z
razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije
lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok vsak delovni
dan med 8. in 14. uro pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350108, ali po elektronski pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Udeleženci razpisa bodo po sprejeti odločitvi o razdelitvi
sredstev s sklepom obveščeni najkasneje do 30. 4. 2021.
10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa
pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno
opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti merila za ocenjevanje vlog.

3. SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV:
10.000,00 EUR, od tega:
■ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE –
3.500,00 EUR
■ŠPORTNA REKREACIJA – 2.000,00 EUR
■ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.500,00 EUR
4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORA JO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne, ter zavodi na področju
vzgoje in izobraževanja. Prednost pri sofinanciranju
programov imajo športna društva pred ostalimi izvajalci
programov in programi, ki se ne financirajo iz nobenih
drugih virov. Kandidati, ki želijo sodelovati na razpisu,
morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
■da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu
z veljavnimi predpisi,
■da imajo sedež v občini Loški Potok,
■da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s
kakovostnim športom in nimajo sedeža na območju
občine, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in
kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče
na območju občine Loški Potok,
■da imajo materialne, kadrovske, prostorske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih aktivnosti,
■da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za
določene športne programe,
■da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva
in klube),
Januar - februar 2021

izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov.

Župan: Ivan Benčina, l. r.
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AKTUALNO

MED CEPIVOM IN SVOBODO
V začetku letošnjega leta so se v vseh državah
Evropske unije (EU), Veliki Britaniji in ZDA začela
cepljenja proti covidu-19. To je zelo dobra novica, ki
nam kaže, da normalnost, kot smo je bili vajeni pred
koronavirusom, ni več tako daleč. Razumem, da
med nami obstajajo tudi takšni, ki so nad cepivom
skeptični, zato menim, da je potrebno nekaj spregovoriti tudi
o morebitnih stranskih učinkih cepljenja. Cepivi Pfizerja/
BioNtech in Moderne sta varni. To je ugotovila Evropska
agencija za zdravila v Bruslju na podlagi več neodvisnih študij in
statističnih podatkov, ki izvirajo iz kliničnega testiranja cepiva.
So pa pri obeh cepivih možni blažji stranski učinki, najpogosteje
rdečina in bolečina na mestu vboda, utrujenost, glavobol in
vročina. A ti učinki so prehodni, izzvenijo v nekaj dneh, medtem
ko so resni neželeni učinki, kot sta alergija in anafilaktični odziv,
resnično izjemno redki. Evropska komisija je zagotovila več kot
2 milijardi odmerkov cepiva, kar je štirikrat več od skupnega
števila prebivalstva EU, vendar bodo ti odmerki prišli do držav
članic glede na zmogljivosti proizvodnje. Nič v življenju ni bolj
vredno od življenja samega. Zato je pri cepljenju in cepivih

potrebno zagotoviti največjo možno varnost. Če se želimo
vrniti k normalnosti, pa bo moralo biti precepljenega več kot 70
odstotkov prebivalstva ene države. Medtem se je v Washingtonu
tik pred koncem predsedovanja Donalda Trumpa zgodil
največji napad na ameriško demokracijo v zadnjih 200 letih.
Prizori napada na ameriški kongres so vsem nam opomin, kaj
se lahko zgodi, če politika ljudi več let zapored načrtno ščuva
ene proti drugim. Še kako pomembno je, kaj človek na mestu
predsednika države spregovori v javnosti. Besede Trumpa so
zdaj dokazano nevarne. Najpomembnejši institut demokracije
so svobodne volitve. Volitve v ZDA so bile demokratične in
svobodne. Regularnost so potrdila tudi sodišča in ljudje so na
volitvah z jasno večino odločili, da mora Trump zapustiti Belo
hišo. Predsednik Evropske ljudske stranke (ELS) Donald Tusk
je ob tem v Bruslju jasno povedal, da EU potrebuje močnega
zaveznika, kot so ZDA, vendar ne za vsako ceno. V EU moramo
postati neodvisni od zunanjih vplivov in hoditi po samostojni
poti. Naš skupni cilj mora biti napredna prihodnost, ki bo
svobodna, demokratična in človeška.
Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

VRNITEV ERJAVCA NA ČELO DeSUS-a
Lani je bilo turbulentno leto, ne glede na to, s katerega
konca pogledamo nanj. Tako kot ves preostali svet je
tudi nas zaznamoval covid, s katerim se mučimo še
dandanes. Imamo veliko žrtev, veliko tudi zaradi tega,
ker se kljub številnim priporočilom in opozorilom
stroke ter sprejetim ukrepom vlade še vedno najdejo
medijsko podprte skupine, ki provocirajo, sprožajo nejevoljo
in odkrito pozivajo k nespoštovanju ukrepov. Davek, ki ga
zaradi tega plačujemo, je resnično visok, a upam, da se bodo
s cepljenjem razmere le izboljšale in da bomo kmalu vstopili
v običajno življenje. V dobrega pol leta smo v osmih PKP-jih
sprejeli številne ukrepe pomoči posameznikom, družinam,
malim in velikim družbam itd. in lahko priznate, da se trudimo,
da bi čim manj boleče prenesli omejitve, ki jih zahtevajo izredne
zdravstvene razmere. Naša vlada je življenja in preživetje naših
ljudi in gospodarstva, hvala bogu, postavila na prvo mesto.
Seveda pa nimajo vse politične in civilne skupine podobnih ciljev.
Cel grozd le-teh Janševi vladi izrazito nasprotuje, problematizira
vse sprejete ukrepe in jo hoče na vsak način zrušiti. Še preden
je Janševa vlada nastala, so bili organizirani protesti proti njej,
ko je bila izvoljena, pa se je vse samo še stopnjevalo. Kljub
prepovedim so se vrstili organizirani protesti kolesarjev, pešcev,
kulturnikov, dela sindikatov in drugih, ki so zahtevali njen
odstop. Pod hudimi pritiski so bili tudi stranke (NSi, DeSUS,
SMC) in njihovi izpostavljeni predstavniki, ministri in poslanci.
Glavni mediji so vsakodnevno poročali o njihovih domnevnih
napakah, težavah v preteklosti, jim podtikali nečedna dejanja,
obtoževali za domnevno kazniva dejanja pri nabavah nujno
potrebne zaščitne opreme in pripomočkov za covid. V pritiske
so se vključile tudi t. i. neodvisne institucije – KPK, računsko
sodišče, NPU in druge, vse s ciljem, da razrahljajo zaupanje v
funkcionarje teh strank ne samo v javnosti, ampak predvsem
znotraj strank in znotraj koalicije. A lahko ugotovimo, da je
vodenje vlade čvrsto in dosledno. Pa tudi sicer je zelo oportuno
in nesramno, da tisti, ki so v najtežjih okoliščinah razpustili
svojo vlado in pustili prazna skladišča, sedaj napadajo in
obtožujejo tiste, ki so se izpostavili in bili pripravljeni priskočiti
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na pomoč, in jim podtikajo vse mogoče. »Brihte« iz opozicije,
ki so se v Šarčevi vladi na smrt skregale, zato so tudi razpadli,
so se povezali v KUL, katerega edini cilj je odstavitev Janševe
vlade. Neprestano govorijo o konstruktivni nezaupnici in
ponujajo mandatarje. Začeli so z J. P. Damjanom, a zgodba se
je hitro končala. Zadeva je postala malo oprijemljivejša, ko se
je jeseni s pomočjo poslancev DeSUS na vrh DeSUS-a vrnil
Erjavec. Erjavec je po izvolitvi od svojih poslancev zahteval, da
izstopijo iz Janševe koalicije in da ga podprejo za mandatarja. A
presenečeni in izigrani poslanci DeSUS-a njegovim pritiskom
niso podlegli, kot so pričakovali Erjavec in scenaristi iz ozadja.
Ko so poslanci DeSUS-a analizirali dosežke Janševe vlade in
jih primerjali z drugimi vladami, so kaj hitro ugotovili, da so
svoj strankarski program v teh 10 mesecih z Janšo kljub covid
krizi uresničili v mnogo večji meri kot v zadnjih treh vladah
(Bratušek, Cerar, Šarec) skupaj. Kljub temu je vodstvo stranke z
Erjavcem na čelu vztrajalo pri izstopu iz vlade in so z 42 podpisi
vložili nezaupnico. A na dan, ko naj bi opravili glasovanje, so
ugotovili, da bodo manjkali še trije podpisniki, Han, Kramar in
Jurša, zato je Erjavec umaknil soglasje za mandatarja. Zanimivo
je, da kljub temu, da so v KUL predlagali Erjavca za mandatarja,
niso uspeli premamiti poslancev DeSUS-a v podporo svojemu
šefu. Kaže celo, da je Erjavec med poslanci svoje stranke pogorel
in dokončno zapravil zaupanje, saj jih je grdo zlorabil. Prav tako
menim, da je mandatarstvo Erjavca že postalo preteklost. Iščejo
novega kandidata, trenutno je v igri dr. Andraž Teršek. KUL
za neuspeh krivi poslovnik in vodstvo parlamenta, ker naj bi
jim bilo onemogočeno tajno glasovanje na način, kot so si ga
zamislili. A kaj, ko se na tak način v parlamentu tajno glasuje
že od osamosvojitve. Zdaj KUL zmanjšuje svoj politični poraz
tako, da vlaga interpelacije proti posameznim ministrom. Za
odstavitev ministra Janeza Ciglerja Kralja je že vložena, glavni
mediji pa so že objavili nadaljnji vrstni red. KUL in njihove
mreže pa bodo ta čas izkoriščali za nadaljnje pritiske na
poslance SMC, DeSUS in NSi, da bi kdo le popustil in prestopil
k njihovemu rušilnemu projektu.
Jože Tanko, podpredsednik DZ
Odmevi

AKTUALNO

KOČEVSKA PROGA ZAŽIVELA

Januar - februar 2021
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VREMENSKA POSTAJA V RETJAH
Retijska uvala je med domačini že dolgo poznana po
mrazu, pogosto naj bi prekašala celo Babno polje, ki
zaradi dolgoletnih meritev velja za naše najbolj znano
mrazišče. Sredi januarja, ko nas je od severa preplavil
hladen zrak, sem se zato odločil, da v Retjah postavim
vremensko postajo z namenom, da za mraz v tem kraju
ne bi vedeli le domačini, ampak bi to mrazišče bolje
spoznala tudi preostala Slovenija.
Namero o postavitvi vremenske postaje sem javno izrazil
na družbenem omrežju Facebook in v le nekaj urah se
mi je javilo okoli 40 domačinov, ki so mi bili pripravljeni
pomagati. Do realizacije ideje je tako minilo izjemno
malo časa, le slaba dva dneva. Pri sami postavitvi postaje
sta mi pomagala Aleksander Car in Peter Žagar, za kar se
jima najlepše zahvaljujem, prav tako se zahvaljujem tudi
vsem ostalim, ki ste pokazali zanimanje in podprli mojo
idejo.

posoda, v katero se po sončnem zahodu začne stekati
mrzel zrak iz okoliških pobočij. Ta je težji od toplejšega,
zato se uleže na dno kotanje in se tu ponoči še nadalje
ohlaja. Ker se mrzel zrak na dnu mrazišč zbira kot voda
v posodi, so procesi nočnega ohlajanja izrazitejši in
trajajo dalj časa kot v okolici, k še dodatnemu ohlajanju
pa pripomore snežna odeja, saj ta deluje kot izolator, ki
preprečuje uhajanje toplote s tal v ozračje. Zgornja plast
snežne odeje se ob tem močno ohladi in s tem tudi zrak
nad njo.

Čeprav so meritve v Retjah neuradne, saj jih ne opravlja
Agencija RS za okolje (ARSO), so temperature kljub
temu izmerjene po meteoroloških standardih, zato so
primerljive s tistimi v Babnem Polju in Novi vasi na
Blokah.
Da je Retje mrazišče v polnem pomenu besede, so
pokazala že naslednja jutra, ko je bilo kar dvakrat
zapored izmerjenih –23, še dvakrat pa se je ohladilo pod
–20 stopinj Celzija. Za primerjavo, v Babnem Polju se
to ni zgodilo niti enkrat. Ste se že vprašali, zakaj se lahko
prav tukaj tako močno ohladi?
Glavni vzrok za tako nizke temperature je konkavna
oblika površja oziroma uvale, ki deluje kot nekakšna
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Podatki iz vremenske postaje so javno dostopni preko
HOBOlinka, spremljate pa jih lahko tudi na šolski spletni
strani. Prav tako vas vabim k spremljanju vremenskih
napovedi in zanimivosti iz teh krajev, ki jih objavljam na
družbenih omrežjih.
Rok Nosan

Odmevi

LOKALNO

OBVESTILO O ODDAJI V NAJEM
Občina Loški Potok oddaja v najem:
1. na Hribu v Loškem Potoku v novozgrajenem večnamenskem objektu Hrib v prvem nadstropju tri poslovne
prostore (pisarne) s souporabo skupnih prostorov (hodnik, čajna kuhinja, moški in ženski WC), 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.

2. v obnovljeni industrijski coni Podpreska komunalno opremljeno parcelo. Predmet oddaje v najem ali lahko tudi prodaje
je zemljišče z obstoječo stavbo v skupni površini cca 2900 m2. Obstoječi objekt se nahaja na parceli št. 860/1, k. o. Draga,
funkcionalne površine k objektu pa se nahajajo še na delu parcele št. 857/1, k. o. Draga.

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.
Občina Loški Potok
Januar - februar 2021
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AKTIVNOSTI OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE RIBNICA V LETU 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica (OOZ Ribnica) je ena izmed 62 območnih zbornic, ki deluje pod
okriljem krovne Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).
V minulem letu je OOZ Ribnica svoje moči usmerjala v pomoč in podporo obrtnikom in podjetnikom, katerih
poslovanje je močno prizadela epidemija covid-19.
V sodelovanju s svojimi člani, predvsem računovodskimi servisi, je OOZ Ribnica aktivno sodelovala z OZS, ki je
glavni sogovornik z vlado, pri sprejemanju protikoronskih ukrepov (PKP) za ohranitev gospodarstva in preprečitev
večje brezposelnosti. Vseskozi smo ažurno informirali člane in jim svetovali, saj so se ukrepi in odloki spreminjali
tako rekoč iz dneva v dan.
V nadaljevanju izpostavljamo le najpomembnejše aktivnosti v letu 2020.

1. ZASTOPANJE
Dosežki OZS/OOZ:
– umestitev samozaposlenih v PKP (oprostitev plačila
prispevkov, upravičenost do temeljnega dohodka)
– ZRSZ – povrnitev nadomestila plače za čakanje na delo
delodajalcem, ki zaradi zavajajočega sklepa niso oddali nove
vloge
– ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti
– podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma in ukrepa
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa
– delno povrnjen izgubljen dohodek za samozaposlene
(karantena in višja sila)
– umestitev nadomestila za izvajalce občasnega prevoza v PKP
(avtobusni prevozniki in prevozniki s kombiji 8 + 1 sedežem)
– uvrstitev voznikov v mednarodnem cestnem prometu med
izjeme pri prehajanju meje
– subvencioniranje nakupa pnevmatik energijskega razreda A
in B za tovorna vozila in avtobuse
– spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu
(preprečevanje tuje nelojalne konkurence)
– primerjava upada prometa glede na število zaposlenih pri
ukrepu nekriti fiksni stroški … itd.

2. INFORMIRANJE
– posredovali 120 sporočil za javnost
članom, ki jih je pripravila OZS
– 95 e-novic, s katerimi smo člane
po sekcijah obvestili z aktualnimi
informacijami
– člane
obvestili
o
oprostitvi
komunalnega prispevka v času
epidemije
– obveščali člane o aktualnih razpisih
(javni poziv COVID 19 za nakup
zaščitne opreme, kredite za blažitev
posledic epidemije SARS-COV-2,
spodbude za razvoj in uvajanje novih
produktov v lesarstvu …)
– na spletni strani OZS ustvarjen poseben
zavihek, kjer so ažurno objavljeni
informacije in pojasnila v zvezi s korona
virusom

3. SVETOVANJE
– 312 individualnih svetovanj (podjetniško svetovanje pri odprtju s. p. ali d. o. o., protikoronski zakoni, delo v
tujini, delovno in civilno pravo, prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti, varstvo in zdravje pri delu …)
– pri vpisih v imenik vodij dela za izvajalce gradbenih del – pomoč pri izdaji in spremembi licence za prevoznike,
izjav glede izpolnjevanja sedeža podjetja
– pomoč pri prijavi in izpolnjevanju prijavnic na mojstrske izpite
– svetovanje pri izbiri statusnih oblik (podrobnejša obrazložitev): samostojni podjetnik, osebno dopolnilno
delo (ODD), dopolnilna dejavnost na kmetiji, družba z omejeno odgovornostjo
– pomoč pri izbiri pogodb za opravljanje dela tako za posameznike kot tudi za upokojence (podjemna pogodba,
pogodba z upokojeno osebo, avtorska pogodba, pogodba za določen ali nedoločen čas …) ter obrazložitev
posameznih določb iz pogodb ( letni dopust, odpravnina …)
– oddaja 25 davčnih napovedi za leto 2019
– pomoč posameznikom pri ustanavljanju društva
– preko 30 s. p. in izdelovalcem ODD posredovali eRačune proračunskim uporabnikom
– v času epidemije odgovorili na preko 350 zastavljenih vprašanj, ki smo jih prejeli ali po mailu ali telefonsko
12
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4. IZVAJANJE POSTOPKOV

6. PROJEKTI

Preko portala e-VEM OOZ Ribnica je ena izmed vstopnih točk VEM/SPOT registracija, kjer lahko potencialni člani, s. p. in d. o. o. opravijo naslednje postopke:

OOZ Ribnica sodeluje kot partner v dveh projektih:
ROKODELSKA ZADRUGA (nosilec projekta občina Sodražica) in SKUPAJ SMO LAHKO TURIZEM
(nosilec Rokodelski center Ribnica).

– vpise, spremembe in izbrise s. p. v PRS Ajpes, vpise
in spremembe pri enoosebni in večosebni družbi,
vpis poslovne enote pri s. p. in d. o. o., oddaja
davčnih podatkov in zahtevkov za DDV tako za
s. p. in d. o. o., prijava M1, odjava M2, spremembe
M3….; izvedenih je bilo 543 postopkov
– vnos pooblastil za procesna dejanja v postopkih
VEM; vnesenih 336 pooblastil

5. IZOBRAŽEVANJE - organizacija seminarjev,
delavnic in tečajev
– 7-urno usposabljanje voznikov (udeležilo 88
slušateljev)
– delavnica: Uvedba elektronskega potrdila o
upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) in
nadgradnja Ezahtevka za refundacije (udeležilo 34
slušateljev)
– v sodelovanju s SPOT Svetovanje izvedli
vodnevno usposabljanje z naslovom ČUSTVENA
INTELIGENCA in DOBRI ODNOSI na
delovnem mestu (udeležilo 17 slušateljev)
– v sodelovanju z RC Kočevje Ribnica izpeljali
delavnico
na
temo
PREDSTAVITEV
AKTUALNIH RAZPISOV (udeležilo 10 slušateljev)
– v sodelovanju z OZS izvedli 4 webinarje preko
zooma s poudarki mega anti korona zakona, ukrepi
PKP, spremembe in novosti PKP (96 slušateljev)
– v sodelovanju s SPOT Svetovanje izvedli
webinar preko zooma na temo OPTIMIRANJE
DAVČNEGA OBRAČUNA za leto 2020 in VPLIV
KORONA KRIZE (21 slušateljev)

– udeležba na delovnih sestankih (priprava
aktivnosti in finančnega načrta v projektu ...)
– pri projektu Rokodelska zadruga je zbornica
izpeljala tudi že prvo aktivnost

7. DRUGI DOGODKI
– razdelitev brezplačnih zaščitnih mask za
samozaposlene in mikro podjetja (do 4 zaposleni)
članom in nečlanom zbornice v mesecu novembru
2020
– organizacija in vodenje podjetnikov iz Novega
mesta, lesna branža, po podjetjih lesnopredelovalne
proizvodnje na kočevsko-ribniškem območju
– pomoč pri dobrodelni akciji KOLESARIMO.
SKUPAJ
– poročanje o požaru v Rakitnici in preko Ustanove
za humanitarno pomoč obrtnikom zagnali akcijo
zbiranja pomoči
– objava člankov v lokalnih časopisih Rešeto,
Odmevi in Suhorobar
Če na hitro povzamemo leto 2020, je bilo zaradi
covida-19 na OOZ Ribnica veliko več dela, saj so zaradi
dnevnih ukrepov člani in nečlani, potrebovali hitre in
zanesljive informacije. Upamo si trditi, da smo v tem
kriznem času dokazali, da smo dober servis obrtnikom
in podjetnikom, nenazadnje kaže tudi podatek, da se je v
minulem letu v zbornico včlanilo 9 novih članov.

PUST V PODPRESKI
Kot vse ostalo tudi letošnji pust ni minil tako kot običajno.
So ga pa na svojstven način »obeležili« prebivalci
Podpreske in na začetku vasi ob glavni cesti postavili nekaj
namaskiranih figur, ki so »pozdravljale« mimoidoče in jih
opozarjale, da je vendarle pust.

Vinko Košmerl
Januar - februar 2021
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OTROCI IZ NAŠEGA VRTCA SO POSTALI NAGRAJENCI
NATEČAJA TRAJNOSTNA ENERGIJA 020
V sklopu tematike se je
sodelujoča skupina na
natečaju posvečala različnim
temam, kot so:
– kako varčujemo z elektriko
– kako ravnamo z odpadki
– kako smo učinkoviti v
prometu
– kako se ogrevamo in
učinkovito ravnamo s
toplotno energijo
– kako varčujemo z vodo
– kako učinkovito ravnamo
s hrano
– s kakšnimi ukrepi lahko
prispevamo k učinkovitejši
rabi energije …

Z najstarejšo starostno
skupino »Metulji« smo
se prijavili na natečaj
Trajnostna energija 020,
ki ga je organizirala družba
Borzen. Cilj natečaja je bil
ozaveščanje in spodbujanje
otrok k učinkovitejšemu
ravnanju z energijo in viri.
Tema natečaja je bila
izdelava maskote, lika
ali lutke, ki je vsebinsko
zajemala naslednja ključna
sporočila:
– Z učinkovito rabo energije varujemo naše okolje in
ustvarjamo lepši svet za nas in naše zanamce ter vsa
živa bitja.
– Vsak posameznik lahko s svojimi dejanji prispeva k
učinkoviti rabi energije.
– Vsi smo odgovorni za energijo, ki jo porabimo, s tem
pa tudi za varovanje našega okolja.
– Z učinkovito rabo energije prihranimo naravne vire in
denar.
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Naša maskota, ki smo jo poimenovali Žarka, je otroke
ozaveščala in jih obenem spodbujala k učinkovitejši rabi
energije in skrbi za okolje.
Napisi, kot so “ugasni luč, ločuj odpadke, ne puščaj
odprtih vrat, zapiraj vodo, ne meči hrane stran …”, ki
so bili razobešeni po vrtcu, so otroke vsak dan znova
opominjali, kako zelo je pomembno, da skrbimo za
učinkovito rabo energije in naše okolje.
Sporočilo maskote Žarke se je glasilo: »Z domišljijo
varčujemo z energijo, s kreativo ustvarjamo pozitivo in
ko skrbimo za okolje, smo dobre volje.«
Na natečaju je sodelovalo preko 80 ustanov in naš vrtec
je člane komisije navdušil s kreativnostjo in izvirnostjo,
saj smo si v kategoriji vrtci prislužili 3. mesto in s tem
finančno nagrado v vrednosti 300.00 €, ki jih bomo v
prihodnosti porabili za izobraževalne namene otrok.
Vse nagrajence si lahko ogledate tudi na spletni strani
www.trajnostnaenergija.si.
Vanja Mihelič
Odmevi

VRTEC

ZIMA V VRTCU
Zima nam je po dolgem času kar naklonjena s snegom. Ker sta gibanje in bivanje na prostem in na svežem zraku
koristna za naše dobro počutje ter krepitev zdravja in odpornosti, smo se potrudili, da smo preživeli veliko časa na
snegu. Spuščali smo se z lopatkami po bližnjih strminah, se kotalili in poskušali sneg tudi oblikovati v kepe.

Zelo smo uživali.
Vesna Mikolič

VRTEC PRI OŠ DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC
Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok objavlja
razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto
2021/2022 (vpis z dnem1. 9. 2021).
Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajte v tajništvo šole
osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 30. 4. 2021.
Obrazec dobite na spletni strani vrtca in šole.
Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno obveščeni
najpozneje do konca meseca maja 2021.
Če bo prijav za vpis v vrtec več, kot je prostih mest, bo
o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec.
V vrtec se sprejema in vpisuje otroke tudi med šolskim
letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še prosta mesta.
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu ali preko
elektronske pošte pri pomočnici ravnatelja Vanji Mihelič
ali svetovalni delavki Darji Lavrič.
Ravnatelj
Andrej Starc
Januar - februar 2021
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KOTIČEK ZA STARŠE
»TRMA TRMASTA«
Verjamem, da ni starša in ni otroka, ki ne bi šel čez
obdobje trme. Gre v bistvu za razvojno fazo otroka, ki
se začne nekje okoli 2. leta. To obdobje zna biti izjemno
pestro, razgibano in obarvano s pisano paleto različnih
čustev.

Vir: internet

Za kaj gre v bistvu pri trmi?
Gre za to, da se v tem obdobju začne otrok bolj zavedati
samega sebe in svoje individualnosti. Do takrat je bil
otrok eno z mamo, nato pa se počasi začne separacija oz.
ločenost od mame in drugih pomembnih oseb. Otrok
začne razvijati samostojnost in individualnost. To je
vsekakor normalen in nujno potreben korak na poti
odraščanja otroka. Otrok pride v obdobje, ko bi rad vse
»sam«, ima motivacijo in veliko voljo, da stvari opravi
sam (npr. se sam obuje, obleče, gre sam iz postelje, sam
pije, je …). Ponosen je, ko mu nekaj uspe, je zadovoljen,
vesel in srečen. Starši se z njim veselijo.
Do tukaj bi lahko rekli, da je to obdobje res nekaj
odličnega. Kje se začne zapletati?
Običajno se začnejo stvari zapletati, ko želje otroka in
starša niso skladne in ko starši otroku začnejo postavljati
meje. Otrok je seveda v tem obdobju neustrašen, rad
bi vse, kar premore njegova domišljija. Ima svojo voljo,
ki jo želi na vsak način uveljaviti. A starši vemo, da je
potrebno že zelo zgodaj otroku kdaj tudi kaj prepovedati
in reči »NE«. Otrok ob tem NE-ju doživi strašen
čustveni vihar, nezadovoljstvo. Preplavijo ga čustva jeze,
razočaranja, žalosti, besa. Otrokovi možgani pa v tem
obdobju še niso dovolj zreli, da bi se sam pomiril. Zato
je izredno pomembno, da smo starši ob otroku, ko ga
preplavijo čustva. Otrok takrat potrebuje prostor in čas,
da se zjoče in da gredo čustva iz njega. To pomeni, da ga
objamemo, da smo fizično ob njem, mu nudimo varnost
in podporo. Seveda postavimo mejo, če bi s svojim
izbruhom kogarkoli ali karkoli hotel poškodovati. Ko
pa se ta čustva pomirijo, ko otrok »da ven iz sebe«, šele
18

takrat je čas, da se z njim pogovorimo, zakaj ste mu npr.
nekaj prepovedali, kako naj naslednjič ravna itd.
Staršem je običajno najtežje počakati, da ta čustveni
vihar mine, najraje bi videli, da otrok takoj neha jokati,
da se takoj pomiri. Vendar mlajši kot je otrok, manj je
zmožen to storiti sam in potrebuje čas in prostor ter
prisotnost staršev.
Obstaja kar nekaj tehnik, ki jih otroku pokažete in
razložite, kako lahko naslednjič ravna v primeru, ko ga
popadejo ta »strašna« čustva:
■dihanje,
■gibanje,
■kotiček za umirjanje,
■fizični stik – objem,
■fizična prisotnost starša, da je tam za otroka,
■zelo zdravilen je tudi humor …
Dobro je, da se z otrokom v »mirnih« časih pogovarjate
o čustvih. Obstaja že kar nekaj otroških slikanic na temo
čustev. Tako že zelo majhni otroci prepoznajo jezo, strah,
žalost in kaj narediti, ko ga preplavijo ta čustva.
Ena izmed čisto praktičnih vaj, s katero lahko pomagate
otroku, ko ga popadejo močna čustva ali je nemiren, v
stresu, strahu itd., je naslednja vaja:
»MOKER KUŽEK«
Otroku lahko rečete, da vidite, da se ne počuti dobro in da
bosta naredila vajo, da se bo potem bolje počutil (da bo
odgnal jezo, skrbi itd.). Recite mu, da bosta sedaj delala
tako, kot dela kužek, ki je moker, se pravi, da bosta stresala
svoje telo. Lahko skačete, stresate vse dele telesa od glave
do nog … Pri tem uporabite domišljijo in naredite vajo
kar se da zabavno. Dobro je, da vaja traja 90 sekund. Če
delate skupaj z otrokom, postane še bolj zanimiva.
Vaja je vsekakor primerna tudi za malo starejše otroke
in nenazadnje tudi odrasli lahko na ta način sprostimo
nekaj stresa in negativnih čustev.
Pomembno pri vsem tem je, da z gibanjem sprostimo
fizično, čustveno in mentalno telo, kar pomaga
pri sproščanju čustev in napetosti v telesu, ter zelo
pomembno je, da s tem ohranimo stik z otrokom tudi
na zabaven način.

POVZETEK:
■Trma je do neke mere dobra, saj otrok razvija svojo

samostojnost in individualnost.
■V primeru čustvenih izbruhov dovolimo otroku, da
izrazi čustva na primeren način. Smo fizično ob njem
(ga ne osamimo!).
■Ko se čustva poležejo, se z otrokom pogovorimo,
kako bo naslednjič v takem primeru ravnal, in
razložimo, zakaj.
■Prakticiramo različne tehnike dihanja, gibanja,
ohranjanja stika z otrokom.
Nina Debeljak
Odmevi
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PRISPEVKI IZ ŠOLE
ZANIMIVE DELAVNICE NA TEMO
POKLICNEGA USMERJANJA
V torek, 19. 1. 2021, smo imeli
učenci 8. razreda delavnice
v sodelovanju s ˝Kariernim
centrom za mlade – VšečKAM
in GREM˝, enota Kočevje. V tej
delavnici smo raziskovali svoje
talente, spretnosti in interese.
Dobili smo se ob 8.20. Najprej
smo se pogovarjali in rešili nekaj
vprašalnikov. Kasneje pa so nas
razdelili v skupine in naša soba pobega se je začela. Imeli
smo 55 minut časa za reševanje petih nalog, ki so bile
tematsko usmerjene v poklicne družine in strokovnjake,
ki raziskujejo vsak na svojem področju. Po vsaki končani
nalogi smo dobili geslo, ki smo ga vpisali v preglednico, in
na koncu dobili rešitev. Nato smo se pogovorili o nalogah.
(Gaja Starc in Sara Kordiš)

razburljivo. Naučili smo se veliko in verjamem, da bo
marsikateremu to znanje, ki smo ga pridobili pri tej
dejavnosti, prišlo prav tudi pri izbiri nadaljnjega šolanja
in dokončnega poklica.
(Lina Poje)
Naloge so bile zelo zanimive. Zelo pomembna sta bila
timski duh in logično razmišljanje. Te naloge pa so
tudi pomembne za odločitev, kateri poklic bomo v
bodoče izbrali. Veliko so nam povedali tudi o poklicni
usmerjenosti. Izvedela sem veliko novih trikov, kako
do pravega poklica in izobrazbe, in tudi to, da izobrazba
ni enako poklic. Če si izobražen za nek poklic, lahko
opravljaš tudi nekatere druge poklice, ki ustrezajo tej
izobrazbi. Najbolj všeč mi je bila delavnica escape room.
Res sem se naučila veliko novega. Sama bi osebno želela
več takih ur dejavnosti.
(Klara Mišič)
Imeli smo se super. Meni je bilo najbolj všeč to, da so nas
dali v »sobe« in smo skupaj reševali naloge, čeprav je
bila ena izmed nalog zelo težka. Voditeljice so bile zelo
prijazne do nas, vse, česar nismo znali, so nam razložile
in nam na nek način pomagale.
(Klara Križ)
Delavnica se mi je zdela zanimiva in poučna. Spoznal sem
veliko poklicev, za katere sploh nisem vedel, da obstajajo.
Z dvema sošolcema smo opravljali izziv za izzivom in
prišli do ključa sobe pobega z geslom SANJE. Jaz svojih
sanj še nisem odkril, a mi je ta dan zelo pomagal, da jih
bom. Delavnica je bila zanimiva in zabavna, saj sem se s
prijatelji zabaval med raziskovanjem svoje življenjske poti.
(Luka Turk)

Vsem je bila dejavnost zelo všeč, vtisi učencev so
naslednji:
Ta delavnica mi je bila zelo všeč, saj je bila zelo zanimiva
in poučna, hkrati pa izpeljana na drugačen način, kar
preko video klica. Najbolj mi je bila všeč naloga, kjer
smo morali dopolniti kriptogram in iz njega razbrati
4 strokovnjake. Spoznali smo tudi nekaj poklicev
prihodnosti, med katerimi mi je bil najbolj všeč poklic
strokovnjaka za oživljanje izumrlih živalskih vrst.
(Gaja Starc)
Dejavnost escape room – soba pobega mi je bila zelo
zanimiva. Začela sem se zanimati za razne poklice, za
katere prej sploh nisem slišala. Voditeljici sta bili zelo
prijazni in potrpežljivi z nami, povedali sta nam veliko
o šolah, nadaljevanju šolanja in službah, odgovornosti
itd. Naloge so bile zvite in zanimive, nekatere tudi
težke, vendar je bilo super. Pri reševanju smo spoznali,
kako pomembni so v življenju sodelovanje, zaupanje
in komunikacija. Res je bilo zabavno, saj smo imeli
za reševanje 55 minut časa, in bilo je kar napeto in
Januar - februar 2021

Reševali smo zapletene naloge, zato smo morali vklopiti
svoje možgane. Med sabo smo sodelovali, morali smo najti
taktiko, drugače naloge ne bi bile rešene. Tako smo se še
bolj zabavali in bilo je res odlično. Escape room mi je bil
zelo všeč in domiseln, zato bi ga z veseljem še kdaj ponovila.
(Sara Kordiš)
Skupaj smo morali sodelovati in prisluhniti drug drugemu,
da smo na koncu prišli do pravega rezultata. Spoznali pa
smo tudi veliko novih poklicev, za katere morda še slišali
nismo. Bila je res nova in prijetna izkušnja, kjer smo se
tudi poglobili v to, kaj sploh je služba oz. poklic. Na koncu
sem od tega odnesla lepe spomine in tudi nekaj informacij
za mojo pot v srednjo šolo.
(Vanesa Balantič)
V escape roomu smo na zabaven način spoznali veliko
poklicev, za katere prej nismo vedeli, da obstajajo. Na
koncu smo morali povedati rešitev naloge, pri kateri smo
morali uporabljati različne veščine, kot so timsko delo,
logično razmišljanje, delo pod časovnim pritiskom …
Predstavitev in naloga sta mi bili všeč in sta me spodbudili
k razmišljanju o mojem poklicu.
(Gabriel Montanič)
19

ŠOLA

OBISK INŠTITUTA JOŽEFA STEFANA
V četrtek, 7. januarja, smo spoznali nekaj odsekov inštituta
Jožefa Stefana. Žal je obisk zaradi razmer in zaprtja šol
zaradi covida-19 potekal preko aplikacije Microsoft Teams,
kjer je potekal tudi pouk na daljavo.
Ob 9:10 smo se vsi učenci našega razreda priključili v
sestanek, kjer so nas že čakali naša učiteljica Tina Klun
in trije raziskovalci, Matej Šadl, Evelin Gruden in Junoš
Lukan. Vsak prihaja iz svojega odseka, inštitut je namreč
sestavljen iz številnih odsekov – za kemijo, fiziko, robotiko,
matematiko, biokemijo itd. Predavatelji so nam predstavili
vsak svoj odsek, kjer delajo.
Najprej nam je Matej Šadl predstavil odsek za
elektrokeramiko. Ob slikovni predstavitvi nam je predstavil
keramiko in njene značilnosti – ima visoko tališče, nizko
električno in toplotno prevodnost in je tudi zelo krhka.
Spoznali smo še njeno zgradbo in to, da se deli na klasično
in tehnično. Iz nje je lahko npr. izdelan kemijski pribor v
laboratorijih, saj s snovmi ne bo reagirala. Njena uporaba
sega že zelo daleč v preteklost, približno 10.000 let pred
našim štetjem. Spoznali smo tudi piezoelektrični pojav
(sposobnost materiala, da pretvarja mehansko energijo v
električno in obratno), ki ga za svoje delovanje izrabljajo
vsakdanje aplikacije, npr. vžigalnik. Ogledali smo si filmček
o njihovem delu, pri katerem se ukvarjajo s sintezo in
karakterizacijo piezoelektrične keramike, na koncu pa še
proces sintranja, pri katerem nastane zelo trdna snov.
Naslednji odsek, ki smo ga spoznali, je bil odsek za
inteligentne sisteme, ki nam ga je predstavil Junoš Lukan.
Inteligentne sisteme najdemo povsod okoli nas, to so
npr. pametni telefoni, kamere, različne digitalne reklame,
pametne luči in drugo. Na tem odseku so razvili pametno
uro za zaznavanje padcev, ostali projekti, s katerimi se
ukvarjajo, pa so: prepoznavanje čustev iz govora, srčni tlak
iz PPG-senzorja, srčni utrip iz videa ipd.
Zadnji odsek, ki smo ga spoznali, je bil odsek za anorgansko
kemijo in tehnologijo, ki nam ga je predstavila Evelin
Gruden. Na tem odseku se ukvarjajo z različnimi področji
dela, gospa pa nam je podrobneje predstavila sintezo
anorganskih in organokovinskih spojin. Najbolj je poudarila
fluor, njegovo lego v periodnem sistemu in njegove lastnosti
– lahko je v plinastem stanju in je zelo reaktiven. Najdemo
ga tako v domačem okolju (zobna pasta, posode ...) kot
tudi v medicini, kmetijstvu, baterijah in hladilnih sredstvih.
Nekaj smo izvedeli tudi o zgodovini fluora: zelo težko naj
bi ga bilo izolirati in to je uspelo Henriju Moissanu. Gospa
Evelin nam je predstavila tudi laboratorijsko opremo, ki jo
uporabljajo pri delu s fluorom, ter tudi nekaj o fluoru in
žlahtnih plinih. Podrobneje pa nam je predstavila tudi šolo
eksperimentalne kemije, to je program, ki ga soustvarjata
Inštitut Jožefa Stefana in Slovensko društvo ljubiteljev
kemije in spodbuja naravoslovje med mladimi. Za konec
smo si ogledali še dva filmčka, na katerih so izvajali številne
različne eksperimente, ki so bili polni barv, pri nekaterih se
je slišal tudi pok.
To srečanje nam je bilo všeč, saj smo izvedeli veliko novega.
Hana Anzeljc, 9. razred

URA SLOVENŠČINE Z NIKOM
ŠKRLECEM
V petek, dne 22. 1. 2021, smo imeli učenci od 7. do 9.
razreda prav posebno uro slovenščine z Nikom Škrlecem,
ki je potekala na youtubu in smo v njej lahko sodelovali
preko klepetalnice.
Nik Škrlec je slovenski dramski igralec in televizijski
voditelj. Morda ga največ ljudi pozna kot voditelja
televizijskega kviza Male sive celice. Poznan je po
sestavljanju Rubikove kocke in je bil do nedavnega
državni prvak v pomnjenju decimalk števila pi, kar tudi
uprizarja v svoji večkrat nagrajeni predstavi z naslovom
Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk.

Nik Škrlec (vir: internet)

Nik nam je najprej na smešen način predstavil različne
tipe gledalcev, ki so pred predstavo lahko precej nadležni,
če ne izklopijo telefona ali pa ne poznajo garderobe in
potem vse bunde in jopice odložijo prav na naš stol.
Potem nam je pokazal trik, pri katerem je splezal na lestev
in na njej žongliral. Zastavil nam je tudi vprašanje, ali so
za predstavo pomembnejši gledalci ali igralci. Večina
je odgovorila, da so to igralci, vendar je po njegovem
mnenju predstava brez gledalcev le vaja. Predvajal
nam je tudi odlomek iz komedije dell arte, ki so jo v
preteklosti igrali kar na ulicah, vsak v svojem narečju ali
jeziku, nastopali pa so v maskah. V nadaljevanju nam je
predstavil svojo tehniko pomnjenja, ki se imenuje palača
spomina. Za vsako dvomestno številko si predstavlja
nekaj, kar mu pomaga, da si jo zapomni. Na primer za
številko 36 si je zapomnil svojega profesorja za sabljanje,
26 pa je noj, ki teče po Prešernovem trgu.
Ura slovenščine z Nikom je bila res dobra popestritev,
saj nam je povedal in pokazal veliko zanimivih stvari.
Najbolj mi je bilo všeč, ko nam je razlagal svoje asociacije
za številke, ki smo mu jih učenci predlagali v klepetu.
Nekatere izmed njih so bile res smešne in domiselne.
Prepričana sem, da bom tudi sama kdaj uporabila to
tehniko pomnjenja pri učenju. Poleg tega pa mi tak pouk
daje veliko motivacije za šolanje na daljavo.
Gaja Starc, 8. razred
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PESEM PO NAROČILU
Šestošolci smo v času pouka na daljavo podrobneje spoznali slovenskega pesnika Toneta Pavčka in njegovo pesem z naslovom
Pesem po naročilu. Pesnik v njej razmišlja o tem, kako za ljudi napisati pesem. Brska po mislih in išče navdih, a pesmi ne najde.
Na koncu se le pomiri z mislijo, da smo pravzaprav mi sami tisti, ki smo »najlepša in najbolj ta prava pesem«.
Po Pavčkovem zgledu smo tudi sami napisali Pesem po naročilu – o tem, kako je sedaj doma, kako se počutimo in kaj si želimo.
Zjutraj, ko vstanem,
oči si pomanem.
Pižamo slečem,
trenirko oblečem.
Računalnik prižgem,
s šolo začnem.
Na videoklicih razlago poslušam,
si zapomniti čim več poskušam.
Berem, računam in pišem,
pri likovni pa tudi kaj narišem.
Na svežem zraku se gibam,
da telo razgibam.
Šola na daljavo
dobro mi gre,
a v pravi šoli je bolje, se ve!
Rada bi, da se v šolo vrnemo,
saj se tam drugače učimo.
Ana Lavrič
Zjutraj, ko vstanem,
k računalniku planem,
čakajo naloge, predavanja,
brž na delo brez zabušavanja.
Doma se dobro imam,
ampak priznam,
da vse sošolce
že prav pogrešam.
Upam, da vlada hitro odloči
in nam v šolo omogoči,
da skupaj bomo mi
šesti razred zaključili.
Miha Križ
Manjka mi fantovska družba,
ampak bolje tako kot kakšna okužba.
Zvezki in knjige mi na mizi ležijo
in po dolgem času bi rad videl,
da z mano v šolo odhitijo.
Tudi starši si že močno želijo,
da otroci v šolo oddrvijo.
Teams naj si oddahne,
nas pa naj vlada v šolo pahne.
Žak Turk
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Že dolgo časa smo
v karanteni,
naše zdravje pa sploh
ni poceni.
Zelo pogrešam vse v razredu,
komaj čakam, da bo
spet vse v redu.
Ker šole ni,
predmete na daljavo se uči,
učitelje pa že pošteno skrbi.
Starši so doma in so živčni postali,
se na otroke jezijo,
ki prav nič se ne učijo.
Želim si, da karantena bo kmalu
minila,
tako se v razred bom vrnila.
V razredu se bomo spet smejali
in bolezen stran odgnali.
Kaja Lavrič
Težko mi je že doma biti,
ker se moram na daljavo učiti.
Na Kitajskem živel je netopir,
v naš svet prinesel je nemir,
da se z virusom ne bi okužili,
smo si roke razkužili.
Tudi maske smo nosili,
pa nas v šolo vseeno niso pustili.
Učitelji na daljavo nas učijo,
veliko nalog naložijo.
Delo na daljavo ni lahko,
veliko lažje v šoli bi bilo.
Jerca Lavrič
Ko korona je prišla,
vsi ostali smo doma,
zdaj okrog hiše se držimo
in se čedalje manj smejimo.
V šolo več ne hodimo,
ker se lahko hitro nalezemo.
Zdaj za računalniki sedimo
in eden na drugega kričimo.
Komaj čakam, da šola se odpre,
saj pogrešam prijatelje vse.
Tudi če nam je v šoli včasih težko,
šele zdaj vidim, da je bolje tako.
Nina Košmerl

Najprej veseli vsi smo bili,
da iz šolskih klopi bomo odšli.
Dolge mesece že doma sedimo
in se seveda pridno učimo.
Počasi ne da se nam več,
vse delo nam je že odveč.
Upam, da se vrnemo v šolske klopi,
saj to že res čakamo vsi.
Čas je, da se učimo tako,
kot se šika,
namesto da se nam kikirika.
Lana Lavrič

DAN SPOMINA NA
ŽRTVE HOLOKAVSTA
27. januarja 1945 je v koncentracijsko
taborišče Auschwitz vkorakala Rdeča
armada. Pri tem so vojaki naleteli
na presunljive prizore shiranih in
bolnih ljudi ter tistih, ki so umrli že
pred njihovim prihodom. Leta 2005
je Generalna skupščina OZN ta dan
razglasila za mednarodni dan spomina
na žrtve holokavsta. Letos smo ga
pri pouku zgodovine obeležili v
sodelovanju s Pokrajinskim muzejem
Kočevje. V učni uri, ki so jo pripravili,
so učenci spoznali, kako resnično krut
in temen je ta del naše zgodovine.
Nina Rojec
»Res je bilo grozno poslušati, kaj se
je dogajalo takrat. Ne morem verjeti,
kako se je to lahko kadar koli sploh
zgodilo. Bilo je strašno. Slišala sem že za
veliko ljudi iz moje vasi, kako so odšli v
taborišča in tam umrli. Tudi moja stara
mama Marija Poje je bila v taborišču
na Rabu, kjer je tudi izgubila svojega
otroka. Žalostno je, da so trpeli ljudje, ki
sploh niso bili za nič krivi. Stara mama
nam je vedno pripovedovala strašne
stvari, ki jih je morala tam doživeti.
Takrat so ji vedno stopile solze v oči.
Sploh si ne moremo predstavljati, kako
je, ko nekoga izgubiš zaradi nekih ljudi,
ki mislijo, da lahko dosežejo vse. Res je
bilo žalostno in grozno, da so morali
ljudje še v svoji državi bežati in se
skrivati. UPAM, DA SE TO NIKOLI
VEČ NE PONOVI.«
Lina Poje, 8. razred
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KDOR ŽELI PREPEVATI, BO VEDNO
NAŠEL PESEM
Septembra smo tako učitelji kot učenci prestopili šolski
prag polni upanja, da se lanskoletni scenarij šolanja na
daljavo letos ne bo ponovil. Dober mesec po tem smo
trčili v ledeno goro. Uresničilo se je ravno tisto, česar si
ni predstavljal in želel nihče. Pa vendar smo se tolažili z
mislijo, da bo šlo tokrat lažje, češ, nekaj izkušenj smo si
pa lani le nabrali. Tako se je začelo. Šolanje na daljavo –
drugič.

pred ekranom poslušaš svoje petje in obenem zreš v
zamegljene neme obraze učencev, ki se sicer pridno
trudijo pripevati zraven, vse skupaj izgleda precej
klavrno in nič kaj podobno zborovskemu petju. Pri vseh
prižganih mikrofonih so namreč pogoji za skupinsko
petje praktično nemogoči. Tako smo pesem dvakrat
prepeli skupaj oz. bolje rečeno vsak zase preleteli plan
dela za učenje in snemanje skladbe na daljavo … in –
akcija!

Vsekakor pa to ni bila edina sprememba, ki jo je letošnje
šolsko leto prineslo potoški osnovni šoli. Na samem
začetku sta namreč svoje dolgoletno službovanje
zaključila učitelja, ki sta na potoški šoli nedvomno
pustila ogromen in neizbrisen pečat.
Draga zborovodja Marija Montanič in spoštovani učitelj
glasbene umetnosti Jože Lovka! Dolga leta sta orala
ledino glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenokulturnega dogajanja v potoških krajih in iz leta v
leto ter iz generacije v generacijo nesebično razdajala
svoje znanje, veselje in ljubezen do glasbe, vsak na
svoj edinstven način. Srčna, požrtvovalna in vedno
pripravljena pomagati. Ni bilo prireditve, koncerta,
nastopa ali dogodka, ki ga ne bi popestrili sadovi vajinega
dela. Pravijo, da je učitelj kot sveča. Sebe izgoreva, da
lahko razsvetljuje pot drugim. Pa vendar je spoznanje,
da si nekomu razsvetlil pot in mu pokazal pravo smer v
življenju, lahko največja nagrada in poklon, ki jo lahko
dobiš v zameno za ves svoj trud. Hvaležna sem, da
lahko nadaljujem vajino zgodbo, ki, kot vesta sama, ne
predstavlja zgolj službe, pač pa življenjsko poslanstvo.
Glasbo moraš imeti rad. Moraš jo doživeti in občutiti
– s poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem, otrokom
pa, kot si, Marija, velikokrat rekla sama: »vliti veselje
do nje«. Šolanje na daljavo zato nikakor ne bi smelo biti
razlog, da zborovska glasba v Loškem Potoku ne bi vsaj
malo odzvanjala tudi v teh izrednih razmerah. Prvič po
kar dvaindvajsetih letih ni bilo tradicionalnega božičnonovoletnega koncerta potoških pevskih zborov, ki velja
za enega najbolj priljubljenih in obiskanih kulturnih
dogodkov v Loškem Potoku. Verjamem, da je marsikdo
letos koncert močno pogrešal. Pa tudi sicer je zaradi
obstoječih epidemioloških razmer kulturno dogajanje
po celi Sloveniji praktično popolnoma zamrlo. Ravno
zaradi tega smo se z učenci pevskega zbora odločili, da
skupaj zapojemo na daljavo in s pesmijo ljudem voščimo
ter jim polepšamo praznični čas.

Skladbo so učenci doma najprej dobro povadili in se jo
naučili. Nato je sledilo snemanje z mobilnim telefonom.
Najprej avdio, nato še video, da smo dosegli kar se da
dobro kakovost zvoka, ki jo premore snemalnik zvoka
na telefonu. Posnel se je vsak sam oz. ob pomoči
staršev, bratcev in sestric. Naj se ob tej priložnosti za
pomoč zahvalim tudi vsem vam. Mogoče se kdo vpraša,
kako od triindvajsetih izjemno mladih in neizkušenih
pevcev posebej doseči petje v enakem tempu, enaki
tonaliteti (tj. na enaki intonaciji oz. višini) ter petje oz.
držanje tonov vsaj približno enako dolgo. Snemanje
avdio posnetkov je izgledalo tako, da so si pevci na
slušalkah zavrteli originalno skladbo, obenem pa
peli in se snemali s snemalnikom zvoka na mobitelu,
upoštevajoč intonacijo, tempo in dolžino tonov. Včasih
se je bilo za brezhiben posnetek potrebno posneti tudi
desetkrat, čeprav je bila pesem načeloma že usvojena.
Otroci so s snemanjem nedvomno pokazali veliko mero
samostojnosti, vloženega časa in truda ter zbranosti.

Tako smo zapeli. Skupaj, kar na daljavo. Mogoče se sliši
enostavno, pa vendar je bila uresničitev skupinskega
petja na daljavo vse prej kot to. V glasbenem projektu
je sodelovalo 23 učencev od 4. do 9. razreda. Najprej
smo se sestali na uvodnem srečanju preko video klica.
Poslušali smo izbrano skladbo priljubljene glasbene
skupine Čuki z naslovom Cel svet imaš na dlani. Ko
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ŠOLA
Ko smo zbrali vse avdio posnetke, je sledilo še snemanje
videov. Pri snemanju video posnetkov so nas vodili
praznično vzdušje, družina, topel dom in prijateljski
odnosi. Nekateri so se posneli pri peki piškotkov, drugi
pri krašenju smrečice, tretji so zganjali vragolije na snegu.
Štiri učenke so se opogumile in se po posnetkih naučile
tudi govorico za gluhe, ki smo jo dodali v zadnji refren.
Manjkala je le še inštrumentalna podlaga. Sama sem se
usedla za klavir, na pomoč pa priklicala vse glasbene sile,
ki jih poznam. Tako smo dobili odlične inštrumentalne
podlage Mihe Rojca na kitari, Tilna Tomšiča na bas kitari
ter Luke Kordiša na cajonu. Iz srca hvala za sodelovanje
in hitro pripravljenost za pomoč tudi vam.
Pevci in inštrumentalisti so svoj del odlično opravili.
Ko smo imeli zbrane vse avdio in video posnetke, je
sledila le še montaža. Če ravno ne plavaš v teh vodah, si
težko predstavljaš, da za triminutnim video posnetkom
tiči kar dvodnevna montaža. Zahvaljujoč tehnično
podkovanemu sodelavcu Davidu Kovačiču sva s
skupnimi močmi zmontirala vse posnetke in končno je
nastala posneta skladba na daljavo. Dan pred božičem
smo jo objavili na šolsko spletno stran in na socialna
omrežja, kjer so nas čez dober mesec opazili tudi Čuki in
posnetek s prikupno pohvalo delili med svoje poslušalce.

Po vseh pozitivnih odzivih, predvsem pa zadovoljstvu
otrok po uspešno opravljenem delu in novi doživeti
glasbeni izkušnji, smo vsi skupaj čutili zadoščenje, da
se s skupnimi močmi pa le da zapeti skupaj, četudi na
daljavo. Kdor želi prepevati, bo namreč vedno našel
pesem.
Mojca Troha

LETA 2020 JE BILO ROJENIH 17 OTROK
otrok in eden od staršev prijavljeno
stalno prebivališče v naši občini.

Marija Debeljak je v imenu DU Loški Potok na občino dostavila barvno
paleto copatk, ki jih je spletla za novorojenčke

Leto 2020 je bilo posebno leto, predvsem zaradi
epidemije novega koronavirusa, in čeprav je bilo slišati,
da bo na račun sprejetih ukrepov in karanten občutno
povečano število rojstev, to za našo občino žal ne drži
povsem. Lani je namreč na svet prijokalo 17 otrok (9
deklic in 8 dečkov) oziroma dva manj kot leta 2019.
Podatki so pridobljeni na osnovi vlog, ki so jih starši
novorojenčkov oddali na občinski upravi, da bi uveljavili
pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu
novorojenca v naši občini, ki jim pripada na podlagi
Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence
v občini Loški Potok (Ur. list RS, št. 94/14). Pogoj za
prejem omenjene pomoči, ki znaša 300 EUR, je, da imata
Januar - februar 2021

Novorojenčki imajo stalno prebivališče
v naslednjih vaseh:
■ v Retjah 2 deklici in 2 dečka,
■ v Malem Logu 2 deklici in 2 dečka,
■ na Hribu 2 deklici in 1 deček,
■ v Šegovi vasi 2 deklici in 1 deček,
■ v Travniku 1 deček,
■ v Podpreski 1 deklica,
■ v Dragi 1 deček.

Maja

Starši so deklice poimenovali: Gaja,
Glorija, Isabella, Izabela, Julija, Lana, Maja, Tea in Tia.
Dečki pa so dobili imena: Aleks, Gabriel, Jaka, Jakob,
Luka, Lukas, Maks in Matic.
Kot že nekaj let doslej so članice Društva upokojencev
Loški Potok tudi lani poskrbele, da so starši malih
nadobudnežev prejeli njihovo iskreno čestitko in ročno
pletene copatke oziroma slinček. Ob tej priložnosti
se v imenu staršev novorojenčkov članicam društva
upokojencev najlepše zahvaljujem za lepa darilca, prav
tako pa še enkrat izrekam iskrene čestitke tudi staršem
ob rojstvu njihovih malih zakladov.
Tadeja Vesel
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PRIDRUŽITE SE POLICIJI
Kako se nam lahko tudi vi
pridružite?
Če si želite postati policist ali
policistka, se lahko po zaključeni
srednji šoli vpišete na Višjo
policijsko šolo v Tacnu. Vpisi
bodo potekali enako kot na ostale
višje šole, razpis pa je predviden
februarja 2021. To šolsko leto
bomo iskali med 150 in 200 novih policistov in policistk.
Seveda se morate najprej vpisati in če ste sprejeti, dobite
pravo pogodbo o zaposlitvi. Takoj vam začne teči delovna
doba, začnete dobivati plačo, študij pa je brezplačen.
Imate možnost nastanitve v Tacnu v Policijski akademiji,
kjer vam ponujamo tako bivanje, izobraževanje, šport,
knjižnico kot tudi plačo, delovno dobo, praktično vse,
kar boste potrebovali v dveh letih študija. Ko uspešno
zaključite prvo leto, se vpišete v drugi letnik, pogodba
se vam podaljša. Ko opravite vse študijske obveznosti,
se z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas in
pričnete z delom na eni izmed policijskih postaj.
V razpisu so navedeni vsi pogoji, ki jih morate
izpolnjevati, temu pa sledijo še fizični in psihični testi.
Na spletni strani policija.si si lahko vse te pogoje tudi
pogledate in se z njimi podrobno seznanite.
Za podrobnejšo in neposredno seznanitev z delom
policistov vam nudimo tudi možnost obiska policijske
postaje. Na policijski postaji vam bomo predstavili
delavnik policista, pokazali opremo in vam z veseljem
odgovorili na vaša vprašanja. Vprašanja lahko naslovite
tudi na elektronski naslov zaposlitev.pulj@policija.si. Na
ta naslov lahko tudi sporočite željo po obisku policijske
postaje, lahko pa se tudi sami zglasite na najbližjo
policijsko postajo. Veliko našega dela je predstavljeno
tudi na facebook strani Policijske uprave Ljubljana,
kjer smo vam prav tako dosegljivi. Če se boste odločili
za delo v policiji, ne zamudite vpisa na študij in se nam
pridružite.
S čim vse se boste v službi srečali
S svojim delom boste pomagali ljudem in skrbeli za varnost
državljanov, imeli boste dinamično delo, ki prinaša veliko
izzivov. Na začetku je to predvsem delo na terenu kot
policist na policijski postaji, kjer boste opravljali naloge
v patruljah, preiskovali boste različna kazniva ravnanja,
obravnavali prometne nesreče in različne dogodke, izvajali
intervencije ob različnih dogodkih, skupaj z občani skrbeli
za varnost v lokalnih okoljih in nabirali izkušnje za vaše
nadaljnje delo v policiji.
Seznanili se boste še, kako funkcionira interventna
številka 113, spoznali delo kriminalistov, vodnikov
službenih psov, konjenikov, posebne policijske enote,
specialne enote, letalske policijske enote, enot za nadzor
državne meje in delali predvsem z ljudmi. Z leti boste
lahko, ob prizadevnem in zavzetem delu, dodatnem
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usposabljanju, pridobivanju delovnih izkušenj ter
izkazanem interesu, postali del teh specializiranih enot
tudi sami. Možnosti za napredovanja oz. premestitev na
delovna mesta, ki vas bodo še posebej zanimala, je zares
veliko. Možnosti so tudi za delo v tujini, tako v mirovnih
misijah na različnih koncih sveta kot tudi pri pomoči
drugim policijam po svetu.
Lahko boste tudi član ali članica posebne policijske
enote in boste opravljali zahtevnejše naloge ob različnih
dogodkih. Taki dogodki so zlasti večje športne prireditve,
demonstracije, protesti, kjer se pričakujejo večje kršitve
javnega reda in miru, večje iskalne akcije. Za opravljanje
tovrstnega dela se boste posebej usposabljali.
Del posebne policijske enote je tudi gorska policijska
enota, kar je kot nalašč za vse, ki imate radi gore in
boste skozi posebno usposabljanje pridobili znanje za
izvajanje nalog policije v visokogorju. Tu gre predvsem
za obravnavo nesreč v gorah, sodelovanje v iskalnih
akcijah, pa tudi preventivno opozarjanje obiskovalcev
gora o ustreznosti njihove opreme in drugih nevarnostih
v gorah. Pri tem delu boste večkrat sodelovali tudi z
letalsko policijsko enoto in boste pri izvajanju nalog
neposredno sodelovali kot del ekipe v helikopterju.
Postanete lahko policist postaje prometne policije, kjer
bo vaša osnovna naloga skrb za varnost udeležencev v
cestnem prometu, obravnavali boste prometne nesreče
in druge dogodke v cestnem prometu. Svoje naloge pa
boste lahko opravljali tudi na motorju.
Če vas veseli delo z živalmi, se boste lahko usposobili za
vodnika službenega psa ali policista konjenika in policijske
naloge opravljali s pomočjo službenega psa ali konja.
Svojo kariero boste lahko gradili kot kriminalist pri
pregonu storilcev najhujših kaznivih dejanj. V okviru
kriminalistične policije se boste lahko specializirali
za preiskavo splošne ali organizirane kriminalitete,
obravnavo kriminalitete s področja gospodarstva,
računalništva, lahko pa postanete tudi kriminalistični
tehnik, forenzik, bombni tehnik.
Če imate odlične psihofizične sposobnosti, lahko
postanete tudi član specialne enote policije, ki je
namenjena za izvajanje najzahtevnejših nalog policije.
Lahko se usposobite tudi za varovanje najvišjih političnih
predstavnikov tako doma kot v tujini. Delo policistov je
predvsem delo z ljudmi, zato tudi velikokrat izvajamo
predavanja v šolah o raznoraznih aktualnih temah,
sodelujemo na sejmih in preventivnih aktivnostih,
obiskujemo vrtce in osnovne šole, kjer je vedno dobra
energija in se tja vedno radi vračamo. Skratka, policijsko
delo je dinamično, raznoliko in tudi zelo zanimivo,
ponuja vam ogromno možnosti, tako da vam pri tem
delu ne more biti nikoli dolgčas.
Vabljeni k vpisu!
Saša Janjić
Odmevi
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KAPELICE IN KRIŽI V VASI RETJE
»MARKOVA KAPELCA«

»BAŠLEVA KAPELČKA«

Kapelica pred vasjo, na desni strani ceste s Hriba v Retje, je
posvečena Žalostni materi božji. Konec 90. let prejšnjega
stoletja se je vas Retje odločila, da se prvotna kapelica, ki je
stala tik ob cesti, zaradi težav pri pluženju pozimi podre in
nekoliko bolj stran od ceste sezida nova. Prejšnja kapelica
je bila drugačna od sedanje. Fasada je bila naravne barve
ometa, streha pa na tri strani, tako da je bila s sprednje strani
videti kot dvokapnica. Pokrita je bila z rdečo pločevino,
zato so ji rekli »tardeča kapelčka«. V 40. letih prejšnjega
stoletja so lesena kipa Jezusa in Marije, ki sta bila oblečena
v oblačilih iz svile, verjetno zaradi dotrajanosti zamenjali
s sedanjim kipom. Kdaj in s katerim namenom je bila
postavljena, se ne ve.

Tik pred vasjo, ob križišču, pod Bašljevo hišo, je stala
kapelica Svete družine, menda so ji rekli »Bašleva
kapelčka«. Sezidana je bila na koncu 19. ali v začetku
20. stoletja. Kip svete družine je kupil »Bašlev oča«,
verjetno je tudi kapelico dal sezidati on. Kaj je bil vzrok
za zidavo, se ne ve več (mogoče veliki požar na vasi l.
1904). Po izgledu je bila praktično dvojčica kapelice
pred vasjo, le da je bila pokrita s sivo pločevino.

Lokacija kapelice

"Bašleva kapelčka" je stala pred Bašljevo hišo (fotografija iz časa okrog
leta 1910)
Blagoslovitev kapelice

Kapelica danes

Zdajšnja kapelica ima temno pločevinasto streho na vse štiri
strani, rumeno fasado z belimi robovi, na zunanjih bokih pa
slike: na strani, ki gleda proti Hribu, svetega Krištofa, na
strani proti Retjam pa svetega Florjana. Obe sliki je naslikal
domačin Rudi Košmrlj. Kapelici pravimo »Markova
kapelca«, zanjo tudi skrbijo Markovi (Gregorič). Novo
kapelico je 18. 5. 1997 blagoslovil takratni duhovnik Franc
Vidmar.
Januar - februar 2021

V začetku 50. let prejšnjega stoletja jo je, ker je stala tik
ob cesti, nek tovornjak delno porušil. Kapelica ni bila več
obnovljena, kip so shranili Bašljevi, ki so do tedaj skrbeli
zanjo. V župnijski kroniki o vaških kapelicah ni zapisov.
Ti dve sta omenjeni le v velikih poplavah, in sicer leta
1907: »Kapelica pri Gregoriču, h. št. 50, je bila do strehe
pod vodo, ravno tako kapelica na polju proti Taboru.«
in leta 1933: »Kapelica med Hribom in Retjami je bila
vsa v vodi.«
Teh dveh kapelic se dotika ljudsko izročilo. Pripovedovali
so, da je šel nekoč ponoči nek človek s Hriba proti Retjam
in je videl, da gre od Retij (najverjetneje od kapelice
Svete družine) proti kapelici Žalostne matere božje
procesija ljudi. Ker je bila tema, je videl le lučke, ki so jih
nosili v rokah. Ko je procesija prišla do njega, je enemu
rekel: »Daj še meni lučko, ko nimam nič.« Nagovorjeni
mu jo je dal in tisti hip je vsa procesija izginila, tistemu
človeku pa je v roki namesto lučke ostala kost. Naslednji
dan je šel vprašat župnika, kaj naj naredi s kostjo. Župnik
mu je svetoval, naj gre zvečer ob isti uri na isto mesto,
in ko bo prišla procesija, bo v njej nekdo brez lučke in
tistemu naj da kost. Res je naredil tako, potem pa ponoči
ni več hodil tam, ker ga je bilo strah.
(Po pripovedovanju Metke Anzeljc.)
Se nadaljuje.
Anica Car
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GASILSKA ZVEZA LOŠKI POTOK V LETU 2020
Tako kot vsa področja je tudi gasilstvo lansko leto
zaznamovala epidemija. Januarja in februarja so kot
vsako leto naša gasilska društva sklicala zbore članov in
na njih potrjevala plan dela za tekoče leto ter podajala
poročila o uspešnem preteklem letu. Še posebno svečano
je bilo na občnih zborih PGD Trava, PGD Podpreska in
PGD Travnik. V teh društvih so namreč za leto 2020
načrtovali proslave ob okroglih obletnicah ustanovitve
društva in so bile že v teku tudi organizacijske dejavnosti
za predvidene svečanosti. Takrat še ni kazalo na tako
razsežnost novega koronavirusa in posledično sprejetih
ukrepov. Tudi na nivoju Gasilske zveze Loški Potok smo
za 16. 03. 2020 sklicali skupno sejo UO, NO in poveljstva
ter predvideli datum skupščine 28. 03. 2020. Računi brez
covid-krčmarja, žal. Tako sejo kot skupščino smo morali
odpovedati in prvič od ustanovitve GZ Loški Potok
smo morali skupščino organizirati dopisno. Delegati
so soglasno potrdili poročila organov GZ, plan dela in
finančni plan za leto 2020 prek e-pošte. Plan dela je bilo
nemogoče izpolniti v celoti, sploh zaradi jesenskega
drugega vala epidemije. Smo pa kljub vsemu bili kar
aktivni, kolikor so pač dovoljevali ukrepi in navodila
s strani krovne organizacije, Gasilske zveze Slovenije
(GZS). V času epidemije je bila ustanovljena občinska
štabna koordinacijska skupina v sestavi: župan Ivan
Benčina, Vinko Košmerl, Sašo Debeljak in poveljnik
civilne zaščite Stane Mišič. Sestajali so se dnevno in
o vsem redno obveščali vodstvo GZ LP. Gasilci smo
priskrbeli eno skupino oseb (ki niso člani operativne
enote!) za primer morebitne oskrbe občanov ter drugo
skupino oseb za morebitno potrebo po razkuževanju
gasilske opreme in gasilskih domov in po potrebi tudi
za razkuževanje drugih površin po občini. Društvom so
priskrbeli tudi nekaj zaščitne opreme (rokavice, zaščitne
maske, razkužila).

Intervencije
S strani GZS smo bili redno obveščani glede načina
ukrepanja ob intervencijah v času epidemije, glede
dezinfekcije ob prihodu v gasilsko enoto, razkuževanja
opreme po intervencijah, organizacije gasilskih vaj in
ukrepanja v primerih stikov z obolelo osebo. Edina
intervencija, na kateri je sodelovalo več društev, je bila na
srečo ravno v času sprostitve prvih zaostrenih ukrepov.
27. 05. 2020 so prostovoljna društva Hrib, Retje, Mali
Log in Travnik sodelovala pri gašenju požara v ostrešju
stanovanjske stavbe na Hribu. Poleg te večje intervencije
smo imeli še tri manjše, na katerih je sodelovalo samo
eno društvo. Potrebno je pohvaliti prebivalce naše
občine, ki dobro skrbite za požarno preventivo in za
pravilno ukrepanje pri začetnih požarih.
Izobraževanja
Jeseni leta 2019 smo pričeli z izvajanjem dveh temeljnih
izobraževanj, in sicer za operativnega gasilca ter za
nižjega gasilska častnika. Oba tečaja naj bi se zaključila
spomladi leta 2020, a je tudi na tem področju novi
virus pripomogel k spremembam načrtov. Zaključni
izpit novih operativnih gasilcev je bil predviden za 14.
in 15. marec, žal malenkost prepozno. Tudi tečaj za
NGČ je šel proti koncu, a smo morali oba prekiniti.
05. 07. 2020 smo le izpeljali zaključni praktični izpit in
dobili 15 novih usposobljenih operativnih gasilcev. Naj
izkoristim možnost in še tukaj javno vsem čestitam! Po
krajšem počitniškem predahu smo avgusta nadaljevali
s tečajem za nižje častnike. V nedeljo, 06. 09. 2020, so
imeli tečajniki teoretični zaključni izpit. Vseh pet naših
tečajnikov je uspešno opravilo prvo testiranje in se
pripravljalo še na zaključni praktični del, na katerega
smo jih prijavili takoj po opravljenem teoretičnem delu.

Kviz gasilske mladine 2020
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Ta poteka v izobraževalnem centru na Igu in za našo
skupino so določili datum 08. 11. 2020. Tudi v tem
primeru žal malenkost prepozno, saj je bilo odpovedano.
Tako se ta tečaj vleče že skoraj leto in pol in ne moremo
reči, kdaj se bo končal. Pomembno je, da so znanje že
pridobili, poznavajoč karakterne lastnosti teh fantov pa
sem prepričan, da bodo tudi praktični zaključni izpit vsi
opravili. Za november smo v sodelovanju z GZ Ribnica
načrtovali še dva tečaja, in sicer za strojnika ter za radijske
zveze, za letošnji marec pa smo imeli rezerviran tečaj za
sodnika gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. Vse
prestavljeno v čas, ko bo možnost za izvedbo.
Tekmovanja

Gospod župnik nabirko tekočega dneva nameni
gasilcem in po sklepu so lani dobili ta sredstva gasilci
PGD Podpreska, ki so slavili 100 let od ustanovitve
društva. Gospodu župniku se iskreno zahvaljujemo.
Od nas se je poslovil častni poveljnik GZ Loški Potok,
tovariš Janez Ravnikar. Žal nam razmere niso dopuščale,
da bi se od njega poslovili na primeren način. Smo ga
pa pospremili na zadnji poti z gasilskimi vozili iz vseh
naših društev. Namenili smo mu poslovilne besede
in s sirenami zadnji pozdrav. Nikoli ne bomo pozabili
njegovega dela v gasilstvu, slava mu! Več o njegovih
dosežkih in aktivnostih pa je bilo objavljeno v prejšnji
številki našega občinskega glasila.

Vsa regijska in državna tekmovanja, na katerih bi
sodelovale tudi naše ekipe, so bila odpovedana. Smo pa
v sodelovanju z GZ Ribnica lani izvedli dve tekmovanji.
29. 02. 2020 je v naši osnovni šoli potekal kviz za gasilsko
mladino. Sodelovala so društva iz naše GZ ter iz GZ
Ribnica, skupaj je bilo 74 ekip s po tremi člani. Najboljše
tri v kategorijah pionirji, mladinci in gasilci pripravniki
so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki pa je, kot
rečeno, odpadlo. Vodstvo GZ Ribnica je v sodelovanju
z našo GZ 10. 10. 2020 pripravilo zanimivo tekmovanje
»Gasilski avto-rally«, na katerem so sodelovali po štirje
člani iz posameznega društva. Upoštevana so bila vsa
navodila NIJZ in ves čas tekmovanja so bile ekipe ločene
med seboj. Iz naše GZ so se prijavile tri ekipe, več o tem
tekmovanju pa je bilo objavljeno v prejšnjem glasilu
Odmevi.
Nakup opreme
V letu 2020 smo se usmerili v nakup osebne zaščitne
opreme. Nekatere zaščitne obleke zaradi starosti ne
ustrezajo več predpisom, na srečo pa imamo tudi čedalje
več usposobljenih operativnih gasilcev, ki jih je potrebno
tudi primerno opremiti. Tako smo večino proračunskih
sredstev namenili za nakup kar 19 zaščitnih oblek, od
tega štiri za osrednje društvo PGD Hrib ter po tri za
ostala društva. Kupili smo še prenosni računalnik, ki je
nujno potreben za izvedbo tečajev in ostalih predavanj,
tekmovanj, računovodstva, arhiviranja ter ostalih v dobi
računalnikov nujno potrebnih opravil.
Poleg naštetega smo uredili geografski sloj teritorialnih
gasilskih enot, kjer so definirane meje med gasilskimi
enotami (glede na osnutek URSZR smo spremenili
območji Kamengriča ter Srednje vasi).
Ko so se ukrepi zaradi covida-19 sprostili, smo si
prizadevali za organizacijo Florjanove maše. Po
dogovoru z gospodom župnikom je bila maša,
namenjena vsem živim in mrtvim gasilcem, na sončno
nedeljo, 05. 07. 2020. Tokrat ne v cerkvi, ampak pred
cerkvijo svetega Florjana v Retjah. Tudi tradicionalna
pogostitev domačega društva PGD Retje je bila letos
kar pred cerkvijo in ne pri gasilskem domu. Ponudbo so
z domačimi piškoti popestrile članice PGD Podpreska.
Januar - februar 2021

Florjanova maša 2020

Na koncu pa še prošnja za vse vas, dragi občanke in
občani, da pomagate našim gasilskim organizacijam. In
to brez vašega finančnega vložka. Nekateri že veste, da se
lahko del od vaše odmerjene dohodnine (1 %) nameni
za financiranje upravičencev do donacij, med katerimi
so tudi vse gasilske organizacije. Namesto da ta sredstva
država nameni za delovanje raznoraznih »društev«
širom Slovenije, lahko omogočite, da ta sredstva ostanejo
v lokalnem okolju. To lahko preprosto v dveh minutah
opravite na telefonu ali računalniku preko spleta na
edonacije.com, lahko elektronsko prek e-davkov, lahko
pa tudi obrazec pošljete po pošti. Za več informacij se
obrnite na vodstvo vašega društva. Društva ne vidijo
zneska od posameznikov, ampak jim je na račun nakazan
celoten znesek skupaj. Sredstva bomo seveda namenili
za nakup potrebne opreme, ki bo omogočila boljše
ukrepanje ob morebitnih vaših nesrečah. Res vas iskreno
naprošamo, da v kolikor še niste namenili tega odstotka
svoje dohodnine kateri organizaciji, da to storite za vaše
lokalno prostovoljno gasilsko društvo.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!
Aleksander Car,
predsednik Gasilske zveze Loški Potok
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ČEBELJI PRIDELKI
Med, cvetni prah, matični mleček in propolis vsebujejo veliko biokemijskih snovi, ki jih človeški organizem
potrebuje za normalno delovanje, in sestavine, ki krepijo njegovo zdravje.
Med prvimi so najpomembnejše aminokisline,
maščobne kisline, bioaktivni peptidi, številni elementi,
vitamini in organske kisline. Med drugimi pa fenolne
spojine, flavonoidi in karotenoidi, ki delujejo kot
antioksidanti, krepijo imunski sistem in tako manjšajo
grožnjo številnih vnetnih, degenerativnih in drugih
bolezni (npr. artritisa, ateroskleroze, drugih bolezni srca
in ožilja, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, tudi
raka); spodbujajo tudi regeneracijo celic. V čebeljih
pridelkih so tudi snovi (npr. vlaknine), ki pomagajo pri
prebavi (uporabni so za izdelavo prehranskih dopolnil –
probiotikov in prebiotikov).
Nekateri čebelji pridelki so bogat vir antioksidantov.
Največ jih vsebuje propolis, sledijo cvetni prah in temne
vrste medu. Svetlejše vrste medu jih vsebujejo približno
enako kot matični mleček. Antioksidativna učinkovitost
je navadno povezana tudi s protibakterijsko.
Med zavira rast bakterij (bakteriostatični učinek),
nekatere tudi uničuje (baktericidni učinek). Deluje tudi
proti nekaterim virusom in škodljivim glivam in krepi
imunski sistem.
Tudi cvetni prah vsebuje veliko protimikrobnih
spojin, kar dokazuje več raziskav. Za zdravje je najboljši
lokalno pridelan, čim bolj svež cvetni prah, saj sušenje in
dolgotrajno skladiščenje slabita njegovo antioksidativno
učinkovitost. Cvetni prah je primerno dopolnilo
vsakdanji prehrani. Ker ima le majhno energijsko
vrednost, ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki.

Propolis se uporablja
sam ali skupaj z drugimi
čebeljimi pridelki za
lajšanje tegob in izboljšanje
stanja
pri
nekaterih
boleznih kože. V zdravilne
namene so ga široko
uporabljali že v antičnem
času, v zadnjih 30 letih pa
je postal predmet številnih farmacevtskih in kemijskih
raziskav. Doslej so dokazale, da zavira vnetja, deluje
protimikrobno in spodbuja celice k normalni presnovi.
Tudi matični mleček
vsebuje antioksidante in
deluje
protibakterijsko.
Varuje srce in ožilje,
osrednje živčevje, zmanjša
utrujenost in pomaga pri
premagovanju stresa.
Informacije o zdravilnih
lastnostih, učinkih in
koristih čebeljega pridelka so verodostojne le, če so
potrjene z izsledki raziskav snovi (ne konkretnega
tržnega artikla), objavljenih v znanstvenih in strokovnih
publikacijah.
Povzeto po: Yücel, B., Topal, E., Kösoglu, M. (2017): Bee products as
functional food. Intech science.

dr. Andreja Kandolf Borovšak,
dr. Nataša Lilek, Tomaž Samec, svetovalci JSSČ za varno
hrano andreja.kandolf@czs.si

MED

Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne
čebele. V naravi navadno v cvetovih rastlin najdejo nektar
ali medičino, najpogosteje v gozdu pa mano. Medičino ali
mano predelajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo,
posušijo in pustijo dozoreti v satju. Pokrijejo ga z voščenimi
pokrovci in čebelar ga iztoči. Med je lahko tekoč, viskozen
ali delno do popolnoma kristaliziran. Barva, okus, vonj in
aroma medu se razlikujejo glede na rastlinski izvor.
Sestava in lastnosti medu
Med je odličen vir energije, 100 g medu ima okrog 1283 kJ
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(306 kcal) energije. 20 g medu, kar je običajna količina
ene žlice medu, ima okrog 257 kJ (61,2 kcal) energije
in predstavlja 3 % dnevne potrebe po energiji. Glavni
sestavini medu sta enostavna sladkorja fruktoza in glukoza,
ki ju človeški organizem lahko takoj porabi. Med je dobra
hrana za ljudi vseh starosti, saj pomaga ohranjati zdravje,
športnikom pomaga pri obnovi mišic. Poleg sladkorjev
vsebuje tudi antioksidante, nekaj aminokislin, vitaminov
in mineralov, ki jih naš organizem nujno potrebuje. Svež
med ima podobno antioksidativno učinkovitost kot
nekatero sadje in zelenjava. Nekateri encimi iz medu
pospešijo prebavo sladkorjev in škroba, vodikov peroksid,
ki ga vsebuje, ima protibakterijski učinek, izboljšuje pa tudi
absorpcijo kalcija iz hrane. Že od nekdaj ga uporabljamo za
zdravljenje opeklin in ran, saj je nanj občutljivih več bakterij,
pa tudi kvasovke in nekateri virusi. Med zavira rast bakterij
(bakteriostatični učinek), deluje pa tudi baktericidno, kar
pomeni, da uničuje bakterije.
Odmevi
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Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo,
uporablja pa se tudi v živilskopredelovalni industriji kot
sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in viskoznosti. V
vsakdanji prehrani lahko sladkor v celoti nadomestimo z
medom, začnemo lahko že pri sladkanju kave z medom.
Zaradi njegove sestave se prebava medu pri človeku razlikuje
od prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje predvsem
enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko neposredno
izkoristi. Če ga primerjamo z belim sladkorjem, ima med
tudi manjši vpliv na količino glukoze v krvi, in to predvsem
zaradi visoke vsebnosti fruktoze. Glikemični indeks medu
znaša med 32 in 85, odvisno od vrste medu.
Medovi se med seboj zelo razlikujejo, ne samo med vrstami,
ampak tudi znotraj vrst medu obstajajo velike razlike, saj
čebele medičine ali mane ne naberejo samo na eni, ampak
vedno na več rastlinah. Kadar prevladujejo lastnosti ene
rastline, ga lahko označimo po tej rastlini. Najpogostejše
vrste medu poleg cvetličnega in gozdnega v Sloveniji so:
akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev, tudi med oljne
ogrščice, ajdov idr.
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi
raznovrstnih jedi in napitkov. Uporabimo ga lahko za zajtrk,
malico, večerjo, pa tudi pri pripravi kosila je uporaben.
Poda se k piščančjim, divjačinskim in azijskim jedem. Tudi

omake, prelivi, marinade
in zelenjava dobijo z
dodatkom medu posebno
aromo. Nepogrešljiv je
seveda pri pripravi slaščic.
Pri pripravi jedi iz medu
je potrebno upoštevati
tudi njegovo aromo. V
splošnem je za svetlejše
vrste medu značilna
mila, nežna aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo
aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer ne želimo,
da prevladuje okus medu, uporabili nežen akacijev med, v
golaž bomo dodali temen gozdni med, medenemu pecivu
pa bo odlično aromo dal kostanjev med. Medu pri peki in
kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih lastnosti,
ampak predvsem zaradi njegove arome. Če je le možno, ga
dodamo na koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin.
Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno pridelan.
Poiščite medove, ki so vključeni v sheme kakovosti ekološki
med (Slovenski med z geografsko označbo, Kočevski gozdni
med z geografskim poreklom in Kraški med z geografskim
poreklom) in so podvrženi še dodatnemu nadzoru.
dr. Andreja Kandolf Borovšak,
svetovalka za zagotavljanje varne hrane

MOJA SKRB ZA ŽIVALI
Ljudje in živali imamo zelo prepleten odnos. Veliko ljudi
ob besedi žival pomisli na hišne ljubljenčke, njihove mehke
kožuščke, na mladičke in prijetno igranje. Vendar pa ni
vedno tako, da je življenje živali ob stiku z ljudmi zabavno in
lepo. Mediji nas zadnja leta obveščajo o vse večjem številu
zlorabljenih živali v Sloveniji. Zdi se, da imamo do živali
dokaj nestrpen odnos. V medijih je mogoče prebrati, da so
najpogosteje kršene naslednje pravice živali:
– opustitev oskrbe živali s pitno vodo, hrano, zavetjem
(poleti odsotnost sence, pozimi izpostavljenost
hudemu mrazu),
– omejitev gibanja (pesjaki, verige, brez sprehodov,
zaprtje v hlevih na kratkih verigah, brez izhodov na
pašo),
– opustitev nege in zdravljenja,
– dresiranje, ki živalim povzroča strah in bolečino,
– vsa ostala mučenja, preobremenjevanja in siljenja in
izpostavljenost bolečini.

Ali so osnovne pravice kršene tudi pri živalih, ki prebivajo v
občini Loški Potok, naj si iskreno odgovori vsak sam. Zaščitniki
živali pozivajo, da pomagajte zlorabljenim živalim. Zavedati
se je potrebno, da vsak lahko pripomore k temu, da bo
v primeru mučenja rešeno živalsko življenje, bodisi da
opozori lastnike ali pa zlorabo prijavi pristojnim organom,
ki so se dolžni odzvati in prijavo obravnavati anonimno.
Že skozi zgodovino so verjeli v pozitivne psihološke in
fiziološke učinke, ki jih ima prisotnost živali na človeka,
kar potrjujejo tudi številne novejše raziskave. Čeprav sama
ne gledam na odnose na vzajemen način, torej jaz tebi, ti
meni, se včasih vprašam, koliko tega nam živali dajo, mar
jim tega ne moremo povrniti? Pa tako malo potrebujejo
– človeka, ljubezen, hrano, pitno vodo, gibanje, igro in
nego. Med osnovne potrebe štejemo tudi obiske pri
veterinarju (zdravljenje bolezni, sredstva za notranje in
zunanje zajedavce). Ob dani priložnosti naj omenim tudi
sterilizacije in kastracije naših ljubljenčkov, saj je neželenih
mladičev veliko več, kakor je dobrih domov, ki bi tem
živalim nudili vse, kar potrebujejo (prej naštete osnovne
potrebe).
»Zavedati se je potrebno odgovornosti, preden si
priskrbimo žival, in ta odgovornost naj traja skozi vsa
obdobja njenega življenja.«
ANJA ROGAN,
občanka občine Loški Potok in prostovoljka
Društva za zaščitno živali Kočevje
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Stran društva upokojencev
Fani Debeljak

NAJ MINE
Naj mine korona čas,
predolgo je že pri nas.
Koliko nas bo ostalo,
če tako se bo nadaljevalo?
Turobni, dolgočasni
so zdaj časi,
skoraj smo pozabili,
da nekdaj smo se družili.

O, da kmalu bi pomlad prišla,
virus od nas pregnala.
Veselje, radost povrnila,
ko vsa mladostna
narava bo vzklila.
Pomlad nas vedno razveseli,
s ptičjim petjem,
nežnim cvetjem
srce, dušo nam blaži.

Pa še kako prav ima naša Fani, ko pravi, da naj mine ta korona čas. Mislim, da vsi že nestrpno čakamo te dni, ko bomo
spet lahko »normalno« živeli. Žal v tem času odpadejo tudi druženja, zato je naše družabno življenje in dogajanje v
društvu čisto zamrlo. Trudimo se, da smo vseeno v stikih, če ne drugače, pa virtualno preko računalnika, telefona. In
prav zato, da boste vedeli, da nismo pozabili na vas, se je naša predsednica odločila, da prav vsakemu članu društva ob
praznikih pošljemo voščilnico z lepimi željami.

VOŠČILNICE ZA VSE ČLANE DRUŠTVA
Leto 2020 je bilo res prav posebno leto. Polno novih
občutkov, polno drugačnosti. Vemo, da je težko,
še posebno je težko upokojencem. Zato se je naša
predsednica odločila, da prav vsakemu članu našega
društva podarimo ob teh prazničnih dneh malenkost –
voščilnico. Rečeno, storjeno. Ker nismo mogli ustvarjati
na delavnicah, smo delale doma. In nastalo je okoli 200
voščilnic.
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V torek, 15. 12. 2020, smo tako oddali na pošto več kot
180 voščilnic za prav vse člane društva, vsem starejšim
od 80 let pa smo po poverjenikih oddali v njihov poštni
nabiralnik poleg voščilnice še majhno pozornost – kavico
in čokolado. Za naše člane, ki so v domu starejših občanov
Loški Potok na Hribu, je naša rokodelka Mirjana izdelala
Jezuščka v jaslicah. Za naše člane in vse ostale varovance
potoškega doma starejših občanov smo dodali še zabojček
mandarin, nekaj kilogramov jabolk, pecivo in kavico, z
upanjem, da jim bomo polepšali dan.

Odmevi
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Voščilnice smo večinoma izdelale članice društva ročno.
Sama sem jih naredila več kot 50, 20 voščilnic je prispeval
tudi podpredsednik društva, 25 predsednica, kar veliko sta
jih naredili tudi Andreja in Meta. Voščilnice smo poslali
tudi našim lokalnim ustanovam, sosednjim društvom
upokojencev, v Novo mesto na PZDU Dolenjske in Bele
krajine in v Ljubljano na ZDUS. Hvala predsednici za lepo
gesto, posebna hvala pa vsem ustvarjalkam rokodelkam.
Moram tudi napisati, da sta naši članici Mira Morovič in
Branka Rojec sodelovali na pozivu za likovno poslikavo
voščilnic ZDUS, s katerimi je Zveza društev upokojencev
Slovenije polepšala dan starejšim upokojencem,
uporabnikom ZDUS, programa Starejši za starejše, ki
ta čas socialne izolacije težko prenašajo. Tako smo na
ZDUS poslali 22 poslikanih voščilnic z ročno napisanim
posvetilom. Obema najlepša hvala za sodelovanje.

Tokratna razstava je bila nekaj posebnega, župnekov
nismo razstavljali v KTC-ju kot po navadi, ampak tako
– virtualno preko svetovnega spleta. Naše članice in vse
gospodinje, ki pripravljajo božični kruh – župnek, kot
se mu reče v Loškem Potoku, smo namreč prosili, da ga
fotografirajo, fotografijo pa pošljejo na našo društveno
elektronsko pošto oziroma kot SMS-sporočilo na mobitel.
Dobili smo fotografije petnajstih župnekov. Hvala vsem,
ki ste poslale fotografije svojih krasnih izdelkov. Vsi so
bili edinstveni, vsi nekaj posebnega. Hvala, ker ohranjate
dediščino in svoje znanje prenašate na mlajše rodove. Tako
bodo todi naši otroci vedeli, kako so praznovali, kakšne
obrede so imeli njihovi predniki. Fotografije župnekov
si lahko pogledate na naši facebook strani – Upokojenci
Loški Potok.
V ponedeljek, 21. 12. 2020,
j
e
Anica Car postavila tudi
manjšo razstavo župnekov
na izložbeno okno pošte na
Hribu. Razstava je prikazovala
potoško dediščino v času
božiča in je zajemala le pet
župnekov, dva od njih sta
spekli potoški gospodinji, dva
so naredile osnovnošolke
in enega srednješolka,
poleg je bilo tudi nekaj
golobičk. Šlo je za odličen
prikaz medgeneracijskega
sodelovanja in ostaja veliko
upanje, da te stare navade
in dediščina naših mam,
tet in babic ne bodo šle
v pozabo. Anica je vse
skupaj popestrila z božičnim drevcem, na
katerega je obesila obeske, narejene z rešilje tehniko, ki jih
je naredila sama. Prostor nam je odstopila Lesna zadruga
Loški Potok in razstavo na pošti si je lahko vsak mimoidoči
ogledal kar skozi okno. Nekaj golobičk so izdelali oziroma
so pomagali pri peki tudi predšolski otroci iz vrtca, enota
Metulji. Material za peko je prispevalo naše društvo.

6. RAZSTAVA ŽUPNEKOV
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Anico sem prosila, da pove nekaj več o tem:
»Letošnja razstava župnekov je bila bolj v »korona stilu«. Pa
vendar – razen dveh nosilk dediščine so župnek naredile tudi
lanske udeleženke delavnic iz mladinske veroučne skupine in
učenke osnovne šole. Golobice so ob pomoči mam in starih
mam oblikovali šolski in vrtčevski otroci. Hvala vsem, ki so se
odzvali vabilu, in lesni zadrugi, ki nam je odstopila razstavni
prostor v prostorih pošte. Že več let pa je v času od božiča do
sv. treh kraljev župnek tudi v naši cerkvi in tako je bilo tudi
letos.
Potoški župnek (okrasje po izročilu Danile Benčina iz
Travnika) z golobicama je bil razstavljen tudi v izložbenem
oknu Levstikovega doma v Velikih Laščah. Zavod Parnas,
ki je pripravil to zanimivo razstavo božičnega kruha, na
kateri je sodelovalo več slovenskih in čezmejnih nosilcev
dediščine, je dobil prvo nagrado za najlepše izložbeno
okno v velikolaški občini. Čestitke!«

ROKODELSTVO IN HUMANITARNOST
Rokodelstvo in humanitarnost gresta z roko v roki.
Vrhunec rokodelskih aktivnosti v ZDUS so tradicionalne
Rokodelske delavnice Delfin v Izoli, ki so bile zaradi
znanih razlogov odpovedane. Rokodelke se kljub temu
nismo odpovedale našemu ustvarjanju. Tudi doma smo
lahko zelo aktivne in humanitarne.
Pri ZDUS so se odločili, da to aktivnost in humanitarnost
pokažemo tudi na ta način, da bi izdelali izdelek, s
katerim bi polepšali trenutke starejšim, ki dneve socialne
izolacije zelo težko prenašajo. Izdelek bi podarili skupaj
s prostovoljci programa Starejši za starejše izbranim
starejšim, ko bodo fizična druženja spet mogoča. Pozvali
so nas, da izvezemo vzorec na kuhinjsko krpo in brisačo.
Na to prošnjo se je odzvala Štefka Kordiš in izvezla
prekrasen vzorček tako na brisačo kot na kuhinjsko
krpo. Vezen izdelek s humanitarno noto bodo na ZDUS
podarili skupnosti projekta STAREJŠI ZA STAREJŠE.
Hvala Štefki za njen prispevek.

Foto: arhiv Parnas – z razstave v Velikih Laščah.
Župenk za razstavo je spekla Anica, golobici pa Stanka Kordiš.
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KORONA ZGODBE
Po službeni dolžnosti sem šla v Retje k Mariji Slavec,
naši blagajničarki. Odnesla sem ji društvene položnice in
račune, saj je potrebno poskrbeti tudi za to. Ko sem bila
na poti k njej, sem pričakovala, da jo bom dobila, tako kot
vedno, z moko in valjarjem. Zmotila sem se – Micka, kot
ji pravimo, si čas krajša s kvačkanjem. Čez zimo je naredila
že dve kvačkani odeji in nič koliko kvačkanih obeskov za
na jelko.

Loški Potok oziroma vas bomo obvestili preko SMSsporočil na vaših mobilnih telefonih.
Okvirno bo potekalo leto tako: v februarju bomo
pobirali članarino ter vpisovali nove člane, v marcu bomo
izvedli občni zbor društva, tokrat dopisno samo s člani
upravnega in nadzornega odbora društva, v aprilu bomo
izvedli delavnico polstenja volne z mentorji iz Kostela,
preko projekta LAS, v mesecu maju pripravljamo
razstavo v KTC - ŠIVILJA, KROJAČ, ČEVLJAR, v
septembru bomo organizirali društveni piknik z golažem
in vampi in v decembru načrtujemo obisk starejših.
V načrtu imamo tudi izvedbo več delavnic ter ekskurzije
v zanimive kraje po Sloveniji z vlakom iz Žlebiča,
ker imamo upokojenci z upokojensko kartico vožnje
brezplačne.
Glede na razmere bomo naš program preko leta še
prilagajali in dodajali, seveda glede na to, kaj bo sploh
možno izvesti.
In za konec še ena pesmica Fani Debeljak. Veselimo se,
da bo kmalu prišla …

POMLAD
Tisočletja že
pomlad za zimo pride.
Prežene mračne dni,
z vedrino nas razveseli.
Upam, da si tudi vi ta čas, čas korone, krajšate z različnimi
aktivnostmi. Pokažite jo tudi bralcem naše strani. Vesela
bi bila vsake fotografije in zgodbe. Lahko mi pišete
na elektronsko pošto ali pošljete SMS-sporočilo s
fotografijo.

Teloh prvi zacveti,
še predno sneg skopni.
Pod drevjem, med grmovjem
domek svoj ima,
kjer najde ga čebelica.
Medek je popila,
v zahvalo cvet oprašila.
Pust bi bil ta svet,
če narave ne bi krasil cvet.

MALO ZA ŠALO:
Upokojenec Štefan se je sprehodil skozi sadovnjak,
ravno v tistem trenutku je bil potres.
Žena se nagne skozi okno in mu začne vpiti: »Štefan,
potres, potres!«
Štefan: »Kaj bom tresel jablano. Saj vendar vidiš, da
je čisto suha.«

PLAN DELA ZA LETO 2021
Z ozirom na svetovno stanje glede covida-19 smo v
društvu naredili samo okvirni plan, ki se bo spreminjal
glede na potek epidemije. O vseh spremembah plana
vas bomo obveščali na našem FB-profilu – Upokojenci
Januar - februar 2021

Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku:
Tanja Lavrič, Marija Turk, Štefka Kordiš
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ŽIVLJENJE UPOKOJENCEV S KORONO
Neobičajno leto 2020 se je odmaknilo. Po ničemer se ga
ne bomo hoteli spominjati. Težko je strniti besede, ki bi
opisale stanje spremenjenega življenja vsem generacijam
in po vsem svetu. Iznenada smo bili potegnjeni v nek
nov, nevsakdanji krog navad, iz katerega še dolgo ni
videti pravega izhoda. Povsod preži kruta bolezen. Zdi
se, kot da drug drugemu jemljemo svobodo in omejitve.
Nečesa nas je strah – bojimo se. Skoraj bi drug drugemu
postali tujci.
V januarju so v Sloveniji izbrali novo besedo, ki je
najbolj zaznamovala leto 2020. Besedo KARANTENA
so razglasili pri SAZU. Ta ista institucija je prejela tudi
že prvi predlog za besedo leta 2021, in sicer besedo
VIALO, kar pomeni stekleničko s cepivom.
V DU Draga smo dokaj sledili navodilom, ki so nas vse
vodila preko javnih medijev. Da smo to obdobje lažje
premostili, se je vsak od nas nekako znašel po svoje. Čez
poletje je bilo dovolj dela in opravil zunaj. V zimskem
obdobju prav pridejo ročne spretnosti pa branje
knjig in sprehodi, ki krepijo telo. Prav ročna dela so
tradicionalna spretnost slovenskih žensk. V naših krajih
je to priljubljeno. Nastalo je nekaj lepih izdelkov, ki jih
prikazujejo fotografije.

Vezenine in gobelini so kar blesteli. Med zanimive
dejavnosti spadata pletenje nogavic iz domače ovčje
volne in pa »štopanje teh štunfov«. Pri tem delu gre
danes predvsem za ohranjanje starega običaja, ki že
izumira. Volneni »štunfi« se poredko nosijo. Pravilno
»štopanje« obvlada vedno manj gospodinj. Nekaj pa je
dejstvo: lepo »zaštopana« peta je močnejša kot novo
spletena nogavica.

Karanteno so znali dobro izkoristiti tudi naši člani.
Moški pri hiši že po tradiciji opravljajo težja dela.
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Nekateri še vedno redijo živino – skrb za živali vzame
veliko časa. Čiščenje zasneženih dvorišč in poti je več ali
manj moško opravilo. Fotografije prikazujejo izdelke iz
lesa. Nastale so tudi slikarske in kiparske umetnine. Vsak
smo na svoj način izkoristili talent. Prav vsak izdelek je
dragocen, bogat unikat.

Pomembno je, da nam ta težka neustavljiva bolezen
ni vzela nobenega člana. Kot vsi drugi tudi mi vidimo
prihodnost v cepljenju proti virusu. Z nošenjem mask
se vedno težje prepoznavamo med seboj. Tudi domači
MEHURČKI včasih postajajo pretesni. Gorje, kjer se
razpočijo!

Upokojenci smo se radi družili. Naše skupno življenje je
omejeno. Kulturne in športne dejavnosti so neskončno
okrnjene. Upamo v ZMAGO in v vrnitev ustaljenega
življenja. Prav to močno in najbolj pogrešamo.
Za DU Draga: Irena Klepac
Fotografije: Aljaž Celarc

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI
Smučarski skoki v Loškem
Potoku imajo že dolgo
tradicijo. Skoraj vsako leto,
kadar to dopušča zima, se v
Retjah organizira tekmovanje
v smučarskih skokih, na
katerem nastopijo tekmovalci
od blizu in daleč in si ga vedno
ogleda tudi veliko število
gledalcev. Tako je bilo tudi v
začetku osemdesetih let, ko je
bila posneta ta fotografija in
ko so v Retjah tekmovali tudi
najboljši slovenski (takrat tudi
še jugoslovanski) smučarski
skakalci. Lastnik fotografije
je Jaka Bartol, posnel pa jo je
njegov oče Anton.
Vinko Košmerl

ODMEVI
Januar - februar 2021
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ALI BO IZUMRL SLOVENSKI ROD V ČRNOPOTOŠKI DOLINI?
Pod zgornjim naslovom je ANTON LAVRIČ, takrat
abs. vet. med. iz Črnega Potoka, v Dolenjskem listu
20. januarja 1972 objavil članek o Črnem Potoku, ki je
danes, skoraj 50 let kasneje, še kako zanimiv:
»Čisto ob hrvaški meji z leve strani Čabranke se 2,5 km
od Čabra nahaja vasica Črni Potok. Vas je razsuta v
dolžini dveh kilometrov. Na severni strani vasi se nahaja
nekoliko kraških jam, kjer iz ene od njih izvira močan
gorski potok. Imenuje se Črni potok; po njem je dobila
ime tudi vasica. Bogastvo vode je bilo vzrok, da so se v
okolici začeli naseljevati ljudje že pred nekoliko stoletji.
Kaže, da so prve hiše nastale po odhodu Rimljanov iz
naših krajev, kar dokazuje še sedaj dobro ohranjeni
„rimski most", zgrajen iz kamnitih blokov, ki oblikujejo
dva polkrožna loka.
Deroči in močni potok je poganjal žago in nekoliko
mlinov, katerih ostanki se danes še komaj poznajo. Okrog
leta 1920 so bili obnovljeni trije mlini in kovačnica. Po
priimkih se da ugotoviti, da se je nekaj družin priselilo
na začetku preteklega stoletja iz okolice Loškega Potoka,
Osilnice in Prezida.
Po podatkih, ki sta mi jih dala Filip Poje in Jakob Urh, je
imela vas največ prebivalcev po letu 1920. To dokazuje
tudi tedaj obstoječa Miheličeva trgovina in gostilna,
ki je bila po pripovedovanju vaščanov vedno do kraja
nabita. Zelo radi so prihajali ljudje iz sosednjih vasi in
celo iz Čabra. Prihajali so tudi kmetje iz Loškega Potoka,
Gotenice, Drage, Trave in drugod, od koder so nosili
pšenico, oves in koruzo v črnopotoške mline.
Posebno dobro je bila razvita kovaška obrt. Urhovi so
kovali sekire, motike in drugo orodje in ga prodajali po
Sloveniji, Bosni in Hrvaškem. Omenjeni predmeti so
bili po kvaliteti znani tudi izven meja naše domovine.
Tako so ogromno svojih izdelkov pošiljali v Avstrijo,
Madžarsko in celo v Ameriko.
Lavričevi pa so s svojimi mizarskimi izdelki oskrbovali
tudi vse sosednje vasi. Pri Ožboltovih so imeli domačo
tkalnico, kjer so tkali platno po naročilu vaščanov in
kmetov iz okolice. Poleg mlina so tkalnico imeli še
Osvaldovi; tkali so zelo kvalitetno blago. V dolgih
zimskih dneh so se z obrtjo ukvarjale večinoma ženske,
kajti možje so vsako zimo odhajali na delo v Slavonijo
kot sekači in tesači. Ko pa je prišla spet spomlad, so se
vsi z zaslužkom vrnili domov. Ženske so prenehale tkati,
šivati; tudi mlini so mleli bolj počasi, kajti vsi so pridno
obdelovali svojo zemljo in krčili naprej, da bi imeli še kak
meter zemlje več za obdelavo, saj je bilo treba pridelati
veliko, ker je bilo v vsaki hiši vsaj po osem lačnih ust.
Tudi otroci so si morali sami služiti kruh. Večji so delali
s starši, manjši pa so pasli okrog 40 krav.
Vaščani so bili zelo vesele narave in ni bilo hiše, v kateri
ne bi imeli vsaj enega inštrumenta. Vsak dan so se zbirali
v gostilni pri Miheliču, po domače na Hribu. Ustanovili
so tudi kmečko lutkovno gledališče, za kar je bil
najbolj zaslužen pokojni akademski kipar Lojze Lavrič.
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Predstave so prirejali ob sobotah in nedeljah, tako da so
na prireditve prihajali tudi ljudje iz okolice. Ker so bile
vse predstave zastonj, je bilo obiskovalcev vedno veliko;
zgodilo pa se je tudi, da vsi niso mogli v sobo in so bili
zato za eno igrico prikrajšani. Menim, da je bilo kmečko
lutkovno gledališče edinstven primer daleč naokrog, in
smo nanj še danes lahko ponosni.
V tej naši vasici je bilo prav lepo živeti, vendar ni dolgo
trajalo. Prišlo je usodno leto 1941. Začela se je vojna.
Aprila so prikorakali italijanski fašisti. Nekateri vaščani
so odšli takoj k partizanom, drugi pa so od vsega začetka
dajali odpor okupatorju. To je bil tudi vzrok, da so
julija 1942 ustrelili deset najmočnejših mož in fantov
(Valentina Malnarja, Jakoba Malnarja, Jožeta Vesela,
Franca Vesela, Filipa Tuška, Franca Tuška, Alojza
Mikliča, Franca Ožbolta, Antona Borka in Alberta
Tuška), druge pa so odpeljali v zloglasna taborišča na
Rab in v Gonars.
Med vojno so bili v vasi ustanovljeni odbori OF. Zbirala
se je vsestranska pomoč za borce. V kovačnici je kovalo
8 partizanov. Pri Lavričevih so imeli majhno tiskarno,
pri Žagarjevih pa je bila ustanovljena partizanska pošta,
kjer je delala partizanka Ančka. Pri Malnarjevih so imeli
čevljarsko delavnico. Osvaldovi mlini so mleli koruzo
in drugo za partizane, v mlin so prinašali iz raznih
krajev, med njimi tudi partizanka Olga Ožboltova. Za
obveščevalno službo so bile najbolj zaslužne Marija Urh
in Frančiška Ožbolt, ki so velikokrat tvegale življenja, da
bi pravočasno prinesle novico partizanom. Pri Frančiški
Ožbolt se je leta 1944 skrivala mati Slovenije Marija
Ivančič z Gore.

Črni Potok danes, foto: Matthias Mallešič

Ves čas je v vasi delovala komanda treh partizanskih
rajonov. Bila je ustanovljena tudi občina Črni Potok;
prvi predsednik je bil Ivan Osvald, tajnica pa Marija
Osvald, sedaj Urh, in Marija Vesel - Urhova, kasneje pa
Ivan Ožbolt.
Po osvoboditvi je bila vas do kraja opustošena. Mnogi se
niso nikoli več vrnili, drugi so bili ustreljeni kot talci, ostali
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so samo še starčki in vdove z majhnimi otroki. Usoda je
naredila, da ti otroci nikoli niso in ne bodo poznali svojih
očetov. Tisti, ki so se vrnili, niso dolgo uživali svobode, za
katero so se z vsem poletom borili (vojni invalid Rudolf
Lavrič, Ožboltova in Urhova mama).
Vasica, zavita v črnino, se je z vsem veseljem tudi naprej
borila za obstoj slovenskega naroda. Po vojni so se vsi
vključili v delo za obnovo domovine. Uboge matere so
upale v svoje sinove, živele so zanje, marsikatera si je
odtrgala od svojih ust, samo da ne bi bil njen otrok lačen.
Kako so trpele, lahko pokažejo danes njihovi nagubani
obrazi! In uspele so.
Danes s ponosom gledajo fante, ki se vračajo na počitnice
iz Kočevja, Kopra, Ljubljane, Zagreba, Münchna in iz
drugih mest. Zdaj so mlini utihnili; niti veselih glasov
vaških kladiv ni več slišati, orodje za tkanje pa je že
zdavnaj strohnelo. Danes se te mame sprašujejo, zakaj so
jih sedaj, ko so že stare in ne zmorejo veliko, vsi pozabili.
Nikoli ni bilo nobene pomoči od nikoder, zato so morale
pustiti marsikatero noč, da bi priskrbele kak dinar za
svoje sinove, ki so se šolali po vsej Jugoslaviji.
Znano je, da je bila vasica Črni Potok še nedavno ena
od najbolj zaostalih ne samo v Sloveniji, ampak tudi v
Jugoslaviji. To pa je sramota vaščanom in vodilnim v
občini, vendar se sami ne zmenijo veliko. Stanje vam
bodo najbolj prikazali naslednji statistični podatki.
Leto
1919
1971

Moški
71
10

Ženske
77
17

Otroci
62
7

Skupaj
210
34

Starostna struktura prebivalcev pa je naslednja:
I–I0 let
7

10–40 let
6

40–60 let
8

60–90 let
13

Včasih je bilo 17 hišnih številk, ki so redile 40 glav
govedi, danes je samo še 11 hiš, ki imajo 8 krav. Imeli
smo 3 mline, kovačijo, gostilno, trgovino in kmečko
gledališče – danes vsega tega ni več.
Vas je bila eno leto brez mostu, tudi poti, po kateri bi se
dalo kaj pripeljati, ni bilo; vodo nosijo 80-letni starčki po
600 metrov daleč. Ko je narasel potok, so ostali vaščani
brez soli, sladkorja in drugih reči, kajti popolnoma so bili
odcepljeni od sveta. Sami so morali začeti graditi most.
Za to sta bila najbolj zaslužna Filip Poje, star 83 let, in
Jakob Urh, star 67 let. Na pomoč so jima priskočili tudi
sinovi Črnega Potoka: Jože Malnar iz Čabra, Ivan Vesel
iz Kočevja in Tonček Lavrič iz Zagreba. Pomagala je tudi
krajevna skupnost Draga. Vaščani so veliko žrtvovali. Na
njivah so pustili pridelke. Nekaj vaščanov je prispevalo
380 prostovoljnih delovnih ur. Jakob Urh pa si je na delu
zlomil hrbtenico, zaradi česar je moral na zdravljenje.
Končno so most zgradili. Dolgo so ga ogledovali in s
ponosom prikimavali. »Most imamo, poti pa nimamo!
Uboga sem in stara in si bom prva zlomila nogo, ko
zapade sneg!« je pripovedovala Knausova teta Pepa.
Januar - februar 2021

Ko je te besede slišal Jože Malnar, je nekako boječe prišel
k Lavričevim. „Tonček, veš kaj, kaj ko bi žrtvovali še nekaj
časa in pomagali zgraditi tudi cesto vaščanom?“ je rekel.
Nič nisem premišljeval. Takoj sva se odpeljala v Drago,
kjer sva prosila za pomoč na krajevni skupnosti in gozdni
upravi. Obljubili so nam pomoč. Potem sta se odpeljala
na občinsko skupščino Kočevje, kjer nas še slišati niso
hoteli, da o pomoči sploh ne govorimo. Celo potrdilo za
miniranje trase sva komaj izprosila.
Končno smo dobili tisti »zlati papirček« za tri dni. Eden
od uslužbencev nas je takole potolažil: »Kar pridno
delajte, saj so le tisti starci vaši.« Da, res so naši, pa tudi vaši
so. In italijanski in nemški sluge nismo nikoli bili in ostali
bomo to, kar so bili naši očetje, ki so padli za svobodo, ki
jo zdaj uživamo vsi,“ je odvrnil Jože.
Čez nekaj dni smo začeli z delom. Prišel je tudi buldožer.
Tudi 85-letna teta Gira, ki že nekaj mesecev leži trdo v
postelji, je prišla z zadnjimi močmi pogledat tisti močni
bum-bum, kakor mu ona reče. To je bilo prvič po vojni,
da je vas spet oživela. Vsi so poklicali sorodnike in znance,
da bodo pomagali. Tudi iz sosednjih hrvaških vasi so
nam prišli pomagat v najtežjih trenutkih. Nekateri fantje
so vzeli neplačan dopust. Ni besed, s katerimi bi se dalo
opisati tisti dan, ko se ni kuhalo v nobeni hiši. Vse je
delalo: staro in mlado. S prostovoljnim delom so vaščani
prispevali okrog 700 delovnih ur, lesa v vrednosti 5.600
din in 2.000 din gotovine.
Zdaj, ko je zapadel sneg, smo z delom prenehali. Upam,
da bodo to zimo mame laže preživele, obljubljam pa,
da jim bomo pomagali dograditi cesto in vodovod. To
naj jim bo majhen spomin na nas mlade, ki nimamo
sreče, da bi si zaslužili skorjico kruha na rodni zemlji,
kajti v tej naši »solzni« črnopotoški dolini ni nobenih
pogojev za zaposlitev, kljub temu da smo veliko dali
skupnosti. Matere so odgojile nekaj sinov, ki danes delajo
z visokošolsko izobrazbo, akademskega kiparja, katerega
dela krasijo mnoga slovenska mesta, med njimi je tudi
Kočevje. Ne samo naša, ampak tudi druge vasi Kolpske
doline še veliko potrebujejo. Če hočemo, da tu ne bo umrl
slovenski rod. Upam, da nas bodo končno le slišali tisti,
ki delajo na odgovornih mestih, tisti, ki smo jih mi sami
volili in jim zaupali, kajti edino v takem primeru vidimo
pravilno razumevanje družbe in njenih voljenih organov.
Prepričan sem, a mnogi od vas, dragi bralci, ki boste brali
ta članek, ne boste verjeli vsega tega. Če vas bo kdaj pot
zanesla v našo dolino, oglasite se pri domačinih, saj vam
bodo radi postregli s kozarčkom dobre slivovke. Če pa
kdo želi podrobneje zvedeti o naši vasici, naj se osebno
ali pismeno oglasi, saj mu bomo vsi zelo hvaležni, na
stavljena vprašanja pa bomo z veseljem odgovorili.
Na koncu se v imenu starčkov in v svojem imenu
zahvaljujem naslednjim organizacijam in občanom, ki so
nam pomagali v najtežjih trenutkih: gozdni upravi Draga,
krajevni skupnosti Draga, Francu Kaliču, Antonu Pajniču,
Antonu Volfu, Mariji Mlakar, Antonu Turku, Nadi Vreček,
ljudski milici iz Kočevske Reke, Metodu, Cirilu in Alojzu
Novaku.«
Za objavo v Odmevih pripravil Vlado Mohar.
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ALOJZ BARTOL – ANTONOV IZ TRAVNIKA:
MOJE ŽIVLJENJE, 2. DEL
Kositi sem začel, ko sem bil star 8 let. Oče mi je naredil
majhno koso in me naučil tudi tehnike košnje. Že v kratkem
času po začetku učenja sem moral že navsezgodaj hoditi z
njim v košnjo. Kaj hitro sem postal »pravi« kosec. Tako
dobro mi je šlo, da so me kmetje vzeli »v šihto« za pol kosca
že z 12 leti. Kose pa mi ni bilo treba klepati, saj je to delo
vedno opravljal oče. Pa je naneslo, da sem se klepanja kose
naučil šele precej kasneje, in sicer pri starejšem Bosancu
na planini Romaniji, kjer sem bil s svojimi slušatelji na
terenskih vajah. Še danes rad kosim in spadam po mnenju
mnogih, ki me poznajo, med najboljše potoške kosce.

Alojz Bartol z žago med Hrvatarji leta 1936

Kljub temu da je oče, razen ko sem bil v šoli, vestno skrbel,
da sem bil stalno zaposlen z delom na kmetiji in okoli nje,
sem zelo rad in za tiste čase kar veliko bral. Sploh mi je šlo
branje zelo dobro, saj sem že v drugem razredu tekoče čital.
K temu me je vzpodbujala predvsem mati, saj je bila ona
tista, ki mi je dala denar, da sem bil naročen na revijo »Naš
rod«. Tam sem prebiral razne povesti in zanimive prispevke
z različnih področij. Ker mi kmalu to ni več zadostovalo,
sem si v potoški posojilnici, kjer so imeli kar pestro izbiro
dobrih knjig, le-te začel izposojati. Če se samo na hitro
spomnim, sem prebral: »Skozi puščavo in goščavo«, 4
knjige o Tarzanu, »Dušico«, prav tako v štirih knjigah, »Z
ognjem in mečem«, »Pod svobodnim soncem«, »Mirna
pota«, »Skozi Sibirijo«, »Cerkveni sel« in še mnogo
drugega. Problem pa je bil v tem, da sem imel največ časa za
branje zvečer, elektriko pa so nam v vas pripeljali šele v
septembru 1938. leta. Vsak večer sem prosil mamo, naj mi
vendar še nekaj časa pusti prižgano petrolejko, da bom še
malo bral, pa mama ni popuščala. Ko je bil čas, je ugasnila
luč in moral sem v posteljo. Pa sem se znašel po svoje. Med
pašo sem ob cesti natolkel več kot dva kubika gramoza in ga
prodal. S prisluženim denarjem sem si kupil baterijo, nekaj
vložkov zanjo in dober žepni nož. Čeprav mi ni oče nikoli
dajal denarja, brez njega nisem bil nikdar. Poleg gramoza
sem nabiral in prodajal staro železo in gobe, ki sem jih
najprej doma posušil. Vse nabrano sem prodal in s tem
toliko zaslužil, da sem si sam kupoval obleko in obutev.
Ponujale pa so se tudi druge priložnosti za zaslužek. Tako
smo se nekaj let po zaprtju oziroma demontaži strojev na
žagi v Jelenovem Žlebu, kjer je kljub temu, da so stroje
odpeljali, ostalo še veliko starega železa, s prijatelji odpravili
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do dve uri oddaljenega »nahajališča«. S seboj smo vlekli
vsak svoj voziček. Nazaj grede sem hodil skoraj tri ure, saj
sem moral vleči poln voziček starega železa. Bilo ga je za
skoraj 100 kg. Ves napor pa je bil pozabljen, ko sem za železo
dobil po 25 par za kilogram ali skupaj 22,5 dinarjev, kar je
bilo celo bogastvo. Leto 1937 je bilo zelo bogato z žirom. Po
mnenju najstarejših polharjev je bilo najbogatejše v zadnjih
100 letih. Bukve so bile tako polne žira, da si komaj videl
listje med njim. Spomnim se neke sobote proti koncu
septembra, ko je svak okrog poldne prišel k nam in povedal,
da gredo popoldne nastavljat polhom v »Prejčnek«, kjer
bodo tudi prenočili. Prosil sem ga, naj me vzame s seboj. Po
kratkem prigovarjanju je privolil. Šel sem po pasti, tako da
mi je lahko pokazal, kako se past pripravi. Povedal mi je
tudi, da se past nastavi na vejo ob deblu bukve. Sam sem se
odpravil takoj po kosilu in nastavil pasti, kakor me je
»naučil«, in ga na dogovorjenem mestu počakal. Ko se mi
je pridružil, me je najprej vprašal, če sem nastavil pasti.
Odvrnil sem mu, da sem to naredil že pred dvema urama.
»Zakaj pa nisi nastavil na tole najbližjo bukev?« Ta bukev
danes, ko to pišem, še vedno stoji. »Saj sem nastavil tudi
nanjo,« sem mu odgovoril. »Ja, kje je pa potlej drangla?«
se je začudil. »Kakšna drangla, saj sem pasti odnesel čisto
na vrh bukve,« sem bil začuden. Možak pa se je začel
smejati, in to tako, da so mu solze stopile v oči. Še dva dni
pred smrtjo se je spomnil tega dogodka. Po tem dogodku
sem vedel, da pasti ne odneseš v krošnjo, temveč jih pritrdiš
na en konec dolge palice, ki ji pravimo drangla. Takšno
palico pa prislonimo na drevo s tistim koncem, na katerem
je pritrjena past, obrnjenim v krošnjo drevesa. Po določenem
času pa greš tako nastavljene pasti pregledat, ne da bi bilo
potrebno plezati po visokih bukvah. Ker se je že mračilo,
sva na hitro pobrala nekaj ulova in se odpravila v Kapčevo
goščo, kjer je že gorel velik ogenj, okoli katerega je sedelo
šest polharjev. Zame je bila to do tedaj najlepša noč. Tako
čudovito tajanstvena. Iz ure v uro je bil direndaj polhov, ki
so v vedno večjem številu prihajali iz svojih dupel in
»razgrajali« v krošnjah košatih bukev, polnih žira, vedno
večji. Kar naenkrat pa se je oglasila velika sova uharica in ob
ognju sedeči polharji so začeli na glas preklinjati. Svak mi je
razložil, da preklinjajo, ker se polhi, ko zaslišijo sovo, hitro
poskrijejo v svoja dupla in se tudi več kot eno uro ponovno
ne prikažejo, zaradi česar je lahko ulov manjši. Zanimiva
noč je zelo hitro minila. Izkušeni polharji so zjutraj iz pasti
pobrali vsak več kot sto polhov. Jaz pa sem presrečen koračil
proti domu z ulovljenimi tremi polhi. Čeprav moj ulov ni
bil bog ve kaj, se je tiste noči v meni prebudila polharska
strast, ki je močna še danes in bo takšna ostala do konca
mojih dni. Seveda sem si skozi čas nabral ogromno znanja
in izkušenj iz polharstva. Jeseni, okrog 15. oktobra, je oče
odhajal na delo v hrvaške gozdove. Jesenski odhodi večjih
skupin Potočanov na delo v slavonske gozdove so skozi
desetletja postali tradicija. Njegovega odhoda sem se veselil,
česar ne tajim. Iz izkušenj sem vedel, da bom imel zaradi
njegove odsotnosti več prostega časa in bom lahko do mile
volje smučal. Mame se pa tako ali tako nisem bal. Moja mama
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je bila namreč zelo lakomna na denar, kar je tudi danes. V
tistih časih sem bil takšen tudi sam. Skozi čas pa me je življenje
naučilo drugačnega gledanja na denar. Tako je moja mama
pri svojem bratu našla dodatni zaslužek, ki bi ga lahko preko
zime prinesel k hiši jaz. Mamin brat, ki je padel v vojni 8. 12.
1943, je s svojimi konji redno vozil bukove hlode iz
Auerspergovih gozdov. Od doma je odhajal ob 5. uri zjutraj,
vračal pa se je okrog šestih zvečer. Naslednji dan pa je tiste
hlode odpeljal v približno 30 km oddaljeni Martinjak na
Premrlovo žago. No, in ta drugi del vožnje, se pravi od doma
do Martinjaka in nazaj, naj bi prevzel jaz z našimi voli.
Zaslužek od ene vožnje je znašal 50–60 dinarjev. Za ta denar
si lahko kupil na primer 4 kg sladkorja, kar ni bilo malo. Tista
zima 1937/38 je bila ena najhujših v mojem življenju.
Mama me je budila okrog polnoči ali pa še prej. Voli so bili
že nahranjeni, tako da sem drgetajoč od mraza lahko takoj
krenil s težkim vozom po zmrznjeni cesti. Često sem prišel
na žago, ko so zaradi teme še gorele luči. Kdaj sem torej šel
od doma? Ure nisem nikoli videl, saj jo je mama skrivala
pred menoj. Čez Bloško planoto je po navadi pihala burja.
Oster mraz mi je šel prav do kosti. Spominjam se, kako sem
se 5. 12. vračal domov proti Travniku napol mrtev od mraza.
Srečevali so me sošolci (med njimi tudi kasnejša žena), ki so
hiteli na Miklavžev večer in se mi smejali, saj sem tako
utrujen in premražen verjetno izgledal zelo bedno. Sam pa
sem priganjal moje uboge voliče, da bi čimprej prišel domov
in zlezel na toplo peč. Kaj je pomenilo za 14-letnega fanta
biti 16–18 ur dnevno na takšnem mrazu, brez toplega
perila, brez zimskih oblačil in toplega obroka, ve samo tisti,
ki je kaj takega izkusil. Naj kaj takšnega ne doživi nihče več!
Naj se kaj takega ne ponovi nikoli več! Pot sem ponovil 19krat in mami prislužil 930 dinarjev. Za ta denar si takrat
kupil povprečno kravo. Bližal se je 19. marec, dan sv. Jožefa,
ko so se po navadi vračali domov hrvatarji s svojim
zaslužkom. Lahko pa tudi z dolgom, dogajalo se je tudi to.
Tudi pri mojem svaku, ki je bolj cenil dobro življenje kot
denar, pa mu kljub temu ni nič manjkalo. Veselil sem se
očetovega povratka, saj sem komaj čakal, da me bo pohvalil,
ker sem bil priden in sem v njegovi odsotnosti toliko
zaslužil. Toda od tega ni bilo nič. Oče me je samo krepko
oštel, češ da so voli precej shujšani in zaradi tega toliko manj
vredni, kolikor sem jaz zaslužil. Dobro leto kasneje,
natančneje 23. aprila leta 1939, sem se odpravil k trgovcu,
da bi si kupil kolo. Prodajal jih je trgovec Ivančič. Če si hotel
dobiti kolo, si moral položiti 10 % gotovine, ostalo pa plačati
v roku enega leta. Če razlike nisi odplačal, je prišel in ti vzel
kolo. Izbral sem si kolo znamke Mielle. Cena zanj je bila
1350 dinarjev. Ko sem mu hotel dati svojih prihranjenih
300 dinarjev, mi je rekel, naj grem k očetu po potrdilo, da se
strinja z nakupom, pa mi bo lahko prodal vsa kolesa. Šel bi
do samega satana po tisto potrdilo, a k očetu za nobeno
ceno. Ko je trgovec videl, da pod takšnimi pogoji s prodajo
ne bo nič, si je premislil in rekel, da bo tokrat naredil izjemo,
ker sem priden in delaven fant, zato se lahko zanese name.
Ves srečen sem iz njegovih rok prevzel moje novo rdeče
kolo in hajd na vožnjo. Tako sem se vozil do poznega
popoldneva, ko bi bilo treba iti domov. Mene pa je začela
peči vest, češ, kaj sem napravil brez očetove vednosti. Sicer
bi kolo lahko vrnil, ampak potem bi bil ob vplačanih 300
din, saj mi jih trgovec ne bi vrnil. Šel sem k sosedovim in
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skrivaj gledal, kaj dela oče. Stal je na hišnem pragu in se
nikakor ni hotel odpraviti v gostilno, kar je bila navada
vsako nedeljo. In se je soseda odpravila k nam. Da bi videla,
kakšne volje je oče, ga je vprašala: »Kaj ne greš danes nič v
gostilno?« Oče ji je jezno odvrnil: »Čakam ono barabo,
pravijo, da je kupil bicikel!« Soseda se je zavzela zame: »In
kaj, če ga je kupil? Ga bo že odplačal.« Oče pa ni pustil do
sebe: »Samo pripelje naj ga, mu ga bom takoj s cepinom
razbil.« Pa sem kolo pustil pri sosedu in se skrivoma
prikradel do svoje sobe na podstrešju naše hiše in skušal
zaspati. Pa ni šlo. Delal sem vse mogoče načrte, kako naj se
izvlečem iz zagate, pa se je s pomočjo mojega zlatega svaka
vse dobro izteklo. Kljub temu pa so me obhajali dvomi, ali
bom zares zmogel v obljubljenem času spraviti skupaj 1050
din, kolikor sem bil še dolžan za kolo. Ker smiljenje samemu
sebi nič ne pomaga, sem začel iskati razne priložnosti za
zaslužek, saj sem hotel vsem dokazati, da sem dovolj
sposoben in lahko sam odplačam kolo. Tako sem sosedi za
10 dinarjev pokosil veliko njivo. S trgovcem Rusom sem se
dogovoril, da bom belil celulozo po 10 din za meter. Po
navadi se je na dan naredilo okrog 2 metra, meni pa je s
pomočjo prijateljev, ki so rezali les na metre, uspelo obeliti
do 4 metre na dan. Za plačilo pa so se lahko zapeljali z
mojim kolesom. Tisto leto sem posušil tudi 14 kg jurčkov in
jih prodal po 28 dinarjev za kg. Zaslužiti sem uspel toliko,
da je bilo kolo plačano že jeseni leta 1939, več kot pol leta
pred dogovorjenim rokom. Jeseni leta 1940 smo šli s tovariši
v borovške gozdove delat drva. Tam smo bili do marca leta
1941, ko smo se v hudem metežu komaj prebili do doma.
Pot sem opisal v zgodbi »V metežu« (objavljena v 2. številki
lanskih Odmevov). Doma nisem bil prav dolgo, saj sem 25.
marca 1941 odšel v podoficirsko šolo jugoslovanske vojske
v Čuprijo, mesto južno od Beograda v Srbiji. Na poti sem bil
v Beogradu ravno 27. marca, ko so tam potekale velike
demonstracije proti tretjemu rajhu. Sprejemni izpit za
sprejem v podoficirsko šolo sem opravil brez težav. Že po
nekaj dneh šolanja sem slišal pogovor med aktivnimi oficirji
takratne jugoslovanske vojske, ki so se pogovarjali o
verjetnem napadu nemške vojske na takratno Jugoslavijo in
njeni veliki moči ter zelo negotovi usodi jugoslovanske
vojske. Na hitro sem se odločil za pobeg, kar mi je tudi
uspelo. K teti v Beograd sem prispel 5. aprila 1941 ob pol
polnoči. Že naslednji dan, 6. aprila, pa se je ob štirih zjutraj
začelo nemško bombardiranje Beograda, ki sem ga preživel
brez poškodb in se vrnil domov. V Travnik sem prišel v
soboto popoldne, slab teden kasneje, in na svoje veliko
presenečenje tukaj že našel okupatorske vojake – Italijane.
Kot zaveden Jugoslovan in član napredne organizacije
»Sokol« sem šel v sobo in se nad izgubljeno svobodo
bridko razjokal. Tudi pri nas se je torej začela druga svetovna
vojna. Od naših naprednih učiteljev smo bili o poteku vojne
dobro obveščeni. Sam pa sem vsak dan hodil tudi v sosedovo
gostilno »pri Koširju«, po domače pri Špelčnih, kjer sem
poslušal pogovore vaških gospodarjev. Precej jih je bilo za
Hitlerja, saj so podlegli stalni agresivni propagandi
kočevskih Nemcev. Tukaj končujem zapis o svoji mladosti
ali, kakor radi rečemo, najsrečnejšem obdobju življenja. 31.
5. 1941 sem postal polnoleten, bila je vojna in začeli so se
drugi časi. A o njih v nadaljevanju.
Se nadaljuje.
Pripravil: sin Jaka Bartol
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NEKAJ O POLHU IN LOVU – POLHANJU
V naši družini je lov na polha kar že neka tradicija, lovili
so jih moji predniki, stari ata, oče in zadnjih 30 let jih
lovim tudi sam.
Stari ata, Alojz Bartol st., je tudi sam izdeloval pasti in
ohranjal stare bukve, posebno tiste z dobro letino žira.
Tudi oče je bil velik ljubitelj gozda in je na območju
okoli Loškega Potoka tja do Glažute in Prezida poznal
malone vse dobre stave in polšine (luknje), v katerih
polhi prezimijo. V članku »Moje življenje« je opisal
tudi svoj prvi lov s polharji v Prečniku leta 1937, ob
rekordni stoletni sezoni. Napisal je: »Bukev je močno
cvetela, žira na bukvah pa je bilo več kot listja, temu
primerno tudi polhov. V eni noči se je ujelo tudi 100 in
več polhov.«
Toliko polhov, kot jih je bilo nekoč, seveda nikoli več ne
bo. Pa ne zaradi pretiranega izlova, saj je večina starih
polharjev že pomrla, srednje in mlajše generacije pa
lov na polha počasi opuščajo. Mednje štejem tudi sebe.
Smo pa v Travniku imeli najstarejšega polharja, Franca
Benčino, ki je živel čez 90 let, polhe lovil pa 70 let.

So pa še naravni sovražniki, ki jih seveda ni malo. Za
spremljanje in opazovanje polha v naravi sem pred petimi
leti postavil na hišni parceli v Prečniku, kjer je ostalo še
veliko starih bukev, večje število hišk oz. kotilnic. Izdelal
in pomagal postaviti jih je prijatelj Tišler – Ivan Kordiš.
Tu celo leto opazujem prisotnost polhov, njihovo število,
število mladičev in čas, ko zapustijo hiške ter gredo spat.
Če so včasih konec oktobra že vsi pridno dremali, so
zadnja leta v začetku novembra še aktivni.
Moram povedati, da na parceli, kjer so kotilnice, polhov
praktično ne lovim, mogoče samo za vzorec ob dobri
letini. Tako je bilo tudi letos, ko sta covid-19 in epidemija
naredila svoje s prepovedjo druženja in policijsko uro,
tako da sem večkrat sam ob ognju poslušal gozdni
direndaj polhov in oglašanje sove kozače in nato prespal
v brunarici v Prečniku.
DA SE NE POZABI
V nadaljevanju svojega prispevka sem napisal še nekaj o
polharskem društvu Jazbina, o etičnem kodeksu lova na
polhe in nekaj o samem polhu.

Znak polharskega društva Jazbina (leta 2004)

Potoški polhar - Franc Benčina okrog leta 1960

S pretirano sečnjo smo v zadnjih 20 letih posekali
vse stare in debele bukve in močno skrčili življenjski
prostor – ni več naravnih dupel za vzgojo mladičev, pa
tudi hrane je manj. Prišlo je tudi do velikih vremenskih
sprememb, ki smo jim priča zadnja leta. Zajele so nas
nepredvidene zmrzali, dolgotrajne suše, žled leta 2014
in nekaj viharjev. Vse to je vplivalo na rodnost bukve oz.
količino žira, glavne hrane polha. Zgodi se, da za časa
cvetenja slana uniči cvet ali pa suša prizadene bukev,
tako da odvrže žir prav v času kotitve mladičev. Hrane
zmanjkuje, mladičev je manj, večina pa jih pogine čez
zimo zaradi premajhnih zalog maščobe.
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Po letu 2000 je bil pogoj za lov na polha članstvo v
društvu in dovolilnica, ki jo društvo izda. Zato so se v delu
Slovenije (Notranjska, Dolenjska in tudi Primorska)
začela ustanavljati polharska društva. V Loškem Potoku
je bilo ustanovljeno aprila 2004, z imenom Jazbina.
Pobudnik in prvi predsednik društva je bil žal že pokojni
Anton Gregorič – Gringo. Društvo je organiziralo nekaj
odmevnih srečanj (veselic). Posebno veselo je bilo
še istega leta 2004 pri zlati smreki, ko so pozno v noč
odmevali zvoki takrat priljubljenega ansambla Gamsi.
Tudi leta 2005 je bilo srečanje – druženje pri zlati
smreki, leta 2006 in 2007 pa na platoju industrijske cone
v Malem Logu.
Z vstopom v EU je Slovenija dosegla, da je lov na
navadnega polha lov na divjad in je dovoljen v času od
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1. 10. do 30. 11., velja pa omeniti, da lova na polha ne
poznajo nikjer v Evropi in smo v tem primeru izjema.
Naši pogajalci so poudarili, da polhanje na Slovenskem ni
izključno lov na polha, ampak je s tem povezana bogata
kulturna tradicija, ki so jo na slikovit način opisali naši
pisatelji (Valvasor, Jurčič, Erjavec), in na to smo lahko
polharji ponosni.
Leta 2008 je prišlo v lovu na polha do velike spremembe
v zvezi z dovolilnicami. Uradni list RS z dne 19. 2. 2008
navaja: »Polhanje je način lova, za katerega ni potreben
lovski izpit, potrebna pa je polharska dovolilnica, ki jo
na določenem obrazcu predpiše ministrstvo. Državljani
Republike Slovenije dovolilnice dobijo od starešin
lovskih družin in na sedežih LDN (upravljavca lovišča)
in je brezplačna.«

mačke, vrane, šoje, kače, lisice pa tudi veliki gozdni polži,
ki golim mladičem izsesajo kri. Dan po navadi prespijo v
luknjah na tleh, v drevesnih duplih, v ptičjih valilnicah ali
med koreninami. Polh je zelo gibčen in bolj okreten kot
veverica, skoči lahko od 7 do 10 m, je teritorialna žival. Na
zimsko spanje se odpravi včasih prej, včasih malo kasneje,
a v začetku meseca novembra že vsi veselo spijo v svojih
polšinah. Zimsko spanje se imenuje hibernacija, med njo
izgubijo 35 do 50 % telesne teže, temperatura pa se spusti
tudi pod 0 stopinj Celzija, a ob dotiku se takoj zbudijo.
Polh je vsejed, glavna hrana so bukov žir, gozdni plodovi
in semena, je pa tudi gobe. Spomladi je popke bukve,
mlado skorjo, žuželke in ptičja jajca.

Članstvo v društvu je zaradi tega močno upadlo, s 60 na
20 članov, občni zbor je tako marca 2012 z absolutno
večino sklenil, da društvo preneha z delovanjem.
Leta 2006 je bilo v Sloveniji ustanovljenih že 18
polharskih društev, zato je koordinacijski odbor
polharskih društev Slovenije v Polomu na Kočevskem
sprejel etični kodeks polhanja, ki pravi:
■pasti nastavljamo pred nočjo, jih ponoči večkrat
preverimo in zjutraj poberemo
■na istem območju izvedemo največ dva lova na sezono
■ne pobiramo pasti drugih ali ujetih polhov
■naenkrat nastavimo največ do 30 pasti
■ujetih polhov ne zavržemo in z njimi ne pridobivamo
materialne koristi
■ujete polhe racionalno izkoristimo, meso uporabimo
za hrano, mast za zdravilne pripravke, primerne kože
za strojenje
■skrbno beležimo število uplenjenih živali
■polhov ne lovimo živih in jih ne držimo doma v
kletkah, kar nam prepoveduje tudi zakon.
NEKAJ O POLHU
Poleg navadnega polha, latinsko »glis glis«, pri nas v
Sloveniji živi še vrtni polh, drevesni in podlesek. Lov na
zadnje je v zakonu prepovedan.
Navadni polh je pretežno nočna žival, ki se giblje v
krošnjah dreves, redko se spusti na zemljo. Njegova teža je
odvisna od letnega časa, med letom tehta od 60 g do 230 g,
pred začetkom zimskega spanja pa kapitalci, polni masti,
dosežejo 30 dag ali več. Odrasli polhi merijo v dolžino 40
cm, skoraj polovica pa odpade na rep. Kožuh je srebrno
sive barve, s starostjo se pojavljajo rjavi odtenki. Pojavljajo
pa se tudi črni, beli, sivi in rdečkasti polhi. Samice nosijo
mladiče 30 do 31 dni. Obdobje kotitve je čez poletje, ko
se bukov žir že malo odebeli. V leglu je lahko od enega do
deset mladičev. Če bukev ne obrodi in v bližini ni druge
hrane, se polhi ne razmnožujejo. Mladiči odraščajo zelo
hitro in pridobivajo po 3 g teže na dan. Življenjska doba
je 5 let, v ujetništvu pa 12 ali več. Ima mnogo naravnih
sovražnikov, kot so sove, kune, podlasice, divje in domače
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Polh kot glodalec napravi veliko škode v gozdu
(obročkanje) in v objektih, zgrajenih blizu gozda. Včasih
so kmečki gospodarji dajali po vrečo krompirja za plačilo,
da so se rešili te nadloge, zato ga nekateri imenujejo
tudi gozdna podgana. Polšje meso je zelo okusno, kar
so vedeli že stari Rimljani, ki so polhe gojili v lončenih
posodah in pečene na palčkah namakali v med. V revnih
družinah je bilo ob dobri letini edino meso, jedli so ga
tudi dvakrat na dan. Očiščene, oprane, nasoljene polhe
pečemo v lastni masti, pripravimo dober »ajmoht« ali
polhov golaž.
Najbolj dragocena stvar pri polhu pa je polšja mast.
Previdno se pobira z zamaščenih polhov, topi v dvojni
posodi na zmernem ognju, shranjuje pa se v temnih
stekleničkah v temnem prostoru. Z mastjo zdravimo
odrgnine, ozebline, opekline, zelo učinkovita pa je tudi
za zdravljenje rane na želodcu in dvanajsterniku.
Naj omenim še pokrivalo iz polšjih kožuščkov –
polhovko, ki je že več kot 100 let simbol slovenstva,
zato so jo v 2. svetovni vojni nemški okupatorji celo
prepovedali. Za polhovko potrebujemo 32 kožic enake
velikosti. V gostilni pa rada dobi noge, zato se nikoli
ne položi na polico oziroma obesi. Nosi se do pol čela,
nikoli naravnost, nekoliko postrani, »na aufbiks«.
Dodajam še, da je polh veseljak, radovednež, sladkosned,
godrnjač in občasno tudi pijanček.
Jaka Bartol
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Minila sta dva meseca in zopet se vam oglašamo z novičkami iz knjižnice. Tudi tokratna bogata bera
knjižnih novosti ponuja obilo napetega in zanimivega branja za vse okuse!
JILL SHALVIS
Dlje od večnosti
Ljubezen nas lahko zadene kot strela z jasnega.
Grace ni nikoli niti pomislila, da bo morala
kdaj življenje začeti čisto znova, iz nič. Tako je v
Lucky Harborju začela delati kot sprehajalka psa
prezaposlenega zdravnika Josha Scotta. Ko se
nekega dne varuška njegovega otroka preprosto
ne prikaže, Grace prevzame še skrb zanj. In kaj kmalu skrbi za dom
privlačnega samskega očeta.
Josh je kot odličen zdravnik tako zaposlen, da nima časa za čisto
nič drugega razen za službo in da mu doma stvari polzijo iz rok, kaj
šele da bi imel kaj časa zase – vsaj dokler v mesto ne pride Grace,
ki mu življenje obrne na glavo. Predvsem pa mu pokaže, da ni
življenje nikoli tako zelo polno zasedeno, da se ne bi dalo nekam
stlačiti še drobnih radosti. Josh in Grace ne vesta, ali se bo njuna
zveza obnesla. Toda v Lucky Harborju vse srčne zadeve uspevajo
kot gobe po dežju.

CHRISTI CALDWELL
Damin stražar
Zaščitil jo bo pred vso temo, ki tiči v zlobnih
človeških srcih – razen pred tisto v svojem. Niall
Marksman v zloglasnem klubu Pekel in greh, ki
stoji v mračnih londonskih ulicah, z veseljem
pobira bogastvo istih ljudi iz visoke družbe, ki
ga nekoč niti pogledali ne bi. Ja, Niall je prodal
dušo hudiču in plačal visoko ceno. Toda ko se na pragu kluba pojavi
lady Diana Verney, ki je prišla po pomoč, se Niall zave, da je hudič
končno prišel po svoje plačilo – tako, da ga je prisilil, da je postal
stražar razvajene vojvodove hčerke.
Diana, ki jo visoka družba prezira, oče pa se ne zmeni zanjo, ve, da
ji nekdo želi škoditi. Njen edini zaščitnik je Niall, z brazgotinami
zaznamovani moški, čigar življenje je prepredeno z nevarnostjo.
Zdaj sta njena življenje in varnost v rokah najbolj nevarnega
moškega v Londonu. Toda to je moški, ki je bil vzgojen na ulicah in
je bil vajen ukrasti, kar koli je hotel – vključno z daminim ugledom
in njenim srcem.

CATHERINE BYBEE
Ko vidim tvoj nasmeh
Zakonska zveza Trine Petrov, sklenjena na osnovi
pogodbe, bi morala biti kratka. Vendar tragedija
njeno trajanje še skrajša in Trina postane vdova
ter hkrati najbogatejša ženska na svetu. Da bi si
opomogla od šoka, odpotuje v Italijo. Priseže si,
da se tam ne bo v nikogar zaljubila. To pa seveda
ne pomeni, da se ne bo na poti domov. Ko superzvezdnik country
glasbe Wade Thomas sreča v hotelskem baru Trino, je deležen
hladne prhe. Ker je vajen, da ga povsod obletavajo oboževalke, ona
pa, ne samo da ne kaže nobenega zanimanja zanj, pač pa se ji povrhu
niti sanja ne, kdo je on, je Trina zanj še toliko večje presenečenje
in posledično še toliko bolj mikavna. Ko se začnejo stvari med
njima ogrevati, se Trinino življenje zelo zaplete, ko ugotovi, da
okoliščine smrti njenega moža niso čisto takšne, kot je ona mislila,
da so. Nevarnost, ljubezen in slavna oseba se povežejo v silno tvegan
trikotnik, ki se iz strani v stran vedno bolj zapleta do skrajnih meja
vrelišča.
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LEE CHILD
Modra luna
Na brezciljnem potovanju z medkrajevnim
avtobusom Reacher opazi starca z ovojnico, ki
mu več kot očitno preti nevarnost. Ker ga želi
obvarovati pred napadalcem, izstopi na njegovi
postaji in ga zasleduje. Toda izkaže se, da ne gre
le za ovojnico, polno gotovine. Ostarela starša sta
se namreč zaradi nekaj prenagljenih odločitev, ki sta jih sklenila v
stiski, znašla globoko v dolgovih do mestnih oderuhov. Zadostuje
le nekaj predrznih potez in že postane Reacher najbolj iskana oseba
sredi rivalske bitke med brutalnimi albanskimi in ukrajinskimi
kriminalci. Ker mora ostati korak pred nasilneži in morilci, se
spoprijatelji s tamkajšnjo natakarico, ki se mu zaradi svojih slabih
izkušenj pridruži v spopadu. Izgledi so slabi, a Reacher verjame, da
v življenju pridejo trenutki, ko bi vendarle morala zmagati pravica.

TADEJ GOLOB
Virus
Pred vami je četrti del kriminalke o inšpektorju
Tarasu Birsi, z nadvse aktualnim naslovom
– Virus. Osrednji negativec je tokrat serijski
morilec, zgodba pa je znova postavljena v različne
kraje po Sloveniji. Ali ni vsako naše dejanje, tudi
kriminalno, samo sledenje osnovni življenjski matrici? Vsako zlo
posledica nekega prejšnjega zla, okužbe z njim?

MATTIAS EDVARDSSON
Dobri sosedi
Dobri sosedi so psihološki roman o nevarnosti,
o tem, kaj se zgodi, če se preveč zbližaš s sosedi.
Premleva naše pojmovanje varnosti in opisuje
komaj zaznavno ločnico med prav in narobe.
Kako dobro poznate sosede? In kaj se zgodi, ko se
grožnja vseli v vaš dom?
Micke in Bianca se preselita v mirni okoliš s
stanovanjskimi hišami, ki se zdi enkraten zanju in za njuna otroka.
Toda ko začneta spoznavati nove sosede, se mednju prikrade
nelagodje.
V isti ulici stanujejo še Jacqueline s sinom Fabianom, Gun-Britt in
Åke ter Ola. Jacqueline je nekdanji fotomodel, ki ji življenje uhaja
izpod nadzora, saj ima rahlo posebnega sina. Gun-Britt in Åke sta
upokojenca, ki skrbno spremljata vsak korak sosedov, Ola pa so
pred kratkim oropali in je vse bolj obseden z ohranjanjem varnosti
v idili stanovanjske četrti. Ko Bianco povozijo pred njeno hišo, se
najprej zdi, da se je zgodila tragična nesreča. Toda ko se v bolnišnici
bori za življenje, začnejo sosedi in policija dvomiti, da gre zgolj
za nesrečo. Micke je vedno verjel v pravico. Kaj pa, če je za njeno
zmago potrebno nasilje?
S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti.
Vljudno vabljeni v knjižnico Loški Potok! Čim lepše in prijetneje
preživite preostanek letošnje zime! Radi in lepo se imejte ter
ostanite zdravi!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
Odmevi

KULTURA

OBČINA SODRAŽICA IZDALA OBSEŽNO MONOGRAFIJO
SODRAŠKIH 800
Sodražica je lani praznovala
častitljiv jubilej – 800.
obletnico prve pisne
omembe. Mnogi slovenski
kraji se ne morejo ponašati
s tako dolgo zgodovino, še
posebej ne pisno. Davnega
7. aprila 1220 je Sodražica,
skupaj z Vinicami in
Ribnico, leta 1241 pa še
Zapotok (in več ribniških
vasi), stopila iz anonimnosti v tok zgodovine. Približevanje
okrogli obletnici je pred nekaj leti sprožilo misel, da se s
knjigo Sodraških 800 poklonimo vsem rodovom in mnogim
posameznikom. Knjiga, ki je bila predstavljena v športni
dvorani v Sodražici 1. oktobra 2020, je trdo vezana, velikega
formata in vsebuje 920 barvnih strani. Zasnovana je široko
in celovito. 32 prispevkov, ki so jih napisali tako renomirani
raziskovalci iz Ljubljane kakor mnogi zavzeti domačini, se
spleta v deset razdelkov. Sprehod skoznje odpira različna
»okna« v preteklost in sedanjost. Naniza mnoga nova
spoznanja in doslej neznane ugotovitve. Monografija je bogato
opremljena z arhivskimi dokumenti, zemljevidi, grafi, tabelami
in slikovnim gradivom. Posebno vrednost ji dajejo številne
sprotne opombe. Izčrpno navaja dostopne in relevantne vire
ter literaturo. Ob koncu vsakega prispevka je prevod povzetka
v angleščino. Sodražica je bila v zgodovini in je tudi še danes
s številnimi vezmi in nitmi povezana s sosednjimi občinami.
Povezava z Loškim Potokom je bila tako preko socialnih,
gospodarskih kakor tudi povsem vsakodnevnih stikov.
Zlasti po izgradnji kočevske železnice leta 1893 in zgraditvi
ceste iz Sodražice v Loški Potok leta 1894 se je dobršen del
prometa iz Loškega Potoka in Dragarske doline preusmeril
preko Sodražice v Ribnico in naprej. V cerkvenem oziru sta
bila tesneje povezana Gora in Loški Potok. Nenazadnje so
omenjene vezi pogojile marsikatero poroko med Sodražani
in Potočani. Zato je knjiga zanimiva tudi za občane Loškega
Potoka. Nenazadnje, marsikateri prebivalec potoške občine
ima svoje korenine v občini Sodražica. Za vas bo knjiga gotovo
še posebej zanimiva in dragocena.
Iz vsebine
Okvir vsakokratnemu dogajanju v času daje pokrajina,
zemlja, zato je prvo poglavje posvečeno njej. Predstavi
naravnogeografske danosti občine Sodražica, njen rastlinski
in živalski svet. Drugo poglavje izpostavi izbrana obdobja
zgodovine, od najstarejšega z bolj skopo ohranjenimi
arheološkimi sledmi, ko ime Sodražice še ni bilo zapisano, a
je bilo že vpeto v tedanje dogajanje. Podrobneje so prikazani
fevdalno okolje visokega srednjega veka in okoliščine prve
omembe Sodražice v ohranjeni listini, spisani 7. aprila 1220
na gradu Turjak, ter obdobje poznega srednjega veka v
širšem kontekstu dolenjske pokrajine. Zanimiv prispevek
odstira pogled na Sodražico v luči najstarejših ohranjenih
urbarjev ribniškega gospostva iz 16. in 17. stoletja. Prispevek
z izzivalnim naslovom Sodražica – sejemska vas ali trg?
odgovorja, zakaj Sodražica kljub močni tradiciji tedenskih
tržnih dni, potrjenih s strani vladarice Marije Terezije šele
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sredi 18. stoletja, formalno ni pridobila statusa trga do leta
1865. Sklop Zgodovinski mejniki zaključujejo odmevi
prve in druge svetovne vojne, dveh najtežjih preizkušenj
20. stoletja, ki so zelo zaznamovali Sodražico. Tretje poglavje
prinaša vpogled v preteklost in sedanjost občine Sodražica,
še zlasti prizadevanja za ponovni nastanek občine in njeno
delovanje od ustanovitve 1998 do danes. Četrto poglavje
prikazuje verski utrip od nastanka farnega vikariata leta 1753
skozi različna zgodovinska obdobja do danes. Podrobno
so prikazana dolgoletna prizadevanja Gornikov za svojega
duhovnika in župnijo ter njen razvoj skozi 110 let, ko je
bila leta 2020 zopet priključena Sodražici. Nova Štifta je
predstavljena kot romarsko, duhovno in izletniško središče.
Poglavje Šolstvo in zdravstvo prinaša prikaz začetkov in
razvoja najstarejšega šolstva v Sodražici (od leta 1793), bogato
dokumentiran z arhivskimi viri, ter pomembnejše mejnike
v razvoju šole do danes. Prvič je temeljito in zaokroženo,
na podlagi različnih arhivskih in številnih ustnih virov,
predstavljen razvoj zdravstvene oskrbe v Sodražici. Poglavje
Kraji in ljudje predstavi prebivalstvene značilnosti občine
Sodražica, sledita sistematičen opis naselij in etimološka
razlaga izvora naselbinskih imen. Spregledana nista bogata
etnološka dediščina in pestro bajeslovno izročilo, kakor odseva
v folklornem pripovedništvu. Posebno poglavje je namenjeno
gospodarskim dejavnostim. Gospodarstvo je (bilo) v vsakem
zgodovinskem obdobju temelj preživetja, gonilo napredka
in usmerjevalec tako družbenega kot kulturnega življenja.
Orisu nekoč prevladujočega kmetijstva sledi obširen prikaz
večjih podjetij ter mnogih obrti pred drugo svetovno vojno
in gospodarskega razvoja v spremenjenih družbenih razmerah
po drugi svetovni vojni do danes. Poglavje o umetnosti prinaša
tri poudarke. Prvi je posvečen sakralni dediščini, v ospredju
sloviti baročni cerkvi pri Novi Štifti, pa tudi župnijski cerkvi
v Sodražici, cerkvi na Gori in pri sv. Marku. Sodražica je v
Sloveniji verjetno najbolj poznana po različnih zvrsteh glasbe
in njenih ustvarjalcih. Obraze glasbe osvetljuje posebno
poglavje. Razdelek zaključuje prikaz sodobnih likovnih
ustvarjalcev. Knjigo Sodraških 800 skleneta dve obsežni
poglavji: deveto predstavi razvoj in sedanjost 35 društev, ki v
občini Sodražica bogatijo njen vsakodnevni utrip. V sklepnem
10. poglavju z naslovom Znani Sodražani se pred bralcem
zvrsti 32 osebnosti, ki so vsaka na svoj način kot nekakšni
ambasadorji dvigale Sodražico iz anonimnosti in jo umeščale
na zemljevide kulture, duhovnosti, znanosti in umetnosti.
Soustvarjalci knjige smo prepričani, da boste v njej odkri(va)
li vedno znova dragoceno, koristno in zanimivo branje, ki bo
širilo vaše vedenje o pisani preteklosti in živahni sedanjosti
občine Sodražica, njenega ožjega in širšega sosedstva. Knjiga
je primerna tudi za poslovno darilo. Njen nakup predstavlja
podporo opravljenemu delu piscev in vsem, ki so sodelovali
pri njenem nastajanju.
Knjigo Sodraških 800 lahko naročite oz. kupite na Občini
Sodražica in v knjižnici Sodražica v času uradnih ur ali v
muzejski trgovini Rokodelskega centra Ribnica. Dodatne
informacije dobite na telefonski številki 01/8366-075 ali
po e-pošti obcina@sodrazica.si.
mag. Ludvik Mihelič, urednik
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V SLOVO

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev …
Ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)
ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega

KAROLA KORDIŠA
iz Šegove vasi 38
(1941–2020)
Iz vsega srca se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih
trenutkih pomagali in bili z nami. Hvala vam za izrečena
sožalja, za vsako iskreno besedo, za svete maše, cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega.
Posebna zahvala gre dobrim sosedom, prijateljem in znancem.
Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred in pevcem
za zapete pesmi.
Vsi njegovi

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,
hvala ti za čas, ljubezen, skrbi,
hvala ti za bisere, vtkane v trpljenje,
mama, naj ti večna lučka gori.

ZAHVALA
V 78. letu se je od nas poslovila
draga mama, stara mama, sestra in tašča

IVANKA KORDIŠ
iz Retij 106
(1942–2021)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in maše.
Zahvaljujemo se osebju Doma Janeza Krstnika v Trnovem,
kjer je preživela zadnja leta svojega življenja.
Posebna zahvala gre tudi g. župnikoma Tonetu Kompareju in
Rafaelu Ariasu za lepo, čustveno darovano žalno slovesnost.
Hkrati pa se zahvaljujemo tudi našemu g. župniku Bojanu
Travnu, da nam je to omogočil.
Žalujoči: vsi njeni

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA
ob zadnjem slovesu našega dragega očeta,
starega ata in pradedka

STANISLAVA ANZELJCA
iz Malega Loga 26
(9. 4. 1941–23. 1. 2021)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZP Loški Potok,
g. župniku Bojanu Travnu za lep pogrebni obred,
zborovodkinji Štefki Debeljak za srčen poslovilni govor in
hvala vsem pevcem, ki so s pesmijo na zadnjo pot
pospremili svojega pevskega prijatelja.
Zahvaljujemo se tudi Komunali Ribnica.
Žalujoči: vsi njegovi
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OSMRTNICA
Na nezemeljske poljane je odpotovala naša ljuba

IVANKA RUPARČIČ
(18. 10. 1929–2. 2. 2021)

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo.
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljala v tišini.
Žalujoči vsi njeni
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V SLOVO

Samo to še postorim,
potem se spočijem in umirim.
(T. Kuntner)

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.
In v naši zavesti
prižgal lučke spomina …

ZAHVALA
22. januarja se je skoraj v 71. letu starosti poslovil

JERNEJ KNAVS

ZAHVALA JERNEJU KNAVSU

s Hriba – Nejko

Prerano je legel k večnemu počitku član Planinskega društva
Loški Potok Jernej Knavs. Zaradi ljubezni do narave in njenih
naravnih lepot je postal naš član. Kadar mu je dopuščal čas
(imel je kmetijo), se je s prijatelji odpravil na kakšno turo
v hribe. Vedno znova je bil prevzet nad lepotami narave in
velikokrat je obžaloval, da v hribe ni začel hoditi že prej.
Veliko željo, da bi spoznaval lepote naših gora in svoje
domovine, sta mu preprečili huda bolezen in nenadna smrt.
Dragi Jernej, hvala ti za vse, kar si naredil za naše društvo,
počivaj v miru in naj ti bo lahka domača zemlja,
ki si jo vedno tako ljubil.
Vsem tvojim izrekamo iskreno sožalje!

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga še zadnjič
obiskali v potoški poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče ter
darove za svete maše.
Žalujoči: vsi njegovi

Planinsko društvo Loški Potok

POGREBI V LETU 2020
Od leta 2017 dalje se število pogrebov v občini
Loški Potok po podatkih javnega podjetja
Komunala Ribnica d. o. o. giblje okoli števila 30.
Tako je bilo v lanskem letu v naši občini opravljenih
30 pogrebov, leto prej jih je bilo 31, v letu 2018
prav tako 30. Ob tem je potrebno omeniti še, da je
vsako leto nekaj občanov pokopanih na lokacijah
izven občine, zato niso »zajeti« v to statistiko.
Na Taboru je bilo v preteklem letu na zadnjo pot
pospremljenih 25 občanov, od tega je bilo 14
žensk in 11 moških, leto prej je bilo razmerje po
spolu 14 moških in 8 žensk.
Na pokopališču v Dragi je bil pokopan samo 1
moški, leto prej je bilo opravljenih 6 pogrebov.
Na pokopališču na Travi so se sorodniki zadnjič
poslovili od 2 moških in 1 ženske. V prejšnjem
letu sta bila pokopana 2 moška.
Pokopališče v Starem Kotu pa je postalo zadnji
dom 1 moškega, medtem ko je bila v letu 2019 k
zadnjemu slovesu pospremljena 1 ženska.
Vsem, ki so v lanskem letu izgubili koga od svojih
bližnjih, izrekamo iskreno sožalje.
Tadeja Vesel
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KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5
1310 Ribnica
tel.: 041 737-505
KLESANJE ČRK
Miro Cvar
tel.: 041 958-471
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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
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(6. marec, 3. april, 1. maj, 5. junij, 3. julij,
7. avgust, 4. september, 2. oktober,
6. november in 4. december 2021) 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!
Januar - februar 2021
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