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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 1. december 2021.

UVODNIK

ODMEVI

SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!
Čas neusmiljeno teče in tako rekoč smo že zakorakali 
v zadnjo četrtino leta. Dopustniški dnevi so mimo in 
glede na gnečo in zasedenost turističnih kapacitet ob 
morju in v ostalih turističnih krajih po Sloveniji preko 
poletja in v začetku jeseni bi človek dejal, da smo si letos 
prav vsi Slovenci privoščili dopustovanje in dodobra 
izkoristili čas, ko so vendarle veljali nekoliko milejši ukrepi 
glede zaščite pred koronavirusom. Verjetno so k temu 
veliko pripomogli tudi turistični boni, zaradi katerih si je 
dopust privoščil tudi marsikdo, ki si ga drugače verjetno ne 
bi. Tudi v naši občini lahko z veseljem ugotavljamo, da se je 
število nočitev v prenočitvenih kapacitetah v zadnjem času 
bistveno povečalo, in lahko samo upamo, da se bo takšen 
trend nadaljeval. 
Žal pa nas je jesen spet postavila na trdna in realna tla glede 
koronavirusa. Okužb je ponovno vedno več, v javnosti pa 
potekajo vse močnejše polemike o tem, ali se cepiti ali ne, 
ter vse močnejše zagovarjanje argumentov zagovornikov 
cepljenja na eni strani ter tistih, ki so proti njemu, na drugi. 
Včasih se zdi, da Slovenci preprosto potrebujemo nekaj, 
kar nas razdvaja oziroma spravlja na različna bregova reke 
življenja. 
Kljub negotovi jeseni in ne glede na to, na katerem bregu 
ste, vam želim, da jesen preživite zdravi in veseli!

Vinko Košmerl, odgovorni urednik

Zagotavljamo pošteno izmero lesa,
konkurenčne cene ter plačilo po dogovoru.

Nudimo vam:

• odkup lesa na panju ali 
kamionski cesti

• posek in spravilo lesa

info:
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

ŽUPANOVA STRAN

Končuje se poletno obdobje, 
obdobje dopustov, začela se je 
šola, hkrati so ugodnejše tudi 
razmere za širjenje covida. 
Kljub tehtnim argumentom 
strokovnjakov, da nam pri 
spopadanju z virusom pomaga 
le cepljenje, pa je precepljenost 
v Sloveniji v primerjavi z 
drugimi državami, predvsem 
razvitejšimi, slaba. Izgleda, 

da je tudi zdrava pamet podlegla covidu. Tudi za našo 
občino velja enako. Capljamo nekje v slovenskem 
povprečju. 

Kljub dopustom pa se je na občini odvijalo kar nekaj 
pomembnih zadev. 9. 7. 2021 se je na delovnem obisku 
mudil minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak. 
Glavna tema razgovorov je bilo varovanje zajetja v 
Blatah v sosednji občini Ribnica, glavnega vodnega 
vira za Kočevje in Ribnico, kar pomeni tudi izgradnjo 
čistilne naprave. Kar 40 % površine naše občine ima 
predpisane omejitve zaradi varovanja tega vodnega vira. 
Največ težav predstavlja 1. in 2. vodovarstveni pas, saj 
zajema dobršen del naselij Travnik, Srednja vas, Šegova 
vas in del Hriba. Še večja težava je, da država zamuja 
17 let s sprejetjem uredbe o vodovarstvenih pasovih v 
naši občini, kar predstavlja kršitev tako Zakona o vodah 
(ZVO-1) kot ustave. Sedanji odlok namreč ni usklajen 
z ZVO-1, kar nam povzroča velike težave in stroške pri 
gradnji infrastrukture. Tako bi morali vso meteorno vodo 
s ceste čez Travnik zajeti in odvajati v Sodol, malo naprej 
od kapelice (2 km daleč in 100 m višje). Zaradi tega smo 
sprejeli določene ukrepe, ki uradnikom, ki se ukvarjajo 
z vodovarstvom, niso ravno všeč. Kakorkoli, minister 
Vizjak se je seznanil s problemom, naročil pristojnim 
službam na ministrstvu, da uredijo to področje, tako da 
smo sedaj na dobri poti, da se to uredi. Hkrati to pomeni, 
da bomo načrtovano čistilno napravo lahko postavili 
drugje, kar bi pocenilo investicijo in tudi obratovanje. To 
pa bo vplivalo tudi na položnice občanov. Trenutno je v 
igri lokacija v Retjah, na istem mestu, kjer je bila letos 
zgrajena ponikovalnica za meteorno vodo. Na prejšnji 
lokaciji pri kamnolomu na koncu Travnika bi morali 
črpati odpadno vodo cca 80 m visoko. Na novi lokaciji 
pa 20 m, iz dela Hriba pa bi kanalizacijo lahko speljali v 
čistilno napravo gravitacijsko.

Letošnje leto je kar pestro z investicijami, ki bodo imele 
ugodne posledice za naše občane. Cesta Loški Potok–
Loška dolina je ponovno odprta. Na 5-kilometrskem 
makadamskem odseku je bila izvedena protiprašna 
zaščita, tako da bo ta odsek prometno dobil še večji 
pomen, kot ga je imel do sedaj.

Na Hribu intenzivno potekajo obnovitvena dela na 
stavbi nad trgovino KZ Velike Lašče. Ker bodo v tem 
objektu tudi varovana stanovanja in medgeneracijski 
center, se je 30. 7. na delovnem obisku mudil državni 
sekretar na Ministrstvu za delo družino in socialne 
zadeve (MDDSZ), g. Cveto Uršič, ki si je ogledal 
gradbišče ter obiskal DSO. Pred tem smo imeli delovni 
sestanek, kjer smo mu predstavili dejavnosti občine na 
področju, ki ga pokriva MDDSZ. Ga. Zvonka Ješelnik 
in Novega Kota pa mu je predstavila idejo o »srebrni 
vasi«, ki je dobila precejšnjo pozornost tudi v medijih. 

Trenutno imamo zaporo na treh cestah, ker potekajo 
dela. 

 – Na krajšem odseku od Hriba v smeri Sodražice, kjer 
poteka širitev ceste. Pod cesto bo na precejšnjem delu 
zgrajena škarpa, zaradi česar ima izvajalec dovoljenje 
za zaporo do konca leta. V zimskih razmerah pa bo 
polovična zapora. 

 – Na glavni cesti v Podpreski so dela v zaključni fazi. 
Po besedah izvajalca naj bi bila končana do konca 
septembra.

 – Na vrhu Hriba je v izgradnji povezava nove vrtine 
na javni vodovod. Poleg vodovodnih cevi se v cesto 
polagajo tudi cevi za meteorno, fekalno kanalizacijo, 
komunikacije (Telemach in Telekom) ter kabel za 
elektriko za delovanje črpališča. Predviden zaključek 
del je 5. 11. 2021. Dovoljenje države za črpanje vode 
je pridobljeno, tako da bomo, takoj ko bo investicija 
zaključena, oskrbovali del vodovodnega sistema 
Loški Potok iz nove vrtine. Računamo pa, da bo to 
zajetje postalo glavni vodni vir, zajetje v Travniku 
pa rezervno, saj je voda iz novega vira bistveno 
kvalitetnejša.

Na Lazcu poteka izgradnja bazne postaje za mobilno 
telefonijo. Investitor je Telekom. Temelj za stolp je 
bil zabetoniran konec avgusta, v začetku oktobra (ko 
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S 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 24. 6. 2021
Svetniki so obravnavali 11 točk dnevnega reda. Po 
sprejemu zapisnika 13. redne in 2. dopisne seje so 
sprejeli Odlok o pokopališkem redu na območju občine 
Loški Potok v drugi obravnavi, ki je objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 108/21.

V nadaljevanju je bil sprejet Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, 
Sodražica in Velike Lašče. V občinah ustanoviteljicah 
deluje skupna občinska uprava, ki zagotavlja opravljanje 
nalog na področju inšpektorata in redarstva in je bila 
ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne 
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in 
Velike Lašče v letu 2013. 
Občinski svet občine Dobrepolje je junija 2019 na 2. 
izredni seji sprejel sklep o izstopu občine Dobrepolje iz 
organa skupne občinske uprave, na podlagi katerega je 
občina Dobrepolje konec decembra 2019 tudi izstopila. 
Skupna občinska uprava od tedaj še vedno deluje na 
podlagi prvotnega odloka, v svojem nazivu pa ima še 
vedno vključeno tudi občino Dobrepolje, zato je bil 
sprejem novega odloka nujen in potreben za ureditev 
vseh razmerij ter načina financiranja občin ustanoviteljic. 

Sledila je obravnavava predloga Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2021. Višina 
skupnih prihodkov in odhodkov se z rebalansom 
proračuna bistveno ne spreminja. Največja razlika pri 
prihodkih je pri transfernih prihodkih zaradi nižjega 
izplačila iz Proračunskega sklada za gozdove od prodaje 
lesa na občinskih cestah, predvideni so bili namreč v 
višini 90.000 EUR, realizirani pa so v višini 66.162 EUR. 
Prišlo je tudi do spremembe pri razporeditvi sredstev. Po 
sprejetem proračunu so bila med transfernimi prihodki 
predvidena sredstva za sofinanciranje investicij po 
23. členu ZFO-1 v višini  496.256 EUR, po navodilih 
Ministrstva za finance pa se omenjena sredstva po 

novem prikazujejo na kontu 740019 Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. 
Ta sredstva ministrstvo nakaže v višini 1/12 oziroma 
41.355 EUR dvajsetega v posameznem mesecu. Največ 
sprememb je v rebalansu proračuna pri investicijskih 
odhodkih, na podlagi podpisanih pogodb za investicije, 
ki se že izvajajo. Pri tem gre ali za povečanje pri 
posameznih investicijah (cesta Podpreska) ali za 
prerazporeditve na postavkah v okviru iste investicije 
(vrtina Hrib). Glede na rast cen gradbenega materiala je 
pričakovati višje stroške pri vseh investicijah. V rebalansu 
proračuna je predviden tudi investicijski odhodek v 
višini 15.000 EUR za montažo prezračevalnega sistema 
v zobozdravstveni ordinaciji. Nekoliko višji so tudi 
investicijski transferi zaradi preureditve sanitarij v 
prvi triadi osnovne šole v višini 44.000 EUR. Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 je 
objavljen v Uradnem listu, št. 105/21.

Naslednja točka je bila seznanitev s finančnimi poročili 
gospodarskih javnih služb in javnih zavodov za leto 2020. 
Lesna zadruga Loški Potok je v lanskem letu poslovala 
pozitivno in uspešno predvsem na račun dodelitve 
subvencije s strani občine za upravljanje pogodbene 
pošte. 
Komunala Ribnica je preteklo leto prav tako poslovala 
pozitivno, predvsem zaradi dejavnosti, ki jih izvaja v 
drugih občinah (vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje 
cest in tržna dejavnost), saj zbiranje odpadkov, odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda ter pokopališka in pogrebna 
dejavnost niso dobičkonosne dejavnosti zaradi prenizkih 
cen in višjih stroškov dela. 
Pozitiven rezultat je v letu 2020 izkazalo tudi podjetje 
Hydrovod. Oskrba s pitno vodo je kljub epidemiji 
covida-19 potekala nemoteno, razen na sistemih, kjer 
se občasno pojavljajo težave z motnostjo vode po večjih 
deževjih. Večje investicije, izvedene v preteklem letu 
na območju naše občine, so bile izgradnja vodovoda 

beton dobi zadovoljivo trdnost) pa bodo postavili stolp 
in bazno postajo dokončali. S tem bo signal mobilne 
telefonije na tem območju bistveno boljši, v zadovoljstvo 
tako domačinov kot ostalih uporabnikov.

Življenje ne prinaša le svetlih in veselih trenutkov, 
ampak tudi žalostne. Kljub zavedanju, da se je treba s 
tega sveta prej ali slej posloviti, pa nas vest o smrti nikoli 
ne pusti ravnodušnih. Tudi ob smrti g. Janeza Novaka, 
dolgoletnega župana in častnega občana občine Loški 
Potok, je bilo tako. V počastitev njegovega spomina se 
je v ponedeljek, 16. 8. 2021, sestal na žalni seji občinski 
svet, ki so se ga udeležili tudi bivši svetniki in člani 
njegove družine. Od njega pa smo se poslovili naslednji 
dan, v torek, 17. 8. 

Kar nekajkrat sem se v zadnjem mesecu odpravil peš 
s Hriba na Tabor. Lep sprehod. Veliko raje pa bi se tja 
sprehodil iz kakšnega drugega razloga. 

Župan Ivan Benčina
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v zaselku Bela Voda, obnova dotrajanega cevovoda 
na Hribu v dolžini 113 m in I. faza vključitve novega 
vodnega vira – vrtine Hrib v obratovanje, kamor spada 
izgradnja in oprema črpališča ter črpalni poizkus. Zaradi 
višjih stroškov izvajanja storitev javne službe – oskrbe s 
pitno vodo bo tudi na tem področju potreben dvig cen. 

Pozitivno so poslovali tudi vsi javni zavodi: Osnovna 
šola dr. Antona Debeljaka, Lekarna Ribnica, vključno s 
podružnico v Loškem Potoku, Zdravstveni dom Ribnica 
in Dom starejših občanov Grosuplje, vključno z enoto v 
Loškem Potoku. 

V nadaljevanju je občinski svet sprejel več sklepov, in 
sicer sklep o subvencioniranju delovanja turistično-
informacijskega centra (TIC) v višini 500 EUR mesečno 
v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2021, sklep o 
mnenju Občine Loški Potok k osnutku pokrajinske 
zakonodaje, sklep o pripravi strategije Občine Loški 
Potok za obdobje od 2021 do 2030 in usmeritve za 
naprej ter sklep o nakupu zemljišč za potrebe širitve 
obrtne cone v Malem Logu. 

Tadeja Vesel

IN MEMORIAM – JANEZ NOVAK

V torek, 17. avgusta 2021, smo se na pokopališču na 
Hribu v Loškem Potoku še zadnjič poslovili od bivšega 
dolgoletnega župana in častnega občana naše občine 
Janeza Novaka, ki je umrl v petek, 13. avgusta 2021. Poleg 
družine in sorodnikov se je zadnjega slovesa udeležilo 
veliko občanov in tudi drugih znancev, ki so se tako lahko 
še zadnjič poklonili njegovemu spominu. Na pokopališču 
se je v imenu Občine Loški Potok z nagovorom od njega 
poslovil župan Ivan Benčina in ob tem dejal:

»Tako kot se dan začne z jutrom in konča z nočjo, tako 
kot se leto začne s pomladjo in konča z zimo, se človeško 
življenje začne z rojstvom in konča s smrtjo. Tak je 
naravni red in temu ne more ubežati nihče. Kakšna je 
zapuščina življenja, pa je odvisno od okoliščin, predvsem 
pa od vsakega posameznika. Danes smo se zbrali, da 
se poslovimo od Janeza Novaka, častnega občana in 
dolgoletnega župana občine Loški Potok. 

Janez Novak se je rodil leta 1937 v Žibršah v Rovtah, 
svojo mladost pa je preživel v Ivanjem selu pri Rakeku. 
Potočan je postal leta 1961, ko se je poročil z življenjsko 
sopotnico Vido, s katero sta si v Retjah ustvarila družino. 
Svojo delovno dobo do upokojitve je v glavnem 
preživel na pomembnih vodilnih položajih v tedanjem 
lesnopredelovalnem podjetju INLES Ribnica. 

Ves čas je bil družbeno-politično aktiven in je opravljal 
različne funkcije v bivši občini Ribnica. Z upokojitvijo 
pa ni bilo konec njegovega aktivnega udejstvovanja. Kot 
poznavalec delovanja lokalnih skupnosti je ob ustanovitvi 
občine Loški Potok leta 1994 kandidiral za župana. 
Čeprav so bili na prvih volitvah kandidati za to funkcijo 
kar štirje, je bil za župana izvoljen že v prvem krogu. K 
opravljanju zaupane funkcije župana je pristopil z vsemi 
svojimi močmi.

Organizirati je bilo treba občinsko upravo, narediti 
delitvene bilance med občinami in analizirati stanje 
v novonastali občini. V petih zaporednih županskih 
mandatih pod njegovim vodstvom je občina Loški Potok 
korenito spremenila svojo podobo. Čeprav je funkcijo 
župana ves čas opravljal nepoklicno, so ga krasile izredna 
delavnost in zavzetost za dosego zastavljenih ciljev ter 
želja po čim hitrejšem razvoju občine. Rezultati njegovega 
dela, predvsem na področju izgradnje infrastrukture, 
so danes vidni na vsakem koraku. V času županovanja 
Janeza Novaka so se razvijali prav vsi deli naše občine. V 
20 letih, ki jih je preživel na čelu občine Loški Potok, je 
bila posodobljena večina cestne infrastrukture. Vse javne 
stavbe v centru občine so bile temeljito prenovljene in 
sodobno opremljene, zgrajenih je bilo tudi precej novih 
objektov, ki služijo našim občanom.

Za svoje delo ter pomembne in trajne zasluge na področju 
dejavnosti lokalne skupnosti je leta 2016 prejel najvišje 
občinsko priznanje, naziv častnega občana občine. 

S svojim neutrudnim delom se je za vedno zapisal v 
zgodovino občine Loški Potok.«
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Ker je pokojni župan Janez Novak v svojem življenju tako 
v zasebnem kot tudi službenem času veliko pozornosti 
posvečal tudi gasilstvu, se mu je v imenu gasilcev zahvalil 
in se na pokopališču od njega poslovil poveljnik civilne 
zaščite Stane Mišič, ki je povedal:  

»Sredi poletja se danes tukaj ob odprtem grobu skupaj 
s tvojimi domačimi, prijatelji in vaščani poslavljamo od 
tebe tudi tvoji sotovariši gasilci. To, da si se zadnji čas 
soočal s težko boleznijo, nam je bilo znano, a si bil kljub 
temu še vedno poln življenja, zato je novica, da si nas 
zapustil, prišla nepričakovano ... Tvoja življenjska pot se 
je žal nenadoma in za vedno  končala. 

V Loški Potok si se priselil ob poroki in se takrat kot mlad, 
izobražen ter poln volje in idej takoj vključil v delovanje PGD 
Retje in tudi vaško skupnost Retje. Vaščani so te spoštovali 
in globoko cenili, zato so ti bile v novoustanovljenem PGD 
zaupane funkcije pri izgradnji   prvega gasilskega doma, pri 
vodenju tečajev za gasilce, blagajniških delih itd. Aktiven 
pa si bil tudi v takratni Gasilski zvezi Ribnica. Ko si bil ob 
ustanovitvi občine Loški Potok izvoljen za župana, so se 
tvoji pogledi po ureditvi celotne občine usmerili tudi na 
področje zaščite in reševanja – to je področje, ki ti je bilo 
vedno blizu in za katero si v svojih 20 letih županovanja 

imel vedno posluh. Bil si eden od glavnih pobudnikov za 
ustanovitev Gasilske zveze Loški Potok, v čigar ustanovitev 
in zagotovitev finančnih sredstev so bili skupaj s takratnim 
vodstvom vloženi veliki napori – tudi osebni. Tvoji govori 
ob obletnicah in ostalih prireditvah društva, ki si se jih 
vedno udeleževal in so nam veliko pomenili, so bili vedno 
v duhu spodbude za razvoj in podprti s konkretnimi 
predlogi za nove investicije v izgradnjo novega gasilskega 
doma, vozila in opremo, in to v vseh prostovoljnih gasilskih 
društvih v občini Loški Potok.

Dragi tovariš Janez, tvoje zemeljsko življenje se je končalo. 
In ko človek odhaja na svojo poslednjo pot, ni ničesar več, 
razen spominov na prehojeno pot. Ti si s svojim delom v 
gasilstvu pustil tako velik pečat, da se te bodo spominjale 
tudi naslednje generacije, kajti smrt ne more uničiti 
spomina na življenje in delo, ki si ga ti posvetil gasilstvu 
in kraju. Janez, hvala za vse, kar si naredil za vas Retje in 
gasilstvo v Gasilski zvezi Loški Potok«.

Vse misli ob zadnjem slovesu izražajo veličino in 
pomembnost udejstvovanja bivšega župana za razvoj in 
napredek naše občine.

Vinko Košmerl 

PRED POLITIČNO JESENJO O JAVNEM ZDRAVSTVU IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH

Evropski parlament bo po poletnem 
premoru nadaljeval z obravnavo 
številnih pomembnih zadev, še 
posebej glede področja javnega 
zdravja in podnebnih sprememb.

Letošnja jesen v Evropski uniji (EU) 
se tako kot vselej pričenja z razpravo 

o stanju v EU, na kateri bomo evropski poslanci na 
septembrskem plenarnem zasedanju imeli tudi možnost 
vprašati predsednico Evropske komisije Ursulo von 
der Leyen o delu komisije v zadnjem letu ter glavnih 
prednostnih nalogah in izzivih v prihajajočih dvanajstih 
mesecih. 

Sredi julija oziroma tik pred začetkom poletnega 
oddiha je Evropska komisija predstavila sveženj pobud, 
povezanih z evropskim zelenim dogovorom. Ti ukrepi 
naj bi omogočili EU, da do leta 2030 zmanjša izpuste 
toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov v primerjavi z 
letom 1990.

Parlament bo glasoval o svojem stališču glede predlogov, 
med katerimi so denimo ukrepi za pospeševanje razvoja 
infrastrukture za alternativna goriva in vpeljava nove 
ogljične dajatve na uvoz.

Ker obstaja tveganje, da se bo več gospodarskih 
sektorjev, ki veliko onesnažujejo, preselilo v države z bolj 
sproščenimi omejitvami glede izpustov toplogrednih 

plinov, se zdi ovrednotenje ogljika nujen dodatek 
obstoječemu sistemu EU glede izpustov ogljika – 
sistemu za trgovanje z izpusti (ETS).

Evropski poslanci bomo dejavno sodelovali tudi pri 
konferenci o prihodnosti Evrope, katere namen je 
pripraviti konkretne predloge za spremembe v EU na 
podlagi predlogov državljanov. V plenarni skupščini 
konference, ki se bo prihodnjič srečala 22. oktobra, je 
108 evropskih poslancev.

Zagotovo pa se v prihajajoči jeseni spet ne bomo mogli 
izogniti pandemiji covida-19. V Evropskem parlamentu 
smo zavzeli svoje pogajalsko izhodišče o krepitvi 
mandata evropske agencije za zdravila, septembra pa 
bomo pripravljeni tudi na pogajanja o še dveh zadevah: 
o evropskem centru za preprečevanje in nadzor bolezni 
in izboljševanju pripravljenosti na čezmejne grožnje 
zdravju. Zatem bodo po ustaljenem postopku sledila še 
pogajanja z vladami držav EU.

Ob tem želim opozoriti, da v luči covida-19 širjenje 
dezinformacij o koronavirusu še posebej ogroža 
zdravje ljudi. Poslanci smo zato pozvali k oblikovanju 
evropskega informacijskega vira, ki bi zagotovil, da 
imajo vsi državljani dostop do točnih in preverjenih 
informacij, in pozvali upravljalce družbenih omrežij k 
soočanju z miti in propagando.

Ljudmila Novak, poslanka EP
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AKTUALNO

Z nastopom te Janševe vlade in koalicije se 
je ponovno bistveno spremenil koncept dela 
vlade in postavile so se popolnoma drugačne 
prioritete. Če so pri Šarcu prevladovale 
bombastične besede, t. i. šarcizmi, in velika 
skrb za nevladni sektor, pa je ta vlada poprijela 

za delo in besede – obljube po spodbuditvi investicij, 
ki edine izboljšujejo pogoje in prinašajo nova in boljša 
delovna mesta, začela uresničevati v praksi. Namesto 
financiranja raznih civilnodružbenih skupin, društev, 
organizacij … in naročanja raznih študij za levičarsko 
»strokovno« klientelo se je pristopilo k izvajanju 
projektov. Logo stranke SDS »Gradimo Slovenijo« 
smo v praksi takoj začeli udejanjati na polno.

Tako smo lani in letos močno izboljšali financiranje 
občin, s čimer smo jim dali podlage in priložnost, da 
znatno povečajo občinske investicije in da imajo dovolj 
sredstev za lastno udeležbo pri prijavah na državne ali 
EU-razpise. Ob tem je potrebno poudariti, da smo 
občine še dodatno finančno razbremenili, saj se je 
financiranje več do sedaj občinskih nalog preneslo nazaj 
na državo. Lahko rečemo, da so občine v tem letu in pol 
krepko zadihale. Menim, da smo s tema odločitvama 
Janševe vlade in koalicije lahko vsi izjemno zadovoljni.

Kot sem že prej poudaril, se je tudi v državnem 
proračunu veliko več sredstev  namenilo za investicije. 
To velja za prav vse resorje, od kulture, šolstva … pa 
do infrastrukture in komunale. Ko sedaj  potujemo po 
naši državi, prav povsod vidimo veliko intenzivnost 
gradenj. Nedavno je npr. vlada po posvetu s poslanci 
koalicije na Brdu zagotovila še dodatna sredstva za 
investicije v šolski in športni prostor, s čimer bodo 
prvič v zgodovini sofinancirane prav vse prijavljene 
investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in ne le 
tiste, ki bi jih uradniki ministrstva ocenili za primerne. 
Po navadi je do sedaj država sofinancirala le približno 
tretjino prijavljenih projektov, ostali pa so bili izločeni. 
Še nikoli v zgodovini niso občine tako zlahka prihajale 
do državnih virov za svoje projekte in še nikoli ni država 
izvajala toliko investicijskih posegov po državi kot v 
zadnjem letu.

Prav tako je pripravljen zakon o investicijah v zdravstvo, 
v katerem so za naslednja leta zagotovljena zelo 
velika sredstva predvsem za investicije v zahtevnejše 
bolnišnično zdravstvo. Je pa po mojem mnenju nekoliko 
premalo sredstev namenjenih osnovnemu zdravstvu 
oziroma družinski medicini, ki jo vsi najbolj uporabljamo. 
A zdi se mi, da bomo tudi ta problem razrešili. Zdravstvo 
je prepomembno za vse nas, da ne bi sedaj, ko je močna 
ne samo politična volja, ampak so na razpolago finančni 
potenciali, zastavili projektov v zdravstvu tako, kot 
narekujejo potrebe. Če ob tem dodam, da se bo v paketu 
EU-sredstev za naslednjih 6 let namenilo veliko sredstev 
še za dolgotrajno oskrbo, potem se moramo državljani 
zavesti, da se močno posvečamo skrbi za ljudi in da so 

klike, ki so na posameznih področjih zdravstva pobrale 
veliko denarja, potisnjene na stran. Poleg investicij 
bo potrebno urediti tudi področje dobav v zdravstvu, 
saj naj bi po ocenah poznavalcev zdravstva dobavitelji 
iz zdravstvene blagajne zaradi predragih dobav 
neupravičeno potegnili ca. 400 mio € na leto. 

Na mizi je še veliko drugih pozitivnih zadev. To je 
zmotilo levičarsko srenjo in  preužitkarje, ki parazitirajo 
na (naših) javnih sredstvih, ki v vsakem ukrepu vlade 
in koalicije vidijo poseg v njihove pridobljene ali 
prigrabljene pravice. Zato tudi prav nobenega ukrepa z 
davčnega področja niti s področja investicij niso ocenili 
pozitivno in so razširjali predvsem strahove. Neverjetno 
»skrb« posvečajo stanju javnih financ, a kaj, ko so takrat, 
ko so bili na oblasti, prav javne finance najbolj trpele, saj 
so iz njih polnili svoje tranzicijske fonde. 

Covid kriza, v kateri smo tako kot vse preostale države 
sprejemali varnostne oziroma preventivne ukrepe, 
jim je še posebej prav prišla za razširjanje strahu in 
nezadovoljstva med ljudmi. A kakorkoli, Slovenija je 
tudi zaradi preventivnih ukrepov in ukrepov pomoči kar 
dobro prešla to zdravstveno krizo. Imamo eno največjih 
gospodarskih rasti in eno najmanjših brezposelnosti, kar 
daje dobro podlago tudi za jesenski spopad s »covidom«, 
ki bo, kot kažejo razmere drugod, neizbežen. 

Politična jesen ne bo nič drugačna. Napadi 
»nezadovoljnih in zaskrbljenih« levičarjev se bodo 
nadaljevali, mi pa se bomo potrudili, da bo naše delo še 
naprej učinkovito in v zadovoljstvo naših ljudi. 
Naj nergači vedo, da zmoremo več kot oni in da bomo še 
naprej »gradili Slovenijo«.   

Jože Tanko, 
podpredsednik državnega zbora

GRADIMO SLOVENIJO

ZAHVALA

Prostovoljno gasilsko društvo Mali Log se zahvaljuje 
vsem svojim članom, donatorjem in sponzorjem, ki 
so bodisi materialno, finančno ali s svojimi storitvami 
pomagali našemu društvu pri celoviti prenovi gasilske 
dvorane in ostalih skupnih prostorov.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

 PGD Mali Log
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LOKALNO

V Rebri, na križišču ob cesti 
za Novo vas in Mali Log, pod 
Podlipčevo hišo, stoji križ. V 
župnijski kroniki piše: »Dne 14. 
aprila 1902 se je dalo napraviti 
6 korpusov Križanega. Izdelal 
jih je Fr. Martinec v Groden na 
Tirolskem, skupaj za 235 K. Trije 
manjši po 30 K in trije večji po 45 
K in pošiljavski stroški. Napravili 
so se z namenom, da se postavi 
za vsako vas jedan. Plačali so 
večji del prebivalci vsake vasi.« 
V maju istega leta so enega 
izmed teh postavili na to mesto. 
»Od križa so plačali vaščani, in 
sicer Fr. Mohar h. št. 3  in Jan. 
Turk h. št. 1. Dala sta za korpus 
22 gl.« Križ so v osemdesetih 
letih, v času župnikovanja 
Antona Dobrovoljca, obnovili 

KRIŽI V VASI RETJE
Podlipčevi, ki za križ 
tudi skrbijo.

V pripravah na drugi 
evharistični kongres 
za Jugoslavijo, ki je bil 
leta 1935 v Ljubljani na 
Plečnikovem stadionu 
(iz našega kraja se ga 
je udeležilo 800 ljudi), 
so verniki po župnijah 
na vzvišenih krajih 
– po hribih in gorah, 
ob najbolj prometnih 
cestah in cerkvah 
postavljali evharistične 
križe, visoke od 6 do 
22 metrov. V naši fari 
so postavili dva. Enega 
na hrib nad cerkvico sv. 
Florjana – v Ršči. Visok 
je bil 11 m. Ta križ se 
je zaradi dotrajanosti 
porušil in leta 2004 so 
vaščani na isto mesto 
postavili novega, visok 
je 7 m. Julija istega leta 
ga je blagoslovil tedanji 
duhovnik Primož Lavtar. Včasih so vaščani pri križu 
imeli nedeljske večernice. Molitve s petjem so bile tudi 
na praznik sv. Križa. 

Anica Car
Slika Vinko Košmerl 

Stari križ pri Podlipčevi 
hiši (vir: zasebni arhiv 
Anice Košir)

Brezplačni prevozi za starejše so namenjeni vsem, ki ne vozite sami, nimate 
sorodnikov in imate nizke mesečne dohodke. Naši prostovoljni vozniki vas 
odpeljejo po nujnih opravkih: do zdravnika, banke, pošte, lekarne ...

TRI DNI PRED PREVOZOM POKLIČITE NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO

080 10 10
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Šolsko leto 2021/2022 smo začeli 
dokaj običajno. Začeli smo ga 
v šolskih klopeh z določenimi 
omejitvami, ki pa jih že vsi dodobra 
poznamo, tako da kakšnih večjih 
težav ni bilo pričakovati. Glede na 
dejavnosti in obljube odločevalcev 
lahko gledamo v letošnje šolsko leto 

precej optimistično, saj je očitno želja vseh, da šole in 
vrtci ostanejo odprti karseda dolgo. Zavedam pa se, da 
je to odvisno od mnogih dejavnikov.

Šola in vrtec sta zadolžena, da opravljata vzgojno-
izobraževalno vlogo pri naših otrocih. Menim, da je po 
dveh letih spet čas, da jima to vlogo ponovno dodelimo 
v polni meri. Jasno, da mora biti zagotovljeno zdravo 
učno in vzgojno okolje z določenimi ukrepi. Verjamem, 
da nam je to sedaj že vsem jasno in smo se tega začeli že 
vsi zavedati. Tudi vem, da bomo za to vsi skrbeli. Vendar 
pa nas ta skrb ne sme več obremenjevati, postati mora 
stalna spremljevalka pri našem vzgojno-izobraževalnem 
delu. Torej, naloga vseh nas, ki smo vključeni v vzgojno-
izobraževalni proces, je, da kljub določenim predpisanim 
ukrepom izvajamo našo primarno nalogo (vzgoja in 
izobraževanje) karseda najmanj okrnjeno. Verjamem, da 
če bomo vsi delovali složno, nam bo to tudi uspelo.

Spoštovani starši! V dveh letih ste dokazali, da sta vam 
vzgoja in izobraževanje vaših otrok pomembna. Vložili 
ste pomemben prispevek pri izobraževanju na daljavo. 
Brez vas takega izobraževanja ne bi bilo mogoče izvajati. 

Niste bili le desna roka, ampak kar obe. Verjamem, da 
smo bili na koncu vsi utrujeni, a upam, da ne preveč. 
Pred nami je novo šolsko leto. Kljub temu da bomo 
po napovedih ostali v šolskih klopeh in v igralnicah 
vrtca, morate starši odigrati svojo vlogo v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Ne sedaj obupati in si misliti, 
da bosta šola in vrtec naredila vse. Nemogoče. Seveda 
ne pričakujemo od vas toliko kot pri delu na daljavo, 
ponudite pa nam vsaj eno roko. Predlagam desno. Jaz 
verjamem v uspeh, pa vi?

Nekaj posebnega je letošnje šolsko leto za 19 prvošolcev, 
ki so na prvi šolski dan dočakali prav poseben sprejem. 
Sprejeli smo jih v dvorani šole, kjer so ob spremstvu 
staršev simbolično prejeli rutke in kot se za hram 
učenosti spodobi, prvo knjigo. Pravo presenečenje pa je 
bil čarodej Jole Cole, ki je na poseben način zapakiral v 
svoj nastop pomembne veščine pravega šolarja. Za konec 
prvega šolskega dne pa je sledil še sladki priboljšek.

Naj za konec prvošolcem in vsem ostalim učencem 
zaželim uspešno šolsko leto 2021/2022. Imejte cilj in 
mu sledite. Kljub ukrepom se v šoli počutite dobro in 
sprejete, kajti le tako boste lahko vsrkali največ znanja 
in veščin, ki jih boste v življenju še kako potrebovali. 
Otrokom v vrtcu pa vse od otroške igrivosti do 
pomembnih osvojenih veščin za vstop v šolo. SREČNO!

Ravnatelj
Andrej Starc

STARŠI MORAJO BITI DESNA ROKA ŠOLI IN VRTCU

ŠOLA
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KOTIČEK ZA STARŠE

Vs t o p  v  v r t e c 
j e  p o m e m b n a 
p r e l o m n i c a  v 
otrokovem življenju 
in  čas  vel i k i h 
sprememb. Pr vič v 
življenju je otrok 
soočen z  nov im 
okol jem,  nov imi 
ljudmi, s situacijami, 
na katere se počasi 
navaja in postopno 
prilagaja. Da bi bila ta 
velika prelomnica v 
otrokovem življenju 
zanj čim manj stresna, 
je pomembno, da 

uvajanje poteka na kolikor se da postopen in sočuten 
način ter senzitiven do otrokovih potreb. 
Kako lahko otroku olajšamo stisko že pred vstopom v vrtec:
�■ o vrtcu se z otrokom pogovarjate že doma,
�■ berete knjigice o vrtcu,
�■ greste do vrtca na sprehod, da vidi stavbo, igralnice, 

igrišče ... 
Pomembno je tudi, da v času uvajanja v vrtec v otrokov 
vsakdan ne vnašate novih sprememb (npr. odvajanja od 
dude).
V času uvajanja otroka v vrtec, v nekaterih primerih tudi 
še kasneje, so zelo verjetne stiske otrok, ki jih kažejo na 
različne načine:
�■ čustveni izbruhi,
�■ jok,
�■ agresija,
�■ odvračanje hrane,
�■ jok ob prihodu,
�■ hipersenzibilnost,
�■ težave s spanjem ali izločanjem,
�■ zbolevanje,
�■ strah …

V teh primerih je pomembno, da starši otroku posvetijo 
čim več časa, ga crkljajo, se z njim igrajo, smejejo in so ob 
njem polno prisotni.
Tudi starši se v tem obdobju lahko znajdejo v stiski, 
občutijo nemoč, negotovost, nezaupanje, žalost … V 

PRVIČ V VRTEC
teh primerih 
naj se starši 
pogovorijo z 
vzgojiteljico, 
p r e d s t a v i j o 
svoje dvome, 
strahove. Starši 
naj zaupajo 
vzgojiteljicam 
in z njimi 
sodelujejo. Le 
na ta način 
otroku lahko 
o m o go č i m o 
čim lažji prehod 
v novo okolje. 
Pomembno je, 
da starši prepoznajo svoje občutke, si jih priznajo in se o 
tem pogovorijo z osebo, ki ji zaupajo.
KAKO OTROKU OMOGOČITI ČIM LAŽJE UVAJANJE:
�■ uvajanje naj bo postopno, sočutno in prilagojeno 

otrokovim potrebam;
�■ priprava na uvajanje se začne že doma;
�■ prve dni navzočnost starša ob uvajanju;
�■  rituali ob odhajanju od doma naj bodo jasni in vsak dan 

enaki (npr. prebujanje, umivanje, oblačenje, odhod);
�■ v vrtcu naj bodo dovoljene najbližje otrokove igrače 

– »ninice«, duda, steklenička;
�■ sodelovanje z vzgojiteljicama;
�■ če je starš v stiski, naj jo izjoka ali predela s partnerjem, 

prijateljico, strokovnjakom; pomembno je, da starš 
izrazi, kar čuti, kajti otrok čuti svoje starše;
�■ slovo naj bo kratko in jedrnato in že prej napovedano;
�■ doma naj v tem obdobju ne bo sprememb;
�■ čas le za otroka, ko pride iz vrtca, 1 : 1;
�■ uvajanja v vrtec naj se ne prekinja, stalen ritem 

prihodov in odhodov;
�■ ko pridete po otroka, mu dajte možnost, da sprosti 

napetost (jok, ko vas zagleda);
�■ ne dajajte otroku praznih obljub (prišel bom „takoj“; 

bolje ne povedati časa kot pa se zlagati). 
Otroci se običajno kar hitro navadijo vrtca in usvojijo 
vrtčevsko rutino. Že prav kmalu z veseljem pridejo v 
naročje vzgojiteljice, pristopijo k igri sovrstnikov in 
komaj čakajo na vrtčevske dogodivščine skupaj s svojimi 
prijatelji. Naj jih bo v novem vrtčevskem letu čim več, 
naj otroška radovednost in igrivost preide tudi na nas, 
odrasle. Imejmo radi naše otroke, namenimo jim svoj 
čas, kajti »tisto, kar se najbolj splača zapraviti za otroka, 
je naš/vaš čas« (Louise Hart).
Viri in literatura:
1. Prvič v vtrec. Ali je postopno uvajanje dobro? https://druzinska-terapija.com/
prvic-v-vrtec-ali-je-postopno-uvajanje-dobro/
2. Tina Jereb – vzgoja za varno navezanost. https://www.facebook.com/za.varno.
navezanost/

Nina Debeljak
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VRTEC

Tudi v poletnem času je v vrtcu pestro, čeprav so 
nekateri otroci na počitnicah. Ker otroci niso vedno 
v svoji igralnici s svojo vzgojiteljico, včasih zaradi tega 
doživljajo tudi stisko. Potrudimo se, da jim pri tem 
pomagamo in skupaj prebrodimo težave. 

POLETJE V VRTCU
Otroci iz skupine METULJI so se postopoma poslavljali 
od vrtca. Nekateri konec junija, drugi v mesecu juliju. 
Ob slovesu so nas otroci povabili na sladoled. Včasih 
smo ga vzeli kar s seboj na sprehod in se ohladili z njim 
v gozdu.

Letošnje poletje je bilo radodarno s sončnimi vročimi 
dnevi, zato smo lahko veliko časa preživeli na prostem. 
Nabirali smo jagode in opazovali ter spoznavali tudi 
druge rastline. Večkrat smo se ohladili in igrali z vodo. V 
peskovniku smo oblikovali, ustvarjali z mivko. Poskrbeli 
smo tudi za naše grede, pridno zalivali in pobirali 
pridelke, ki smo jih z veseljem pojedli.

Vesna Mikolič
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LOKALNO

Letošnji oratorij smo začeli v nedeljo, 15. avgusta, ko 
smo najprej zapeli himno z naslovom Originalen.sem, 
in to je bil tudi naslov letošnjega oratorija. Nato smo 
prisluhnili igrici in se vpisali v delavnice za sledeči teden.

Letošnji oratorij je 
govoril o Carlu Acutistu, 
16-letnem fantu, ki je leta 
2006 umrl za levkemijo, 
pred tem pa živel zelo 
svetniško življenje.

Tako kot zmeraj so bile 
delavnice spet nekaj 
posebnega in pri vsaki 
so otroci lahko razvijali 
svoje ročne spretnosti in 
aktivirali svojo unikatno 
umetniško žilico. Letos 
smo imeli lovilce sanj, 
alaha ogrlice, obeske 
za ključe, vrečke iz 
blaga, zapestnice, pletene 
košarice.

ORATORIJ 2021

Kot vsak dan smo v 
ponedeljek začeli z 
jutranjo telovadbo 
in himno, sledila je 
igrica, po njej pa smo 
se razdelili v skupine 
in šli na na kateheze. 

Po dobri uri je 
sledil odmor, med 
katerim smo se lahko 
posladkali z zelo 
okusnim pecivom 
in sadjem. Ko pa je 
bilo odmora konec, 
smo hitro začeli z 
delavnicami. Ker 
je bilo treba vložiti 
veliko truda, da je bil 
izdelek na koncu kar 
se da lep, ni bilo težko 
pojesti celega odličnega kosila, ki so nam ga pripravili 
v gostilni pri Kapcu in ga pripeljali. Ko so bili želodčki 
polni, smo se animatorji začeli pripravljati na veliko igro, 
pri kateri so bili otroci razdeljeni v šest skupin različnih 
starosti. V ponedeljek smo imeli vodne igre, saj je bil 
najtoplejši dan v tednu. Bilo je veliko smeha in mokrih 
hlač. Torek je potekal normalno, z izjemo odhoda v 
šolsko telovadnico zaradi pogreba.

Kaj hitro je prišla na vrsto sreda in logično za njo četrtek, 
le da je bil ta brez otrok, bili smo le animatorji, ki smo 
pospravljali. Na žalost nas je korona našla tudi na Taboru 
in zato se je zaradi okužbe naš oratorij predčasno končal.

Ajda Lavrič
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Stran društva upokojencev
Končno. Končno se je stanje toliko umirilo, da smo lahko spet lažje zadihali, in v društvu smo organizirali 
ogled kar dveh predstav na prostem. Žal pandemija še vedno ne dopušča, da bi se bolj družili, saj povsod 
zahtevajo PCT-teste (preboleli, cepljeni, testirani).

PREDSTAVA NA PROSTEM – DESETI BRAT 
V petek, 9. 7. 2021, smo v društvu organizirali ogled 
DESETEGA BRATA, predstave na prostem, ki je 
potekala v letnem gledališču na Muljavi.
Desetega brata je napisal pomembni slovenski literat Josip 
Jurčič, ki se je rodil prav na Muljavi. Jurčičeva domačija 
je eden redkih muzejev na prostem pri nas. Deseti brat je 
prvi slovenski roman, prav tako je Josip Jurčič napisal prvo 
slovensko tragedijo Tugomer. 

VESELOIGRA S PETJEM – PRI BELEM KONJIČKU
Prav tako smo v društvu 13. 8. 2021 organizirali ogled 
gledališke predstave – veseloigre s petjem Pri belem 
konjičku, ki je potekala v Poletnem gledališču Studenec 
v sklopu 21. Kulturnega poletnega festivala Studenec 
2021. Tokrat smo na avtobusu  zasedli kar 29 mest. 

g g

Priredba veseloigre postavlja dogajanje v prelepi Bohinj, 
zgodba govori o lastnici hotela in vdovi, ki je nadvse 
primerna za ženitev.  

Veseloigra s petjem nas je res navdušila, še posebno 
zaradi žive spremljave glasbenikov ter zaradi velikega 
števila igralcev in igralk, pevcev, plesalcev in statistov. 
Več kot petdeset igralcev in igralk je bilo in naj naštejem 
najbolj znane: Jure Sešek, Jože Vunšek, Marjan 
Bunič, Pia Brodnik in še veliko ostalih. Predstavo so 
organizatorji posvetili 30. obletnici samostojnosti 
Republike Slovenije. 

Ker so že vstopnice drage, smo se v društvu odločili, 
da za oba prevoza krije stroške društvo, da smo lahko 
omogočili čim večjemu številu članov, da so si lahko 
ogledali predstavi.  

Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi Jerneju in Jani iz 
podjetja Prevozi Kastelic za res lepo gesto in kar 50-% 
popust pri enem prevozu. Najlepša hvala in na dobro 
sodelovanje še naprej.

POPESTRITEV OBISKA HRIBOVSKEGA VRTA
Že drugo leto zapored obiskovalce hribovskega vrta pri 
Lidiji in Petru Knavsu pričakamo tudi članice našega 

Za ogled predstave se je prijavilo 23 naših članov, tako da 
smo imeli na avtobusu dovolj prostora, da smo zadostili 
vsem zahtevam in priporočilom NIJZ. Tudi organizator 
predstave, Kulturno društvo Josip Jurčič Muljava, je ob 
vstopu na prireditveni prostor zahteval, da moramo ravnati 
odgovorno in zadostiti enemu izmed PCT-pogojev.
Predstava se je začela ob 21. uri in je trajala nepretrgoma 
skoraj dve uri in pol. Ambient je bil čudovit – večer, pod 
zvezdami. Res je bilo krasno, predstava je bila res dobra, 
vredna ogleda. 
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društva. Popestrimo 
jim obisk s kulturnim 
programom ter jim 
pokažemo rokodelske 
izdelke, ki jih članice 
naredimo na delavnicah 
ročnih del. Omenjene 
izdelke lahko za 
prostovoljni prispevek 
obiskovalci tudi kupijo.

Najbolj aktivni sta Fani 
Debeljak in Marija Slavec – 
Micka. Fani z recitacijo svojih 
pesmi, v katerih opisuje naš 
prelepi kraj, našo pokrajino 

in nasploh Loški Potok, obe skupaj z Micko pa 
jih nasmejeta s skeči. Predsednica Marija obiskovalcem na 
kratko predstavi značilnosti kraja in tudi delovanje društva.  

KOTIČEK ZA KULTURO 
V tokratni številki Odmevov predstavlja svoje pesmi 
naš član Edo Drgan. Dve pesmi mi je poslal – eno o 
sosedovem psičku in drugo o beli ptici, o štorklji, ki je 
lani priletela v Retje. Upamo, da še kdaj pride v naše 
kraje. 

Edo Drgan
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in nasploh Loški Potok

GERI
Pod hribom v beli hiši 

Geri je doma.
Na vsakega on laja, če ga 

ne pozna.

Hišo zvesto čuva vse 
dneve in noči.

Je res ta pravi kuža, ga 
njemu para ni.

Ima on sestro Lajko, a on 
tega ne ve.

Se ji dobrika, jo osvaja, a 
ona zanj ne zmeni se. 

Bele mačke sploh ne mara, 
vedno se za njo podi.

Je nikoli ne ujame, saj mu 
na jablano zbeži. 

Ko bil je slabe volje, se je v 
mene zapodil.

Mi hotel hlače je pomerit, še 
sreča, da sem v kratkih bil.

Če kdaj se srečava, postrani 
gleda, godrnja.

Takrat vem, da nič mi 
noče, je Geri dobrega srca. 

BELA PTICA
Je bela ptica priletela

v naš domači kraj,
razpela svoja lepa bela 

krila,
na obraz nadela nam 

smehljaj. 

Zdaj po polju hrano išče,
da vrne si moči,

saj dolgo pot bo preletela
do tam, kjer gnezdo spleta si. 

Tam neskončne so 
ravnice,

zelena reka jih poji,
se na strehah hiš v 
spletenih gnezdih

nov rod belih ptic rodi. 

Mogoče pa katera pride, 
ko bo mesec maj,

in poleti nad travniki, 
gozdovi,

da še lepši bo naš kraj.  

FOTO  ZGODBA

Tokrat je foto zgodbo napisala kar predsednica Marija 
sama, saj so jo navdušile krasne rožice »v Celevcu«: 

»V naši vasi Retje se majhen del vasi imenuje Celevc. 
V tem najbolj mrzlem delu vasi sta dve hiši. V večji hiši, 
po domače rečemo pri Štefančevih, je doma še France. 
France je zelo skrben gospodar, saj se vsako oko, ki se 
pelje mimo hiše, ozre na njegova okna. »Po rožah se 
pozna, kje je dekle doma!«, v tem primeru pa bi rekli: 
»Po rožah se pozna, kdo jih negovati in zanje lepo 
skrbeti zna!« To zna France Mohar. 

Tudi moje oko jih vedno občuduje, kadar se peljem 
mimo. Vse ima lepo urejeno, vse na svojem mestu. 
France, naj ti še služi zdravje, da boš s svojimi rožicami 
popestril našo retijsko dolino.

V hišico, ki stoji poleg njegove, pridejo lastniki bolj 
poredko. Ta dan sem imela »krompir«, saj sem jih ujela, 
ko so v svoji gredici kopali in izkopali res zelo debel 
krompir. 

Res je zelo lepo uspel in tudi rožice v gredici so lepo 
cvetele, verjetno jim ustreza, da ni toliko močnega 
popoldanskega sonca. V zimskem času kar nekaj tednov 
sončni žarki le redkokdaj posvetijo v ta kot – Celevc.« 

Ker smo pa že pri krompirju, je predsednica »napisala« 
še eno foto zgodbo. Tokrat je v foto objektiv ujela naša 
člana Ivanko in Mirana iz Travnika. Tudi onadva sta 
kopala krompir. Vidi se, da živimo v krompirjevi deželi. 
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MALO ZA ŠALO:
Janezek vpraša starega očeta: »Ata, zakaj si se ti 
poročil s staro mamo?«
Ata jezno vstane in reče: »Vidiš, žena, še njemu ni 
jasno, zakaj!«

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

Fotografi je v članku: Marija Turk, Milena Krajec 
in Tanja Lavrič 

ODŠLI SMO NA IZLET … 
To poletje smo našim stanovalcem omogočili dva izleta. 
29. julija smo se odpeljali na goro čarovnic – Slivnico, 
kjer smo uživali v čudovitem razgledu na Cerkniško polje 
ter bližnje in daljne vrhove. V domu na Slivnici smo se 
posladkali z odličnim jabolčnim štrudljem, obiskali pa 
sta nas tudi čisto pravi slivniški coprnici.

Včasih izrežem kakšen zanimiv članek in ga spravim 
in tako lahko kot zanimivost povem, da je v časopisu 
Slovenske novice 20. oktobra 2007 v rubriki Zrcalo 
starih razglednic izšel članek z naslovom Kjer je Titu 
rastel krompir in s podnaslovom Hrib - Loški Potok 

19. avgusta smo organizirali izlet na Brezje v baziliko 
Marije pomagaj, kjer smo se udeležili svete maše. Maša 
je bila namenjena našim stanovalcem in stanovalcem 
doma Grosuplje, maševal pa je župnik Martin Golob. 

Na obeh izletih smo se imeli zelo lepo, zato se bomo tudi v 
prihodnje potrudili, da organiziramo izlet po bližnji okolici.

Urška Kos, dipl. del. ter.

(1917), kjer je med drugim zapisano, citiram: »… od 
poljščin dobro uspeva le krompir; menda so ga od tod 
vozili Titu«. 
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DELOVANJA DRUŠTEV

PROGRAM IZOBRAŽEVANJ IN DEJAVNOSTI V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2021/2022
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE LOŠKI POTOK VABI STAREJŠE 
OBČANKE IN OBČANE
da se vključijo v izobraževanja in dejavnosti, ki jih bomo 
organizirali v študijskem letu 2021/2022. Izobraževanja 
so namenjena izboljšanju kakovosti življenja starejših, 
ohranjanju njihove miselne in telesne vitalnosti, 
vključevanju v družbeno dogajanje in izmenjavi znanj. 
Vsebinsko in andragoško so prilagojena potrebam, 
interesom in sposobnostim starejših. Ponudba 
je oblikovana glede na izražene interese članstva, 
upoštevajoč priporočila združenja  Slovenska Univerza 
za tretje življenjsko obdobje. Organizacija posameznih 
izobraževanj bo odvisna od zadostnega števila prijav. 
Društvo se je uspešno prijavilo na občinske in državne 
razpise za izobraževanja starejših, kar omogoča nizko 
ceno udeležbe in dostopnost za vse zainteresirane. 
Programi se v toku študijskega leta dopolnjujejo  s predlogi 
članstva. Izvedba vseh izobraževanj bo podvržena 
protikoronskim predpisom.

JEZIKOVNA IZOBRAŽEVANJA
*Vsi tečaji za začetnike so namenjeni spoznavanju osnov 
besedišča, slovnične strukture in pogovornega jezika, ki 
pride prav na potovanjih (naročanje v lokalih, prijavljanje 
v hotelu, iskanje smeri in prevoza, pojasnjevanje 
zdravstvenih težav, opravki z uradnimi osebami, srečevanje 
s tujci ipd).
1. Angleščina za začetnike* 
Namenjena je udeležencem, ki v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju niso imeli tega jezika.
2. Angleščina s konverzacijo 
Za udeležence s pasivnim znanjem jezika.
3. Angleščina 2 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so v študijskem letu 
2019/2020 obiskovali začetni tečaj.
4. Italijanščina za začetnike* 
5. Italijanščina 2 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so se v študijskem letu 
2019/2020 izobraževali v skupini mentorice Nade Lavrič.
6. Nemščina za začetnike*
7. Nemščina s konverzacijo 
Za udeležence s pasivnim znanjem jezika.
8. Ruščina za začetnike* 
9. Španščina za začetnike* 

INFORMACIJSKA IZOBRAŽEVANJA
10. Osnove računalništva; Word, Internet, E-pošta 
za začetnike, individualno prilagojeno predznanjem, 
potrebam in sposobnostim udeležencev.
11. Računalništvo 2
Nadaljevalni tečaj računalništva za udeležence, ki so 
v študijskem letu 2019/2020 obiskovali tečaj osnove 
računalništva v skupini mentorja Leona Zobca.

12. Računalništvo 3 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so v študijskem letu 
2020/2021 obiskovali tečaj računalništva 2 v skupini 
mentorja Leona Zobca.
13. Osnove informacijske komunikacije
Izobraževanje je namenjeno seznanjanju in uporabi 
računalniških orodij za video komuniciranje: Zoom 
in Teams. Ob verjetnem zaostrovanju epidemioloških 
omejitev združevanja bo obvladovanje teh veščin 
neobhodno za izobraževanje na daljavo.
14. Informacijsko komuniciranje 2
Tečaj je namenjen udeležencem, ki so se v študijskem 
letu 2020/2021 udeleževali izobraževanja na daljavo pod 
mentorstvom Tilna Nosana.
15. Uporaba pametnih telefonov
Seznanjanje in uvajanje v najuporabnejše funkcije 
sodobnih GSM-naprav.

DRUGA IZOBRAŽEVANJA
16. Umetnostna zgodovina
Obiskovanje, ogledi in seznanjanje z umetnostno 
dediščino ožjega okolja: galerije, arhitektura, nabožna 
umetnost; obiski umetnostno in zgodovinsko 
pomembnih krajev in prireditev v širšem okolju. 
Mentorica: Ana Pucelj.
17. Religija v sodobnem času
Seznanjanje z religijami. 
18. Literarno ustvarjanje
Seznanjanje s stili in tipi proznih in pesniških besedil; 
ustvarjanje in pripovedovanje zgodb, podpora pisanju 
doživljajskih zgodb, družinskih kronik ipd.
19. Umovadba 
Reševanje pisnih vaj za krepitev in ohranjanje umskih 
sposobnosti pomnjenja, koncentracije, presojanja 
in kombiniranja; praktične vaje z uporabo ogledal, 
komunikacijskih pripomočkov in vozlov. 
20. Logika za seniorje
Kratka seznanitev s strukturami logičnih računov, 
reševanje in sestavljanje logičnih stavkov. Namen je 
ohranjanje umskih sposobnosti analiziranja, sintetiziranja, 
sklepanja, koncentracije in kombiniranja.
21. Dedki, babice, vnuki – izobraževanje za stare 
starše 
Analize tipičnih primerov dobrih vzgojnih praks, 
seznanjanje s pogostimi pomanjkljivostmi  starostarševske 
vzgoje. Seznanjanje s sodobnimi spoznanji predšolske 
pedagogike o vzgojnih potrebah v času epidemije.
22. Usposabljanje mentorjev
Andragoške vsebine didaktičnega in metodološkega 
usposabljanja za verifikacijo strokovne usposobljenosti za 
študijsko področje. Organizira jih Slovenska Univerza za 
tretje življenjsko obdobje.
23.Miselne igre
Tarok za dame – začetni tečaj.
Tarok za dame – nadaljevalni tečaj. 
Šah za začetnice. 
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Že drugo leto zapored 
zaradi znanih razmer 
okrog epidemije 
virusa covid-19 
množične proslave 
na Ogenjci ni bilo. 
Seveda razmere niso 
bile tako drastične, a 
v društvu »Ogenjca« 
smo se kljub temu 
odločili, da bomo 
dogodek obeležili 
samo s krajšo 
komemoracijo.

Komemoracija je potekala ob 11. uri ob jami s položitvijo 
venca – ikebane ob prisotnosti praporščakov in častne 
straže Slovenske vojske. Pred tem je upravni odbor v 
sestavi Marko Lavrič, Romana Lavrič in Jakob Bartol 
položil ikebano pri spomeniku postreljenih talcev s 
strani italijanske vojske v Sodolu blizu vasi Travnik in pri 
spomeniku pri Martalozu, kjer je ista zločinska vojska 
ustrelila štiri napredne učitelje iz Loškega Potoka.

Na mestu dogodka se je zbralo kar veliko število ljudi 
iz naše širše okolice, z avtobusom pa so prišli člani ZZ 
borcev Ljubljana Šiška. Razveselili smo se tudi skupine 
pohodnikov iz Loškega Potoka, ki to pot na dan proslave 
tradicionalno prehodi, vodi pa jo Jelka Gregorič. Vsem 
udeležencem se v svojem imenu in v imenu društva 

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA OGENJCA 2021
Ogenjca iskreno zahvaljujem in obenem spominjam, 
da nas drugo leto čaka visoka obletnica – 80-letnica 
dogodka (Ogenjca 1942–2022). Za društvo Ogenjca bo 
to velik zalogaj, saj se zavedamo pomena tega dogodka 
tudi za našo občino in ZZB za ohranitev spomina na 
vrednote NOB Ribnica.

Vsi skupaj se bomo potrudili in vsem dokazali, da 
je dogodek pri Ogenjci še kako živ in eden najbolj 
odmevnih ter obiskanih v tem delu Slovenije. 

Predsednik društva Jaka Bartol
Fotografi je: Danilo Divjak

24. Likovno ustvarjanje – začetni
Seznanjanje s slikarskimi in risarskimi tehnikami, 
skiciranjem, senčenjem, kompozicijo in barvami.
25. Unikatna keramika – začetni
Osnove oblikovanja gline, izdelovanje različnih oblik, 
žganje in glaziranje.
26. Domača in umetna obrt
Spominkarstvo, izdelovanje in ožiganje lesnih izdelkov. 

GIBALNE DEJAVNOSTI
27. Izobraževalno pohodništvo 
Spoznajte Claustro: prilagojeni eno-, dve- in triurni 
pohodi do obeležij ostankov rimskega obrambnega zidu 
nad Sodražico, seznanjanje z zgodovino in namenom 
gradnje; degustacija domačih sirov v vasi Benete.
28. Ohranjanje telesnih sposobnosti
Seznanjanje z gibalnimi značilnostmi starostnikov in s 
pomenom gibanja v poznejših letih. Vključuje prilagojeno 
telovadbo, športne igre, aktivno sodelovanje in druženje.
29. Plesni klub – zaplešimo spet angleški valček.
30. Kolesarjenje
Organizacija kolesarskih  izletov (5 km, 10 km, 15 km, 
20 km) po Ribniški dolini z druženjem in degustacijami 
izdelkov lokalnih pridelovalcev hrane. Dejavnost bo 
možna jeseni in spomladi.
31. Zimski smučarski sprehodi za začetnike 
Tečaj vključuje strokovno seznanjanje z osnovno 

opremo, demonstracijo varne hoje s tekaškimi smučmi na 
pripravljenih progah in z individualno podporo.

DEJAVNOSTI, PREDAVANJA IN FORUMI
Občinsko prvenstvo za starejše v hitropoteznem šahu
Občinsko prvenstvo v taroku za starejše
Predavanje: Skrb za možgane 
Staranje kot dejavnik tveganja za nevrodegenerativne 
bolezni, preventivna dejavnost in ustrezen življenjski slog.
Predavanje: Pomoč bolniku
Predstavitev spoznanj in izkušenj dolgotrajne skrbi za 
bolnika in sodelovanja v njegovi rehabilitaciji.
Predavanje: Prehrana starejših
Vpliv in koristnost primerne prehrane za nadzorovanje 
kakovostnega telesnega in umskega staranja.
Forum: Pomen socialne vključenosti starejših
Vpliv socialne interakcije, politične udeležbe in 
povezovanja starostnikov na psihofizično zdravstveno 
stanje. 
Festival medgeneracijskega povezovanja, Cankarjev 
dom, 1.–3. 10. 2021. Soorganizator festivala je Slovenska 
Univerza za tretje življenjsko obdobje. Organiziran bo 
skupinski obisk s prevozom.

Prijavite se na spletni naslov:  https://utzo-ribnica.s/
ali na e-naslov: info.u3.ribnica@gmail.com

Matjaž Nosan
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PRIREDITEV V POČASTITEV 100-LETNICE PGD PODPRESKA

Lansko leto, ko je dejansko minevalo 100 let od 
ustanovitve PGD Podpreska, smo se spraševali, kako 
obeležiti tako pomemben jubilej društva. Pripravljali  
smo se »na veliko«, predsednik društva Maks Lavrič 
je pripravil  vse potrebno za zbornik, naročili smo 
spominske priponke, se dogovorili za termin, rezervirali 
šotor … in še bi lahko naštevali. Toda prireditve in 
praznovanja nam zaradi ukrepov na žalost ni uspelo 
izvesti. Letos smo zastavili nekoliko skromneje, ampak 
nič manj slovesno. 

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pomagali 
pri nastanku zbornika, pri pripravah na praznovanje 
in na prireditvi. Predvsem pa še enkrat hvala našemu 
predsedniku Maksu Lavriču, ki se tako nesebično 
razdaja pri delu za PGD Podpreska. 

NA POMOČ!

Za PGD Podpreska
Vesna Mikolič

Prireditev je potekala v domu krajanov v Podpreski prvo 
soboto v juliju. Udeležili so se je skoraj vsi povabljeni 
in krajani naših vasi. Predsednik društva gospod Maks 
Lavrič je pripravil predstavitev zbornika po obdobjih, 
ki so jih pokomentirali: soustvarjalec zbornika gospod 
Vlado Mohar, predstavnik GZ Loški Potok tovariš Stane 
Mišič in častni gost, dolgoletni funkcionar GZ Slovenije, 
tovariš Jožef Burja. Za digitalno predstavitev je poskrbel 
naš član Aljaž Celarc. Prireditev so popestrili najmlajši 
člani našega društva in stalni spremljevalci prireditev 
v naših krajih – pevska skupina Binklarji, vodila jo je 
Martina Mikolič.

Seveda se na takšni prireditvi spodobi dolgoletnim in 
aktivnim članom podeliti priznanja. Ob tej priložnosti 
vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo in upamo, 
da bodo tako prizadevni tudi v bodoče.

DELOVANJA DRUŠTEV
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VAŠKI PRAZNIK IN SLOVESNOST OB 30-LETNICI PGD TRAVNIK
31. julija vsako leto imamo v vasi Travnik praznik, ki 
pa je bil letos nekaj posebnega. Vaška skupnost je v 
sodelovanju s PGD Travnik pripravila tudi slovesnost 
ob 30-letnici delovanja društva. V letu 2020 je bila za 
obeleženje 30-letnice društva planirana veselica, kar pa 
so nam žal preprečili ukrepi zaradi epidemije covida-19. 
Tako sta se vaška skupnost in PGD Travnik dogovorila, 
da slavnostni dogodek združimo z vaškim praznikom. 

30 let je minilo, odkar je bilo ustanovljeno naše društvo 
PGD Travnik. Na samostojno pot smo se podali leta 
1990. Smo najmlajše društvo v Gasilski zvezi Loški 
Potok, seveda pa so bili naši predniki včlanjeni v 
gasilsko organizacijo, ki ima v Loškem Potoku že dolgo 
zgodovino.

V tem času smo si gasilci s pomočjo pogumnih in 
zavzetih vaščanov in agrarne skupnosti zgradili nov dom, 
prevzeli gasilsko vozilo GVV1 in motorno brizgalno. 

Kljub na novo postavljenemu domu se je dokaj kmalu 
pokazala tudi potreba po ureditvi njegove okolice. 
Postavili smo ograjo in dozidali prostor za spominsko 
sobo. V zadnjem letu pa smo na novo uredili društveni 
prostor in restavrirali staro brizgalno, ki nakazuje skoraj 
stoletno starost. 

V društvu se trudimo, da izobražujemo gasilce in jim 
nudimo potrebno zaščitno opremo, saj le tako lahko 
pomagamo ob požaru in drugih nesrečah. Veliko časa 
namenimo tudi delu z gasilsko mladino. Z mladimi 
se udeležujemo tekmovanj v orientaciji in kvizu. Še 
posebej lep uspeh smo dosegli leta 2019, ko se je trojka 
pionirjev uvrstila na državno tekmovanje v orientaciji 
na Kopah. Istega leta se je desetina pionirjev kvalificirala 
na državno gasilsko tekmovanje. Zaradi epidemije leta 
2020 je bilo tekmovanje prestavljeno v letošnje leto. Naši 
otroci so presegli starostno mejo 11 let in se tekmovanja 
niso mogli udeležiti. Tako smo ponovili uspeh, ki so ga 
leta 1997 dosegle mladinke – danes so to mamice naših 
mladih tekmovalcev.

Društvo sodeluje tudi na drugih področjih in se vključuje 
v življenje vaščanov. Povezujemo se tudi z drugimi 
društvi. Tu se lahko izpostavi povezovanje z društvom 
Ogenjca, s katerim že od vsega začetka sodelujemo pri 
osrednji prireditvi ob spominu na dogodke v partizanski 
bolnišnici Ogenjca. Za to sodelovanje smo na predlog 
društva Ogenjca prejeli plaketo Občine Loški Potok.

Naj ob tej priliki izrazimo zahvalo vsem članom PGD 
Travnik, ki svoj čas, znanje in pogum namenjate 
delovanju društva in s tem pripravljenost za pomoč 
ljudem. Ravno tako velja zahvala vsem vaščanom, ki 
podpirate naše delovanje. Zahvaljujemo se tudi vaški 
skupnosti Travnik za odlično sodelovanje v korist vseh 
prebivalcev Travnika in Srednje vasi.

Jana in Mitja Lavrič
   

DELOVANJA DRUŠTEV
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Tudi letos smo se Holcarji 
odločili, da si polepšamo dan s 
klubsko vožnjo. Odpravili smo 
se proti Pivki, kjer smo obiskali 
Park vojaške zgodovine. Kdor 
še ni bil, priporočamo ogled, 
vendar le v primeru, da ste gasilec 
ali upokojenec (vstopnice so 
cenejše, polna cena pa je kar 12 
evrov). Šalo na stran. Pogledali 

smo si različne razstave in zbirke (bolj na hitro), 1. in 
2. svetovno vojno, pot v samostojnost Slovenije in pa 
tudi vozila, ki so jih včasih uporabljali med služenjem 
vojaškega roka ali službovanjem v vojski. 

SKUPINSKA VOŽNJA 2021: PRIMORSKA

DELOVANJA DRUŠTEV
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Spomin me nese kakih 15 let nazaj, ko sem se včlanila v 
moto društvo Holcarji in smo društva stopila skupaj ter 
v Loškem Potoku izvedla čistilno akcijo. Vsako društvo/
skupina je imela svoje področje. Jaz se spomnim, da smo 
čistili pot proti Bloščku. Joj, kaj vse smo našli ob poti in 
v grmovju ter bližnjem gozdu: seveda pločevinke piva, 
smeti, drobovino, wc-školjko. Noro. Vse smo naložili 
na prikolico in odpeljali na komunalo. Sčasoma se je 
ta tradicija končala, verjetno zato, ker imamo urejeno 
komunalno strukturo in sedaj smeti lahko odpeljemo 
v bližnji zbirni center. Seveda pa ne smemo pozabiti 
skupinske zavesti o čistem okolju in skrbi za našo Zemljo 
za naše zanamce.

ČISTILNA AKCIJA MK HOLCARJI

Tako smo se letos Holcarji odločili, da bi počastili 
našo mater Zemljo in počistili določen predel Loškega 
Potoka. Kot smo opazili, so bili nekateri pred nami že 
zelo pridni in so tudi že počistili svoje vasi. Ker se zaradi 
različnih ukrepov nismo zbrali prej, smo planirali našo 
čistilno akcijo 29. maja, sledil pa bi ji občni zbor. Žal nam 
jo je ravno ob uri priprav zagodlo vreme, saj je deževalo. 

Občni zbor pa smo lahko izvedli, seveda pod streho in 
na toplem. Čistilna akcija je bila prestavljena in nato 
izvedena šele konec junija. Zbrali smo se pri Martinu 
in se odpravili do pretvornika. Vse skupaj nas lahko 
pohvalimo, večjih odpadnih stvari nismo našli, večinoma 
so bile le manjše smeti. Akcija je bila zaključena, mi pa 
ponosni nase in na naš podmladek.

Mojca Bojc, MK Holcarji

Od tu nas je pot vodila naprej proti Štanjelu in že od 
daleč smo zagledali to prečudovito idilično vasico. 
Sprehodili smo se do Ferrarijevega vrta (na žalost večine 
ni bilo tam nobenega »rdečega ferrarija«), se slikali 
pred kraško hišo, malo pokramljali z gospodarjem hiše 
ter se v senčki ohladili s hladno pijačo. 

Pot nas je nato vodila do Branika, kjer smo se ustavili 
v nabito polni gostilni (seveda imajo dobro hrano, če 
je gneča). Po pojedini je bil začetni plan, da bi šli do 
Goriških brd, na žalost neizvedljiv, saj je ura kazala 
že pozno popoldne, v Loškem Potoku pa je lilo kot iz 
škafa. Tako smo ubrali najbližjo pot proti domu. Cesta 
je bila od Postojne naprej mokra, naši konjički pa so po 
izletu rabili temeljito čiščenje. Aja, na sliki tudi recept za 
vojaški pasulj. Pa dober tek.

Mojca Bojc, MK Holcarji

DELOVANJA DRUŠTEV



22 Odmevi

Srečko Kosovel:

V SAMOTNEM POLJU
Tiha so polja, srebrno blestijo,
svetli oblaki nad poljem hitijo,

svetli oblaki, beli labodi,
mirno gredo v svoji svobodi.

Za soncem gredo, ko sonce gasni,
in z njimi moja misel temní,
o, oni gredo, a misel ostane

in straži te zapuščene poljane.

26. junija je Turistično 
društvo Loški Potok 
pripravilo 18. likovno 
srečanje. Po koronskem 
zatišju je bil to eden prvih 
kulturnih dogodkov v 
Loškem Potoku. Tema 
je bila »podobe neba«. 
Udeležilo se ga je 23 
likovnikov iz Loškega 
Potoka, Zasavja, Kočevja, 
Ljubljane, Cerknice, 
Loža, Podcerkve in iz 
Tršć iz sosednje Hrvaške. 
Prvič so se likovnega 
srečanja udeležili tudi 
članice društva Pa-leta 
iz Cerknice ter nekaj 
novih obrazov iz Loškega 
Potoka. Srečanju se je 
pridružila tudi akademska 
slikarka Stanislava 
Sluga, ki je na koncu 
ob priložnostni razstavi 
strokovno ovrednotila 
nastale slike.

Po jutranji kavi in zajtrku 
na vrtu pri Birtku so likovniki ustvarjali na vrtu Lidije 
in Petra Knavsa ter pri mlinu Alenke in Emila Levstka 
v Travniku. Slike, ki so nastale na likovnem srečanju, 
so zelo raznolike. Likovniki so si na predlagano temo 

18. LIKOVNO SREČANJE V LOŠKEM POTOKU
izbrali različne motive: nočno nebo z zvezdami in luno, 
z mrkom, podobe neba v potoški krajini, mavrično nebo 
ter druge igrivosti neba podnevi.

Likovno srečanje so podprli: Občina Loški Potok, Anis 
Trend in Dnevni bar Pri Birtku. 

Nastala likovna dela bodo na ogled 1. oktobra ob 
občinskem prazniku v Kulturno-turističnem centru na 
Hribu.

Avtor ostalih fotografi j: Branko Lautar, Tršće na Hrvaškem
Helena Ruparčič Polončič

DELOVANJA DRUŠTEV
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MICHEL BUSSI
Črni lokvanji
Jérôma Morvala, znanega pariškega 
oft almologa, čigar ljubezen do umetnosti 
se je lahko kosala le z njegovo strastjo do 
lepih žensk, najdejo mrtvega v potoku, ki 
teče skozi Giverny, vasico, v kateri je Monet 
naslikal svoje slavne slike. V Jérômovem žepu 

je razglednica Monetovih Lokvanjev z besedami: Enajst let. 
Vse najboljše.
Inšpektor Laurenç Sérénac, ki ima v žepu svežo diplomo 
policijske šole v Toulousu, vidi samo enega osumljenca: 
Jacquesa Dupaina, moža lepe učiteljice Stéphanie. Ta pa je 
samo ena od treh žensk, vpletenih v skrivnost. Poleg zapeljive 
učiteljice sta tu še mlada genialna slikarka in stara vdova, ki iz 
mlina ob potoku nadzoruje vso vas.
Starka, ki vse vidi in vse ve, vodi bralca na sprehode po 
Givernyju in mu streže drobne grižljaje svojih skrivnosti. 
Samo ona pozna resnico. Ampak katero resnico? Kajti v 
odsevu Lokvanjev, platna velikega mojstra, se pomešata 
sedanjost in preteklost, umori se ponavljajo, ljubezni obujajo, 
ko mladost in smrt kljubujeta času.

MARIE TREMAYNE
Zakrinkana ljubezen
Lady Eliza Cartwick se pet let ni udeležila 
londonske družabne sezone in tudi zdaj 
se je ne veseli. Toda kot mlada vdova se 
zaveda, da se mora poročiti in zagotoviti 
dobro prihodnost zase in za hčer. Ko je le 
lord Evanstonski, lepotec, ki jo v sanjah 

preganja že od šestnajstega leta, ne bi v najbolj nemogočih 
trenutkih vznemirjal s svojimi pogledi in dotiki. Th omas, lord 
Evanstonski, si je Elizo želel vse od njenega zaročnega plesa. 
Sestra najboljšega prijatelja mu ni bila dosegljiva, in to vse 
do zdaj. Osvajalec ženskih src se zave, da si z Elizo želi precej 
več kot le bežno ljubimkanje. Jo bo znal prepričati, da je resen 
snubec?

TERESA MEDEIROS
Nepozabni poljub
Da bi s sorojencema obdržala streho nad glavo, 
je župnikova hči Laura Fairleigh potrebovala 
soproga. Ko je v gozdu našla spečega 
skrivnostnega tujca, ki se ni spomnil ne imena 
ne svoje preteklosti, se je odločila, da bo njen. 
Niti sanjalo se ji ni, da je ta padli angel v resnici 

Sterling Harlow, zloglasni razvratnež, poznan tudi kot »Vrag z 
Devonbrooka«. Laura prepozno spozna, da mu ni dala samo 
pravice, da si prilasti njen dom, temveč tudi svoje telo in srce. 
Zdaj mora osvojiti srce samega vraga, da bi rešila njuni duši. Ji 
bo uspelo ali je to morda misija nemogoče?

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Vsem 
osnovnošolcem in dijakom ter študentom želimo čimbolj miren in normalen potek novega šolskega leta. Vsi skupaj čim lepše 
in prijetneje preživite letošnjo jesen! Radi in lepo se imejte ter ostanite zdravi do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

V deželo se je prav po tiho prikradla jesen in po naravi razprostrla svoj živopisan pajčolan jesenskih barv. 
V septembru so se spet odprla šolska vrata za osnovnošolce in dijake, ki se bodo znova podali na pot 
zbiranja znanja in učenosti. Nikakor pa nismo pozabili na naše zveste bralce. Posebej zanje smo pripravili 
tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti, s katerimi si boste lahko krajšali jesenske dni!

MOJCA ŠIROK
Evidenca
V zaspani soseski v središču Ljubljane nedaleč 
od predsedniške palače policija najde truplo. 
Trije mladi novinarji novičarskega spletnega 
portala odkrijejo mahinacijo z zemljiščem 
ob največjem letališču v državi, v katero 
sta vpletena vplivni poslanec in podjetje 

s sedežem v davčni oazi. Znana televizijska novinarka na 
soočenju kandidatov za evropske volitve pomembnega 
ministra obtoži, da je bil sodelavec nekdanje jugoslovanske 
službe državne varnosti. Trije na videz nepovezani dogodki 
imajo skupne korenine v času pred osamosvojitvijo Slovenije. 
Razkritje identitete trupla privleče iz pozabe temne sence 
preteklosti in klobčič, v katerega so zapleteni kriminalisti, 
politiki, poslovneži in novinarji, se začne odvijati z vrtoglavo 
hitrostjo.
Politična srhljivka Mojce Širok Evidenca govori o kriminalnem 
dogajanju na slovenskih tleh in je polna preobratov in 
presenečenj, napeto branje, ki govori o zabrisanih mejah in 
prikritih povezavah v svetu politike, kriminala in medijev.

R. J. PALACIO
Chrisova zgodba
Chrisova zgodba prinaša pomembno 
spoznanje, da se je za prava prijateljstva treba 
potruditi. Chris in Auggie, fant s prirojeno 
deformacijo obraza, se poznata že od rojstva. 
Otroštvo sta preživela skupaj. Topla in 
empatična pripoved preskakuje med spomini 

iz njunega zgodnjega otroštva in enim samim dnevom iz 
sedanjosti, na koncu katerega Chris sprejme odločitev, za 
katero misli, da je najboljša, čeprav zanj ni najlažja. Se je Chris 
vsemu navkljub pravilno odločil ali ne?
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Pa namenimo par besed dogajanju 
v Nevtralia klubu v letu 2021. 
Tudi letošnje leto je žal še vedno v 
primežu pandemije koronavirusa. 
To pa je zaznamovalo tudi 
delovanje našega kluba, saj so nam 
omejitveni ukrepi v prvi polovici 
leta preprečevali vsakršna skupna 
druženja ali organizacijo dogodkov. 
Ker pa Nevtralci veljamo za 

družabna bitja, smo nestrpno čakali sproščanje strogih 
ukrepov, ki bi nam dalo vsaj malo možnosti za izvedbo 
družabnih dogodkov in naših srečanj. V času izboljšanja 
zdravstvenih razmer in približevanja poletja smo se 
odločili  za izvedbo Teka po sledeh medveda in veselico. 
Priprave so takoj stekle s polno paro, saj ima vodstvo 
za izvedbo tako zahtevne prireditve precej opravkov z 
birokracijo, prav tako pa je treba že prej opraviti veliko 
dela, da se taka prireditev lahko izvede. 

NEVTRALIA KLUB V LETU 2021
ženskah pa znaša najhitrejši čas 32:50 iz leta 2019, ki ga je 
dosegla Varineja Drašler. Letos pa so bili časi tekmovalcev 
(posledično tudi zaradi vročine) v povprečju nekoliko 
počasnejši. To je bil že sedmi izveden tek po vrsti, med 
udeleženci pa so trije tekmovalci in ena tekmovalka, ki 
so se udeležili vseh tekov. Veseli nas, da se tekme, kljub 
temu da letos ni pokalnega tekmovanja, udeležijo tekači 
od blizu in daleč, ti s seboj pripeljejo tudi svoje navijače, 
ki s svojim spodbujanjem vlivajo energijo tekačem tako 
na sami progi kot tudi v cilju. Prireditev je bila zaradi 
preprečevanja okužbe s koronavirusno boleznijo izvedena 
v skladu s smernicami in priporočili NIJZ.

Teke po sledeh medveda smo izvedli v soboto, 14. 
avgusta. Tudi letos so bili to prvi izvedeni teki v sklopu 
Notranjskega tekaškega pokala, ki pa letos ne šteje za 
skupno točkovanje, vendar smo bili pri sami izvedbi 
deležni podpore vodstva pokala. Izvedli smo samo tek 
za odrasle, osnovnošolskih tekov pa letos ponovno ni 
bilo. Na progi, dolgi 7,5 km, se je pomerilo 47 tekačev, 
od tega je nastopilo 10 domačih tekačic in tekačev. 
Udeležba tekačev je bila sicer nekoliko manjša kot v 
preteklih letih. Proga velja zaradi svoje razgibanosti med 
tekači za eno izmed težjih, kjer pa poleg dobre telesne 
pripravljenosti in dnevne forme odloča tudi pravilna 
taktika teka. Na progi so po križiščih poti razporejeni 
redarji, postavljeni pa sta tudi dve okrepčevalni postaji 
z vodo. Letos smo pripravili tudi novost na progi, in 
sicer smo na cca 5. kilometru s pomočjo vozila PGD 
Retje zagotovili vodno meglo za tekače. Zaradi izredne 
vročine, ki je bila v času tekmovanja, so ohladitev 
tekmovalci z veseljem izkoristili. 

Pri moških je bil najhitrejši Matej Jurančič (Loška 
dolina) s časom 29:08, pri ženskah pa Rebeka Petrovčič 
(AK Pivka) s časom 35:39. Rekord proge pri moških še 
vedno drži Borut Albreht s časom 26:47 iz leta 2015, pri 

Po končanih tekih in izvedeni podelitvi priznanj 
najboljšim pa je sledila veselica z ansamblom Boršt, v 
katerem nastopata tudi dva naša sokrajana. Udeležilo 
se je zelo veliko število obiskovalcev, ne samo iz našega 
kraja, pač pa tudi iz sosednjih občin. Verjetno je bila to 
ena bolj obiskanih naših prireditev v zgodovini, kar je 
posledica pomanjkanja tovrstnih prireditev v zadnjem 
času, seveda iz vsem dobro znanih razlogov. 

Ker sama prireditev velja za zelo obsežno, se Nevtralci 
zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so nas podprli s 
finančno-materialnimi sredstvi, lokalni skupnosti, prav 
tako ostalim društvom in posameznikom, ki omogočijo 
izvedbo, kot tudi vsem članom in vaščanom, ki so aktivni 
pred prireditvijo, na njej in po prireditvi.

Jure Lavrič
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Na koledarju smo za naš pohod obkrožili datum, in sicer 
17. julij. Ker pa je bilo ravno tisti dan vreme vse prej kot 
poletno, smo se odločili, da tokrat pohod prestavimo v 
mesec avgust. V soboto, 21. avgusta, smo se pohodniki 
zbrali v Podpreski. Tokrat je bila sobota obsijana s 
soncem. Pred domom krajanov se nas je zbralo 50. 
Odpravili smo se skozi našo lepo dragarsko vasico, nato 
pa po gozdnih poteh naprej. Trasa pohoda je bila res 
čudovita. Pohod je bil primeren za vse starostne skupine 
in ni bil zahteven. Imeli smo tri postanke, kamor so nam 
pridni člani PGD Trava in PGD Podpreska pripeljali 
pijačo. Pohodniki so bili dobre volje, tako kot vedno 
smo med hojo klepetali in se nasmejali. Čas je zelo hitro 
minil in po nekajurni hoji smo uspešno prispeli na cilj, 
nazaj v Podpresko. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri načrtovanju pohoda in 
nato še pri realizaciji. Prav tako hvala PGD Podpreska in 
PGD Trava za spremstvo, kuharicama in vsem vodnikom 
pohoda. 

Kaj pa 20. tradicionalni pohod Po stezicah naših 
prednikov?  Pa čez eno leto …

Za KŠD Draga
Nevenka Dražetić

Na cilju nas je čakala topla malica. Pridni kuharici Marija 
Dražetić in Tončka Tušek sta skuhali odličen krompirjev 
golaž. Kuharicama smo zaploskali, saj sta se zares 
potrudili. Mi pa smo šli še po »repete«. Popoldanske 
urice so minevale v druženju, klepetu, smehu, petju. 

V KŠD Draga smo bili zelo veseli, da smo naš športni 
dogodek izpeljali. Seveda v nekih drugih okoliščinah, a 
vseeno smo ga. In vedno znova ugotavljamo, da šele ko 
prehodimo vse te poti v naši dolini, se zavedamo, kakšno 
lepo neokrnjeno naravo imamo v našem kraju. In ta kraj 
je naš kraj. Ne glede na to, katero vasico imamo v mislih, 
in katero pot, vsaka je dragarska. 

19. TRADICIONALNI POHOD PO STEZICAH NAŠIH 
PREDNIKOV
Pa smo ga le dočakali, naš tradicionalni pohod. V 
lanskem letu je odpadel, saj nam ga zaradi epidemije ni 
uspelo izpeljati oziroma tudi ni bilo dovoljeno. V teh 
časih smo vsi nekako v stiski, kako izpeljati določene 
dogodke. Mnogo vprašanj se nam poraja. Ne samo da 
je treba dogodke organizirati, ampak je treba razmišljati 
tudi o varnosti, da se ta nepridipravi virus ne prikrade 
med nas. V vsem tem času smo se bili vsi primorani 
prilagoditi težkim razmeram. Zdaj je to že naš vsakdan. 
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POHOD KAMNI GRIČ–PIRAN

3 dni, 128 km, 6 članov Planinskega društva Loški Potok

»Kaj, če gremo mi s Kamnega griča peš do Pirana,« 
je bilo v šali rečeno na Kamnem griču v jeseni  2020. 
Čas korone nas je zbližal, veliko smo hodili po domači 
okolici in gozdovih. Zakaj pa ne? Do Pirana. Google 
je pokazal 110 km. Vsi smo se strinjali, da bi to šlo, 
vzamemo si tri dni in prehodimo. V sproščenem in 
veselem okolju, polnem smeha in dobre volje, so stekle 
priprave. Določitev datuma, rezervacija prenočišč, 
nakup manjkajoče opreme. Hitro se je približal naš 
posebni dan, 24. 6. 2021. Za izhodišče smo si izbrali 
planinski dom na Kamnem griču. Zvečer smo prišli peš 
od doma. Dogovorjeni smo bili, da je najboljše, da tam 
prespimo in se zjutraj ob 5.00 odpravimo na pot. Se nam 
to res dogaja, smo se spraševali. Res je bilo kar težko 
verjeti. Tako smo se odločili, zmogli bomo. Vsi za enega, 
eden za vse.

1. dan: Kamni grič – Mali Log – Stari trg pri Ložu – 
Dane – Javorniki – Palčje – Trnje (pri Pivki) (43 km 
– 12 ur hoje)

Po odličnem zajtrku in pregledu težkih nahrbtnikov 
(če je mogoče še kaj za ven) smo se ob 5.30 lahkih 
nog podali na pot proti Malemu Logu. Opazovali smo 
okolico, klepetali in hodili. Na prvo in edino kavico na 
poti smo se ustavili v Starem trgu pri Ložu. Prehoditi 
bomo morali še javorniške gozdove. Na začetku smo bili 
vsi nekoliko navdušeni nad čudovitim gozdom. Okoli 
12. ure smo naredili postanek za »kosilo« v naravi in 
nekaj počitka. Čakala nas je še polovica poti, zato smo po 
slabi uri krenili naprej. Počasi so se Javorniki začeli vleči, 
po 30 km prehojene poti so postali malo dolgočasni,  mi 
pa seveda tudi že malo utrujeni. Pogled na zemljevid je 
pokazal, da smo krajšo pot nekje zgrešili in bo potrebnih 
nekaj dodatnih kilometrov do Pivke. Nasmehi na obrazih 
so se pokazali, ko smo končno prišli iz gozda, a pred 
nami je bilo še dobrih 5 km poti. Ti zadnji kilometri so 

se resnično vlekli. Občasno se je vsak malo ukvarjal sam 
s seboj in svojo glavo. Hkrati smo drug drugemu dajali 
moč in energijo, da bomo kmalu na cilju prvega dne. In 
končno smo malo po 18. uri zagledali napis Dobrodošli 
pri penzionu Na meji. Kakšno olajšanje in sreča. Uspelo 
nam je, prvi dan je za nami. Ob pijači in hrani smo si 
hitro opomogli in bili pripravljeni na naslednji dan. Vse 
pohvale tudi gostitelju Na meji za enkratno postrežbo in 
prijaznost. Kako lepo je bilo zaspati z mislijo, da bodo 
zjutraj noge spočite.

2. dan: Trnje – Pivka – Vremščica – Škocjanske jame 
– Kozina – Petrinje – Črni Kal (45 km – 13,5 ur hoje)

Po odličnem zajtrku in oskrbi žuljev smo ob 8. uri 
nadaljevali pot proti Črnemu Kalu. Pa pojdimo ponovno 
lahkih nog naprej. Tokrat je bila večina poti asfaltna, 
malo več na soncu. A vročina niti ni bila tako huda, 
ker je bilo v mislih vse drugo, tudi sreča in ponos, da 
zmoremo. Med potjo pa seveda tudi opazovanje narave, 
gozda, živali. Pot nas je vodila ob robu Vremščice proti 
Škocjanskim jamam. Ob poti nismo uspeli najti kakšne 
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Nekaj fotografij in pijača. Ali smo res prišli? Peš. Komaj 
verjetno. Občutek je čudovit, vsak pri sebi tako srečen in 
zadovoljen. Uspelo nam je, zmogli smo. Premagali smo 
peš 128 kilometrov v 3 dneh, brez spremstva, s težkimi 
nahrbtniki na ramah. Tudi vreme je bilo na naši strani, 
nič ni bilo dežja.

Sledila sta še 2 dneva uživanja na morju in nato pot 
domov. Želeli smo z vlakom iz Kopra do Ribnice, a 
se časovno ni izšlo. Veliko boljša izbira je bil avtobus 
Portorož–Ljubljana in vlak Ljubljana–Žlebič.

trgovine ali gostilne, tako da smo zavili v Škocjanske 
jame. Kakšno olajšanje, gostilna in pijača, predvsem 
pa voda za nadaljevanje poti. Nekaj klepeta in šal z 
osebjem, ki skoraj ni verjelo, od kod smo prišli peš. Še 
bolj zanimivi pogledi pa, ko smo povedali, kam gremo. 
Čas je prehitro minil in kar morali smo nadaljevati pot 
proti Kozini. Nekaj utrujenosti se je seveda že poznalo, 
pred nami pa še skoraj pol poti. Počasi se je pot spet 
začela vleči, posebno še zaradi asfalta in bližine avtoceste 
je postalo malo bolj dolgočasno. Vsake toliko pogled 
na »navigacijo« in uro. Malo pozni smo bili, ker je 
ura kazala 18.00, mi pa še v Kozini. Pred nami je bilo 
še približno 10 km, do 21. ure bi morali biti v Črnem 
Kalu. Ni bilo druge izbire kot hitro naprej. Seveda je bilo 
nekaj utrujenosti, kakšna bolečina in žulji, a misel na 
cilj je bila močnejša. Zadnji del poti je bil seveda spet 
najdaljši. Ko se odpre pogled na nekaj kilometrov dolgo, 
ravno asfaltno cesto, se za trenutek kar ustaviš. A hitro 
smo se zavedli, to je to, treba je naprej. Nekaterim je ta 
čas krajšalo brcanje storžev pred seboj, res je pot potem 
krajša. In končno pogled na črnokalski most – enkratno. 
Zadnji del poti je bil za noge najtežji. Strmina navzdol. 
Črnokalska utrdba in prenočišče Hiša Robida sta bili 
tako blizu in tako daleč. Noge so bile utrujene in zadnji 
koraki so bili res težki. Ta etapa je bila najdaljša, res težka 
in naporna. Kakšno zadovoljstvo, da smo pravi čas prišli, 
ura je bila že 21.30. Poleg prenočišča so nas v gostilni že 
pričakovali z naročeno večerjo. Ponovno odlična hrana 
in postrežba. Seveda brez klepeta, smeha in šal ni šlo. Še 
osebje je bilo veselo in presenečeno, da smo prišli peš. 
Kako hitro zaspiš po takšnem dnevu, misli se vrtijo nazaj 
in naprej. Utrujeni, a srečni …

3. dan: Črni Kal – Dekani – Koper – Izola – Strunjan 
– Portorož – Piran (40 km, 12 ur) 

Zadnji dan ni bilo več dvoma. Domač zajtrk, kavica 
in ob 8. uri ponovno lahkih/težkih nog naokrog. Zdaj 
ni bilo več vprašanje, ali bomo prišli do cilja. Vedeli 
smo, da bomo prehodili še teh zadnjih 30 km. No, ker 
dobro planiramo pešpoti, jih je bilo na koncu 40. A nič 
zato. Pot nas je vodila iz Črnega Kala  mimo Dekanov 
do Kopra. Neizmerna sreča v očeh, ko smo zagledali 
morje od blizu. Pred tem malo kisli obrazi, ker ni bilo 
nobenega bifeja za kako mrzlo pivo. Morali bi v center, 
a bilo je predaleč, ne bomo delali dodatnih kilometrov. 
Kosilo v Žusterni smo pojedli z užitkom. Tudi tukaj 
lahko pohvalimo odlično hrano in postrežbo. Dobro 
razpoloženi smo krenili naprej proti Izoli, na kavico, 
nato pa skozi tunele čez Strunjan do Portoroža. Malce 
presenečeni smo ugotovili, da je kar nekaj bifejev 
zaprtih, a uspelo nam je dobiti pijačo. Tudi tokrat se je 
utrujenost poznala. Še malo pa bomo na cilju. Na poti 
do Pirana smo se ustavili še pri apartmaju, a smo hitro 
nadaljevali pot do Pirana. Sem pa tja zanimivi pogledi. 
Pohodniške palice, nahrbtniki in pohodni čevlji, drugi 
pa v kopalkah ali že urejeni za večerni sprehod. Dober 
občutek. Na koncu pa nepopisna sreča, zadovoljstvo 
vsakega samega pri sebi, ko smo 27. 6. 2021 z vmesnimi 
postanki ob obali ob 20. uri prišli do Tartinijevega trga. 

Za vseh nas šest je bil to prvi tak pohod, verjamemo, 
da ne zadnji. Mogoče bo naslednji s krajšimi etapami. 
Pohodniki vedo, da je za več dni 40 km na dan kar 
zahtevno. Pa tudi v nahrbtnikih bo kakšna stvar manj, da 
bo korak malo lažji. Zahvaljujemo se vsem za podporo 
in čestitke. Na trenutke res ni bilo lahko, a v dobri 
družbi, s pravimi prijatelji in pozitivno energijo človek 
lahko naredi korak naprej tudi takrat, ko mu je najtežje. 
V spominu pa ostanejo lepi trenutki, sreča, smeh in 
prehojena pot ter seveda osebno zadovoljstvo, da skupaj 
lahko zmoremo, se imamo lepo ter uživamo v življenju.

Naj bo opisana pot v pogum tudi vsem ostalim, še 
posebno članom PD Loški Potok, da se mogoče 
odpravijo peš na pot do Pirana. Za kakšen nasvet in 
dodatno informacijo pa kar veselo na obisk v planinski 
dom na Kamnem griču.

Člani PD Loški Potok: Bojana in Mirko Levstek, Marija in 
Andrej Žlindra, Urša in David Janež
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Pretekla sezona je bila kljub vsem omejitvam in 
prilagoditvam izjemno uspešna za ŠD Extrem. Ekipa U17 
je zopet posegla po najvišjem mestu ter osvojila naslov 
državnega prvaka v svoji kategoriji in tako pokazala na 
kvalitetno in uspešno delo z mladimi v našem društvu. 
Čestitke strokovnemu vodstvu ekipe in vsem igralcem! 
Med uspehe lanske sezone štejemo tudi uvrstitev ekipe 
U19 med 5 najboljših v državi v izjemno težki konkurenci 
ter uvrstitev naše članske ekipe na 2. mesto v 2. SF, s čimer 
si je priborila kvalifikacije za 1. SFL. Žal je bila ekipa KMN 
Sevnica v kvalifikacijah boljša, vendar smo s svojim drugim 
nastopom na kvalifikacijskih tekmah dokazali, da smo 
lahko enakovreden tekmec tudi močnejšim ekipam. 
V ŠD Extrem smo že konec meseca julija začeli z 
načrtovanjem nove sezone, za katero je že na začetku znano 
in jasno, da bo tako kot predhodni dve zaznamovana s 
preventivnimi ukrepi in bojem proti širjenju koronavirusa. 
V uradna ligaška tekmovanja NZS smo prijavili vse 
mladinske selekcije od U13 do U19 ter ekipo članov v 2. 
slovensko futsal ligo. Novost v našem društvu pa je tudi 
ženska futsal ekipa, ki bo barve našega društva zastopala v 
1. ženski slovenski futsal ligi. 
ČLANSKA EKIPA
Članska ekipa ŠD Extrem, ki bo tudi letos zastopala 
barve kluba v 2. slovenski futsal ligi, je začela s pripravami 
v drugi polovici avgusta. Kondicijske priprave so tudi 
letos potekale na stadionu Ugar v Ribnici pod vodstvom 
glavnega trenerja Srđana Đorđevića in kondicijskega 
trenerja Marjana Oražma iz Kočevja. V društvu smo zelo 
veseli, da se je g. Oražem tudi letos odzval našemu povabilu, 
saj gre za človeka z bogato kariero in zelo širokim znanjem 
na področju kondicijske priprave, psihologije in anatomije. 
Deloval je po Evropi in pustil velik pečat na športnem 
področju v Sloveniji in tujini. Z njim je bilo v času priprav 
narejeno veliko delo na psihološki, strokovni in sami telesni 
pripravljenosti igralcev. 
Svojo pripravljenost so člani preizkusili na prijateljskih 
tekmah pred začetkom sezone. Člane čaka prva ligaška 
tekma v drugem vikendu v septembru.  
MLADINSKE SELEKCIJE 
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili članom pri kondicijskih 
pripravah in se s septembrom selita na izvedbo treningov v 
dvorano. 
Mlajše selekcije so začele s treningi v prvem oziroma 
drugem tednu septembra po razporedu. Veseli nas, da 
imamo tudi letos skupino mladih igralcev na Blokah. 
Selekciji U13 in U15 začneta s tekmovanji v mesecu 
oktobru, za mlajše selekcije od U9 do U6 pa bomo tudi letos 
organizirali medsebojne turnirje med ekipami Ribnice, 
Sodražice, Blok, Loške doline in Loškega Potoka, kjer 
najmlajši preizkusijo svoje znanje, se družijo in predvsem 
spoznavajo pravila igre z žogo in obnašanja na igrišču. 

ŽENSKA EKIPA
V naslednjo sezono vstopamo tudi s selekcijo članic. Mlada 
ekipa z mladim trenerskim duetom Sandijem in Robertom 

VABILO K VPISU
ZA SEZONO 2021/22
Ima vaš nadebudnež rad žogo?
Želite, da svoj prosti čas koristno preživi v športnem duhu?
Želite, da se druži s prijatelji, namesto da sedi doma pred 
računalnikom?

VPIŠITE GA V FUTSAL ŠOLO ŠD EXTREM!
Pričakujejo vas usposobljeni trenerji in vaditelji ter 
urejeno okolje za treninge.
Vpis poteka za vse starostne kategorije od letnika 2016 in 
starejše, tudi za dekleta in člane!

V ŠD EXTREM SMO PRIČELI Z NOVO SEZONO
je začela s pripravami v mesecu juliju in z veseljem pričakuje 
svoje prve tekme. 
VPIS V FUTSAL ŠOLO ŠD EXTREM
V mesecu septembru in skozi celo sezono vabimo vse nove 
člane in članice, da se nam pridružijo v vseh selekcijah na 
strokovno vodenih treningih. Vse informacije o vpisu 
dobite na naši spletni strani oziroma na Facebooku ali 
Instagramu. Obveščamo vas tudi, da treningi potekajo 
nemoteno in pod pogoji NIJZ tudi v Loškem Potoku, v 
Novi vasi na Blokah in v Loški dolini, in vas vabimo, da 
vpišete otroke in postanete del naše ekipe!
VABLJENI V NAŠO DRUŽBO!
PODPIRAJO NAS:
Zlati sponzorji: 
Občina Sodražica, Občina Ribnica, Občina Bloke, 
Inotherm d. o. o.
Srebrni sponzorji: 
Občina Loški Potok, Riko Ekos d. o. o., Anis Trend d. o. o., 
Petek transport d. o. o., Štupica transport d. o. o.
Bronasti sponzorji: 
Fragmat d. o. o., THE Nutrition d. o. o., Pos Plastika d. o. o., 
Astero d. o. o., Frizerski studio M Mojca Ravnikar s. p.
Donatorji: 
Slaščičarna &fast food PR ’ISANU, Kadles d. o. o., Gusto 
Catering, Trgovina Pri Darji Bloška Polica

Tekst in foto: ŠD Extrem

ZAKAJ ŠD EXTREM?
◆ 20-letna tradicija.
◆ Poudarek na razvoju mlajših selekcij, kjer se 

izoblikujejo vrhunski igralci.
◆ Skrb za stalen napredek.
◆ Kvalitetni treningi in licenčno usposobljeni trenerji.
◆ Veliko osvojenih lovorik v vseh selekcijah in 

reprezentančnih igralcev.
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VIKEND SEMINAR V ZREČAH Z 
DRUŠTVOM SOŽITJE RIBNICA
Vikend seminar je potekal od petka, 11. 6., do nedelje, 
13. 6. 2021. Potem ko smo z avtobusom odrinili na pot, 
smo se najprej ustavili na Trojanah na krofu in kavi. Pot 
smo nadaljevali proti Zrečam. Ko smo prišli tja, smo šli 
do recepcije, da smo oddali osebne dokumente in dobili 
ključe za sobo in zapestnice za bazen. Ob 16. uri so imeli 
starši jogo, mi otroci pa smo imeli delavnice. Ob 19. uri 
zvečer smo imeli večerjo, po večerji pa proste aktivnosti. 
Drugi dan po zajtrku so imeli starši zopet predavanje. 
Pogovarjali so se o preoblikovanju stališč staršev do 
njihovih otrok z vidika splošnega  odločanja v odraslosti 
in starosti. Predaval je g. Marjan Lačen. Po kosilu smo se 
šli kopat, zvečer pa na sprehod okoli jezera, na sladoled 
… V nedeljo po zajtrku smo zapustili hotel in se z 
avtobusom odpeljali na Roglo, kjer smo se sprehodili in 
imeli kosilo v koči na Pesku. Po kosilu je bil zaključek 
seminarja in odhod avtobusa proti domu. Zahvaljujemo 
se ge. Joži, ki se je v korona času potrudila izpeljati vikend 
seminar. Enako tudi Andreji in Aleksandri.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA SOŽITJE

Črnomlja, kjer nas je pričakala lokalna vodička. 

Odšli smo v mestni muzej, kjer nam je opisala mesto, 
njegov nastanek in njegove znamenitosti. Pot nas je 
peljala naprej med polji cvetoče ajde in belimi brezami do 
izvira Lahinje na Jelševniku. To je edini kraj, kjer živi črni 
močeril, ki smo ga lahko opazovali s pomočjo tehnologije, 
kar je bilo zanimivo sploh za naše otroke. Poslovili smo 
se od lepe pokrajine in izlet zaključili s poznim kosilom. 
Polni lepih vtisov smo se vrnili domov.   

Za društvo zapisala Katjina mama.

IZLET V PIVKO IN ŠTANJEL
V četrtek, 19. 8. 2021, smo šli z VDC-jem v Pivko in v 
Štanjel. Peljali smo se z dvema kombijema. Najprej smo se 
ustavili v Pivki. Ogledali smo si muzej vojaške zgodovine. 
Najprej smo si ogledali zunanji del, kjer smo videli letala 
in vojaška vozila. Nato smo si ogledali še notranji del. 
Videli smo tanke, letala, vozila, tope, razna orožja. 

Ko smo si ogledali muzej v Pivki, smo se odpeljali v 
Štanjel. Tam smo si ogledali cerkev. Potem smo se 
sprehodili okoli parka, videli smo ribnik, rože. Ustavili 
smo se še v gradu na kavi. Potem smo se odpeljali štiri 
kilometre stran na kosilo, ki je bilo v gostilni Grča. 
Na izletu smo se imeli lepo. 

Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica

IZLET V BELO KRAJINO
Jesen je čas izletov in v našem društvu Sožitje smo se 
prepustili agenciji ITER in njeni vodički, da nas popelje po 
Beli krajini. Pot nas je najprej pripeljala v Novo mesto, kjer 
smo se sprehodili po starem mestnem jedru, si ogledali 
znamenitosti in posedeli ob kavi na prenovljenem trgu. 
Odpeljali smo se čez Gorjance do tako imenovane carine, 
kjer so nas za dobrodošlico postregli z belokranjsko 
pogačo in njihovim likerjem, ter nadaljevali pot do 

Tomaž Košir (član društva Sožitja Ribnica) 
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Človek, ki se ne odziva in ne diha normalno, zelo verjetno 
doživlja srčni zastoj. Če ne bomo ukrepali, bo tak tudi 
ostal! Ko opazimo nenadno obolelega, je pomembno, 
da takoj pričnemo pomagati po svojih najboljših močeh. 
Pravilna in hitra prepoznava srčnega zastoja bistveno 
vpliva na preživetje, saj že v 3 do 5 minutah po srčnem 
zastoju pričnejo odmirati možganske celice, čas do 
prihoda reševalcev na kraj dogodka pa je običajno 
mnogo daljši. Takojšen začetek izvajanja temeljnih 
postopkov oživljanja (TPO) zviša možnosti preživetja 
za dva- do štirikrat. Večina srčnih zastojev se zgodi v 
domačem okolju ali med znanci, ki lahko s hitrim in 
pravilnim ukrepanjem drastično izboljšajo končni izid 
obolenja in rešijo življenje.

KAKO PREPOZNAMO ČLOVEKA V SRČNEM 
ZASTOJU?
Najprej preverimo, če je mesto, kjer se prizadeti nahaja, 
varno. Zavarovati moramo sebe, poškodovanca in 
opazovalce. Obolelega načeloma ne premikamo, razen 
če mu grozi neposredna nevarnost, ki je ne moremo 
odpraviti. Če s pristopom ogrožamo lastno varnost, 
pokličemo 112 in počakamo na nadaljnja navodila 
oziroma na prihod reševalcev. 

O OŽIVLJANJU

SLOVENIJA OŽIVLJA! – SVETOVNI DAN OŽIVLJANJA

V kolikor je kraj dogodka varen, pristopimo in 
nadaljujemo s preverjanjem odzivnosti. Odzivnost 
preverimo tako, da položimo svoji roki na nadlahti 
poškodovanca, ga rahlo stresemo ter glasno in jasno 
vprašamo: “Gospod/gospa, ali ste v redu?” 

Če je oboleli neodziven, pridobimo pozornost okolice s 
klicem na pomoč, prizadetega pa čim hitreje sami ali pa 
s pomočjo druge osebe obrnemo na hrbet in razpremo 
zgornji del oblačil. V naslednjem koraku sprostimo 
dihalno pot z nagibom glave vznak in preverimo, ali 
prizadeti diha oziroma ali diha normalno. 

To naredimo tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo 
brado, nato pa opazujemo, ali se prsni koš dviga, ali 
slišimo oziroma čutimo sapo na licu – za preverjanje si 
vzamemo 10 sekund. 

Če oboleli diha, potrebuje strokovno pomoč, vendar ne 
potrebuje oživljanja. Kadar smo v dvomih, ravnamo, kot 
da oseba ne diha. 

Če ne diha oziroma ne diha normalno, je oboleli 
najverjetneje v srčnem zastoju. V tem primeru to takoj 
sporočimo na 112 in takoj nato pričnemo z oživljanjem. 
Dispečer nam lahko tudi pomaga pri prepoznavi in nas 
vodi v izvedbi temeljnih postopkov oživljanja!

Izjema so otroci in utopljenci, pri katerih najprej 1 
minuto izvajamo TPO in šele nato kličemo 112. Če 
nismo sami, drugi osebi seveda takoj naročimo, naj 
kliče 112. Če je mogoče, pošljemo po AED (avtomatski 
eksterni defibrilator), lokacijo katerega nam lahko 
sporoči dispečer. Po defibrilator vedno pošljemo 
drugo osebo, če je le-ta na voljo, sami pa prizadetega ne 
zapuščamo. 

Teče že deveto leto, odkar je bil 16. oktober razglašen za 
Evropski dan oživljanja, in četrto leto, odkar se je dogodek 
razširil po obsegu sodelujočih držav in se preimenoval v 
Svetovni dan oživljanja. Globalni akciji ozaveščanja se 
pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije tudi 
letos pridružujemo študenti medicine z obeh slovenskih 
fakultet, skupaj s študenti petih zdravstvenih fakultet, 
člani Zveze tabornikov Slovenije, člani Zveze slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov ter predstavniki območnih 
združenj Rdečega križa Slovenije. 
V partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom in 
Rdečim križem Slovenije organiziramo vseslovensko 
akcijo “Slovenija oživlja!”, v okviru katere želimo 
vsem laikom predstaviti pomen hitrega in pravilnega 
ukrepanja v primeru srčnega zastoja, znanje oživljanja 
pa kot veščino, ki rešuje življenja. 

Zadnje raziskave kažejo, da se v času epidemije 
koronavirusa vse manj laikov odloča nuditi temeljne 
postopke oživljanja osebi v srčnem zastoju, četudi je ta 
oseba njihov znanec ali družinski član. Zato bomo letos 
naslovili tudi to temo, pereča vprašanja v povezavi z njo 
ter prilagojene smernice za oživljanje v času epidemije 
covida-19.

Znanje rešuje življenja, zato se tudi vi pridružite akciji 
Slovenija oživlja!

KJE SMO 16. 10.?

www.zsms.si/slovenijaozivlja
Facebook: @SloMSIC

Instagram: @SlovenijaOzivlja, @zsms.slomsic
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KAKO OŽIVLJAMO?
Takoj ko je mogoče, pričnemo z izvajanjem hitrih 
močnih pritiskov na prsni koš, saj s tem vsaj delno 
obnovimo tok krvi po telesu in v možgane, ki so najbolj 
občutljivi. Prizadeti naj leži na trdi podlagi.
■ Prste rok prepletemo, pritiske izvajamo s peto 

dominantne dlani. 
■ Pomembno je, da je mesto pritiska na sredini prsnega 

koša, pritiskamo na spodnjo polovico kosti prsnice 
(pri večini ljudi je primerno mesto v višini prsnih 
bradavic).

■ Pritiski morajo biti tako močni, da se prsni koš 
ugrezne za tretjino ali 5 do 6 cm, pritiskamo s 
frekvenco med 100 in 120 pritiskov na minuto (po 
ritmu pesmi Stayin’ Alive – Bee Gees), pazimo, da 
nismo prepočasni ali prehitri in da se ne ustavljamo 
po nepotrebnem. 

Umetni vpihi so priporočljivi, niso pa nujni – izvajamo 
jih le, če smo za to usposobljeni in nimamo drugih 
zadržkov. Te izvedemo tako, da zopet sprostimo dihalno 
pot, stisnemo mehki del nosu, s svojimi usti zaobjamemo 
usta poškodovanca ter pričnemo z izvajanjem vpihov. 
Vsak vpih naj traja eno sekundo, do opaznega dviga 
prsnega koša. Odmaknemo se, da se prsni koš spusti 
v izdihu, nato pa izvedemo še drugi vpih. Prekinitev 
pritiskov za izvedbo vpihov naj nikoli ne bo daljša od 10 
sekund. 
V primeru, da oživljamo tako, da izvajamo pritiske 
na prsni koš in umetne vpihe, je pri odraslih pravilno 
zaporedje 30 : 2 (po 30 pritiskih sledita 2 vpiha, nato 
ponovno 30 pritiskov …).
Če vpihov ne izvajamo, nadaljujemo le s pritiski na 
prsni koš, popolnoma brez prekinitev. Pritiske izvajamo 
neprekinjeno, dokler ne pride služba nujne medicinske 
pomoči oziroma prizadeti ne prične kazati jasnih 
znakov življenja. Pomembno je, da se z morebitnimi 
drugimi prisotnimi pri izvajanju pritiskov pravočasno 
zamenjamo, saj nismo učinkoviti, ko se utrudimo. 
Pazimo, da menjava ne povzroči nepotrebne prekinitve!

Za oživljanje otrok je algoritem malce drugačen, saj 
je pred začetkom izvajanja pritiskov potrebno dati 
5 vpihov. Nato laiki sledimo algoritmu oživljanja za 
odrasle (torej 30 pritiskov in 2 vpiha). 

V primeru, da pridobimo AED:
■ napravo prižgemo;
■ elektrode defibrilatorja nato namestimo na suh, gol 

prsni koš obolelega, med nameščanjem pritiskov ne 
prekinjamo; 

■ pozorno sledimo navodilom naprave in poskrbimo, 
da jih natančno upoštevajo vsi prisotni.

AED je zelo varna in enostavna naprava, ki je namenjena 
temu, da jo še pred prihodom reševalne ekipe uporabijo 
očividci, tudi če za to niso posebej usposobljeni.

KAKO OŽIVLJAMO MED EPIDEMIJO 
COVIDA-19?
Priporočila Slovenskega reanimacijskega sveta za 
izvajanje temeljnih postopkov oživljanja za laike in prve 
posredovalce narekujejo, da se v primeru, ko obstaja 
sum na okužbo s covidom-19, za pristop k oživljanju 
vsak posameznik odloči glede na lastno presojo. Če 
obstaja tveganje oziroma sum, da je bolnik okužen, 
mora posameznik sam oceniti tveganje okužbe in se 
prostovoljno odločiti za pristop.

Med oživljanjem naj si nadene obrazno masko, prav 
tako pa naj tudi pokrije usta in nos obolelega s kirurško 
masko ali kakšno drugo tkanino. Pri oceni dihanja naj 
se posameznik ne sklanja nad usta in nos, temveč le 
opazuje, če se osebi dviga prsni koš oziroma če kašlja. 
Umetni vpihi se pri odraslih s sumom na okužbo s 
covidom-19 ne izvajajo. Pri otrocih pa je izvajanje 
vpihov še vedno priporočljivo, vendar je priporočeno 
predvsem za osebe, ki imajo tesne stike. Po končanem 
oživljanju si je potrebno umiti roke s tekočo vodo in 
milom ter uporabiti razkužilo.

Vsak laik lahko s hitrim pričetkom temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabo AED za bolnika naredi skoraj 
toliko kot ekipa nujne medicinske pomoči z vso opremo. 
Zato je bistveno, da v začetnih minutah, ko ekipe NMP 
še ni, pričnejo z oživljanjem očividci!

POVZETEK:
Najprej preverimo, če je mesto, kjer se prizadeti nahaja, 
varno. 
V kolikor je, pristopimo in nadaljujemo s preverjanjem 
odzivnosti. 
Če je oboleli neodziven, pridobimo pozornost okolice s 
klicem na pomoč! 
Nato z nagibom glave nazaj sprostimo dihalno pot in 
preverimo, ali prizadeti diha oziroma ali diha normalno. 
Če diha, ne potrebuje oživljanja. 
Če ne diha, je najverjetneje v srčnem zastoju. V tem 
primeru takoj pokličemo 112 in šele nato pričnemo z 
oživljanjem. 
Pošljemo tudi po AED (avtomatski eksterni defibrilator) 
in ga namestimo na suh, gol prsni koš obolelega in 
sledimo navodilom naprave. 
Čim hitreje pričnemo z oživljanjem: 
Z neprekinjenim izvajanjem hitrih močnih pritiskov na 
prsni koš na trdi podlagi delno obnovimo tok krvi po 
telesu in v možgane. S peto dlani pritiskamo na sredino 
prsnega koša, da se ugrezne za tretjino (5 do 6 cm), s 
frekvenco med 100 in 120/min. V primeru, da smo 
usposobljeni za izvajanje vpihov, sledimo zaporedju 30 
pritiskov, 2 vpiha, sicer izvajamo pritiske brez prekinitev 
do prihoda reševalne ekipe ali očitne povrnitve znakov 
življenja.

Pravočasna in pravilna prva pomoč rešuje življenja.
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O dihanju bo tekla beseda. Vsi ga obvladamo, saj se 
dogaja samodejno, vsaj tako mislimo. Pa vendar je 
dobro, če kdaj opazujemo ta življenjski proces v telesu, 
kako se odvija glede na naše trenutno razpoloženje, 
prisotna čustva, skrbi, bolezen, veselje, navdušenje … 
Ko so čustva negativna, se dihanje spremeni, vdih in 
izdih nista v ravnovesju, tudi telo ne. Ko smo žalostni, 
dihamo plitvo, spremenimo držo, se pokrčimo, 
upognemo v prsnem košu, kjer so pljuča, glavni dihalni 
organ; v strahu na trenutke kar prenehamo z dihanjem 
in se zategnemo, ravno tako v stresu, v jezi ga pospešimo 
... Tudi v pretirano veselem razpoloženju dihanje ni 
uravnoteženo, saj vse odstopajoče od urejenega dihanja 
porabi več energije, naših življenjskih moči.

V vsaki situaciji je dobro obdržati čim bolj urejeno 
dihanje brez zastojev, ki nevidno počasi rušijo naše 
zdravje, saj tako manj upravljamo s svojim telesom in 
parasimpatičnim živčnim sistemom, ki vpliva na naš 
notranji mir.

Z vsakim vdihom dobi telo tudi energijo, ki je osnovni 
element življenja in zavesti. Z zavestnim usmerjanjem 
energije povečujemo svojo vitalnost, telesno odpornost, 
razstrupljamo telo, poglabljamo sproščenost, se 
umirjamo, bistrimo duha in se tudi pomlajujemo.

Pravijo, da  je število vdihov posameznega živega 
bitja v njegovem življenju določeno. Če poteka s 
prej naštetimi in drugimi pomanjkljivostmi, bo pač 

Območno združenje Rdečega križa 
Ribnica se podjetju Inotherm d. o. o. 
najlepše zahvaljuje za zagotovljena 
finančna sredstva za 8-dnevno 
brezplačno letovanje 50 otrok. Vsi 
otroci, ki so bili na letovanju, so prejeli 

žepnino za sladoled 
in vožnjo z ladjico 
do Kopra ter dve 
majici in kapo. 

Med letovanjem 
so bili otrokom 
omogočeni plavalni 
tečaj za neplavalce 
in slabše plavalce, 
nogometni treningi 
pod okriljem 
trenerja NZS ter 

pester animacijski program, v sklopu katerega so bile 
organizirane različne dejavnosti: vodne igre, vodna 
aerobika, hitrostno tekmovanje minuta do zmage, vodna 
štafeta, sprostitvena delavnica in turnir med dvema 

VELIKO ŽE VEMO, KAKO PA OBVLADUJEMO?

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D. O. O.
ognjema. Organizirane so bile tudi večerne animacije, ki 
so otrokom ponudile plesne večere, kot so disko večer, 
večer odštekanega stila, večer talentov in filmski večer. 

Letovanje smo uspešno zaključili in pri tem upoštevali 
vse epidemiološke omejitve. Spremljevalci in otroci so 
imeli čudovit z aktivnostmi pester teden, poln lepih 
spominov. 

naše življenje krajše, podaljšalo pa se bo z urejenim, 
pravilnim dihanjem glede na razmerje med dolžino 
vdiha in izdiha. Za to so potrebne tudi enostavne vaje 
s pozitivnimi učinki za naše zdravje in lepoto. Tako je 
tu nekaj učinkov dihalnih vaj: čisti kri, krepi dihala in 
srce, uravnava krvni tlak, delovanje živčnega sistema, 
pospešuje zdravljenje in okrevanje, povečuje odpornost 
proti okužbam, odpravlja stres, živčnost, depresijo, 
umirja misli in občutke, vzpostavlja notranje ravnovesje, 
odpravlja energijske zastoje, širi zavest.

Še kratka izkušnja osebe ob močnem zobobolu, ko 
med vikendom ni bilo možno dobiti prve pomoči 
zobozdravnika: »Kdor je imel večurni zobobol, že ve, 
kako huda in neobvladljiva je ta bolečina. Mislil sem, da 
se mi bo zmešalo. Edino umirjeno dihanje z vso notranjo 
koncentracijo na vsak vdih in izdih, na njuno dolžino, 
jakost, skratka uravnoteženost me je obdržalo pri sebi.« 

Če želite delati na sebi in s seboj, vabljeni na vadbo joge 
(telesne vaje, sproščanje, pranajama, meditacija) v vaši 
občini. Za vse informacije se javite na Društvo Joga v 
vsakdanjem življenju Ribnica – jogaribnica@siol.net; 
041 397 789; jvvz.org/ribnica

Društvo Joga 
v vsakdanjem življenju Ribnica

OZRK Ribnica
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KAKO PA BI VI RAVNALI OB 
POTRESU?
Potres je naravna nesreča, pri kateri 

seizmično valovanje povzroči neželene posledice na 
ljudi, objekte in naravo. Gre za pojav, ki ga ne moremo 
natančno napovedati in preprečiti, lahko pa se določijo 
območja, na katerih je največja verjetnost pojava potresa 
in njegovih posledic. Takšno območje z večjo potresno 
nevarnostjo z intenziteto VIII po evropski potresni 
lestvici (EMS) poteka v Sloveniji od severozahoda 
proti osrednjemu delu in jugu ter jugovzhodu države. 
Potres bi v tem pasu, na katerem prebiva okrog 53 
odstotkov prebivalstva, prinesel velike posledice za ljudi 
in infrastrukturo. Na objektih bi se pojavile razpoke v 
stenah, pri dobro grajenih stavbah bi se lahko porušile 
posamezne stene, slabo grajene stavbe pa bi se porušile 
v celoti. Z oddaljevanjem od tega območja se potresna 
nevarnost in učinki potencialnega potresa zmanjšajo. 

Na potres se lahko pripravimo z ukrepi, ki blažijo njegove 
posledice. Mednje prištevamo potresno bolj odporne 
gradnje, prenove in utrditve stanovanjskih ter javnih 
objektov, načrtovanje učinkovitega delovanja sistema 
za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) ter spremljanje in 
proučevanje potresne dejavnosti. Izredno pomembno 
je tudi izobraževanje prebivalstva o pravilnem ravnanju 
pred, med potresom in po njem ter usposabljanje 
sil ZRP. Z namenom krepitve usposobljenosti in 
pripravljenosti sil ZRP Uprava RS za zaščito in reševanje 
s konzorcijskimi partnerji iz Slovenije, Nemčije, Italije in 
s  Hrvaške zato med letomai 2019 in 2021 izvaja projekt 
Praktična vaja civilne zaščite –- #SIQUAKE2020. 

PROJEKT #SIQUAKE2020
Namen projekta je povečati pripravljenosti sistema 
ZRP v Sloveniji ter mehanizma Unije na področju 
civilne zaščite v primeru velikega potresa v osrednji 
Sloveniji. Projekt, ki se izvaja s podporo omenjenega 
mehanizma, vključuje organizacijo in izvedbo različnih 
dogodkov, od vaj, delavnic, usposabljanj do priprave 
smernic za izvedbo usposabljanj tudi za druge države 
članice mehanizma. Osrednji dogodek projekta pa 
predstavlja praktična vaja #SIQUAKE2020, katere 
izvedba je bila zaradi epidemije covida-19 prestavljena 
na 4. do 8. oktober 2021. Na več deloviščih v Ljubljani, 
Logatcu in na Vrhniki bo več sto udeležencev iz petih 
držav ocenjevalo stanje in poškodovanost objektov, 
vadilo postopke iskanja in reševanja iz porušenih ali 
poškodovanih objektov, podpiranja in stabilizacije 
poškodovanih stavb, zagotavljanja nujne medicinske 
pomoči, začasnih množičnih zatočišč za prizadeto 
prebivalstvo ter sprejema mednarodne pomoči. 

V okviru projekta se izvajajo tudi aktivnosti za 
ozaveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju pred, med 
potresom in po njem. Ključne smernice za ravnanje ob 
tovrstnem dogodku vam predstavljamo v nadaljevanju. 

POTRESNA NEVARNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 
KAKO SE LAHKO PRIPRAVIMO NA POTRES
Na karti potresne intenzitete in aplikaciji POTROG 
- Oceni svojo stavbo lahko preverimo morebitne 
učinke potresov na območju, kjer živimo, ter potresno 
ranljivost našega bivališča. Pripravimo si najnujnejše 
osnovne potrebščine, ki bi nam po potresu omogočale 
premostitev obdobja do vzpostavitve osnovnih storitev, 
kot so voda, zaloga hrane, prva pomoč, higienski 
pripomočki, odeje, baterijska svetilka in podobno. 
Priporočljivo je vključiti tudi kopije dokumentov in 
druge stvari, za katere ocenjujemo, da bi jih potrebovali. 

Znotraj gospodinjstva vnaprej določimo varna mesta za 
zaklon. Omare in elektronske naprave pritrdimo na stene, 
velike in težke predmete pa postavimo na nižje police. 
Slik, ogledal in drugih ostrih predmetov ne obešamo 
nad postelje in kavče, ki jih odmaknemo tudi od oken, 
predelnih sten, visokega pohištva in težkih lestencev. 
Pomembno je tudi, da so plinske in grelne naprave ter 
zalogovniki vode ustrezno nameščeni in zavarovani, 
lahko vnetljive in strupene tekočine primerno shranjene 
ter da na hodnike in pred vrata ne postavimo večjih 
omar, ki bi nam lahko ob potresu onemogočile izhod.

KAKO PRAVILNO RAVNAMO MED POTRESOM
Najpomembnejše med potresom je, da ostanemo mirni. 
Ko začutimo potresne sunke, se oddaljimo od steklenih 
površin, si poiščemo zaklonišče pod mizo, podbojem 
vrat ali v kotu ob notranjih nosilnih stenah, hkrati pa si 
zaščitimo glavo z rokami, oblačili, blazino ali čim drugim. 
Nikakor ne smemo zapuščati stavbe, uporabljati dvigala, 
stopnic in skakati skozi okno. Počakamo, da potres mine, 
nato pa umirjeno zapustimo stavbo. 

Če se med potresom zadržujemo na prostem, se 
odpravimo na odprt prostor, proč od stavb, infrastrukture 
in raznih napeljav, vodnih bregov, dreves, previsnih sten itn. 
Če umik iz pozidanega območja ni mogoč, se umaknemo 
k najbližji vratni odprtini in si z rokami zavarujemo glavo. 
V avtomobilu upočasnimo vožnjo, zapeljemo na rob 
vozišča in počakamo na konec tresenja. Ne ustavljamo 
se v predorih, na mostovih, v bližini daljnovodov, velikih 
tabel ali stavb, ki bi se lahko podrle. Na sredstvih javnega 
prevoza se trdno primemo, da ne pademo, in si zavarujemo 
glavo pred padajočimi predmeti. 

KAJ STORIMO PO POTRESU
Če smo ujeti v ruševinah, poskušamo ugotoviti smer 
dovoda zraka ter pred prahom pokrijemo usta in nos. Če 
nismo poškodovani, poskušamo odstranjevati ruševine v 
smeri dovoda zraka, če pa smo poškodovani, se čim manj 
premikamo in v enakomernih presledkih udarjajmo po 
kovinski napeljavi ali zidu. Če potrebujemo pomoč in 
imamo na voljo mobilni telefon, pokličemo 112, vendar se 
izogibamo nepotrebnim klicem ter varčujemo z baterijo. 
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Tokratni prispevek obuja spomin na enega od 
pomembnejših dogodkov v življenju Potočanov – 
postavitev temeljnega kamna za novo šolo.

Morda je bilo tako le 1901. leta, ko so izročili namenu 
novo šolo, ki zdaj še komaj služi pouku. Toda to 
pomnijo samo najstarejši ljudje. Prejšnjo sredo se je na 

lepo okrašenem prostoru pred 
gradbiščem nove šole zbrala 
množica ljudi. Kot dragega gosta 
so domačini pozdravili zveznega 
poslanca in predsednika IO 
republiške izobraževalne 
skupnosti dr. Ludvika Zajca. Ivan 
Lavrič je kot predstavnik DO 
sklada za gradnjo in obnovo šol 
v občini Ribnica in kot domačin 
zaželel gostu dobrodošlico in 
poudaril, kolikšno zadovoljstvo 
preveva ljudi, ko vidijo, da bo 
nova šola, ki jo Loški potok tako 
zelo potrebuje, postala stvarnost. 
Dr. Ludvik Zajc je nato položil 
temeljni kamen zanjo, se 
zahvalil za prisrčni sprejem in 
za zaupanje in zaželel, da bi šola 
služila mlademu rodu. Sledil je 
kulturni program, v katerem so 
sodelovali domačini in solist 
harmonikar Franci Petek iz 
Ribnice. Gradnja in oprema šole 

v Loškem potoku bo veljala 5,070.000 din, končana 
pa bo do jeseni prihodnjega leta. (Dolenjski list, 30. 7. 
1970)

Že gradijo šolo. Končno, bi lahko rekli, da so se začeli 
uresničevati načrti o gradnji nove šole v Loškem potoku. 
Graditelji so začeli s pripravljalnimi zemeljskimi deli za 
novo šolo. Delo poteka po načrtih. Če bo vreme lepo, 
bo letos opravljenega precej dela. (Dolenjski list, 5. 11. 
1970)

Pripravil Vlado Mohar

Slovesnost ob polaganju temeljnega kamna za novo šolo – 22. 7. 1970 
(lastnik fotografi je Stanko Rus)

Loški potok - Stavba je slaba, šolo obiskuje 270 učencev, 
ki imajo pouk v dveh izmenah. V šoli imajo le 4 učilnice, 
eno pa so uredili še v občinski stavbi, šola nima nobenih 
stranskih prostorov, manjka pa ji tudi prostor, kjer naj 
bi učitelji dodatno delali z učenci. Stavba je zelo slaba 
in potrebna popravila. V nekaterih razredih oziroma 
oddelkih je celo po več kot 36 učencev, kar po predpisih 
sploh ni dopustno. (Dolenjski list, 18. 1. 1968)

Šola v Loškem potoku. Dan vstaje so na veliki slovesnosti 
proslavili z začetkom gradnje. Loški potok ne pomni 
slavja, kakršno je bilo 22. julija, za praznik vstaje. 

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI

Če nismo ujeti v ruševinah in poškodovani, pomagamo 
na varno ljudem okoli sebe. Po potresu ne uporabljamo 
odprtega ognja, izklopimo vse plinske in električne 
naprave ter zapremo glavni ventil vodovodnega omrežja. 
Poškodovano stavbo zapustimo po najvarnejši poti, pri 
čemer s seboj vzamemo najnujnejšo obleko, dokumente, 
denar in zdravila ter poskrbimo za domače živali. Če 
je stavba poškodovana, vanjo ne vstopamo več, pač pa 
počakamo na oceno usposobljenih strokovnjakov. 

Morebitni potres v osrednji Sloveniji podobne intenzitete 
kot potresa v Zagrebu marca 2020 in Petrinji decembra 
2020 bi lahko imel zaradi goste naseljenosti, dnevnih 
migracij in prisotnosti državnih, gospodarskih ustanov 
ter infrastrukture velike posledice. Okrog 600.000 ljudi 

bi bilo izpostavljenih učinkom potresa, zato se moramo 
nanj dobro pripraviti, da zmanjšamo njegove morebitne 
posledice. Več informacij o pravilnem ravnanju pred in 
med potresom ter po njem poiščite na spletnih straneh 
www.siquake2020.eu, www.gov.si in http://potrog2.
vokas.si/.

Viri: 
■ Uprava RS za zaščito in reševanje (2012). Ste pripravljeni na potres? Ljubljana: 

Ministrstvo za obrambo.

■ Vlada Republike Slovenije (2020). Državni načrt zaščite in reševanja ob 
potresu, verzija 3.1, številka 8420-1/2014/9 z dne 20. 2. 2014. 

■ #SIQUAKE2020 (2020). Projekt #SIQUAKE2020. Dostopno preko: https://
www.siquake2020.eu/o-projektu/ (27. 3. 2021).

Zapisala: Anica Ferlin, Uprava RS za zaščito in reševanje
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Današnji »korona čas« radi primerjamo s časom 
zloglasne španske gripe, ki velja za eno največjih 
katastrof v človeški zgodovini in jo imajo nekateri za 
edino pravo naslednico epidemije kuge oz. črne smrti 
v 14. stoletju. Zaradi nje je med Slovenci v letih 1918–
1920 umrlo okoli šest tisoč ljudi, v Evropi okoli dva 
milijona, v svetu pa od 50 do 100 milijonov ljudi oz. 
3–5 % takratne svetovne populacije. Umrlo je več žensk 
in otrok. Okužilo pa naj bi se približno 500 milijonov 
ljudi. Ker španska gripa ni spadala med tiste nalezljive 
bolezni, ki bi jih bilo potrebno prijaviti, so podatki le 
približni (župnijske in šolske kronike, časopisni članki, 
bolnišnične statistike ali naključno najdeni arhivski 
zapiski …). Število umrlih lahko najdemo v mrliških 
knjigah župnij, saj so vanje vpisovali tudi vzroke smrti.

Za naš kraj sem poiskala podatke v 
Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. 
Prva smrt je zabeležena 27. 10. 
1918, zadnja pa 12. 4. 1920. O prvi 
smrti pri nas in o začetku bolezni je 
zapis tudi v kroniki naše župnije: 
»Septembra meseca se je začela 
širiti španka. Na španski je umrla 
prva žena Jos. Knavsa iz Retij št. 
37. On je bil v ujetništvu v Italiji, 
žena umrla, ostali so 3 mali fantiči 
sirote«. Leta 1918 je umrlo osem 
ljudi, 1919 sedem, 1920 pa so 
umrli štirje. Najstarejši je bil star 
74 let, najmlajša dva pa sta bila 
šolarja, stara 8 let. V Travniku je 
umrlo osem ljudi, v Retjah in na 
Hribu po štirje, v Malem Logu dva, 
v Srednji vasi eden, v Šegovi vasi pa 
zaradi španske gripe ni bilo smrti. 
Med umrlimi je bilo 12 žensk in 7 
moških. Koliko je umrlo potoških 
vojakov zaradi španske gripe v 1. 
svetovni vojni, ni znano. Pišejo, da je povzročila veliko 
več smrti po svetu kot sama vojna in morda prispevala 
tudi k njenemu koncu. V Evropo naj bi bolezen prinesli 

»ŠPANSKA«
ameriški vojaki in prva žarišča so bila v francoskih 
pristaniščih, od koder se je razširila med druge vojake, 
ti pa so jo prenesli še med civilno prebivalstvo. O 
smrtonosnih učinkih bolezni je prvi spregovoril španski 
tisk (Španija ni sodelovala v vojni in tam ni bilo vojne 
cenzure, v vojskujočih se državah pa so podatke o 
okuženih in umrlih prikrivali). V Španiji je bila bolezen 
deležna velike medijske pozornosti, informacije o novi 
bolezni so krožile hitro, zbolel je tudi španski kralj in 
o njegovi bolezni so na široko pisali. Vse to je dajalo 
vtis, da je žarišče bolezni v Španiji in zavezniki so jo 
zato imenovali »španska«. Za začetek bolezni navajajo 
marec 1918, vendar zgodovinarji ugotavljajo, da se 
je pojavila že konec leta 1917 v nekaterih vojaških 
oporiščih v Ameriki. Potekala je v treh valovih, nekateri 
govorijo tudi o zapoznelem četrtem valu spomladi 1920. 
Da bi preprečili širjenje bolezni, so države po svetu 
predpisovale različne ukrepe: nošenje mask, izolacije, 
karantene, zaprtje šol, podjetij, gledališč, trgovin … 
Zaprtje šol je bil tudi eden od javnozdravstvenih 
ukrepov v Avstro–Ogrski in edini ukrep, ki so ga oblasti 
izvedle na Kranjskem. Šole v Ljubljani in drugih krajih 
osrednje Slovenije so bile zaprte od začetka oktobra 
1918 do sredine novembra istega leta. V potoški 
šolski kroniki je zapisano: »Vsled odredbe okrožnega 
zdravnika g. dr. Schiffrerja se vsled bolezni »škrlatice« 
med otroci šola do 11. novembra 1918 zapre oziroma s 
poukom prekine«. Ker se datum zapisa časovno ujema z 
zaprtjem šol zaradi »španske« v drugih krajih Slovenije, 
predvidevam, da je bila ta tudi pri nas vzrok za zaprtje 
šole. 

Viri: internet, župnijska in šolska kronika Loškega Potoka, Nadškofijski arhiv 
Ljubljana.

Anica Car
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ALOJZ BARTOL – ANTONOV IZ TRAVNIKA: 
MOJE ŽIVLJENJE, 4. DEL
V ZADNJEM PRISPEVKU IZ ZAPISOV ALOJZA BARTOLA OBJAVLJAMO ŠE ZGODBO 
O SOZAPORNIKU HASANU.

Kje je bil doma, ni vedel 
nihče od nas, kar nas je 
bilo političnih kaznjencev 
v malem mestecu Viterbo 
blizu starodavnega Rima. 
Bil je suh, visok in slok, 
na njegovem obrazu 
pa si kljub še ne tako 
številnim letom opazil 
izčrpanost, videlo se je, da 
je bilo njegovo življenje 
eno samo siromaštvo. 
Tudi on je bil zaprt kot 
politični kaznjenec, 
nevaren italijanskemu 
imperiju. Privedli so ga 
nekje s hercegovskega 
krasa. O delovanju in 
bojih partizanov ni 
prav veliko vedel, za 
komunistično partijo 
ni še nikoli slišal. Cilji 

narodnoosvobodilnega boja so mu bili popolna 
neznanka. Vedel ni niti tega, katero je bilo glavno mesto 
tedanje Jugoslavije. Bil je popolnoma nepismen, o 
svojem življenju ni nikoli govoril. Vsako jutro, ko smo iz 
samic prišli v skupno sobo, je največkrat po muslimanski 
navadi s prekrižanimi nogami sedel v svoj kot in tiho, kot 
da noče, da bi ga kdo slišal, zapel lepo staro hercegovsko 
narodno pesem »Duvni vetre malo sa Neretve« 
(Zapihaj, veter z Neretve). Nanj nismo bili prav posebej 
pozorni in on nas je po navadi pustil pri miru. Ko pa ga 
je prisilila želja po kajenju, se je približal tistemu, ki je že 
skoraj do konca pokadil svojo cigareto, in ga s prosečimi 
očmi prosil za zadnji dim. Ko je tako smel dokončati 
cigareto, se je zahvalil z blagim nasmeškom na svojem 
sicer vedno žalostnem obrazu. Hasan se z besedami 
ni znal zahvaliti. Poleg nasmeška si v njegovih očeh, ki 
so plavale nekje daleč preko Jadranskega morja, videl 
odsev hercegovskega krasa. Tak je bil politični kaznjenec  
številka 36 (trenta sei) Hasan Bečirović.

Enolični zaporniški dnevi so ob spremljavi neusmiljene 
lakote le počasi minevali. V prazničnem času decembra 
leta 1942 smo si krajšali čas in misli odvračali od praznih 
želodcev z izmišljanjem najljubših jedi, ki bi jih radi tisti 
dan dobili za kosilo. Nič razkošnega ni bilo v teh mislih, le 
želja, da bi se spet enkrat do sitega najedli, pa če bi morali 
takoj zatem umreti. Najbolj mi je ostala v spominu želja 
Jurčkovega Ivana iz Šegove vasi, ki je rekel: »Oh, da bi 
imel sedaj velik lonec golaža in štruco belega kruha. Tistega 
od Figovca v Ljubljani. Lomil bi štruco in s skorjo zajemal 

tisti dišeči golaž«. Govoril je tako prepričljivo, da se nam 
je za trenutek zazdelo, kot da imamo pred seboj vsak 
svojo porcijo dišečega golaža s svežim belim kruhom. 
Ostala pa so samo polna usta sline. Lado iz Štepanje vasi 
si je za tisti dan zaželel pečenega odojka. Oskar Jelar, 
ki je bil pred zaporom zaposlen v baru Nebotičnik v 
Ljubljani, pa svinjskih ražnjičev z mlado čebulico. Johan 
iz Ljubljane je predlagal vročo juho z domačimi rezanci, 
Borut (zdravnik) pa špagete alla milanese s parmezanom. 
Sam sem si zaželel palačinke s smetano, kakršne je znala 
napraviti samo moja sestra Stana. Ob takšnih pogovorih 
se je dvignil iz svojega kota tudi Hasan in se nam s svojo 
staro aluminijasto menažko pridružil, da je lahko tudi 
on prisluhnil našim predlogom za kosilo. Nekaj časa nas 
je molče poslušal, čeprav ni čisto vsega razumel, potem 
pa se je vrnil v svoj kot in tiho rekel: »Ej, ljudi, da mi je 
sada jedna cigareta, pa da je zapalim onako na tenane. Ma 
ne znate, ljudi, šta je dobro.« (Ej, ljudje, če bi zdaj imel 
cigareto in jo takole počasi z občutkom pokadil. Vi res ne 
veste, kaj je dobro.) Po kratkem premoru se je obrnil k 
nam in vprašal: »Pa dobro, ljudi, zar neče niko zapaliti?« 
(Pa dobro, ljudje, ali res ne bo nihče prižgal?)

Tako se je počasi bližalo novo leto 1943. Več tednov 
pred prihajajočimi prazniki smo vsi razmišljali o malo 
boljši hrani in večjem koščku mesa, ki so nam ga 
»škopini« (strežniki iz vrst nepolitičnih zapornikov 
in kriminalcev) prinesli za praznike. V tem času je tudi 
Hasan postal živahnejši. Pogosteje se je pogovarjal z 
nami. Vendar vedno samo z enim oziroma z vsakim 
posebej. Na njegovo večjo komunikativnost ni bil nihče 
od nas posebej pozoren, saj smo vedeli, da imajo vsi 
njegovi pogovori en sam cilj, to je bil opojen dim ali dva 
dogorevajoče cigarete.

Tako sem prišel na vrsto za pogovor tudi sam. Hasan 
nikakor ni mogel preiti k bistvu, pa sem mu rekel: »Daj 
no, Hasan, jaz nisem tovarna cigaret, ne morem ti vedno 
dajati.« Ker pa me je s svojimi sivimi očmi tako proseče 
pogledal, sem mu obljubil dva dima na koncu cigarete: 
»Dobro, počakaj, ko me bo začelo peči v prste, se vrni.« Ni 
odšel, temveč se je nagnil proti meni in pogledal okrog 
sebe. Ko je videl, da naju nihče ne opazuje, mi je povedal 
svoj skrivnostni predlog: »Poslušaj, Alojz, ti veš, da mi 
muslimani ne jemo konjskega mesa, pa sem pomislil, 
da bi ti jaz svoj kos prodal za pol zavitka tobaka.« Kdo 
ne bi ob lakoti, ki je bila naš stalni spremljevalec, sklenil 
tako imenitne kupčije. Skušnjava je bila prevelika. Kljub 
strahu, da ne izvedo moji tovariši, sva se s Hasanom 
dogovorila: on meni novoletno porcijo mesa, jaz njemu 
takoj pol zavitka zelo močnega tobaka, ki si ga dobil za 
1,80 lire. 

Oče Alojz Bartol v mladih letih
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Hasan je tako kar naenkrat postal bolj priljubljen, kot je 
bil. Vsi so ga začeli spraševati: »Hasan, kako si? Ali si živ 
in zdrav? ...« Vsako jutro, ko smo spet prišli v skupno 
sobo, sem ga tudi sam vprašal: »Hasan, ali še vedno 
drži dogovor za meso?« »Seveda velja,« je odgovarjal 
in vedno pripomnil: »No, daj, da si eno zvijem.« Kljub 
temu da sem mu že vnaprej dal pol zavitka tobaka, sem 
mu ga vsak dan dal še za kakšno cigareto, saj sem se bal, 
da drugače Hasan svoje obljube ne bo izpolnil. Vsak dan 
sproti sem namreč težko čakal novo leto, ko bom lahko 
pojedel dva koščka mesa.

In prišel je tudi tisti tako težko pričakovani dan. Kot 
vsako nedeljo ali ob praznikih so kaznjenci – škopini že 
okrog devete ure dopoldne prinesli krompir in meso, 
kasneje okrog poldneva pa še čisto juho. Ob posebej 
pomembnih praznikih pa smo dobili namesto juhe 
»pašta šuto«. Krompirja sta bila v velikosti kurjega 
jajca, košček mesa, naboden na leseni paličici, pa je 
tehtal 50 g. Takoj ko smo zaslišali ropot kotlov na 
hodniku, smo pograbili svojo menažko in se postavili v 
vrsto. Po navadi smo naredili vrsto po številkah od 1 do 
42, kolikor nas je bilo jugoslovanskih kaznjencev. Hasan 
največkrat ni šel v vrsto, temveč se je postavil tik ob vrata 
in čakal na trenutek, ko je strežnik prijel največji kos, in 
hitro nastavil svojo menažko. Tudi tokrat se je postavil 
ob vrata. S hrbtom se je naslonil na zid in s pogledom 
preletaval našo vrsto. Končno je zarožljal ključ in odprla 
so se težka vrata. Ker sem imel številko 29, sem bil na 
vrsti šele nekje po polovici. Vsi, ki so bili na vrsti pred 
menoj, so pogledovali Hasana, ta pa je samo mirno 
čakal, da bo na vrsti največji kos mesa, čeprav je bila 
hrana natančno stehtana in je bil od krompirja, ki je bil 

očitno prevelik, odrezan kos. Kljub temu da smo vse to 
vedeli, se nam je vedno zdelo, da drugi dobijo večji kos 
mesa oziroma da je naš najmanjši. Tega dne je Hasan 
čakal do zadnjega, misleč, da mu bo strežnik dodal še 
kaj za nameček. Ko smo vsi dobili svojo »porcijo«, 
so se težka vrata zopet zaprla. Odšli smo vsak na svoje 
mesto. Najbolj neučakani in lačni so takoj začeli jesti, 
tisti bolj vzdržljivi pa so vse skupaj shranili do kosila, 
ko smo dobili še juho. Med jedjo sem opazoval Hasana 
in čakal, kdaj mi bo dal svoj kos mesa. Opazil sem, da 
ga gledajo tudi drugi. Hasan pa se je naenkrat obrnil 
proti nam in s skoraj jokajočim glasom rekel: »E, htjeli 
ste, da jedete Hasanovo meso, ali on če ga pojesti sam. A 
vama ovo.« (Hoteli ste jesti Hasanovo meso, ampak on 
ga bo pojedel sam. Vam pa tole.) In naredil je nevljudno 
kretnjo z rokama proti nam. Sedel je na tla in s svojimi 
rumenimi zobmi začel trgati meso. Spogledali smo se in 
sram nas je postalo, da smo se polakomnili njegovega 
koščka mesa, ko pa je bil še bolj lačen od nas, saj smo vsi 
razen njega občasno dobivali pakete in denar od doma. 
On pa ni nikoli dobil pisma, kaj šele paketa. Takrat se mi 
je zazdelo, da je čisto sam na svetu. 

Alojz Bartol okrog leta 1983 ob pisanju svojih spominov

Prvi je spregovoril Borut. »Bravo, Hasan, vsaka ti čast, 
vse skupaj si nas dobro prinesel okrog. Vendar nič za to. 
Za tvojo iznajdljivost ti bom dal še zavitek tobaka.« Od 
takrat naprej je Hasan postal družabnejši in dostopnejši. 
Pa tudi tobaka mu ni več manjkalo. Najraje ga je zvijal v 
debelejši papir. »Tako da bo več dima,« je govoril.

S tem prispevkom se zaključuje del življenjepisa mojega 
očeta, pripravljen po njegovih zapiskih. V naslednjih 
nekaj številkah pa bom opisal še nekaj dogodkov 
iz njegovega življenja, o katerih mi je pripovedoval. 
Pisal bom o njegovem odhodu v partizane, odhodu v 
Sovjetsko zvezo in še nekaterih drugih zanimivostih iz 
njegovega življenja v povojni Jugoslaviji.

Pripravil: sin Jaka Bartol

Da je bilo kar nekaj Potočanov v italijanskih koncentracijskih taboriščih, 
priča tudi dopisnica, poslana v Srednjo vas. V naslovu je stara hišna številka, 
veljavna pred letom 1956. Lastnik originala je Stanko Rus iz Ribnice.
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Spoštovani bralci Odmevov,

oglejte si ti dve fotografiji, na eni je čudovita mala 
brunarica sredi gozda, na drugi pa žalostna podoba s 
pogoriščem te iste hiške, od katere ni ostalo praktično 
nič. 

MEDVEDI »ZAŽGALI« BRUNARICO V PREČNIKU

A kaj se je zgodilo? Pojdimo lepo po vrsti. Z veliko 
vnemo sem pred 24 leti na hišni parceli k. o. Travnik, št. 
2478, v Prečniku postavil to hišico, za njeno gradnjo sem 
uporabil pretežno les in jo pokril s šindro (skodlami), 
da bi se tako še bolj vklopila v naravno okolje. Velikost 
je bila v zakonsko določenih gabaritih, pridobil pa sem 
tudi nekaj takrat možnih dovoljenj za gradnjo. 

Vsi policisti, ki patruljirajo na tem območju, so vedeli 
zanjo, jo obiskovali in jo zaradi ljubkosti imenovali 
polharska brunarica. Tudi sam sem veliko časa prebil 
v njej in njeni bližini, občasno prespal, povabil družbo, 
zakuril ogenj, posebno ob polharskih nočeh. Z leti se je 
malo postarala, dobila je patino, a je še vedno trdno in 
ponosno stala sredi mojega gozda.

Sprejele in obiskovale so jo tudi številne živali – jazbeci, 
ježi, jelenjad, srne, zajci, lisice, kune, v njej so prezimovali 
netopirji, da o polhih, ki so jo vzeli za svojo, niti ne 
govorimo. Ob hiškah v njej so gnezdile mnoge ptice, 
tudi brglezi, žolne, v njeni bližini je gnezdila sova kozača. 
Občasno jo je obiskal tudi kralj naših gozdov – medo, 
se malo sprehodil okrog nje, spustil kakšen kakec in 
odtacal. In prav prisotnost rjavega medveda na tem 
širšem območju je po mojem botrovala požigu brunarice. 
Vprašali se boste: Kako? Zakaj? Komu pa je mar za to? A 
dejstva so tu.

Nedaleč od brunarice, cca 250–300 m, je skupina lovcev 
LD Loški Potok postavila veliko kletko, v kateri so za časa 
karantene prebivali risi, uvoženi iz Romunije, preden so 
jih spustili v naravo. Malo dlje od brunarice proti hrvaški 
meji je prav tako skupina 4–5 lovcev postavila velik objekt, 
vkopan v zemljo – turistično opazovalnico za ogled in 
fotografiranje medvedov. Zadnje čase te opazovalnice 
rastejo kot gobe po dežju tudi v drugih delih naše občine, 
saj je povpraševanje po tej dejavnosti s strani domačih in 
tujih turistov kar veliko. Obračajo se tudi veliki denarji in 
denar ima moč.

Po mojem mnenju bi lovci radi razširili svoje področje od 
Sodola čez Zaprečnik (risja kletka) do širšega območja 
Prečnika (opazovalnica), najbrž postavili še kakšno 
opazovalnico, povečali frekvenco ogledov, neposredno 
zaslužili več denarja in se za svoj trud močno nagradili. 
Za uresničitev tega cilja pa je bila moja brunarica in moja 
prisotnost trn v peti, zato je 19. maja letos sredi dneva 
zagorelo in pogorelo do tal. Kljub deževnemu, mrzlemu 
vremenu je gorelo s tako silo, da so se stopili kovinski deli, 
motorni žagi sta postali za pest veliki krogli. Od velike 
temperature so zgorela okoliška drevesa, a k sreči se gozd 
ni vnel. Ugotovitve so, da je bil požar podtaknjen, požig 
načrtovan, dobro pripravljen in tudi usklajen, saj me je 
prav v tem času prvič obiskal lovec Janko Lavrič, Gočkov 
iz Travnika, bil nekaj časa pri meni, deloval živčno in ves 
čas pogledoval na uro ter na klic svojega sina hitro odšel 
od mene. Seveda je v tem času brunarica zagorela in 
pogorela. Morda le naključje, ali pa ne.

Policija je delovala korektno in skupaj z inšpektorji 
obiskala vse »medvede« in jih zaslišala, tako da stvar le 
ni iz trte izvita. 

Vse to sem zapisal, spoštovani bralci, da vas seznanim, kaj 
se dogaja tudi v našem okolju – mafijski prijemi reševanja; 
kar nam stoji na poti in je v našem interesu, likvidiramo. A 
močno upam, da se v našem Loškem Potoku take stvari 
ne bodo več dogajale in da bomo kljub drugim težavam, 
ki nas trenutno pestijo, naprej mirno in spokojno živeli. A 
pozornost velja – tudi traktorji radi zagorijo. Pa srečno!

Jakob Bartol – Jaka

PISMO BRALCA
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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

OBVESTILA
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ZAHVALA
Ob smrti mame, stare mame in prababice

ANTONIJE KORDIŠ
(31. 12. 1926–20. 05. 2021)

iz Srednje vasi 15 v Loškem Potoku

se iskreno zahvaljujmo vsem sorodnikom, sosedom, znancem 
in vaščanom, ki ste nam izrekli sožalje, podarili sveče, darovali 

maše in mamo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi 
gospodu župniku Bojanu Travnu za opravljen poslovilni obred 

in Komunali Ribnica.

Žalujoči: vsi njeni

Ko pošle so ti moči, 
zaprla trudne si oči
in čeprav pokojno spiš, 
z nami še naprej živiš.

Življenje je kot ladja, 
ki vse bolj se oddaljuje,
ko nikjer več je ni,
na obzorju nekdo drug jo pričakuje.

ZAHVALA
ob smrti dragega strica

ALOJZA BARTOLA

Ob smrti dragega strica Alojza Bartola se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za vso 
pozornost in pomoč, ki so mu jo izkazovali v času njegovega 

življenja. Posebej hvala sestrični Beti in sosedu Stanku za 
druženje z njim. Hvala pevcem in gospodu župniku za odpete 

pesmi in opravljen cerkveni obred.

Sorodniki

V SLOVO

ZAHVALA

MARTA ŠEGA
(1935–2021)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, dar za maše, 

cvetje in darovane sveče, ki jih bomo v vašem imenu 
prižgali na njenem grobu. 

Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali 
in nam stali ob strani ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Posebna zahvala tudi domu starejših občanov, kjer je naša 
mama prebivala zadnja leta svojega življenja, ter gospodu 

župniku za lepo opravljeno pogrebno bogoslužje. 

Žalujoči: vsi njeni

Bremena usode te niso zlomila, 
pod zadnjim bremenom pa si omahnila. 
Bolezen iz tebe vso moč je izpila, 
za tabo ostala je le še gomila.

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

MARIJA KNAVS
s Hriba 68 a

(17. 05. 1930–23. 06. 2021)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji posvetili čas na njeni življenjski 
poti, in vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku. Iskrena 

hvala za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. 

Žalujoči domači

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel, 
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel. 
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V SLOVO

ZAHVALA
Poslovil se je

ANTON ŠEGA 
iz Matevljeka

(08. 6. 1931–24. 8. 2021)

Po dopolnjenem 90. letu se je mirno poslovil naš dobri mož, 
brat in stric Tone. Od njega smo se poslovili 27. 8. 2021 

na pokopališču v Loškem Potoku.
Najlepša hvala vsem, ki ste se od njega poslovili na Taboru, 

prav posebna zahvala pa gospodu Antonu Lavriču, 
ki ga je pospremil na to zadnjo pot.

Žalujoči: žena Lidija, sestra Nada in nečak Igor z družino

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila

TINCA KOŠMERL
(1940–2021)

iz Retij 26 b

Ob zadnjem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili 
v teh težkih trenutkih z nami in ste nam kakor koli pomagali. 
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeno 

zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

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

Končane skupne so poti.
V spominu so ostale
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani …

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča, 
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil naš dragi mož, 

ata, dedi, pradedi, tast 

JANEZ NOVAK
iz Retij 103

(1937–2021)

Zgodnje poletno jutro je s soncem prineslo žalostno vest, da si nas za vedno zapustil. Kljub hudi bolezni je bil tvoj 
odhod nepričakovan in nas je vse zelo prizadel, saj smo upali, da nam bo dano biti več časa s teboj. 

Tvoja smrt je zarezala v naša srca in nas zavila v žalost. Vendar ko nam je bilo najtežje, nismo bili sami.

V teh težkih trenutkih ste nam stali ob strani sorodniki, sosedje, vaščani, prijatelji in znanci, 
za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem za izrečena sožalja, darove cvetja, sveč in svetih maš in vsem, 

ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala Občini Loški Potok in gasilcem za zadnje slovo ob njegovem grobu ter dr. Petru Rusu in 
zdravstvenemu osebju ZP Loški Potok.

Hvala tudi gospodu župniku Bojanu Travnu za opravljen poslovilni obred ter pevcem za lepo zapete pesmi.
Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njegovi
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OBVESTILA

Lokacija: v industrijski coni MALI LOG - LOŠLI POTOK
v soboto 16. 10. 2021 med 9. in 13. uro.
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OBVESTILA

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

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

(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!
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