
GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK MAJ - JUNIJ - JULIJ 2021

Poštnina plačana pri pošti 1386 Stari trg pri Ložu 

ODMEVI 3



2 Odmevi

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
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Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Loški 
Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega bivališča v 
občini Loški Potok, se na Odmeve lahko naročijo. 
Cena posameznega izvoda je 0,83 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in 
uredniško politiko. Priporočamo, da naj posamezni 
prispevki ne presegajo velikosti 1.000 znakov 
s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali 
podobno. Fotografij, pripetih v programu Word, 
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Odmevih 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob 
smrti za pokojnimi občankami ali občani občine 
Loški Potok v obsegu do 800 znakov s presledki. 

Spominske objave ob obletnicah smrti se ne 
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih 
formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. 
Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske 
pravice glede uporabe fotografij in besedil v 
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski 
obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina 
Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - 
Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 31. avgust 2021.

UVODNIK

ODMEVI

SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!

OBVESTILO

Poletje je v polnem zamahu in pred vami je poletna, 
nekoliko obsežnejša številka Odmevov. Končno nam 
poleg visokih temperatur poletje prinaša tudi tisto, kar 
smo čakali in si želeli praktično že od jeseni – umirjanje 
epidemije koronavirusa in odpravo večine ukrepov, ki 
jih je v boju proti trdovratnemu virusu sprejela vlada 
in ki so dodobra posegli v naš vsakdan v zimskem in 
spomladanskem času. Strokovnjaki sicer še vedno 
opozarjajo, da še nismo povsem varni, in pozivajo k 
cepljenju ter hkrati k previdnosti in upoštevanju zaščitnih 
ukrepov tudi med dopusti. Kljub temu pa vsi upamo, 
da bomo poletje vendarle lahko preživeli vsaj približno 
tako, kot smo ga pred leti, kot si ga vsak od nas želi in po 
mesecih izpolnjevanja samozaščitnih ukrepov nenazadnje 
tudi zasluži. 
Nekoliko večja sproščenost in dogajanje na področju 
društvenega življenja se kaže tudi v prispevkih v naših 
Odmevih. Spet je več različnih dogodkov in o njih vas 
seznanjamo v glasilu. Kot vedno pa smo del prostora 
namenili tudi življenju v preteklosti, kakršno je teklo na 
območju naše občine.
Konec junija se je zaključilo še eno šolsko leto, ki ni minilo 
povsem običajno. Učenci zdaj že uživajo na brezskrbnih 
počitnicah, so pa vsaj v zadnjih mesecih, ko je pouk 
potekal v šolskih klopeh, lahko doživeli marsikaj, kar bi 
sicer v normalnih razmerah preko celega šolskega leta. 
V tem glasilu je predstavljenih nekaj drobcev iz šolskega 
življenja. Kljub vsem težavam pa so se šolarji tudi v tem 
šolskem letu izkazali z uspehi na različnih tekmovanjih in 
tudi o njih lahko izveste v tej številki. Ves čas pa je živahno 
in aktivno tudi med najmlajšimi in na straneh našega 
glasila si lahko preberete tudi o dogajanju v vrtcu.

Obveščamo vas, da bo splošna ambulanta Zdravstvene postaje Loški Potok 
zaradi letnega dopusta zaprta od 12. 7. do 30. 7. 2021 ter od 23. 8. do 3. 9. 2021.

Zdravstvena postaja Loški Potok

Letošnje leto je namesto lanskega tudi olimpijsko leto. 
Prav preko poletja bodo v Tokiu potekale 32. poletne 
olimpijske igre moderne dobe, zaradi ukrepov drugače 
kot običajno. Drugačno je bilo letos tudi predolimpijsko 
dogajanje v Sloveniji. Pred začetkom olimpijade je 
namreč po slovenskih občinah potovala SLOVENSKA 
BAKLA. Obiskala je tudi našo občino in seveda smo 
temu dogodku namenili prostor v našem glasilu.

Pa še na eno zelo pomembno zadevo ne smemo 
pozabiti. Konec junija je namreč minilo trideset let od 
razglašene samostojnosti Republike Slovenije! Zadnji 
dnevi junija so tako minili v znamenju praznovanja 
te pomembne obletnice in tudi v našem glasilu je del 
vsebine namenjene temu dogodku. Do svobodne in 
samostojne države nas je takrat pripeljala enotnost 
vseh, tako naroda kot tudi politikov. Želja po svobodni 
in samostojni državi ter napredku in blaginji v njej je 
bila takrat močnejša od vseh drugih interesov, kar pa za 
današnji čas žal ne moremo več trditi. 

Naj vam ob zaključku tega uvodnika sicer malo z 
zamudo, a iskreno čestitam ob dnevu državnosti in 
30-letnici samostojnosti Republike Slovenije. Bodimo 
ponosni na svojo državo in imejmo jo radi! Ker smo na 
začetku dopustov, vam želim tudi prijetne poletne dni, 
ki jih kar v največji meri izkoristite za oddih in počitek, 
da boste v jesen stopili polni energije! Ostanite zdravi in 
lep pozdrav do jeseni!

Vinko Košmerl,
odgovorni urednik 
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

ŽUPANOVA STRAN

Začelo se je poletje in 
gradbena sezona je v polnem 
teku. Ta je pri nas zaradi 
vremenskih razmer krajša kot 
kje drugje, zato se investicije 
s področja gradbeništva 
zgostijo na začetku poletja. 
Odsek ceste Sodražica–
Loški Potok, na katerem je 
potekala obnova in je bil 
nekaj časa popolnoma zaprt, 

je dokončan, in to vzorno. Ravno tako smo dokončali 
obnovo lesenega dela konstrukcije mostu čez Čabranko 
v Črnem Potoku. Tudi z opravljenimi deli na mostu smo 
zelo zadovoljni. Vzdolžno so po mostu nameščeni trije 
kovinski trakovi, ki bodo varovali leseno konstrukcijo 
pred poškodbami, ki so na starem mostu nastajale ob 
pluženju snega. Obnovo je občina v celoti financirala iz 
proračuna, saj most uporabljajo predvsem naši občani. 

Zaključuje se urejanje ponikovalnice za meteorno 
kanalizacijo, ki je speljana s Hriba v Retje. Ob močnejših 
padavinah je prihajalo do odnašanja prsti z njiv ob 
cesti proti Retjam, ob neurju lani jeseni pa nam je 
voda poškodovala tudi cesto. Zdaj je meteorna voda 
speljana preko peskolova in lovilca olj po 400-metrskem 
cevovodu v ponikovalnico. Ko to pišem, je na tem odseku 
popolna zapora prometa, saj poteka obnova ceste, ki bo 
na 280-metrskem odseku na novo asfaltirana. Investicijo 
v višini 206.000 € financira občina iz proračuna.

Poteka tudi obnova ceste skozi Podpresko in tudi tam 
je zaradi tega oviran promet. Zapora je v delovnem času 
gradbincev. Obvoze in obveščanje o tem pa prilagajajo 
potrebam gradbišča. Obnovo ceste financira država, 
občina pa zamenjavo vodovodnih cevi čez naselje in 
javno razsvetljavo. Izvajalec ima rok za izvedbo do konca 
avgusta, vendar upamo, da bo investicija končana prej.

Začela se je tudi rekonstrukcija cca 600 m ceste od 
Hriba v smeri Sodražice. Obnovljena cesta bo širša, 
nekaj ovinkov bo manj ostrih, predvsem pa bo varnejša. 
Tudi na tem odseku se bo hkrati položila cev za optiko, 

ki je sedaj speljana po drogovih. To pa pomeni varnejše 
komunikacijske storitve, predvsem ob vremenskih 
ujmah, ob katerih smo redno ostali brez storitev 
stacionarne in mobilne telefonije, kabelske televizije in 
interneta. Sredstva za rekonstrukcijo v celoti zagotavlja 
država, rok za izvedbo je januar 2022.

Končno bomo dočakali tudi asfalt na 5-kilometrskem 
odseku ceste Loški Potok–Loška dolina, za katerega 
smo se dolgo prizadevali tudi na občini Loški Potok. Gre 
za 5-km odsek ceste v sosednji občini. Investicijo v celoti 
financira država in naj bi bila končana do konca poletja.

Nadaljujejo se dela na objektu Hrib 103 – gre za 
objekt med zdravstvenim domom in domom starejših 
občanov (DSO), kjer bodo štiri varovana stanovanja, 
pet stanovanj za mlade družine, medgeneracijski center 
in prostori Društva upokojencev Loški Potok. Kljub 
obnovi trgovina KZ Velike Lašče, ki je v pritličju, deluje. 
Zaradi tega je obnova še zahtevnejša. Trenutno potekajo 
dela v spodnji etaži. V zgornji etaži se ruši jašek dvigala, 
ki je bil vgrajen za potrebe šivalnice, ki je včasih delovala 
v tem objektu. Cena obnove je nekaj manj kot milijon 
evrov. Polovica sredstev je zagotovljena iz državnega 
proračuna, polovico bo zagotovila občina. Računamo, 
da bo konec leta objekt v veliki meri dokončan in bo 
dobil prve stanovalce v začetku leta 2022.

Maja smo odkupili in porušili Koširjevo hišo – objekt 
nasproti doma starejših. V času obnove objekta Hrib 
103 bo tu skladišče za potrebe gradbišča, potem bomo 
na tem mestu uredili manjši park. Upam, da bomo uspeli 
najti pravo rešitev, primerno tako za starejše kot mlajše 
uporabnike.

Vsak javni vodovod, ki oskrbuje s pitno vodo nad 300 
stalno prijavljenih prebivalcev, mora imeti tudi rezervni 
vodni vir. Tega za območje javnega vodovoda Loški 
Potok še vedno nimamo, bomo pa to uredili letos. 
Lani smo zgradili črpališče za vrtino na Hribu, naredili 
črpalni poizkus, ki je potekal en mesec, in opravili 
analizo vode. Rezultati analize so odlični, voda je mnogo 
boljše kvalitete kot na obstoječem črpališču v Travniku. 



4 Odmevi4 Odmevi

AKTUALNO

SPREJEM ODLIČNJAKINJ

Največ vprašanj na omenjenem sestanku je bilo 
namenjeno dovozu do hiš, ki so ob cesti. Dogovorjeno je, 
da se na celi trasi označi bodoča sredina ceste, tako da bo 
možno videti, kje bo rob ceste oziroma pločnika. Namera 
Direkcije za ceste, ki v imenu države vodi projekt, je, da 
poleti objavi razpis za rušenje odkupljenih stavb, kar naj 
bi se izvedlo že letos jeseni, v naslednjem letu pa naj bi 
se začel obnavljati del ceste od Hriba proti Travniku. 
Dolžina obnove še ni znana, odvisna je od finančnih 
sredstev, ki jih bo lahko zagotovila država. Za začetek 
obnove pa je pogoj, da so podpisane pogodbe za odkup 
zemljišč za potrebe ceste in pločnika. Prosim vse, ki ste 
dobili pogodbe s strani Ministrstva za infrastrukturo, 
ki se nanašajo na projekt, da jih čim prej podpišete. Če 
imate kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na občino 
ali na kontakt, ki ja naveden na dopisu, ki ste ga prejeli 
poleg pogodbe.

Kdaj se bo dejansko začela obnova ceste, pa je odvisno 
od vas, lastnikov zemljišč. Dokler pogodb z lastniki ne 
bo, tudi začetka del ne bo.

Župan Ivan Benčina

V mesecu juniju smo dobili tudi dovoljenje za črpanje 
s strani države, objavili javni razpis za izvedbo del, v 
juliju pa bomo začeli z deli na izgradnji cevovoda, ki bo 
povezal vrtino z javnim vodovodnim omrežjem. Gre 
za 540 m cevovoda, v zgornjem delu Hriba pa bomo 
položili v cesto tudi cevi za kanalizacijo, meteorno vodo 
in za komunikacijske vode.

V petek, 18. junija, smo imeli v dvorani večnamenskega 
objekta Hrib predstavitev projekta rekonstrukcije ceste 
skozi Travnik. Gre za 1800 m dolg odsek od Hriba do 
konca Travnika. To je državna cesta in glavni del sredstev 
za obnovo tega dela pokriva država, približno 10 % 
sredstev pa bo zagotovila občina. Projekt je praktično 
končan, narejeni bodo še manjši popravki, kjer bo to 
potrebno.

Obvoznica, ki je bila načrtovana nad Travnikom, je 
glede na količino tranzitnega prometa neupravičena, 
zato smo se že pred leti odločili, da je bistveno boljša 
rešitev urediti cesto skozi naselje. Cesto delamo zaradi 
naših občanov, predvsem prebivalcev Travnika, saj je 
sedanja cesta v večini preozka, nujno pa je, da se zaradi 
varnosti pešcev zgradi tudi pločnik. 

Kot je to že večletna tradicija, je tudi letos ob zaključku 
šolanja župan pripravil sprejem za učence oziroma 
učenke, ki so se skozi devetletno osnovnošolsko 
izobraževanje izkazali z odličnim uspehom. Med 
sedemnajstimi devetošolci, ki letos zaključujejo šolanje, 
je tokrat to uspelo štirim dekletom, in sicer Hani 
Anzeljc, Eriki Debeljak, Idi Košmerl in Kaji Lavrič. 
Sprejema pri županu so se v družbi razrednika Janija 
Miheliča in ravnatelja Andreja Starca udeležile v petek, 
18. 6. 2021. Župan je odličnjakinjam najprej čestital za 
doseženi uspeh, hkrati pa spregovoril tudi nekaj besed 
o pomenu učenja in pridobivanja znanja, ki predstavlja 
temelj za uspešnost v življenju in zadovoljstvo pri delu. 

Po nagovoru jim je kot nagrado za dosežen uspeh 
podelil plakete »županova petica« in praktična darila. 
V prijetnem klepetu in druženju po uradnem delu 
smo izvedeli, da bodo vsa štiri dekleta obiskovala 
srednje šole v Ljubljani, kjer bodo v dijaških domovih 
tudi bivala. Erika in Ida bosta šolanje nadaljevali na 
Gimnaziji Ljubljana, Kaja na Gimnaziji Ledina, Hana 
pa se je odločila za šolanje na Srednji šoli za farmacijo. 
Župan je vsem dekletom zaželel uspešno šolanje in nato 
tudi študij ter izrazil željo, da se po zaključenem študiju 
vrnejo v domače okolje. 

Tekst in foto: Vinko Košmerl
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AKTUALNO

Do konca mandata državnega zbora je še največ 
eno leto. Čeprav je Šarec, ko je lani januarja 
odstopil kot predsednik vlade, želel predčasne 
volitve, kar pomeni, da je izrecno nasprotoval 
nastanku nove vlade, se je zgodilo drugače. Prav 
njegovi koalicijski partnerji, ki jih je nesramno 

izigral, so omogočili nastanek Janševe vlade, ki je večino 
časa posvetila problemom reševanja »covid« krize. Vladni 
ukrepi so bili po ocenah mednarodnih institucij zelo smiselni 
in učinkoviti in Slovenija se je prvič v svoji zgodovini znašla 
v tisti skupini redkih držav, ki imajo dostop do denarja po 
negativni obrestni meri, kar pomeni, da bo vračala manj, kot 
bo najela kreditov. Tudi drugi kazalci so dobri. Gospodarska 
rast je padla manj, kot so napovedovali, tudi manj, kot je 
povprečje EU, pa tudi nezaposlenost je narasla znatno manj, 
kot je bilo pričakovano. To pomeni, da je bilo bistveno manj 
tudi socialnih stisk in stečajev gospodarskih subjektov. Sedaj 
pa prihaja faza, ko se dogajajo večje sistemske spremembe, 
tudi take, ki so stale na mizah 10 let ali več in katerim so 
predhodne vlade posvečale predvsem študije in raziskave, 
ki so jih za velike denarje opravljali razni levičarjem 
»prijateljski« inštituti ali posamezniki. Nedavno pa smo na 
poslanske mize poslali vrsto zakonov, ki prinašajo bistvene 
spremembe. Gre za zakon o demografskem skladu, ki bo 
denar iz državnega premoženja namenjal tako starejšim, 
upokojencem, kakor tudi mladim, ki so ključni za ohranitev 
družbe in naroda, pa zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim se 
bo poseglo na eno od najbolj zanemarjenih področij naše 
družbe in za katero nobena vlada do sedaj ni zmogla najti 
denarja. V postopku imamo »zakon o debirokratizaciji«, 
s katerim bomo odpravili celo vrsto zakonov in drugih 
predpisov, mnoge pa združili in poenotili. Slej ko prej bo 
prišlo do racionalizacije na področju agencij, uradov in 
drugih institucij države, v katerih je cela vrsta nepotrebnih 
uradnikov, ki odločajo o usodah državljanov. In nenazadnje, 
pred dnevi so bile vložene še novele treh davčnih zakonov – 
zakona o dohodnini, zakona o DDV in zakona o davku na 
»dobiček«, s katerimi se bodo zelo močno razbremenile 

plače, drugi dohodki in prihodki zaposlenih, upokojencev 
in gospodarskih družb. Zaradi višje splošne dohodninske 
olajšave in popravljene dohodninske lestvice se bodo npr. 
bistveno povečala izplačila neto plač. Postopke za sprejem 
teh zakonov se bomo potrudili izpeljati, pa čeprav sindikati 
nasprotujejo višjim plačam in napovedujejo celo stavke. 
Razumi, kdor more. Naši sindikati so svetovni unikum, saj 
ni poznan noben tak sindikalni odziv. To kaže, da doktrina 
Moše Pijadeja, ki je dejal, da za komuniste nekaj velja samo 
reven narod, še vedno drži. Najbrž ste tudi že opazili, da se 
povsod, kamor potujete, intenzivno gradi. To je možno 
predvsem zato, ker je Janez Janša julija lani v Bruslju v 
pogajanjih za naslednjo finančno perspektivo in za odpravo 
posledic covid krize izpogajal izjemno veliko nepovratnih 
sredstev in kreditnih pravic. Zaradi tega imajo prav vsa 
ministrstva znatno več investicijskih sredstev. Najbolj opazne 
so sicer investicije na cestah, a tudi na drugih področjih se 
gradi ali posodablja znatno več kot v preteklih letih. V SDS 
in koaliciji se zavedamo, da je potrebno dati znatno večji 
poudarek pravim, realnim investicijam in da gospodarska 
rast ne more sloneti na t. i. mehkih investicijah. Da se razume, 
tudi te so potrebne, a glavno gonilo razvoja, zaposlovanja in 
družbene stabilnosti je drugje, v realnem sektorju. Lahko 
pa smo samo veseli, da se je investicijska aktivnost povečala 
tudi na našem območju. Seveda pa se brez lokalnih naporov, 
županov in občinskih organov tega najbrž ne bi dalo doseči. 
A tudi občinam smo v tem dobrem letu Janševe vlade znatno 
popravili finančne vire, saj se je bistveno dvignila glavarina, 
dodatno pa smo sprejeli še zakon o finančni razbremenitvi 
občin. Vse to z namenom, da se začne decentralizacija in 
da se občinam da večjo možnost, da samostojno načrtujejo 
izvajanje lokalnih prioritet. Da se dejansko na pravi način 
da veljava lokalnim oblastem in prebivalstvu. Ta proces 
decentralizacije in graditve na zaupanju ljudi bomo v 
naslednjih letih še nadaljevali.

Jože Tanko,
podpredsednik DZ

LOVIMO ZAMUJENO

SLOVENSKI NAROD IN 30. OBLETNICA SAMOSTOJNOSTI
V petek, 25. junija 2021, so minila tri desetletja 
od prelomne razglasitve deklaracije o 
neodvisnosti in od sprejetja temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Deklaracija o neodvisnosti 
je dokument, ki ga je tedaj sprejel slovenski 

parlament in ki podrobneje pojasnjuje odločitev za 
samostojno in neodvisno državo ter opredeljuje nadaljnje 
ravnanje Republike Slovenije po osamosvojitvi. Slovenski 
narod se je v tistem obdobju na demokratičen način odločil 
za svojo državo. Zbrali smo pogum in se odločili za korak, 
o katerem so naši predniki lahko le sanjali. Naredili smo 
pomemben korak na poti do prave demokracije, svobode, 
pokončnosti in hvaležnosti. Da se Slovenec lahko končno 
veseli svoje države in v njej svobodno zaživi. Na letošnji dan 
Evrope, 9. maja, se je v Strasbourgu uradno začela konferenca 

o prihodnosti Evrope. Gre za edinstveno priložnost, da tukaj 
in zdaj razpravljamo o izzivih in prednostnih nalogah naše 
skupne prihodnosti v Evropi. V Bruslju je do odločitve o 
konferenci prišlo prav zaradi zavedanja možnosti o ogrožanju 
demokracije in tistih svoboščin, ki jih je delno povzročila 
tudi pandemija covida-19. Tri najpomembnejše institucije 
Evropske unije (EU) – Evropski parlament, Evropski svet 
in Evropska komisija – so se ob odločitvi za konferenco o 
prihodnosti Evrope zavezale, da bodo prisluhnile ljudem 
in da bodo v okviru svojih pristojnosti in na podlagi danih 
priporočil tudi ukrepale. Konferenca bo tako do pomladi 
2022 sprejela sklepe, v katerih bodo določene smernice za 
prihodnost Evrope. Menim, da bi na podoben način morali 
ukrepati tudi v naši državi. Slovenija bi morala sprejeti načrt, 
kaj želi doseči v prihodnosti. Velike spremembe so namreč 
možne le, če o njih ne odloča manjšina, pač pa so sprejete 
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PRAZNOVANJE 30-LETNICE SAMOSTOJNOSTI DRŽAVE 
SLOVENIJE IN 25-LETNICE USTANOVITVE OZVVS RIBNICA
Praznik je čas, ko se zberemo skupaj, obudimo spomine 
in tudi rečemo kakšno besedo o bodočnosti. Praznik 
potrebuje vsak človek in vsaka skupnost. Tudi za našo 
OZVVS Ribnica to velja, letos praznujemo 30-letnico 
naše države in 25-letnico naše ustanovitve. 
Praznovanje smo organizirali v sklopu občnega zbora. 
Začeli smo ga s poslušanjem Avsenikove pesmi »Slovenija, 
od kod lepote tvoje« in recitacije iz Cankarjevega dela 
Kurent. Po Cankarjevih besedah v Kurentu nam je Bog 
ustvaril paradiž, kako pa si mi urejamo življenje v njem, 
je zadnjih 30 let odvisno od nas. Do leta 1991 si nismo 
mogli »sami krojiti vere in postave«. Samostojnosti nam 
ni nihče ponujal ali podaril, zanjo so zadnje intenzivne 
priprave potekale v letih 1990 in 1991. Zelo pomembno 
je bilo, da so bila pravočasno opravljena pravna dejanja, ki 
so omogočila, da ni bil zamujen zgodovinski trenutek, ki 
je omogočil osamosvojitev.
23. decembra 1990 smo odšli na volišča in izrazili svojo 
voljo po ustanovitvi samostojne države Slovenije. Rezultat 
volje volilnih upravičencev je bil izredno prepričljiv. 
Udeležba na plebiscitu je znašala 93,2 % vseh volilnih 
upravičencev, za samostojno in neodvisno Slovenijo 
je glasovalo 88,5 % volivcev. Rezultati plebiscita so bili 
razglašeni 26. decembra 1990. S tem je tedanje vodstvo 
Slovenije dobilo pravni temelj, ki je omogočil izvedbo 
postopka oblikovanja lastne države. Parlament je 25. 
junija 1991 sprejel ustavni zakon za uresničitev temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, 
deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi 
je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije na 
svojem ozemlju. Predsednik Kučan je 26. junija 1991 na 
veliki slovesnosti na tedanjem Trgu revolucije razglasil 
samostojno Republiko Slovenijo. Še isti dan pa smo 
doživeli začetek vojne za osamosvojitev Slovenije, v kateri 
smo državljani in naša vojska v vojni »ubranili tisto, kar 
nam je JLA hotela vzeti«. (opomba: prosto po verzu iz 
pesmi A. Smolarja). Tedanji pripadniki TO in policije smo 
sedaj veterani osamosvojitvene vojne. Skupaj z državljani 
smo obranili samostojnost in omogočili, da si državljani 
sami urejamo svoje življenje. 

Imamo pravico in možnost urediti naše skupno življenje 
tako, da bi vsi živeli svobodni in srečni. Letos praznujemo 
30-letnico samostojnosti. Ob tem se vprašajmo, ali se 
naše intimne želje ob plebiscitu, da bi v svoji lastni državi 
postali druga Švica, uresničujejo. Ne moremo biti povsem 
zadovoljni. Mnogo zastavljenih vrednot smo dosegli 
in smo nanje upravičeno ponosni. So pa znaki, da se od 
nekaterih vrednot oddaljujemo. Najbolj na kratko morem 
reči le, da se izgubljajo spoštovanje do dela, poštenje in 
skrb za skupno dobro. 
Ne mislim komentirati odločitev naših državnih vodstev, 
še manj jim namenjati oceno dobro ali slabo. To bi bila 
mnenja političnega značaja. Letos praznujemo 25-letnico 
naše ustanovitve. Tedaj smo se opredelili kot nepolitična 
organizacija. Nismo je menjali. V skladu s to opredelitvijo 
uspešno izvajamo svoje aktivnosti, ki jih člani potrjujejo 
na občnih zborih.
Apolitičnost delovanja naše organizacije pa ne more in ne 
sme pomeniti apolitičnosti delovanja članov. Vsak član naj 
se sprašuje, kje, kdaj, kako in kaj lahko napravi za dobrobit 
Slovenije na področju, ki ga najbolje pozna in zanima. 
Hitro bo našel organizacijo, ki pokriva njegovo interesno 
območje, in tam bo lahko predstavljal in zagovarjal svoje 
predloge. 
Našo organizacijo sestavljajo le člani, ki so bili aktivni 
udeleženci vojne za Slovenijo. Člani se staramo in naše 
število se po naravni poti zmanjšuje. Prihodnost pripada 
mlajšim, mi jim pomagajmo delati za dobrobit Slovenije 
z vsem, kar znamo in moremo. Tako bomo lažje zmogli 
skupaj ustvarjati srečno življenje »v nebesih pod 
Triglavom«.
Spoštovani, vsem članom iskreno čestitam za oba 
praznika, vsem državljanom pa za dan državnosti, 
zaključujem pa z željo »skupaj zmoremo«!

Franc Mihelič, predsednik 
OZVVS Ribnic

z večinskim soglasjem in z veliko podporo. Da slovenski 
narod zmore uresničiti velike stvari, pa ne samo v športu, 
smo ob plebiscitu za našo samostojno državo že dokazali. 
Zaradi napetosti in medsebojnega obtoževanja o dejanjih iz 
preteklosti in tudi o dnevnih aktualnih zadevah izgubljamo 
čas in energijo, predvsem pa svoj ugled. Menim, da še nikoli 
nista bila tako pomembna zavedanje in tudi odločitev, kam 
želimo svoje sile usmeriti kot narod. Ne gre zgolj za gradnjo 
avtocest ali železniških prog. Gre predvsem za to, v kakšnem 
odnosu in duhu želi Slovenec živeti ob Slovencu v naši 
skupni domovini. Verjamem, da mora vsak človek v nekem 
trenutku, če želi živeti v miru naprej, razčistiti s tem, kar se 
je zgodilo v preteklosti, sicer nas teža življenja počasi slabi 
in utesnjuje. Slovenski narod, tako kot tudi drugi evropski 

narodi, je bil v preteklosti soočen s številnimi grozotami. 
Pomembno je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da do 
tovrstnih grozot, ki so jih doživeli naši predniki, nikoli več ne 
bi prišlo. Gre za vizijo EU, ki mora biti tudi vizija Slovenije 
znotraj EU. To je vizija svobode, miru, blaginje ljudi, boja 
proti socialni izključenosti, spoštovanja bogate kulturne in 
jezikovne različnosti, trajnostnega razvoja in konkurenčnega 
gospodarstva. Vsem Slovenkam in Slovencem, državljankam 
in državljanom Slovenije iskreno čestitam ob državnem 
prazniku. Naj bo naša prihodnost mirna in v sožitju z drugimi 
narodi, predvsem pa v mirnejšem sožitju različno mislečih v 
naši domovini.

Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših 
domovih
Kako delujejo drzni tatovi?
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Ob tradicionalnem dnevu slovenskega krvodajalstva, ki 
ga obeležujemo 4. junija, se zahvaljujemo krvodajalcem, 
ki z darovano krvjo bolnikom omogočajo ustrezno 
zdravljenje. Letos poteka pod pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ob 
dnevu slovenskega krvodajalstva že enajsto leto poteka 
družbeno odgovorna iniciativa Daruj energijo za 
življenje. Pod sloganom Velika družina srčnih ljudi letos 
v javnosti širi sporoč ilo o plemenitih vrednotah, kot so 
človečnost, solidarnost in empatija, ter opozarja na velik 
pomen krvodajalstva za nemoteno delovanje zdravstva. 

Za pokritje dnevnih potreb bolnikov in zdravstva 
po krvi vsak delovni dan potrebujemo v povprečju 
350 krvodajalcev. Zato je redno ozaveščanje javnosti 
o pomenu krvodajalcev in krvodajalstva izjemno 
pomembno, za kar že od leta 2011 pod okriljem 
krvodajalske pobude Daruj energijo za življenje 
združujejo energijo Rdeči križ Slovenije, Zavod 
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) 
in družba Petrol d. d. V tem času so s skupnimi močmi 
k darovanju privabili več kot 95.000 novih krvodajalcev. 
S sloganom Velika družina srčnih ljudi bi radi poudarili, 
da je krvodajalstvo plemenita vrednota, ki se prenaša iz 
roda v rod. V Sloveniji je veliko krvodajalskih družin, 
društev, poklicnih skupin, prostovoljcev, podpornikov, 
dijakov, študentov in drugih, kjer se krvodajalstvo širi 

in prenaša med generacijami. V letošnji kampanji so 
izpostavili krvodajalske družine, kjer daruje kri že več 
generacij, skupaj pa so del velike družine srčnih ljudi. 
Vsako leto enkrat ali večkrat daruje kri 62.000 oseb. 

Epidemija novega koronavirusa je v naša življenja 
prinesla omejitve in spremenila delovanje zdravstvenega 
sistema. Zaradi preprečevanja širjenja okužb in 
uvedbe zaščitnih ukrepov je bilo treba prilagoditi 
tudi organizacijo in potek odvzemov krvi. Kri je sedaj 
možno darovati le ob predhodni najavi in preverjanju 
zdravstvenega stanja krvodajalca, kar so krvodajalci 
zelo dobro sprejeli. Novost, ki jo je prinesla epidemija, 
je tudi zbiranje prebolevniške plazme, ki jo darujejo 
prebolevniki covida-19 za namene zdravljenja kovidnih 
bolnikov. 

Kljub epidemiji so bile v Sloveniji bolnikom ves čas 
zagotovljene potrebne zaloge krvi za vsa nujna in 
neodložljiva zdravljenja. Zdaj, ko se z umirjanjem 
epidemije in rahljanjem ukrepov življenje počasi 
normalizira, se povečujejo tudi potrebe po darovani 
krvi. Krvodajalce prosimo, da se še naprej odzivajo na 
vabila Rdečega križa in transfuzijske službe ali pa se sami 
prijavijo na odvzem krvi. Več na daruj-kri.si.

Nekaj podatkov o darovanju krvi v Sloveniji

Krvodajalstvo predstavlja pomemben del zdravstvenega 
sistema v Sloveniji. Tradicija darovanja krvi pri nas je že 
precej dolga, saj so prvo steklenico krvi konzervirali pred 
76 leti, natančneje 4. junija 1945. V Sloveniji vsakih pet 
minut nekdo potrebuje kri, zato so številne krvodajalske 
akcije, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije, več kot 
potrebne. Letno se za darovanje krvi odloči približno 
100.000 prostovoljnih krvodajalcev, kar pokrije potrebe 
našega zdravstva.

Pomen krvodajalstva je izjemen, saj je v zdravstvu kri 
potrebna prav vsak dan. Za nekatere ponesrečence 
se porabi tudi do 30 enot krvi (15 litrov), za to pa 
je potrebnih od 20 do 30 krvodajalcev. Tudi ob 
nepredvidenih zapletih pri porodu se porabi do pet 
litrov krvi, za kar je potrebnih deset krvodajalcev.

Kako lahko darujem?

Za zagotavljanje ustrezne preskrbe s krvjo so vse leto 
skoraj vsak delovni dan organizirane krvodajalske 
akcije, tako na transfuzijskih centrih kot na terenskih 
krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji – vsako leto jih 
je več kot 1.180. Na terenskih krvodajalskih akcijah 
zberemo skoraj polovico vse zbrane in potrebne krvi. 
Akcije se lahko udeležite le ob predhodni najavi. 

Naročite se lahko vsak delovnik. 

DARUJTE KRI IN POSTANITE DEL VELIKE DRUŽINE SRČNIH 
LJUDI
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V Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 
smo s 1. 1. 2021 pričeli z izvajanjem projekta z naslovom 
»Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve 
nasilja v družini 24 ur na dan (SOS 24/7)«, ki ga financira 
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
S projektom želimo približati dostopnost in dosegljivost 
programov za ženske in otroke, žrtve nasilja, predvsem 
najbolj ranljivim skupinam ter hkrati informirati in 
ozaveščati strokovno in širšo javnost.

– Svetovanje po elektronski pošti na drustvo-sos@
drustvo-sos.si. Tudi v angleškem, albanskem, 
bosanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.

– Pravno svetovanje v primerih nasilja v družini in 
intimnopartnerskih razmerjih in s tem povezanih 
postopkih, urejanje brezplačne pravne pomoči, 
postopek prijave nasilja. Dostopno na telefonski 
številki 080 11 55 ter preko elektronske pošte na 
drustvo-sos@drustvo-sos.si

– Svetovanje kriminalistke o vprašanjih, povezanih s 
policijskimi postopki v primerih nasilja v družini in 
intimnopartnerskih odnosih. Dostopno na telefonski 
številki 080 11 55.

Prosimo vas, da o 24-urni liniji SOS telefona ter o 
drugih oblikah svetovanja obvestite svoje uporabnice 
in uporabnike ter objavite informacijo na svoji spletni 
strani in družbenih omrežjih.

Hvala za sodelovanje in prijazen pozdrav!

Maja Plaz
Predsednica Društva SOS telefon

Dokument pripravila:
Ana Mirt, mag. psihoc. pom.

OBVESTILO O PROJEKTU POSLUŠAMO, NE OBSOJAMO, 
POMAGAMO

AKTUALNO

Kri lahko darujete tudi vsak delovnik v transfuzijskih 
centrih po vsej Sloveniji. Obvezno je predhodno 
naročilo.

Potencialne krvodajalce, ki so pripravljeni priti na 
odvzem krvi takrat, ko jih potrebujejo, vabijo tudi k 
vpisu v bazo. V letu 2020 se je vpisalo v bazo skoraj 1000 
ljudi.

Kdo lahko daruje?

Krvodajalec je lahko vsaka polnoletna, zdrava oseba, 
stara od 18 do 65 let, ki ustreza merilom za izbor 
krvodajalca. Kriteriji, ki jim mora krvodajalec ustrezati, 
so podrobneje opisani na spletni strani www.ztm.si in 
www.daruj-kri.si, v zavihku »Lahko darujem?«

Prebolevniki covida-19, premagali ste virus, pomagajte 
ga premagati še drugim!

V krvi imate morda edinstveno zdravilo, zato vas vabimo, 
da sodelujete pri zdravljenju bolnikov s covidom-19 v 
prihodnje tako, da darujete plazmo/kri. 

Ažurni podatki o zalogah krvi in potrebah po krvnih 
skupinah so dnevno dostopni na uradni spletni strani 
Zavoda RS za transfuzijsko medicino in http://www.
daruj-kri.si. Grafič ni prikaz krvi v epruvetah prikazuje 
zadovoljivo oz. nezadovoljivo stanje zalog krvi 
posamezne krvne skupine. 

V letošnji akciji Daruj energijo za življenje nastopajo 
slovenske krvodajalske družine.

Spoznajte zgodbe krvodajalcev

FOTO IN VIDEO GRADIVO najdete na povezavi: https://
drive.google.com/drive/folders/1URJp8foBsVqtFM1bXq-
GTdJGL4iWxAZQ?usp=sharing

Projekt SOS 24/7 sofi nancira Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 

9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 
9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s

spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zaposljivosti«, 9.1.3 specifi čnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino

oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

V okviru projekta smo vzpostavili:
– 24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 11 55 

za pomoč žrtvam nasilja na nacionalni ravni za 
zaupno in anonimno informiranje in svetovanje. 
Na telefonski liniji svetujemo tudi v angleškem, 
albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in 
ruskem jeziku.
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Izobraževanje je potni list prihodnosti, kajti 
jutri pripada tistim, ki se nanj pripravljajo danes. 
(Malcolm X)

Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje poleg rednega 
izobraževanja poteka tudi program izobraževanja 
odraslih. V te programe se vpisujejo posamezniki z 
namenom dviga svoje izobrazbene ravni, prekvalifikacije 
ali dokončanja začetega izobraževanja. Na šoli se trudimo, 
da je izobraževanje čim bolj prijazno zaposlenim in vsem 
tistim, ki so zaradi kakršnega koli vzroka v času mladosti 
prenehali redno izobraževanje. Izobraževanje poteka 
po sistemu samoizobraževanja oz. konzultacijskega 
pristopa. Skupne konzultacije in izpiti se izvajajo v 
popoldanskem času oz. v dogovoru s kandidati.
V programih izobraževanja odraslih se izvaja 
izobraževanje za naslednje poklice: nižje poklicno 
izobraževanje: obdelovalec lesa; srednje poklicno 
izobraževanje: oblikovalec kovin – orodjar, mizar 
in prodajalec; v programih poklicno tehniškega 
izobraževanja ali tako imenovanega programa 3 + 2: 
ekonomski tehnik, lesarski tehnik in od septembra 
2020 strojni tehnik; v programu srednjega 
strokovnega izobraževanja: ekonomski tehnik in 

NOVI PROGRAMI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH NA 
GIMNAZIJI IN SREDNJI ŠOLI KOČEVJE: bolničar-negovalec 
in višješolski program – mehatronika.

strojni tehnik; v programih splošnega izobraževanja: 
gimnazija in maturitetni tečaj.
S septembrom 2021 se na šoli začneta dva nova 
programa, in sicer v programu srednjega poklicnega 
izobraževanja program bolničar-negovalec, ki je nastal v 
sodelovanju z lokalnim in regionalnim okoljem, zaradi 
velike potrebe v negovalnih in zdravstvenih zavodih. 
Prvič se s septembrom prične na šoli izvajati višješolski 
program mehatronika – inženir/inženirka mehatronike. 
Slednji se izvaja v sodelovanju s Šolskim centrom Novo 
mesto – Višjo strokovno šolo in ob sodelovanju in 
potrebah lokalnega gospodarstva. 
V vseh programih se bodo predavanja oz. konzultacije 
izvajali na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, na lokaciji 
Trg zbora odposlancev 22 v Kočevju. Informativni dnevi 
za vse programe bodo v avgustu 2021. 
Na šoli z veseljem individualno svetujemo vsakomur, ki 
si želi dokončati šolanje ali spremeniti svojo poklicno 
pot oz. dvigniti svojo izobrazbeno strukturo. Vsi kontakti 
so na spletni strani šole. 
Naložba v znanje je najboljša naložba, ki se zagotovo 
povrne, ne samo finančno, ampak predvsem kot osebno 
zadovoljstvo in karierna rast.

Helena Marolt

Na Razvojnem centru Novo mesto že drugo leto izvajamo 
projekt Podjetno nad izzive (PONI), s katerim svetovalno, 
mentorsko ter finančno spodbujamo in podpiramo 
potencialne podjetnike. Torej tiste, ki imajo podjetniško 
idejo in jo želijo uresničiti. Bodoče podjetnike v sklopu 
projekta za štiri mesece redno zaposlimo na Razvojnem 
centru Novo mesto. V tem obdobju jim pomagamo, 
da svojo poslovno idejo prek učinkovitega poslovnega 
modela in poslovnega načrta razvijejo do te stopnje, da je 
prehod na samostojno podjetniško pot lažji in dolgoročen 
uspeh novoustanovljenega podjetja bolj verjeten. Z 
znanjem, izkušnjami in nasveti bodočim podjetnikom na 
različnih področjih pomagajo naši mentorji, svetovalci ter 
že uveljavljeni in prekaljeni podjetniki. Bodoči podjetniki 
delajo v ustvarjalnem okolju Podjetniškega inkubatorja 
Podbreznik in tako vzpostavijo mrežo partnerstev in 
poslovnih poznanstev že pred začetkom samostojne poti. 
Za čas vključitve v projekt prejemajo redno mesečno 
plačo in imajo vse pravice, ki izhajajo iz rednega delovnega 
razmerja. Po končanem obdobju vključitve v projekt so 

S PONI-JEM DO PODJETNIŠKEGA ZNANJA IN LASTNEGA 
PODJETJA

ustrezno pripravljeni za samostojno podjetniško pot in 
ustanovitev lastnega poslovnega subjekta.
Na Razvojnem centru Novo mesto je junija svoje 
poslovne ideje začela razvijati že tretja skupina bodočih 
podjetnikov. Naslednja priložnost za vključitev v projekt 
pa bo že v avgustu, ko bo na spletni strani Razvojnega 
centra Novo mesto objavljen nov javni razpis za vključitev. 
Med prijavljenimi kandidati bomo zopet izbrali 11 
udeležencev projekta. 
Več o projektu preberite na spletni strani: www.rc-nm.si/
podjetno-nad-izzive. Za dodatne informacije pokličite, 
pišite ali nas obiščite: info@rc-nm.si, vesna.colic@rc-nm.
si, 041 325 722.
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Vesna Čolič, Razvojni center Novo mesto
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dobro prakso uveljaviti ob letošnjem zaprtju. Dobili smo 
tudi vaše odzive glede dela na daljavo in opremljenosti z 
računalniško opremo ter internetom. Vedeli smo, da bo 
potrebno delo organizirati za daljše časovno obdobje 
in je zato potrebno zagotoviti vsakemu učencu svojo 
napravo (računalnik, telefon, tablico). Zavedali smo se, 
da je nemogoče, da veččlanska družina za ta čas kupuje 
vsakemu otroku svojo napravo, sploh mlajšim učencem. 
In konec koncev, saj tudi če bi želel kupiti računalnik, 
ga nisi dobil na tržišču. Z zavedanjem vsega tega smo 
takoj pristopili k izposoji šolskih računalnikov. Kljub 
dobri opremljenosti šole z računalniki so nam zaloge 
hitro pošle. Izkoristili smo vse razpise ministrstva in si 
s tem pridobili nekaj dodatnih prenosnikov in mobilnih 
internetnih točk. A tudi tukaj se je hitro ustavilo, saj 
enostavno ni bilo več računalnikov na tržišču, vsaj ne 
takih s primerno ceno. Po sestankih in pogovorih smo s 
pomočjo župana kasneje prišli še do petih prenosnikov, 
ki nam jih je v celoti financirala občina.

Glede na stanje in velike potrebe po računalnikih so 
se odzvala tudi mnoga društva in podjetja, ki so želela 
na različne načine pomagati šolam in učencem. Na ta 
način smo preko akcije Zbornice davčnih svetovalcev 
Slovenije prišli do donacije podjetja Riko EKOS, ki nam 
je doniralo sredstva za nabavo petih novih računalnikov, 
ki so bili namenjeni za izposojo učencem. 

NA DALJAVO, A ŠE VEDNO USPEŠNO
… Zelo bom vesel in srečen, če za konec šolskega 
leta napišem članek z naslovom: Uspelo nam je brez 
zapiranja šole in vrtca.

To so bile zadnje besede v mojem septembrskem članku 
ob začetku pouka. Očitno sta bila optimizem in spoznanje 
ob zapiranju šol v preteklem šolskem letu dovolj močna, 
da sem sklepal, da se ne bomo več posluževali zapiranja 
šol in vrtcev. A moč virusa, na katerega nismo imeli 
vpliva, je zapeljala razplet v popolnoma drugačno smer. 
Tako so že po krompirjevih počitnicah ostali šolarji pri 
delu na daljavo, vrtičkarji pa v domačem varstvu. Do 
neke mere pripravljeni smo ponovno vsi skupaj stopili na 
precej zahtevno pot. Mogoče so bili edini, ki so se malce 
razveselili te odločitve, učenci, pa še to ne vsi. Pa tudi 
ne prav dolgo, saj so tudi oni kmalu ugotovili, da je delo 
na daljavo precej težje, predvsem pa ne tako zanimivo 
kot v šoli, kjer močno vlogo odigra tudi socialni stik med 
sošolci.

Hitro je bilo vsem jasno, da bo večina šolskega leta 
potekala na daljavo. Kljub omenjenemu optimizmu smo 
v poletnih počitnicah v šoli vložili kar nekaj energije, 
časa in sredstev, da se na morebitno ponovno zaprtje kar 
se da dobro pripravimo. Analizirali smo delo na daljavo 
v preteklem šolskem letu, izmenjali izkušnje in poskušali 

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
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Šola je tako v času pouka na daljavo učencem posodila 
preko 30 računalnikov in druge opreme (kamere, 
slušalke, grafične tablice) za potrebe izvajanja samega 
pouka na daljavo.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri zagotavljanju 
kakovostnejšega dela oziroma poučevanja na daljavo. 
Posebna zahvala gre tudi vam, staršem, ki ste morali 
prevzeti marsikatero nalogo, biti ste morali dobri 
motivatorji in nenazadnje hišni računalničarji. Brez 
vas in brez dobrega sodelovanja z vami tako delo ne bi 
obrodilo sadov. Sedaj pa lahko rečemo, da smo iz tega 
dela po zaslugi vseh nas potegnili maksimum. Dosežke 
sicer težko primerjamo z drugimi leti, vsekakor pa 
ne moremo reči, da se v šolskem letu nismo ničesar 
naučili. Mogoče še več. Res bo nekaj primanjkljaja na 
predvidenih učnih snoveh, smo se pa vsi skupaj veliko 
naučili za življenje, osvojili veliko računalniških veščin, 
spoznali druge oblike in metode dela. Vse to bomo lahko 
v prihodnosti izkoristili in izboljšali sam šolski sistem.

Žal pa ne smemo zanemariti tudi dejstva, da je šolanje 
na daljavo učence prikovalo pred zaslone računalnikov, 
kjer ni potekalo samo učenje, ampak še polno drugih 
mikavnih stvari, ki jih ponuja svetovni splet – internet. 
Zavedati se moramo, da to ni zdravo za otrokov razvoj. 
Ampak v dani situaciji ni bilo druge možnosti. Še tisti, 
ki se res zavedamo te problematike, smo morali sprejeti 
to dejstvo. A nič ni izgubljenega. Nastopile so počitnice. 
Resnično priporočam, da omejite otrokom dostop 
do teh naprav, da v času počitnic naredimo »reset« 
njihovih možganov in s tem korak proč od morebitne 
zasvojenosti s spletom. Otrokom bo zlahka uspelo, 
potrebujejo le druge zaposlitve, da jim ne bo dolgčas. 

Čisto na koncu pa čestitke vsem učencem za pridobljeni 
učni uspeh, tekmovalcem za uspehe na posameznih 
tekmovanjih in generaciji 9. razreda, ki letos zaključuje 
šolanje, čestitke za visoko nadpovprečen rezultat na 
nacionalnem preverjanju znanja. Naj bodo počitnice 
oddih in nabiranje novih moči za naslednje šolsko leto. 
Pa seveda brez telefonov in računalnikov.

SEZNAM PRIDOBLJENIH 
PRIZNANJ V ŠOLSKEM LETU 
2020/2021

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

1. razred: Lana Koprivec, Ota Rovan, Gašper Žagar
2. razred: Mark Bojc, Zoja Turk, Ana Bartol, Julija Knavs
3. razred: Lan Knavs, Aljan Turk, Monika Car, Dominik 
Balantič, Nik Benčina, Maruška Krajec, Patrik Turk
4. razred: Neža Bambič, Jan Anzeljc

5. razred: Jaka Vesel, Kristian Knavs
6. razred: Lana Lavrič, Tia Mišič, Ana Lavrič
7. razred: Maša Kordiš
8. razred: Gaja Starc, Vanesa Balantič
9. razred: Ida Košmerl, Vida Cimprič

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA
Zlato priznanje
2. razred: Rene Pihler Gregorič, Tilen Knavs, Julija 
Knavs, Žiga Košmerl
3. razred: Dominik Balantič, Kaja Zbačnik

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
2. razred: Ana Bartol, Zara Marjanovič, Rene Pihler 
Gregorič, Zoja Turk, Lovro Bartol, Roko Bečirović, Pina 
Knavs
3. razred: Monika Car, Kaja Zbačnik, Julija Debeljak, 
Larisa Rovan
4. razred: Lara Kordiš
5. razred: Haidi Kordiš, Špela Turk
6. razred: Naja Knavs, Kaja Lavrič, Jerca Lavrič
7. razred: Maša Kordiš
8. razred: Vanesa Balantič, Gabriel Montanič, Lina Poje, 
Gaja Starc
9. razred: Kaja Lavrič

Srebrno priznanje - državno tekmovanje
9. razred: Kaja Lavrič

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
9. razred: Emir Avdić, Erika Debeljak, Ines Lavrič, 
Aleks Samsa

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
9. razred: Kaja Lavrič

Srebrno priznanje - državno tekmovanje
9. razred: Kaja Lavrič

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE
 (ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE)
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
8. razred: Gaja Starc, Gabriel Montanič
9. razred: Kaja Lavrič, Ines Lavrič, Ida Košmerl
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Devetošolci OŠ Loški Potok se zahvaljujemo podjetju 
Inotherm za velikodušno finančno pomoč pri 
organizaciji valete in zaključnega izleta. 

Prav tako se zahvaljujemo Gostilni in piceriji Ana, ki 
nam je omogočila nakup razrednih majic.

Zahvaljujemo pa se tudi Zvezi veteranov vojne za 
Slovenijo, saj smo si na njihovo povabilo ogledali vojaški 
muzej v Pivki, kjer smo spoznali načine bojevanja in 
orožje, ki so ga uporabljali med 1. in 2. svetovno vojno 
ter vojno za Slovenijo. Podrobneje smo spoznali tudi 
potek začetka in konca vojne za Slovenijo, kar je v letu, 
ko praznujemo 30-letnico samostojne Slovenije, še 
posebej aktualno.

Devetošolci OŠ Loški Potok

ZAHVALE DEVETOŠOLCEV

Srebrno priznanje - državno tekmovanje
9. razred: Kaja Lavrič

TEKMOVANJE O ZNANJU IZ SLADKORNE 
BOLEZNI
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

8. razred: Gaja Starc
9. razred: Hana Anzeljc, Kaja Lavrič, Ines Lavrič

TEKMOVANJE VESELA ŠOLA 
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
4. razred: Lara Kordiš, Rebeka Kordiš
5. razred: Haidi Kordiš
6. razred: Kaja Lavrič
8. razred: Gaja Starc, Gabriel Montanič

Srebrno priznanje - državno tekmovanje
8. razred: Gaja Starc, Gabriel Montanič

UDELEŽBA NA MEDOBČINSKEM OTROŠKEM 
PARLAMENTU
7. razred: Maša Kordiš, Luka Lavrič
9. razred: Kaja Lavrič, Ines Lavrič

BRALNA ZNAČKA - ZLATI BRALCI
Priznanje za devetletno branje
9. razred: Hana Anzeljc, Erika Debeljak, Ida Košmerl, 
Kaja Lavrič, Domen Šega

Ravnatelj
Andrej Starc

POKRAJINA IZPOD ČOPIČEV POTOŠKIH 
DEVETOŠOLK 

Hana Anzeljc – Mali Log

Ida Košmerl – Mali Log

Vida Cimprič – Pogled z Nanosa
Mentor: prof. David Kovačič
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ČETRTOŠOLSKE USTVARJALNICE
1. Četrtošolke so letos obiskovale interesno dejavnost 
ročna dela. Spoznale so osnove šivanja. Naučile so se 
šivati gumbe ter različne šive in vbode, ki so jih pridno 
vadile na vajenici. Z vezenjem so okrasile prtičke. Na 
koncu smo v šoli pripravile razstavo. Učenke so rade 
vezle in s tem ohranjale izročilo naših babic. Zraven pa 
so tudi, kot se za to dejavnost spodobi, rade klepetale.

2. Tudi v okviru likovne umetnosti so bili učenci zelo 
ustvarjalni. Nastali so čudoviti izdelki, za katere so bili 
pohvaljeni. Razstavili smo jih na hodniku.

Čebelice

Lončki za pisala

Mimične lutke

Cvetoči travnik
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KOLESARSKI IZPIT

Bližal se je konec šolskega leta, petošolce pa je čakala še 
ena pomembna preizkušnja – kolesarski izpit. Takoj po 
koncu šolanja na daljavo in vrnitvi v šolske klopi so začeli 
s spoznavanjem obvezne opreme kolesa in kolesarja, 
prometnih znakov in pravil. Potem pa so v šoli in doma 
teoretične vsebine pridno utrjevali z reševanjem nalog 
na računalniku. Ker pa je treba teorijo prenesti v prakso, 
jih je najprej čakal kolesarski spretnostni poligon, ki smo 
ga postavili na šolsko igrišče.

V sodelovanju s policijsko postajo Ribnica nas je obiskal 
tudi policist, ki je pregledal vso obvezno opremo na 
kolesih in učencem podelil nalepke varno kolo.

Med vožnjo po poligonu so se učenci urili v vožnji z eno 
roko, natančnem zavijanju okrog stožcev, pravočasnem 
zaviranju … skratka v vsem, kar jim bo prišlo prav tudi v 
resničnih prometnih situacijah. Šlo jim je dobro, zato jih 
je čakala le še vožnja po prometnih površinah in s tem 
spoznavanje različnih prometnih situacij. 

Tudi praktični del izpita so uspešno opravili in tako 
naredili še korak k večji samostojnosti, ko bodo 
prihajajoče počitnice lahko izkoristili za kakšen 
kolesarski izlet.

Helena Nosan

Ptičja krmilnica

Ribe v morju

Akvarij
Renata Peterlin
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V mesecu maju smo pod pokroviteljstvom Kariernega 
centra Kočevje – Všečkam in grem povabili člane Centra 
arhitekture Slovenije, ki so poskrbeli za prostorsko 
opismenjevanje naših otrok. Študentke arhitekture so 
učencem preko dopoldanskih delavnic skušale približati 
razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja ter v 
njih spodbuditi ustvarjalno mišljenje. Učenci so za en 
dan postali arhitekti. 

KO BOM VELIK, BOM … 

Četrtošolci so postali lesni detektivi in ugotavljali barvo, 
gostoto, teksturo in uporabnost lesa. Gradili so lesene 
stolpnice in ob tem spoznavali, kakšne so statične 
značilnosti stavb. Tekmovali so v tem, katera skupina bo 
zgradila višjo stolpnico.

Petošolci so gradili samonosilni most brez pritrdilnih 
elementov, kot so žeblji in vrvi. S sestavljanjem modela 
so spoznali preproste fizikalne zakonitosti. Na eni od 
delavnic so s pomočjo mavca in tkanin izdelali svojo 
domišljijsko konstrukcijo.

Šestošolci so za celo dopoldne postali notranji 
oblikovalci. Na delavnicah so razmišljali, kako barve 
spremenijo naše dojemanje prostora; ali je res vseeno, 
če so v prostoru pobarvane stene ali pa je pobarvan 
morda strop; ali prostor naredi pohištvo ali pohištvo 
naredi prostor. S premikanjem šolskih klopi in stolov ter 
z dodajanjem posebnih elementov so si pričarali precej 
veselo vzdušje.
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POKLONI ZVEZEK V VRTCU IN ŠOLI

Že več kot desetletje otroci iz vrtca in šole, učitelji in 
vzgojitelji ter vi, dragi starši, podpiramo in sodelujemo v 
akciji slovenske Karitas Pokloni zvezek. En veliki črtasti 
zvezek za otroke iz družin v stiski. Ponosni in veseli smo 
lahko, da se je tudi letos odzvala večina naših otrok in 
staršev. Prav in lepo je, da otroke vzgajamo tako, da bodo 
znali izkazati sočutje in razumevanje ter priskočiti na 
pomoč, ko lahko.
Karitas namreč poroča, da se vsako leto nanje obrnejo 
številne družine, ki poleg drugega potrebujejo pomoč 
tudi pri nakupu šolskih potrebščin. Težavam v takih 
družinah botrujejo neredno in slabo plačano delo, bolezen 
enega izmed staršev, nenadne nesreče in podobno. Stiske 
se v tem času še dodatno poglabljajo zaradi epidemije. 
Ocenjujejo, da bo letos pomoč s šolskimi potrebščinami 
potrebovalo več kot 12.000 osnovnošolcev, kar pomeni 
400 razredov otrok. Paketom pomoči z delovnimi zvezki 
in šolskimi potrebščinami bodo dodali zbrane zvezke. 
Učenci so bili tudi povabljeni, da na razglednice o akciji 
Karitas narišejo risbo ali zapišejo prijateljski pozdrav 
ali prijazno misel svojemu sovrstniku in razglednico 
vstavijo v darovani zvezek.
Pomembno pa je tudi, da ob taki akciji otroci doživijo in 
občutijo, da s tem, ko nekomu pomagajo, osrečijo tudi 
sebe. Stara modrost pravi: Ko nekomu nekaj podariš, 
mu reci hvala.

Marjanca Tratnik Rus 

Sedmošolci so v eni izmed delavnic razmišljali, zakaj se 
nekatere hiše med potresom porušijo, druge pa ne; kaj 
hiši zagotavlja trdnost in kaj jo slabi. Zgradili so maketi 
dveh hiš, simulirali potres in ugotavljali, zakaj se nekatere 
hiše podrejo prej, nekatere kasneje, nekatere pa ostanejo 
nepoškodovane.

Za učence je precej pomembno, da že zgodaj začnejo s 
spoznavanjem različnih poklicev in o njih čim več izvejo. 
Le tako se bodo, ko bo čas za to, lažje odločili, kaj jim je 
zares všeč in kaj je zanje najprimernejše.

 Darja Lavrič
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Bralna značka je vseslovensko bralno gibanje, ki že 
več kot pol stoletja spodbuja razvoj bralne, knjižne in 
književne kulture med mladimi v Sloveniji, v vseh treh 
slovenskih zamejskih okoljih in marsikje med otroki 
Slovencev izven Slovenije.

ZGODOVINA BRALNE ZNAČKE

Ideja branja za bralno značko se je porodila v začetku 
šestdesetih let 20. stoletja kot izraz želje in potrebe 
po uspešnejšem širjenju in poglabljanju književne 
literature med mladimi bralci. Je izvirno slovensko 
kulturno gibanje, ki gradi na tradiciji bralnih značk, 
poimenovanih po slovenskih pisateljih. Gibanje se je 
začelo v šolskem letu 1960/1961, ko je na osnovni šoli 
v Prevaljah profesor slovenščine Stanko Kotnik skupaj 
z ravnateljem in mladinskim pisateljem Leopoldom 
Suhodolčanom že obstoječi bralni krožek razvil v 
novo kakovost – »tekmovanje za bralno značko«. Kot 
nagrado za branje sta izbrala značke, saj so otroci v 
tistem času radi zbirali značke vseh vrst in tudi nasploh 
v družbi so imele značke krajev, društev, dogodkov 
… kar veliko veljavo. Maja 1961 so bile na Prevaljah 
podeljene prve – Prežihove bralne značke. Leta 1963, 
ob tretji podelitvi, je bralna značka organizacijsko prišla 
pod okrilje Zveze prijateljev mladine Slovenije in takrat 
je bilo uvedeno poimenovanje BRALNA ZNAČKA. 
Prežihovi bralni znački se je leta 1963 prva pridružila 
Bevkova bralna značka, nato so sledile še Cankarjeva, 
Jurčičeva, Levstikova, Prešernova, Župančičeva oziroma 
Cicibanova itd. Od začetka devetdesetih let je geslo 
Bralne značke »S knjigo v svet«.

60 LET BRALNE ZNAČKE

in dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je kot obšolska 
oziroma interesna dejavnost svobodnejša, bližja 
otrokom in mladim in tako uspešnejša pri oblikovanju 
bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v 
strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila 
bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot 
samostojno Društvo Bralna značka Slovenije, njen 
program pa je še vedno del nacionalnega programa 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. Že leta pripravlja 
motivacijska gradiva za mlade bralce, v obdobju 
zadnjih sedemnajstih let pa je pomemben del tega 
bralnega gibanja tudi projekt Zlata bralka, zlati bralec, 
ki z darilnimi knjigami vsako leto obdari učence, ki vseh 
devet let osnovne šole berejo za bralno značko. 

POSLANSTVO IN POMEN BRALNE ZNAČKE

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem 
času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenščine 

Bralna značka se v Sloveniji najbolj množično dogaja na 
osnovnih šolah, saj se v tovrstno branje vključuje okoli 
70 % osnovnošolcev. Ocenjujemo, da v vseh programih 
vsako leto sodeluje več kot 140.000 otrok, ki berejo. 
Samo v osnovnošolskih programih jih vodi več kot 7.000 
mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev).

V zadnjih dvajsetih letih se po slovenskih vrtcih in 
splošnih knjižnicah zelo širi predšolska bralna značka, ki 
spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v 
predšolskem obdobju. Bralna značka v srednjih šolah pa 
običajno deluje v obliki bralnih klubov. Za bralno značko 
berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na 
nekaterih območjih v slovenskem zdomskem oziroma 
izseljenskem prostoru. Najnovejši nacionalni program 
Bralne značke je program Medgeneracijsko branje, ki v 
slovenskem kulturnem prostoru živi v različnih oblikah 
in spodbuja povezovanje in sodelovanje različnih 
generacij ob branju. 
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Začetek bralnega leta vsako leto zaznamuje 17. 
september, dan zlate knjige (obletnica rojstva in smrti 
slovenskega pisatelja Franceta Bevka), zaključuje pa 
se med 2. aprilom, mednarodnim dnevom knjig za 
otroke, in koncem šolskega leta, nekateri programi za 
spodbujanje branja pa so organizirani tudi v času šolskih 
počitnic.

Društvo Bralna značka Slovenije – Zveza prijateljev 
mladine Slovenije je tudi med pobudniki akcije 
Nacionalni mesec skupnega branja in ima pomembno 
vlogo pri javni promocijski akciji Beremo skupaj, ki od 
leta 2018 združuje slovenski prostor, povezan z branjem, 
v nacionalno mrežo prizadevanj za splošen dvig bralne 
pismenosti in bralne kulture.

Bralna značka je nosilka številnih priznanj, leta 2011 
je ob 50-letnici delovanja prejela zlati znak Republike 
Slovenije. Od 21. marca 2019 je gibanje Bralna značka 
vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne 
dediščine. Leta 2020 je Društvo prejelo nagrado 
Slovenske sekcije IBBY za izjemne dosežke na področju 
promocije mladinske književnosti in branja.

PRAZNOVANJE 60-LETNICE 

Društvo Bralna značka se je zelo potrudilo pri organizaciji 
praznovanja 60-letnice. Osrednja svečana slovesnost je 
potekala 20. maja v zibelki branja za bralno značko, na 
Prevaljah. Dogodek je bil prenašan na spletu in kar nekaj 
razredov naše šole ga je v času pouka spremljalo v živo. 

Praznovanje je potekalo tudi še ves naslednji teden. 
Organizirani so bili številni spletni nastopi slovenskih 
besednih ustvarjalcev, primerni za učence vseh starosti. 
Nastope smo z veseljem spremljali, če smo le lahko 
prilagodili zahteve pouka. 

V četrtek, 24. maja, pa smo imeli že dalj časa načrtovan 
kulturni dan ob zaključku bralne značke. Dan je bil 
namensko izbran v tednu ljubiteljske kulture in letos 
smo ga združili še z vseslovenskim praznovanjem 
jubileja bralne značke. Preko aplikacije Teams smo na 
daljavo povabili v goste slovensko pisateljico Majdo 
Koren, avtorico številnih otroških in mladinskih del. 
Z osmošolci smo zapisali intervjuje s starši in starimi 
starši, kako bralna značka živi v njihovem spominu, 
pripravili smo razstavo knjig iz zbirke Zlati bralec, zlata 
bralka, razstavili pa smo tudi zbirke bronastih, srebrnih 
in zlatih Cankarjevih, Levstikovih in Župančičevih 
bralnih značk, ki so se podeljevale v preteklosti. 

Posebno pozornost smo posvetili tudi Josipu Jurčiču, saj 
je letošnje leto proglašeno kot vseslovensko Jurčičevo 
leto. Razstavili smo njegove knjige, izdelali plakat in z 
besednimi in slikovnimi motivi iz njegovega življenja 
in dela naredili igro spomin. Za celostno podobo 
kulturnega utripa pa smo v tednu ljubiteljske kulture v 
sodelovanju s Knjižnico Miklova hiša Ribnica izvedli 

še projekt Rastem s knjigo, v katerega so vključeni 
vsakoletni sedmošolci.

Tako, jubilejna sezona bralne značke je končana. Žal ima 
letošnje praznovanje zame kot dolgoletno mentorico 
bralne značke malo grenkega priokusa, saj se je število 
učencev (na višji stopnji) z zaključeno bralno značko 
nekoliko zmanjšalo. »Bralni maraton«, ki smo ga v šoli 
začeli ob začetku bralne sezone, je bil kaj hitro prekinjen 
z odhodom na delo na daljavo in številni pogovori in 
vzpodbude preko videokonferenc niso obrodili sadov. 
Ob vrnitvi v šolo smo poskušali ujeti in nadoknaditi 
najbolj nujno, za branje knjig učenci žal niso našli časa 
ne volje. Korona je tudi na tem področju terjala svoj 
davek. Ampak nič ni izgubljenega, vse se da popraviti in 
nadoknaditi. Morda bodo pa počitnice bolj naklonjene 
prostočasnemu branju za dušo. 

Vir: https://www.bralnaznacka.si/sl/o-nas/zgodovina/

Bogdana Mohar
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Letos je že četrto leto zapored po celi Sloveniji potekal 
projekt z naslovom VSESLOVENSKO PETJE S SRCI. 
Triindvajsetega aprila, točno na dan sv. Jurija, ki po 
tradiciji prinaša pomlad, obilje in zdravje v družino, naj 
bi med 10. in 11. uro zapela vsa Slovenija. Pri glasbenem 
projektu je sodelovala tudi potoška osnovna šola, k petju 
pa smo povabili vse od najmlajših vrtičkarjev pa do naših 
babic in dedkov, ki so od daleč lahko prepevali z nami. 

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 
ZAPELA JE SLOVENIJA, ZAPELI SMO TUDI MI!

Stopili smo k šolskim oknom, jih odprli na stežaj ter 
glasno in ubrano zapeli in slavili. Slavili smo letošnjo 
30. obletnico samostojnosti republike Slovenije, se 
spominjali 100. obletnice smrti prodornega slovenskega 
skladatelja Josipa Ipavca, s petjem pa podprli tudi projekt 
tedna umetnosti v šoli in vrtcu, ki nas opozarja na vlogo 
in pomen umetnosti v življenju.

Petje skozi odprta okna učilnic je bilo v teh čudnih časih 
edina možnost, da smo res lahko zapeli vsi skupaj. Zapeli 
smo znani ljudski pesmi Prav lepa je potoška fara in Mi 
se imamo radi ter že skoraj ponarodelo V dolini tihi. Ob 
slednjih dveh so se po harmonikarskih tipkah sprehodili 
spretni prsti sedmošolca Luka Lavriča in drugošolca 
Tijana Zbačnika, ki je več kot solidno opravil svoj 
debitantski nastop.

Slovenci smo narod petja. Imamo največ pevskih 
zborov na kvadratni kilometer na svetu. Petje nas druži 
in povezuje. S petjem izkazujemo svojo pripadnost in 
gradimo identiteto. Na dan vseslovenskega petja s srci 
nam je posijalo sonce in kot kaže, je res nekaj na tem, da 
ima petje posebno moč in da sv. Jurij prinaša pomlad.

Že tako lep in sončen dan smo vsi zbrani zaključili z 
željo, da bi naslednjič vendarle lahko zapeli tako, kot se 
spodobi in kot je najlepše – združeni, skupaj in z ramo 
ob rami.

Mojca Troha
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Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in 
ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. 

Ob besedi igra najprej pomislimo na igrače, ki jih 
kupimo v trgovinah in za katere se nam zdi, da jih otroci 
nujno morajo imeti. Dobro je vedeti, da je igrača lahko 
vsak predmet, ki ga otrok v igri spremeni v sebi želen 
pripomoček. Prve igrače so otrokovi deli telesa, kasneje 
najbližji predmeti iz okolice, z razvojem otrokove igre pa 
igrače postajajo vedno bolj strukturirane. Tukaj podajam 
nekaj idej materialov in dejavnosti, ki niso povezani z 
nakupom že narejenih igrač, otroku pa prinesejo lahko 
še več veselja in neskončne možnosti uporabe. 

KOTIČEK ZA STARŠE: OTROKOVA IGRA IN IGRAČE
plastelina. Preložimo ga na peki papir, spodaj pa 
podložimo desko. Pustimo ga 5 minut, da se ohladi. 
Ohlajeni domači plastelin zgnetemo, da dobimo 
gladko obliko. Ponudimo ga otrokom, zraven pa 
lahko pripravimo otroške kuhinjske pripomočke ali 
razne bleščice in bunkice, da spodbudimo njihovo 
domišljijo.

Ob neskončni ponudbi igrač na trgu pa je ob nakupu 
le-teh dobro biti pozoren na znak za kakovostno igračo. 
Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto podeli naziv 
dobra igrača kot zaščitni znak kakovostne igrače. 
Pri nakupu smo pozorni tudi na ta znak (simbol 
lutke v krogu), ki nam sporoča, da gre za varno, lepo 
oblikovano in tehnološko primerno izdelano igračo, ki 
otroke različnih starosti spodbuja k raznolikim načinom 
igranja (npr. gibalnim in socialnim igram, domišljijski 
in ustvarjalni igri) in pridobivanju različnih izkušenj in 
spretnosti. Na vseh igračah, ki so v prodaji, bi morali 
najti tudi znak CE. Ta znak pomeni, da je igrača prestala 
osnovne teste varnosti, ki so določeni za otroške igrače.

Ni najpomembnejša količina 
igrač, zelo pomembno pa je, 
da si za otroka vzamemo čas. 
Že sprehod v bližnjo naravo 
omogoča oboje, saj v času, ki 
ga preživljamo skupaj, lahko 
naberemo veliko naravnega 
materiala (kot so kamenčki, 
vejice, listi, polžje hišice …), 
ki ga otroci lahko kasneje 
uporabijo pri svoji igri. 

Naj zaključim z mislijo, da je igra otrokovo 
najpomembnejše delo, preko katerega otrok razvija 
svoje ročne spretnosti, uporablja domišljijo, se telesno in 
miselno razvija. In če hočemo spoznati otroka, moramo 
samo dobro opazovati njegovo igro. 

Viri in literatura:
Marjanovič Umek, L., in Kavčič T. (2001). Otroška igra. Ljubljana: znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Domači plastelin – hitro in enostavno. Dostopno na: https://zastarse.si/otroci/
domaci-plastelin-hitro-in-enostavno/. 

 Monika Marjanovič

Otroku lahko ponudimo: 
– igro z različnim vrstami papirja (otrok papir mečka, 

trga, zgiba, ga poriše in pobarva …),
– igro z različnimi kosi blaga (z rutami pleše ob glasbi, 

pokriva dojenčke, šteje kose, jih zlaga v različne 
oblike, spontano primerja po velikosti…),

– igro z vodo in kozarčki (prelivanje, primerjanje 
količin, voda otroke še posebej pritegne),

– igro s pšeničnim zdrobom (otrok presipava, prijemlje 
v roko, riše s prsti po zdrobu …),

– igro z različno velikimi škatlami (v otroški domišljiji 
so škatle hišice, avtomobili, posteljice za dojenčke, 
skrivalnice njihovih zakladov …),

– igro s tulci (otrok se igra igro ku-ku, tulec uporabi kot 
valjar, naredi lutko ali le spušča po klančini …),

– igro s plastenkami, ki so lahko prazne ali napolnjene 
z vodo in bleščicami, kar je še posebej zanimivo za 
mlajše otroke),

– igro z domačim plastelinom, katerega izdelava je 
precej preprosta: potrebujemo le 1 skodelico moke, 
pol skodelice soli, 1 skodelico vode, 2 žlici olja, 1 
pecilni prašek in po želji barvo za hrano. V kozico 
damo suhe sestavine in prilijemo vodo. Kuhamo na 
srednjem ognju in neprestano mešamo. Masa se bo 
počasi začela strjevati – takrat ogenj malo zmanjšamo. 
Če uporabimo tudi barvo, jo dodamo proti koncu 
kuhanja. Ko se začne odbijati od posode, mešamo 
še malo, dokler ne dobimo kompaktnega testa – 
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IGRALA VRTCA SIJEJO V NOVI PODOBI
Prostor je pomemben element kurikula, zato si 
prizadevamo otrokom ponuditi zdravo, varno in prijetno 
bivanjsko okolje, v katerem se dobro počutijo.

Sodobna zunanja igrala, ki smo jih pridobili z novim 
prizidkom vrtca, so zagotovo prostor, ki spodbuja 
otrokovo raziskovanje, omogoča gibanje, zagotavlja 
prijetno počutje in varnost ter podpira skupinske 
aktivnosti.

V času bivanja v vrtcu otroci velik del časa preživijo v 
zunanjem okolju, saj jim omogoča sproščeno gibanje. 
Če je ta prostor lepo urejen, postane tudi učilnica na 
prostem, kjer se lahko učijo veščin in znanj za življenje.

Betonska stena, ki omejuje vrtčevska igrala, nas je 
spodbudila k ureditvi in obenem ponudila odlično 
priložnost za kreativnost. Odločili smo se, da sivo in 
pusto steno spremenimo v zgodbo. Pričeli smo v jeseni, 
v mesecu oktobru 2020, s čiščenjem stene, brušenjem 
in pripravo podlage. Zatem je sledilo delo spretnih 
in ustvarjalnih rok. Projekt poslikave sta od ideje do 
celotne izvedbe prevzeli vzgojiteljici Simona Šega in 
Monika Lavrič. 

Zastavljeni izziv se je v večji meri zaključil letos 
spomladi. Do dokončnega zaključka pa je potrebnih le 
še nekaj ustvarjalnih ur.

Pogled na poslikano steno je prava paša za oči in ne 
razveseljuje le vrtčevskih otrok, ampak tudi šolske in nas 
odrasle.

Poleg poslikave smo steno dodatno popestrili tudi s 
plezalnimi oprimki.

Priprava betonske stene

Začetki poslikave

Zanje smo se odločili zato, ker je plezanje ena izmed 
naravnih oblik gibanja pri človeku. Je eden izmed 
bolj zapostavljenih gibalnih vzorcev in zaradi tega je 
vpeljevanje gibanja, pri katerem je potrebna moč rok, 
ramenskega obroča in trupa, v otrokov vsakdanjik še 
toliko bolj pomembno. Z aktivnostjo otroci nevede 
vplivajo na koordinacijo, povečanje gibljivosti in 

Poslikana stena
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izboljšanje ravnotežja. Poleg tega pa krepijo mišice, 
pridobivajo na samozavesti in – kar je najpomembnejše 
– se sproščajo in zabavajo.

Zavedamo se, da je igra na prostem nujna za uravnotežen 
fizični in psihični razvoj otroka, zato tovrstno igro zelo 
spodbujamo, saj ima pomembno vlogo v otrokovem 
razvoju. 
Nekdo je nekoč zapisal: »Otroci so naša živa sporočila 
času, ki ga ne bomo doživeli.«
Želimo si, da vsi skupaj poskrbimo, da se bodo naši otroci 
lahko nekoč v prihodnosti ozrli v svoje otroštvo in ugotovili, 
da je bilo lepo in prijazno tudi iz razloga, ker so se lahko 
igrali na urejenem in varnem igrišču v svojem kraju.

Tekst in foto: Vanja MiheličPlezalni oprimki

Z otroki iz skupin Metulji in Pikapolonice smo se na en 
lep sončni dan odpravili v našo najbolj oddaljeno vas. 

V vrtcu stremimo k temu, da čim več časa preživimo v 
naravi, v gozdu, na prostem. Večkrat nas lahko srečate 
tudi na pohodih po bližnjih vaseh. 

POTEP PO MALEM LOGU
Za spremembo pa smo se podali tudi v Mali Log. 
Odpeljali smo se z avtobusom do »Rika« in se nato 
podali na pohod po vasi ter se ustavili pri hišah, kjer so 
doma naši »Malogarji«. Tam so nas pričakali starši ali 
stari starši in nas tudi lepo pogostili. Otroci so se igrali 
na igralih in skakali na trampolinu.

Imeli smo čudovit dan. Otrokom sta bila všeč vožnja z 
avtobusom in novo doživetje.

Nina Debeljak
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Zelena površina na strehi vrtca je bila naša motivacija, 
da jo uredimo tako, da bo uporabna in poučna. Zato 
smo sprejeli skupno odločitev, da si izdelamo manjši 
vrt in s tem otrokom ponudimo številne možnosti za 
raziskovanje, opazovanje in aktivno sodelovanje. 

Stik z naravo ima za razvoj predšolskega otroka velik 
pomen in pozitivne izkušnje so tiste, ki so v zgodnjem 
otroštvu pogoj, da lahko otroci razvijejo odgovoren 
odnos do okolja. Ne samo gozd, travnik ali potok – tudi 
vrt je prostor, ki otrokom omogoča doživljanje narave v 
njeni raznovrstnosti in spremenljivosti.

Vrtčevska streha je tako čez noč postala učno okolje, 
z nekaj privlačno urejenimi in oblikovanimi visokimi 
gredicami, v katere so otroci skupaj z vzgojiteljicami 
nasadili različno zelenjavo, zelišča in jagodičevje. Visoke 
grede smo dobili v dar od podjetja A. Peterlin d. o. o. 
iz Ribnice. Zemljo, semena, sadike in pripomočke za 
sajenje pa smo kupili iz sredstev, ki smo jih prejeli na 
nagradnem natečaju podjetja Borzen – Trajnostna 
energija 020, na katerem smo osvojili 3. mesto.

VRTČEVSKI VRT NAS UČI, DA SE ŽIVLJENJE SKRIVA V 
DROBNEM SEMENU

Foto: Vesna Mikolič

Foto: Vesna Mikolič

Glavni namen vrtčevskega vrta je, da otroke ozavestimo 
o pomenu samooskrbe in jim ponudimo konkretno 
izkušnjo. Z lastnim vrtom bodo imeli možnost spremljati 
razvoj rastline od semena do plodov, obenem pa bodo s 
tem razvijali tudi odgovoren odnos do hrane in narave. 
Otrokom želimo s tem predati darilo – ljubezen do narave.

Star slovenski pregovor pravi: 'kar seješ, to žanješ'. To 
pomeni, da se človeku povrne vse, kar reče ali naredi. 
Mi smo posadili drobna semena in majhne sadike, zanje 
bomo skrbeli in ves čas verjeli, da se nam bo naš trud 
povrnil v obliki sladkih jagod in zdrave zelenjave. 

Ob ukvarjanju z vrtom bodo otroci socialno zoreli in 
se obenem navajali na skupinsko delo. Prepričani smo 
tudi, da se bodo pri okušanju zelenjave z njihovega vrta 
priključili tudi otroci, ki sicer zelenjave ne marajo preveč.

Skupaj se zavedamo, kako pomembno je sodelovanje, saj 
tako marsikaj postane zelo preprosto, hkrati pa prinaša 
darove. Učenje je najuspešnejše, ko se otroci zabavajo, 
ko pristopijo z zanimanjem in se ob tem počutijo varne 
in sprejete. Ključ je vedno v našem predajanju znanja, 
v tem primeru v naši iskrenosti do občutenja narave. 
Želimo si skupnosti, kjer je vsakdo pomemben in kjer 
vsakdo lahko pripomore k lepšemu dnevu. 
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V postavljene grede na igrišču smo z otroki iz skupine 
METULJI posadili sadike zelenjave in jagod ter posejali 
redkvice in korenje. Da bo na igrišču lepo dišalo, smo 
posadili sivko, igrišče pa smo še polepšali z rožami v 
koritih. Tudi v igralnici so otroci napolnili lončke z 
zemljo in posadili semena cvetlic, da lahko vsak dan 
opazujemo, kako rastejo. Vse rastline pridno zalivamo in 
čakamo na sadove našega dela.

Z otroki iz skupine METULJI smo na naših sprehajalnih 
in pohodnih poteh v gozdu videli smeti, ki tja ne sodijo. 
Zato smo konec aprila na lep sončen dan vzeli vreče za 
smeti in se odpravili v gozd. Otroci so navdušeno nosili 
v vreče, ki so bile kmalu polne in smo jih odnesli do 
bližnjih zabojnikov ter jih izpraznili, potem pa nazaj v 
akcijo. Otroci so bili navdušeni in zadovoljni s svojim 
delom. Dogovorili smo se, da bomo vreče za smeti vzeli 
s seboj vedno, kadar pojdemo v gozd. V vrtcu pa smo si 
ogledali poučne risanke Za lepši svet - o reciklaži smeti.

SADIMO IN SEJEMO

ČISTILNA AKCIJA

V nadaljevanju boste zagotovo slišali ali brali o 
dopolnitvah na našem vrtu, saj je idej veliko, volje pa 
tudi.

Vanja Mihelič

Foto: Nina Debeljak

Zapisala in fotografi rala: Vesna Mikolič
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Skrb za okolje je tema, ki je prisotna v naših vsakodnevnih 
pogovorih, učnih programih in televizijskih oddajah. 
Tema je obsežna in pereča. V Muzeju Ribnica smo 
želeli s tem projektom prispevati svoj del k ozaveščanju 
javnosti. Pri predstavljanju vsebin smo se osredotočili 
predvsem na potrošništvo in iz njega izhajajoče težave 
z odpadki. 

Osrednji del projekta je istoimenska razstava, ki je bila 
jeseni 2020 postavljena v ribniškem gradu. Razstava je 
zastavljena zelo povedno, takšni so tudi že podnaslovi 
IZ ŠTACUNE V HIPERMARKET, IZ KLETI V 
SHRAMBO in TUDI DANES NI VSE ZA V SMETI. 
Ko se sprehodiš med temi vsebinami, ne moreš, da ne 
bi pomislil tudi na svoje nakupovalne – potrošniške 
navade in sam pri sebi ozavestil možnosti, kje se lahko 
izboljšamo. To je bil tudi naš namen.

Razstava ponuja veliko drobnih razmislekov KAJ PA 
JAZ?, pomembno vprašanje, saj je dolžnost vsakega od 
nas, da se potrudi za to, da ustvari čim manj odpadkov, saj 
bomo le tako lahko zapustili lepši svet za naše zanamce.

NE PAMETUJ, LOČUJ!
O ODPADKIH, SMETEH IN DRUGIH ODVEČNIH STVAREH SKOZI ZGODOVINO

Vsebino razstave dopolnjujeta še dva poudarka – kraške 
jame in predstavitev zgodovine in delovanja javnega 
komunalnega podjetja Komunala Ribnica. Kaj pomeni 
odmetavanje odpadkov v kraške jame, je razvidno na 
prerezu jame, ki ga je za nas izdelal član Društva za 
raziskovanje jam Ribnica, ob pogledu na to se res lahko 
zamislimo. Če smeti ne vidimo več, še ne pomeni, da več 
ne obstajajo; obstajajo, in to v jamah, tam kjer je voda … 
ta voda, ki jo potem pijemo. Mar je res tako težko odpeljati 
smeti na primerno mesto, saj je danes res vse na dosegu 
roke in dobro organizirano. Razstavo dopolnjujejo 
izvirni muzejski predmeti, predmeti iz nove muzejske 
zbirke »na dotik« (gre za predmete, ki so originali, a 
so posebej namenjeni za to, da se jih obiskovalci lahko 
tudi dotaknejo), in avtorske ilustracije, ki obogatijo 
pripoved in nagovarjajo tako otroke kot tudi odrasle. 
Katalog, ki smo ga izdali ob razstavi, je sestavljen iz več 
člankov različnih avtorjev, med katerimi so: arheolog dr. 
Marko Frelih, Franc Kljun iz Društva za raziskovanje 
jam Ribnica, direktor Javnega komunalnega podjetja 
Ribnica Bojan Trdan, okoljska svetovalka iz podjetja 
Interseroh d. o. o. Nadja Košmrlj ter avtorica razstave, 
etnologinja in kulturna antropologinja Andreja Mihelič. 
Priporočam v branje vsem, prispevki nam odstirajo 
različne poglede na okoljsko problematiko. 

Odprtje razstave in širšo promocijo projekta nam je 
onemogočila epidemija, vendar smo kljub temu zelo 
aktivno pristopili k promociji. Že v preteklem letu smo 
pripravili virtualni posnetek razstave in kratko vodenje 
avtorice po njej, kar si lahko ogledate na spletni strani 
www.muzej-ribnica.si.
V letošnjem letu pa smo pripravili tudi literarni in likovni 
natečaj za osnovne šole iz Ribnice, Sodražice in Loškega 
Potoka, sodelovala pa je tudi Gimnazija in srednja šola 
Kočevje. 
Izdelki, ki smo jih prejeli, so nas prijetno presenetili in 
komisija, ki je izbrala nagrajence, res ni imela lahkega 
dela. OŠ dr. Antona Debeljaka se je posebej izkazala, 
za ves trud se res iskreno zahvaljujem vsem učencem in 
seveda mentorjem. 
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Kljub koroni smo se 
vaščani Šegove vasi 8. 
maja 2021 udeležili 
čistilne akcije, ki je 
potekala po naselju 
Šegova vas z okolico. 
Udeležba je bila sicer 
manjša kot v preteklosti, 
vendar smo zadovoljni, 
da so si nekateri vzeli čas 
in zavzeto pristopili k 
čiščenju vasi. Napolnili 
smo kar nekaj vreč smeti, 
predvsem s praznimi 
pločevinkami piva. S 
skupnimi močmi in ob 
lepem vremenu nam ni 
bilo težko, nasprotno, 
bilo je zabavno. Še 
posebno moramo 
pohvaliti, da so k čistilni 
akciji pristopili tudi 
mlajši, saj jih na takšen 
način ozaveščamo za 
ohranjanje čistega in 
zdravega okolja.

Ker verjamemo, da 
takšne in podobne akcije 
spodbujajo sodelovanje 
in povezovanje ljudi, 
krepijo pozitiven odnos 
do prostovoljstva in 
s tem ohranjajo našo 
občino lepo in čisto, 
bomo tovrstne akcije 
organizirali tudi v 
prihodnje. 

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA V ŠEGOVI VASI 

Barbara Levstik Šega, predsednica VO Šegova vas 

Glavni nagradi za literarno in likovno delo sta na natečaju 
prejeli prav učenki iz osnovne šole Loški Potok: Lina 
Poje za literarni spis z naslovom MAJICA, TORBICA 
in Pina Knavs za izdelek – igro ŠTIRI V VRSTO. Iskrene 
čestitke!

Vsi izdelki bodo na nek način vključeni na razstavo, so 
pa vsi objavljeni tudi na spletni strani muzeja, kjer je 
predstavljena razstava. 

Poleg tega smo za letošnji svetovni dan zemlje, 22. 4. 
2021, na to temo pripravili učno gradivo za vse tri triade 
osnovne šole, ki smo ga poslali na že omenjene osnovne 

šole in so ga lahko učitelji že letos ali pa ga bodo lahko še 
v prihodnjih letih uporabljali pri svojem pouku.

Projekt je bil finančno podprt s strani Ministrstva za 
kulturo RS, Občin Ribnica, Loški Potok in Sodražica ter 
Komunale Ribnica.

Vsekakor vabljeni, da nas obiščete ali na spletu ali v 
Ribnici na razstavi, predvsem pa nas spremljajte tudi na 
spletu in facebooku (Muzej Ribnica), saj pripravljamo 
že nove zanimive spremljajoče razstavne programe.

Marina Gradišnik, Muzej Ribnica 



28 Odmevi

LOKALNO

V današnjem času je pri ljudeh sicer prisotna vse večja 
ozaveščenost in odgovornost do varovanja okolja in narave, 
še vedno pa se odložijo prevelike količine odpadkov. 

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo 
in odlaganje oziroma odstranjevanje odpadkov. 

Pri ravnanju z odpadki so pomembni trije vidiki, in sicer:
– VIDIK OKOLJA: Ločevanje odpadkov je eden 

prvih korakov k reševanju obremenjevanja okolja 
in obenem podlaga za izvajanje recikliranja oziroma 
predelave koristnih odpadkov. Odgovornost na strani 
vsakega posameznika je, da ohranja okolje in naravo 
oziroma preprečuje izkoriščanje naravnih virov ter s 
tem skrbi za čisto, urejeno in predvsem zdravo okolje. 

– ZAKONSKI VIDIK: V Sloveniji je zakonsko 
predpisano ravnanje z odpadki, določena pa so 
tudi natančna pravila o ločevanju le-teh. Nadzor 
nad neupoštevanjem zakonskih predpisov vršijo 
občinske in državne inštitucije, povzročitelju pa je 
zagrožena denarna kazen.

– EKONOMSKI VIDIK: Pri ekonomskem vidiku je 
pomembno vprašanje, zakaj bi plačevali za odpadke, 
ki jih ni potrebno plačevati oziroma smo za odpadek 
plačali že ob samem nakupu. Določene ločene frakcije 

RAVNANJE Z ODPADKI (LOČEVANJE ODPADKOV)
lahko oddamo brezplačno, medtem ko se preostanek 
odpadkov plača glede na težo. Zmanjšanje količin 
preostanka odpadkov pomeni posledično nižje 
stroške odlaganja, zato vsi odpadke pravilno ločujmo 
na samem njihovem izvoru. 

Zavedati se moramo, da so odpadki naša skrb in kako 
pomembno je pravilno ločevanje le-teh, zato z ločevanjem 
odpadkov začnimo v svojem domu! V nadaljevanju smo 
vam pripravili tabelo o ločevanju odpadkov, ki vam bo v 
pomoč pri vsakodnevnem ločevanju odpadkov. 

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.
komunala-ribnica.si ali facebook stran www.facebook.
com/Komunala-Ribnica, kjer smo vam pripravili 
podrobnejše opise posameznih odpadkov, razna gradiva 
in druga pomembna obvestila. V primeru dodatnih 
vprašanj nas lahko pokličete na stacionarno telefonsko 
številko 01/835 90 80, mobilno številko 031 758 717 ali 
nam pišete na info@komunala-ribnica.si.

In ne pozabimo, odpadke ločujem – okolje varujem! 
Od nas je odvisno, koliko odpadkov bo nastalo in kje 
bodo ti odpadki pristali – na odlagališču ali v predelavi. 
Pomembno je torej, da se držimo zadanih smernic in 
odpadke ločujemo vestno in odgovorno. 

KOSOVNI ODPADKI NASVETI

Gospodinjska bela tehnika (pralni in pomivalni stroji, štedilniki, pečice 
...), hladilne naprave (hladilniki, zamrzovalne skrinje ...), odpadna 
električna in elektronska oprema (televizije, računalniki, sesalniki, 
sušilniki, opekači, telefoni, vrtalniki ...), pohištvo (mize, stoli, omare, 
vrtno pohištvo, vzmetnice, sedežne garniture, preproge, tekstil, okna 
in vrata, rolete), sanitarna oprema (umivalniki, školjke, bideji, pipe ...), 
športni rekviziti (smuči, kolesa, jadralne deske ...), orodje (samokolnice, 
mešalci ...), igrače (večje igrače, otroški vozički, sedeži, kolesa ...), gume, 
predmeti iz železa, pločevine, barvnih kovin, izolacijske plošče (kombi 
plošče, umazan stiropo ...), oblačila, tekstil, čevlji, torbice in plišaste igrače.

Odpadke, ki spadajo pod kosovne odpadke in ki 
jih ne smete odlagati v zabojnike, lahko oddate 
po sistemu »na poziv« ali jih pripeljete v naš 
zbirni center. Oddajanje kosovnih odpadkov na 
poziv pomeni, da lahko enkrat na leto naročite 
brezplačni odvoz kosovnega odpada v skupni 
količini 3 m3. Brezplačni odvoz kosovnega 
odpada velja izključno za gospodinjstva, ki 
redno plačujejo smetarino.

GRADBENI ODPADKI NASVETI

Gradbeni odpadni material delimo na več vrst odpadkov, in sicer:

1. Mešani inertni gradbeni odpadki: opeka (vse vrste), beton (brez 
železa), keramične ploščice, prane plošče, robniki, tlakovci, gradbena 
veziva (cement, apno ...) zemljina (mešanica zemlje, kamenja, peska, 
gline) in izdelki iz teh materialov
2. Mavčne plošče (brez prisotnosti mreže, profilov ...)
3. Oddaja azbestno salonitnih plošč

Med gradbene odpadke ne spadajo azbestno 
salonitne plošče. Oddaja gradbenega odpada 
do količine 200 litrov/na leto je za fizične 
osebe brezplačna. V zbirni center je dostava teh 
odpadkov možna do količine ene avtomobilske 
prikolice. Za oddajo večjih količin gradbenih 
odpadkov nas predhodno kontaktirajte.
Oddajo azbestno salonitnih plošč je potrebno 
plačati skladno s cenikom in pri oddaji v zbirni 
center je potrebno plošče naložiti na palete ter 
jih oviti s folijo. 

NEVARNI ODPADKI NASVETI
Barve, laki, razredčila, odstranjevalci rje, kiti, tesnila, lepila, smole, 
silikoni, čistila (organska topila, jedka čistila), kozmetika na alkoholni 
bazi, toniki, losjoni, tablete, razpršila, laki za nohte, odstranjevalci laka, 
preparati za lase in ostala neporabljena kozmetika, zdravila, motorno 
olje, bencin, avtokozmetika, avtomobilske barve in kiti, tekočine 
za pranje stekla, hladilna tekočina, zavorna tekočina, akomulatorji, 
baterije, fluorescentne žarnice, varčne sijalke, živosrebrni termometri, 
fotokemikalije, različne kisline in baze, jedilno olje in mast, naftalinske 
kroglice, baterijski vložki, različna razpršila, kartuše tiskalnikov, 
gnojila, pesticidi, insekticidi, fungicidi, herbicidi, strupi.

Vsak izdelek, ki ima eno ali več oznak za 
nevarne odpadke na embalaži, je potrebno po 
uporabi smatrati kot nevaren odpadek in ga 
kot takega tudi oddati v uničenje ali predelavo. 
Zato je potrebno biti že pri nakupu ali uporabi 
izdelka pozoren na znake za nevarnost. Nevarni 
odpadki se zbirajo v okviru akcij dvakrat letno, 
v spomladanskem in jesenskem terminu. Poleg 
tega se zbirajo tudi v zbirnih centrih v Goriči 
vasi in Malem Logu.
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EMBALAŽA NASVETI

Plastenke pijač in živil, plastenke 
čistil, pralnih sredstev in kozmetičnih 
sredstev, pločevinke živil in pijač, votla 
embalaža od mleka, sokov, jogurtov 
ipd., plastični kozarci, krožniki, tube 
in vrečke, ovojni in plastificirani papir, 
zamaški od steklenic in kozarcev.

Plastična ali kovinska embalaža 
nevarnih snovi ali njihovih ostankov, 
ki zahteva posebno ravnanje 
(motorna in druge vrste mineralnih 
olj, sredstva za zaščito rastlin, 
pesticidi, barve, laki …), plastični 
izdelki (otroške igrače, polomljeni 
plastični stoli …), embalaža od 
bal, gajbice, diskete in zgoščenke, 
cvetlični lončki, ovitki od salam.

Embalažo vedno izpraznimo, 
speremo z vodo in stisnemo, da 
zmanjšamo njeno prostornino. Na 
embalaži ne prezrite odtisnjenih 
ekoloških oznak s področja ravnanja 
z odpadno embalažo. Kupujte 
izdelke brez nepotrebne embalaže.

BIOLOŠKI ODPADKI NASVETI

Netekoči ostanki hrane, kuhinjski 
odpadki (zelenjava, sadje, čebulni in 
krompirjevi olupki, ostanki solat …), 
kavna gošča in kavni filtri, čajni filtri, 
ostanki hrane iz pločevink, jajčne lupine, 
onesnažene papirne vrečke od sadja in 
zelenjave, vrtni odpadki (cvetje, odmrle 
lončnice skupaj z zemljo, pokošena 
trava, plevel, listje, obrezano grmičevje), 
drugi lesni odpadki (žagovina, lesni 
sekanci, lubje, veje dreves in grmovja), 
plutovinasti zamaški.

Plastična in kovinska embalaža živil, 
sanitarni izdelki, papirnate plenice, 
olja in maščobe, pločevinke, kosti, 
meso, ribe, mleko, jogurti, siri, 
iztrebki malih živali, kamenje, 
cigaretni ogorki, embalaža z 
vsebino, lasje in dlake, poginule 
živali in kože.

Biološke odpadke lahko 
kompostiramo ter predelamo v 
kakovosten humus. Biološki odpadki 
ne smejo biti odvrženi v namensko 
posodo v plastičnih vrečkah ali 
kakršnikoli drugi embalaži, temveč 
jih odložimo neposredno v posodo 
oziroma v biorazgradljive vrečke ali 
v papirnate vrečke, ki se jih kupi v 
trgovinah.

STEKLENA EMBALAŽA NASVETI

Steklenice živil in pijač, steklena 
embalaža zdravil in kozmetike, kozarci 
vloženih živil, druga steklena embalaža, 
steklene posode in vaze.

Okensko, avtomobilsko in drugo 
ravno steklo, ogledala, kristalno 
in ekransko steklo, žarnice, pleksi 
steklo, karbonsko steklo in druge 
vrste stekla iz umetnih mas, 
porcelan, keramika, žično steklo, 
pokrovčki in zamaški … 

Stekleno embalažo vedno 
izpraznimo in izplaknemo z vodo, 
ne pozabimo odstraniti zamaškov 
ali pokrovčkov.

PAPIR IN KARTONSKA 
EMBALAŽA NASVETI

Časopisi, revije, reklame, zvezki, knjige, 
prospekti, katalogi, pisemske ovojnice, 
pisarniški papir, papirnate nakupovalne 
vrečke, kartonska embalaža, lepenka, 
papirnata ali kartonska embalaža živil, 
vreče od cementa, apna, krmil …

Kartonska votla embalaža tekočin 
(mleko, sadni sokovi, jogurti ...), 
samokopirni, povoščeni in 
plastificirani papir, celofan, tapete, 
higienski papir (papirnate brisače, 
prtički, robčki …), od živil pomazana 
ali prepojena (jedilno olje, druge 
tekočine in ostanki živil) papirnata in 
kartonska embalaža (pladnji, kozarci 
in skodelice za enkratno uporabo, 
embalaža globoko zmrznjenih živil 
in jedi …), stranice rokovnikov in 
zvezkov iz umetnih mas.

Kartonske škatle in drugo embalažo 
z veliko prostornino zložimo ali 
raztrgamo, revijam in prospektom 
vedno odstranimo zaščitno folijo.

MEŠANI KOMUNALNI 
ODPADKI NASVETI

Plenice in sanitarni izdelki, iztrebki malih 
živali, mačji pesek, ostanki kosti in mesa, 
ohlajen pepel od premoga, lasje in dlake, 
ogorki cigaret, vžigalniki, umazan papir, 
tapete, smeti od pometanja, keramična 
posoda, porcelan, žično steklo, kasete, 
filmi, fotografije, zgoščenke, diskete, 
klasične žarnice, celofan, lepilni trakovi, 
izolacijski material, šiviljski odpadki 
(manjše količine). 

Biološki odpadki iz kuhinje ali z 
vrta, plastična embalaža, kovinska 
embalaža, papirnata embalaža, 
steklena embalaža, baterije, 
odpadna električna in elektronska 
oprema, varčne sijalke, barve, laki, 
zdravila.

Dosledno ločujmo in obenem 
zmanjšajmo količino mešanih 
odpadkov, hrane ne zavijajmo v 
odvečno folijo ali papir.

Komunala Ribnica d. o. o.
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Vsako leto 22. aprila obeležujemo 
svetovni dan Zemlje. Še premalo 
se zavedamo, kako je pomembno 
ohranjati naš planet čist. Pa 
se potrudimo dovolj? Ljudje 
proizvajamo vedno več odpadkov. 
Vedno več kupujemo izdelke in 
posledica tega je tudi ta, da nastaja 
vedno več odpadkov. 

V času, ko smo morali zaradi 
epidemije preživeti dneve doma, 
smo si vzeli tudi čas za sprehod 
v naravo. Oddih v naravi je bila 
prava sprostitev, saj nas je bilo 
veliko takšnih, ki smo imeli službo 
na daljavo. Pri takšni obliki dela pa 
je bil računalnik naš vsakdanjik. 
In trenutki v naravi so bili pravi 
balzam za dušo. Na sprehodih 
pa smo vsak dan opazili, da je ob 
poteh veliko odpadkov. Pogovor 
je nanesel, da bi lahko organizirali 
čistilno akcijo. 

V soboto, 24. aprila, smo v 
dragarskem koncu združili moči. 
Vzeli smo vrečke, rokavice in se 
podali na čistilno akcijo. V KŠD 
Draga smo se dogovorili, da k 
akciji povabimo še vaške skupnosti 
oziroma njihove predstavnike 
ter vaščane. Vaški predsedniki so 
se povabilu z veseljem odzvali in 
akcijo z navdušenjem podprli. 
Vaške skupnosti Trava, Srednja 
vas, Draga, Podpreska, Lazec in 

Novi Kot so se pridružile Kulturno-športnemu društvu 
Draga in uspešno izpeljale čiščenje naše doline. Očistili 
smo jo od Novega Kota do Pungerta in Podplanine. 

OČISTIMO DRAGARSKO DOLINO
ČISTILNA AKCIJA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

Ta dan nam je bilo tudi vreme zelo naklonjeno. Med 
akcijo je vladalo pozitivno vzdušje. Vsi smo bili dobre 
volje in smo se res potrudili, da poberemo čim več 
odpadkov, ki se jih je nabralo zelo veliko. Polne vrečke 
ob cesti so bile le dokaz, da je bila čistilna akcija zelo 
dobra zamisel. 

Vsi, ki ste v čistilni akciji sodelovali, ste dokazali, da vam 
je mar za čistočo našega kraja. Resnično ste se odzvali 
v velikem številu. Miran Poje je poskrbel za vrečke in 
rokavice. Komunalno podjetje Ribnica pa je poskrbelo 
za odvoz odpadkov, ki smo jih zbrali na Travi. 

Naš planet je enkraten. Naš planet je pomemben. Naš 
planet je treba varovati.

Besedilo: Nevenka Dražetić 
Fotografi je: Nevenka Dražetić, Franci Vesel, 

Andrej Lavrič, Saša Pečnik - Osvald

Za vse, ki so v čistilni akciji sodelovali, smo v KŠD Draga 
pripravili tudi topel obrok in okrepčilo. Marija Dražetić 
nam je skuhala odlično malico. Zelo nam je teknila, 
saj smo bili lačni in utrujeni. Obhod po naši dolini je 
zahteval kar nekaj korakov in dela. 

Lahko bi rekli, da zdaj naša narava tu lažje diha. Glede 
na to, da je bila čistilna akcija zelo uspešna, bi jo lahko 
organizirali tudi v bodoče, saj nam bo naš planet 
hvaležen, mi pa se bomo v čisti naravi zagotovo bolje 
počutili. 
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GODČEVA KAPELCA

KAPELICE V VASI RETJE
12. avgusta 2001 jo 
je blagoslovil takratni 
duhovnik Franc Vidmar. 
Za obnovo je poskrbela 
skupina vaščanov, s 
sredstvi pa jim je na 
pomoč priskočil vaški 
odbor. 

Za streho so porabili 
kritino, ki je ostala 
od obnove cerkve sv. 
Florjana. O obnovi 
je g. Albin Košmerl v 
Dolenjski list napisal 
članek z naslovom 
Delček zgodovine 
pod ostrešjem kapele: 
»… Ko so odstranili 
dotrajano ostrešje, so na 
kupoli našli dve zanimivi 
letnici. Prva letnica, ki je 
sicer težko razberljiva, 
kaže, da je bila kapelica zgrajena 1324. leta. Poleg te je 
letnica 1881, kar verjetno pomeni prenovo kapelice. Ko 
so odstranili dele ometa, okni in vrata, se je zrušil del zidu, 
ki je bil po vsej verjetnosti dozidan v prejšnjem stoletju. 
Tako se je nehote prikazala prvotna arhitektura. Temelji 
do višine oken in zadnja stena, v kateri je oltarna apsida, 
so v celoti zidani iz kamna. Stranska zidova zaključujeta 
dva okroglo sklesana stebra, prednjo stran pa štirje, ki 
imajo rahlo ovalno obliko. Na takšnem podnožju, ki je 
sicer povezan z vezjo in delno z železom, je umeščena 
kupola, ki jo je prekrivala trokapna streha. Kamniti stebri 
so delno ovalne oblike, narejeni iz apnenca. Stebri imajo 
vsaj pol cm debel belež, kar kaže, da so kapelico večkrat 
prebelili. Ali tudi omet kupole skriva kakšno poslikavo, se 
ne ve …« Sama se spomnim, da so stara vrata imela režo, 
skozi katero so vaščani metali denar v kapelico. Otroci 
smo se na vse načine trudili priti do denarja, ki je ležal po 
tleh. Ne vem, ali nam je kdaj tudi uspelo. Za kapelico še 
vedno skrbijo Rojči.

Se nadaljuje.
Anica Car

Na sredi vasi ob Ferkotovi hiši stoji »Godčeva kapelca«, 
ki je posvečena Srcu Jezusovemu. Zadnja prenova je 
bila leta 1989 in 27. avgusta istega leta jo je blagoslovil 
takratni duhovnik Anton Dobrovoljc. Za kapelico 
skrbijo Ferkotovi.

ROJČA KAPELCA
V zgornjem delu vasi stoji kapelica, posvečena sv. Križu, 
poznamo jo kot »Rojčo kapelco«. Po pripovedovanju 
vaščanov naj bi jo dala sezidati Rojča Urška (priženjena 
leta 1870). Zadnja obnova je bila leta 2000–2001 in 
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Prišlo je poletje, čeprav k nam bolj počasi, saj smo imeli zadnji dan maja zjutraj še slano in termometer se je 
ustavil pod nič stopinjami Celzija. 

V društvu še vedno čakamo, da se stanje s pandemijo umiri, da se bomo lahko več družili. Kar težko bo spet 
zagnati vsa kolesja delovanja društva, ker smo več kot leto dni omejeni in obremenjeni s koronavirusom. 

Letos imamo v društvu tri jubilantke in ker so vse praznovale rojstni dan v aprilu oziroma maju, smo vse 
obiskali in jih predstavljamo v tokratnih Odmevih.

Stran društva upokojencev

OBISK PRI ANČNIH V RETJAH
V začetku maja sva s predsednico 
obiskali našo članico Marijo 
Debeljak, Ančno mamo iz Retij 10 
a, ki je 22. 4. praznovala 90-letnico 
rojstva. Članica društva je že od leta 
1986. Marija se je rodila v Šegovi vasi 
pri Benčkóvih kot najstarejša izmed 
sedmih otrok. 
Spominja se vojne, težkih časov, 
ko so otroci jedli krompir tudi 
iz kotla. Povedala nama je, da je 
delala najprej na žagi, kasneje pa na 
gozdnem podjetju, ki je imelo sedež 
v Podpreski, kjer so sadili smrekice, 
tolkli »šoder«, merili smreke v 
gozdu, čistili preseke … Poudarila je, 
da nikoli ni srečala medveda. Po nekaj 

letih se je zaposlila na žagi, v podjetju Smreka v Travniku, 
kjer je najprej delala na »placu«, nekaj časa je »čelila« 
železniške »švelerje«, nato je do upokojitve delala »pod 
lino«. Ko je imela 30 let delovne dobe, je šla v pokoj, a je 
bila pokojnina tako slaba, da je hotela nazaj pod lino. 
Na žagi se je zaljubila in se leta 1963 poročila. Leta 1972 
sta z možem zgradila novo hišo. Rodila je tri otroke – hčeri 
in sina, ima šest vnukov in štiri pravnuke. Pravi, da je bilo 
prejšnje stoletje bolj luštno kot sedaj. Bolj se je družilo, 

vsako leto se je oblekla v šeme. Naša sogovornica 
ima še odličen spomin in 

slišale smo polno 
zgodb iz njene 
mladosti. 
Še vedno lepo 
skrbi zase, 
vstane ob 7. uri 
in prav vsak dan 
»zalaufa« pralni 
stroj. Hči Ančka 
ji skuha, drugače 
pa rada prebere 
Odmeve in komaj 
čaka, da izide nova 

številka, rada gleda TV-oddaje z ljubezensko tematiko in, 
ne boste verjeli, od športa obožuje boks, tako da ji ne uide 
prav noben dvoboj, ki ga predvajajo na televiziji. 
Pohvali hčer Ančko in vnuka Uroša, da zelo lepo skrbita za 
njeno brezskrbno in prijetno starost.
Draga Marija, še enkrat vam ob obletnici rojstva želimo 
vse najboljše, predvsem vam želimo zdravja in da bi bili 
še naprej bila tako zgovorni in veseli. NA ZDRAVJE! 
Hčerki Anici pa najlepša hvala za gostoljubje. 

OBISK PRI STRLETOVIH V MALEM LOGU
14. maja je praznovala svoj 90. 
rojstni dan tudi Pavla Bartol, 
Strletova mama iz Malega Loga 
57. V naše društvo se je včlanila 
leta 1990. 
Ko sva s predsednico prišli 
na obisk, sva stopili v toplo 
kuhinjo, kjer si je na štedilniku 
na drva že pripravljala kosilo. 
Postregla je z domačo medico, 
ki jo že vrsto let pripravlja sama. 
Med prijetnim klepetom Pavla 
pove, da se je rodila v Retjah, 
pri Petróvih, in da je imela še 
dve sestri in brata. Pred 68 leti se je poročila v Mali Log k 
Strletovim. Z možem, ki je umrl lani, sta imela štiri otroke 
– dve punci in dva fanta, ima 12 vnukov in 20 pravnukov. 
Spominja se, da je šla 
v službo, šele ko 
so otroci zrasli. 
Zaposlila se je 
v šivalnici BPT 
Tržič na Hribu 
in glede na to, 
da je imela malo 
delovne dobe, je 
tudi pokojnina 
bolj majhna. 
Pravi, da gre redko 
k zdravniku in da 
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nima še nič zdravil. Ko sem jo vprašala, kakšen je recept 
za dolgo življenje, je rekla, da je treba »fino« delati. Do 
lanskega leta je še delala na njivi. Sedaj lahko zjutraj malo 
dlje spi kot včasih. Čez dan pogleda mašo na televiziji, 
posluša radio, skuha si sama – takšne domače jedi, bere 
pa zelo težko. Česar ne zmore, ji na pomoč priskoči snaha 
Anica. Pravi, da postaja pozabljiva, da zmeraj kaj išče, pa 
ne ve, kaj. 
Klepet je hitro minil. Draga Pavla, še enkrat vam čestitamo 
za obletnico rojstva in naj se vas zdravje še naprej drži. 
Iskrene čestitke!

OBISK V DSO PRI BANETOVI MAMI
Pred 90 leti, 30. 5.1931, se je rodila naša članica Štefka 

Bartol s Hriba 95 a, ki že 
nekaj let živi v domu starejših 
občanov v Loškem Potoku. Je 
teta naše predsednice in članica 
društva od leta 1993. 
Ko sva s predsednico prišli 
k njej, sva jo našli v skupnih 
prostorih, kjer je s še 
nekaterimi stanovalci doma 
gledala televizijo. Bila naju je 
zelo vesela, čeprav na začetku 
ni vedela, kdo sva. Da nismo 
motili drugih, naju je povabila 
v svojo sobico. Tam naju je 
pričakal prijeten prostor, 
poln rožic, ki jih je prejela ob 

nedavnem jubileju. Tudi midve sva ji prinesli rožico, 
nekaj dobrot in kavico. 
Štefka nama je povedala, da se v domu dobro počuti, 
samo da jo bolijo noge in da ima že malo težav s 
spominom in starostno demenco. Čez dan gre v sobo za 
druženje, da prebere Odmeve, predvsem pa veliko moli. 
Povedala nama je, da rada živi in da moramo biti tu za 
božjo voljo. Predsednica jo je vprašala, ali ve, koliko je 
stara, pa je odgovorila, da blizu 100. Tako smo se prav 
nasmejali njenemu odgovoru, ki seveda drži. 
Spomnila se je na moža Ivana in svoje štiri otroke. Nama 
s predsednico je še naglas zmolila in se od naju poslovila 
z besedami: »Bog nam daj srečno zadnjo uro!«
Draga Štefka, ob vašem rojstnem dnevu vam še enkrat 
čestitamo in želimo veliko zdravja in srečnih trenutkov! 

Tako sva s predsednico obiskali vse jubilante, ki so v letu 
2021 dopolnili 90 let, žal med njimi ni nobenega člana. 
Lepo se mi zdi, da svojci in medicinsko osebje v DSO-ju 
res lepo skrbijo zanje, da so srečne in zadovoljne. 

PROSTOFER – S SRCEM NA POTI – 080 10 10

13. maja so imeli naši člani, ki so se prostovoljno 
javili kot kandidati, da so pripravljeni sodelovati kot 
vozniki oziroma šoferji, krajši tečaj, predstavitev 
avtomobila in tudi testno vožnjo. Projekt je predstavil in 
vodil direktor Zavoda Zlata mreža, Miha Bogataj. 
Na tečaju je bilo 10 naših članov. Najprej so imeli 
predstavitev golfa, ki je električni in avtomatik. Sledilo 
je predavanje, kako poteka delo oziroma logistika v 
mreži PROSTOFER, nato so šli na vožnjo. Vsak je 
imel 15 minut na voljo, da spozna vozilo in delovanje 
avtomatika.

Uvodni tečaj za prostoferje

Simbolična predaja ključa

Na samem dogodku je župan naše občine Ivan Benčina 
simbolično predal ključe avtomobila našemu članu 
Andreju Moharju iz Malega Loga. 
Vabimo vse naše člane in vse starejše občane Loškega 
Potoka, da se v primeru potrebe po prevozu obrnejo na 
klicni center na telefonsko številko 080 10 10, in sicer 
vsaj tri dni prej, preden bodo potrebovali prevoz. Prevozi 
so BREZPLAČNI za starostnike, ki nimajo možnosti 
lastnega prevoza oziroma prevoza svojcev ali skrbnikov. 
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MALO ZA ŠALO:
Taksist pobere upokojenca. Med vožnjo molčita, 
potnik pa bi želel nekaj vprašati in narahlo 
potrka taksista po rami. Ta zakriči, izgubi oblast 
nad vozilom, skoraj zadene v avtobus, vendar še 
v zadnjem hipu obrne volan, poskoči čez visok 
robnik na pločnik in nazadnje le uspe ustaviti 
avto nekaj centimetrov pred izložbenim oknom. 
Trenutek tišine. Potnik se nato prestrašeno 
opraviči: "Nisem si mislil, da vas bo moja kretnja 
tako prestrašila." Ko voznik pride k sebi, odgovori: 
"Pravzaprav niste vi krivi ... Danes je moj prvi dan 
v službi taksista. Prej sem 15 let vozil mrliški avto!"

Za Vas zbrala, pripravila in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva 

Fotografi je v članku: Marija Turk, Tanja Lavrič 

KOTIČEK ZA KULTURO 
Ker letos praznujemo 30. obletnico spomina na 
25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala 
neodvisna, je Fani Debeljak napisala pesem o naši 
domovini. Vsem bralcem iskrene čestitke ob dnevu 
državnosti! 

KORONSKE ZGODBE

Kljub težkim časom smo rokodelke našega društva ostale 
aktivne. Namesto na delavnicah ustvarjamo doma, v 
društvu pa poskrbimo, da naši oziroma njihovi izdelki 
ne ostanejo v omarah, ampak jih z veseljem pokažemo 
vsem obiskovalcem Hriba in seveda Loškega Potoka. Še 
vedno vas vabim, da si naše razstavljene izdelke ogledate 
v izložbenem oknu pošte. 

Majda na testni vožnji 

NAŠA SLOVENIJA
Sredi hribov in gora

naša je Slovenija.
Majhna je, a lepa vsa,

s koščkom sinjega morja. 

Bistre reke, jezera, 
modrina jasnega neba,
res lepa si, Slovenija. 

Širna polja, travniki,
gozdovi, sončni vinogradi.

Tebe vse to krasi,
veliko pridnih ljudi tu živi. 

Na svetu še veliko takih je,
ki ne poznajo Slovenije.

Mnogi še ne vedo, 
da Slovenci narod smo. 

Veliko naših ljudi 
v tujini še živi.

Vsi se radi vračajo,
ker ljubijo SLOVENIJO.

PTIČJA DRUŽBA
Ko noč se poslavlja,

se jutro poraja,
ptičja družba

zbore pripravlja. 

Tekmujejo v petju,
posamezno in v duetu.
Brez dirigenta, brez not 

uspešen je nastop. 

To dogaja se ob zori,
ko zvrstijo se vsi zbori.
Kdor slišati hoče petje 

ubrano, 
mora vstati rano. 

Tema tokratne razstave so rože. 
Rože ne skrbi, kakšna je, kajti vedno 
je dovolj lepa, da jo nekdo opazi. 
Res je tako. Naj bo lesena, glinena, 
papirnata ali "taprava", rože nas 
spremljajo vedno in povsod. Rože 
nas s svojimi barvami, oblikami 
in vonjavami navdušujejo že 
od nekdaj. Uporabljamo jih za 
krašenje domov, ulic in svetišč, 
podarjamo jih bližnjim in se 
seveda z njimi poslavljamo tudi 
od mrtvih. Znano je, da se je 
cvetje že v zgodovini uporabljalo 
kot simbol za vsak del življenja, 
od začetka rojstva pa do smrti.
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V življenju je pomembno imeti delovni plan, pa naj si 
bo to v zasebnem, družinskem ali službenem primeru. 
Zelo prijetno je tudi obkljukati postavko, ki jo po planu v 
nekem določenem času dosežemo – zaključimo. Vedno 
pa se nam vse ne izide po načrtu. Pravimo, da so nam 
stvari ušle iz rok ali pa da je zadeva šla mimo plana. Eno 
in drugo je treba vzeti z rezervo, življenje gre svojo pot 
naprej. 

RAZSTAVA KRUŠNIH DOBROT IN »KOPERT«
regij. V glavnem se je peklo iz materialov, ki se jih je 
lahko dobilo pri nas. Prevladovale so rožičeva, rozinova 
(cvibova), ocvirkova, tu in tam tudi marmeladna potica. 
V nekaterih vaseh so tem poticam rekli rožičev kruh, 
cvibov kruh itd. Izraz potica – paftica se je uporabljal 
za danes tako imenovane štrudlje. PUHAJNI – danes 
FLANCATI so spadali med boljše pecivo. Dobrote, ki 
so jih gospodinje pripravile za to razstavo, so se včasih 
pripravljale le za božič, veliko noč, ohcet, birmo, krst in 
za godovanja. 

Delovne organizacije, društva ipd. imajo tudi svoje 
načrte. Delo je tako bolj organizirano in lažje izvedljivo. V 
DU Draga vsako leto pripravimo letni delovni program. 
Ta zajema nekaj kulturnih in športnih prireditev in 
tudi kakšno razvedrilo (piknik, izlet). Sledili smo 
medijskim virom in čakali različne sprostitve glede 
gibanja in prireditev. Konec maja je bila po napovedih 
že možna prireditev. Na hitro smo se organizirali in v 
DOMU KRAJANOV PODPRESKA pripravili razstavo 
“DOBROTE DRAGARSKE DOLINE NEKOČ” in 
razstavo starih “KOPERT” – posteljnih pregrinjal. Za 
popestritev dogodka je poskrbela glasbena skupina 
“BINKLARJI”. Celoten dogodek je sovpadal s 
TEDNOM LJUBITELJSKE KULTURE v Sloveniji.

Pestrost in raznolikost slovenskega podeželja začutimo 
poleg naravnih lepot tudi s hrano. Slovenijo so spretne 
roke gospodinj in mojstrov ponesle v sam vrh odličnih 
dobrot. Krušne dobrote iz preteklosti, ki so se pekle v 
vaseh naše doline, so se razlikovale od drugih slovenskih 

KRUH je bil ves čas SVETINJA. Marsikje so ga otroci 
samo poznali. Gospodinje so pekle kruh v glavnem iz 
črne moke, redko iz bele. Že pod prsti so imele občutek, 
katera moka je. Najboljše so bile NULARCA, ENOTNA 
(ČRNA) in CVANCERCA. Ta je bila najslabša in 
mešana z otrobi. Današnje potice so z nadevi mnogo 
bogatejše. Eno pa je skupno, in to je, da ob pečenju potic 
diši vsa hiša. Prav po tej lepi aromi se je čutilo praznik in 
slavje nekoč in se čuti tudi danes. 

Da so bile krušne dobrote in kruh cenjeni, nam potrjuje 
dejstvo, da je gospodinja, preden je načela hlebec ali 
štruco kruha, to BLAGINJO z noževo konico na spodnji 
strani pokrižala. Vsakomur v družini je bil odmerjen svoj 
košček kruha, nato pa se je vse skupaj spravilo pod ključ. 
Drobtine z mize se ob pospravljanju niso vrgle v smeti. 
Rekli so, da je to greh: ČE KRUHEK PADE TI NA 
TLA, POBERI IN POLJUBI GA!
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Toplo sončno vreme nas je privabilo ven. Komaj smo 
dočakali, da se začnejo poletni dnevi. Spraševali smo 
se že, kam se je toplo vreme skrilo, saj smo morali do 
nedavnega še kuriti. A v nedeljo, 30. maja, se je sonce 
prikradlo nad Dragarsko dolino in obsijalo našo farno 
cerkev.

Cerkev Marijinega obiskanja v Dragi praznuje 31. maja. 
Zadnjo majsko nedeljo že nekaj let zapored v KŠD 
Draga in DU Draga pripravimo žegnanje. Takrat se po 
maši zberemo pred cerkvijo, poklepetamo in poskušamo 
dobrote, ki jih pripravijo pridne dragarske gospodinje. 
Ponudba na mizi je vsako leto pestra in zanimiva, 
predvsem pa sladka. In tako je bilo tudi letos. 

Po maši smo se zahvalili našemu župniku Bojanu Travnu, 
bralkam beril, organistki ter vsem tistim, ki pridno in lepo 
skrbijo za urejen videz naše cerkve, v njej in zunaj nje. 

Ob poskušanju sladkih dobrot smo se o marsičem 
pogovorili, se nasmejali in se razšli v upanju, da se 
naslednje leto zopet snidemo na istem mestu in 
obeležimo praznik naše farne cerkvice. 

Več o nastanku praznika Marijinega obiskanja pa si lahko 
preberete na spletu: http://www.zupnija-loskipotok.si/
cerkev_marijinega_obiskanja. 

ŽEGNANJE V DRAGI

Besedilo in fotografi je: Nevenka Dražetić 

Na razstavi so imele svoj blišč KOPERTE – posteljna 
pregrinjala. Ta čudoviti artikel preteklosti zaradi 
drugačnih modnih dizajnov tone v pozabo – je že 
pozabljen. Ročno “štikane” KOPERTE so bile bogat del 
nevestine BALE, ki so si jo pripravila dekleta sama. V ta 
sklop so spadale še sobne zavese (firniki), nekaj manjših 
prtičkov in prevleke za blazine. Ob praznikih, ko je to 
prišlo do izraza, je bil čudovit pogled na urejeno sobo s 
poribanim podom. 

Malokdaj in redkokje bomo še imeli priložnost 
ogleda takih pregrinjal! Tudi urejena spalnica je odraz 
gospodinje. Ni ga čez BELO POSTELJNINO. Od 
nekdaj je imela PRVO MESTO! 

Na prireditvah DU Draga smo izpostavili že veliko 
dragocenih BISEROV, ki so vezani na življenje v naših 
vaseh. Skrbni so ljudje, ki to še vedno hranijo in ohranjajo 
v najlepših originalih. Kdor spoštuje preteklost in ji 
je vsaj s spomini naklonjen, ob takih razstavah uživa. 
Danes je življenje drugačno, SPOMINI na odmikajoči 
se čas pa so kljub vsemu pustili lep pečat. Naslednji dan, 
v nedeljo, smo skupno s KŠD prijetno obeležili tudi 
ŽEGNANJE V DRAGI. Zavetnica te farne cerkve je 
MARIJA OBISKOVANJA. 

Izkoristimo dih poletja in vse dobro, kar ponuja. Naj 
nam namesto utrujenosti da nov zagon in svežo energijo. 
Naša narava je magično zdravilo.

Za DU Draga
Irena Klepac
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Minilo je že dobro leto dni, odkar se svet bori s pandemijo 
koronavirusa. To smo občutili tudi stanovalci in zaposleni 
Doma starejših občanov Loški Potok. Z različnimi 
ukrepi smo se uspešno ubranili vdora virusa v naš dom, a 
hkrati so ti ukrepi tudi spremenili bivanje v domu. Nekaj 
časa so bili stanovalci dobesedno odrezani od zunanjega 
sveta, brez fizičnih stikov s svojimi svojci. Stik s svojci 
jim je bil omogočen preko telefona in videoklicev, kar 
pa se nikakor ne more primerjati z objemom in stiskom 
rok. Tudi zaposleni smo se na različne načine trudili, da 
bi stanovalcem čim bolj popestrili bivanje v domu. 

OBISKAL NAS JE ŽUPNIK MARTIN GOLOB

Epidemija se počasi umirja, s tem pa se sproščajo tudi 
ukrepi. Obiski so dovoljeni, stanovalci pa se lahko 
sprehodijo po okolici doma. V aprilu so stanovalci dobili 
prav posebno presenečenje, saj jih je obiskal gospod 
župnik Martin Golob. Župnik Martin mašuje v naši 
matični enoti v Grosuplju, naši stanovalci pa so ga v času 
epidemije spremljali na TV. Njegovega obiska so se zelo 
razveselili, skupaj so spili kavo in poklepetali. Obljubil 
nam je, da nas kmalu spet obišče. 

Urška Kos

LOKALNO

KDO? OTROCI, STARI OD 7 DO 12 LET
KDAJ? MED POLETNIMI POČITNICAMI
KAKO? BERI 30 DNI 30MINUT

Pol ure branja na
dan prežene

dolgčas stran!
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Srečni ljudje berejo
Za vas smo pripravili akcijo 
Srečni ljudje berejo, kjer smo v 
istoimenski brošuri zbrali naslove 
kakovostnih del. Brošuro prejmete 
v knjižnici, lahko pa jo poiščete 
tudi na naši spletni strani. Z 
akcijo želimo pritegniti bralce, da 

posežejo po delih, ki jim navadno ne pridejo pod roke, vendar 
so vredna branja. V bralni akciji sodelujete tako, da preberete 
5 knjig s seznama ali pa katero drugo delo navedenih avtorjev. 
Na zadnji strani brošure napišete naslove prebranih knjig in 
jo oddate v knjižnici, mi pa vas bomo po 8. februarju 2022 
povabili na srečanje z znanim avtorjem in podelili priznanja 
vsem, ki boste izziv zaključili. In – saj veste, srečni ljudje 
berejo! 

Knjižnica Miklova 
hiša Ribnica pri 
vas doma
Knjižnico lahko 
uporabljate 24 ur na 
dan, vse dni v tednu, 
čeprav so ponoči 
naša vrata zaprta. 

Ponujamo vam namreč elektronske storitve, ki so na voljo 
ves čas. Za rezervacije in podaljšave zagotovo že uporabljate 
aplikacijo Moja knjižnica ali Cobiss. Poleg tega vam že dolgo 
omogočamo uporabo portala EBSCO, kjer lahko prebirate 
literaturo s področja humanistike, kulture, izobraževanja, 
medicine, splošne znanosti ipd., svoje znanje lahko poglabljate 
v spletni enciklopediji Britannica, zraven pa vam ponujamo 
še Tax-Fin-Lex (portal za zakonodajo in fi nance). 
Na daljavo si lahko sposodite tudi časopise in revije, 
elektronske in zvočne knjige. Verjetno ste se v zadnjem času 
že srečali z Biblosom, kjer si lahko sposodite elektronske 
knjige. Večino slovenskih in tujih časopisov lahko berete 
na portalu PressReader, zadnji novosti pa sta Audibook in 
Kanopy. Audibook je aplikacija, ki vam omogoča poslušanje 
zvočnih knjig na telefonu kjerkoli in kadarkoli. Poslušanje 
lahko dobro združite z vožnjo, tekom ali kakšno drugo 
dejavnostjo. Na enem mestu je zbranih več kot 400 zvočnih 
knjig v slovenščini, zbirka pa se dnevno posodablja. Audibook 
si lahko prenesete na telefon kot aplikacijo. 
Od začetka aprila Knjižnica Miklova hiša Ribnica svojim 
članom nudi brezplačen dostop do platforme Kanopy, ki 
vsebuje bogat in kakovosten nabor mednarodnih fi lmov in 
dokumentarcev. Lahko izbirate med 30 000 naslovi v različnih 
kategorijah. Poleg resnih in zabavnih vsebin za odrasle je del 
vsebin namenjen tudi otrokom v pododdelku Kanopy Kids. 
Pri izbiri bodite previdni, saj lahko pogledate 10 fi lmov na 
mesec, izbrani fi lm vam je na voljo 72 ur, epizode izbrane 
serije pa lahko pogledate v enem mesecu. Pri nekaterih fi lmih 
si lahko vklopite tudi angleške podnapise. V Kanopy vstopite 
preko povezave htt ps://miranjarc.kanopy.com/. Za vpis pri 
vseh naštetih aplikacijah potrebujete svojo člansko številko in 
geslo za Cobiss. 

Video pravljice
Od decembra pa do konca aprila smo 
za najmlajše tedensko pripravljali video 
pravljice. Vsak četrtek ob 18. uri je na otroke 
tako čakala nova video pravljica, skupaj se 
jih je nabralo dvajset. Izjemna zahvala gre 
založbam, ki so nam omogočile uporabo 
njihovih knjig, da smo lahko naredili video 

posnetke. Knjige sva prebrali mladinski knjižničarki, glasbeno 
pa jih je opremil Blaž Lušin. Nič ne de, če ste kakšno od pravljic 
zgrešili, saj vemo, da je v današnjih časih težko vsemu slediti 
sproti. Video pravljice so še vedno na ogled na naši spletni strani, 
Youtube kanalu in Facebooku, do njih pa lahko dostopate tudi 
prek QR-kode.

Poletavcem se letos lahko 
pridružijo Najpoletavci
V knjižnici z veseljem nagrajujemo 
naše zveste bralce, zato lepo vabimo 
otroke, stare od 7 do 12 let, da se tudi 

letos med 10. junijem in 10. septembrom pridružijo bralni 
akciji Poletavci, poletni bralci. V knjižnici jih čakajo bralni 
seznami in priponke, letošnja novost pa so medsebojna 
priporočila – vsak »poletavec« lahko prebrano knjigo oceni 
in jo tako priporoči drugim bralcem. Akcija Najpoletavci 
pa je namenjena tistim, ki so Poletavce že prerasli – torej 
mladim, starejšim od 13 let. Najpoletavci naj poleti preberejo 
tri zajetnejše knjige in jih vnesejo v spletni obrazec na 
spletni strani www.najpoletavci.si. Za zaključek akcije bomo 
pripravili zabavno prireditev s podelitvijo glavnih nagrad za 
»poletavce« in »najpoletavce«, ki pa naj zaenkrat ostaneta 
še presenečenje.

V objemu s knjigo – 
predšolska bralna značka
Akcija V objemu s knjigo je bralna 
značka za najmlajše, ki smo jo začeli 
15. maja, ob svetovnem dnevu 
družine. Otroci se lahko akciji 
pridružijo kadarkoli, naloga pa je 
opravljena, ko preberete vsaj 5 knjig. 
Slikanice, katerih naslovi se nizajo 

v brošuri, so predlogi za branje otrokom. Pri izboru slikanic 
se ne omejujte samo na naslove v knjižici, posezite tudi po 
drugih naslovih istih avtorjev ali pa si naredite čisto svoj izbor. 
Skupno branje z otrokom od zgodnjega otroštva naprej prinaša 
radost obema, tako otroku kot odraslemu. Otroku je ugodno 
in udobno v vašem naročju ali ob vas, opazuje ilustracije in 
jih dopolnjuje z besedami, ki prihajajo iz vaših ust. Počuti se 
varnega. Ob obisku knjižnice bo vaš otrok v knjižico dobil 
štampiljko s pravljičnim junakom. Po petih zbranih štampiljkah 
boste povabljeni na lutkovno predstavo, predvidoma decembra 
2021, kjer bo otrok prejel tudi priznanje. Naj bo branje vaša 
vsakodnevna navada, nekaj, kar bo otrok pričakoval od vas in 
česar se boste veselili tudi vi!

NOVICE IZ KNJIŽNICE RIBNICA

Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

JEAN-LUC BANNALEC
Bretonske specialitete
Lepi poletni dnevi v juniju bi bili še kako 
primerni za prijeten izlet v Saint-Malo. 
Komisar Dupin pa se mora tam na žalost 
udeležiti seminarja, posvečenega tesnejšemu 
sodelovanju med bretonskimi departmaji. 

Ko se Dupin med odmorom sprehaja po pokriti tržnici v 
starem delu mesta, se tik pred njegovimi očmi zgodi umor. 
Storilka, ki je žrtvina sestra – in tako kot ona slavna kuharska 
mojstrica, zbeži. Kmalu se izkaže, da je bil to šele začetek 
serije umorov. Dupin se skupaj s komisarjema iz drugih 
departmajev znajde v tekmi s časom. V Cancalu, mestu, ki 
je znano po ostrigah, razkošnem letoviškem kraju Dinard 
in Saint-Maloju z njegovimi edinstvenimi restavracijami se 
soočijo z grozljivimi družinskimi skrivnostmi, tragičnimi 
preobrati in neverjetnimi zgodbami.

RAGNAR JONASSON
Otok
Jeseni 1987 se mlad par odpravi na 
romantičen izlet v Zahodne fj orde – izlet z 
nepričakovanim koncem in katastrofalnimi 
posledicami. 
Deset let pozneje skupinica prijateljev preživi 
konec tedna v starem lovskem domu na otoku 

Ellidaey. Na kraju, popolnoma odrezanem od zunanjega sveta, 
skušajo obuditi nekdanje vezi. Nekdo od njih pa izleta ne 
preživi. Inšpektorica Hulda Hermannsdott ir je trdno odločena, 
da bo resnico o preteklih in sedanjih dogodkih, ki se ji zdijo 
usodno povezani, zlepa ali zgrda zvabila iz temnih globočin.

BARBARA O’NEAL
Ko smo verjeli v morske deklice
Čustvena zgodba o dveh sestrah, oceanu laži 
in iskanju resnice. Njena sestra je bila mrtva 
petnajst let, ko jo je zagledala na televizijskih 
poročilih.
Josie Bianci je umrla pred leti med terorističnim 
napadom na vlak. Izginila je za vedno. Tako 

je vsaj verjela njena sestra Kit, zdravnica na urgenci v Santa 
Cruzu. Pa vendar ji je le nekaj presunljivih trenutkov življenje 
obrnilo na glavo. Pri poročanju v živo s prizorišča požara v 
Aucklandu je kamera ujela podobo ženske, ki se opoteka skozi 
dim in razdejanje. Njena podobnost z Josie je bila neverjetna 
in nezgrešljiva. To je sprožilo poplavo čustev – žalost, izgubo, 
jezo, s katerimi se lahko Kit končno pomiri le, če poišče svojo 
sestro, ki živi v laži. Po prihodu na Novo Zelandijo začne Kit 
svoje potovanje s spomini na preteklost: na dni, ki jih je na 
plaži preživela z Josie. Na izgubljenega najstniškega fanta, ki je 
postal del njihove družine. Na travmo, ki ju je z Josie preganjala 
vse življenje. Če naj bi se sestri znova združili, je to mogoče 
le z razkritjem davno zakopanih skrivnosti in soočenjem s 
pretresljivo resnico, ki ju je veliko predolgo razdvajala. Da bi 
znova vzpostavili odnos, bosta morda morali izgubiti čisto vse.

S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvani pregled 
nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico 
Loški Potok! Čim lepše in prijetneje preživite čas počitnic in 
dopustov, odpočijte si od vsakodnevnih skrbi in tegob ter se 
polni svežega elana vrnite novim delovnim zmagam naproti! 
Radi in lepo se imejte ter ostanite zdravi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali med knjižnimi policami in posebej za vas izbrali naslednje 
zanimive knjižne novosti, s katerimi si boste lahko krajšali čas v letošnjem poletju!

CHRISTI CALDWELL
Prepirljivka
On ni pravi plemič in tudi ona ni ravno dama. 
Zaradi neverjetne lepote in divje narave je 
bila Ophelia Killoran vedno za vse prava 
uganka in ženska, ki so jo podcenjevali. 
Nihče ne bi uganil, da svoje večere preživlja 
tako, da ščiti otroke z ulic St. Gilesa. Ophelia 

prav dobro ve, s kakšnimi grozotami se ti otroci soočajo. Kot 
mlado dekle se je z njimi srečala tudi sama in bi umrla, če 
ne bi bilo osirotelega fanta, ki ji je rešil življenje. Zloglasni 
preiskovalec Connor Steele ni niti najmanj pričakoval, da 
bo pri preiskovanju zadnjega primera naletel na Ophelio 
Killoran. Minilo je nekaj let, odkar se je žrtvoval zanjo. Zdaj 
ona za delo v bratovi igralniški beznici najema sirote z ulice. 
Toda kje najde te otroke in kakšni so njeni nameni? Ophelia 
in Connor si skočita v lase. Navsezadnje Connor zdaj služi 
plemstvu in Ophelia iz prve roke ve, da tem ljudem ne gre 
zaupati. Toda če bosta zmogla prezreti pomisleke in združila 
moči, bosta morda lahko odkrila, da so njuni nameni – in 
njuni srci – povsem usklajeni.

K. A. TUCKER
Preprosto divji
Mestno dekle Calla Fletcher se poskuša znova 
povezati z odtujenim očetom. Ko je bila stara 
dve leti, je mama z njo odšla z Aljaske, kjer 
sta jo dušila odročnost od vsega in skrajno 
podeželski življenjski slog. Preselili sta se v 
Toronto. Po 24 letih pa jo kot strela z jasnega 

zadene, da so očetu šteti dnevi, in nemudoma se odpravi v 
odmaknjene in od sveta pozabljene kraje. Na Aljaski se znajde 
v čustveni drami spoznavanja umirajočega očeta in v primežu 
dileme, kot bi ponavljala mamino zgodbo: med željo po 
vrnitvi v vrvež Toronta in čednim, robatim aljaškim pilotom 
Jonahom. Ta pa zre na od obilja civilizacije razvajeno dekle kot 
na nebodijetreba, ki jo je treba čim prej vrniti tja, kamor sodi. 
Prepričan je, da je preveč razvajena, da bi se lahko spopadla z 
življenjem v divjini. Jonah ima prav, toda Calla je odločena, 
da mu bo dokazala, da se moti. On pa, da bo svoje dokazal 
njej. Ne nazadnje je njun odnos tako bolj podoben odnosu 
med mačko in psom. A sčasoma začne strast odpora pojemati 
in se spreminjati v prijateljstvo. Ali pa se bo prelevila v drugo 
strast, tokrat tisto prijetnejšo? Toda Calla ne namerava ostati 
na Aljaski in Jonah se ne misli odseliti. Zato nima smisla, da 
bi se spuščala v romanco, da bi šla po isti poti, po kateri so šli 
– neuspešno – pred toliko leti tudi njeni starši.
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»Resnična človekova dobrota se lahko v vsej svoji 
neprisiljenosti in čistoči izkaže le v odnosu do nemočnega 
bitja. Človek je postavljen pred naravo, zares temeljno 
preizkušnjo (ki navzven ni zaznavna) v odnosu do bitij, 
ki so mu prepuščena na milost in nemilost – v odnosu do 
živali. V tem pogledu človeštvo doživlja polom, in sicer v 
sami osnovi, zato odpoveduje tudi na drugih področjih.« 
(Kundera v Patterson 2011, 19).
Število zlorab iz leta v leto raste ali pa so se ljudje začeli 
zavedati, da je zloraba kaznivo dejanje in so le-te začeli 
prijavljati organom, ki so dolžni urgirati.
Ker se v Društvu za zaščito živali Kočevje zavedajo, da 
boljšega odnosa do živali ne bomo dosegli z nasilnimi 
pristopi, prostovoljke omenjenega društva v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah ozaveščamo otroke in 
mladostnike o pravilnem odnosu do živali. Glavno sporočilo 
naših delavnic je: »Zavedati se je potrebno odgovornosti, 
preden si priskrbimo žival, in ta odgovornost naj traja 
skozi vsa obdobja njenega življenja.« 
V času predavanj sem od poslušalcev dobila kar nekaj 
vprašanj in odločila sem se, da najpogostejša vprašanja 
in odgovore nanje delim z vami.
Kako zmanjšati število neželenih mladičev?
S sterilizacijo in kastracijo živali, ki jo opravi veterinar, 
lahko zmanjšamo število neželenih mladičev. V nekaterih 
občinah vsako leto sofinancirajo sterilizacije in kastracije 
lastniških psov in mačk in zagotavljajo sredstva za 
sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk na njihovem 
področju. 

Kaj storim, če se moja žival poškoduje?
Poškodovani živali smo po zakonu dolžni pomagati. 
Peljite jo k veterinarju.

Ali psi lahko prosto in brez skrbnika hodijo naokoli?
4. člen pravilnika predpisuje, da mora skrbnik preprečiti 
pobege živali (torej je skrbnik dolžan vedeti, kje je njegova 
žival).
11. člen zakona predpisuje: “Skrbnik psa mora na javnem 
mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na 
povodcu.” (To ne velja za terapevtske pse in pse invalidov, 
ki jih ni potrebno imeti na povodcu.) Uporaba povodca 
na javnem mestu je obvezna, razen če ni pričakovati 
večjega števila ljudi.

Kaj storim, če najdem zavrženo žival?
V Sloveniji je vsako leto veliko najdenih živali, ki so bile 
namerno zapuščene in so potomke nesteriliziranih mačk 
in redkeje psic, nekatere živali pa so se tudi izgubile. Vsak 
od nas lahko živali pomaga in ji s tem reši življenje, to nam 
narekuje tudi zakonodaja. Če opazite v vaši okolici žival 
in ne veste, čigava je, je pomembno, da jo najprej spravite 
na varno. Lahko pokličete najbližjo veterinarsko službo, 
društvo za zaščito živali ali pristojno zavetišče, pri nas je 
to Meli, ki je dolžno priti po žival in jo ustrezno oskrbeti.

RESNIČNA ČLOVEKOVA DOBROTA SE KAŽE V ODNOSU 
DO NEMOČNEGA BITJA

V Kočevju je pri problematiki zavrženih, zapuščenih in 
tudi domačih živali v veliko pomoč tudi Občina Kočevje, 
ki vsako leto sofinancira sterilizacije in kastracije lastniških 
psov in mačk in zagotavlja sredstva za sterilizacije in 
kastracije prostoživečih mačk na področju občine 
Kočevje. Društvo za zaščito živali Kočevje pa se ne trudi 
le pri ozaveščanju, ampak tudi pomaga socialno šibkim 
lastnikom pri sterilizacijah in kastracijah lastniških mačk 
pa tudi pri iskanju domov njihovim mladičem. Člani so 
pomagali tudi mnogim živalim iz Loškega Potoka, čeprav 
je šlo poleg njihovega časa ogromno tudi iz njihovega 
»šparovčka«, ki ga polnijo s prostovoljnimi prispevki, 
donacijami 0,5 % iz dohodnine, SMS na 1919 s ključno 
besedo MUCA5, ki pa se na žalost zelo počasi polni in 
veliko hitreje prazni.

Prostoživeča muca iz Loškega Potoka, ki so jo prostovoljci društva za zaščito 
živali s pomočjo živolovke ujeli, sterelizirali ter ji poiskali ljubeč dom.

Članek zaključujem s pesmico, ki jo je napisala Manca 
Doner.
Psiček in mraz
Večerilo se je že, ko je zapadel sneg.
Psiček je še vedno priklenjen na verigo 
čakal na milost in nemilost jutrišnjega dne.
V srcu me je stiskalo; kaj če zmrzne? 
Kaj če bi ga ponoči na skrivaj rešili?
Ne vem, kako sem zaspala to noč ... 
Zjutraj sem s strahom pogledala proti zasneženemu bregu.
Pod snegom obris psička, ki je ležal nepremično. 
Stisnilo me je; kaj če je vsega konec?
Dopoldan, ko se je prikazalo sonce in je otoplilo, 
se je obris pod snegom začel končno počasi premikati. 
Kot čudež se mi je zdelo, da je živ. 
Kako je to sploh mogoče? V takem zimskem mrazu …
Vendar je bilo zmagoslavje sladko-grenko. 
Kmalu bo namreč spet večer, spet bo zapadel sneg 
in ubogi psiček bo moral brez zavetja 
preživeti še eno ledeno noč …

Anja Rogan, članica Društva za zaščito živali Kočevje
Viri:
https://www.mojpes.com/aktualno/kdaj-je-povodec-obvezen-in-kaksna-
je-kazen/ Kdaj je povodec obvezen in kakšna je kazen? (b.l) Moj pes
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V prispevku predstavljamo najpogostejše bolezni in 
poškodbe gozdnega drevja v preteklem letu na našem 
območju. Bolezni in poškodbe drevja povzročajo neživi 
in živi dejavniki. Najpogostejši dejavniki nežive narave 
so lahko mehanske poškodbe skorje, vej in drugih 
delov rastline zaradi vetra, snega, žleda, toče, požara, 
udara strele, suše, vročine, mraza, sončnega ožiga, 
onesnaženega zraka ipd. Med bolezni in poškodbe žive 
narave pa poleg patogenov – gliv, bakterij, virusov – 
uvrščamo poškodbe po jelenjadi in drugih parkljarjih, 
glodavcih, npr. po navadnem polhu in voluharicah, ter 
tudi poškodbe zaradi dela v gozdu. Prav zaradi poškodb 
se rastline največkrat okužijo z različnimi glivami, 
bakterijami, virusi. Da se bolezen razvije, morajo biti v 
okolju primerne razmere, kot npr. temperatura, zračna 
vlaga, namočenost listov. Patogen prodre v notranjost 
drevesa, vzpostavi stik z občutljivimi celicami, začne 
koristiti hranila v celicah in se razvija ter množi. Pravimo, 
da je prišlo do okužbe ali infekcije, po kateri se sčasoma 
pojavijo tudi bolezenska znamenja. Drevo lahko delno 
odmre ali se v celoti posuši.

Prihaja tudi do vse pogostejših ujm, kot npr. februarja 
2014 katastrofalen žledolom, decembra 2017 izjemno 
močan vetrolom, v aprilu v letih 2019 in 2021 pa hudi 
spomladanski pozebi. Spomnimo se samo letošnjega 
7. aprila, ko je bil na postaji v Retjah izmerjen aprilski 
rekord (–26 °C). Posledice hudih spomladanskih pozeb 
so lepo opazne tudi na smreki. Govorimo o t. i. rjavenju 
smrekovih iglic, ko pozna zmrzal spodbudi delovanje 
glive Rhizosphaera pini, ta pa povzroča rjavo obarvanost 
iglic.

Na Zavodu za gozdove, v območni enoti Kočevje, smo v 
letu 2020 za varstveno-sanacijski posek (poškodovano 
in oslabelo drevje) označili kar 240.000 m3 drevja, 
skoraj polovico vsega letnega poseka v območju! Pred 
desetletji je bilo teh sečenj bistveno manj. Lani so bili 
najpomembnejši vzrok sanitarnega poseka insekti, 
predvsem smrekovi lubadarji. Zaradi njih je bilo 
posekanega 186.000 m3 lesa. Zaradi posledic vetra je 
bilo posekanega 18.000 m3 in zaradi bolezni 8.000 m3 
lesa. V lanskem letu smo sicer opazili upadanje števila 
smrekovih lubadark, kljub temu pa lubadar še vedno z 
naskokom ostaja glavni razlog sanitarnih sečenj. Veliko 
zaslug za zmanjšanje imata zanj neugodno vreme z 
veliko vlage ob razvoju prve generacije lubadarjev ter 
pravočasna in kakovostna sanacija napadenih smrek.

Med boleznimi je močno prisotna štorovka (Armillaria 
sp.), ki se pojavlja tako na iglavcih kot listavcih in 
povzroča odmrtje spodnjega osrednjega dela debla 
in korenin. Smreke pogosto napade rdeča trohnoba 
(Heterobasidion sp.). Prisotnost obeh bolezni opazimo 
po odebeljenem spodnjem delu debla ob koreničniku. 
Po poseku ostaneta votel panj in poškodba najmanj na 
prvem hlodu. Rdeča trohnoba pri smreki je prisotna 
tam, kjer je bila v preteklosti smreka posajena na nekdaj 
kmetijskih površinah. 

V letu 2020 smo imeli od meseca maja naprej več 
padavin in s tem ugodnejše razmere za razvoj raznih 
vrst gliv. Na listih javorjev se je v vlažnih neprevetrenih 
delih gozda močno razvila gliva, ki povzroča javorjevo 
katranasto pegavost in v manjšem obsegu tudi javorjevo 
belo pegavost. Na bukvi smo opazili rjavenje bukovih 
listov ter na rdečih in črnih borih sušenje najmlajših 
borovih poganjkov. V zadnjih desetletjih je gorski brest 
skorajda izginil iz naših gozdov zaradi holandske bolezni 
– odmiranja brestov. Spore gliv prenašata hrošča, veliki in 
mali brestov beljavar. Mlade breste objedata tudi srnjad 
in jelenjad, slednja pozimi lahko olupi lubje brestov. Na 
hrastovih listih se je razvila siva prevleka glive hrastove 
pepelovke (Erysiphe alphitoides). Najprej se je pojavila 
v bolj zaprtih sestojih na listih spodnjih delov krošenj, 
medtem ko je je bilo manj ali sploh nič na sončnih in bolj 
prevetrenih delih. Na mladih hrastih je občasno povsem 
prerasla listje. Hrasti niso mogli opravljati fotosinteze 
in so celo odmirali, čeprav so takšni hudi razrasti te 

BOLEZNI IN POŠKODBE GOZDNEGA DREVJA

Pozna zmrzal spodbudi delovanje glive, ki povzroča rjavenje smrekovih iglic

V zadnjih desetletjih vremenska dogajanja postajajo 
bistveno bolj turbulentna. Zelo vlažna leta s preobiljem 
padavin v spomladanskih in poletnih mesecih 
povzročijo porast raznih bolezni gozdnega drevja. 
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tujerodne glive pri nas vseeno razmeroma še redki. Tudi 
lipovec in lipa sta imela na listju veliko gliv, predvsem 
cerkosporno lipovo listno pegavost (Mycosphaerella 
microsare). Listi so porumeneli že konec poletja in prej 
odpadli. 

Pred nekaj leti so iz Severne Amerike zanesli bakterijsko 
bolezen jesenov ožig (Hymenoscyphus fraxineus). 
Najhitreje se širi ob vodotokih in na vlažnih območjih. 
Zadnja leta posekamo tisoč do dva tisoč kubičnih metrov 
velikih jesenov letno. Veliki jeseni počasi odmirajo, so pa 
nekateri tudi odporni – teh naj bi bilo do 5 odstotkov. 
Vsak tak zdrav veliki jesen ohranjamo za naprej, da bomo 
s semenom in podmladkom dobili odporna drevesa.

»Stranski produkt« globalne trgovine je običajno tudi 
nenameren prenos tujerodnih organizmov z drugih 
območij sveta s podobnimi ekološkimi razmerami. 
Nekatere vrste se pri nas ustalijo in lahko povzročajo 
izginjanje domorodnih vrst. Bodimo pozorni na vsak zelo 
neobičajen znak, kot npr. sušenje, nenavadne izvrtine 
v deblih, obarvanost listov in iglic, in se pozanimajmo 
bodisi na spletu (https://www.zdravgozd.si) ali pri 
pristojnih gozdarjih Zavoda za gozdove Slovenije. 
S skupnimi močmi in znanjem lahko zmanjšamo ali 
celo preprečimo pojavljanje škodljivih organizmov v 
gozdovih.

Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje
Tekst, foto: Mirko Perušek in Pavle Košir

Veliki jesen počasi odmira zaradi bakterijske bolezni, imenovane jesenov 
ožig

43Maj - junij - julij 2021

V Sloveniji se na leto zgodi okoli 60.000 udarov strel 
proti zemlji, kar nas uvršča med evropske države, kjer so 
udari strel izredno pogosti. S toplimi dnevi pa se možnost 
močnejših neviht z udari strel povečuje.

Podatki kažejo, da 
strele rade uničijo ali 
poškodujejo naprave, 
kot so televizorji, 
računalniki ali modemi. 
Zaradi okvare ali 
uničenja naprav tako 
ne moremo spremljati 
priljubljene TV-oddaje, 
nemoteno dostopati do 
interneta ali uporabljati 

fiksne telefonije. Pred izpadom komunikacijskih storitev 
se najučinkoviteje zaščitimo tako, da pred nevihto ali 
odhodom od doma iz vseh omrežij izklopimo televizor, 
TV-komunikator, modem, radio in računalnik. Pri tem 
je potrebno elektronske naprave izklopiti iz električnega 
omrežja oz. električne vtičnice (televizor, računalnik ipd.), 
komunikacijske naprave pa tudi iz komunikacijskega 
omrežja oz. UTP-vtičnice (stacionarne telefone, modeme 
ipd.). Kako vemo, ali je nevarnost v naši bližini? Če preteče 
med bliskom in gromom 10 sekund, pomeni, da je strela od 
nas oddaljena približno 3,4 km. A ker vedno ne moremo 
preštevati sekund, ki minejo od zaznanega bliska do 

ZA ZAŠČITO NAPRAV PRED MOREBITNIMI POŠKODBAMI 
IN UNIČENJEM ZARADI UDAROV STREL PRIPOROČAMO 
IZKLOP NAPRAV IZ VSEH OMREŽIJ

slišanega grmenja, imamo za vas bolj praktično in predvsem 
zanesljivo rešitev.
Brezplačno SMS-obveščanje o strelah
Telekom Slovenije svojim 
uporabnikom mobilnih in 
fiksnih storitev omogoča 
brezplačno storitev Strela 
alarm, s pomočjo katere 
lahko v realnem času prek 
sporočila SMS prejmete 
informacijo o strelah na 
območju vašega fiksnega 
priključka. Na prejemanje 
brezplačnih sporočil se 
lahko naročite tako, da na številko 041 145 000 pošljete 
SMS s ključno besedo STRELA, naredite presledek 
ter navedete vaše UPORABNIŠKO IME ZA FIKSNE 
STORITVE Telekoma Slovenije.
Primer zapisa v SMS-sporočilu: STRELA novakj 
Storitev Strela alarm temelji na sistemu Scalar, to je sistem, 
ki ga je posebej za spremljanje strel razvil Elektroinštitut 
Milan Vidmar (EIMV), s pomočjo katerega se beležijo 
strele v realnem času. 
Več priporočil je na voljo na http://ts.si/bliskoviti-obisk.

Telekom Slovenije
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AJDA – VSESTRANSKO UPORABNA KULTURNA RASTLINA 
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. 
Glavni posevek sejemo od začetka do konca maja, ko je 
dovolj toplo za kalitev in ni več nevarnosti slane. V maju 
sejana ajda do spravila potrebuje od 11 do 12 tednov. 
Setev ajde kot glavnega posevka se še posebej priporoča 
za območja, ki jih pogosto prizadene suša. Strniščna 
ajda se seje po spravilu ozimnih žit, to je od 10. in 
najkasneje do 25. julija. Cveti v avgustu ali septembru, 
ko v naravi začne primanjkovati hrane za čebele. Za 
čebele so pomembne medovite sorte ajde, to so darja, 
čebelica in črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, kjer 
predhodne poljščine niso bile premočno gnojene z 
dušikom. Podrobnejše nasvete v zvezi s pridelavo ajde 
najdete v publikaciji Tehnologija pridelave ajde, ki so 
jo pripravile strokovne službe Kmetijsko-gozdarske 

Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki 
pridelovali v velikih količinah, in posledično skrb za 
čebele, pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, 
povečanje izkoriščenosti kmetijskih zemljišč … so le 
nekateri od razlogov, zaradi katerih je Čebelarska zveza 
Slovenije kot pobudnik in koordinator projekta »Kar 
sejemo, to žanjemo« leta 2014 skupaj s partnerji začela 
s spodbujanjem setve medovite ajde. Ajda je kulturna 
rastlina, ki je pomembna tudi pri kolobarjenju in ne 
potrebuje škropljenja, kar pomembno prispeva tudi 
k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju proti 
plevelom. 

Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je povezoval številne 
partnerje. Sodelovali so Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarska zbornica 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske 
šole in ostali partnerji. Vsak od njih je po svojih najboljših 
močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite 
ajde. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so se kmetijske površine, posejane z 
ajdo, povečale s 3.022 ha v letu 2015 na 6.432 ha v letu 
2020. To pomeni, da so se kmetijske površine, posejane 
z ajdo, v zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V tabeli 
so prikazani podatki po letih.

Podatki o prijavljenih kmetijskih površinah, 
posejanih z ajdo, v zbirnih vlogah za leta 2015−2020 
v ha

LETO AJDA
2015 3021,65
2016 4024,94
2017 4528,18
2018 4992,71
2019 6440,57
2020 6431,69

zbornice Slovenije.

Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in 
koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo« skupaj 
s partnerji pomembno prispevala k povečanju setve 
ajde, spodbudila sodelovanje med čebelarji in kmeti ter 
posredno vplivala na pridelavo tako zaželene domače, 
slovenske ajde. Z vključevanjem kulinarike smo obudili 
tradicionalne jedi iz ajde in navdihnili sodobne kuharske 
mojstre ter povečali pridelavo ajdovega medu. 

Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje s 
spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so 
sončnice, buče in facelije. 

Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju narave 
in čebel!

Nataša Klemenčič Štrukelj

LOKALNO
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ŽUŽELKE NA VRTU
hujši izbruh škodljivca, ki ga zdesetkana populacija 
plenilca ne more več uravnati. V tem začaranem krogu 
porabimo vedno več insekticida za enak učinek, hkrati 
pa škodujemo še okolju in sebi, saj so to strupene snovi. 

Opazovanje drobnih prebivalcev vrta je lahko za konec 
tudi lep hobi. Sodobni 
pametni telefoni 
omogočajo že zelo 
solidne fotografije, ki 
jih lahko delimo na 
opazovanju narave 
namenjenih spletiščih 
ali v skupinah na 
družbenih omrežjih. 
Od mednarodnih je 
najbolj znan portal 
iNaturalist, kjer lahko 
vsakdo deli svoja 
fotografska opažanja. 
Tam jih bodo ostali člani 
pomagali prepoznati, s 
tem pa bomo tudi sami 
izvedeli več o naših drobnih sopotnikih. Brez njih bi tudi 
mi težko preživeli!

Je vaš vrt oaza biodiverzitete? Vabljeni, da sodelujete v 
našem natečaju »Biodiverziteti najbolj prijazen vrt«. 
Navodila za prijavo so objavljena na spletni strani www.
naturaviva.si. 

Kaj lahko storimo za zdrav ekosistem na vrtu?
■ Če imamo dovolj velik vrt, lahko pustimo del zaraščen 

s »plevelom«. Divje rastline služijo kot zatočišče za 
žuželke in druge majhne živali, tudi ko preostanek 
vrta prekopljemo za sejanje ali ga poškropimo s 
pesticidi. 

■ Če je vrt majhen, se morda lahko dogovorimo s 
sosedi za mejico iz avtohtonega grmičevja, ki je prav 
tako odlično zatočišče za živali.

■ Nastavimo umetna zatočišča za žuželke. Sem spadajo 
recimo t. i. »hoteli« za čebele samotarke, narobe 
obrnjene lončke za rože, ki jih napolnimo s suho 
travo in postavimo na tla, pa s pridom izkoristijo 
tenčičarice in druge vlagoljubne žuželke. Talnim 
žuželkam lahko naredimo zatočišča iz nalomljene 
lončevine ali kamenčkov v kakem kotu.

■ Organske odpadke kompostiramo. Kompost je 
vsestransko uporaben, v njem pa se naseli tudi 
množica prebivalcev.

■ Poskusimo sobivati s škodljivci, namesto da jih takoj 
zatiramo. Majhna populacija listnih uši ali peščica 
gosenic verjetno ne bo povzročila omembe vredne 
škode.

Avtor besedila in fotografi j: dr. Jernej Polajnar

Predmestni in mestni vrtovi so ekosistemi v malem. 
Predstavljajo pomembno zatočišče za mnoge 
organizme, ki težko preživijo na vedno intenzivnejših 
kmetijskih površinah in pozidanih območjih. Žuželke 
so kot izjemno raznolika skupina živali ključen del 
teh ekosistemov. Velika večina živi skrito človekovim 
očem v tleh ali rastlinju in jih navadno opazimo le, če 
jih načrtno iščemo. Pozornost zbujajo le najbolj pisani 
ali drugače vpadljivi predstavniki in pa seveda vrtni 
škodljivci, čeprav predstavljajo slednji le neznaten delež 
žuželčje favne vrtov.

Z nekaj pazljivega opazovanja lahko vsakdo občuduje 
žuželčje prebivalce vrta, ki tvorijo pravcat splet. Če je 
vrt dobro ohranjen, bo našel plenilce (pikapolonice, 
tenčičarice), rastlinojede (listne uši, gosenice metuljev), 
z malo več truda morda tudi zajedavce (na primer 
osice) in razkrojevalce (govnače, ličinke hroščev, ki se 
prehranjujejo z odmrlim organskim materialom, idr.). 
Z nekaj sreče lahko opazimo tudi zanimive odnose med 
njimi. Mravlje na primer skrbijo za kolonije listnih uši, 
od katerih pridobivajo »mano« – rastlinske sokove, ki 
jih listne uši izločajo kot odvečne, za mravlje pa so dober 
vir sladkorjev. Temu odnosu pravimo mutualizem, pri 
katerem imata obe vrsti korist: mravlje v zameno za 
mano varujejo »svojo« kolonijo, podobno kot pastir 
varuje čredo. Mnogo bolj znan primer je opraševanje. 
Množica opraševalcev, kot so čebele, čmrlji, metulji in 
muhe trepetavke, v zameno za raznašanje peloda dobi 
medičino v cvetovih. Nekateri odnosi so na prvi pogled 
manj harmonični, pikapolonice tako pridno požirajo 
listne uši in druge majhne rastlinojede žuželke. Splet 
vseh teh odnosov pa v zdravem vrtu podobno kot v 
naravi vseeno poskrbi, da se noben člen ne namnoži 
preko vseh meja ali izumre.

Vrtnar vpliva na skupnost 
organizmov v svojem vrtu na 
različne načine, predvsem z izbiro 
sajenih rastlin in zatiranjem 
neželenih predstavnikov, 
ki ga največkrat izvajamo s 
kemičnimi pripravki – pesticidi. 
Z raznolikimi, predvsem 
medovitimi vrstami rastlin, je vrt, 
če je dovolj velik, lahko prava oaza 
biodiverzitete, kjer bodo naravni 
sovražniki škodljivcev pripomogli 
k ravnovesju in morda uporaba 
pesticidov sploh ne bo potrebna. 
Pesticidi proti žuželkam – 
insekticidi – so netarčni in 
škodujejo vsem žuželkam, tudi 
koristnim. Ob prekomerni 
uporabi insekticidov nevede 

zatremo tudi naravne sovražnike škodljivcev, ki jih je 
običajno manj kot rastlinojedih žuželk in se počasneje 
razmnožujejo. Naslednjo sezono zato doživimo še 

Žuželke v vrtu privabljajo tudi ptiče, 
ki nas kratkočasijo s petjem in pisanim 
perjem (na sliki pogorelček s plenom – 
strigo). 

Gnezdilnice za čebele 
samotarke privabljajo 
mnoge opraševalce, kot je 
rogata dišavka.

LOKALNO
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
je pred letošnjimi olimpijskimi igrami, ki bodo potekale 
v japonskem Tokiu, pripravil prav posebno akcijo. 
Vseh 212 slovenskih občin bo namreč do začetka iger 
obiskala slovenska olimpijska bakla. Gre za promocijski 
projekt, katerega osnovni namen je širiti vrednote 
olimpizma, sporočila solidarnosti, upanja in jeklene 
volje. Z omenjenim projektom želi OKS – ZŠZ tudi 
pokazati, da sta rekreativni in vrhunski šport med seboj 
tesno povezana.

OLIMPIJSKA BAKLA TUDI V LOŠKEM POTOKU
Prisotne obiskovalce, ki se jih je kljub dokaj neugodni 
uri ob osrednjem prizorišču pred novozgrajenim 
večnamenskim objektom zbralo kar veliko število, so 
pozdravili župan Ivan Benčina, poleg njega pa še prvi 
podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez 
Sodržnik ter bivša tekačica na smučeh in prejemnica 
bronaste olimpijske medalje na olimpijskih igrah v 
Sočiju leta 2014 Vesna Fabjan, ki se je prireditve udeležila 
kot promotorka olimpijskega gibanja. Za popestritev 
programa so z glasbenima vložkoma poskrbeli učenci 
naše osnovne šole pod mentorstvom Mojce Troha. Po 
zaključenem programu je bakla svojo pot nadaljevala 
proti Sodražici. Najprej so jo ponesle članice Kulturno-
športnega društva Draga, med katerimi je bila hkrati tudi 
predstavnica SKB banke, ki je eden glavnih pokroviteljev 
OKS. Baklo so v naslednjih dveh predajah do izhodiščne 
točke ponesli še člani Futsal kluba Loški Potok, nato pa 
je pot nadaljevala v sosednjo občino Sodražica. 

Vinko Košmerl
Foto: Aleš Fevžer in David Kovačič

Svojo pot po Sloveniji je olimpijska bakla začela 3. 
maja v Bovcu in jo bo zaključila 23. julija, ko se bodo 
tudi začele letošnje olimpijske igre. Na svoji poti po 
slovenskih občinah je v sredo, 26. maja 2021, prispela 
tudi v našo občino oziroma v Loški Potok. Pot po naši 
občini je začela točno ob 12. uri, ko jo je prva trojica 
tekačev, sestavljena iz članov Futsal kluba Loški Potok, 
prevzela pri odcepu za Hrib ob glavni cesti Loški Potok–
Sodražica in jo ponesla do začetka vasi Hrib. Nato so 
jo tekaške skupine, ki so jih sestavljali učenci in učenke 
zadnjih treh razredov naše osnovne šole, izmenjaje 
ponesle preko vrha vasi Hrib do centra občine, pred 
novozgrajeni večnamenski objekt, kjer se je odvila 
osrednja prireditev ob prihodu bakle. 

Za uspešno izvedbo celotnega dogodka oziroma 
potovanja bakle po naši občini se najlepše zahvaljujemo 
vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pripomogli k temu, 
da je dogodek lepo uspel. Najlepša hvala vsem tekačicam 
in tekačem, ki ste sodelovali v teku trojk. Hvala tudi 
učencem in učiteljem osnovne šole, ki ste s svojo 
navzočnostjo in tudi kulturnim programom prireditvi 
dodali prav posebno vzdušje. Posebna zahvala velja tudi 
redarjem in Policijski postaji Ribnica, ki ste poskrbeli, da 
je celotna prireditev potekala varno in brez nesreč.
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Mesec maj je vedno poseben mesec. 
Takrat se narava res že prebudi. Obarva 
se v zeleno. Travniki se bohotijo z visoko 
travo, med katero se skrivajo pisane 
travniške cvetlice. A letošnji maj je še bolj 
poseben. Končno smo se lahko srečali 
v nekoliko večjem številu, saj nam do 
nedavnega epidemija tega ni dopuščala. 
Prej smo se lahko družili le z nekaterimi, 
bili smo le doma, srečanja in dogodki pa 
so bili odpovedani. Pogrešali smo jih. 

Okoli štirideset let nazaj pa je bil maj 
poseben mesec tudi zato, ker smo takrat 
obeleževali prav poseben dan, dan 
mladosti. Ta dan smo si v KŠD Draga 
izbrali za pohod na Kamengrič. V našem 
društvu smo se letošnjega pohoda zelo 
razveselili, saj že dolgo nismo organizirali 
športnih dogodkov. 

ŠPORT

NA KAMNI GRIČ OB DNEVU MLADOSTI
29. maja smo se iz Podpreske 
odpravili na pohod. Zbralo se 
nas je 21. Med pohodniki so 
bili tudi otroci. Čakala nas je 
kar dolga pot skozi gozd. Na 
cilju nas je čakal topel obrok z 
okrepčilom. S postrežbo smo 
bili zelo zadovoljni. Skoraj 
vsi pohodniki smo se podali 
peš tudi nazaj v Podpresko. 
Gospod Janko Cigale pa je le 
peščico udeležencev pohoda 
odpeljal nazaj z gasilskim 
vozilom PGD Trava. 

Na poti nazaj nas je ujel dež. A mi se nismo dali. Kljub 
slabemu vremenu smo vso pot nazaj prehodili. Mokri 
in utrujeni smo bili zadovoljni in ponosni sami nase, saj 
smo opravili zahtevno in dolgo pot, ki je trajala 8 ur in 
bila dolga približno 26 km. 

Lepo je v naših krajih. Vsa ta narava, ki nas obkroža – 
mestni ljudje si jo lahko le želijo. Mi jo pa imamo na 
dosegu roke vsak dan. Mnogo je poti, ki bi jih lahko 
še prehodili. V zadnjem času smo bolj ali manj hodili 
sami. Sedaj pa upamo, da se bomo lahko spet družili 
na pohodih in drugih športnih dogodkih. To so bili 
dogodki, na katerih smo se počutili prijetno, klepetali, 
si izmenjali marsikatero dogodivščino in se pošteno 
nasmejali. 

In – ali ni smeh pol zdravja? 

Za KŠD Draga Nevenka Dražetić
Fotografi je: Nevenka Dražetić, Andrej Lavrič
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ŠPORT

Ju-jitsu zveza Slovenije je organizirala državno prvenstvo 
v duo sistemu za vse kategorije, ki je spletno potekalo v 
soboto, 29. 5. 2021.

Tekmovanja se je udeležilo 100 tekmovalcev in 
tekmovalk iz treh slovenskih klubov, med katerimi je 
bilo tudi 44 parov iz ŠD in ŠK Sibor Inotherm.

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM Z DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA V DUO SISTEMU 2021

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM Z DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA V BORBAH JU-JITSU – GOTOVLJE 2021

Novi državni prvaki iz Siborja v svojih kategorijah so 
postali:
– Naj Zupan Šijanec in Tristan Gornik
– Nik Njavro in Tristan Bižal 
– Tia Hozjan Petek in Dina Per 
– Jan Škulj in Lara Modic
– Nejc Jaklič in Gal Modic
– Tim Pintar in Neca Bojc
– Matej Kotar in Aljaž Strniša
– Hana Rus in Evelin Kožuh
– Sara Čaušević in Dženisa Handanagić
– Jan Divjak in Laura Zajc
– Sara Divjak in Neža Levstik
– Jaka Divjak in Nika Kotar
– Nejc Podlogar in Luka Ćirović
– Nika Kotar in Luka Ćirović
– Lovro Divjak in Andraž Žlindra
– Sara Besal in Tina Pelc
Čestitke tudi ostalim članom, v upanju, da bodo razmere 
kmalu dopuščale in bomo lahko tekmovali tudi v živo.

Predsednik ŠD in ŠK SIBOR
Elvis PODLOGAR

Klub borilnih veščin Fudoshin je v sodelovanju z Ju-
jitsu zvezo Slovenije organiziral državno prvenstvo v ju-
jitsu borbah za kadete (U18), mladince (U21) in člane 
(+21). Tekmovanje je potekalo v soboto, 5. 6. 2021, v 
telovadnici kluba borilnih veščin v Gotovljah in je bilo 
prvo tekmovanje po dobrem letu, ki se je odvijalo na 
blazinah. Tekmovanje je slavnostno odprl predsednik 
Ju-jitsu zveze Slovenije ter evropske ju-jitsu zveze 
g. Robert Perc. 
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ŠPORT

SKY FITNES NA RAKEKU ODPRL SODOBEN FITNES CENTER
ob strani, slavnostno prerezali trak ter tako 
medse povabili vse športne navdušence kot 
tudi začetnike v svetu fitnesa.

Popolnoma prenovljeni prostori se nahajajo 
v neposredni bližini železniške postaje Rakek 
(bivša prodajalna TUŠ) na Trgu padlih 
borcev 2 a, le streljaj od glavne prometne 
cestne in avtobusne povezave. Poleg 
vrhunske športne opreme znamke Panatta 
v sklopu Sky fitnesa nudijo tudi osebno 
trenerstvo in prehransko svetovanje, lahko 
pa različna prehranska dopolnila in športno 
prehrano pri njih tudi kupite. Oktobra pa 
bodo ponudbo razširili, predvidoma tudi z 
vodenimi vadbami.

Notranjcem želijo pokazati, da so vse omejitve v 
naših glavah 

Osnovna zgodba fitnes centra SKY se začne z željo po 
zdravem duhu in zdravem telesu ter ambicijo širjenja 
pridobljenega znanja na podlagi dolgoletnih izkušenj 
v svetu fitnesa. V zadnjem času so njihovi trenerji in 
prehranski strokovnjaki prepoznali tako potrebo kot 
željo, da na Notranjskem ustvarijo okolje, v katerem 
želijo vzpodbujati ljudi, da postanejo najboljša verzija 
samih sebe, in jim na tej poti tudi pomagati. 

Spremljate jih lahko na njihovih spletnih platformah 
Facebook ali Instagram in seveda na spletni strani www.
skyfitnes.com, kjer najdete vse pomembne in aktualne 
informacije. Za vsa morebitna dodatna vprašanja pa 
ne oklevajte in nas kontaktirajte, ekipa Sky vam bo z 
veseljem priskočila na pomoč. Kaj torej čakate? Pridite 
nas pogledat, prepričani smo, da vam bo všeč, saj pri 
nas najdete nekaj za vsak športni okus. In ne pozabite: 
»Nikoli ni prepozno, da začnete skrbeti zase in svoje 
zdravje. Imejte se radi in si privoščite le najboljše – v Sky 
fitnesu,« še sporoča ekipa Sky fitnesa z Rakeka. 

Ekipa Sky fi tnesa

Na tekmovanju so sodelovali naslednji klubi:
– Ju-jitsu klub Shinto
– Športno društvo Ninja Črnomelj
– Športni klub Sibor Inotherm
– Klub borilnih veščin Fudoshin

Na DP so sodelovali tudi trije člani Siborja, ki so dosegli 
naslednje odlične uvrstitve:
– Lovro Divjak državni prvak med člani do 94 kg
– Vid Belič državni prvak med mladinci do 94 kg

– Andraž Žlindra državni podprvak med mladinci do 
77 kg

Za Vida in Lovra je bilo tekmovanje dobra popotnica 
pred članskim evropskim prvenstvom, ki bo julija v 
Nemčiji.

Čestitke vsem.

Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR

Sky fitnes je po mesecih trdega dela in vlaganja energije 
luč sveta ugledal 23. maja, ko so v krogu družine in 
prijateljev, ki so ambicioznim podjetnikom ves čas stali 
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Ko sem se nekaj časa sprehajal po Ribnici, kamor sem 
prišel s praznim nahrbtnikom, sem izvedel, da so ponoči 
četniki ubili nekega moškega iz Ribnice. Ker me je 
zanimalo, kako izgleda ustreljen človek, sem odšel do hiše, 
kjer je ležal na mrtvaškem odru. Od tam sem se odpravil 
proti ribniškemu gradu, saj sem slišal, da je tam vsega, 
kar ti srce poželi, od hrane do vojaške opreme. Jaz sem 
si želel imeti edino pištolo in nič drugega. Ko sem prišel 
na dvorišče Rudeževega gradu, sem tam našel veliko 
Potočanov. Nekateri od njih so že našli svoje konje in 
vozove, v gradu pa so se ustavili, da bi na vozove naložili 
vreče z moko ali drugo hrano, katere je bilo v grajskih 
skladiščih v izobilju. Nekateri so naložili tudi 10 vreč in 
več. Spet drugi so nabirali obutev, obleko, cigarete itd. Na 
dvorišču pa je bilo veliko raznega orožja, predvsem topov. 
Zaustavil sem se pri novem topu češkoslovaške tovarne 
Škoda, ob katerem je mlajši moški v civilu, ki je bil skoraj 
zagotovo topničar, razlagal, kako se meri, kako hitro lahko 
strelja, kakšen oklep lahko prebije in podobno. Kljub 
zanimivi pripovedi sem se odpravil naprej, saj sem želel 
čim prej najti pištolo. Ker je nisem našel, sem se zadovoljil 
s puško »mauserico«, z nekaj bajoneti, ročnimi bombami 
in dvema »gas maskama«. Tako oborožen sem krenil 
okrog pete ure popoldne peš proti domu. Ko sem prišel 
na Jurjevico, sem na zidu bližnje hiše zagledal letak, na 
katerem je pisalo, da je treba vse orožje predati na najbližjo 
italijansko komando in prijaviti vsa morebitna zbirališča 
razpadle vojske. Pripisano je bilo tudi, da kdor ne bo 
tega upošteval, bo najstrožje kaznovan. Tisti, pri katerih 
bo najdeno orožje, pa bodo kaznovani s smrtjo. Pogledal 
sem svojo puško in druge trofeje, saj nisem vedel, kaj naj 
naredim z njimi. Naj vse skupaj odvržem ali kljub vsemu 
odnesem domov in tam skrijem? Kljub vsemu sem se 
odpravil naprej. Nekje med Novo Štifto in Travno Goro 
sem dohitel Travničana, oprtanega z zajetnim tovorom 
obutve in obleke, ki jo je nabral v ribniškem gradu. Vidno 
utrujen me je prosil, naj mu pomagam. In res sem prevzel 
nekaj njegovega tovora in ga nesel do Travne Gore. Od 
tam sem hitreje stopil proti domu. Že skoraj v temi sem 
prišel do Kaprolove hiše. Kljub mraku sem razločil ob robu 
ceste sedeče uniformirane ljudi, ki so jedli iz konzerv. Od 
ljudi, ki so si jih ogledovali, sem izvedel, da so italijanski 
vojaki. Samo streljaj od Hriba je predme stopil majhen 
črn podoficir, me zaustavil in od mene zahteval puško. 
Ker jezika nisem razumel, sem se nekoliko obotavljal. 
Kmalu so pristopili še ostali ter mi odvzeli vso mojo 
oborožitev. Tako sem domov prišel s popolnoma praznim 
nahrbtnikom, brez konj in voza. In seveda tudi brez tako 
željene pištole, ki sem si jo priboril šele v partizanih pri 
napadu na Vrbovsko v Gorskem kotarju decembra 1943.
Že 12. aprila 1941 so se začele v Loškem Potoku pojavljati 
prve manjše enote italijanske vojske v velikosti okoli 
enega bataljona. Komando so postavili na Taboru. Dobro 
se spominjam, da je bilo teh vojakov približno za eno 

ALOJZ BARTOL – ANTONOV IZ TRAVNIKA: 
MOJE ŽIVLJENJE, 4. DEL
TRGANJE ZASTAV IN PLAKATOV, ZAPOR

četo. Za vse, kar so potrebovali, so se obračali na župnika 
Pravharja, ki je bil tudi tolmač. Poveljnik enote je bil mlad 
visok oficir, po činu kapetan. Vojaki pa niso bili samo na 
Taboru, temveč so se utaborili tudi na Hribu in drugod. 
Kot se je pozneje pokazalo, je bila to le predhodnica mnogo 
večje enote. V glavnem so spraševali po ostankih »srbske 
vojske«, ki so se je, kot je bilo videti, precej bali. Takoj 
ko so vzpostavili nadzor, so izdali tudi razne naredbe, po 
katerih se je moralo vojaškim oblastem predati vse orožje, 
ostalo od jugoslovanske vojske, kakor tudi vse lovske 
puške, vsi za rokovanje z orožjem sposobni moški so se 
morali v najkrajšem času prijaviti okupatorskim oblastem, 
na javnih zgradbah so se morale razobesiti njihove zastave 
… Uvedli so tudi prepoved gibanja od 21. ure zvečer do 
6. ure zjutraj.
Popoldne istega dne je en vod vojakov odkorakal v Travnik 
in se ustavil pred gostilno Alojza Bartola (Špelčnega). 
Tam se nas je nahajalo kar nekaj vaščanov. Italijani 
so nas spraševali, kako bi najlažje prišli do Prezida, in 
kmalu krenili proti Malnom. Že čez 3–4 dni, če se prav 
spomnim, je bil 16. april 1941, pa je začelo prihajati v 
Loški Potok več tisoč vojakov divizije »Ravenna« z vso 
tehniko, s konji in mulami. Vojaki so se razmestili okoli 
celega Loškega Potoka po poljih in senožetih, pa tudi po 
hišah. Svoje živali so privezali za plotove in drevesa. Vreme 
je bilo v tistih dneh precej deževno, tako da je nastala po 
njivah in senožetih blatna brozga, v njej pa je bil poteptan 
ves pridelek tistega leta. Njive so bile spremenjene v prave 
blatne puščave, plotovi so bili polomljeni in požgani. 
Drevje, na katero so bile privezane mule in konji, je bilo 
skoraj povsem uničeno. Italijanska vojska je na teh svojih 
pozicijah ostala do 4. maja istega leta, kar je polnih 18 
dni. Za povzročeno škodo so plačali tudi odškodnino 
po cenitvah njihove vojaške komisije. Te cenitve pa so 
bile sramotno nizke. Kot primer bom navedel samo 
odškodnino za Gosinovo ogrado, v kateri je bilo poleg kar 
nekaj šotorov za vojake tudi več kot 100 konj in mul. Ker je 
ograda sorazmerno strma, so morali za vsak šotor posebej 
izravnati teren. Škoda za uničeno ogrado je znašala 100 lir. 
Za ta denar pa si lahko dobil 833 cigaret najslabše vrste, 
tako imenovanih »Popolare«, ali pa 20 zavojčkov malo 
boljših cigaret »Tre stelle«. 
V 18 dneh bivanja omenjene italijanske enote so Italijani 
oblepili hiše in skednje z okupatorskimi letaki, s katerimi 
so poveličevali svoje voditelje, Italijo in njeno vojsko. Na 
plakatih je pisalo »DUCE A NOI«, »VIVA IL DUCE«, 
»VIVA IL RE«, »VINCEREMO«, »WICTORIA« 
in podobno. Po hišah, v katerih so bili javni prostori 
(trgovine, gostilne, občina, šola …), so bile izobešene 
italijanske in fašistične zastave. Kolikor se spomnim, so 
v Travniku visele zastave na hiši trgovca Podjeda in na 
Koyevi hiši.
Tiste dni se je dogodil naslednji dogodek: Ko se je 
Ludvik Bartol (Šuštarjev) vračal domov iz vojske in so 

SPOMINI NA PRETEKLOST
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ga zaustavili italijanski vojaki, jim ni hotel predati svoje 
puške. Zato so ga odpeljali v občinsko zgradbo, kjer so 
imeli svojo komando, ga pretepali, mu na silo vzeli orožje 
in ga po posredovanju nekaterih potoških mož spustili 
domov.
V nedeljo, 4. maja, sem okrog 10. ure dopoldne prišel 
na Hrib. Pod kostanji nasproti šole so učitelj Vrtačnik, 
njegova žena Angela, učitelj Čuk, Bobnarjev Korle, Franc 
Lavrič, Karol Mikulič, Karol Rus in še nekateri opazovali 
odhod še zadnjih vojakov italijanske divizije. Pridružil 
sem se jim tudi sam. Pogovarjali so se v glavnem o tem, da 
bosta Italija in Nemčija ne glede na vse dotedanje uspehe 
na koncu vojno le izgubili. Spomnim se, da je tovariš 
Lado Vrtačnik takšno razmišljanje podkrepil s primerom 
Etiopije, ki so jo Italijani okupirali leta 1936, čez 5 let pa 
osvobodili Angleži. O trganju italijanskih plakatov je prvi 
spregovoril tov. Čuk, ki je rekel: »Nocoj mora vse izginiti.« 
Vsi smo se strinjali in se začeli pogovarjati o tem, kako bi 
to naredili čez noč in da moramo obvestiti še ostale. Tisto 
nedeljo zvečer in ponoči smo res potrgali plakate ne več 
hišah ter zastavi na hišah trgovcev Ivana Podjeda in Koya. 
Zastavo na Koyevi hiši so strgali z droga Ivan Bambič – 
Miklavčev, Karol Mikulič – Mihejlov iz Bele Vode in Šega 
Ivan – Jurčkov iz Šegove vasi, ko so se malo po polnoči 5. 
maja vračali s Hriba. Jurčkov Ivan se je s Kaple odpravil 
domov, ostala dva pa sta odšla še k trgovini Ivana Podjeda, 
kjer sta strgala izobešeno zastavo in z blatom popackala 
vse plakate na hiši. Ostanke obeh raztrganih zastav je 
odnesel domov tovariš Mikulič z namenom, da jih bodo 
doma uporabili kot krpe. Ko je vstopil v domačo hišo, je 
kose zastav vrgel pod stopnice in odšel spat.
Ko se je zdanilo, ni bilo v celi vasi skoraj nobenega 
nepoškodovanega plakata. Ali so bili raztrgani in potrgani 
z zidov ali pa popackani z blatom in rdečo barvo. Še 
posebej smo uživali, ko smo packali po plakatih, na katerih 
je bil upodobljen Mussolini. Takoj v ponedeljek, 5. maja, 
zjutraj, ko so italijanski karabinjerji, neke vrste italijanski 
policisti, ki so ostali v kraju, videli prazne drogove in vse 
zamazane plakate, so takoj stopili v akcijo in naredili 
racijo v celi vasi. S seboj so na žandarmerijsko postajo na 
Kapli odpeljali vse lastnike hiš, na katerih so bili potrgani 
plakati, in jim zagrozili, da jim bodo požgali hiše, če do 
petih popoldne ne prijavijo, kdo je potrgal in popackal 
plakate in odstranil zastave. Zaprli so tudi vse tiste, za 
katere so sumili, da bi lahko to storili, oziroma njihove 
starše, če njih niso našli doma.
Patrulja italijanskih karabinjerjev je odšla tudi k Beli Vodi, 
da bi aretirali tov. Mikuliča, ki pa je že zgodaj odšel na 
delo v Glažuto. Na srečo jih je njegov brat Janez opazil 
že pri kapelici, približno 200 m od njihove hiše. Takoj je 
posumil, da bi bil obisk italijanske patrulje lahko povezan 
s tistima strganima zastavama, ki ju je zjutraj opazil pod 
stopnicami. Hitro je stekel v hišo, izpod stopnic izvlekel 
obe italijanski zastavi in ju vrgel v krušno peč, kjer sta 
zgoreli, še preden so do hiše prišli karabinjerji. Ker 
Korleta niso našli doma, so odpeljali njegovo mater in 
brata Janeza. Našli so tudi del zastave, poteptan v blatu v 
razvalinah Štefanove hiše (tedaj Travnik 44).
Tako so Italijani še isti dan z »osumljenci« napolnili 
karabinjersko (pred okupacijo orožniško) postajo, 

današnjo Modicovo hišo na Kapli. Če tistih, ki so jih 
tekom dneva osumili »kaznivih dejanj«, storjenih v 
prejšnji noči, niso našli doma, so namesto njih aretirali 
njihove starše, ne glede na starost. 

Spričevalo potoške šole, ki so jo v času okupacije vodili Italijani 
(lastnica: Ivanka Ferk, Martinčeva)

Med osumljenimi sem bil tudi sam. Na postaji nas je 
zasliševal karabinjerski kapetan. Tisti, ki so se jim zdeli 
bolj nevarni, so zvezani čakali na zaslišanje. Najnevarnejši 
se jim je zdel Karol Mikulič, saj je bil zaprt posebej. Po 
dveh dneh so bila zaslišanja končana. Starejše ljudi in tudi 
nekaj mlajših so v sredo izpustili, tiste pa, za katere so bili 
prepričani ali so vsaj sumili, da smo krivi, pa so Italijani v 
petek, 9. maja, zvezane odpeljali v ljubljanske zapore na 
Miklošičevi cesti št. 9. Na »vožnjo« smo odšli: Alojz Bartol 
ml. – Antonov, Karol Mikulič – Mihejlov, Ivan Bambič 
– Miklavčev, Jože Benčina – Benčinov, Franc Lavrič – 
Rusov, gostilničar Anton Benčina – Navski, Rudolf Lavrič 
– Lovričev iz Travnika in Ivan Šega – Jurčkov iz Šegove 
vasi. Ko smo prispeli na cilj, so nas nastanili v samicah, kjer 
smo ostali do približno 15. junija, ko so nas po opravljenih 
zaslišanjih premestili skupaj v en prostor. Tam smo čakali 
na sojenje, ne da bi vedeli, kdo nam bo sodil niti kdaj bo 
sojenje. Krožile so različne informacije. Nekateri so slišali, 
da nam bo sodilo slovensko sodišče, drugi pa, da bodo 

SPOMINI NA PRETEKLOST
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sodili sodniki italijanske države. V negotovosti smo bili 
vse do 8. julija. Tistega dne, bil je torek, so nas prebudili že 
zgodaj zjutraj in odpeljali v pritličje. Vsi smo upali, da nas 
bodo spustili domov. Upanje pa je izginilo, saj so začeli 
prihajati karabinjerji in nas preštevali ter enega za drugim 
vklenili z »lisicami«. Ko smo bili prešteti in vklenjeni, 
so nas stlačili v zaporniške avtomobile in odpeljali na 
ljubljansko železniško postajo. Kmalu smo dojeli, da nas 
bo pot vodila v Italijo. V vagonih smo imeli vsak svojo 
»celico«, to je prostor brez okna, velik le toliko, da si se 
lahko usedel. Po nekajurni vožnji smo prispeli na Reko, 
kjer so na nas že čakali avtomobili, da nas odpeljejo do 
zapora; tam so nas zaprli v kletni prostor, v katerem razen 
lesenih pogradov ni bilo ničesar. Ko smo se »nastanili«, je 
bila ura že krepko čez poldne, mi pa že od prejšnjega dne 
nismo jedli. Začeli smo tolči po vratih in klicati stražarja. 
Res je kmalu prišel in z ostrim glasom vprašal: »Che 
ce, che cosa volete?« (Kaj je, kaj hočete?) Vsi skupaj 
smo znali ravno dovolj italijanščine, da smo povedali, 
da smo lačni in naj nam prinesejo kaj hrane. Stražar se je 
samozavestno vzravnal in nam zabrusil: »Qui si mangia 
solamente una volta al giorno!« (Tukaj se jé samo enkrat 
dnevno!) Ko sem to slišal, sem bil kar malo zgrožen, saj se 
mi je zdelo, da bomo zdravi kmečki fantje, v glavnem stari 
od 17 do 25 let, tukaj počasi umrli od lakote. Dolgo smo se 
pogovarjali o tem, ali bomo s samo enim pičlim obrokom 
na dan lahko vzdržali. Vsaj malo smo se potolažili, ko nam 
je stražar kljub ostremu nastopu prinesel pripadajočo 
dnevno zaporniško porcijo, ki je bila takrat 400 g kruha. 
Na koncu smo se le sprijaznili z usodo, češ če drugi 
lahko preživijo s tako majhnimi porcijami, bomo tudi 
mi, in začeli smo si pripovedovati razne dogodivščine. Še 
vedno pa nas je mučilo vprašanje, kdaj bo sojenje in kaj 
nam bo prineslo. V večini smo bili mnenja, da kazni ne 
bodo večje od nekaj mesecev, upali pa smo, da nas bodo 
takoj izpustili. Med pogovori smo tako že delali plane, 
po kateri poti se bomo odpravili domov, in se usklajeno 
odločili, da jo bomo mahnili peš preko Platka do Gerova, 
tako da bomo v dobrem dnevu že doma. Šele kasneje se 
je pokazalo, kako neizkušeni smo bili, saj nihče od nas 
prej ni imel nikakršnega stika s sodišči. Tako smo v naši 
sobi preživljali čas do torka, 15. julija, ko so nas zgodaj 
zjutraj ponovno strpali v zaprte »marice« in odpeljali 
na Sušak, na komando II. italijanskega armadnega zbora, 
pri katerem je delovalo tudi vojaško sodišče. Sojenje se je 
začelo 17. julija 1941. leta. 
Že zjutraj tega dne so nas karabinjerji pospremili do velike 
sodne dvorane in morali smo sesti na zatožno klop. Ker 
svojega odvetnika nismo imeli, so nam ga dodelili tam, 
saj smo po zakonu imeli pravico do obrambe. Najprej je 
nastopil vojaški tožilec, ki nam je v italijanščini prebral, 
zakaj smo na sodišču in katerih dejanj nas obtožujejo. Ker 
sami razen nekaj osnovnih besed italijansko nismo dobro 
govorili, so nam določili tudi tolmača, ki pa je prevajal 
dokaj nenatančno in malomarno. Tudi naši zagovorniki se 
niso posebno trudili za nas, saj so bili samo uniformirane 
figure, ki so imele dolžnost kimati in pritrjevati tožilčevim 
navedbam o naših »zločinih«. Ta sodnijska farsa je 
trajala nekako do enajste ure dopoldne in se nadaljevala 

ob sedmih zjutraj naslednjega dne, ko so se nam kot 
priče pridružili še Ivan Lavrič – Krajčev, Franc Benčina – 
Benčinov in Jože Benčina – Johanov. Dva od teh, Krajčev 
Ivan in Benčinov France, sta bila kljub temu, da sta prišla 
kot priči, obsojena. Po končanem sojenju so bili spoznani 
za nedolžne in poslani domov Karol Mikulič, ki se je 
znal zelo spretno zagovarjati, gostilničar Navski Anton 
in Johanov Jože. Ob slovesu smo bili zelo presenečeni in 
razočarani nad ravnanjem Navskega Antona, 58-letnega 
samskega gostilničarja, čeprav smo ga poznali kot velikega 
skopuha. Pri sebi je imel večjo vsoto denarja, tako da mu 
ni bilo težko v zaporu zase pridobiti kakšne ugodnosti ali 
dodatne porcije hrane. Tako smo opazili, da je imel v času, 
ko se je pripravljal za odhod, skritih 5 hlebčkov kruha 
(cca 1 kg). Prosili smo ga, naj nam kruh pusti, saj si bo, 
ko bo na prostosti, hrano lahko kupil. Odgovoril je samo: 
»Veste, saj bi vam ga pustil, ampak na poti nikoli ne veš, 
kaj se lahko zgodi, zato ga moram za vsak slučaj vzeti s 
seboj.« Miklavčev Ivan pa ga je prosil še, naj mu posodi 
100 lir, ki mu jih bodo njegovi domači vrnili, ko bo prišel 
domov, vendar tega ni hotel storiti, kljub temu da je imel 
pri sebi okrog 3000 lir. 

Hubertova (Modicova) hiša na Kapli, v kateri je maja 1942 italijanski 
okupator zaprl zavedne Potočane, tudi oba Antonova – očeta in sina.

Spominska plošča na Hubertovi (Modicovi) hiši
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Pričujoča fotografija je živ žalosten 
dokaz, kaj se je zgodilo pred 79 
leti, ko je podivjana italijanska 
soldateska zažgala in uničila lepo 
potoško vas Travnik in se tako 
maščevala zavednim Potočanom, 
ki so se na razne načine uprli 
in nasprotovali zasedbi svoje 
domovine. 

Fotografijo je posnel neznani 
avtor, verjetno kmalu po požigu. 
Kompozicija slike je odlična, v 
prvem planu cesta s pogoriščem 
Kapčeve domačije, ob strani 
požgano drevje, v ozadju pa obrisi 
cerkve na Taboru. Na cesti je opaziti 
suhljatega, bosonogega fantiča, ki 
nemo strmi v tla, verjetno z veliko 
žalostjo v očeh – razmišljujoč, 
kaj se je zgodilo z njihovo hišo, 
in fotografu ne namenja nobene 
pozornosti. 

Dragi bralci, mogoče bi pa kdo še znal povedati, kdo je 
ta fantič, ali je še živ in kje živi. Za vse informacije bomo 
hvaležni. 

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI
Vas Travnik po požigu leta 1942

Razen naštetih, ki so bili izpuščeni, smo bili vsi ostali 
obsojeni, in sicer na zaporne kazni od enega do treh 
let in pol. Najdaljša kazen treh let in pol je doletela 
Miklavčevega Ivana, na dve leti sem bil obsojen jaz, na 
leto in pol Jurčkov Ivan, Krajčev Ivan in Benčinova brata 
Jože in France. Rusov France in Lovríčev Rudolf sta jo 
odnesla z enim letom zapora. Kolikor je meni poznano, je 
bila to ena prvih obsodb, s katerimi je italijansko sodišče 
obsodilo Slovence v okupirani Sloveniji. Mogoče smo 
tudi sami udeleženci krivi, da se o pomembnosti tega 
procesa ni širše pisalo, saj se niti sami nismo zavedali, da 
smo naredili nekaj, kar je bilo v tistih prvih dneh okupacije 
naše domovine še kako pomembno. 
Takoj po obsodbi so nas v petek, 18. julija, preselili v 
kaznilnico v Koper, kjer smo ostali več kot eno leto, vse do 
26. julija 1942. leta, ko so nas razen dveh, ki sta že prestala 
kazen in so ju izpustili na svobodo, premestili v kaznilnico 
Viterbo, 80 km severozahodno od Rima. V Kopru smo 
se že v začetku bivanja spoznali s tovariši iz organizacije 
TIGR, ki so tukaj čakali na poznani tržaški proces od 9. 
do 12. decembra leta 1941. To so bili znani antifašisti Ivan 
Ivančič, Pinko Tomažič, Simon Kos, Ivan Vadnal, Adolf 
Uršič, Bolčič, Viktor Bobek in drugi. Ko se danes po toliko 
letih spominjam teh ljudi in razmišljam o njih, vidim, 
kako pogumni so bili. Najbolje sem poznal Ivana Ivančiča, 
s katerim sva približno dva meseca bivala v isti sobi. 

Govoril mi je, da se popolnoma zaveda, da bo posebno 
rimsko sodišče neusmiljeno. Ni ga zanimalo, kakšno 
kazen bo dobil. Vedno je govoril, da je najpomembnejše, 
da jih čim manj obsodijo na smrt, časovne zaporne kazni 
pa tako ali tako niso pomembne, saj bomo po koncu vojne 
vsi svobodni. Zase je bil prepričan, da ga bodo obsodili na 
smrt. In res je bil s še petimi tovariši 15. 12. 1941 ustreljen 
na Opčinah. 
Tako kot v Kopru smo bili zaporniki med seboj vedno zelo 
povezani in organizirani kot kolektiv. V zaporu Viterbo 
sta organizacijo vodila predvojna skojevca tov. Furlan in 
Tonkijevič. Po prestani kazni v Viterbu nas razen dveh, 
ki sta tukaj dočakala konec kazni, niso spustili domov, 
temveč so nas poslali v konfinacijo (konfinacija – prisilno 
bivanje v določenem kraju), kjer smo ostali do konca 
okupacije, to je do 8. septembra 1943. leta. Razen enega 
smo se po prihodu iz ujetništva vsi kot borci priključili 
enotam narodnoosvobodilne vojske.
Število vojakov v posameznih enotah (Wikipedija):
divizija – od 10.000 do 20.000 vojakov in oficirjev
brigada – od 3.000 do 7.000 vojakov
bataljon – od 300 do 1.000 vojakov
četa – od 60 do 300 vojakov
vod – od 16 do 70 vojakov
Se nadaljuje. 

Pripravil: sin Jaka Bartol

Jaka Bartol
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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 
dva poslovna prostora (pisarni) s souporabo skupnih 
prostorov (hodnik, čajna kuhinja, moški in ženski WC), 
in sicer:

Pisarne Kvadratura pisarne Višina mesečne 
najemnine

1 26,64 m2 100,00 €
2 38,09 m2 130,00 €

Obratovalni stroški niso všteti v stroške najemnine.

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 o posamezni nepremičnini, na željo pa si bodo 
prostore lahko tudi ogledali.

Občina Loški Potok



55Maj - junij - julij 2021

OBVESTILA

VABILO

V nedeljo, 25. julija 2021, bo društvo 
»Ogenjca« pripravilo krajšo 

komemoracijo v spomin na tragedijo 
partizanske bolnice Ogenjca. Položitev 

venca z udeležbo častne straže Slovenske 
vojske bo ob 11. uri ob jami.

Vabimo vas, da se ob upoštevanju 
aktualnih priporočil NIJZ-a udeležite 

slavnostnega dogodka.

Zavod za gozdove Slovenije v okviru Programa 
razvoja podeželja organizira dvodnevni tečaj iz 
varnega dela z motorno žago, ki bo v ponedeljek in 
torek, 20. in 21. septembra 2021, med 8. in 16. uro. 
Tečaj je brezplačen. Udeleženci morajo imeti poleg 
motorne žage še svojo lastno osebno varovalno 
opremo (hlače z vlakni proti vrezu, obutev, zaščitne 
rokavice in čelado z zaščitno mrežo in glušniki). 

Prijave zbiramo na Zavodu za gozdove Slovenije v 
Loškem Potoku in Dragi (Stanko Anzeljc, tel. 041 
657 363, Zlatko Malnar, tel. 041 657 371). Zaželene 
so lastne delovne izkušnje, ki pa niso pogoj za 
udeležbo. Več informacij na:

h tt p : / / w w w. z g s . s i / f i l ea d m i n / z g s / m a i n / i m g / CE /
tehnologija/Tecaji_za_lastnike_gozdov/Tecaji_2021/Opis_
usposabljanj.pdf

Prijavite se čim prej, saj je 
število mest omejeno. 

DVODNEVNI TEČAJ IZ 
VARNEGA DELA Z MOTORNO 
ŽAGO 20.–21. SEPTEMBER 2021

KRAJEVNI URAD LOŠKI POTOK – 
OBVESTILO O ODSOTNOSTI 
URADNIH UR 

Obveščamo vas, da od 26. 7. 2021 do 20. 8. 2021 na 
Krajevnem uradu Loški Potok ne bomo zagotavljali 
uradnih ur. V tem obdobju lahko stranke zadeve 
urejajo na sedežu Upravne enote Ribnica, v času 
uradnih ur:
■ v ponedeljek od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 

15.00 
■ v torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
■ v sredo od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00
■ v petek od 8.00 do 13.00

Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno 
naročiti po telefonu ali s posredovanjem 
naročila na elektronski naslov upravne enote 
(ue.ribnica@gov.si) ali v obliki klasične pošte.
Lep pozdrav,

Helena Grm Šerjak 
v. d. načelnika

OBVESTILO!

Občina Loški Potok obvešča vse občane in 
uporabnike regionalne ceste R3 – 653/1363 

Sodražica–Hrib, od km 9,815 do km 10,585, da 
bo zaradi rekonstrukcije in obnove delna zapora 

navedene ceste trajala predvidoma do 23. 01. 2022. 

Promet bo urejen izmenično, s semaforjem. Občane 
prosimo, da v izogib čakanju pred semaforjem 

uporabljajo vzporedne lokalne ceste.

Prosimo za razumevanje!
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, ata, nonota, brata, svaka, strica in bratranca

VLADA JEŠELNIKA 
iz Podpreske 26

(24. 02. 1942– 25. 03. 2021)
se iskreno zahvaljujemo svojcem, sorodnikom, sosedom, vaščanom 

Podpreske, Drage in drugih vasi v Dragarski dolini, prijateljem, 
znancem in bivšim sodelavcem iz Luke Koper za izrečeno sožalje, 

darovane sveče in cvetje, za darovane vence sestre in bratov iz Avstrali-
je, svojcev iz Kopra in Rižane ter sorodnikov iz Kamnika. Za pomoč 
in oporo v težkih trenutkih se zahvaljujemo ge. in g. Volfu iz Kočevja.
Posebna hvala Društvu upokojenih delavcev iz Luke Koper za poslan 
venec v slovo našemu Vladu, Društvu upokojencev Draga in njegove-
mu predsedniku g. Miru Pantarju za izrečeno sožalje v svojem imenu 
ter v imenu obeh upokojenskih društev. Zahvala tudi ge. Vesni Mikolič 
za prebran govor, hvala g. župniku za opravljen obred. Hvala pevcem 

za zapete žalostne pesmi, ki so nam segle do srca. Zahvaljujemo se 
Komunali Ribnica za dobro opravljene storitve. 

Žalujoči: žena Zorka, sin Vladimir in hči Marjana z družino

Še pomahal nam nisi v slovo, 
a priložnosti za to nikoli več ne bo. 

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta, 
le srce in duša ve, 
kako boli, ko te več ni.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega sina in brata

ROBERTA LOŽARJA
iz Podpreske

(29. 5. 1980–11. 5. 2021)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
 sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in 

sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu župniku Bojanu Travnu, 

ge. Nevenki Dražetić za poslovilne besede, PGD Podpreska, 
pevcem za zapete pesmi in Javnemu komunalnemu podjetju 

Ribnica za opravljene storitve. 

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO

ZAHVALA
Ob smrti 

PAVLA BARTOLA 
iz Retij 15

(25. 6. 1932–30. 5. 2021)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in 

sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se tudi doktorju Petru Rusu in medicinskemu 

osebju Zdravstvene postaje Loški Potok. 
Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

ZAHVALA
V 98. letu starosti se je poslovila 

IVANA CAR
iz Retij 113

Velika hvala zaposlenim v DSO na Hribu, 
ki ste v zadnjih letih poskrbeli zanjo. Hvala tudi vsem, 
ki ste jo obiskovali, se od nje poslovili in jo pospremili 

na zadnji poti, darovali sveče in svete maše.

Vsi njeni

Kot čebelica na belem cvetu 
tvoje ime zapisano na nebu:
hvala, draga mama Ivana,
ljubezen tvoja v nas 
za vedno bo ostala.
(s. Tatjana)
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ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil

FRA NC BAČNIK
iz Malega Loga 22

(1930–2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darovane maše.

Hvala dr. Petru Rusu in patronažni sestri Renati.
Lepa hvala zaposlenim v DSO Loški Potok 

za oskrbo in pomoč.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred ob slovesu, pevcem 

za zapete pesmi in pogrebni službi Komunale Ribnica.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
V 82. letu starosti se je od nas za vedno poslovil 

naš dragi oče, dedek, pradedek in tast

ALOJZIJ RUPARČIČ
(1939–2021)

Od njega smo se poslovili 23. 6. 2021 
na pokopališču v Loškem Potoku.

Iskreno se zahvaljujemo lovski družini Loški Potok, 
PGD Travnik, vaški skupnosti Travnik, 

osebju Zdravstvene postaje Loški Potok in vsem, ki ste se od 
njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je … 
(T. Pavček)

Bogomir ORAŽEM s. p.

Trubarjeva 5
1310 Ribnica

tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK

Miro Cvar
tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT



58 Odmevi

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(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!

OBVESTILA
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LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe L O Š K I  P O T O K

LESNA
ZADRUGA


