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Srečno 2022!

UVODNIK

SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!
Na začetku pisanja tega uvodnika si bom sposodil
misel kolegice in bivše urednice ribniškega Rešeta, ki
je ob nedavnem jubileju ob šestdesetletnici izhajanja o
menjenega glasila zapisala, da je v času svojega
urednikovanja "krmarila med željami, pričakovanji in
realnostjo." Njene besede sem povzel zato, ker lepo in
natančno opisujejo delo pri ustvarjanju lokalnega glasila
ter še posebej delo urednika. Določeni interesi in pogledi
na posamezno zadevo imajo v manjšem okolju, kot je naša
občina, še posebno težo. In to velja tudi za objavo prispevkov
v glasilu. V uredništvu smo sicer veseli vsakega prispevka,
ki ga dobimo od vas, pa tudi samo morebitne kritike, ki jo
prejmemo od bralcev Odmevov. Vsako mnenje, pozitivno
ali negativno, se nam zdi pomembno in ga poskušamo
upoštevati, saj želimo, da bi bili bralci z glasilom čim bolj
zadovoljni in nam pomaga pri nadaljnjem oblikovanju
vsebin glasila. Ob tem pa seveda ne moremo mimo dejstva,
da vsi bralci nikoli ne boste (bomo) zadovoljni z vsem,
kar je objavljeno in o čemer se piše v glasilu. Tako kot smo
ljudje različni, so različna tudi mnenja glede določenih tem
in objavljenih prispevkov. Enemu je všeč to, drugemu nekaj
drugega. Nekdo pri objavi nečesa ne vidi nič spornega, spet
drugi se čudi, kako smo vendar lahko nekaj takega objavili.
Ker sem zagovornik demokratičnosti medijev, poskušam
različnost pogledov na posamezno zadevo upoštevati in
se tega držim tudi pri urednikovanju, zato sprejemam vse
poglede na določeno stvar in poskušam v glasilu objaviti

vse, kar nekdo napiše (če le ni povsem v nasprotju s splošno
veljavnimi standardi glede objav), ne glede na to, kakšen
je moj pogled na posamezno objavljeno temo. Objavljeni
prispevki namreč ne predstavljajo niti mnenja uredniškega
odbora niti mojega mnenja kot odgovornega urednika.
Bralci si o posamezni objavljeni zadevi sami ustvarite
svoje mnenje, ki ga lahko izrazite tudi v obliki odgovora na
posamezno objavo. In to velja tudi za prispevek občana, ki
smo ga objavili v pretekli številki v rubriki pisma bralcev
in ki je med bralci vzbudil precejšnje reakcije in zelo
nasprotujoče si odzive. Člani uredniškega odbora pač
nismo in tudi ne želimo biti tisti, ki bomo na podlagi svojih
prepričanj oziroma pogledov na določeno temo v glasilu
objavili samo tisto, kar je všeč nam. Z veseljem namreč
objavimo vse, kar nam pošljete v objavo, zato upam, da
boste s svojimi prispevki tudi v bodoče bogatili naš in vaš
časopis.
Zaključuje se še eno leto, ki nam ne bo ostalo ravno v
najprijetnejšem spominu, saj ga je v veliki meri krojil
virus. Ljudje zaradi splošne zdravstvene situacije in z njo
povezanih ukrepov postajamo vse bolj nestrpni, kar pa je
še posebej zaskrbljujoče, tudi vedno bolj razdvojeni. To
pa nikakor ni v redu. Zato upam, da se bodo razmere v
novem letu vendarle izboljšale in normalizirale in bomo
spet lahko zaživeli življenje, kot smo ga bili vajeni pred
virusom.

V imenu celotnega uredništva
vam želim SREČ NO, predvsem
pa ZDRAVO leto 2022!

Vinko Košmerl, odgovorni urednik
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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. februar 2022.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Leto je okoli, tudi letošnje
nam je krojila epidemija.
Delovanje je bilo in je še
vedno potrebno prilagajati
epidemiološkim razmeram
in omejitvam, predpisanim
za obvladovanje virusa.
Razklanost družbe, ki je bila
prisotna že brez virusa, je zdaj
postala še izrazitejša. Mediji,
predvsem pa javna RTV, bi
lahko vsaj v teh razmerah s svojim načinom poročanja
stopili na stran znanosti. Na žalost imajo več besede
nasprotniki vsega, kar naj bi pomenilo bolj urejeno in
strpno družbo. Demokracija ni zgolj ureditev pravic,
pač pa tudi odgovornosti do družbe, v kateri živimo. In
ko smo že pri pravicah – tudi tisti, ki izgorevajo zaradi
oskrbe covidnih bolnikov, imajo pravico do družinskega
življenja in prostega časa, ki jim ga skoraj polovica
prebivalcev s svojim ravnanjem odreka. Sam sem
bil cepljen dvakrat in se bom šel še tretjič. Pa ne zato,
ker bi se tako strašansko bal covida, pač pa zato, da v
primeru okužbe ne bom obremenjeval ljudi okoli sebe
in zdravstva. Na koncu te teme še sporočilo vsem tistim,
ki ste našli množico razlogov, zakaj se ne boste cepili. Ne
bom vas prosil niti pozival, da se cepite. Če do sedaj niste
dojeli, zakaj je to dobro, tudi moj poziv ne bo pomagal.
Prosim pa, da ne stokate, za kaj vse ste prikrajšani zaradi
covida. Ta je očitno vaš najboljši prijatelj.
Zakorakali smo v zimski čas in investicije, opredeljene
v proračunu za 2021, ki smo jih letos izvajali, so
zaključene. Izjema je le projekt obnove stavbe Hrib 103
– medgeneracijski center in stanovanja. Dokončanje tega
objekta se zamika v pomlad 2022, kar pa ni problematično.
Letos smo dokončali kar nekaj investicij, o katerih sem
pisal že v prejšnjih številkah Odmevov. Tokrat naj omenim
najpomembnejši projekt, ki smo ga izvajali etapno – gre za
vključitev nove vrtine na Hribu v vodovodni sistem Loški
Potok. Prva etapa je bila izvedena leta 2017, ko smo od
vodohrana na Hribu položili v cesto dvojni cevovod. Eno
cev za povezavo vrtine z vodohranom, drugo za oskrbo
prebivalcev. Lani smo usposobili vrtino, izvedli črpalni
poizkus, ki je potekal en mesec, in položili del cevovoda.
Letos smo na vrhu Hriba položili manjkajoči del cevovoda,
hkrati pa smo v cesto položili tudi cevi za meteorno vodo,
kanalizacijo, komunikacije in javno razsvetljavo. Iz nove
vrtine se je 8. 12. 2021 začel oskrbovati gornji vodohran
na Hribu, tako da Mali Log in zgornja tlačna cona na
Hribu že dobivata vodo iz novega vira (v Loškem Potoku
imamo tri tlačne cone). V naslednjem letu planiramo
urediti tudi vse potrebno, da bodo vsi odjemalci, ki se
oskrbujejo z vodo iz vodovodnega sistema Loški Potok,
dobivali vodo iz nove vrtine. Zajetje v Travniku bo tako
postalo rezervno zajetje za primer višje sile ali če bo v
sušnem obdobju vode iz nove vrtine premalo. Seveda
pa je potrebno na vodovodnem omrežju postoriti še
marsikaj. V času obnove ceste čez Travnik je planirana
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zamenjava cevi glavnega voda na celotni trasi od Hriba do
konca Travnika, pa tudi cevovodi po naseljih so potrebni
obnove. Torej dela na tem področju ne bo zmanjkalo.
Konec novembra ja začela delovati bazna postaja za
mobilno telefonijo na Lazcu, tako da je področje Lazca
in Podpreske sedaj bistveno boljše pokrito z mobilnim
signalom. Investitor je Telekom. Za potrebe izgradnje je
bila lepo urejena tudi gozdna pot, ki pelje od Lazca do
lokacije bazne postaje.

Naj ob koncu omenim še obisk ministra in ministrice.
V sklopu obiska vlade na območju jugovzhodne
Slovenije se je 11. 11. 2021 v občini mudil minister
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g.
Janez Cigler Kralj. Na delovnem kosilu v organizaciji
Doma starejših občanov Loški Potok, ki je potekal v
dvorani večnamenskega objekta Hrib, je tekel pogovor
o razmerah in delovanju doma, o skrbi za starejše
v občini. Seznanili smo ga tudi s potekom gradnje
medgeneracijskega centra in stanovanj na Hribu 103,
delovanjem storitve Prostofer in projektom Srebrna vas.
Obiskal je tudi oskrbovance DSO Loški Potok, o čemer
lahko preberete v posebnem članku.
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AKTUALNO
12. 11. 2021 se je na obisku mudila ministrica za Slovence
v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch. Pogovor
je potekal predvsem o tem, da bi občina Loški Potok
vzpostavila tesnejše sodelovanje z območji na hrvaški
strani, kjer živi slovenska manjšina. Gre predvsem za
območje Prezida, kjer ministrstvo za kmetijstvo že dalj
časa vlaga precejšnja sredstva v projekte z njihovega
področja, hkrati pa je to tudi delovno področje urada, ki

ga vodi ga. Jaklitsch. Dogovorjeno je bilo, da poskusimo
to sodelovanje okrepiti tudi s čezmejnimi projekti.
Leto 2021 se končuje. Tako kot vsako si bomo tudi to
zapomnili po najpomembnejših dogodkih.
Upam, da si bomo naslednje leto zapomnili po dobrih
stvareh. Želim vam srečno in uspešno 2022.
Ivan Benčina

S SEJ OBČINSKEGA SVETA
Na 15. redni seji, ki je potekala 23. septembra 2021, so
svetniki obravnavali 10 točk dnevnega reda.
Najprej so sprejeli sklep o povišanju cen storitev
oskrbe s pitno vodo na območju občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 161/2021). Naša občina je cene
storitve oskrbe s pitno vodo nazadnje spremenila v letu
2013, v tem času pa so se bistveno podražili tudi drugi
elementi kalkulacije cen: električna energija, pogonska
goriva, cene vodovodnega in gradbenega materiala,
stroški dela, nova ureditev minimalne plače. Poleg tega
terenske značilnosti naše občine prispevajo k temu,
da je izvajanje oskrbe s pitno vodo zelo zahtevno in
posledično dražje, predvsem z vidika porabe električne
energije, saj je potrebno večkratno prečrpavanje vode in
na posameznih mestih kasneje reduciranje previsokih
tlakov. Podjetje Hydrovod zaradi naštetih razlogov že od
leta 2016 naprej v naši občini beleži negativen rezultat,
zato je bilo povišanje cen nujno.
Nato se je občinski svet seznanil z izvrševanjem proračuna
občine v 1. polletju tekočega leta. Skupni prihodki so bili
doseženi v višini 1.539.125 EUR, kar predstavlja 46,2 %
celotnih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2021,
skupni odhodki pa so ob polletju letošnjega leta znašali
917.662 EUR oziroma 27,1 % celotnih odhodkov za
leto 2021, ki so bili predvideni po sprejetem proračunu
v skupni višini 3.388.838 EUR.
V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep o sofinanciranju
razširjenega programa osnovne šole in vrtca, na podlagi
katerega bo občina sofinancirala stroške za varstvo
vozačev in jutranje varstvo, zgodnje poučevanje
angleščine v vrtcu, računalniško, strojno in programsko
opremo v letu 2022, prevoz otrok v šolo v naravi,
dodatne ure za otroke z odloženim vpisom v šolo
oziroma za otroke tujce ter potne stroške strokovne
delavke za izvajanje terapije s pomočjo psov, imenovane
Tačke pomagačke.
Sprejeta sta bila tudi sklepa, da se v enoti vrtca sistemizira
novo delovno mesto "spremljevalec gibalno oviranih
otrok" in da se s 1. 3. 2021 odpre nov, šesti polovični
oddelek vrtca za 1. starostno obdobje.
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Sledila je obravnava predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev občinskih
priznanj v letu 2021. Komisija je letos prejela dva predloga
za podelitev priznanj. Prostovoljno gasilsko društvo
Trava je predlagalo, da se priznanje "listina Občine Loški
Potok" podeli tovarišu Janku Cigaletu s Trave, vaška
skupnost Novi in Stari Kot pa je za dobitnika enakega
priznanja predlagala Marjana Cimpriča iz Novega
Kota, in sicer za dolgoletni prispevek k napredku vaške
skupnosti in društvenih dejavnosti v lokalni skupnosti.
Komisija je oba predloga ocenila kot utemeljena in
predlagala občinskemu svetu podelitev predlaganih
priznanj. Sklep je bil soglasno sprejet.
Nato je bil sprejet sklep o imenovanju novega
predstavnika občine v svet zavoda OŠ dr. Antona
Debeljaka Loški Potok. Sašo Debeljak je namreč zaradi
zaposlitve žene na mesto pomočnice ravnatelja za vrtec
podal odstopno izjavo. Pri imenovanju kandidatov je
zaželeno, da imajo le-ti kakršno koli povezavo z vzgojo
in izobraževanjem (najbolje je, da so starši vrtčevskih ali
šoloobveznih otrok), zato je občina za novo predstavnico
ustanovitelja v svet zavoda predlagala Mojco Bojc, ki se
je z imenovanjem v svet zavoda strinjala.
Sprejetih je bilo tudi nekaj sklepov o gospodarjenju z
občinskimi nepremičninami.
Ob koncu seje je župan predstavil informacije o izvajanju
projektov in vseh aktivnostih, ki so bile izvedene v
obdobju od zadnje seje, ter odgovarjal na vprašanja
svetnikov.
16. redna seja občinskega sveta je bila 11. novembra
2021. Dnevni red je tokrat vseboval 7 točk. Svetniki so
se najprej seznanili s končnim poročilom nadzornega
odbora o opravljenih nadzorih Občine Loški Potok v
letu 2020. Teh nadzorov je bilo skupaj pet, pri nobenem
pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Sledila je seznanitev z osnutkom proračuna Občine
Loški Potok za leto 2022. Po slednjem skupni
prihodki znašajo 3.038.082 EUR. Kapitalski prihodki
so predvideni v višini 124.000 EUR (prodaja enega
stanovanja v stanovanjskem objektu Hrib 7, prodaja hiše
Odmevi

AKTUALNO
z dvema parcelama v Srednji vasi pri Dragi in prodaja
stavbnih zemljišč), transferni prihodki pa naj bi skupaj
znašali 751.626 EUR.
Predvideni skupni odhodki za leto 2022 znašajo
3.352.304 EUR. Ker se nekatere investicije, vključene
že v letošnjem proračunu, ne bodo izvedle v predvideni
višini ali se sploh še niso pričele, bodo neporabljena
sredstva ostala konec leta na računu in se prenesla v
naslednje leto (cca 400.000 EUR). Večji investicijski
odhodki so poleg tekočih odhodkov (plače, blago in
storitve, povezane z delom občinske uprave, vzdrževanje
občinskih objektov in občinskih cest, zimska služba),
tekočih transferov (vrtec, šola, sociala, zdravstvo, gasilci)
in investicijskih transferov (gasilski domovi in oprema)
še investicije:
– dokončanje medgeneracijskega centra in stanovanj
na Hribu v višini 250.000 EUR,
– izgradnja parkirne ploščadi poleg zdravstvenega
doma (250.000 EUR),
– rekonstrukcija ceste skozi Travnik (200.000 EUR
– za pločnik, vodovod, fekalno kanalizacijo in
rekonstrukcijo dela ceste Hrib–Dednik),
– obnova ceste in čistilne naprave Srednja vas ter
ureditev ponikovalnice v skupni višini 130.000 EUR,
– rekonstrukcija ceste proti Taboru in zasaditev
drevoreda (110.000 EUR),

– izgradnja medgeneracijskega parka na Hribu poleg
doma starejših občanov ter
– prenova knjižnice v občinski stavbi v višini 15.000
EUR.
V nadaljevanju seje je bil sprejet sklep o določitvi cene
storitve 24-urne dežurne pogrebne službe na območju
občine Loški Potok. Vsebinsko ta služba obsega prevoz
od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe – Komunale Ribnica ali zdravstvenega zavoda
zaradi obdukcije pokojnika in nato do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe, vključno z njihovo
uporabo. Storitev bo dražja za cca 100 EUR in bo
znašala 249,28 EUR na pokojnika. Zaračunala pa se bo
naročniku pogreba. Sklep je objavljen v Uradnem listu
RS, št. 181/2021.
Sprejet je bil tudi sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2022. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 181/2021.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo v letu
2022 odmerjeno v enaki višini kot letos.
Ob koncu seje so bili s strani župana podani informacije
o delu občinske uprave in odgovori na zastavljena
vprašanja.
Tadeja Vesel

PREDHODNO NAROČANJE STRANK NA UPRAVNI ENOTI
RIBNICA V ČASU IZREDNIH ZDRAVSTVENIH RAZMER
V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije,
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, Odlokom o
začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in
širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 v upravnih
zadevah ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno
upravo zaradi preprečevanja širjenja virusa covid-19 na
upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

■

■
■
■

Za obisk upravne enote z namenom urejanja
upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi
po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila
na e-naslov upravne enote bodisi s posredovanjem
naročila v obliki klasične pošte.
Vlogo lahko vložite pri upravni enoti le, če se po
zakonu lahko vloži samo pri upravni enoti.
Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno
najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z
organom.
Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru
urejanja nujnih zadev, katerih ureditve ni mogoče
odložiti na kasnejši čas.
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■
■
■
■

V prostorih organa ne izvajamo pregledovanja
dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže
pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov
zadeve.
Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse)
prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih
kartic (brezgotovinsko).
Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje
primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 m),
razkuževanje rok, preverjanje PCT-pogoja (preboleli,
cepljeni, testirani).
Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred
poslovno zgradbo je prepovedano.

Sistem naročanja strank:
na telefonsko številko: 01 / 837 27 10 (upravna enota
zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas),
■ preko elektronskega naslova: ue.ribnica@gov.si,
■ po klasični pošti na naslov: Upravna enota Ribnica,
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica.
Ker vsakodnevno beležimo izjemno veliko število klicev,
vse stranke vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.
Upravna enota Ribnica

■
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AKTUALNO

OBISK MINISTRA JANEZA CIGLERJA KRALJA IN
MINISTRICE HELENE JAKLITSCH V NAŠI OBČINI
V okviru rednih regijskih obiskov je bila Vlada Republike
Slovenije 11. oziroma 12. novembra v jugovzhodni
Sloveniji. V sklopu tega obiska sta bila v naši občini
minister Janez Cigler Kralj in ministrica Helena Jaklitsch.

obisk ravno na martinovo, je minister skupaj s stanovalci
tudi zapel eno po domače, nato pa odpotoval novim
obveznostim naproti.

Najprej je bila v četrtek, 11. 11. 2021, na obisku v naši
občini tričlanska delegacija Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, ki jo je vodil minister
Janez Cigler Kralj. Gostitelj obiska je bil Dom starejših
občanov Grosuplje s svojo enoto Loški Potok, ki je
tudi poskrbel za celoten protokol. Prvotno je bilo sicer
mišljeno, da se bo obisk odvijal v DSO Loški Potok,
zaradi pojava koronavirusa v domu pa je zadnji dan
prišlo do spremembe protokola in obisk se je zato odvil
v dvorani novozgrajenega večnamenskega objekta na
Hribu.

Tu se je minister s svojo ekipo na delovnem kosilu, ki
ga je vzorno pripravil dom, sestal s predstavniki Doma
starejših občanov Grosuplje, na čelu z direktorico Metko
Velepec Šajn, vodjo enote Loški Potok Lidijo Knavs,
predsednico sveta zavoda DSO Grosuplje Klavdijo
Mehle ter podpredsednikom sveta zavoda Janezom
Svetkom, županom naše občine Ivanom Benčino ter
predstavniki stranke Nova Slovenija iz Loške doline.
V razgovoru med kosilom je gostiteljica oziroma
direktorica doma ministru najprej predstavila delo v
domu in ob tem izrazila pomen doma za območje, ki
ga pokriva, hkrati pa ga seznanila tudi s težavami, s
katerimi se srečujejo v domu pri vsakodnevnem delu. V
zadnjem letu dni so to predvsem težave s pomanjkanjem
kadra in problemi v zvezi s koronavirusom. Ministru je
predstavila tudi nekatere investicije, ki so se izvedle v
zadnjem času, in predvidene projekte, ki jih v domu še
načrtujejo. Dotaknila se je tudi projekta »Srebrna vas«,
ki ga je ministru v nadaljevanju pogovora podrobneje
predstavil župan Benčina. Po kosilu in končanem
pogovoru je minister na kratko obiskal in si ogledal
še enoto doma Loški Potok ter pozdravil in malce
poklepetal s stanovalci in zaposlenimi. Ker pa je bil
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V petek, 12. 11. 2021, pa je našo občino obiskala
ministrica brez resorja, pristojna za področje odnosov
med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS
in Slovenci po svetu, dr. Helena Jaklitsch. V prostorih
občine se je s svojo ekipo sestala z županom in delom
občinske uprave. Najprej je župan ministrici na kratko
predstavil našo občino in projekte, s katerimi smo se
in se še ukvarjamo. Predstavil je tudi nekatere primere
dobrega sodelovanja s sosednjo Hrvaško, zlasti na
področju društvene dejavnosti, predvsem pa na področju
zaščite in reševanja. V nadaljevanju obiska je ministrica
Helena Jaklitsch s svojim sodelavcem predstavila projekt
Vzorčne turistično-izobraževalne kmetije Gorski kotar,
ki jo ob finančni podpori Urada Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu ter Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v Prezidu na Hrvaškem gradi
Kmečko izobraževalna skupnost Gorski kotar.
Kmetija naj bi po zaključeni izgradnji postala center
združevanja in delovanja Slovencev, predvsem mladih,
ki živijo na tem področju. S tovrstnimi projekti se po
besedah ministrice krepi tudi samozavest Slovencev na
tem območju, ki so že tradicionalno močno povezani
s Slovenijo, obenem pa so lahko odlični ambasadorji
čezmejnega sodelovanja, povezovanja, sožitja in dobrih
medsosedskih odnosov. Vzorčna kmetija bo zagotovo
postala tudi kraj srečavanja slovenske skupnosti, saj ta
sedaj nima drugih ustreznih lastnih prostorov.
Odmevi

AKTUALNO

V nadaljnjem pogovoru je tekla razprava še o možnostih
in načinih povezovanja naše občine s slovensko
skupnostjo v Gorskem kotarju in v pogovoru sta se

obe strani strinjali, da je takšno sodelovanje možno in
dobrodošlo ter koristno za obe strani.
Tekst in foto:
Vinko Košmerl

PRED BOŽIČEM SPODBUDNE NOVICE IZ EVROPSKEGA
PARLAMENTA
Evropski
parlament
je
na
novembrskem plenarnem zasedanju
potrdil proračun Evropske unije
za leto 2022, ki je za 480 milijonov
evrov višji od izhodiščnega predloga
Evropske komisije. V parlamentu
smo ocenili, da v teh kriznih časih potrebujemo dodatna
sredstva za reševanje zdravstvene krize, ki jo je povzročil
virus covid-19. Poleg tega smo tudi prepričani, da
moramo več sredstev nameniti mladim in podnebnim
ukrepom, zato smo s končnimi, višjimi postavkami v
proračunu zadovoljni.
Zadnji podatki kažejo, da nova različica koronavirusa še
hitreje kroži med ljudmi, kar pomeni, da je cepivo, ki je
varno in ga je v EU več kot dovolj, življenjskega pomena.
Vsak pa se mora sam odločiti, komu najbolj zaupa in
kako bo odgovorno poskrbel za svoje zdravje in večjo
varnost nas vseh.
V jesenskem ciklusu plenarnih zasedanj je bilo
pomembno tudi sprejetje nove kmetijske politike
Evropske unije (EU). Spremenjena različica bo bolj
zelena, pravičnejša, prilagodljivejša in preglednejša.
Na pogajanjih o svežnju zakonodajnih reform smo
vztrajali, da bo za izvajanje reformirane skupne kmetijske
politike (SKP), ki bo začela veljati leta 2023, ključna
krepitev biotske raznovrstnosti ter spoštovanje okoljske
in podnebne zakonodaje in zavez EU.

Oktober - november - december 2021

Evropska komisija bo zato ocenila, ali so nacionalni
strateški načrti SKP v skladu s temi zavezami, kmetje
pa bodo morali izvajati podnebju in okolju prijazne
prakse. Sprejete smernice zagotavljajo, da bodo najmanj
10 odstotkov neposrednih plačil dobile male in srednje
kmetije, najmanj tri odstotke proračuna SKP pa mladi
kmetje. Hkrati smo v Evropskem parlamentu vztrajali,
da naj bo v primeru nestabilnosti cen ali trgov kmetom
v državah članicah EU na voljo krizna rezerva z letnim
proračunom v višini 450 milijonov evrov (v tekočih
cenah).
Najlepša praznovanja so tista, ko doživljamo svoje
bližnje in svet okrog sebe kot velik dar, ki nas osrečuje
in nam daje moč za življenje. Naj bo vaš letošnji božič še
posebej lep in duhovno bogat. Naj vas napolni z novim
upanjem in zaupanjem, da bomo premagali sedanje
težave in se spet veselili številnih dobrin, ki smo jih
deležni iz dneva v dan, pa jih premalokrat opazimo in
cenimo.
Želim vam blagoslovljen božič, ob
dnevu slovenske samostojnosti in
enotnosti hvaležno spominjanje
velikega trenutka naše skupne
odločitve za samostojno Slovenijo
ter zdravo in uspešno novo leto.

Ljudmila Novak,
poslanka Evropskega parlamenta
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OBISK JANŠEVE VLADE V REGIJI
Terenski obiski vlade, na katerih
se vlada kot celota seznanja z
razmerami v posameznih okoljih,
se resno dogajajo samo takrat, kadar
vlado vodi Janša. Ko smo imeli
druge premierje, se to ni dogajalo
ali pa so le poskusili in takoj ugotovili, da je to za njih
prenaporno.
A taki obiski so več kot dobrodošli. Vlada in njen
uradniški (strokovni) aparat sta prisiljena, da naredita
inventuro stanja v regiji in pobrskata po predalih,
kjer so zaradi različnih razlogov obtičale premnoge
lokalno pomembne zadeve. Velikokrat tudi povsem
neupravičeno. Župani, predstavniki gospodarstva,
javnih služb in institucij, predstavniki javnega življenja
in drugi pa imajo možnost, da na pomanjkljivosti v
okolju ali na neprimeren odnos vlade in uradništva tudi
opozorijo in predlagajo izboljšave.
Tudi ob novembrskem obisku vlade v naši regiji se je
dogajalo podobno. Ministri so se razpršili po občinah in
se seznanjali s stanjem. Na terenu marsikateri problem
zgleda precej drugače kot na načrtih (projektih) ali pri
prijavah na razpis. Ni potrebno posebej poudarjati, da
je ribniško-kočevski del še posebej problematičen, saj
je redko poseljen, podvržen izseljevanju in predstavlja
tudi najmanj obljuden del južne meje brez kakovostnega
poslovnega zaledja na slovenski in hrvaški strani. Jasno
je, da se to področje v njenem najjužnejšem delu ne
more ohranjati brez ustreznih in primerno visokih
vlaganj države v programe, ki jih vlada mora tako ali
tako financirati. Na prav to potrebo sem opozoril tudi
ob zaključku obiska vlade, na posvetu vlade s političnimi
gospodarskimi in drugimi predstavniki regije v Novem
mestu. Sem pa seznanjen, da so župani občin z našega
območja zelo kvalitetno predstavili probleme in
pričakovanja svojih okolij. Prepričan sem, da bo večji del
teh pobud in pričakovanj tudi realiziran do naslednjega
obiska.
Pa tudi sicer je odnos Janševe vlade do občin, ki so
zadolžene za zagotavljanje javnih, cestnih, komunalnih
in drugih storitev na zaokroženem območju, bistveno
drugačen od vlad, ki so jih vodili Pahor, Cerar, Bratušek
ali Šarec. Šele Janševa vlada je bistveno posegla
v financiranje občin in jim dodelila bistveno več
prihodkov, ne da bi zanje bilo potrebno pisati vloge ali
kandidirati s projekti, za katere so zaradi podfinanciranja,
še posebej to velja za podeželske občine, zelo težko
zagotavljale sredstva za lastni delež pri investicijah. Na ta
način so (z omejevanjem financiranja občin) predhodne
vlade ohranjale veliko sredstev, ki so jih namenjale za
druge namene, npr. za financiranje svojih političnih
agend, financiranje raznih študij, ki se niso nikoli
realizirale v projekte, ali za financiranje raznih društev
ali civilnodružbenih organizacij, ki niso nikomur nudile
nobene razvojne možnosti.
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Janševa vlada pa je bistveno zmanjšala metanje denarja
za neproduktivne namene, zaradi česar je deležna
serijskih uličnih protestov predvsem tistih, ki so do sedaj
lagodno živeli na račun davkoplačevalskih virov, ne da bi
za to komurkoli polagali račune. Janševa vlada je veliko
od teh sredstev prerazporedila občinam in za realne
investicije. Občinam je bistveno dvignila povprečnino
(glavarino), bistveno zmanjšala stroške občin, saj je
vrsto nalog, ki so jih do sedaj plačevale občine, prenesla
na državni proračun, povečala pa je tudi sredstva za
odpravo razvojnih zaostankov. Občine so v zadnjem letu
zadihale in župani to povsod tudi poudarjajo.
Tudi za naslednji dve leti se v državnih proračunih
odmerjajo večja sredstva za občine, prav tako dobivajo
nov zagon tudi občinske in državne investicije, ki se
izvajajo po posameznih občinah. Tudi naše občine niso
nobena izjema, čeprav so bile zadnjih deset let precej
daleč od oči oblasti. Lahko pa povem, da sem pri veliki
večini umeščanj projektov v načrte države (v t. i. NRPje) posredno ali neposredno sodeloval in jih do tega
mandata velikokrat z amandmaji predlagal v konkretne
proračune ali pomagal županom v kritičnih trenutkih,
da je prišlo do izvedbe.
Upam pa, da se bo nadaljeval tudi trend finančnega
razbremenjevanja občin, saj občine še vedno plačujejo
nekaj zadev, ki so jih pretekle vlade finančno prenesle
nanje, čeprav so zadeve tipično državne.
Moja naloga je, da v sodelovanju z župani še posebej
zagovarjam interese okolja, iz katerega prihajam.

Vsem občankam in občanom želim blagoslovljen božič
ter veliko uspeha, zdravja in družinske sreče v novem
letu. Ponosno pa praznujmo tudi državni praznik, dan
samostojnosti in enotnosti.
Jože Tanko,
podpredsednik državnega zbora

Odmevi

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
REP
U

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših
domovih
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Kako delujejo drzni tatovi?
• Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne.
• Tatovi delujejo v skupinah.
• Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma;
pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in
poskuša zvabiti stran od doma.
• Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.
policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje
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policija svetuje
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policija svetuje

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na
telefonsko številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo
pozorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer
odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so
bili ti v stiku.
Oktober - november - december 2021
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PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU SMO LETOS
VENDARLE IZPELJALI
Potem ko preteklo leto zaradi razmer v zvezi s
koronavirusom in posledično omejitev druženja ter
prepovedi zbiranja večjega števila oseb občinskega
praznika nismo obeležili s slovesnostjo, smo prireditev
ob letošnjem prazniku vendarle izpeljali. Čas, v
katerem živimo, nam sicer tudi letos žal ni dopuščal,
da bi praznik obeležili tako in v takšnem obsegu, kot
smo ga bili običajno vajeni, smo pa pripravili manjšo
slovesnost v skladu s smernicami NIJZ-ja, ki je tokrat
potekala v dvorani novozgrajenega večnamenskega
objekta na Hribu. Zaradi omejitve zbiranja so bili na
prireditvi prisotni le občinski svetniki, predsedniki
vaških skupnosti, nekateri vidnejši predstavniki življenja
v občini ter seveda lanski in letošnji občinski nagrajenci.
Prireditev je s slovensko in potoško himno začela pevska
skupina Potoški fantje.
Sledil je slavnostni govor. Kot se za takšno slovesnost
spodobi, je bil slavnostni govornik župan Ivan Benčina,
ki je v svojem govoru dejal:
Lepo pozdravljeni na
današnji prireditvi ob
občinskem prazniku
občine Loški Potok.
Zadnje leto in pol ni
bilo prijazno z nami,
saj nam je ravnanje
usmerjala epidemija.
Zahteven
čas,
v
katerem smo se znašli,
je pokazal, kakšna
družba smo v resnici.
Pokazal je, da več kot
polovica državljanov
ne razume, da smo
soodgovorni za stanje
v državi. Na žalost je
v Sloveniji demokracija
razumljena kot ureditev
individualnih pravic,
brez odgovornosti do
sosedov, sokrajanov,
sodržavljanov. Očitno
nismo še dovolj zrela
družba, da bi dojeli,
da lahko napredujemo
le s sodelovanjem in odgovornim ravnanjem. Vse več je tudi
nestrpnosti in na žalost se to odraža tudi v naši občini. Sicer
vse ni tako črno. Še vedno so ljudje, ki vse našteto razumejo
in so s svojim ravnanjem vzor tudi vsem ostalim. Na žalost
pa so premalo slišani in upoštevani. Upam pa, da se stanje
tudi na tem področju izboljša.
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Družbeno življenje in dogodki so v času epidemije najprej
povsem zamrli ali so potekali v prilagojeni obliki. Ker so
socialni stiki izredno pomembni, upam, da se bo stanje
epidemije s precepljenostjo umirilo in bodo družabni
dogodki ponovno potekali brez velikih omejitev.
Na ostalih področjih, na katere lažje vplivamo, pa je stanje
bolj zadovoljivo.
Na občini smo v teh dveh letih opravili veliko dela, kar se kaže
v številnih investicijah. Večina je plod večletnih prizadevanj
in priprav. Protiprašna zaščita na cesti Loški Potok–Loška
dolina je zaključena, poteka rekonstrukcija državne ceste
od Hriba v smeri Sodražice. Oba projekta v celoti financira
država, vendar pa je bilo predvsem za cesto proti Loški dolini
potrebno večletno prizadevanje, da je prišlo do realizacije.
Predvidoma v oktobru bo Telekom dokončal bazno postajo
za mobilno telefonijo na Lazcu, tudi tu je bilo potrebnih več
let, da so prisluhnili našim argumentom. Na cesti v Podpreski,
kjer se dela zaključujejo, večino financira država, vodovod in
javno razsvetljavo pa občina. Z lastnimi sredstvi smo letos
uredili ponikovalnico za meteorno vodo v Retjah, ravno
tako v celoti sami financiramo dveletni projekt vključitve
nove vrtine na Hribu na vodovodni sistem Loški Potok. To
je izjemno pomemben projekt, saj zagotavlja rezervni vodni
vir in bistveno kvalitetnejšo vodo za večino prebivalcev občine.
Letos smo zaključili projekt Vozimo na sonce, sofinanciran
85 % – večinoma z evropskimi sredstvi. V sklopu projekta
je bilo nabavljeno električno vozilo, namenjeno prevozu
starejših, ki nimajo lastnega prevoza, predvsem za boljšo
dostopnost do zdravstvenih storitev. Ta storitev se izvaja
preko projekta Prostofer, voznike pa zagotavlja Društvo
upokojencev Loški Potok. Storitev se je lepo prijela, izvedenih
je bilo kar lepo število voženj na preglede v Ljubljano, Novo
mesto in tudi lokalno. Ob tem pohvala vsem sodelujočim.
V sklopu istega projekta je lesna zadruga zgradila sončno
elektrarno, ki zagotavlja elektriko za polnjenje električnega
vozila in za delovanje DOLB-a. S tem vso energijo
za ogrevanje javnih stavb na Hribu zagotavljamo iz
obnovljivih virov iz lokalnega okolja. Toploto iz sekancev,
elektriko iz sonca. S tem smo uresničili projekt, o kakršnih se
na državnem nivoju zaenkrat še pišejo strategije.
Na koncu naj omenim najdražji projekt, ki trenutno
poteka v občini – obnova objekta Hrib 103, kjer bodo
medgeneracijski center, prostori DU Loški Potok, štiri
varovana stanovanja in pet stanovanj za mlade družine.
Gre za milijonski projekt, za katerega smo iz državnega
proračuna dobili 500.000 €. Sredstva so bila odobrena v
državnem zboru z amandmajem v proračunu za leto 2020.
V letu 2020 ni bilo možno priti do sredstev, saj še nobena
občina v zadnjem desetletju ni dobila odobrenih sredstev na
tak način, tako da je bilo potrebno najti pot, kako priti do
tega denarja. Potrebnih je bilo 11 mesecev truda, da smo
podpisali pogodbo z MDDSZ, tako da so sedaj ta sredstva
na voljo, investicija je v teku, računamo, da bo objekt končan
spomladi naslednje leto.
Odmevi

AKTUALNO
Razveseljivo je, da se je v zadnjih dveh letih vrnilo v Loški
Potok nekaj mladih družin, tako da trenutno občina ne
razpolaga z nobenim prostim stanovanjem. Glede na
povpraševanje po stanovanjih pa se bo ta trend nadaljeval
tudi v naslednjem letu. Menim, da je bila strategija razvoja
občine v zadnjih sedmih letih prava, saj se je lani trend
upadanja prebivalstva ustavil. Upajmo, da se bo ob pravih
ukrepih ta trend tudi nadaljeval.
Torej je razlog za optimizem. Želel pa bi si, da bi se v
pozitivno smer obrnil tudi trend odgovornosti do družbe,
katere del smo vsi. Vsak lahko nekaj prispeva, da bo življenje
tako v občini kot v državi prijetnejše.
Spoštovani občanke in občani, čestitke ob našem skupnem
občinskem prazniku.

da preteklo leto prireditve ob občinskem prazniku in s
tem posledično tudi podelitve priznanj ni bilo, so bila
na tokratni prireditvi podeljena priznanja tako za lansko
leto kot tudi letošnja.

Po govoru župana je ponovno sledil nastop Potoških
fantov, ki so z ubranim petjem slovenskih pesmi navdušili
vse navzoče v dvorani.

■

Vrhunec celotne prireditve pa je bila tudi letos
slavnostna podelitev občinskih priznanj. Glede na to,

Najprej je bilo podeljeno priznanje za leto 2020.
Priznanje "listina občine Loški Potok" za leto 2020 je
prejela pevska skupina Binklarji, in sicer za večletno
delovanje na kulturnem področju v lokalni skupnosti. V
imenu pevske skupine je nagrado prevzel gospod Franci
Vesel iz Novega Kota.
Sledila je še podelitev priznanj za leto 2021. Podeljeni
sta bili dve priznanji "listina občine Loški Potok", ki sta
ju prejela:

■

Janko Cigale s Trave za dolgoletni prispevek k
napredku vaške skupnosti in za aktivno delo v PGD
Trava,
Marjan Cimprič iz Novega Kota za dolgoletni
prispevek k napredku vaške skupnosti in društvenih
dejavnosti v lokalni skupnosti.
Med prisotnimi prejemniki nagrad
žal ni bilo gospoda Cimpriča, ki se je
predhodno opravičil in se prireditve
ni udeležil. Tako je župan nagrado
podelil le gospodu Cigaletu. V imenu
lanskoletnih in letošnjih nagrajencev
pa se je za prejeta priznanja zahvalil
gospod Franci Vesel.
S podelitvijo priznanj in ponovnim
nastopom Potoških fantov se je uradni
del prireditve zaključil. Sledila je le še
manjša pogostitev, ki jo je za prisotne
ob upoštevanju vseh zdravstvenih
zahtev pripravila Gostilna in picerija
Ana iz Retij.
Kljub neugodnim razmeram in
nepredvidljivim časom smo letos
občinski praznik vendarle obeležili.
Ob tej priložnosti se za uspešno
izvedbo najlepše zahvaljujemo pevski
skupini Potoški fantje z zborovodkinjo
Mojco Troha, ki so s svojim ubranim
petjem prireditvi dali poseben čar.
Velika zahvala gre tudi Tatjani Begič,
ki je prireditev lepo in profesionalno
povezovala.
Čeprav je letošnja prireditev kljub
vsemu lepo uspela, pa vsi seveda
upamo, da bi naslednje leto praznik
vendarle lahko obeležili vsi skupaj, kot
smo ga bili vajeni v preteklem obdobju.
Tekst in foto: Vinko Košmerl

Oktober - november - december 2021
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OBRAZLOŽITEV PRIZNANJA »LISTINA OBČINE LOŠKI POTOK« ZA LETO 2020, KI JE
BILO PODANO NA PRIREDITVI:
PEVSKA
SKUPINA
BINKLARJI

Nekoliko kasneje se je skupini s harmoniko pridružil še
Jože Žagar, doma iz Srednje vasi pri Dragi.

Razmišljanje o tem, kaj
bi počeli v dolgih zimskih
večerih, je bilo prisotno
pri večini vaščanov
Starega in Novega Kota.
Pobudnik ideje, da bi se
enkrat tedensko dobivali
in se družili ob petju,
je bil gospod Franc
Ješelnik. Njegova zamisel
je padla na plodna tla in
ob koncu leta 2014 se je
nekaj vaščanov začelo
enkrat tedensko sestajati
in prepevati. Običajno je
bilo to ob petkih ali pa v
soboto.

Prvi javni nastop je skupina imela v mesecu decembru
leta 2015 v domu starejših občanov v Loškem Potoku.
Kasneje je redno sodelovala na dogodkih, ki sta jih
pripravljala Društvo upokojencev Draga in Kulturnošportno društvo Draga. Nastopali so tudi na prireditvah,
ki obeležujejo dogodke iz NOB, polnočnicah, otvoritvah
pomembnih gospodarskih objektov, pogrebih. Do
začetka leta 2020 so zabeležili že več kot štirideset javnih
nastopov. Največji izziv za skupino pa je nastop na reviji
potoških pevskih zborov v mesecu decembru.

Gospod Franc Ješelnik je tudi idejni vodja, aranžer
glasbe, kitarist in še veliko drugega, kar je potrebno, da se
skupina z veseljem udeležuje tedenskih srečanj in poje.
Pevsko se je kalil s petjem v več zborovskih zasedbah,
svoje znanje in izkušnje pa je z veseljem in zanosom
prenašal na ostale, ki so se pridružili glasbeni skupini.

V vsakem pogledu je nastanek pevske skupine Binklarji
pomenil popestritev dogajanja na kulturnem in
glasbenem področju v Dragarski dolini.
Skupina v sedanji sestavi šteje petnajst članic in članov. To
so: Zvonka in Franc Ješelnik, Jože Žagar, Marjan Cimprič,
Vida in Mirko Pantar, Andreja in Boštjan Pogorelc, Dunja
in Jani Košir, Irena Klepac, Olga Mavrin, Jelka in Franc
Vesel ter najmlajša zvezdica Hana Cimprič.
Naj bo to priznanje pevski skupini Binklarji za vse
nastope v preteklosti in motivacija za delo v prihodnosti.

OBRAZLOŽITEV PRIZNANJ »LISTINA OBČINE LOŠKI POTOK« ZA LETO 2021, KI JE
BILA PODANA NA PRIREDITVI:
JANKO CIGALE
Znani slovenski pisatelj
Ivan Sivec naše kraje
in ljudi opisuje v knjigi
Prve lastovke, katerih
značilnost je tudi ta, da se
vsako leto rade vračajo na
jug. Podobno je z Jankom.

Je aktiven član več društev in predstavnik vasi Trava.
Kljub letom je najaktivnejši član PGD Trava. Vendar
Janko ne skrbi samo za Travo, aktiven je v vseh vaseh
in na različnih področjih. Sklicuje in usklajuje sestanke,
pomaga starejšim od sebe in uči mlajše prave poti. Je
skrben, natančen in dosleden. Nanj se vedno lahko
zaneseš. Krasi ga prav poseben nasmešek, ki še v tako
žalostnih trenutkih vedno daje tolažbo. Redko se pusti
ujeziti, ko pa se, pa se zna postaviti zase.

Dolga leta je živel v
Ljubljani, si tam ustvaril
dom in družino in
tlakoval službeno pot. Na
Travo se je redno vračal
k staršem. Ko pa je skozi
desetletja aktivnega dela
dočakal upokojitev, se je
kot lastovka vrnil na jug,
domov. In ko se je ravno
pripravil na mirno preživljanje jeseni svojega življenja,
se je v njem prebudil duh solidarnosti, druženja, znanja,
humanitarnosti, želje po novih znanjih in aktivno je
vstopil v družabno življenje naših krajev.

V PGD Trava se je vpisal 1. 1. 2010 in leta 2012 pri
svojih 62 letih opravil osnovni tečaj za gasilca in ga
leto dni kasneje nadgradil z opravljenim tečajem za
čin gasilca. Odlikovan je bil za dolgoletno delo in
je prejemnik priznanja gasilske zveze III. stopnje. Je
predsednik komisije za veterane, strojnik, skrbnik za
celotno gasilsko opremo, član tekmovalnih ekip, pomaga
pri organizaciji in delu pri gasilskem domu, aktivno
sodeluje pri delovnih akcijah in je vedno rad prisoten
na družabnih dogodkih. Je eden redkih ljudi, ki rad živi,
ljubi življenje in zna pustiti tudi drugim, da živijo in kdaj
pa kdaj zagrešijo. Takrat se nasmeji in tiho, nesebično
priskoči na pomoč.
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Janko Cigale je v PGD Trava najljubša lastovka, ki se je
vrnila domov, na Travo, in društvo je nanj zelo ponosno.

MARJAN CIMPRIČ
Marjan je eden redkih v Novem Kotu, ki se je tako
navezal na rojstni dom, da se je odločil ostati doma.
Sprejeti takšno odločitev ni bilo lahko, še posebno ne,
ko je videl, kako večina njegovih vrstnikov odhaja od
doma v svet za boljšim kruhom. Pri Marjanu je ljubezen
do doma in dela na kmetiji premagala skušnjavo po
»lahkotnejšem« življenju. Po končani osnovni šoli,
ki jo je obiskoval v kar treh različnih krajih, Starem
Kotu, Starem trgu pri Ložu in Kočevju, se je zaposlil v
Kovinoplastiki Lož in tam delal do upokojitve.
Glede na to, da je bil eden redkih, ki je ostal doma, je
že zgodaj začel spoznavati, kaj vse je potrebno, da neka
skupnost obstaja. Tu mislimo predvsem na zagotavljanje
osnovnih infrastrukturnih potreb za delovanje vasi.
Danes si težko predstavljamo takratne razmere, še
posebno glede na geografsko lego vasi Novi Kot. Iz
spoznanja, da lahko tudi skozi obstoječe organizacije in

društva, ki so bila aktivna na našem področju, predstavi
eksistenčne težave vasi Novi Kot, je že v mladosti postal
član Prostovoljnega gasilskega društva Podpreska, Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Draga, Kulturnošportnega društva Draga in kasneje član Društva
upokojencev Draga ter pevske skupine Binklarji.
Poleg tega, da je aktivno deloval, kar počne še danes v
vseh delujočih organizacijah in društvih v Dragarski
dolini, pa je bil aktiven tudi na področju vaške skupnosti
Novi Kot in Stari Kot. Nobena delovna akcija v Novem
Kotu se ne zgodi brez njegove prisotnosti. Sodeloval
je pri obnovi cerkve v Starem Kotu, gradnji gasilskega
doma v Novem Kotu in bil kot predsednik vaške
skupnosti Novi Kot in Stari Kot član gradbenega odbora
občine Loški Potok pri gradnji vodovoda, elektrifikaciji
dela vasi in asfaltiranju lokalnih cest v Novem Kotu. Vsa
leta, odkar je zgrajen gasilski dom v Novem Kotu, je tudi
njegov skrbnik. Na vseh dogodkih, pa naj gre za delovne
akcije ali pa športno-kulturne prireditve, skrbi za dobro
voljo udeležencev. Še posebno priljubljen je med otroki
v času novoletnih praznikov, ko se pojavi v vlogi dedka
Mraza.

NOVI KOT IN STARI KOT V LETU 2021
Ko se bliža konec koledarskega leta, se običajno v mislih
skušamo spomniti, kaj se nam je zgodilo v iztekajočem
se letu. To velja za posameznike, družine, podjetja, javne
ustanove in tudi vaške skupnosti, kot je naša.

dela je z odliko, tako kot je že v navadi, opravila ekipa
Jožeta Žagarja. Fotografija greza je nastala ob njegovem
nastanku. Kasneje se je volumen greza povečal na
dimenzije, ki jih v elaboratu navaja dr. Mitja Prelovšek.

Še konec leta 2020 je v mesecu oktobru prišlo ob glavni
cesti v Novem Kotu do udora – greza zemlje. Glede na
to, da se grez nahaja tik ob glavni cesti, je lastnik zemljišča
iz varnostnih razlogov okolico greza zavaroval. Ogled
greza v povprečnem premeru treh metrov, globini dveh
metrov in po grobem izračunu prostornine dvanajst
kubičnih metrov ter požiralnika, ki se nahaja v neposredni
bližini greza, je opravil naš sovaščan dr. Mitja Prelovšek
z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Na osnovi
strokovno ugotovljenih dejstev je izdelal elaborat o grezu
in požiralniku, ki ga je temeljito raziskal, predlagal pa nam
je tudi možne načine sanacije greza.

V času poletja sta zasvetili še dve novi luči javne
razsvetljave. Ena v Novem Kotu in druga v Starem Kotu.
Javna razsvetljava je eden pomembnejših dejavnikov
kakovosti življenja v prostoru, saj omogoča večjo
prometno in osebno varnost pa tudi varnost premoženja.
Javna razsvetljava prispeva k podobi naselja v nočnem
kot tudi dnevnem času.

V mesecu juliju se je asfaltiral del ceste v Starem Kotu.
Vaščani so pričakovali, da se bo cesta asfaltirala v
celoti, vendar v občinski blagajni denarja za asfaltiranje
celotnega odseka ceste ni bilo.
O grezu in z elaboratom smo seznanili odgovorne na
občini. Postopki sanacije greza so stekli. Vsa operativna
Oktober - november - december 2021

Vaščani so to sprejeli z razumevanjem, saj dobro poznajo
pregovor kamen na kamen …
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Na pobudo g. Antona Cimpriča, predsednika KO ZB
Draga, se je pristopilo k obnovi spomenika v Novem
Kotu, posvečenega padlim borcem in žrtvam fašizma v
drugi svetovni vojni.
Ena hiša v Starem Kotu se je priključila na vodovodno
omrežje, dve hiši v Novem Kotu pa sta se priključili na
optično omrežje.
Za prvomajske praznike smo postavili mlaj. Da nas pozimi
ne bo zeblo, smo na delovni akciji pripravili drva za zimo,
s katerimi ogrevamo gasilski dom v Novem Kotu.
Poleg zgoraj zapisanega smo se lotili še projekta
"SAMOOSKRBNA SREBRNA VAS". Projekt je
izdelala ga. Zvonka Ješelnik. Prvič je bil predstavljen

na sestanku vaške skupnosti Novi Kot in Stari Kot
v razširjeni sestavi. S projektom smo seznanili tudi
predstavnike občine Loški Potok in ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ko so prišle
informacije o projektu v javnost, so povzročile veliko
medijske pozornosti. Obiskali so nas posamezniki, ki so
želeli iz prve roke še kaj več izvedeti o ideji SREBRNE
VASI, novinarji časopisnih hiš in televizijskih postaj.
Nekateri že dogovorjeni sestanki, s katerimi bi
nadaljevali s projektom SREBRNE VASI, so zaradi
dogajanja, povezanega s covidom-19, za nedoločen čas
prestavljeni v prihodnost, pa tudi nekatere pomisleke v
lokalni skupnosti bo potrebno še razjasniti.
Vsekakor je ideja SREBRNE VASI enkratna: zagotoviti
življenjske pogoje prebivalcem lokalne skupnosti v celoti
tako, da jim bo omogočeno čim dlje časa ostati na svojih
domovih. Vse v povezavi s projektom se je dogajalo
zelo hitro. Nekoliko premora nam bo prišlo prav, da si
zbistrimo misli in gremo naprej.
Seveda pa smo se vaščanke in vaščani Novega Kota letos
najbolj razveselili odločitve mlade tričlanske družine, da
se za stalno naseli v Novem Kotu.
Zapisal in fotografiral: Franc Vesel

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2022
želi vsem občankam in občanom
občine Loški Potok
vaška skupnost
Novi Kot in Stari Kot
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DELOVANJA DRUŠTEV

MEDDRŽAVNA VAJA GZ LOŠKI POTOK IN VZG ČABAR

Sodelovanje gasilcev je seveda zelo pomembno in
Gasilska zveza Loški Potok vse od ustanovitve leta
1996 uspešno sodeluje z ostalimi zvezami v naši gasilski
regiji in našimi sosedami, ki spadajo v drugo regijo.
Oziroma tudi v drugo državo. Smo obmejna občina
in na našem območju sta tudi dva mejna prehoda s
sosednjo državo Hrvaško. Nekatere vasi so praktično
ob meji, tako na slovenski kot hrvaški strani, prebivalci
se poznajo, sodelujejo in si pomagajo. Tudi na področju
gasilstva že vrsto let sodelujemo in se udeležujemo
»skupštin Vatrogasne zajednice grada Čabra« in
njihovih »dobrovoljnih vatrogasnih društev (DVD)«,
kolegi »vatrogasci« pa skupščin naše GZ in zborov
članov naših dveh obmejnih društev, PGD Trava in

PGD Podpreska. Ker vemo, da požar in ostale nesreče
ne poznajo mej, pa občasno organiziramo tudi skupne
operativne vaje.
Tako smo skupno vajo načrtovali že v letu 2020, a zaradi
znanih covid ukrepov izvedba ni bila mogoča. Smo pa
vajo samo prestavili v letošnje leto, v mesec oktober,
ko vsako leto v naši GZ organiziramo skupno vajo
vseh šestih društev. Vodstvi obeh zvez sta od sprostitve
ukrepov dalje načrtovali skupno vajo, scenarij pa je s
pomočjo vodstev naše osrednje enote, PGD Hrib, in
PGD Podpreska, na območju katerega se je vaja odvijala
na naši strani meje, ter v sodelovanju z vodstvom VZG
Čabra sestavil naš poveljnik Samo Ravnikar.
Obmejna vaja je bila izvedena 23. 10. 2021. Temeljila je
na predpostavki, da se je gozdni in travniški požar začel na
območju Republike Slovenije, nato pa se je razširil tako
na našem področju kot v sosednjo Hrvaško. Poudarek
vaje je bil predvsem na komunikaciji in sodelovanju,
gasilci pa smo ukrepali samo na območju matične
države. V vaji je iz naše GZ sodelovalo 9 gasilskih vozil
in 54 gasilcev iz vseh PGD (Podpreska, Hrib, Travnik,
Mali Log, Retje in Trava), skupaj s hrvaškimi kolegi
pa nas je bilo čez 100. Vsi sodelujoči smo izpolnjevali
PCT-pogoj, saj smo se na skupno analizo vaje odpeljali
čez državno mejo do novega gasilskega doma v Prezidu.
Vaje se je udeležil tudi župan oziroma "gradonačelnik"
Čabra Antonio Dražović in želja vseh je bila, da se
skupne vaje izvedejo večkrat. Spoznamo se namreč z
ovirami, opremljenostjo in usposobljenostjo sosedov
ter sprejmemo ukrepe za boljše strokovno sodelovanje
pri morebitnih nesrečah.
Aleksander Car,
predsednik GZ Loški Potok
Foto: Vinko Košmerl

Oktober - november - december 2021
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KDO IN ZAKAJ NOSI STROŠEK ZA ODSTRANITEV
NEZAKONITO ODLOŽENIH ODPADKOV
Ker gre pri nezakonitem odlaganju odpadkov le redko
za neposredno osebno zaznavo prekrška s strani uradne
osebe, se v teh primerih v postopku o prekršku odloča
z odločbo o prekršku in ne s plačilnim nalogom, zato je
poleg izreka globe ob izdaji odločbe o prekršku potrebno
odločiti tudi o stroških prekrškovnega postopka. Ti so
določeni v 143. členu Zakona o prekrških in so na primer
izdatki za priče, potni stroški uradnih oseb, sodne takse in
podobno.

Občinski inšpektorati v obdobjih preventivnih aktivnosti
in intenzivnih inšpekcijskih nadzorov z različnimi
pristopi, kot so javni pozivi in objave, obveščanje javnosti z
udeležbo novinarjev na skupnih akcijah, članki v lokalnih
glasilih in podobno, obveščajo občanke in občane o
namenu inšpekcijskega nadzora nad pravilnim ravnanjem
z odpadki kot tudi o vsebini zakonskih določb, ki urejajo
to področje.
Po 157. a-členu Zakona o varstvu okolja odredi občinska
inšpekcija odstranitev komunalnih odpadkov, ki so
nezakonito odloženi na zemljišču v lasti države ali občine,
izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z
odpadki. Če pa so na zemljišču v lasti države ali občine
nezakonito odloženi odpadki, ki niso komunalni odpadki,
pa njihovo odstranitev odredi državna inšpekcija, pristojna
za okolje. Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja,
imata tako občina kot država pravico in dolžnost od
povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov izterjati
vračilo stroškov.
Upravnega inšpekcijskega postopka, katerega namen je
odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, pa ne gre
enačiti s postopkom o prekršku. V postopku o prekršku se
ugotavlja kršitelj, ki se mu enako kot na primer vozniku,
ki vozi prehitro in ne upošteva cestnih predpisov, izreče
globa. Višina globe za nezakonito odložene komunalne
odpadke je določena z občinskim odlokom, zato se lahko
od občine do občine razlikuje, čeprav gre načeloma za
enako kršitev. Po določbah Zakona o prekrških se smejo
z odlokom samoupravne lokalne skupnosti določiti
prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem
znesku ter samo za kršitve tistih predpisov, ki jih same
izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali
uredba še ne sankcionira. Zakon o prekrških določa tudi
razpon, znotraj katerega lahko samoupravne lokalne
skupnosti predpisujejo višino glob za prekrške. Smiselnost
povezovanja občin v organe skupnih občinskih uprav
pa je med drugim tudi v tem, da občine v okviru svojih
krajevnih pristojnosti predpisujejo enake globe za enake
prekrške na širšem območju ter na ta način poenotijo
ukrepanje zoper povzročitelje.
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Ker pa je po odredbi uradne osebe v upravnem
inšpekcijskem postopku odpadke potrebno odstraniti,
in sicer v primeru, ko je lastnik zemljišča občina ali
država, preko izvajalca javne službe, tudi v tem postopku
lastniku zemljišča nastanejo določeni stroški, ki se v
primeru občine ali države prehodno pokrijejo iz javnih
sredstev. Zato je zakonodajalec določil, da imata
občina ali država pravico in dolžnost od povzročitelja
nezakonito odloženih odpadkov izterjati vračilo tako
nastalih stroškov. Ti se od povzročitelja izterjajo po
Obligacijskem zakoniku, z namenom povrnitve nastale
škode, in nimajo nič skupnega s stroški postopka, ki jih je
v postopku o prekršku izrekel prekrškovni organ. Enako
pravico, da od povzročitelja zahteva vračilo stroškov za
odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ima tudi
vsak drug lastnik zemljišča, le da v tem primeru inšpekcija
ali policija lastnikov zemljišča o tem, ali je povzročitelja
ugotovila ali ne, neposredno ne obvešča. Lahko pa vsak
lastnik zemljišča to informacijo pridobi, če zoper znanega
povzročitelja uveljavlja odškodninski zahtevek.
V interesu vseh nas je, da je tovrstnih prekrškov in
izrečenih glob čim manj, zato pozivamo vse občane in
občanke k pravilnemu ravnanju z odpadki in njihovemu
ustreznemu odlaganju, saj na ta način vsi skrbimo za lepo,
čisto in urejeno okolje, v katerem bivamo.

Odmevi

AKTUALNO

EKOLOŠKI OTOKI POLEG POKOPALIŠČ
EKOLOŠKI OTOKI
Ekološki otoki so poseben prostor, kjer lahko občani
dostavite odpadke, ki ne sodijo v domače zabojnike
in vreče. Na vseh ekoloških otokih sta postavljena
zabojnika za papir, papirno/kartonsko embalažo in
stekleno embalažo, na nekaterih pa je postavljen tudi
zbiralnik za odpadno električno in elektronsko opremo
manjših velikosti.

EKOLOŠKI OTOKI POLEG POKOPALIŠČ
Na ekoloških otokih poleg pokopališč pa se nahajata tudi
zabojnika za embalažo in biološke odpadke. Ta dva sta
namenjena zgolj in samo odpadkom s pokopališč.

V primeru napačno odloženih odpadkov je zagrožena
denarna globa v višini 200 € za fizične osebe in do 1000 €
za pravne osebe.

ZABOJNIK ZA ODPADNE SVEČE
Pri odlaganju odpadnih sveč v za to namenjene zabojnike
poskrbite, da sveče v celoti potisnete skozi odprtino in
jih ne puščate zataknjene v odprtini. Posledično ostali
obiskovalci predvidevajo, da je zabojnik poln, in po
nepotrebnem odlagajo sveče poleg zabojnika.
V zabojnik za sveče sodijo samo sveče – parafinske in
elektronske sveče.

V zabojnik za embalažo sodijo plastične vrečke,
plastični podstavki rož, plastični lončki rož …, ki
nastanejo na pokopališčih.
V zabojnik za biološke odpadke sodijo ovenelo cvetje
z grobov in vaz, ovenelo cvetje ikeban in vencev, trava,
plevel, obrez grmovnic z grobov, papirne brisače …, ki
nastanejo na pokopališčih.
Biološke odpadke in embalažo, ki nastajajo v
gospodinjstvu, je prepovedano odlagati v zabojnike na
ekoloških otokih poleg pokopališč. V kolikor potrebujete
zabojnik za biološke odpadke, ga lahko naročite na
Komunali Ribnica.

Poskrbimo, da bomo odpadke, ki smo jih povzročili ob
obisku ali pri urejanju grobov, odložili v za to namenjene
zabojnike in ekološki otok zapustili čist in urejen.

KOMUNALA RIBNICA D. O. O.
Goriča vas 11 A
1310 RIBNICA
01 836 11 38
01 835 90 80						
031 758 717
info@komunala-ribnica.si
Nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo izgled ekološkega otoka in tudi
izgled naših krajev.

POGREBNA DEŽURNA SLUŽBA

Nepravilno odlaganje obenem povzroča, da odpadkov,
ki nastanejo na pokopališču, velikokrat ni mogoče
odložiti, ker so zabojniki prepolni odpadkov, ki jih
nevestni občani prinesejo iz gospodinjstev.

CESTNA DEŽURNA SLUŽBA

Oktober - november - december 2021
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AKTUALNO

V SLOVENIJI SE ŠIRI MREŽA ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH
APARATOV

oktoberSCYCLE
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obdelana in reciklirana manj kot polovica e-odpadkov, ki povzročajo veliko okoljsko škodo,« pravi Pascal Leroy,
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Mednarodni dan e-odpadkov 2021
E-ODPADKOV
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motivatorjev ljudi za ukrepanje v zvezi z e-odpadki," pravi
Magdalena Charytanowicz iz WEEE-foruma, pristojnega
za mednarodni dan e-odpadkov.

delujočim aparatom, ki jih ne potrebujejo več, podaljšati
življenjsko dobo. Zaenkrat jih najdete na naslednjih
lokacijah: zbirni center Bukovžlak (RCERO Celje),
zbirni center Mozelj (Kočevje), zbirni center Vranoviči
Lani se je dogodku pridružilo več kot 120 organizacij iz (Črnomelj), zbirni center Jesenice, zbirni center Ljutomer,
50 držav po vsem svetu in vsaj toliko jih pričakujejo tudi CERO Špaja dolina (Grosuplje), zbirni center Bohinjska
letos.
Bistrica, zbirni center Kranjska Gora, zbirni center Dolga
Poljana (Ajdovščina), center ponovne uporabe Velenje,
zbirni center Suhadole (Komenda), zbirni center Neža
(Trbovlje), zbirni center Zagorje ob Savi, zbirni center
Sevnica, zbirni center Šmartno (Šmartno pri Litiji), zbirni
center Spodnji Stari Grad (Krško) in zbirni center Boršt
(Brežice). V teh kotičkih se je skupaj zbralo že skoraj 1.000
aparatov, ki še delujejo, od tega jih je bila skoraj polovica
manjših gospodinjskih
aparatov.13.Izvajalci
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Ljubljana,
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podobno kot drugje v Evropi. Za oddajo odpadne prednjačijo občine, kjer so kotički prisotni najdlje: Celje,
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ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter spodbuditi potrošnike k pravilni oddaji e-
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LOKALNO

NARAVOSLOVNI DOM LOŠKI POTOK – EVROPSKI PROJEKT
LAS
Lovska družina Loški Potok je bila ustanovljena leta
1946, letos beležimo že 75 let njenega uspešnega
delovanja. Trenutno imamo v LD Loški Potok 42 članov
in veseli nas, da se nam vsako leto pridruži nekaj novih
članov. Imamo 4800 ha veliko lovišče, ki se razprostira
med 700 m in 1150 m nadmorske višine. Najštevilčnejša
divjad pri nas je srnjad in jelenjad, ponosni pa smo, da
imamo v lovišču stalno prisotne vse tri velike evropske
zveri – medveda, volka in risa, občasno se pojavlja tudi
šakal. Pri doselitvi risov iz Romunije in Slovaške sodeluje
tudi LD Loški Potok v okviru projekta Lyfe Lynx, saj sta
bila v prilagoditveno oboro Loškega Potoka izpuščena
dva risa, z imenom Goru in Boris, prvi v letu 2019 in
drugi leta 2020.
Pomembni dogodki v zgodovini LD Loški Potok so bili:

■
■
■
■

■

■
■

Leta 1946 ustanovitev Lovske družine Loški Potok.
Leta 1958 izgradnja lovske koče v Sušjah.
Leta 1969 izgradnja še ene lovske koče v Jazbini.
Med letoma 1978 in 1981 je potekala gradnja lovskega
doma, kasneje še gradnja gospodarskega poslopja za
potrebe shrambe orodja in ostalih stvari za potrebe
LD Loški Potok, ki pa je ostalo nedokončano do
letošnjega leta.
Leto 2015 predstavlja najbolj prelomno leto v
razvoju LD Loški Potok – pričetek lovnega turizma,
in sicer produkt opazovanje in fotolov medveda
in ostalih divjih živali. To nam je dalo pomemben
finančni zagon, saj smo lahko izvedli drastičen razvoj
in napredek LD Loški Potok.
V letu 2019 smo pridobili certifikat "Medvedu
prijazno," ki ga podeljuje evropska organizacija Life
Dinalp Bear, in smo prva lovska družina v Sloveniji,
ki smo prejeli ta certifikat.
V letih 2020–2021 izgradnja Naravoslovnega doma v
okviru evropskega projekta LAS za potrebe vzgojnoizobraževalnih namenov. Otvoritev Naravoslovnega
doma je bila dne 25. 9. 2021, v nadaljevanju je opisan
potek projekta.

Kako smo prišli na idejo in kako se je projekt
Naravoslovni dom odvijal:
V januarju 2019 smo bili predstavniki vseh društev, ki
delujemo na območju občine Loški Potok, povabljeni
na sestanek na občino Loški Potok. Na sestanku so
nam predstavniki akcijske skupine LAS od Turjaka do
Kolpe predstavili, da so za leto 2019 razpisana evropska
finančna sredstva, in sicer za projekte, ki vzpodbujajo
razvoj podeželja. Povedali so nam tudi usmeritve, kaj
vse je potrebno pripraviti za dokumentacijo projekta ter
katere vsebine mora projekt vključevati. To so:
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■
■
■
■
■
■

razvoj podeželja
ohranjanje kulturne in naravne dediščine
medgeneracijsko povezovanje
vključevanje ranljivih skupin
ohranjanje naravnega okolja
možnosti nudenja zaposlitve

Nato smo se člani upravnega odbora LD povezali z
idejami, kakšen projekt bi lahko pripravili za kandidaturo.
Po nekajdnevnem razmisleku smo prišli na idejo, da
bi nedokončan gospodarski objekt iz leta 1985, ki je
potreben temeljite obnove, preuredili v naravoslovni
dom in ga konstrukcijsko povezali z obstoječim lovskim
domom. V naravoslovnem domu bi imeli predavalnico
in muzej z imitacijo naravnega gozdnega okolja in
prepariranimi divjimi živalmi.

V projekt smo zaradi razpisnih pogojev LAS povabili še
partnerja, Občino Loški Potok in Lesno zadrugo Loški
Potok, ter si razdelili vloge v projektu.
Že v februarju 2019 smo začeli s pripravo in pisanjem
zelo obsežne dokumentacije projekta, skladno s
smernicami LAS. V času priprave vloge je bilo potrebno
pridobiti tudi vsa dovoljenja za gradnjo in ponudbe
izvajalcev za gradnjo in storitve …
V septembru 2019 smo v roku oddali dokumentacijo
projekta Naravoslovni dom na LAS. Po nekaj mesecih
smo v začetku leta 2020 v LD Loški Potok prejeli veselo
novico, da smo uspeli s prijavljenimi vsebinami projekta
pridobiti maksimalna dodeljena evropska finančna
sredstva v višini 80.000 €. Med prijavljenimi projekti so
bili izbrani le trije projekti.
Glavne aktivnosti v okviru projekta Naravoslovni
dom:

■
■
■

izgradnja naravoslovnega doma;
ureditev naravoslovne sobe oz. predavalnice za največ
40 oseb, kjer se bodo odvijali naravoslovni dnevi in
delavnice z vsebinami naravoslovja;
ureditev muzeja, kjer bo prikazano naravno gozdno
okolje s prepariranimi divjimi živalmi;

Odmevi
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■
■

■

vzpostavitev programa naravoslovnih dni in
programa za naravoslovne delavnice ter izvedba leteh;
vzpostavitev nove spletne strani, ki bo vsebovala
promocijo in predstavitev (turistične) ponudbe
Loškega Potoka in okolice ter priprava zgibanke, ki
bo vsebovala promocijo in predstavitev (turistične)
ponudbe Loškega Potoka v 4 jezikih;
umestitev naravoslovne učne poti po gozdu od Bele
Vode proti vrhu Hriba, kjer je moč videti naravni
vodni izvir, kraško jamo, kaluže za divjad, raznolike
drevesne vrste, stopinje divjadi …

naravoslovni dom. V naravoslovnem domu je vgrajeno
tudi dvigalo za prevoz invalidov in težje gibljivih oseb
do 1. nadstropja. Gradnja in oprema notranjosti doma
sta bili zaključeni v avgustu 2021.
Dne 25. 9. 2021 smo imeli slavnostno otvoritev doma,
a smo bili zaradi razmer glede epidemije covid prisiljeni
omejiti število povabljenih gostov na otvoritev.

Cilji projekta:

■
■
■
■
■

povečanje prepoznavnosti Loškega Potoka kot
turistične destinacije
povečanje turistične ponudbe in povezovanje lokalne
turistične ponudbe
spodbujanje dejavnosti in programov, ki zmanjšujejo
posege v naravo
krepitev zavedanja o bogastvu neokrnjene narave
in varovanju vseh divjih živali, ki živijo v njej, z
ozaveščanjem prebivalcev o pomenu varstva narave
in ohranjanja narave
v obliki naravoslovnih dni in naravoslovnih delavnic
poučitev vseh udeležencev teh dogodkov, kako se
pravilno obnašati v naravnem gozdnem okolju in
kako sobivati z divjimi živalmi, poudarek tudi na vseh
ogroženih živalskih vrstah, ki živijo na območju LAS
(ris, divji petelin, gozdni jereb, orel), in ukrepi, kako
lahko pomagamo, da preprečimo njihovo izumrtje

Otvoritev Naravoslovnega doma Loški Potok

Naravoslovni dom v Loškem Potoku je prvi naravoslovni
dom na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka
do Kolpe in kot tak predstavlja inovativnost na tem
območju. Z novim inovativnim turističnim produktom,
ki ne bo bremenil okolja, obenem pa bo promoviral
neokrnjenost in ohranjenost naravnega okolja potoških
gozdov in divjih živali, želimo popestriti turistično
ponudbo območja.
Osnovne šole in vrtci so z navdušenjem pozdravili
našo idejo izgradnje naravoslovnega doma za potrebe
organizacije naravoslovnih dni in naravoslovnih
delavnic, saj glede na razgovore z njimi šolam
primanjkuje novih vsebin in praktičnih tematik s
področja naravoslovja. V okviru tega projekta pa
ponujamo nove tematike in združitev teoretičnega in
praktičnega znanja in izkušenj, ki jih bomo prenesli na
udeležence teh dni in delavnic.

Naravoslovni dom Loški Potok

Gradnja naravoslovnega doma se je začela poleti 2020,
kjer smo člani LD s prostovoljnim delom in lastnim
lesom zamenjali streho in opravili manjša rušitvena dela
na dotrajanem gospodarskem objektu. Nato sta sledili
gradnja novega povezovalnega dela do lovskega doma
in rekonstrukcija obstoječega gospodarskega poslopja v
Oktober - november - december 2021

V oktobru smo že začeli z naravoslovnimi dnevi za
osnovne šole. Učenci so z velikim veseljem poslušali in
prejeli tako teoretične kot praktične vsebine in nadgradili
svoje znanje. Najbolj pa so bili navdušeni nad muzejem
in gozdno učno potjo v jesenskih barvah.
Na koncu se želim kot vodja projekta Naravoslovni dom
posebej zahvaliti:

■

projektnima partnerjema Občini Loški Potok in
Lesni zadrugi Loški Potok in vsem izvajalcem
gradbenih del in storitev;
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■
■

■
■

posebna zahvala Nini Sterle, predstavnici LAS, za
vso pomoč in svetovanje pri pripravi dokumentacije
projekta;
posebna zahvala velja trem članom LD, ki so opravili
vsak preko 100 prostovoljnih delovnih ur; to so Janez
Sterle, Damjan Lavrič in Andrija Cvar, zahvala tudi
ostalim članom LD, ki so opravili prostovoljne ure na
projektu;
Tatjani Begič za lepo izpeljan program otvoritve
Naravoslovnega doma in gospodu župniku za
blagoslov doma;
na koncu zahvala tudi dekletom, ki so pomagala pri
finalnem čiščenju doma in organizaciji otvoritve:
Nataši, Barbari, Duši, Danici in ženi Tadeji, ki je v
času projekta razumela in sprejela mojo pogosto
odsotnost od družine.

Naravoslovni dom – muzej

V septembru in oktobru se je v kinematografih vrtel
dokumentarni film z naslovom "Divja Slovenija" in v
naslednjem letu se bo film odvijal tudi na RTV Slovenija.
Naj poudarim, da je filmski ekipi pomagala LD Loški
Potok in omogočila snemanje kakovostnih posnetkov
medvedov in volkov v Loškem Potoku.
LD Loški Potok ima tudi v naslednjih letih ambiciozne
načrte, in sicer adaptacijo notranjih prostorov v lovskem
domu in izdelavo nove fasade z izolacijo, ki se bo zlila v
celoto z naravoslovnim domom. V planu je tudi celotna
prenova lovske koče v Sušjah.

Naravoslovni dan – predavanje

Za LD Loški Potok:
Aleš Bambič, vodja projekta Naravoslovni dom

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
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KORONA PREKINITEV; UPAJMO, DA NE SPET 19 MESECEV
Zaradi epidemije so morala sredi študijskega leta
2019/2020 vsa društva UTŽO v Sloveniji prekiniti
izobraževanja. Bili smo prepričani, da prekinitev ne
bo trajala kaj več kot do jeseni, in se prekleto motili.
Moralo je miniti neverjetnih 19 mesecev, preden so bili
ustvarjeni minimalni pogoji, da smo lahko v Odmevih
ponudili članstvu in vsem zainteresiranim starejšim
občankam in občanom neposredna izobraževanja za
38 vsebin in dejavnosti. Ker so za kakovostno staranje
pomembne tako miselne kot telesne dejavnosti pa tudi
prehrana, smo že uveljavljenim vsebinam dodali tudi
različne gibalne dejavnosti in prehransko tematiko.
Odziv je bil nad vsemi pričakovanji. Iz vseh treh občin
smo dobili kar 140 prijav in tudi iz Loškega Potoka jih
je bilo kar nekaj, največ za računalništvo. Očitno takšna
izobraževanja in druženja starejši potrebujemo in si
jih želimo. Žal se je hkrati izkazalo, da so PCT-pogoji
velikemu delu našega članstva prevelika ovira. Tukaj
ne vidimo druge rešitve kot izobraževanje na daljavo,
podobno kot smo ga ponudili spomladi.
Letos v oktobru smo organizirali izobraževanja v 11
skupinah, vendar je epidemija z zastrašujočimi rekordi
v Sloveniji ponovno začela ustavljati življenje. Začeli so
obolevati tudi cepljeni in morali smo začasno prekiniti
vsa izobraževanja, še preden je pet skupin sploh imelo
prvo srečanje. Ostalih šest skupin pa je komajda začelo z
delom, kot prikazuje spodnja tabela.

Epidemiologi so napovedovali, da se bodo razmere
začele umirjati decembra, vendar je bil marsikdo
skeptičen do teh napovedi. V Društvu UTŽO Ribnica,
Sodražica, Loški Potok bomo prijavljene vsekakor
povabili k izobraževanju, takoj ko bo mogoče.
Žal je oktober prinesel tudi neugodno spoznanje, da
je epidemija državljane neusmiljeno cepilsko razdelila
v dve nasprotujoči si skupini. K temu velja posebej
poudariti, da si v upravnem odboru društva glede zaščite
pred covidom ne jemljemo pravice presojati, kdo ima
prav in kdo ne. Zavedamo se, da gre za prepričanja, do
katerih ima vsak pravico. O prepričanjih pa ni pametno
razpravljati, saj bi to verjetno poglabljalo nasprotja,
porajalo zamere, povzročalo frustracije. Starejši za vse
to nimamo časa, raje se posvečamo dejavnostim, ki tudi
s PTC-pogoji prispevajo k ohranjanju psihofizičnih
sposobnosti in podpirajo kakovostno staranje. Vabimo
vas, da se vključite, kjer je le mogoče, ali takoj ko bo
mogoče. Zakaj ne?!
V upanju, da se bodo koronske omejitve in delitve čim
prej končale, bomo zainteresiranim članicam in članom
omogočili spremljanje izobraževanj preko aplikacije
Zoom pri vseh tistih programih, kjer bo to tehnično
mogoče in vsebinsko smiselno.
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Loški Potok
M. Nosan

UTŽO: realizacija ur izobraževanja – jesen 2021
PROGRAM
Pohodništvo Claustra
Osnove računalništva,
Sodražica
Osnove računalništva,
Loški Potok
Osnove IKT
Uporaba pametnih GSM
Umovadba
Umetnostna zgodovina
Angleščina za začetnike
Angleščina s
konverzacijo
Italijanščina za začetnike
Ohranjanje telesnih
sposobnosti
SKUPAJ:

PLAN REAL.
ŠT.
UR
UR
PRIJAV
40
5
19
20

6

6

20

-

8

20
40
30
20
40

2
2
4
2
-

6
12
8
9
19

40

-

9

40

-

10

30

-

6

340

31

112

Lepe praznike
in vse dobro
v letu 2022!

45 let
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IZKUŠNJA STARŠEV: INTERVJU Z MAMO UČENCA OŠ LJUBA
ŠERCERJA
OŠ Ljuba Šercerja je osnovna šola, ki izobražuje otroke s
posebnimi potrebami. Trenutno jo obiskuje 49 učencev,
ki so vključeni v dva programa. Prvi je program osnovne
šole z nižjim izobrazbenim standardom, v katerega so
vključeni učenci, ki na redni osnovni šoli ne dosegajo
enakovrednega izobrazbenega standarda. Metode in
oblike dela pri poučevanju so prilagojene individualnim
sposobnostim in potrebam učenca. Program traja 9
let, po zaključku pa se učenci lahko vpišejo v dvoletne
programe nižjega poklicnega izobraževanja. Potem lahko
svojo karierno pot nadaljujejo na poljubnem srednjem
poklicnem izobraževanju. Drugi je posebni program
vzgoje in izobraževanja, ki je zastavljen razvojno.
Učenci, usmerjeni v posebni program, so deležni načina
obravnave, ki jim omogoča vsestranski duševni in telesni
razvoj. Program lahko učenci obiskujejo do svojega
26. leta. Na OŠ Ljuba Šercerja si želimo prisluhniti
izkušnjam staršev učencev, ki obiskujejo našo šolo. S
tem namenom smo opravili intervju z mamo enega od
učencev, ki sedaj že drugo leto obiskuje našo šolo.

delovanja OŠ Ljuba Šercerja. Podatki, ki smo jih prejeli
od staršev, so bili precej zaskrbljujoči. Večina staršev je
imela o tej šoli negativno mnenje. Povedali so, da ne bi
nikoli vpisali svojih otrok v to šolo, ker je to slaba šola.
Tja namreč hodijo učenci s posebnimi potrebami, z
našim otrokom pa je, so zatrjevali, vse v redu. Tako so
nam svetovali. Ravno pogovor s svetovalnim delavcem
prejšnje šole in pedagogom pa nam je pokazal drugačen
pogled. S svojim strokovnim svetovanjem so nam
pomagali, da smo šolo bolje spoznali. Ko smo se
seznanili s programi, ki se izvajajo v šoli Ljuba Šercerja,
smo ugotovili, da je to za nas najboljša rešitev.
3. Kako ste sedaj zadovoljni z delom na naši šoli?
Sedaj naš otrok obiskuje 3. razred prilagojenega programa
in vsi skupaj smo zelo srečni. Zadovoljni smo, ker nam
sin sam pove, da imajo strokovnjaki na tej šoli drugačen
način dela z otroki ter pri delu uporabljajo posebne
pripomočke, s katerimi precej lažje dela. Strokovnjaki v
šoli so dobro organizirani za delo z otroki, ki potrebujejo
pomoč. Usposabljajo jih za nadaljnje življenje, da bodo
zrastli v samostojne in samozavestne ljudi. Metode in
oblike dela pri poučevanju so prilagojene individualnim
sposobnostim in potrebam učenca.
4. Kako je vaš otrok zadovoljen z načinom dela na
naši šoli?
Naš otrok z veseljem hodi v šolo, saj čuti, da mu posvetijo
dovolj pozornosti in ima dovolj pomoči pri učenju.
Vesel je, da lahko znanje, ki ga pridobi, tudi uporabi. V
šoli imajo učenci mnogo različnih oblik pomoči. Če ne
bi bilo takih strokovnjakov, nikoli ne bi mogli razumeti
otrok, ki so drugačni, ne bi vedeli, s čim se srečujejo in
kaj se jim dogaja. Vsi v šoli, tako učenci kot učitelji, so
posebni, čustveni …, so kot majhna družina.

1. Kako ste izvedeli za našo šolo oziroma kdo vam
je povedal, da naša šola izobražuje otroke v
programu z nižjim standardom in je namenjena
tistim učencem, ki rednega programa ne
zmorejo?
Za Osnovno šolo Ljuba Šercerja smo izvedeli od
kliničnega psihologa, h kateremu so nas poslali, ker so
učitelji v šoli opazili, da sin žal ne uspe slediti običajnemu
standardnemu programu. Kljub vloženemu trudu doma
in v šoli ter dodatnim oblikam pomoči je bilo zanj
gradiva, ki bi ga bilo treba narediti, preveč, zato pa se je
iz nalog tudi manj naučil. Da bi se odločili kar najboljše
za našega otroka, smo se odločili, da se o šoli in njenem
delovanju pozanimamo pri starših njegovih takratnih
sošolcev.
2. Kakšne informacije ste dobili o naši šoli?
Najprej smo seveda vprašali starše, občane, saj smo bili
mnenja, da imajo prav oni izkušnje in znanje o načinu
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5. Ste dolgo čakali na vso dokumentacijo, potrebno
za prešolanje na našo šolo?
Na potrebno dokumentacijo za prešolanje na OŠ Ljuba
Šercerja nismo čakali dolgo. Zelo pa je pomembna
komunikacija z vsemi na šoli. Svetovalni delavci se po
najboljših močeh trudijo pomagati in pojasniti, kaj je
potrebno urediti. Dajejo prave informacije, ki jih starši
potrebujemo, in nas usmerijo na pravi naslov.
6. Kaj bi svetovali staršem, ki razmišljajo o
prešolanju na našo šolo?
Staršem svetujem, da bolj poslušajo otrokov glas.
Da poskušajo opaziti, kaj njihov otrok zmore, kako
sposoben je. Zakaj ne bi zaupali strokovnjakom, zakaj
potem obstajajo? Vsi moramo bolj prepoznati delo šole.
Želela bi si, da si starši ne bi le mislili: "Svojega otroka ne
bom dal tja!", saj to zanj morda ni najboljše. Po mojem
mnenju je večina otrok iz takšne šole bolje pripravljena
na prihodnost kot na primer otroci iz običajne šole. Za
Odmevi

VRTEC
vzgojo in izobrazbo srečnega, uspešnega in odgovornega
otroka je potrebna tako spodbuda in podpora staršev
kot tudi učiteljev in drugih strokovnjakov.
Vizija OŠ Ljuba Šercerja je ta, da želimo biti šola, ki s
celostnim strokovnim pristopom v ospredje postavlja
posameznika in njegov razvoj, zagotavlja enake možnosti
izobraževanja in doseganja znanja ter v sodelovanju z
ostalimi institucijami v širšem in ožjem okolju ustvarja
vsebinsko bogato in spodbudno okolje. Stremimo
k temu, da se učencem omogoči razvoj v pozitivne,
zadovoljne, sprejete in dejavne člane družbe. Bistveno
za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev se nam zdi
ravno sodelovanje s starši, v kar vlagamo veliko truda.
Veseli smo njihove povratne informacije o našem delu,
ki nam omogoča napredek in razvoj.

Sandra Rusec Belaj in Anita Marinko

KOTIČEK ZA STARŠE
EMPATIJA
Empatija, kaj pravzaprav je že to? Ena preprostejših
definicij pravi, da je to sposobnost razumeti in občutiti
misli drugih ter tudi svoja čustva in misli deliti z drugimi.
Strokovnjak Jesper Juul zapiše o njej takole: "Empatija
pomeni prijateljstvo, prijaznost, zmožnost vživljanja v
druge in razumevanje v vsakdanjem življenju, kaže pa
se v kakovosti, globini in intenzivnosti medsebojnih
odnosov."
In prav to je kvaliteta, ki na dolgi rok prispeva k
spretnejšemu reševanju sporov ter prijetnemu, mirnemu
in sproščenemu vzdušju med ljudmi. Zgledi staršev tukaj
igrajo veliko vlogo in so pri tem zelo pomembni. Varna
navezanost in posluh za sočloveka se najprej odvije na
ravni empatične družine. A najprej moramo empatično
in prijazno sprejeti sebe. Večkrat se vprašajmo, kako se v
resnici počutimo in kaj si želimo. Ko si bomo odgovorili,
bomo lažje naredili korak naprej in ta prijazna čustva
prenesli na svoje bližnje.
Ko bo otrok dobil signal, da je slišan, sprejet in upoštevan
(to ne pomeni, da ustrežemo vsaki otrokovi želji, da le
ne bi bil žalosten, lahko smo empatični in razumevajoči
tudi, ko kaj prepovedujemo ali se z njim ne strinjamo),
bo lažje razumel lastna čustva in komuniciral z zunanjim
svetom. Premogel bo dovolj pogumna in strpnosti ter
tako v okolju sprejemal drugače misleče in jim tudi
pomagal. S tem se spletajo tudi trdnejše in trajnejše vezi,
rodi se več novih idej ter uresniči več ciljev.
VAJE ZA SPODBUJANJE EMPATIJE, SOČUTJA
IN PRIJAZNOSTI
Nekaj dobrega in nekaj slabega
Pri kosilu ali pred spanjem si povejte, kaj se vam je tistega
dne zgodilo. Če je otrok v zadregi, začnite vi. Družina bo
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ob tem vadila pozorno poslušanje,
ponudila pomoč ter nasvet in
tolažbo.
Pohvale iz srca
Pozabite dobre ocene, uspešne
nastope, pohvalite otroka preprosto
zato, ker je takšen, kot je.
Hvaležnost je lepa čednost
Otroka vprašajte, kaj vse že ima, in ne, česa si želi. Naj
bo to prijazen opomnik, koliko lepega in dobrega nas
obdaja.
Detektivi za misli in čustva
Ko se z otrokom sprehajate, ga spodbudite, naj opazuje
druge ljudi. Zastavljajte mu vprašanja, na primer: "Poglej
gospoda, kakšne volje se ti zdi? Kaj pa tista mlada dama?
O čem, misliš, razmišlja? Zdi se mi zaskrbljena? Misliš,
da je vse v redu?"
Gremo na pomoč
Otroci v resnici zelo uživajo, ko lahko rešijo problem ali
komu pomagajo. Na listke napišite ali narišite težavne
situacije, otroci pa naj listke žrebajo in povedo, kako
bi pomagali človeku v stiski. (Primeri: otrok, ki si je
opraskal koleno, muca na drevesu, mamica, ki ima
vročino, deklica, ki je pozabila domačo nalogo …).
Ne vedno "JAZ", ampak "MI"
Ko govorite z otroki, se izogibajte besedi "jaz" v vsakem
stavku. Kaj ko bi namesto "Kaj naj naredim?" rekli:
"Kaj naj naredimo?" ali pa: "Kako se bomo dogovorili?"
Otroci bodo spoznali, da se svet ne vrti okoli ene osebe,
da lahko delujemo kot ekipa in da s skupnimi močmi
vplivamo na marsikaj.
Zapisala: Urška Levstek Bartol
Viri in literatura: Revija Pogled za starše, junij 2019
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TEDEN OTROKA V VRTCU
V tednu otroka je bilo v vrtcu pestro dogajanje. Poleg
proste igre in gibanja na poligonu smo si ogledali nove
prostore gasilskega doma PGD Hrib - Loški Potok.
Gasilci so nam predstavili delo gasilcev, njihovo opremo,
otroci pa so lahko sami poskusili nekaj gasilskih vaj z
vodo in "brentačo."

Risbi sta narisala otroka iz skupine Metulji

Obiskala nas je tudi knjižničarka iz Miklove hiše in nas
popeljala v svet pravljic in domišljije.

Vzgojiteljice so pripravile lutkovno predstavo Razbita
buča, ki so si jo otroci z veseljem ogledali. Po predstavi
smo vsi skupaj zapeli nekaj jesenskih pesmic.
26
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VRTEC

Obiskala sta nas tudi terapevtski kuža Krištof in njegova
lastnica Milena iz društva Tačke pomagačke. Krištof je
prijazen kuža, ki ima rad otroke. Pokazal nam je, kaj vse
zna, in dovolil, da ga otroci pobožajo, počešejo, mu dajo
brikete …

Teden je minil v znamenju otrokove najljubše dejavnosti
– igre.
Zapisala: Nina Debeljak
Fotografije: strokovne delavke vrtca

ZAHVALA ZA DONACIJO
Otroci iz skupin Pikapolonice
in Metulji so nastopili na
otvoritvi prenovljene trgovine
Mercator Hrib - Loški Potok.
Dogodek so popestrili s
petjem in plesom ter njihovo
prisrčno razigranostjo.
Mercator je na omenjenem
dogodku potoškemu vrtcu
podaril donacijo v vrednosti
1000 evrov.
Vrtec pri OŠ dr. Antona
Debeljaka Loški Potok se
iskreno zahvaljuje za prejeto
donacijo.

Kolektiv vrtca
Fotografije: strokovne delavke vrtca
Oktober - november - december 2021
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JESEN V VRTCU
V vrtcu nam res ni nikoli dolgčas. V jesenskih mesecih se
nam je veliko dogajalo.
Otroci so ob lepih sončnih dnevih preživljali dopoldneve
na sprehodih po gozdnih poteh. Pri najmlajših pa smo si
čutno (gozdno) pot pripravili kar v igralnici.

Otroci so na ta dan dobili
za zajtrk kruh, maslo,
med, mleko in jabolka –
vsa živila so domačega –
slovenskega oz. lokalnega
izvora. Med pa je pridelal
kar naš šolski čebelar.
Namen projekta, ki
ga lahko upravičeno
imenujemo vseslovenski,
je vrtčevskim otrokom
približati pomen kmeta,
kmetijstva in lokalne
oskrbe s pridelki in
izdelki ter pomen zdrave
prehrane.

Seveda pa se jeseni prileže jesti kostanj. Vzgojiteljice smo
se organizirano zmenile, da vsaka en dan speče kostanj,
tako da smo imeli po skupinicah pravi kostanjev piknik.

Skozi cel teden so v vrtcu potekale dejavnosti na temo
čebelarstva in zdrave prehrane.
Obisk knjižničarke:

Prav je, da namenimo nekaj besed tudi TRADICIONALNEMU SLOVENSKEMU ZAJTRKU.
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Zapisala: Monika Lavrič
Fotografije: strokovne delavke vrtca
Odmevi
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»BOŽIČ Z OKUSOM«
V oktobru in novembru smo nosilke dediščine priprave
poprtnika (župneka) v našem kraju in ljudske pevke
Povasienke sodelovale v projektu zavoda Parnas –
Božič z okusom … "V letu, ko je Slovenija Evropska
kulinarična destinacija, bomo opozorili, da pomemben
del predstavlja priprava božičnega kruha poprtnika …"
Na Ministrstvu za kulturo je bil to prvi razpis, namenjen
prav nosilcem izročila, in načrtno spodbuja delovanje
dediščinskih skupnosti. Zavod Parnas se je nanj prijavil
v sodelovanju z nosilci dediščine priprave poprtnika iz
Loškega Potoka, Velikih Lašč in Dobrepolja, Sodražice,
Ribnice, Blok in Svibnega.
10-minutni dokumentarni film z naslovom Župnek iz
Loškega Potoka prikazuje prenos dediščine priprave
župneka v družini in na delavnicah, ki smo jih nosilke
pripravljale za gospodinje, šolske otroke in mladino.
Prvi del je bil sneman v hiši družine Rojec v Travniku,
kjer je Danila Benčina s hčerko Branko in vnukinjo
Nino pokazala pripravo
testa, izdelavo okrasja in
razložila njegov pomen.
Kot mlado dekle se je
teh veščin naučila od
svoje mame, tako sta
ga pekli tudi njeni stari
mami. Ohranila je to
navado in jo prenesla na
svoje otroke in vnuke.

Župnek, ki smo ga položili poleg jaslic, tako kot je
navada v naših krajih, je spekla Majda Levstek. Jaslice pa
so ustvarjale Klara, Teja, Špela, Anika in Monika.

Pesmi – potoško himno Moj sončni Loški Potok in še
dve potoški ljudski, ki smo jih Povasienke za ta film
zapele v cerkvici sv. Florjana v Retjah, so uporabljene v
slikovni predstavitvi kraja in za popestritev filma.

Na snemanju pri nas
pa sva s Stanko in
srednješolkama Ajdo in
Sašo (obe sta obiskovali
delavnice v osnovni šoli
in veroučni mladinski
skupini, njuni izdelki
pa so bili razstavljeni
na naših razstavah in v
drugih krajih) ustvarjali
golobice na več načinov. Na vsakoletnih razstavah
smo videli, da gospodinje pri nas različno oblikujemo
golobice, vse pa imajo isti namen – za vsakega otroka pri
hiši ena. Na božični večer jih položimo poleg župneka,
ob polnoči zapojejo svojo "Božič je že, odrejžte pete,"
drugi dan pa vsak otrok svojo poje.
V filmu so dodani tudi angleški podnapisi in bo javno
dostopen in ustrezno promoviran. Projekt je bil
realiziran ob podpori Društva upokojencev Loški Potok
in Občine Loški Potok. Naši izdelki bodo na ogled v
izložbenem oknu na pošti na Hribu v času božičnonovoletnih praznikov.
Film si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/
Mt5CA3fy21U
Anica Car
Oktober - november - december 2021
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KRIŽI IN KAPELA V MALEM LOGU
V Malem Logu
– pri Žagarjih je
eden izmed križev,
za katerega je kip
križanega leta 1902
naredil na Tirolskem
podobar Fr. Martinec.
V župnijski kroniki
piše, da so ga plačale
hiše pri Žagarjih in
je stal 15 goldinarjev.
Križ je bil postavljen
in blagoslovljen maja
1902.
Domačinka
se spominja, kako
so prestrašeni otroci
iz Žagarjev v času 2.
svetovne vojne pri
križu molili s prošnjo,
da bi se oče srečno
vrnil domov.
Še o dveh križih piše
v župnijski kroniki:
"Meseca junija 1903
se je postavil nov križ
na vrhu klanca ob
križpotjih, ki vodijo
v Retje in Mali Log.
Napravila ga je cerkev
(corpus stane 15 gl., ker
je križ napravil zastonj
župnikov
hlapec).
Postavil se je na to mesto
v ta namen, da bo ob
cesti do Sodražice vsaj
eno božje znamenje ob
cesti, ker doslej nobenega
ni bilo."
Zadnja obnova križa
je bila v 80. letih, ko
ga je ob zdrsu s ceste
poškodoval
avto.
Od takrat je križ po
velikosti manjši od
prvotnega.
"Meseca oktobra 1903
pa so vaščani v Malem
Logu v sredini vasi dali
napraviti drug nov križ,
ki je stal postavljen 25
gl. Plačale so ga prvih
10 številk. Oba križa
sta bila blagoslovljena
15. novembra." (Žup.
kronika)
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Vaščani so pri križih v času župnikovanja g. Vidmarja v
postnem času molili rožni venec.
Ob cesti od križpotja do vasi – vaščani kraju pravijo "pri
tamalem bogcu" je na drevesu obešen "oltarček" z malim
križem. Postavljen naj bi bil pred 2. svetovno vojno.

Ker v Malem Logu ni
bilo nobene kapelice,
so se vaščani l. 1994
odločili za gradnjo kapele
oz. cerkvice. Posvečena
je Sveti družini. 21. 6.
1996 jo je blagoslovil
ljubljanski pomožni škof
msgr. Alojz Uran. V kapeli
je slika Svete družine, ki
jo je leta 1901 naslikal
Simon Ogrin in je bila
prej v župnijski cerkvi,
nekdanji krstni kamen pa
so uporabili za podstavek
oltarne mize. Tudi zvon,
ki je v zvoniku, je dar
župnijske cerkve. Ulit je
bil leta 1924 v Mariboru
in tehta 368 kg. V začetku
je bila sv. maša v kapeli
vsak teden ob četrtkih in
na vaško žegnanje zadnjo
julijsko nedeljo. Sedaj je
maša le še za vaško žegnanje.
Za vsa obeležja skrbijo vaščani Malega Loga.
Anica Car
Odmevi
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NEBO V OČEH LIKOVNIKOV
Turistično društvo Loški Potok je v Kulturno-turističnem
centru postavilo na ogled, kar so likovniki ustvarili na 18.
likovnem srečanju 26. junija 2021. Na otvoritvi razstave
likovnih del, ki jih je strokovno ovrednotila strokovna
sodelavka likovnega srečanja, akademska slikarka
Stanislava Sluga, se je ob doslednem upoštevanju PCTpogojev zbralo lepo število likovnikov in ljubiteljev likovne
umetnosti. Vsi skupaj pa smo se razveselili prisotnosti
župana Ivana Benčine, ki je likovnikom namenil nekaj
prijaznih in vzpodbudnih besed in pohvalil vsakoletno
prireditev. Prisotni so prejeli izvod Odmevov, v katerem je
predstavljeno junijsko srečanje, ter priložnostno darilce.
Neba pa na prireditvi nismo doživeli le skozi likovno
ustvarjanje, temveč tudi skozi besede. Nebo, dnevno ali
nočno, je namreč nedeljivo povezano s kraji pod njim in
ljudi navdihuje z različnimi občutji. Slavica Brus nas je
popeljala v svet pesmi o nebu, ki sta jih napisala Srečko
Kosovel in Bina Štampe Žmavc.

Božena Prestor (levo), ki je bila redna obiskovalka likovnega srečanja z
Vero Pirc (desno) – Binklarko iz Novega Kota (zdaj živečo v Zagorju),
s katero sta se skupaj udeleževali likovnega srečanja

Svoja likovna dela, ki jih lahko vidite na razstavi, so prispevali:
člani društva Pa-leta: Silvana Lautar, Valerija Gačnik, Sonja
Butina, Janez Dragolič; člani Društva likovnega ustvarjanja
Ribnica: Milica Koštrun, Marta Tekavec, Snežana Volf,
Željko Vertelj; Bojan Rozina, Desanka Kreča, Majda Žakelj,
Vlasta Rusjan Ritmanič, Ajda Rusjan, Marjana Oražem,
Marija Anzeljc, Rudi Košmrlj, Marjan Križ, Lučka Ruparčič,
Anja Ruparčič, Manca Doner, Nermin Skenderovič, Ana
Kastelic. Na razstavi pa je tudi delo najmlajšega udeleženca
Tima Gorjanca.

Kdor se udeleži likovnega srečanja v Loškem Potoku, ta
pokaže, da mu je Loški Potok s svojo naravo in z ljudmi
drag. Nekateri likovniki pridejo ustvarjat od daleč, kar
govori o posebni povezanosti s krajem. To je veljalo
tudi za Boženo Prestor iz Šentlamberta nad Zagorjem
ob Savi. Letos poleti je od nas odšla za vedno. Bila je
zaljubljena v potoško krajino. Skupaj z možem Janezom,
ki je spremljal likovna srečanja kot fotograf, sta v naše
kraje prihajala več kot desetletje. Božena je znala dobro
opazovati svet okoli sebe in se je zavzeto lotila vsake
likovne teme, ki smo jo predstavili na likovnem srečanju.
S svojo predanostjo slikanju in Loškemu Potoku je bila
eden izmed stebrov likovnih srečanj. Njen zelo ljub
slikarski kotiček je bil Tavisoki mlin v Travniku, ki ga
je izbrala vedno, kadar je bilo po dogovoru z lastniki
to mogoče. Njene slike, nastale v Loškem Potoku,
izražajo mnogo slikarskega znanja, truda, domišljije in
svojske ustvarjalnosti. Tisti, ki smo jo poznali, smo za
to hvaležni in jo zelo pogrešamo. Svoje slike je vedno z
veseljem podarila v zakladnico del likovnih srečanj TD
Loški Potok.

Likovniki so vedno v pričakovanju prihodnjih izzivov
za likovno ustvarjanje, zato smo tokrat pohiteli z najavo
teme naslednjega srečanja prihodnje leto; tema bodo
»razgledi Loškega Potoka«. Poleg najbolj značilnih
razgledov na Tabor in z njega ima Loški Potok številne
zanimive, lepe kotičke, ki bi jih želeli predstaviti
skozi likovni izraz. Morda bomo s tem pokazali tudi
na tiste prostore, ki jih tisti, ki živijo tukaj, v naglici
vsakodnevnega življenja mogoče niti ne opazijo.

Blanka Bartol
Oktober - november - december 2021
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NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovani reševalci!
Za ljubitelje križank oziroma reševanja ugank in popestritev
prazničnih dni smo vam tudi letos pripravili dvostransko
nagradno križanko. Tema letošnje križanke je Prostofer –
projekt za izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem
področju, ki ga izvaja zavod Zlata mreža iz Logatca in je v
naši občini zaživel v letošnjem letu. V križanko so uvrščeni
vsi šoferji – člani potoškega društva upokojencev, ki v okviru
omenjenega projekta prostovoljno oziroma brezplačno
ODM

EVI

PODROBNOST

IZKORIŠČEVA- ŠTAJERSKA
LEC, GULEŽ PRESTOLNICA

ODM

EVI

opravljajo vožnje. Pri reševanju križanke vam želimo obilo
užitka, če pa se vam bo kaj zataknilo, pa vam kot pomoč
nekatere manj znane pojme oziroma gesla opisujemo v
drobnejšem tisku pod križanko. Nekateri boste križanko
reševali zgolj za razvedrilo, spet drugi boste z njo preizkusili
tudi srečo v žrebanju nagrad za pravilno rešitev. Če želite
sodelovati v nagradnem žrebanju, morate izpisati vsa gesla,
ki so pobarvana. Rešitve lahko pošljete na dopisnici, na
katero poleg rešitev iz križanke napišite tudi svoje podatke
CESTIŠČE BREZ
ASFALTA

ITALIJANSKI
POLITIK
(GIULIANO)

KANADSKA
IGRALKA
(LISA)

SESTAV VEČ
APARATOV

ODM

KEMIJSKI
ELEMENT
RADIJ

EVI

STALNO
PREBIVALIŠČE

SLOVENSKI
NABOŽNI PISEC
(VALENTIN)

IZOBILJE,
OBILJE

RUSJANOVO
LETALO

DRŽAVA V
BRAZILIJI OB
ATLANTSKI
OBALI

GONIČ
KAMELE

BRAZILSKI
NOGOMETAŠ
PRIMORSKA
JED

KATRAN
MAKS
LAVRIČ

TOMI
MEGLIČ
SOLMIZACIJSKI
ZLOG

KATEGORIJA
V AZIJSKIH
BORILNIH
VEŠČINAH

LEGENDARNI
POTOŠKA
SLOVENSKI ZOBOZDRAVNIALPINIST
CA (MOHAR)
AVTOMOBIL- INOZEMSTVO
SKA OZNAKA
SLOVENJ
GERMANSKI
GRADCA
OREL

ČEŠKI SLIKAR
(ANTONIN)

ODM

EVI

AVSTR. ZIMSKO
VAS V NAŠI ŠPOR. SREDIŠČE
OBČINI
NOGOMETAŠ
MURE (KAI)
LOPA ZA
ŽE UMRLA
INDIJSKA
AVTOMOBILE
ITALIJANSKA
VDOVA, KI SE JE VZDEVEK
IGRALKA
DALA SEŽGATI BALONARJA
MARTINELLI
ŠORNA

OZNAKA
POTNIŠKIH
LETAL
INDUSTRIJSKO
MESTO V
NEMČIJI
PLOSKANJE

SPOJ ROKE S
TRUPOM
ZAVOD,
KI IZVAJA
PROSTOFER

AVTOMOBILSKA SEVERNOOZNAKA ZA
AMERIŠKI
MARIBOR
INDIJANEC

MAŠČEVANJE
(STARINSKO)
STAREJŠI
CITROENOV
MODEL

JAN
IVO
NAKANA, SLAB
NAMEN
JEZERO V
TIBETU

AMERIŠKI
JAZZOVSKI
VIBRAFONIST
(RED)

IVAN
ČARGO
PRUSTAŠ
ANARHIJE

IGRALKA
BLYTH
KRAJ PRI
RAŠICI
RIMSKO
MITOLOŠKO
PODZEMLJE

MESTO V
PALESTINI
(SREDIŠČE)

VETROVKA S
KAPUCO

PRIPRAVA ZA
MOTENJE
NIKO
SNOJ
ČISTILEC
DIMNIH
NAPRAV IN
KANALOV

GOSTINSKI
OBJEKT
SLOVENSKA
NUTRICIONISTKA (SAVINA)

SKUPINA
OSMIH PEVCEV

BEOTIJEC,
AONEC

CANKARJEVA
POVEST

APETIT, TEK

DRISKA

MESTO V
EGIPTU
IGRALKA
MIRANDA

ŠPORTSKE
NOVOSTI
OKLEPNO
VOZILO

FRANCOSKO
MESTO
MURNU
SORODNA
ŽUŽELKA

STRADANJE
NOGOMETNI
KLUB

POLAGALEC
PARKETA
HRVAŠKI
GRAFIK
(ALJOŠA)
REKA V AFRIKI

OKRAJŠAVA ZA
SREDNJI
PEVKA
DEŽMAN

ODM

REKA NA
PELOPONEZU,
EVROTAS

EVI

URIN
KRATICA
ZA REPUB.
SLOVENIJA

BORILNA
VEŠČINA
SLOVENSKA
ZNAMKA
SMUČI

ŽRETJE

PREDEL OB
BLEJSKEM
JEZERU

NAJVIŠJA
IGRALNA
KARTA

OČKA, ATI
KEM. SIMBOL
ZA SAMARIJ

KRATICA ZA
ATLETSKI
KLUB

Pomoč pri reševanju (gesla po abecednem vrstnem redu):
ABA EBAN – bivši izraelski politik in pisec (1915-2002); AERT – nizozemski slikar, krajinar (Van der Neer, 1604-1677); AMAPA – brazilska zvezna država ob Atlantskem oceanu;
AMATO – italijanski politik in nekdanji premier (Giuliano); ASK – trosni mešiček, vrečica pri zaprtotrosnicah; BAATEN – nizozemska pevka in igralka (Doris); BESANCON –
francosko mesto ob reki Doubs; EADS – ameriški filmski igralec (George); GATI – gorovje na indijskem polotoku Dekanu; ISAEV – bolgarske pesnik, pisatelj in pisec za otroke
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in jo pošljite na naslov Občina Loški Potok, Uredništvo
glasila Odmevi, Hrib 17, 1318 Loški Potok. Rešitve pa lahko
posredujete tudi po elektronski pošti na naslov odmevi@
loski-potok.si, pod zadevo pa vpišite rešitev novoletne
križanke. Vsak reševalec lahko v žrebanju sodeluje samo z
eno poslano dopisnico ali sporočilom po e-pošti. S tem ko
reševalec pošlje rešitev in sodeluje v žrebanju, tudi soglaša, da
se njegovi podatki v primeru, da bo izžreban, lahko objavijo
med nagrajenci v prvi naslednji številki.
Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili
pet nagrad, ki jih prispeva Gostilna Pri Kapcu iz Travnika, in
SRNJAČEK, LIK
IZ RISANKE

IVAN
MINATTI

ISTOČASNO
SKOTENI
MLADIČI,
ZAROD

SLOVENSKI
PISEC IN
VRAG, HUDIČ
PESNIK (JOŽE)

sicer:
1. nagrada: kosilo za 4 osebe
2. nagrada: 2 x pica
3. nagrada: 2 x pica
4. nagrada: 2 x malica
5. nagrada: 2 x malica
Vsem reševalcem želimo veliko užitkov pri reševanju križanke
in sreče pri žrebanju nagrad!
Vinko Košmerl

ODM

TRIKOTNA
PLOSKEV

EVI

BOLGARSKI
PISATELJ
(MLADEN)

TURIST.
ŽE UMRLI
FRANCOSKI
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PISATELJ (JURIJ
KARLOVIČ)

NEZAKONSKI
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POMORSKA
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NIZEK MOŠKI
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SKOKA

TV IN RADIJSKA
NOVINARKA
(ROŠ)

NEBESNI SVOD
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TENISAČ
WILANDER
ZMAGA PRI
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NADLEŽNA
ŽUŽELKA
AM. IGRALEC
(GEORGE)
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(Mladen, 1907-1990); ITSA – mesto v Egiptu; IVIĆ – hrvaški rokometni vratar (Filip); JAGO – zvijačnež v Shakespearovem Othellu; JAKUB – kanadska filmska in TV igralka ter
producentka (Lisa); LHOTA – češki slikar (Antonin, 1812-1905); MAJAR – slovenski nabožni pisec (Valentin, 1851-1938); MINAKOV – hrvaški grafik (Aljoša); MIRON – grški
kipar klasičnega časa; NANNINI – italijanska rockovska pevka (Gianna); NORVO – ameriški jazzovski vibrafonist in vodja orkestra (Red, 1908-1999); ODSRD – maščevanje
(starinsko); OLEŠA – ruski pisatelj ( Jurij Karlovič, 1899-1960); ONMA – pomorska akademija v ukrajinski Odesi (Odessa National Maritime Academy); RAMALA – upravno
središče Palestine; RIESA – industrijsko mesto pri Dresdnu v vzhodni Nemčiji; WILANDER – nekdanji švedski teniški igralec (Mats)

33

ZDRAVJE

SLADKORNA BOLEZEN IN FARMACEVTSKA SKRB
Svetovni dan sladkorne bolezni obeležujemo vsakega 14.
novembra vse od leta 1991, ko ga je Svetovna zdravstvena
organizacija uvrstila na seznam z namenom, da bi širšo
javnost poučila o tedaj relativno neznanem področju.
Zaradi visoke pojavnosti je obeleževanje in poučevanje o
sladkorni bolezni izrednega pomena tudi danes.

slučajno ali pri sistematskih pregledih. Ob odkritju so
ljudje običajno brez težav ali pa ravno zaradi okvar na
organih ugotovijo povišano vrednost glukoze v krvi. Za
potek je značilno stopnjevanje ravni glukoze v krvi. Sprva
zdravila niso potrebna, pozneje pa se zdravi s tabletami,
marsikdo na koncu preide na zdravljenje z inzulinom.

Sladkorna bolezen, diabetes mellitus, je skupina
presnovnih bolezni. Po mnenju Svetovne zdravstvene
organizacije sodi med štiri nenalezljive kronične bolezni,
ki zahtevajo največje ukrepanje v družbi. Njihov skupni
imenovalec je, da so povezane z načinom življenja.
Govorimo lahko že kar o svetovni epidemiji sladkorne
bolezni, saj se predvideva, da bo število oseb s sladkorno
boleznijo doseglo 300 milijonov v naslednjih 25 letih.

■

V Sloveniji se sladkorna bolezen pojavlja pri 3–5 % vseh
prebivalcev. Registriranih je približno 100.000 ljudi s
sladkorno boleznijo, vsaj še enkrat toliko pa je neodkritih.
Nastane zaradi pomanjkanja delovanja hormona inzulina
ali zmanjšane občutljivosti organizma nanj. Inzulin
je hormon, ki omogoča glukozi v krvi vstop v celice
organizma ter s tem omogoča energetske procese v
organizmu. Inzulin izdelujejo posebne celice v trebušni
slinavki in ga sproščajo v krvni obtok.
Sladkorno bolezen opredeljuje zvečana vrednost glukoze
v krvi. Zaradi sladkorne bolezni glukoza ne more več
vstopati v celice, zato se kopiči v krvi. Normalna vrednost
glukoze v krvi na tešče je 6,0 mmol/l ali manj. O sladkorni
bolezni govorimo, ko je vrednost glukoze v krvi na tešče
stalno 7,0 mmol/l ali več oziroma po obroku 11,1 mmol/l
ali več.
Bolezen se kaže z značilnimi znaki, ki so posledica
zvišanih vrednosti glukoze v krvi, to so pogosto mokrenje,
tudi ponoči, huda žeja, izguba telesne teže, motnja vida
(zamegljenost), srbenje spolovila, utrujenost, oslabelost,
počasno celjenje ran.
Pomembno vlogo pri nastanku sladkorne bolezni imajo
dednost, debelost, telesni in duševni stres, staranje,
nosečnost … Dejavniki tveganja za nastanek sladkorne
bolezni so prekomerna telesna masa, premajhna telesna
aktivnost, visok krvni tlak, sladkorna bolezen v družini,
previsoka raven maščob v krvi.
Poznamo več vrst sladkorne bolezni, najpogostejši pa sta
tip 1 in tip 2.

■

Sladkorna bolezen tipa 1

Zbolijo mladi ljudje, bolezen pa se pokaže zelo burno z
izrazitimi težavami. Zdravljenje z inzulinom je potrebno
takoj in je trajno.

■

Sladkorna bolezen tipa 2

Zbolijo predvsem starejši ljudje, zaradi načina življenja
pa je vse pogostejša tudi pri mladih. Navadno se odkrije
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Sekundarna sladkorna bolezen

Je posledica drugih bolezni ali delovanja nekaterih zdravil
(uničenje trebušne slinavke zaradi vnetja, tiazidnih
diuretikov …).

■

Nosečnostna sladkorna bolezen

Pokaže se v nosečnosti in navadno izgine po dojenju.
Večina teh žensk kasneje v življenju zboli za sladkorno
boleznijo tipa 2.
Zdravljenje sladkorne bolezni je odvisno od tipa sladkorne
bolezni.
Pri sladkorni bolezni tipa 1 je nujno zdravljenje z
inzulinom. Ta inzulin se pridobiva z biosintezo s pomočjo
genskega načrtovanja in je enak človeškemu inzulinu,
zato mu rečemo tudi humani inzulin. Razlikuje se po
moči, času delovanja in vrsti inzulina. Napolnjen je lahko
v inzulinske injekcije ali vložke, ki se vložijo v kovinsko
ali plastično injekcijsko pero. Vrsto, količino in število
dnevnih odmerkov predlaga zdravnik. Lahko se določi
glede na trenutno vrednost glukoze v krvi, ki je odvisna
od vrste in količine zaužite hrane, telesne dejavnosti in
drugih dejavnikov, ki vplivajo na vrednost glukoze v krvi.
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 se uporabljajo
tablete, t. i. peroralni antidiabetiki. Obstaja več različnih
načinov delovanja učinkovin v tabletah. Pogosto se
uporablja kombinacija zdravil z različnim načinom
delovanja.
Cilji zdravljenja sladkorne bolezni so odprava znakov
bolezni, preprečevanje zapletov in organskih okvar,
podaljšanje življenjske dobe in izboljšanje kakovosti
življenja. Z raziskavami je ugotovljeno, da dobro
nadzorovana bolezen, urejena glukoza v krvi, urejen krvni
tlak bistveno prispevajo k preprečitvi razvoja zapletov
sladkorne bolezni. Nevarnost sladkorne bolezni je
predvsem razvoj okvar na ledvicah, očeh, žilah in živcih.
Tveganje za sladkorno bolezen je mogoče bistveno
zmanjšati s pravilnim načinom življenja. Pomembna je
zdrava in uravnotežena prehrana, normalna telesna teža
in redna telesna aktivnost.
Farmacevti v lekarnah želimo kar največ prispevati k
preprečevanju razvoja bolezni in pravilnemu zdravljenju
že odkrite sladkorne bolezni. Lahko vam aktivno
pomagamo pri zdravljenju in obvladovanju sladkorne
bolezni, kar prinaša boljše rezultate zdravljenja, izboljša
vašo kakovost življenja in zmanjša tveganje za razvoj
Odmevi
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zapletov. Kot najširše dostopni zdravstveni strokovnjaki, s
katerimi je oseba s sladkorno boleznijo pogosto v stiku, vas
lahko naučimo pravilne samokontrole krvnega sladkorja,
opozarjamo na dejavnike, ki vplivajo na vrednost meritev,
svetujemo nakup primernega merilnika, spodbujamo
k rednemu beleženju vrednosti krvnega sladkorja,
pomagamo pri pravilni interpretaciji rezultatov ter vas
tako ali drugače motiviramo za zdrav način življenja.

Zato brez zadržkov pridite v lekarno, kjer vam bomo
pomagali razrešiti vaše dvome in dileme ter vam poskušali
odgovoriti na vsa vaša vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi
s sladkorno boleznijo.
Viri: Prepoznavanje in zdravljenje sladkorne bolezni,
LZS; 2014
Alenka Adamič, mag. farm.,
Lekarna Ribnica – lek. podružnica Sodražica

NOVA VISOKOTEHNOLOŠKA ČEBELARSKA ATRAKCIJA
3D-KRANJICA PREDSTAVLJENA JAVNOSTI

27. avgusta 2021 sta v Čebelarskem centru Slovenije
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in
predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč
razgrnila 3D-kranjico. Dogodek je predstavljal prispevek
Čebelarske zveze Slovenije ob predsedovanju Republike
Slovenije Svetu Evropske unije. Razgrnitve so se udeležili
številni visoki gosti, veleposlaniki oz. njihovi namestniki
iz Češke, Indije, Irske, Japonske, Kosova, Madžarske in
Rusije, nekateri evropski poslanci in poslanci Državnega
zbora Republike Slovenije, župani oz. podžupani
slovenskih občin. Na razgrnitvi so zbrane nagovorili dr.
Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Boštjan Noč, predsednik ČZS, prof. dr. Janez
Bogataj, etnolog in ambasador Evropske gastronomske
regije Slovenija, in Marko Borko, vodja izobraževanja
in usposabljanja pri Čebelarski zvezi Slovenije in vodja
projekta 3D-kranjica.
3D-kranjica je 170 cm dolg
fizični model čebele v razmerju
1 : 100 z več kot 90-% morfološko
podobnostjo z resnično čebelo
delavko Apis mellifera carnica, torej
našo avtohtono kranjsko čebelo.
Kot taka je edinstven poučni in
promocijski pripomoček, katerega
izdelava je bila kompleksna, tako
v umetniškem kot v tehnološkem
smislu. Za osnovo je služila resnična
kranjska čebela, slikana z mikro
CT-napravo, do mikrona natančno.
Iz tega sestavljen digitalni model
čebele je služil izdelavi fizičnega
modela s pomočjo 3D-tiska. Vanjo
Oktober - november - december 2021

smo vgradili gibljive dele (rilček, tipalnice, želo, voskovne
žleze), ki jih poganja mehatronski sestav z računalniškim
krmiljenjem. Postavljena je na vrteči se platformi, vgrajeni
v repliko tipičnega slovenskega čebelnjaka, in vsebuje
devet poučnih animacij v slovenskem ali angleškem jeziku
(1. Rilček in medni želodček, 2. Tipalnice, 3. Sestavljene in
pikčaste oči, 4. Notranji organi, 5. Cvetni prah, 6. Propolis,
7. Voskovna žleza, 8. Varoja in 9. Želo), simulacijo čebeljega
vida ter taktilni didaktični pripomoček – model čebele
v velikosti 20 cm za slepe in slabovidne, ki ga bodo lahko
občutili v rokah.

3D-kranjica je stalno na ogled v Čebelarskem centru
Slovenije. Ogled animacij je v okviru čebelarskih
usposabljanj in predstavitev ČZS brezplačen. Ogled
je brezplačen tudi za organizirane skupine vrtčevskih
otrok oz. šolarjev, dijakov in študentov, še zlasti v
okviru enodnevnega programa dnevnega centra CŠOD,
naravoslovnega čebelarskega dne: Od cveta do medu.
Za splošno javnost je ogled animacij možen z nakupom
žetona v delovnem času gostišča Čebelica. Predogled
3D-kranjice je možen na tej povezavi: https://www.
youtube.com/watch?v=OmyBW-lXrgA. Dobrodošli v
Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici, kjer
vas bo 3D-kranjica ponesla v osupljiv svet čebel.
Marko Borko, Čebelarska zveza Slovenije
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OKREPIMO SE S ČEBELJIMI PRIDELKI IN IZDELKI IZ ČEBELJIH
PRIDELKOV

Slika 1: Čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov, vir: arhiv ČZS

Med in cvetni prah sta živili, ki sta nepogrešljivi za
preventivno krepitev imunskega sistema v jesenskem
in zimskem času, ko je večja možnost pojava in širjenja
virusov, prehladov in drugih zdravstvenih nevšečnosti.
Ljudje smo bili že v preteklosti inovativni pri oblikovanju
in izražanju idej, ki so se odražale na raznovrstnih izdelkih
iz medu in čebeljih pridelkov. Poznamo tradicionalno
izdelavo lectovih src in medenjakov. Čedalje bolj je
priljubljen kremni med, ki mu dodajajo raznovrstne
sestavine, kot so cvetni prah, propolis, matični mleček,
liofilizirano sadje, kakav, oreščki in podobno. Nekateri
izdelujejo propolisovo tinkturo, medeni kis in raznovrstne
medene pijače, kot so medica, medeno žganje, medeni
liker, medeno pivo in peneča medica.

MED – SLADILO NAMESTO SLADKORJA
Vsaka vrsta medu ima svojevrstne značilnosti in daje
jedi ali pijači posebno aromo. Lahko ga uporabimo v
različnih kombinacijah in pri vseh dnevnih obrokih kot
nadomestek sladkorja ali kot dodatek k jedem. Svojo
hrano lahko popestrimo z nakupom različnih vrst medu.
Temne vrste medu, kot so kostanjev, gozdni, smrekov in
hojev med, so primernejše za medenjake in močnejše
jedi, kot so obare in mesne jedi. Kostanjev med vsebuje
obilo cvetnega prahu, zaradi katerega ima tudi bolj
grenko aromo in posebno vrednost.
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Slika 2: Vrste slovenskega medu, vir: arhiv ČZS

Svetlejše vrste medu, kot so lipov, cvetlični in akacijev
med, pa so primerne za nežnejše pecivo v kombinaciji z
mandlji, lešniki, marcipanom, za zavitke, sadne solate,
zelenjavne juhe, zelenjavne jedi, solate in medene napitke.
Med deluje protibakterijsko, vsebuje minerale,
beljakovine, encime, organske kisline, aminokisline
in je vir antioksidantov, ki krepijo imunski sistem in
povečujejo odpornost. Poleg čaja lahko sladkamo tudi
druge pijače, kot so kava, limonada, ledeni čaji in sadni
sokovi. Pri sladkanju jedi in pijač z medom moramo
biti pozorni na to, če jih želimo zgolj osladiti. V tem
primeru jim dodamo cvetlični ali akacijev med. Kadar
jim dodamo kostanjev ali gozdni med, pa bodo imele
jedi in pijače posebno aromo.
Odmevi
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cveta na dlačice čebele oprime tudi cvetni prah različnih
rastlin. Med poletom ga čebela s pomočjo sprednjih nog
prečeše in shrani v posebnih koških na zadnjih nogah.
Cvetni prah je raznolikih barv. Barva je odvisna od
rastline, na kateri ga je čebela nabrala.

Slika 3: Pijmo kavo in čaj z medom, vir: arhiv ČZS

Pomembno je, da v kuhinji uporabljamo lokalno pridelan
med, ki smo ga vajeni. Pri nakupu lokalnega medu ne
gre le za podporo slovenskemu čebelarju, ampak tudi za
manj možnosti za razvoj alergij, ki so reakcija ob zaužitju
tujih snovi, ki jih naš organizem ni vajen.

CVETNI PRAH – NEPOGREŠLJIV
PREHRANSKI DODATEK
Poleg nektarja ali mane, ki jo v mednem želodčku čebele
prinašajo v panj in nato predelajo v med, pa se ob obisku

Cvetni prah je lahko dodatek naši vsakodnevni prehrani.
Vsebuje idealno razmerje vseh sestavin, ki jih organizem
potrebuje za delovanje, povečanje odpornosti in
ohranjanje zdravja. Uživajo ga lahko tako zdravi kot tudi
bolni ljudje. Pred uživanjem cvetnega prahu se je treba
prepričati, da nismo nanj alergični. Pri zdravih ljudeh
je priporočljivo uživanje cvetnega prahu v prehodnih
obdobjih leta, torej na prehodu iz poletja v jesen in na
prehodu iz zime v pomlad. Cvetni prah lahko uživamo
samostojno, lahko pa ga namakamo in zaužijemo v
kombinaciji s čajem, naravnim sokom, jogurtom,
mlekom ali medom, saj s tem dosežemo boljši izkoristek
hranilnih snovi, ki jih vsebuje cvetni prah.
Med in drugi čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih
pridelkov so koristni, naravni ter obujajo slovensko
tradicijo in kulturno dediščino. Poleg tega, da jih
uživamo in vključujemo v vsakodnevno prehrano, so
tudi lično in uporabno darilo ob prihajajočih praznikih,
tako za prijatelje in sorodnike kot tudi za poslovne
partnerje.
Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko pri JSSČ

ZAŽIVELA KARTICA POMAGAM ČEBELAM IN OSTALIM
OPRAŠEVALCEM
Kartica "Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem" je
namenjena splošni javnosti in podjetjem kot poslovno
darilo. Projekt je usmerjen k spodbujanju sajenja
medovitih rastlin in posledično zagotavljanja večje
količine hrane za čebele in ostale opraševalce. Hkrati
je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu čebel ter
ostalih opraševalcev in njihove ekosistemske storitve
opraševanja, ki je ključna za prehransko varnost. Z
nakupom kartice bodo imeli posamezniki in podjetja
možnost, da pripomorejo k izboljšanju stanja. Ob
nakupu podporne kartice v vrednosti 20 € bo del
sredstev namenjen nakupu ter sajenju sadik medovitih
dreves in semen medovitih rastlin, posameznik pa bo
prejel tudi darilo, ki je naravnano trajnostno v skladu z
ohranjanjem narave in sajenjem medovitih rastlin.

svetuje, avtorja prim. Petra Kapša, dr. med., nogavice
"Brez čebel ni življenja" in svinčnik za podpornike čebel
in ostalih opraševalcev.
Kartico lahko naročite s skeniranjem QR-kode, ki je na
fotografiji, ali na e-mailu tina.zerovnik@czs.si.
Vabljeni posamezniki, društva in podjetja, da z
nakupom kartice postanete podporniki čebel in ostalih
opraševalcev!

Ob nakupu kartice posameznik prejme e-potrdilo
"Posvojitelj medovitega drevesa," USB-kartico
"Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem," vrečko
semen medovitih rastlin, ki so vir hrane za čebele in ostale
opraševalce, ročno izdelano trajnostno nakupovalno
vrečko, izdelano na način ponovne uporabe, knjigo o
učinkoviti rabi čebeljih pridelkov z naslovom Zdravnik
Oktober - november - december 2021
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Fani Debeljak

LETO SE IZTEKA
Dnevi, meseci in leta,
vse prehitro se izteka.
Komaj pričeto leto
kmalu bo preživeto.

Vse na svetu je minljivo,
enkrat le živimo.
Vse ob svojem času se konča,
časa ustaviti se ne da.

Usoda življenje nam kroji,
s tegobami nas obdari.
Pozabimo na težave,
upajmo na boljše čase.

Po slabem dobro se obeta,
mislimo na lepši začetek leta.
Naj nas BOŽIČ in NOVO LETO
popeljeta v mirne čase,
prineseta zdravje, srečo in veselje.

Leto 2021 se izteka. Tudi to je bilo nekaj posebnega, drugačno, kot smo jih bili vajeni. Če potegnem črto,
smo bili v društvu vseeno aktivni in delavni, vse v mejah priporočil in navodil. Mask in razkuževanja rok smo
se navadili oziroma poskušamo s tem živeti karseda "normalno."

OTVORITEV PRENOVLJENE TRGOVINE
23. 9. 2021 je na Hribu potekala otvoritev prenovljene
prodajalne Market Hrib Loški Potok. Člani našega društva
smo veseli, da smo lahko sodelovali pri odprtju, saj je to
velika pridobitev za nas in vse občane Loškega Potoka.

Poleg našega župana Ivana Benčine sta nas pozdravila in
nagovorila še izvršni direktor Mercatorjeve maloprodaje
Samo Gorjup in direktor sektorja maloprodaje Zlatko
Mulec. Oba predstavnika Mercatorja sta našemu društvu
in vrtcu podarila donacijo v vrednosti 1.000,00 €, za kar se
prisrčno zahvaljujemo.
Zahvaljujem se tudi našim članicam – pridnim gospodinjam,
ki so napekle res veliko peciva, ter Željku in Marjanu, ki sta
poskrbela za tehnično izvedbo. Na koncu seveda ne morem
mimo tega, da se zahvalim še naši predsednici, ki tako
neutrudno skrbi, da so vse stvari na svojem mestu.
Srečno tudi našim pridnim dekletom iz naše lepe, nove
trgovine.

PREDAVANJE MAG. BARBARE LEVSTIK ŠEGA
Že takoj na začetku prireditve je Anica Car zrecitirala
pesem Moj sončni Loški Potok, sledili so otroci iz vrtca,
ki so se nam navzočim pridružili in nam zapeli in zaplesali.
Tudi Meta Buček je zrecitirala pesem Fani Debeljak – V
potoški deželi, nekaj naših članic je bilo v oblekah iz časa
Zofke Kvedrove, torej iz začetka 20. stoletja.
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28. 9. 2021 je naše društvo organiziralo predavanje mag.
Barbare Levstik Šega, vodje službe za alternativno reševanje
sporov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Predavanje je potekalo v novih prostorih naravoslovnega
doma na Hribu, kjer se nas je zbralo 20 članov in občanov
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Loškega Potoka. Naslov
predavanja je bil "Mediacijski
postopek kot možnost za
mirno reševanje sodnih in
drugih medsebojnih sporov."
Seznanili smo se s tem, kaj
mediacija sploh je, kdo so
mediatorji, o poteku in
trajanju mediacije in kako in
na kakšen način lahko brez
večjih stroškov, hitreje in
na način, ki ustreza obema
stranema, rešimo družinski,
sosedski, premoženjski ali drug spor.
Barbara je poskrbela, da smo, čeprav smo laiki, razumeli
in se seznanili, kakšne možnosti oziroma kdaj nam lahko
pomaga mediacija pri reševanju naših sporov na sodišču
oziroma tudi drugje.

Po kosilu smo imeli dve možnosti – ali triurno kopanje v
hotelu Delfin ali sprehod do Belega križa oziroma po obali
Izole. Naj povem, da je bilo vreme sončno, brez dežja, samo
burja nam je ves čas mršila lase.

Predavanje je bilo zanimivo, predvsem ker nam je
predavateljica povedala veliko primerov iz njene prakse
in smo si tako lažje predstavljali, kako lahko mediacijski
postopek pomaga pri reševanju različnih zadev.

Hvala Mercatorju, našemu najboljšemu sosedu, da smo
prevoz in kosilo plačali iz podarjenih sredstev, ki smo jih
prejeli ob otvoritvi prenovljene trgovine na Hribu. Hvala
tudi Rajku za njegov prispevek in seveda hvala Fani, ki je na
poti proti domu poskrbela za smeh in dobro voljo.

Barbara, hvala za tvoj trud in pripravljenost, da nam
predstaviš in približaš mediacijo kot eno izmed možnosti
reševanja različnih sporov.

ROKODELSKA RAZSTAVA V RIBNICI

Ker vidimo, da je kar nekaj zanimanja za različne vrste
predavanj, se že dogovarjamo z Anjo Rogan, diplomantko
psihosocialne pomoči in študentko magistrskega študija
Psihosocialno svetovanje. Anja nam bo predavala o
stigmatizaciji duševnega zdravja, kjer bi nam povedala
nekaj na splošno o duševnem zdravju, stigmi, pomočeh, ki
so na voljo, oziroma o stiskah v času covid krize.

V sklopu občinskega praznika občine Ribnica je v
Rokodelskem centru Ribnica dne 22. 10. 2021 potekalo
srečanje upokojencev JV Slovenije. V ta namen je Društvo
upokojencev Ribnica organiziralo rokodelsko razstavo
društev upokojencev Pokrajinske zveze društev upokojencev
Dolenjske in Bele krajine. Na vabilo se je odzvalo 13 društev,
ki so na razstavi prikazali in pokazali, kaj vse so njihovi člani
ustvarili na različnih rokodelskih delavnicah.

EKSKURZIJA NA SLOVENSKO OBALO
V soboto, 9. 10. 2021, smo v društvu organizirali ekskurzijo na
našo lepo obalo, natančneje v Piran in Izolo. Odhod avtobusa,
ki je bil poln, je bil iz Loškega Potoka ob 7.00 uri zjutraj.
Naš član Rajko Pajnič se je zelo potrudil in pripravil za
našo ekskurzijo in tako smo bili vso pot seznanjeni z
zanimivostmi krajev, mimo katerih smo se peljali, že na
avtobusu nam je predstavil mesto Piran z vsemi lepotami,
značilnostmi in zanimivostmi.
Ko smo prispeli v Piran, smo si najprej ogledali Tartinijev
trg, nato pa smo obiskali piranski akvarij, kjer smo spoznali
raznovrstna bitja, ki živijo v slovenskem morju. Nato smo se
po ozkih uličicah srednjeveškega mestnega jedra povzpeli
do župnijske cerkve sv. Jurija, se nato spustili do obale, do
piranske Punte, rta Madone. Tri ure hoje in ogleda Pirana so
res hitro minile in tako smo se odpeljali do Izole, do našega
– upokojenskega hotela Delfin, kjer smo imeli naročeno
kosilo, ki je bilo, mimogrede, odlično.

Oktober - november - december 2021

Tudi naše društvo je sodelovalo na razstavi. Z Meto
sva pripravili naš razstavni prostor, kjer so svoje izdelke
pokazale naše pridne ustvarjalke – rokodelke: Milena Turk,
Marija Mišič, Andreja Mišič, Fani Debeljak, Anica Car,
Majda Levstek, Branka Mohar, Marija Turk, Meta Buček in
moja malenkost.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK
Organizirali smo tudi avtobusni prevoz iz Loškega Potoka
do Ribnice, da so si lahko tudi naši člani ogledali in
prisostvovali na otvoritveni prireditvi.
Prireditev je vodil znani Ribničan Medard Pucelj. Zapel
nam je oktet Zvon, pozdravil nas je gostitelj Jože Debelak,
predsednik DU Ribnica. Na otvoritveni prireditvi so
poleg župana Sama Pogorelca prisostvovali še predsednik
ZDUS-a Janez Sušnik, predsednik PZDU Dolenjske
in Bele krajine Dušan Kraševec, predsednik komisije za
tehnično kulturo pri ZDUS Branko Suhadolnik ter v. d.
direktorice Rokodelskega centra Ribnica Tina Peček.
Razstavo je uradno odprl predsednik PZDU Dolenjske in
Bele krajine Dušan Kraševec.

DELAVNICA
PROMETU«

»STAREJŠI

PEŠCI

VARNI

V

Ogledali smo si tudi film AVP Bodi preViden in kratki
filmček Pešci, previdno. Na koncu smo vsi prisotni, ki nas je
bilo več kot 40, izpolnili vprašalnik ZDUS za ugotavljanje
zadovoljstva udeležencev delavnice. Na naše povabilo
na preventivno delavnico so se odzvali tudi člani iz DU
Sodražica.

ZAHVALNA NEDELJA
7. 11. 2021 je bila zahvalna
nedelja. To je praznik
zahvale, dan hvaležnosti
in zahvaljevanja. Kot
že nekaj let smo se tudi
letos upokojenke v naši
cerkvi svetega Lenarta na
Hribu zahvalile za letino in
pridelke, ki smo jih pridelale
na naših njivah in vrtovih.
Vendar nismo hvaležne le za
pridelke, ki jih je dala narava,
ampak smo hvaležne tudi za
druge darove – hvaležne smo
za dom, družino, svobodo,
dobroto, vero ... Pri pripravi cerkve za zahvalno
nedeljo smo sodelovale Marija Mišič kot idejni in izvedbeni
vodja, Andreja Mišič, Anica Car, Meta Buček in jaz kot
fotografinja.

Zveza društev upokojencev Slovenije – ZDUS je v
sodelovanju z našim društvom 4. 11. 2021 organizirala
preventivno delavnico »STAREJŠI PEŠCI VARNI V
PROMETU«.
Delavnica je potekala v sklopu istoimenskega projekta
ZDUS, ki ga sofinancira Agencija RS za varnost prometa
in katerega namen je ozaveščanje o pomembnosti varne
udeležbe starejših pešcev v cestnem prometu. Na delavnici
smo se seznanili s priporočili, kako lahko sami prispevamo
k boljši lastni varnosti, ter si v praksi ogledali najbolj kritične
prometne točke za pešce v našem kraju.
Delavnico je vodil Branko Suhadolnik. Na začetku sta nas
pozdravila naša predsednica Marija Turk in župan Loškega
Potoka Ivan Benčina. K sodelovanju smo povabili tudi
Policijsko postajo Ribnica, ki se je našemu vabilu z veseljem
odzvala. Policista Toni Vidmar in Saša Janjić sta predstavila
in s primeri prikazala, kako se starejši obnašamo v prometu
in tudi na samem terenu. V centru Hriba sta pokazala, kako
pravilno prečkamo cesto ter najbolj kritične prometne
točke. Prav tako je predsednik sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Loški Potok ter ravnatelj
potoške osnovne šole, Andrej Starc, predstavil delo sveta ter
nas pozval, da se lahko obrnemo nanj s predlogi, vprašanji.
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SPOMIN NA TINCO
"Bil je tih poletni dan, ko so
na naši cerkvi svetega Lenarta
začeli zvoniti mali zvonovi,
ki naznanjajo, da se je nekdo
poslovil s tega sveta. Vaščani,
sosedje smo se spraševali, le
komu zvoni. Mogoče nenadna,
nepričakovana smrt ali pa je Bog
poklical k sebi osebo, ki je trpela
in po tiho želela oditi v večnost.
Prišla je vest, da je tiho zaspala
Valentina Košmerl – Tinca, kot
smo jo klicali. Prezgodaj nas je
zapustila, saj smo imeli v društvu
upokojencev še plane, da se
skupaj usedemo in začnemo
pripravljati gradivo za zbornik
o Društvu upokojencev Loški
Potok, ki bo drugo leto praznovalo 70-letnico delovanja.

FOTO ZGODBA
Tokrat bo foto zgodba malo drugačna. Namenjena je vsem
članicam, ki poskrbijo, da se mize šibijo pod težo dišečega
peciva na vseh prireditvah, ki jih organiziramo oziroma smo
nanje povabljeni, in namenjena je vsem našim donatorjem,
ki društvu omogočajo, da lahko delamo pod boljšimi
pogoji in nudimo našim članom čim več različnih stvari in
doživetij pod res ugodnimi pogoji.
Hvala vsem pridnim gospodinjam, hvala našemu
največjemu podporniku – Občini Loški Potok ter hvala
vsem, ki ste kadarkoli darovali za dobrobit članov in
Društva upokojencev Loški Potok.

Tinca je pristopila v društvo januarja 1992. Veliko let sta
delovala skupaj z možem Albinom. Najprej je začela kot
blagajničarka, nato pa kot tajnica, vse do leta 2012. Pri
svojem delu v društvu je bila vestna. Imela je pregled nad
članstvom, urejala je finančne zadeve in tako vse ažurirala
po predpisih. Ob praznovanju 60-letnice DU Loški Potok
je za svoje delo v društvu prejela priznanje ZDUS. Ob
zaključku aktivnega dela jo je upravni odbor DU Loški
Potok predlagal za priznanje občine Loški Potok za
zasluge na lokalnem področju. Prejela ga je leta 2013 na
prireditvi ob občinskem prazniku občine Loški Potok.
Njeno aktivno delo bo ostalo zapisano in nepozabno v
našem društvu.
Tinca! Ob tvojem odhodu je nastala praznina. Bila si
dobra, prijazna in srčna prijateljica. Hvala ti za tvoj trud in
požrtvovalnost v našem društvu. Naj ti bo lahka potoška
zemljica. Počivaj v miru." Marija Turk, predsednica

PRIHAJA DEDEK MRAZ
Prihaja novoletni čas,
pridi, pridi, dedek Mraz.
Otroci pridni smo bili,
pridi med nas ti.
Upam, da nisi bolan,
komaj čakam novoletni dan.
Prosim te za darilo,
zelo me bo razveselilo.
Spomni se vseh otrok,
ne pozabi prinesti dobrot.
Pa še vrečo
z zdravjem in srečo.
Ne pozabi, v teh časih
vsak jo nujno rabi.
Oktober - november - december 2021

Naj bosta božič in novo leto prijazna,
naj bodo prijazni ljudje,
naj misli bodo iskrene in veselo bo srce.
Srečno!

MALO ZA ŠALO:
"Dobrodošla!" pozdravi Lojze svojo taščo na
vhodnih vratih. "Koliko časa pa boste ostali pri
nas?" se vljudno pozanima.
"Dokler vama ne bom šla na živce," se pošali tašča.
"A samo tako na kratko ste se oglasili?"
Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Marija Turk in Tanja Lavrič
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UTRIP ŽIVLJENJA DU DRAGA V LETU 2021
Še malo pa bomo prišli do konca zadnjega lista na
koledarju. Mesec december se skoraj že poslavlja. Smo
v pričakovanju praznikov. Na tisoče drobnih lučk nam
s svojo čarobnostjo pomaga razsvetliti najkrajše dni v
letu. Prihajajoče prijetno vzdušje pa bo najbolj odvisno
od zdravstvene situacije, v katero smo letos ponovno
zakorakali z veliko negotovostjo.
Za odhajajoče leto nam ne bo nič žal. Preveč različnih
stisk je bilo. Kot vse druge institucije javnega življenja
smo se danim situacijam prilagajali tudi v društvih.
Moram priznati, da sem ob koncu leta glede na letni
delovni plan DU Draga z opravljenim kar zadovoljen.
Bolj kot na športnem smo bili aktivni na kulturnem
področju. Izvedeno je bilo vse po programu. Sledilo si
je nekako takole:

Mi smo na prireditvi predstavili kar dva Krjavlja, ki sta
na odru povedala vsak svojo zgodbo. Prvi je bil g. Franc
Okorn, ki je enkratno predstavil zgodbo, kako je hudiča
presekal na dva dela. Drugi pa je bil g. Marjan Cimprič, ki
je na oder prišel z živo kozo in gledalcem povedal, kako
jo je ukrotil, da ni več zahajala v škodo k sosedu. Oba
nastopajoča sta bila tako izvirna, da bi lahko nastopila v
marsikaterem gledališču.
Letošnje leto, ko mineva 140 let od Jurčičeve smrti, je
bilo razglašeno za vseslovensko leto pisatelja Josipa
Jurčiča. Tudi oder smo prilagodili času, ki je že dolgo
odmaknjen. Bil je del naše dediščine in narodne
identitete, ki ne moreta in ne smeta biti nikoli preživeta.
S tem se ohranja etnologija.

V februarju smo imeli prijetno prireditev, ki je pritegnila
polno dvorano obiskovalcev. Takrat smo povezali
poezijo, ples, folkloro in petje v skupno doživetje.
V aprilu, ko je nekoliko popuščal val velike epidemije,
nam je uspelo na virtualni način izpeljati razstavo in
prikazati, kaj so v zimskem času počeli in ustvarili naši
upokojenci. Pridni so bili!
V dugi polovici maja smo se vključili v teden ljubiteljske
kulture v Sloveniji. Posegli smo v našo dediščino,
pripravili razstavo kopert in starih krušnih dobrot ter
starega peciva.
V mesecu oktobru pa smo obeležili dan občine Loški
Potok. Ta prireditev je bila malo drugačna. Obudili
smo spomin na slovenskega pisatelja in časnikarja
Josipa Jurčiča. V slovenskem literarnem svetu je pustil
tako velik, trden pečat, da ne bo še tako hitro pozabljen
in izbrisan. Najpomembnejše njegovo delo je prvi
slovenski roman Deseti brat. Poleg nesrečne ljubezni
do Manice, ki jo je opisal, je zanimiv tudi opis vaškega
posebneža Krjavlja.
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Vemo, da se vse, kar je staro, umika novemu in mlademu,
tako tudi v literaturi. Prav je tako. Slovenci imamo
sodobne – v svetu priznane ustvarjalce. Kultura in razvoj
morata iti prva v koraku s časom, sploh pa z napredkom.
Vsaka nova stvar pa ponovno nekoč postane preteklost.
Vsem našim prireditvam da poseben pomen glasbena
skupina Binklarji. Ubrani glasovi dajo prireditvi
razpoloženje in utrip. Zavedamo se, da glasba krepi in dela
ljudi boljše. Prireditev, ki je bila zanimiva, je bila slabo
obiskana. Zaključili smo jo s poudarkom svetovnega
dneva hrane. Posladkali smo se in družili ob petih vrstah
različnega kruha, ki je naša osnovna prehranska dobrina.
Spekle in postregle so ga naše članice.
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Na začetku članka sem omenil tudi šport. Naša ekipa se
je udeležila tekmovanja v šahu. Potekalo je v Šentjerneju
v okviru Športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine.
Od 12 nastopajočih ekip so zasedli 9. mesto. V društvu
smo veseli njihove uvrstitve in jim čestitamo!

Zasedli so 2. mesto, v bližanju pa je bil zmagovalec naš
član g. Jože Mikulič. Lep uspeh in čestitamo!

Ekipa balinarjev se je udeležila tekmovanja, ki ga je
organiziral KŠD Draga. Zmagali in zasedli so 1. mesto.
Čestitamo!

V društvu bi radi izpeljali vsaj dve balinarski tekmovanji,
pa nam organizacijsko ni uspelo, ker se povabilu zaradi
epidemije niso odzvale zunanje ekipe. Upajmo, da bomo
to lahko izpeljali v prihodnjem letu. Kot predsednik DU
Draga sem ponosen na svoje člane, na vsako njihovo
delo in uspeh in sem jim tudi za vse hvaležen.
OSTANIMO POVEZANI, DA SE BOMO LAHKO ŠE
DOLGO IN VESELO DRUŽILI!
Naši člani so nastopili kot balinarji tudi na Športnih
igrah PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki so se odvijale
v Kočevju. Tu so zasedli 5. mesto. Čestitke! V avgustu
so bili povabljeni na balinarski turnir trojk na Bloke.

NAPOLNIMO ŽIVLJENJE S PRAVO VSEBINO.
Predsednik DU Draga
Mirko Pantar

Občankam in občanom želimo
blagoslovljen božič ter zdravje in
zadovoljstvo v letu 2022!
DU DRAGA

ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
V soboto, 23. 10. 2021, smo šli z društvom Sožitje
Ribnica v živalski vrt v Ljubljano. Peljali smo se z
avtobusom, vozili smo se eno uro. Vseh skupaj nas je
bilo 18. Ogledali smo si živalski vrt. Videli smo vse živali,
razen opic in kač.

Oktober - november - december 2021

Najprej smo si ogledali ovce, potem morskega leva,
medveda, zebre, noje, slona, papige, tigre, leve, žirafe,
labode, sove. Po ogledu živalskega vrta smo šli še na
kavo. Imeli smo se lepo.
Tomaž Košir,
član društva Sožitje Ribnica
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OGLED PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE V PIVKI
V ponedeljek, 4. 10. 2021, smo se devetošolci iz Loškega
Potoka odpravili v park vojaške zgodovine v Pivki. Pri
ogledu so se nam pridružili tudi devetošolci iz Sodražice
in član vojnih veteranov, g. Janez Henigman. Naš ogled
je bil razdeljen na tri dele oziroma na tri paviljone:
paviljon A, B in C.

Z ogledom smo začeli v paviljonu B. Pred paviljonom
je stala parna vojaška lokomotiva vrste 52 iz 2. svetovne
vojne. Lokomotiva je nemškega porekla, namenjena pa je
bila predvsem za transport in hitrejše osvajanje Evrope.
Parna lokomotiva vrste 52 je enostavnejša različica
takratne najmodernejše predvojne tovorne lokomotive.
Na lokomotivo sta bila priključena dva tovorna vagona.
Na drugem vagonu je stal nemški protiletalski top, ki je
bil namenjen obrambi proti zračnim napadom. Večino
razstave v paviljonu B so obsegali predvsem različni tipi
tankov. Takoj pri vhodu smo zagledali dva tanka tipa
Stuart, in sicer M3A1 in M3A3. V Evropo so te tipe
tankov poslali Američani, s katerimi je bilo v 2. svetovni
vojni sklenjeno zavezništvo. V paviljonu pa so stali še
ostali tipi tankov ameriškega porekla, ki so delovali v
Jugoslaviji, v času vojn spora med Stalinom in Titom.
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Na razstavi je stal sovjetski tank T-34/85, ki je deloval
predvsem na zahodni fronti, poleg njega pa še tank
tipa M4A3 Sherman, samovozni top M36 Jackson ter
ameriški tank M47 Patton, ki tehta skoraj 50 ton in je
najtežji tank na razstavi.
Ogled smo nadaljevali v paviljonu C. Prva soba paviljona
C je bila namenjena različnim tipom topov. Takoj pri
vhodu sta stala dva topova tipa Bofors, s premerom
topovske luknje 40 mm, ki sta bila spremenjena modela
ameriških in britanskih topov iz 2. svetovne vojne. Zraven
so stali še nemški topovi Flak 30, Flak 38 ter top Flak 88, ki
sodi med najboljša orožja 2. svetovne vojne. Večino topov
pa je bilo treba sprožiti z določene razdalje, saj je strelivo
ob sprožitvi izpustilo številne snovi, ki so človeku nevarne
in bi ob bližnjem stiku povzročile skoraj takojšnjo smrt.
Najznačilnejši in največji top, ki je kadarkoli deloval na
Slovenskem, pa je vsekakor nemški železniški Kruppov
top K5. Stal naj bi na železniški progi proti Trstu in
streljal do morja, s tem pa odganjal sovražnika. O tem
topu na Slovenskem ni bilo nobenega dokaza, dokler ni
pred nekaj leti domačin iz Košane muzeju podaril dveh
topovskih kartuš, ki ju je našel na svojem vrtu. Ti kartuši
sta pripadali Kruppovemu topu, kar je dokazovalo, da
je res deloval na naših tleh. Na razstavi v paviljonu pa so
razstavljeni še zbirka plinskih mask, protitankovskih vozil
oziroma lovcev na tanke in večcevni raketomet M-63
Plamen. Pred izhodom sta stali še dve jugoslovanski letali,
na zunanji strani izhoda pa helikopter MIL Mi8. V dolžino
meri okoli 20 metrov, zasnovan pa je bil okoli leta 1960 v
Sovjetski zvezi. Namenjen je bil za transport, dvignil se je
lahko kar 4500 metrov v višino in letel z največjo hitrostjo
kar 250 km/h.
Na koncu smo stopili v paviljon A, ki je predstavljal
predvsem zgodovino Jugoslavije v času vojne. Vodič
nam je pri vstopu povedal, kako se je delila Jugoslavija,
kako je delovala pod vodstvom Josipa Broza - Tita ter
kakšni so bili odnosi med članicami v času vojne. Zaradi
vojnih razmer so se mladostniki že v šoli morali učiti
o uporabi orožja, ker so bili že pri 18 letih vpoklicani
v JLA ( Jugoslovansko ljudsko armado). V vojski se
je uveljavljal strog režim. Če je vojak storil napako,
so bili večkrat kaznovani njegovi sovojaki. To je bolj
vplivalo na krivca, saj so tako imeli njegovi kolegi do
njega večji odpor. Spali so tesno skupaj, na terenu
uživali konzervirane obroke in upoštevali strog red.
Del paviljona pa je vključeval razstavo z naslovom Pot v
samostojnost. Razstava je predstavljala potek dogodkov,
ki so pripomogli k samostojnosti naše države Slovenije,
katere samostojnost traja že 30 let. Pod razstavnim
prostorom pa so stala še različna vozila in orožja, ki jih je
uporabljala predvsem Jugoslavija. Na strop je bil pritrjen
reaktivec, pod njim je stal jugoslovanski tank, pod
tankom pa zmaličen avtomobil Yugo. V času napada JLA
na Slovenijo zaradi osamosvojitve so tanke na cestah
ovirali z različnimi stvarmi, predvsem z avtomobili in
avtobusi.
Odmevi
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V paviljonu A je stal tudi biser vseh vojaških vozil –
jugoslovanska podmornica P-913 ZETA. Podmornica
v dolžino meri 19 metrov, tehta pa kar 76 ton. Vsaka
"članica" Jugoslavije je dobila eno podmornico tega
modela, ki je bila namenjena predvsem prevažanju
komandosov v Jadranskem morju. Lahko je prevažala
kar 10 ljudi – 4 člane posadke in 6 komandosov ali
podmorniških diverzantov. Ti so morali v podmornici
sedeti čisto nepremično in v tišini. To so bili prisiljeni
početi zato, ker bi lahko s povzročanjem zvokov in
nepotrebnih gibov sovražniki lažje zaznali podmornico
in jo napadli, ta pa ni bila narejena za pobege, saj ni
dosegla velike hitrosti. Devetošolci smo si lahko celo
ogledali notranjost podmornice in vstopili vanjo, kar
se nam je vsem zdelo zelo zanimivo in nepozabno. Po
ogledu notranjosti podmornice smo zaključili z našim
ogledom parka vojaške zgodovine v Pivki in se odpravili
proti domu.

Maister se je rodil leta 1874 v Kamniku in umrl leta 1934
na Uncu pri Rakeku. Bil je slovenski pesnik, general
in borec za severno mejo Slovenije. V svojem življenju
je storil veliko za Slovenijo in slovensko mejo, zato si
vsekakor zasluži spomenik.
Naš dan je bil izredno zanimiv. Spoznali smo veliko
novih vozil in orožij ter se naučili veliko novega o
zgodovini naše države in zgodovini vojn.

V imenu devetega razreda se zahvaljujem našim
učiteljem za spremstvo in vozniku avtobusa za varno
prevoženo pot. Predvsem pa se zahvaljujem našim
vodičem ter članu veteranov g. Janezu Henigmanu, ki nas
je spremljal pri ogledu in nam kratko predstavil Rudolfa
Maistra. Nazadnje velja velika zahvala še Območnemu
združenju veteranov vojne za Slovenijo Ribnica, ki nam
je omogočilo tako zanimiv dan.
Na poti domov smo se ustavili na Uncu. Ogledali smo
si doprsni kip Rudolfa Maistra, ki je stal pred gasilskim
domom, njegovo življenje pa nam je predstavil član
veteranov, naš spremljevalec g. Janez Henigman. Rudolf

Gabriel Montanič,
devetošolec OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

POHOD VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO RIBNICA
Za organiziranje pohoda veteranov vojne za Slovenijo iz
OZVVS Ribnica so v letu 2021 prišli na vrsto veterani
s področja občine Sodražica. Vreme je bilo idealno za
pohod – sončno in toplo.
Mesto zbirališča in start pohoda sta bila v Smrekovcu
ob ribniku ribiške družine Ribnica – revir Sodražica.
Zbiranje pohodnikov je bilo od 8:30 do 9:00. Na mestu
zbiranja se je prijavilo preko 50 pohodnikov. Ti so bili že
pred pohodom postreženi s prigrizki in kavo, s sabo pa
so lahko vzeli pitno vodo v plastenkah. Po pozdravnem
nagovoru udeležencev pohoda s strani predsednika
OZVVS Franceta Miheliča je pohodnike pozdravil tudi
podžupan občine Sodražica Andrej Pogorelc.
Ribnik Smrekovec je na kratko predstavil veteran Jože
Arko, ki je tudi vodja ribiškega revirja Sodražica, Jože
Drobnič pa je predstavil traso pohoda.
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Nato smo se dobre volje odpravili na pot. Lepo nas je
bilo videti. Spredaj vodja pohoda in trije prapori, nato
ostali udeleženci. Ubrali smo primeren tempo pohoda
in kmalu prispeli v vas Jelovec. V vasi je 12 hiš. Vodja je
pohodnikom pokazal rojstno hišo predsednika OZVVS
Franceta Miheliča, rojstno hišo rezbarja samouka Draga
Koširja starejšega in kapelico Križanega. Kapelico je
opremil umetnik Košir s svojimi iz lesa izrezljanimi kipi.
Vodja je dal vedeti, da je bil v tej vasi rojen še en umetnik
– slikar Gregor Perušek, ki pa se je že mlad v začetku
prejšnjega stoletja izselil čez lužo v ZDA, kjer je slikal
predvsem pokrajino.
Naslednji postanek je bil na Sedlu, kjer se cesta prevesi
v vas Globel. Udeležencem je bila na ogled cerkvica Sv.
družine, ki je opremljena s kipi in oltarjem rezbarja,
doma z Gore, slika Sv. družine nad oltarjem pa je delo
šolskih sester iz Maribora. Poleg oltarja je na desni
strani lurška votlina s kipom Lurške Matere božje in sv.
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Bernardke. Cerkev je bila zgrajena 1908. leta, zgradili pa
so jo vaščani Globeli.
V bližini cerkve je vkopan 50 m3 velik zbiralnik vode, ki
je namenjen uravnavanju porabe pitne vode iz sistema
za zagotavljanje pitne vode SORIKO, ki ga upravlja
Hydrovod iz Kočevja za občine Sodražica, Ribnica in
Kočevje. Pohodnikom je bila predstavljena še ena od
treh vodarn, ki se nahaja blizu vasi Globel. Vodarno je
pohodnikom obširno opisal in tudi pokazal direktor
Hydrovoda g. Antun Gašparac. Opisal pa je tudi ves
sitem zagotavljanja pitne vode za občine Kočevje,
Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel.

pet vasi: Janeži, Petrinci, Kržeti, Kračali in Betonovo.
Vasi so bile v polpretekli zgodovini zaradi težkih pogojev
življenja in odmaknjenosti od večjih centrov deležne
velikega izseljevanja; največ v Ameriko (v »najboljših«
časih je bilo na Gori okrog 250 prebivalcev). Svoje sta
prispevali tudi prva in druga svetovna vojna, ki sta bili
krivi za izgubo preko 40 vaščanov, posledično pa še
več. Na pokopališču smo videli spominsko ploščo z
napisi vseh padlih vaščanov iz vseh vasi v obeh vojnah,
urejenimi po abecednem redu, ne glede na to, na kateri
strani so padli. Ogledali smo si tudi grob Magdalene
Gornik. Sedanjo cerkev, ki je bila zgrajena v srednjem
veku in je nasledila leta 1260 omenjeno kapelo, so
granate v drugi svetovni vojni dvakrat zadele, a so zidovi
zdržali, čeprav je bila po ukazu požgana. Gora kot ena
najmanjših župnij pri nas, ustanovljena leta 1909, je
sedaj brez duhovnega pastirja, za bogoslužje skrbi
sodraška župnija oziroma župnik Franc Bizjak.
Sledil je povratek proti izhodišču pohoda, vendar
po drugi poti, in sicer preko Vagovke po cesti Loški
Potok–Sodražica do Ravnega vrha in nato na Sedlo.
Naslednji postanek je bil v zaselku Sodražice – na Pesku
pri kamnolomu, kjer se nahaja kapelica Lurške Matere
božje, ki je bila zgrajena leta 1908 na pobudo Bartolovih
s Hoste.

Pohodniki so mimo zelo starega lesenega križa prispeli
do kapelice Brezmadežne Marije v Spodnji Globeli.
Kapelico je dal v zahvalo zgraditi gospodar sosednje
domačije. Tu so pohodniki od vodje dobili še nekaj
podatkov o vasi Globel. Vas se nahaja v kanjonu, po
katerem teče potok Globelščica, ki se napaja iz kraškega
izvira v Zgornji Globeli in v bolj sušnih obdobjih delno
ali v celoti ponikne na koncu vasi. V preteklosti so potok
zaradi tega imenovali tudi Sušica. Ob potoku so bili
nekdaj trije mlini in ena žaga, ljudje pa so se ukvarjali s
poljedelstvom, živinorejo in "suho robo." V vasi je 35 hiš,
stalno naseljenih pa 26 z okoli 90 prebivalci.
Takoj za kapelico v Globeli se prične vzpon na Goro.
To je bil najdaljši vzpon na pohodu, ki smo ga uspešno
premagali. Na koncu strmine je na samem robu planote
v Janežih postavljena kapelica, posvečena Mariji
Snežni. Kapelica je bila zgrajena na pobudo mistikinje
Magdalene Gornik na mestu, kjer je doživela videnje
Matere božje. Sedaj je gorniška Lenčka, kot so jo
imenovali, v postopku beatifikacije (razglasitve za
blaženo). Z Magdaleno Gornik je povezan tudi križ, ki
stoji na polju blizu vasi Janeži – njenega rojstnega kraja.
Od kapelice smo šli po najkrajši poti do cerkve Marije
Snežne, ki se nahaja na nadmorski višini 858 m. Žal je bil
lep pogled na severno Slovenijo zaradi meglenega ozračja
precej moten. V bližini cerkve nas je pričakalo okrepčilo:
sendviči, prigrizki, sadje, sladke dobrote, kava in pijača.
Okrepčani z dobrotami smo lažje sledili besedam
nekdanjega predsednika OZVVS Petra Levstka, ki živi
v bližini cerkve. Predstavil nam jo Goro, ki jo sestavlja
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V kapelici je bila votlina iz lehnjaka in kip Lurške Matere
božje, ki ga je izdelal Franc Bečaj iz Cerknice. Zaradi
bližnjega kamnoloma in miniranj so leta 1956 »našli
razlog« za podrtje kapelice. Kip Lurške Matere božje je
več kot 65 let čakal v župnijski cerkvi v Sodražici, ko se je
skupina ljudi s Ceste na Pesek odločila ponovno zgraditi
kapelico v obliki in dimenzijah prvotne kapelice in je
vrnila kip na staro mesto. V neposredni bližini kapelice
živi priznani ustvarjalec narodno-zabavne glasbe Franc
Mihelič.

Proti 14. uri smo se ponovno znašli na izhodišču
pohoda, kjer smo že na daljavo zavohali golaž iz kotla.
Golaž so skuhali člani ribiške družine in zagotovili tudi
pijačo in kavo. Deležni smo bili tudi sladkih dobrot, ki
so jih pripravile žene veteranov. Druženje pa je še kar
trajalo. Udeleženci pohoda so izrazili zadovoljstvo z
organizacijo in vzdušjem. Gostje iz drugih OZVVS so
nas povabili, da se udeležimo tudi njihovih srečanj in
pohodov. Prijetno utrujeni smo se razšli.
Pripravil: Jože Drobnič
Odmevi
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STROKOVNA EKSKURZIJA NA PRIMORSKO
V soboto, dne 06. 11. 2021, smo se veterani OZVVS
Ribnica odpravili na strokovno ekskurzijo na Primorsko.
Ker je bilo že lansko in celo letošnje leto zaznamovano
s koronavirusom, sta nam odpadli kar dve strokovni
ekskurziji, toda želja po druženju je bila zato še
močnejša in končno nam je uspelo ob upoštevanju vseh
protikoronskih ukrepov, predvsem pa v skrbi za zdravje
in varnost vseh nas.
Avtobus je v jutranjih urah začel pobirati veterane in
veteranke iz Loškega Potoka, Ribnice in Sodražice, saj
naše združenje vključuje člane iz vseh treh omenjenih
občin. Prvi postanek smo imeli v Vipavi. Po jutranjem
okrepčilu s sendvičem in napitki smo si ogledali izvir
reke Vipave, ki je nekaj posebnega, saj je v Evropi edina
reka z deltastim izvirom. Izviri so zavarovani kot naravni
spomenik. Zaradi številnih izvirov, ki jih ima mesto,
so prebivalci na tem območju zgradili kar 25 mostov
in ravno zaradi številnih mostov pravijo Vipavi tudi
‘slovenske Benetke’. Le nekaj metrov stran od Glavnega
trga za Lanthierijevim gradom se nahajata dva osrednja
izvira reke Vipave: Podfarovž in Podskala.
Po postanku v Vipavi smo pot nadaljevali proti Gorici
oz. v Park miru na Sabotinu. Med vožnjo se nam je
pogled ustavil na solkanskem mostu. Most,
po katerem teče železnica, je največji kamniti
most oz. viadukt na svetu in ko ga gledamo z
novejšega mostu, je videti res veličastno. Poleg
mostu pa je občudovanja vredna še turkizno
zelena reka Soča.

Sveto Goro, Škabrijel, Vipavsko dolino, Kras, Furlansko
nižino, Goriška brda in Julijske Alpe.
Vodnik nas kar ni hotel spustiti, saj je imel še toliko
povedati, pa tudi naši veterani ga kar niso nehali
spraševati. Toda neusmiljena burja nas je pognala v
dolino. V avtobusu smo se malo pogreli in z enourno
zamudo prispeli v Kostanjevico pri Novi Gorici. Tam nas
je že pričakala turistična vodnica, ki nam je strokovno
predstavila frančiškanski samostan, ki je eden izmed
13 frančiškanskih samostanov v Sloveniji. Samostan
je najbolj znan po bourbonski grobnici, ki se nahaja v
cerkveni kripti in v kateri so pokopani člani francoske
kraljevske rodbine Bourbon, med njimi Karel X., zadnji
francoski kralj te dinastije (sicer pa predzadnji kralj
nasploh). Bourbonsko grobnico smo si vsi z zanimanjem
ogledali. Samostanska cerkev Marijinega oznanjenja
sicer služi tudi kot župnijska cerkev župnije Nova
Gorica - Kapela. V samostanu se nahaja tudi knjižnica,
ki se imenuje po slovenskem jezikoslovcu in patru
tamkajšnjega samostana, našem sorojaku iz Hrovače
pri Ribnici, Stanislavu Škrabcu. V njej hranijo preko
10.000 knjig. Zaradi pomanjkanja časa pa si knjižnice in
samostanskega vrta nismo uspeli ogledati.

Pot proti Sabotinu je bila za voznika kar izziv,
saj je precej ozka in je velikokrat oteženo
srečevanje, vendar smo srečno prispeli do
parkirišča. Tam smo zapustili avtobus in se
podali do koče, kjer nas je prijazno sprejel
turistični vodnik, ki nam je podal ogromno
informacij.
Sabotin je bil v času 1. svetovne vojne
področje, kjer so potekale težke bitke in nam še
predobro znana soška fronta. V 6. soški bitki, avgusta
1916, je italijanska vojska zavzela Sabotin, kar je
omogočilo zasedbo Gorice. Hrib je prepreden s sistemi
jarkov in kavern, ki sta jih avstro-ogrska in italijanska
vojska zgradili pri utrjevanju svojih položajev. Prav
zaradi njegove zgodovine je Sabotin sedaj znan kot park
miru in glasnik k sožitju med narodi. S sprehodom skozi
jarke in rove ter z obiskom kaverne je še vedno mogoče
zaznati grozljive in krvave prizore, ki so se tu dogajali
v času soških bitk. Park miru na Sabotinu nam je dal
zavedanje in spoznanje, da se kaj takšnega res nikoli več
ne sme ponoviti!
Sabotin je zaradi svoje lege odlična razgledna točka in
zelo primeren tudi za kolesarjenje. Dva naša kolesarja
sta si že zadala cilj za drugo leto, da prikolesarita na
Sabotin. Čudovit razgled in pogled s Sabotina seže na
Oktober - november - december 2021

Našo strokovno ekskurzijo smo zaključili na turistični
kmetiji v Brjih, kjer sta nas že čakala prijazna gostitelja.
Nazdravili smo z domačim konjakom, potem pa pridno
posedli k mizam, saj so bili naši želodčki že kar glasni
in smo komaj čakali na večerjo in kozarček rujnega. Po
večerji smo še malo poklepetali. Preden pa smo odšli
proti domu, smo doživeli še eno prijetno presenečenje.
Na isto turistično kmetijo so prišli tudi veteranke in
veterani iz OZVVS Idrija in Cerkno. Z veseljem smo se
pozdravili in malo "podružili".
Verjetno bi to druženje še kar malo podaljšali, toda
tokrat je bil naš šef voznik avtobusa, ki nam je pokazal
pot proti domu in nas brez dodatnih postankov srečno
pripeljal domov.
Napisala: Milena Klun
Fotografiral: Anton Centa
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SIBOR INOTHERM USPEŠEN NA SVETOVNEM
PRVENSTVU V JU-JITSU - ABU DABI 2021
Med 2. in 10. novembrom 2021 je v Abu Dabiju potekalo
svetovno prvenstvo za kadete, mladince in člane, in sicer
v ju-jitsu borbah, duo sistemu, show duo sistemu ter newazi, ki se ga je udeležilo 61 držav in 1400 tekmovalcev.
Svetovnega prvenstva se je pod okriljem Ju-jitsu zveze
Slovenije udeležilo tudi 19 slovenskih reprezentantov, ki
so barve Slovenije zastopali odlično.
Člani Sibor Inotherm so se prvenstva udeležili z 8 člani
in 2 trenerjema (Boštjanom in Jankom Divjakom) in
tekmovali tri dni prvenstva.
Prvi je nastopil Vid Belič v kategoriji mladincev borbe
do 85 kg, kjer ga je čakalo 8 nasprotnikov. Vid je prvega
tekmovalca iz Romunije premagal in se uvrstil v polfinale.
Tam je imel borbe s predstavnikom iz Črne gore, ki je bil
za Vida pretrd oreh, zato ga je čakala borba za 3. mesto.
V malem finalu ga je čakal tekmovalec iz Kazahstana,
Vid je nasprotnika suvereno premagal in osvojil BRON.
To je bil za Vida lep zaključek mladinske kategorije,
saj v naslednjem letu nastopa že med člani, kjer pa ne
dvomimo, da nas bo tudi razveselil z odličnimi rezultati.
Naslednji dan so na tatami stopili trije duo pari, in sicer
Anže Golež in Enej Žagar v duo U18 moški pari, Sara
Divjak in Neža Levstik U18 ženski pari ter Nejc Podlogar
in Jaka Divjak duo U21 moški pari.

bolj izjema kot pravilo. Le tako naprej, fanta, s treningi
bodo prišli zopet dobri rezultati. Istočasno sta se v svoji
kategoriji borili tudi Sara in Neža, ki sta se v prvem
boju pomerili s parom iz Kazahstana in ju prepričljivo
premagali. Zmaga je pomenila že borbe za medaljo in res
jima je uspelo: osvojili sta BRONASTO MEDALJO in
presenetili vse. Za punci je medalja velika vzpodbuda za
naprej, za klub pa pomeni, da smo dobili še en odličen
duo par, ki lahko posega po najvišjih mestih. Čestitke,
dekleti, in le še tako naprej!
V popoldanskih bojih sta prišla na vrsto tudi mladinca
med moškimi pari, Nejc in Jaka. Njuna predstava je bila
najboljša do sedaj, vendar za sodnike to ni bilo dovolj, da
bi posegla po najvišjih mestih. Izkupiček treh porazov in
ene zmage je bilo dovolj za končno nehvaležno 4. mesto.
Ne dvomimo, da se bo z vztrajnostjo, trdimi treningi
in tudi nekaj športne sreče pri sodnikih kmalu pokazal
vrhunski rezultat. Tudi njima čestitke.
Tretji dan tekmovanja pa sta bila na vrsti samo še
kadeta med mešanimi pari, Nika Kotar in Jaka Divjak.
Njune predstave so bile enako dobre kot na evropskem
prvenstvu, ko sta bila bronasta. Vendar še pod vtisom
sodniških kriterijev prejšnjega dne nista mogla poseči
po višjem, kot je bilo končno 5. mesto na svetu. Tudi za
njiju velja, da bo vrhunski rezultat zopet kmalu prišel.
Iskrene čestitke za uspeh in le še tako naprej.
S tem prvenstvom so se tekmovanja za člane Siborja na
najvišji ravni v letošnjem letu zaključili. S treh prvenstev
smo prinesli 5 medalj (zlato, srebrno in 3 bronaste
medalje), kar je super, vendar smo prepričani, da bodo
naši člani naslednje leto še boljši, saj je bilo leto 2021
prelomno leto v menjavi generacij, nova para, ki nista
imela možnosti trenirati dalj časa, in seveda epidemija,
ki je prinesla manj treningov in več nepredvidljivosti.
Izjemni rezultati pomenijo za nekatere člane
napredovanje v višji pas pri ju-jitsu, kategorizacije pri
OKS ter večjo prepoznavnost Siborja in ju-jitsa.

Sara in Neža, dobitnici bronaste medalje na SP med podelitvijo kolajn
(pod slovensko zastavo)

Enej in Anže sta imela štiri borbe, vendar sta vse izgubila.
Nastopala sta zelo dobro, vendar je bilo po 2. mestu z
evropskega prvenstva tu preveč treme, odločale pa so
malenkosti. Za naša dva člana je še svetla prihodnost,
zato je bil še vedno dober rezultat – 5. mesto na svetu –
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Še enkrat se zahvaljujemo sponzorjem prvenstva:
INOTHERM,
BUDOSHOP,
ELDAMEDO,
PLINOVODI, ZAVARVALNICA SAVA, MELAMIN,
GAJBA, ROTIS, MABOLES, KOVAN, OBČINE
KOČEVJE, RIBNICA, SODRAŽICA in LOŠKI
POTOK ter INTERSOCKS-CROCS, ki so pomagali
pri udeležbi na tem in vseh ostalih tekmovanjih.
Kočevje, 9. 11. 2021
Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR
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REPORTAŽA SIBOR INOTHERM Z EVROPSKEGA PRVENSTVA
ZA KADETE IN MLADINCE – NEMČIJA 2021
Med 24. in 26. septembrom
2021 je v mestu Maintal v
Nemčiji potekalo evropsko
prvenstvo za kadete in
mladince, in sicer v ju-jitsu
borbah, duo sistemu ter newazi, katerega se je udeležilo
17 držav in 181 tekmovalcev.
Evropskega prvenstva se je
pod okriljem Ju-jitsu zveze
Slovenije udeležilo tudi 14
slovenskih reprezentantov,
ki so barve Slovenije

zastopali več kot odlično.
Člani Sibor Inotherm so se prvenstva udeležili s 7 člani
in 2 trenerjema (Boštjanom in Jankom Divjakom) in
tekmovali prva dva dneva prvenstva.
Prvi dan so na tatami stopili trije duo pari, in sicer Anže
Golež in Enej Žagar v duo U18 - moški pari, Sara Divjak
in Neža Levstik U18 - ženski pari ter Nejc Podlogar in
Jaka Divjak duo U21 - moški pari.
Enej in Anže sta prvi dve borbi dobila in se uvrstila v veliki
finale, kjer sta se pomerila s parom iz Grčije. Naša člana
sta se borila do konca, vendar sta bila tokrat boljša Grka,
kar je na koncu pomenilo, da sta Enej in Anže postala
evropska podprvaka. Čestitke za naš par, ki se mu obeta
še svetla prihodnost.
Istočasno sta se v svoji kategoriji borili tudi Sara in Neža,
ki sta bili prvič na tako velikem tekmovanju. Za njiju bi
bila vsaka zmaga uspeh in to jima je tudi uspelo proti paru
iz Romunije. Naši članici sta tako zasedli 4. mesto in, kot
rečeno, za prvič je to pomenilo uspeh, ki ga bosta dekleti
samo še nadgrajevali s trdim delom. Čestitke.
V popoldanskih bojih sta pršila na vrsto tudi mladinca
med moškimi pari, Nejc in Jaka. Tudi za njiju je bil
uspeh že sam nastop na tekmi, saj sta skupaj trenirala le
dober mesec. Kljub temu sta naša člana prikazala dobre

borbe in bila na koncu
zelo blizu medalje, vendar
sta zaradi napake v zadnji
seriji zaključila na 4. mestu,
kar je napoved, da bo šlo v
prihodnosti samo navzgor.
Tudi njima čestitke.
Drugi dan tekmovanja pa sta
bila na vrsti samo še kadeta
med mešanimi pari, Nika
Kotar in Jaka Divjak. Tudi
za njiju je veljalo, da je vsaka zmaga uspeh, saj sta skupaj
kot par trenirala le dober mesec. Med štirimi borbami
sta naša člana dve borbi zmagala in dve izgubila, kar je
pomenilo bronasto medaljo na prvenstvu in sta s tem
presegla pričakovanja pred tekmovanjem. Iskrene čestitke
za uspeh in le še tako naprej.
Čestitke tudi vsem tekmovalcem iz ostalih slovenskih
klubov, ki so s svojimi nastopi in uspehi (skupaj dosegli
še 8 medalj) na tem evropskem prvenstvu dokazali,
da tudi v ju jitsu Slovenija ni majhna in se marsikomu
zatrese kimono, ko sliši za nas. Uspeh Slovenije dokazuje
tudi dejstvo, da smo bili med 17 državami uvrščeni na
visoko 4. mesto. Izjemni rezultati pomenijo za nekatere
člane napredovanje v višji pas pri ju-jitsu ter večjo
prepoznavnost Siborja in ju-jitsa. Počasi pa smo se ozirali
že na svetovno prvenstvo, ki je bilo v začetku meseca
novembra v oddaljenem Abu Dabiju.
Še enkrat se zahvaljujemo sponzorjem prvenstva
INOTHERM,
BUDOSHOP,
ELDAMEDO,
PLINOVODI, ZAVARVALNICA SAVA, MELAMIN,
GAJBA, ROTIS, MABOLES, KOVAN, OBČINE
KOČEVJE, RIBNICA, SODRAŽICA in LOŠKI
POTOK ter INTERSOCKS-CROCS, ki so pomagali pri
udeležbi na tem in vseh ostalih tekmovanjih.
Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR

REPORTAŽA SIBOR-INOTHERM – PRIKAZ TEHNIK JU-JITSU
IN DRŽAVNO PRVENSTVO V NE WAZI, GLOBOKO 2021
Člani SIBOR-INOTHERM so se v soboto, 13. 11. 2021,
udeležili turnirja v prikazu ju-jitsu tehnik ter državnega
prvenstva v ne wazi za vse kategorije. Tekma je bila
organizirana v OŠ Globoko, udeležilo se je je skoraj 100
tekmovalcev iz 5 klubov. Barve SIBORJA je zastopalo 25
tekmovalcev, ki so v svojih kategorijah dosegli odlične
uvrstitve.
V prikazu tehnik so naši tekmovalci osvojili 10 medalj:
Zlato medaljo so osvojili Ema Smola, Jan Divjak in Mija
Kocuvan. Drugo mesto so zasedli Luka Lavrič, Manca
Jalovec, Neca Bojc, Uma Doutlik, Jakob Bojc in Dženisa
Handanagić. Bronasto medaljo pa je osvojil Črt Kovačič.
Oktober - november - december 2021
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Na državnem prvenstvu v ne wazi so člani Siborja
osvojili 14 medalj:
Državni prvaki so postali Dorin Ofak, Laura Zjac,
Tinkara Golja, Vid Firujkič, Vid Belić, Boštjan Divjak in
Lovro Divjak. Srebro so osvojili Anže Golež, Jan Divjak,
Tinkara Golja, Jaka Divjak in Jure Lovšin. Bronasto
medaljo pa sta dobila Jernej Rajšelj in Val Selan.
SIBOR-INOTHERM je na tekmi osvojil 24 medalj, od
tega 10 prvih mest. Čestitke gredo tudi vsem ostalim
članom, ki so v svojih kategorijah dosegli uvrstitve od 4.
mesta dalje.
V sklopu tekmovanja je potekal tudi sprejem JJZS za 11
naših članov, ki so na evropskih in svetovnih prvenstvih
v letu 2021 predstavljali Slovenijo in ob tem osvojili 5
medalj, in sicer 1 zlato, 1 srebrno in 3 bronaste medalje.
Še enkrat čestitke.
Naslednja tekma v DP – prikaz tehnik in turnir v ju jitsu
borbah je bila 28. 11. 2021 v Športnem domu Gaj-Fis v
Kočevju.

Kočevje, 19. 11. 2021
Predsednik SIBOR-INOTHERM Elvis PODLOGAR

REPORTAŽA SIBOR-INOTHERM Z DRŽAVNEGA PRVENSTVA
V PRIKAZU JU-JITSU TEHNIK IN TURNIRJA V JU-JITSU
BORBAH – KOČEVJE 2021
ŠK Sibor je 28. 11. 2021
v športnem domu Gaj
v Kočevju organiziral
državno prvenstvo v
prikazu tehnik, ki se
ga je udeležilo 120
tekmovalcev iz 6 klubov.
Člani Siborja so osvojili
7 naslovov državnih
prvakov, 9 državnih
podprvakov
in
8
bronastih medalj, skupaj
24 medalj. Prav tako
je potekal tudi turnir v
ju jitsu borbah, kjer se
je 30 tekmovalcev iz 5
klubov borilo za medalje.
Člani Siborja so osvojili
5 zlatih, 3 srebrne in 1
bronasto medaljo, skupaj
9 medalj. Barve SIBORJA
je na turnirju zastopalo
skoraj 60 tekmovalcev,
ki so v prikazu tehnik dosegli odlične uvrstitve v svojih
kategorijah:
– JAN DIVJAK- 1. MESTO
– TIAN MUŠIČ -1. MESTO
– EMA SMOLA – 1. MESTO
– NECA BOJC – 2. MESTO
– MARTA DUŠČAK – 3. MESTO
– ANAMARIJA DUŠČAK – 2. MESTO
– ALJAŽ KOŽUH – 3. MESTO
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–
–
–
–
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REBEKA DUŠČAK – 3. MESTO
TINKARA GOLJA – 2. MESTO
TIA KNAVS – 1. MESTO
MARUŠA PIRMAN – 3. MESTO
JAN ŠKULJ – 2. MESTO
NIK NJAVRO – 2. MESTO
FILIP ŽAGAR – 2. MESTO
GAL MODIC – 3. MESTO
EVA ŠKULJ – 3. MESTO
GAL PAHULJE – 3. MESTO
JAKA ŽAGAR – 2. MESTO
JAKOB BOJC – 2. MESTO
MIJA KOCUVAN – 1. MESTO
HANA RUS – 2. MESTO
JURIJ ARKO – 1. MESTO
LAURA ZAJC – 1. MESTO

Uvrstitve naših članov v turnirju v ju-jitsu borbah pa so
bile naslednje:
– DORIN OFAK – 1. MESTO
– ANŽE GOLEŽ – 2. MESTO
– LAURA ZAJC – 2. MESTO
– TOMAŽ JALOVEC- 1. MESTO
– MIHA KRIŽ – 1. MESTO
– JAN DIVJAK – 1. MESTO
– VID FIRUJKIČ – 3. MESTO
– JAKA DIVJAK – 1. MESTO
– VAL SELAN – 2. MESTO
Kočevje, 30. 11. 2021
Predsednik SIBOR - INOTHERM
Elvis PODLOGAR
Odmevi
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BALINANJE V PODPRESKI – KŠD DRAGA
V KŠD Draga smo komaj čakali, da obeležimo še kakšen
športni dogodek, saj nam trenutni časi zaradi epidemije
tega niso omogočali. A septembra nam je še uspelo
v Podpresko privabiti kar nekaj spretnih balinarjev.
Nedeljsko jutro je bilo čudovito. Dan je bil prav poleten.
Toplo in prijetno sonce je še toliko bolj ogrelo športno
vzdušje.

Ob koncu balinarskega dne je bil rezultat sledeč:
1.
2.
3.
4.

mesto: DU DRAGA
mesto: RETJE
mesto: BINKL
mesto: PODPRESKA

Vsem ekipam čestitamo za doseženi rezultat.

Na štartu se je zbralo veliko balinarskih ekip. Našteli smo
jih kar osem. Naš član Miha Poje, ki v našem društvu
pridno skrbi za to športno dejavnost, je ekipam pojasnil
način balinanja in pravila. Ekipe so se nato hitro lotile
dela. Ker je bilo toliko ekip, jih je nekaj balinalo tudi pri
Gredicah na Lazcu. Skozi ves dan ni zmanjkalo ne dobre
volje ne pijače in tudi ne športnega elana.

Veseli smo, da nam je uspelo izpeljati ta športni dogodek,
ki ga načeloma izpeljemo vsako leto v septembru. Hvala
Mihu Pojetu, ki je organiziral dogodek in veliko prispeval,
da smo balinanje sploh realizirali. Hvala vsem aktivnim
članom društva, ki pomagajo, da je na dogodku vse tako,
kot mora biti. Hvala mladim članom in članicam našega
društva, ki so pridno »kelnarili« in se na tak način že
aktivno vključili v naše društvo.
Za KŠD Draga
Nevenka Dražetić

Za pokale so se pomerile naslednje ekipe:
PODPRESKA, KŠD DRAGA, DU DRAGA, BINKL,
RETJE, ŽLAHTA, NUDI in SODRAŽICA.
Balinali smo ves dan. V društvu smo poskrbeli tudi
za topel obrok. Prav tako smo poskrbeli za prijetno
vzdušje. Ob opazovanju balinarskih spretnosti igralcev
smo se pogovarjali in tudi nasmejali, saj so nekateri člani
ekip prav prijetno popestrili športno dogajanje. Opazili
smo tudi, da so nekateri balinarji že pravi mojstri v tem
športu.
Finalno tekmo smo spremljali že v poznem popoldnevu.
V finalu sta se pomerili ekipi DU Draga in Retje.
Zanimivo je bilo opazovati, veselo pa je bilo navijati.
Oktober - november - december 2021

Naj bo novo leto drugačno.
Lepše, prijetnejše, pozitivnejše.
Naj se vrnejo stiski rok, objemi in
nasmehi. Srečno 2022!
ŠD Draga
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SEKUNDE USPEHA!
Sestri, športnici in učenki, ki ju krasijo lastnosti, kot so
marljivost, pridnost in delavnost, sta uspešni v šoli in
športu in nakazujeta na to, da sta lepo vzgojeni.
To sta Tia in Tjaša Mišič, ki sta pred kratkim, vsaka v svoji
kategoriji, osvojili naslov državne prvakinje v poletnem
biatlonu, kjer sta s preciznim streljanjem in zelo hitrim
tekom na rolkah Smučarskemu klubu Loška dolina,
katerega članici sta, pritekli prvo mesto. Tia v kategoriji
mlajše deklice in Tjaša pri mlajših mladinkah, obe pa
v posamični preizkušnji, kjer se kot kazen za zgrešen
strel prištejejo kazenske sekunde. Tudi že v preteklosti
sta posegali po najvišjih mestih, zato sta zmagovalnega
odra že vajeni. Kot posebnost pa je zagotovo to, da sta
kot sestri na isti dan pritekli prvo mesto na najvišjem
možnem tekmovanju na državnem nivoju.
Tjaša je imela lansko sezono nekoliko rezultatske krize,
kar je normalno, saj je prehod iz osnovne v srednjo
šolo v biatlonu zelo zahteven. Domači kraj Loški Potok
je zamenjala z mestom. Odločila se je, da bo šolanje
nadaljevala na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju.
Šola je zelo prijazna za športnike, saj imajo športni
oddelek, kjer je omogočeno, da lahko treningi potekajo
nemoteno, še večji preskok pa se naredi v sami disciplini.
Zračna puška, kjer se strelja na dolžini 10 m, se zamenja
z malokalibrsko, ki jo je za razliko od zračne potrebno
nositi, kar predstavlja dodatno težo. Prilagoditi se je
potrebno tudi na daljšo progo, kar vzame nekaj časa in
treningov. Strelja se na razdalji 50 m.
Tia obiskuje osnovno šolo v Loškem Potoku. Tedensko
opravi v povprečju do 6 treningov. Na letni osnovi je to
300 ur treninga. Odrekanja je še veliko več, kar pomeni,
da šport, kot je biatlon, zahteva zares ogromno časa.
Tjaša za razliko od Tie opravi še dva treninga več, saj se
z leti povečujeta število in dolžina treningov. V Kranju,
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kjer biva v času šolanja, je smučarska zveza panogi –
biatlonu zagotovila dodatnega trenerja, ki poleg Tjaše
skrbi še za ostalih šest biatloncev, ki prihajajo iz istega
kluba kot Tjaša.
Z biatlonom sta obe začeli v ranem otroštvu in se
razvijata v športnici, ki si v življenju želita posegati po
odličjih. Zavedata se, da vzponom sledijo tudi padci, ki
jih s svojo dobro psihološko pripravljenostjo obvladata
in se izpopolnjujeta s pomočjo trenerja in staršev.
Na treningih biatlona se teče, strelja, kolesari, dela vaje
za moč in ravnotežje, hodi v hribe, tudi igre z žogo so
zelo priljubljene.
V biatlonu je potrebno biti izjemno hiter na progi in
umirjen na strelišču. Seveda je vse to lažje reči kot storiti,
zato se lahko pojavijo napake pri streljanju in nepravilna
porazdelitev moči na progi, kar ne prinaša dobrega
uspeha, ampak Tia in Tjaša sta to storili, kot znata, in sta
natrenirali na treningih.
Jeseni sta Tia in Tjaša zaključili poletni del sezone in sta
morali svoje stanje pripravljenosti prvič v zimskem delu
prikazati 5. decembra na Pokljuki, kjer potekajo tudi
tekmovanja na svetovnem nivoju. V lanski sezoni je tam
potekalo tudi svetovno prvenstvo.
Če bosta še naprej motivirani, v kar ne dvomim, in se
bosta čez nekaj let uvrstili v člansko reprezentanco, smo
lahko vsi del navijaške skupine in ju pridemo spodbujat,
za kar nas lahko nagradita z dobrimi rezultati.
Vsi upamo in si želimo, da bi bili najboljši in še naprej
predani svojim sanjam in ciljem.
Pripravil:
trener Simon Kočevar

Odmevi
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USPEH ANSAMBLA TOMAŽA ROTA NA VURBERŠKEM
FESTIVALU
predvsem zato, da se kot
ansambel s svojo glasbo
predstavijo občinstvu,
ki je na Vurberku zares
odlično. Seveda pa so
toliko bolj zadovoljni,
ker so osvojili srebrnega
zmaja.

Naslovnica videospota "V življenju štejejo trenutki"

Na dan državnosti, ko je Slovenija praznovala svojih
trideset let, je na Vurberku potekal že 29. festival
narodno-zabavne glasbe "Vurberk 2021", ki se ga je
udeležil tudi Ansambel Tomaža Rota. Med skoraj 30
prijavljenimi ansambli se je ansambel na predizboru
prebil skozi "sito" strokovne komisije in se uvrstil na
finalno prireditev, kjer je nastopilo štirinajst ansamblov.
Ansambel Tomaža Rota je na festivalu zaigral dve
skladbi, in sicer iz zakladnice Lojzeta Slaka skladbo
Visoko nad oblaki in eno novo–avtorsko skladbo V
življenju štejejo trenutk. Glasbo za to skladbo je pripravil
Tomaž Rot, besedilo je spisal Matjaž Vrh, aranžma pa je
delo ansambla Tomaža Rota in Franca Miheliča. Delo in
trud sta se "izplačala", saj je ansambel prejel 2. nagrado
strokovne komisije, to je SREBRNEGA ZMAJA.

Ob tej priložnosti
se člani ansambla
zahvaljujejo vsem, ki
jih poslušate, podpirate
in verjamete v njihovo
glasbo, tako kot verjamejo tudi sami.
Za skladbo V življenju štejejo trenutki je ansambel
posnel tudi videospot z ekipo M-MEDiA, ki je poskrbela
za video produkcijo. Videospot so snemali na več
lokacijah, in sicer na Blokah, na Bloškem jezeru– pri "Hija
Glamping Bloško jezero" in pa tudi v Loškem Potoku,
in sicer na hribovskem vrtu pri Petru in Lidiji Knavs,
za kar se jima ob tej priložnosti lepo zahvaljujejo.
Videospot si že lahko pogledate na socialnih omrežjih
ansambla in njihovem YouTube kanalu.

Alex med snemanjem videospota

V četrtek, 1. julija, so na povabilo glasbenega urednika
gospoda Tomaža Gučka nastopili v legendarni oddaji
Četrtkov večer na prvem programu Radia Slovenija, in
sicer v gostilni in restavraciji Avsenik (Pri Joževcu) v
Begunjah na Gorenjskem. Pravijo, da je res prav poseben
občutek igrati "pod Avsenikovo marelo".
Ansambel po prejemu "srebrnega vurberškega zmaja"

Člani ansambla, med katerimi je tudi Potočan Aleksander
Modic – Alex, so seveda zelo srečni in zadovoljni. Na sam
festival, kot pravijo, v prvi vrsti niso šli zaradi nagrad, ampak
54

Za uspeh v letošnjem letu ansamblu iskreno čestitamo
in mu želimo v bodoče še veliko uspehov.
Po podatkih ansambla povzel:
Vinko Košmerl
Foto: arhiv ansambla
Odmevi

SPOMINI NA PRETEKLOST

TAKO JE BILO NEKOČ
Končal se je november, že drugi, ko doživljamo težke
corona čase. Tudi v času mojega otroštva je bil november
mrakoben in otožen mesec. Veliko teme. Tema zjutraj,
tema že popoldne. Hodili smo zgodaj spat, zato so
bile dolge tudi noči. Spominjam se toplote kuhinje
in medle svetlobe petrolejke, ki je visela na zidu tako
visoko, da je naše otroške roke niso mogle doseči. Bila
je na varnem. Gorje, če bi kdo razbil cilinder ali stekleno
posodo za petrolej. Bilo je vsega škoda. Ko sem hodila
v 1. razred, je tudi v našo vas prišla elektrika. Stikala za
luč so bila vgrajena visoko na zidu – samo odrasli so
lahko z obratom črnega gumbka pričarali to čudovito
luč. Tudi z elektriko je bilo treba varčevati. Nikjer ni po
nepotrebnem razsvetljevala prostora. Nekatere družine
so kmalu imele radio. To je bila res silno imenitna
naprava oziroma aparat. Ob četrtkih smo k sosedovim
hodili poslušat oddajo Četrtkov večer domačih pesmi
in napevov. Zgnetli smo se v kuhinjo, ki ni bila velika,
in sedeli mirno in tiho in pobožno poslušali glasbo, ki
je čudežno prihajala iz radia. Vem, da so bili aparati že
na pogled lični. Eni so bili znamke Vesna, drugi Savica...
Spominjam se moje mame, ki je vzhičeno izjavila: "Oh,
kako fletno pojejo!" (Pa glih na žnabuček sem jo jest
kušnu, pa glih na srčece sem glavco djal). Tako kratka
je bila ta urica! V gosjem redu smo se odpravili domov.
Radostni. Zdelo se nam je, da smo obdarjeni s srečo in
lepoto. Komaj smo čakali na naslednji četrtek.
Prišel je december. Otroci smo se v tistih letih veselili
samo Miklavža. To je bil dober in svetniški mož, ki nam
ga nikakor ni bilo dano videti. Rekli so nam, da prihaja
iz nebes v družbi angelov. Tudi parklji so hoteli biti v
njegovi družbi, a jih je zapodil. Miklavž je obiskoval in
obdaroval samo pridne otroke. Njegova darila so bila
težko pričakovana in skromna. Živeli smo po pregovoru:
"Kdor malega ni zadovoljen, velikega vreden ni." Vedno
je bilo najlepše pričakovanje. Kar naprej smo spraševali
starše, kolikokrat gremo še spat, da bo prišel Miklavž.

Bili smo še bolj ubogljivi in pridni kot sicer. Malo nas je
skrbelo, če si je Miklavž zapomnil vse naše neubogljivosti
in nagajivosti. Na predvečer smo v hiši nastavili Miklavžu
posode (sklede ali peharje). "Mogoče se bo pa kaj ujelo,"
so nas dražili starejši. Hitro smo zaspali in se tudi zbujali
od vznemirjenja. Vsakič smo v temi tipaje preverili, če
je skleda že polna. Če je zašumelo, je bila pokonci vsa
hiša. Navdušeni smo vzklikali: "Miklavž je prišel, je že
prinesel!" Veselje smo delili s starši. Naša otroška srca
so bila prepolna sreče, ki je izžarevala na obrazih. Pa ne
samo tisti trenutek. Pogovori z vrstniki so bili več dni
samo o Miklavžu, o tem, kaj smo dobili, kako dobro
Miklavž pozna vsakega izmed nas… V skledi so bili
vedno rožiči, suhe fige, parkelj s šibo, kakšen zvezek,
radirka, bonboni. Če so bili zaviti v staniol papir, jih
nismo smeli pojesti, ampak smo jih morali "prišparat" za
na smrekico. Med sladkarijami in šolskimi potrebščinami
se je včasih našlo tudi kaj uporabnega – robčki iz blaga,
naglavna ruta, blago za hlače. Mami jih je vedno naredil
– sešil Benčinov France iz Travnika. Nečesa pa le nismo
razumeli. Zakaj Miklavža nikoli ne vidimo? Zakaj prihaja
ponoči? Zakaj pri sosedovih prinese take piškote, kot jih
zna peči njihova mama, mi pa dobimo naše piškote? Čez
nekaj let so se nam odprle oči. Razočaranje je bilo veliko
in prav tako je bila velika zamera do odraslih. Kako smo
se mogli pustiti tako vleči za nos?!
Poleg Miklavža smo se v decembru veselili snega in
zimskih radosti, kolin, božičnih praznikov in tepežnega
dne. Bilo je lepo, a vse enkrat mine in gre med spomine.
Zdaj smo v poznih letih. Snega se ne veselimo, prazniki
nas izpraznijo in utrudijo, vedno manj se srečujemo,
sploh več ne verjamemo, a radi obdarujemo in se
sprašujemo, kaj bi bilo (Bognedaj, da bi crknu televizor),
če bi bili brez pametnih telefonov in virtualnosti? Potem
bi bilo … še huje.
Ivanka Štrukelj

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI
Tokratno fotografijo smo izbrali
iz arhiva Jake Bartola. Fotograf je
bil Drago Mohar iz Šegove vasi,
svoj studio pa je imel v Ribnici.
Fotografija je bila posneta med
zimskimi počitnicami leta 1961, ko
so otroci poleg dela doma dneve
preživljali zunaj na snegu.
Uredil Vlado Mohar

Počitniške radosti leta 1961
Oktober - november - december 2021
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Počasi, a nezadržno se bliža konec še enega leta, ki ga je močno zaznamoval koronavirus. Kljub vsem
ukrepom in omejitvam so knjižnice k sreči ostale odprte. Pobrskali smo med knjižnimi policami in za naše
zveste bralce pripravili naslednji pregled nekaterih zanimivih knjižnih novosti, s katerimi si boste lahko
krajšali dolge zimske večere!
JANJA VIDMAR
Niti koraka več
Neomajna sestrska povezanost prvoosebno
pripovedovalko Alenko vodi po stezah
romarskega Camina, kjer se sedanjost prepleta
s preteklostjo, ta pa je zaznamovana s smrtjo
ljubljene osebe. Alenka je namesto življenja
izbrala spomine, saj je okrog mladostne ljubezni spletla
nesmrtno zgodbo in jo z leti povzdignila v mit. Prav zato jo
na pragu zrelih let povsem dotolče nepričakovana novica o
sestrini neozdravljivi bolezni. Hudo bolna sestra Damjana je na
Alenkina ramena preložila zanjo nepredstavljivo preizkušnjo
– v njenem imenu mora prehoditi pot, v katere pomen ne
verjame, še več, po treh desetletjih mora sama zdoma in za
priprave ima komaj kaj časa. Alenkin strah pred življenjem
zahteva brutalen vpogled vase in šele naključno srečanje s
Švedom Rogerjem in njegova strast do življenja ji pomagata pri
soočenju in preseganju starih vzorcev.

MARIE TREMAYNE
Upornica brez krinke
Lady Caroline Rowe je odločena, da se ne
bo poročila. Po zadnji družabni sezoni si želi
samo še mirno uživati na podeželju pri teti.
Odločenost začne popuščati, ko njen zoprni
novi ameriški sosed vdre na njeno posest in v
njeno življenje.
Jonathan Cartwick je podedoval posest na drugi strani
Atlantika in ni pričakoval, da bo imel toliko težav. Še težje se
izogiba zahtevni sosedi, zlasti zato, ker ga lepotica privlači. Ko
starši Caroline oznanijo, da jo bodo poročili s prvim lordom, ki
jo bo hotel, je iz sebe. Jonathan pa si najbolj od vsega želi, da bi
neukročenko prepričal, da je pravi zanjo.

MINKA GANTAR
Ko imajo duše žur
To je vodič tako za ženske kot za moške, ki
želijo uravnovesiti tako svoj ženski, nežni
vidik kot tudi moški, močni vidik duše. Čas
je, da se začnemo zavedati, da naš notranji
svet ustvarja naš zunanji svet. Prišel je čas,
da negujemo svoj notranji svet, ker bo ta ustvaril vse, kar
potrebujemo. Čas je, da si povrnemo vso svojo moč! Smo
veliko več kot samo telo. Smo duhovna bitja s telesno izkušnjo.
Plavamo v svetu energij, ki se odziva na pesem naše duše. Bolj
kot je pesem naše duše radostna, bolj so radostne naše celice,
bolj veselo se nam vrtinči energija v čakrah in smo vedno bolj
mladostni ter polni življenjske energije. Če bi lahko videli
energije, bi verjetno ob opazovanju prepletanja naših misli in
čustev s tokom življenja obstali odprtih ust. Če bi lahko videli
energije, bi videli, da imamo vpliv na svoje telo, videli bi, da
s svojimi čustvi, ki so v osnovi obarvane misli, vplivamo na
sebe, soljudi in svet okoli sebe.

DRAGO JANČAR
To noč sem jo videl
To je roman o nekaj letih življenja in
skrivnostnem izginotju Veronike Zarnik,
mlade ženske iz ljubljanske meščanske
družbe, ki jo je vase potegnil vrtinec nemirne
zgodovine. Pet oseb pripoveduje o njej, pa
vsaka od njih tudi o sebi in razburkanem
slovenskem času pred drugo svetovno vojno in med njo.
O Veroniki pripoveduje njen nekdanji ljubimec, oficir
jugoslovanske kraljeve vojske, ki se je leta 1945 znašel v
ujetniškem taborišču v Palmanovi; zgodbo nadaljuje njena mati,
ki isto leto čaka na vrnitev hčere v ljubljanskem predmestnem
stanovanju, potopljena v spomine in blodna od negotovega
upanja; o njej govorita zdravnik nemške okupacijske vojske
in družinska gospodinja; nazadnje nekdanji partizan, ki je iz
nejasnega osebnega nagiba, polnega nesporazumov, sprožil
vlak, ki je zdrvel čez nočno pokrajino in njene ljudi.

CATHERINE BYBEE
Preganjanje senc
Avery Grant ne hodi na romantične zmenke.
Njen prvi zakon je bil vzajemno koristna
pogodba, ki ji je ponudila finančno varnost, s
katero se je lahko osvobodila nadzora staršev.
Bogata je in samska in niti slučajno ne išče
ljubezni, ki bi ji prekrižala življenjske načrte.
Sploh pa je po preživetem brutalnem napadu odločena,
da nikoli več ne bo ranljiva, čeprav se ob novem moškem v
svojem življenju počuti varnejšo.
Liam je nad Avery očaran od trenutka, ko jo zagleda, in odločen
je, da bo o tej močni, seksi, zapleteni ženski izvedel vse. Njene
obrambe ne bo lahko zaobiti, toda Liam se ne bo pustil
odgnati. Najti mora le drobceno razpoko v Averyjinem oklepu,
skozi katero si namerava utreti pot do njenega srca. Nato pa
pride na plan srhljiva laž o usodi njenega napadalca in takrat
jo začne preteklost preganjati. Da bi prišla do odgovorov, se je
pripravljena spraviti tudi v nevarnost, to pa obenem pomeni, da
bo ogrozila najboljše, kar se ji je kdaj zgodilo: odnos z Liamom.
S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih
knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok
tudi v prihodnjem letu!

Kolektiv Knjižnice Miklova hiša vsem
želi lepe božične praznike ter obilo
zdravja, sreče, ljubezni in uspeha v
novem letu 2022! Radi in lepo se imejte
ter ostanite zdravi! SREČNO!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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PISMA BRALCEV

LOVSKA DRUŽINA LOŠKI POTOK POSLUJE ZAKONITO
ODGOVOR NA PISMO MEDVEDI ZAŽGALI BRUNARICO V PREČNIKU
V zvezi s člankom Jakoba Bartola z naslovom Medvedi
"zažgali" brunarico v Prečniku vam sporočamo, da avtor
članka narobe zaključuje svoje domneve v članku in
Lovski družini Loški Potok pripisuje "mafijske prijeme
reševanja", kar pri bralcu lahko vzpodbudi pomisleke
o nezakonitem delovanju, zato želimo v nadaljevanju
predstaviti nekaj dodatnih dejstev.
Glede aktivnosti Lovske družine Loški Potok v lovstvu
in širše naj poudarimo, da si člani med obveznostmi,
ki smo jih prevzeli po sklenjeni koncesijski pogodbi
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču
Loški Potok, prizadevamo delovati v dobrobit narave,
lokalne skupnosti in družbe nasploh. V preteklih 75
letih našega delovanja smo pretežno delovali v lovišču.
Danes je naše delovanje širše. Zato smo se soglasno
odločili, da se vključimo v projekt "Reševanje risov v
Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem" – Life Lynx, ki
je evropsko prepoznaven projekt in tudi sofinanciran
s strani evropskih sredstev za okoljske in klimatske
akcije. Ključna dodana vrednost je ponovno povečanje
populacije nekdaj prisotnega risa Lynx lynx v naših
gozdovih in s tem zagotovitev živalske raznolikosti in
pestrosti. V tem okviru smo lovci skrbeli za risa Goruja in
Borisa v obori, da sta se prilagodila na novo okolje in se
uspešno vključila v obstoječo populacijo. Tudi aktivnost
opazovanja rjavega medveda Ursus arctos v naravnem
okolju je usmerjena k ohranjanju te zavarovane živalske
vrste. Domači in tuji gostje, ki pridejo v Loški Potok,
poleg svojega osnovnega cilja – ogleda rjavega medveda
– spoznajo tudi ljudi, običaje, preživijo nekaj časa med
nami in končno v občini in pri ponudnikih turističnih
storitev pustijo nekaj denarja. S pozitivnimi vtisi o
doživetjih v svet ponesejo prepoznavnost kraja in ljudi.
Številni se vračajo, po priporočilu in dobrem delu lovcev
pa prihajajo novi. Tudi zato smo lovci Lovske družine
Loški Potok skupaj s partnerji v letu 2021 uspešno
zaključili izgradnjo Naravoslovnega doma LD Loški
Potok, ki ni samo lep objekt, namenjen izobraževanju
javnosti, temveč tudi stičišče lovcev, domačinov,

obiskovalcev, tako starih in mladih ljudi, ki so vedoželjni
in jim je mar za ohranjanje narave. Poslovanje Lovske
družine Loški Potok je zakonito in podvrženo tako
notranjemu kot zunanjemu nadzoru. Vsakoletni
poslovni izkazi so revidirani, prikazujejo resničen
finančni položaj društva in pregledno poslovanje.
V Lovski družini Loški Potok se vedno zavzemamo
za dialog z vsemi deležniki. Zavedamo se, da zgolj s
pogovorom lahko preseženo različnosti. Zato smo g.
Jakoba Bartola – Jako povabili k nam. Predstavili smo mu
tekoče projekte in načrte ter poslovanje lovske družine.
Skupaj smo ugotovili, da poslovanje Lovske družine
Loški Potok ni "mafijsko", nasprotno, je pregledno. G.
Bartolu smo povedali, da smo se člani LD Loški Potok
počutili prizadete zaradi neobjektivnega poročanja
o naši lovski družini, ki s požarom na njegovi parceli
nima ničesar. V LD Loški Potok ocenjujemo, da igramo
pomembno vlogo pri razvoju turizma v občini Loški
Potok in pri sami promociji občine.
Lovska družina Loški Potok ne deluje mafijsko in se ne
poslužuje mafijskih prijemov reševanja. Člani lovske
družine odločno zanikamo, da bi imeli "mafijske posle",
in med nami ni "požigalcev objektov", kot navaja avtor
članka Jakob Bartol – Jaka v glasilu Odmevi 4, kar se
mora dokazati v okviru preiskave policije in inšpekcije,
ki poteka. Neresnično poročanje meče slabo luč na
dobro delo lovcev, škoduje Lovski družini Loški Potok
in vnaša nemir med ljudi. Vsak, ki si želi več izvedeti o
lovstvu, naših aktivnostih in Lovski družini Loški Potok,
je vabljen, da nas obišče.
Od avtorja članka z neresničnimi domnevami, g. Jakoba
Bartola – Jake, pričakujemo javno opravičilo, ki naj ga
objavi na istem mestu in na isti način, kakor je objavil
svoj prispevek, ki ni temeljil na preverjenih dejstvih.
Lepo pozdravljeni,
dr. Žiga Andoljšek, predsednik,
nadzorni odbor Lovske družine Loški Potok

Nudimo vam:
• odkup lesa na panju ali
kamionski cesti
• posek in spravilo lesa
Zagotavljamo pošteno izmero lesa,
konkurenčne cene ter plačilo po dogovoru.
info:
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V SLOVO

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

Hvala je preskromna beseda za vse,
kar si nam dal,
zato za vedno
v naših srcih boš ostal.

ZAHVALA
Ob smrti

ZAHVALA
Mnogo prerano je svojo življenjsko pot zaključil

BOJANA KNAVSA

JOŽE LEVSTEK

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih
stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
podarjene sveče in darove za svete maše.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku,
posebej še g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred in
pevcem za ubrano petje.
Naj počiva v miru!

iz Podpreske 22
(03. 03. 1956–06. 05. 2021)

Žalujoči: vsi njegovi

Travnik 50
(15. 02. 1957–12. 09. 2021)

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še gori.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
V 94. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,
stara mama in prababica

ALBINA KRAJEC
Srednja vas 3
(11. 9. 1927–27. 9. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in vaščanom
za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu za zdravstveno oskrbo in
celotnemu osebju DSO Loški Potok, ki so ji v zadnjih letih njenega
življenja lajšali trpljenje. Posebna zahvala vodji enote DSO Lidiji
Knavs, ki nam je bila v najtežjih trenutkih maminega življenja
vedno v pomoč in podporo.
Hvala gospodu župniku, potoškim pevcem in
Komunali Ribnica za opravljeno pogrebno slovesnost.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili
in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni
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V lepih letih si bila,
vseeno hitro si od nas odšla.
Brez pozdrava, brez besed
zapustila si ta svet.
V nebesa si odšla,
se mnogim tam pridružila.
Tam se, prosim, v miru odpočij,
saj to še kako zaslužiš si.
(Leila Starc)
ZAHVALA
Ob smrti mame, stare mame in prababice

MARIJE ORAŽEM
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Zahvala tudi pevcem za zapete pesmi in gospodu župniku
Bojanu Travnu za poslovilni obred.
Žalujoči: vsi njeni

Odmevi

V SLOVO

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, stare mame in tašče

ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je zapustil

IVANE LAVRIČ

MIRKO ANZELJC

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutnih
stali ob strani, nam podarili sveče in svete maše, izrekli sožalje
ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo za darovano cvetje, sveče in izrečena
sožalja. Hvala pevcem, g. Jožetu Tanku za poslovilni govor,
g. Berčanu za opravljen obred, komunalni službi in osebju ZD
Ribnica. Posebna zahvala tudi lovcem LD Loški Potok za
organizacijo in izvedbo pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga z nami pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Retij 118 a
(25. 5. 1935–21. 10. 2021)

Žalujoči: vsi njeni

iz Ribnice
(13. 11. 1929–11. 11. 2021)

Vsi njegovi
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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

1
2

26,64 m2
38,09 m2

Višina mesečne
najemnine
100,00 €
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
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Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2022!
Vesel božič
ter srečno in
uspešno novo leto 2022!

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

Žagar Jože s. p.
Gozdna dela in
vzdrževanje cest

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

Povsod je lepo,
a doma je najlepše.
Z našimi Protherm
vrati pa bo vaš dom
še lepši.
Vesele praznike!

PROTHERM DOORS d.o.o., Zaloška cesta 185, 1000 Ljubljana
040 379 211, info@protherm.si, www.protherm.si
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ROJSTNODNEVNA ZABAVA
Z ANIMATORJI
VODENO
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RANC KAPUNA
GOSTILNA "PRI KAPCU"
Vsak PETEK in SOBOTO
od 4. do 10. leta starosti

068 151 410
Katarina Turk
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KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

SEDEŽNE GARNITURE
PO MERI.

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5
1310 Ribnica
tel.: 041 737-505
KLESANJE ČRK
Miro Cvar
tel.: 041 958-471

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(8. januar, 5. februar, 5. marec, 2. april, 7. maj,
4. junij, 2. julij, 6. avgust, 3. september,
1. oktober, 5. november in 3. december 2022)
- 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
Oktober - november
- december
2021željam!
ustregli
vašim
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Naj bo vaše prihajajoče leto posebno!
Posebno zaradi dobrega počutja, zaradi odličnega zdravja vas
in vaših bližnjih, zaradi zmag nad ovirami in
zaradi najlepših občutkov rojenih najglobje v vas!
Bodite dobro in zdravi!
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