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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 1,60 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 fotografi jo v formatu 
JPG ali podobno. Fotografi j, 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 fotografi j 
in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 8. april 2022.

ODMEVI

SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!
Pošteno smo že zakoračili v novo leto, leto, ki ga nekateri 
imenujejo kar super volilno leto, saj bomo državljani lahko 
šli najmanj trikrat (če ne bo še kakšnega referenduma vmes) 
na volišča. Najprej državnozborske, nato predsedniške in 
za konec leta še lokalne volitve. Pestro bo! Politične in 
strankarske teme v medijih počasi že stopajo v ospredje 
in izpodrivajo koronavirus, ki nam je zadnji dve leti krojil 
življenje in bil tudi najpomembnejša tema informativnih 
oddaj in drugih medijskih izdaj. Prihaja čas, ko nam politične 
stranke in njihovi predstavniki spet obljubljajo vse mogoče 
in nemogoče ter nas prepričujejo, da moramo voliti prav 
njih, ker so edino oni sposobni, da vodijo državo in nas 
popeljejo v lepšo prihodnost, v kateri bomo vsi državljani 
živeli kot v raju. Predvolilni čas je obdobje, ko nam navadnim 
smrtnikom oziroma državljanom kar naenkrat neverjetno 
zraste cena in postaneta glas in mnenje vsakega posameznika 
zelo pomembna. Tako kot med politiki bo tudi veliko 
državljanov ob tem spet imelo razlog za prepiranje o tem, 
katera politična opcija je prava, saj kot sem zapisal že v enem 
od prejšnjih uvodnikov, smo Slovenci neverjetno nagnjeni 

k temu, da hitro najdemo razlog za prepiranje, in zdi se, da 
preprosto moramo imeti nekaj, kar nas ločuje in spravlja na 
različne bregove. In predvolilni čas je kot nalašč za to. 

Je pa vendarle ena stvar, ki nas je državljane v začetku 
letošnjega leta spet združila oziroma poenotila ter razveselila 
in pokazala, da smo Slovenci vendarle sposobni živeti tudi 
v zadovoljstvu, slogi in enotnosti. To so uspehi in medalje 
naših športnic in športnikov na zimskih olimpijskih igrah v 
Pekingu. Ni ga državljana, ki ne bi bil vesel dosežkov naših 
tekmovalcev in ob tem tudi sam ponosen, da je Slovenec. In 
prav bi bilo, da bi čim več tega veselja in ponosa prenesli tudi 
v vsakdanje življenje.

Želim vam prijetno preživete pomladne mesece in ostanite 
zdravi!

Odgovorni urednik
Vinko Košmerl 
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Za novoletno nagradno križanko, objavljeno v lanski 
decembrski številki glasila Odmevi, smo prejeli 69 vaših 
rešitev, med katerimi pa je bilo žal kar nekaj nepravilnih. 
Med tistimi, ki ste poslali pravilne rešitve, smo izžrebali 
pet nagrajencev. Sreča pri žrebu se je tokrat nasmehnila 
naslednjim reševalcem: 

1. nagrado – kosilo za 4 osebe prejme: 
Slavica Urh, Trava 21, 1319 Draga 

2. nagrado – 2 x pica prejme: 
Olga Razpotnik, Kresnice 1 a, 1281 Kresnice

3. nagrado – 2 x pica prejme: 
Jerneja Anzeljc, Stara cesta 20 a, 6320 Portorož

4. nagrado – 2 x malica prejme: 
Zvonka Lavrič, Draga 44, 1319 Draga

5. nagrado – 2 x malica prejme: 
Sebastjan Mohar, Mali Log 60, 1318 Loški Potok

Nagrade prispeva Gostilna Pri Kapcu iz Travnika in se ji zanje 
najlepše zahvaljujemo. Hvala tudi vsem reševalcem, ki ste 
poslali rešitve in sodelovali v žrebanju. Srečnim nagrajencem 
iskreno čestitamo in jih obveščamo, da jim bomo obvestilo o 
koriščenju nagrad poslali po pošti. Ostalim, ki ste sodelovali 
v žrebanju in tokrat niste bili izžrebani, pa želimo več sreče 
prihodnjič. 

Vinko Košmerl

NAGRAJENCI NOVOLETNE NAGRADNE KRIŽANKE
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Smo še sredi zime in tudi sredi 
kurilne sezone. Zadnjega pol 
leta smo bili tako v Sloveniji 
kot v Evropi priča krepkemu 
višanju cen energentov. Izrazito 
se je dvignila cena plina. Ne 
le v Evropi, tudi drugod po 
svetu poraba zemeljskega 
plina krepko raste. Uporaba je 
precej široka – od ogrevanja do 
proizvodnje umetnih gnojil, 
vodika in elektrike. Mnoge 

države manjšo proizvodnjo iz drugih virov nadomeščajo s 
plinskimi elektrarnami. Evropa večino plina uvaža, cene pa se 
spreminjajo glede na povpraševanje. 

V naši občini je prevladujoč energent še vedno les, kar 
pomeni, da nas tovrstne težave ne prizadenejo posebno. 
Najcenejše je še vedno ogrevanje z lesom. Tudi pri nas se za 
ogrevanje pojavlja vedno več toplotnih črpalk zrak-voda, kar 
pa v naših klimatskih razmerah pomeni precej visoko porabo 
elektrike. 

prihranka (primerjava s kurilnim oljem). Ta sredstva pa 
bomo lahko porabili za druge potrebe občanov.

13. 1. 2022 smo imeli v dvorani večnamenskega objekta Hrib 
predstavitev ideje o novi lokaciji čistilne naprave, ki naj bi bila 
pod cesto Hrib–Loška dolina, blizu križišča za Šegovo vas. 
Lokacija je odmaknjena od naselij, stroški izgradnje bi bili 
nižji, ravno tako samo delovanje v primerjavi z obstoječim 
projektom. Za večji del Hriba bi lahko zagotovili odvajanje 
gravitacijsko, v prejšnjem projektu je bilo predvideno, da 
se vsa odpadna voda črpa 80 m visoko do čistilne naprave. 
Poleg tega je stara lokacija le 1200 m od zajetja pitne vode 
v Travniku. Izpust iz čistilne naprave pomeni tveganje za 
onesnaženje vodnega vira, tega pa si ne smemo privoščiti. 
Odpadna voda mora po čiščenju v čistilni napravi ustrezati 
predpisom, ni pa ravno pitna. V občini imamo dve čistilni 
napravi – v Malem Logu in v Srednji vasi. Obe delujeta 
po predpisih, z visoko stopnjo čiščenja. Ob predstavitvi so 
se pojavili pomisleki nekaterih vaščanov Šegove vasi glede 
omenjene lokacije. Nič ni narobe, če imamo o stvareh 
različna mnenja. Je pa potrebno upoštevati znana dejstva in 
na podlagi tega sprejeti najustreznejšo odločitev.

Sicer pa se intenzivno pripravljamo na izvedbo 
projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2022.

Poleg obnove stavbe Hrib 103 (stanovanja, 
medgeneracijski center) je v planu obnova ceste 
proti Taboru, izgradnja parkirne ploščadi nad 
obstoječim parkiriščem ob zdravstvenem domu, 
izgradnja medgeneracijskega parka, ureditev odseka 
ceste Hrib–Srednja vas, kjer je največja težava 
meteorna kanalizacija, saj spoji med betonskimi 
cevmi ne tesnijo in se je teren že večkrat udrl. Na 
tem delu bomo položili še vodovodno cev, cevi za 
fekalno kanalizacijo in komunikacijske vode. 

V letošnjem letu se bo začela prva faza 
rekonstrukcije ceste v Travniku. Direkcija za ceste 
bo v kratkem objavila razpis za izvajalca del za 
rušenje odkupljenih stavb in rekonstrukcijo cca 
300 m ceste od Hriba proti Travniku. Občina 
financira javno razsvetljavo in pločnik, obnovili 
bomo tudi cca 130 m ceste od križišča z regionalko 
v smeri Bele Vode, kjer bo potrebno položiti cevi za 

vodo, meteorno in fekalno kanalizacijo.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za 
novogradnje vodovodnih sistemov, s tem da lahko za sredstva 
kandidiramo tudi za tiste projekte, ki smo jih izvedli že v 
letih 2020 in 2021– to pa je investicija v vrtino z ustreznimi 
povezavami, ter projekte, ki naj bi jih izvedli do leta 2023. 
Sofinanciranje je 60-%. Če bomo pridobili ta sredstva, 
bomo letos zgradili še en vodohran, s katerim bi zagotovili 
kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo v višje ležečih objektih.

Torej, čaka nas kar pestro poletje. 

Župan
Ivan Benčina

ŽUPANOVA STRAN

Stavba Hrib 103 že dobiva končno podobo.

Na občini smo se že pred časom odločili, da zamenjamo 
kurilno olje za domači energent. Od decembra 2017 na Hribu 
deluje daljinsko ogrevanje na sekance (DOLB), katerega 
investitor je bila Lesna zadruga Loški Potok. Iz kotlovnice, ki 
je v večnamenskem objektu Hrib, se ogrevajo vse javne stavbe 
na Hribu, obe trgovini, pošta in lekarna. Ne le da dobimo 
sekance iz lesa iz lokalnega okolja, s sončno elektrarno, 
ki jo je v sklopu projekta Vozimo na sonce zgradila Lesna 
zadruga Loški Potok, se oskrbuje tudi DOLB, tako da vso 
energijo, potrebno za ogrevanje centra Hriba, zagotavljamo 
iz obnovljivih virov. Toploto iz lesa, elektriko iz sonca. Sliši se 
lepo, pa tudi res je tako. Po primerljivih podatkih Agencije za 
energijo je cena ogrevanja pri nas med najnižjimi v Sloveniji, 
to pa pomeni za občino v tej kurilni sezoni cca 30.000 € 



4 Odmevi4 Odmevi

Na zadnji redni seji v letu 2021 je bilo na dnevnem redu 8 
točk. Po potrditvi zapisnika in poročila o realizaciji sklepov 
16. redne seje je sledila druga obravnava Odloka o proračunu 
Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
202/2021). V času od 11. novembra, ko je bil obravnavan 
osnutek proračuna za leto 2022, pa do 10. decembra 2022 
je potekala njegova javna razprava. Obravnavala sta ga 
odbora za gospodarstvo in negospodarstvo ter odbori vaških 
skupnosti. Večina njihovih podanih predlogov je vključena 
v predlog proračuna. Skupni prihodki so po osnutku 
proračuna znašali 3.038.082 EUR, s predlogom pa so se 
povečali na 3.609.082 EUR. Povečanje izhaja iz transfernih 
prihodkov, in sicer so predvidena morebitna sredstva, ki naj 
bi jih pridobili na razpisu MOP-a za sofinanciranje vrtine 
MV-1 in cevovoda na Hribu, dodatna sredstva MDDSZ 
za izgradnjo medgeneracijskega centra in stanovanj Hrib 
103 v višini 110.000 EUR ter višja sredstva iz državnega 
proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Višina skupnih 
odhodkov je po osnutku proračuna znašala 3.352.304 
EUR, po predlogu pa 3.915.677 EUR. Povečanje izhaja 
iz dodatnih virov transfernih prihodkov in posledično 
uvrstitve dodatne investicije v proračun 2022 na področju 
vodovoda. Investicijski odhodki so se tako s predvidenih 
1.777.000 EUR v osnutku povečali na 2.296.308 EUR v 
predlogu proračuna. Večje investicije, predvidene za leto 
2022, so: dokončanje medgeneracijskega centra in stanovanj 
Hrib 103, izgradnja parkirne ploščadi poleg zdravstvenega 
doma, rekonstrukcija ceste Travnik, obnova ceste Srednja vas 
in ureditev ponikovalnice, rekonstrukcija ceste proti Taboru 

in zasaditev drevoreda, povezava vrtine MV-1 z vodovodnim 
omrežjem, izgradnja medgeneracijskega parka na Hribu ter 
prenova knjižnice v občinski stavbi.

V nadaljevanju je bil sprejet sklep o določitvi višine 
subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode za obdobje od 1. 1. 2022 do 
31. 12. 2022 na območju občine Loški Potok. Objavljen je v 
Uradnem listu RS, št. 202/2021. 

Nato je župan občinski svet seznanil z vsebino sprejete 
novelacije investicijskega programa (IP) za medgeneracijski 
center in stanovanja Hrib 103. Razlog za izdelavo novelacije 
IP je predvidena višja vrednost investicije zaradi znatne 
podražitve nekaterih materialov oziroma surovin, dodatnih 
in nepredvidenih del, predvidena pa je tudi dodatna finančna 
spodbuda s strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter spremenjena časovna dinamika 
dokončanja del, ki se bo zamaknila na maj 2022. 

Sledilo je sprejetje več sklepov o gospodarjenju z občinskimi 
nepremičninami, v naslednji točki dnevnega reda pa so 
svetniki obravnavali situacijo v zvezi s podjetjem Duriart, ki 
ima v najemu halo v IC Podpreska. 

Župan je podal tudi informacije o delu občinske uprave in 
odgovoril na zastavljena vprašanja.

Tadeja Vesel

Spoštovani,

po tem, ko smo v začetku 
lanskega leta prvič po več kot 
50 letih ponovno vzpostavili 
potniški vlak med 
Grosupljim in Kočevjem, 
je čas, da naredimo večje 
korake naprej tudi pri 
prenovi oz. posodobitvi 
cestne povezave. Leta in 
leta se že pogovarjamo o 
pomembnosti 3. a-razvojne 
osi, ki poteka od Ljubljane 
preko Škofljice, Velikih 
Lašč, Ribnice in Kočevja do 
mejnega prehoda Petrina, 
a vendar pomembnega 
koraka naprej v smeri 
celostne ureditve še ni bilo. 
Dovolj je bilo govorjenja in 

parcialnih rešitev. Bil je že čas, da storimo velik premik naprej 
k realizaciji tako pomembnega projekta. S tem namenom 
smo pripravili popolnoma nov koncept 3. a-razvojne osi, ki 
s številnimi prednostmi predstavlja nadgradnjo preteklih 
načrtov. 

S 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 16. 12. 2021

POSODOBITEV CESTE LJUBLJANA–PETRINA

AKTUALNO

Prevetrili in pripravili smo predlog posodobitev z izgradnjo 
novih odsekov in tretjega pasu, vse skupaj v ocenjeni vrednosti 
168,8 milijonov evrov. Pri strokovni presoji glede vlaganj 
smo se poleg gospodarskega, socialnega in ekonomskega 
osredotočili tudi na demografski vidik. Pri ustvarjanju 
nove sodobne in hitrejše povezave smo upoštevali doprinos 
mladih, ki zaradi boljše infrastrukture ostajajo na podeželju, 
in izkazali zaupanje v potencial teh krajev ter nagradili vse, ki 
ohranjate in razvijate podeželje. 

Na celotni trasi (gledano iz smeri Ljubljane proti Kočevju) 
bomo izvedli naslednje ukrepe: 

■ rekonstrukcijo ceste do Turjaka, gradnjo izmeničnega 
tretjega pasu v dolžini 3,8 km (skupna predvidena 
dolžina rekonstrukcije je sicer 5,4 km) in ureditev križišč 
za Smrjene, Gradišče in Turjak, 

■ gradnjo viadukta in nove ceste na območju Turjaka 
(skupna predvidena dolžina 1,8 km),

■ gradnjo nove ceste na širšem območju Velikih Lašč, s 
katero bo promet speljan mimo naselij Rašica, Male Lašče 
in Velike Lašče (predvidena dolžina 6,2 km),

■ gradnjo obvoznice Ponikve (predvidena dolžina 3,0 km),
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■ rekonstrukcijo ceste Retje–Žlebič, ki zajema posodobitev 
cestne povezave med Retjami in Žlebičem ter navezavo 
na obvoznico Ribnica na območju Žlebiča (predvidena 
dolžina 6,8 km),

■ gradnjo obvoznice Ribnica, kjer je predvidena nova 
trasa, ki se začne s predorom pred Žlebičem in nadaljuje 
po vzhodni strani mimo predmestja in mesta Ribnica 
(predvidena dolžina 6,8 km),

■ gradnjo obvoznice Kočevje, kjer bo nova trasa potekala ob 
železniški progi mimo Kočevja z navezavo na regionalno 
cesto proti Dvoru in Novemu mestu ter se bo zaključila za 
Livoldom (predvidena dolžina 20,4 km),

■ rekonstrukcijo ceste na delih povezave 
Livold–Petrina, s katero bomo izravnali 
krivine, in gradnjo tretjega pasu ter ureditev 
prometnega režima na mejnem prehodu 
(skupna predvidena dolžina 23,7 km).

Tovrstne rešitve bodo skrajšale potovalni čas, 
omogočile udobnejše potovanje in izboljšale 
prometno varnost ter dostopnost mestnih 
središč v severni in južni smeri. Z umikom 
tranzitnega prometa izven naselij bomo 
zagotovili boljšo pretočnost in razbremenili 
cestno omrežje poseljenih območij. 

Na območju od Lavrice do Pijave Gorice 
bo zgrajena nova povezovalna cesta, ki se 
v prostor že umešča v sklopu priprav na 
izgradnjo drugega tira Ljubljana–Ivančna 
Gorica in s katero bomo povečali potovalno 
hitrost. 

Z željo po čim hitrejšem poteku del na 
trasi smo že ob koncu lanskega leta aktivno 
pristopili k izdelavi projektne dokumentacije 
na nekaterih odsekih. Tako bomo lahko v 
letošnjem letu pričeli z gradnjo podvoza 
pod železniško progo na Škofljici in gradnjo 
tretjega pasu od Pijave Gorice proti Turjaku. 
Žal bodo dela povzročila nekaj omejitev za 
uporabnike, saj drugače ni možno zagotoviti 
varnosti delavcev na gradbišču. Kljub temu 
bo poskrbljeno, da bodo dela izvedena v kar 
se da kratkih rokih. Ob tem vse uporabnike 
prosimo za strpnost in razumevanje, predvsem 
pa za spoštovanje prometne signalizacije.

Potek gradnje novih cest bo dokončno umeščen 
v prostor v okviru postopkov državnega 
prostorskega načrtovanja. K podajanju 
pripomb in predlogov bo vabljena tudi širša 
javnost.

Na širšem območju Velikih Lašč bo zgrajena 
nova cesta, s katero se bodo po vzhodni strani 
zaobšla naselja Rašica, Male Lašče in Velike Lašče.

Med Retjami in Žlebičem se bo posodobila obstoječa cesta, 
ki se bo pred Žlebičem navezala na obvoznico Ribnica. 
Posodobitev zajema izravnavo krivin v dolžini 453 metrov 
in izgradnjo prehitevalnega pasu na dolžini 690 metrov. 
Nova trasa obvoznice Ribnice se prične s 185 metrov dolgim 
predorom pred Žlebičem, ki mu sledi 100 m dolg viadukt. 
V Žlebiču novogradnja zajema tudi navezavo na regionalno 
cesto proti Cerknici in na avtocestni priključek Unec. 

Uravnotežen in skladen regionalni razvoj je pomemben 
vidik, ki ga zasledujemo pri našem delu na Ministrstvu za 
infrastrukturo. Naša naloga je, da zagotovimo kvalitetno 
življenje vsakogar izmed nas, ne glede na to, v katerem delu 
naše prelepe države živimo in ustvarjamo.

Skica poteka 3. a-ROS z legendo

Več o projektu 3. a-razvojne osi si lahko preberete na spletni 
strani https://3aro.cestniutrip.si. 

Aleš Mihelič,
državni sekretar na Ministrstvu za infr astrukturo
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Janševa vlada se je izjemno 
odzvala na težavne 
»koronske razmere« in 
z močnimi finančnimi 
ukrepi pomagala vsem 
strukturam in slojem, 
da so lažje prebrodili 
družbene, družabne in 
poslovne omejitve. Prav vse 
mednarodne institucije, od 

bank do OECD-ja, bonitetnih agencij, Evropske centralne 
banke, Evropske komisije itd., so ukrepe naše vlade ocenile 
kot zelo učinkovite in nas na vseh lestvicah uvrščajo prav v 
najožji vrh uspešnosti.

Te dni poslušamo KUL-opozicijske politike, da Slovenija 
ni bila še nikoli toliko zadolžena kot sedaj in da bo to 
velik problem za naslednje vlade in generacije. A lani se je 
prvič zgodilo, da je Slovenija najemala kredite po negativni 
obrestni meri, kar pomeni, da bomo vrnili manj, kot smo 
najeli. A to tudi pomeni, da bo vlada prvič v zgodovini pri 
zadolževanju naredila dobiček, saj bomo vrnili nekaj 10 mio € 
manj, kot smo jih najeli.

Se pa Janševa vlada zadolžuje precej manj, kot je to določeno 
s proračuni, znižuje pa se tudi delež javnega dolga v BDP 
(družbenem bruto produktu), saj so ukrepi vlade pripomogli 
k izjemni gospodarski rasti in k pomembnemu znižanju 
nezaposlenih, ki je najnižje v zgodovini države. Posledično so 
nižji stroški t. i. socialne države, precej večji pa so prilivi, ne samo 
v proračun, ampak tudi v zdravstveno in pokojninsko blagajno. 

Prav ta odlična makroekonomska gibanja omogočajo, da 
je vlada predlagala tudi nižje dohodninske obremenitve 
državljanov. Vsak zaposleni bo v povprečju plačal za eno 
neto plačo manj dohodnine v državni proračun oziroma mu 
bo na leto ostala ena plača več v denarnici. Je pa zanimivo, 
da temu zmanjšanju obdavčitve nasprotujejo v KUL-u in 
sindikatih, kar je svetovni fenomen. V stoletni zgodovini 
sindikalizma ni primera, da bi sindikati nasprotovali višjim 
plačam zaposlenih, saj je prav bitka za višje plače glavna 
naloga sindikata. A pri nas je to drugače. Levica pa je celo 
vložila zahtevo za posvetovalni referendum, s katerim nagaja 
in preprečuje zvišanje plač. Ko smo se odločili, da bi koalicija 
to referendumsko odločanje podprla, če bo izvedeno na 
dan volitev v državni zbor (24. aprila), so preostale stranke 
KUL-a takoj izjavile, da Levice pri referendumski zahtevi več 
ne podpirajo. Bomo videli, do kdaj bodo levičarji vztrajali.

Pojavljajo pa se že novi zahtevni problemi. Velik skok cen 
energentov na svetovnih trgih ni obšel Slovenije. Cene kurilnega 
olja, plina in energije nasploh so precej poskočile, kar ima za 
posledico, da so navili cene tudi distributerji. Povečini močno 
pretirano, saj je nemogoče, da bi se ob 30–40-% dvigu cen plina 
ali kurilnega olja cene ogrevanja namesto pričakovanih (realnih) 
20–30 % dvignile za 100, 200 ali še več %. Menim, da bi morali 
potrošniki proti takim oderuhom, ki izkoriščajo njihovo stisko, 
ukrepati in sprožiti ustrezne postopke. Prav tako bi moral 
ukrepati regulator in preprečiti oderuštvo.

Na nenormalne in pretirane podražitve se je odzvala tudi vlada 
in sprejela nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k znižanju cen 
energentov, s tem pa tudi k nižjim položnicam za ogrevanje in 

elektriko. Že samo začasno – trimesečno znižanje omrežnine 
bo precej znižalo stroške gospodinjstev, deloma pa bo na 
znižanje cen vplivala tudi znižana trošarina. Pomemben ukrep 
pa je tudi t. i. energetski vavčer v višini 150 €.

Tudi tu se je pokazalo, da se Janševa vlada loteva ukrepov 
premišljeno in sistematično in sprotno, ukrepi pa so 
obsežnejši, smelejši in učinkovitejši kot v drugih državah. 
Vsem nam je v interesu, da s temi izravnalnimi ukrepi 
pomagamo predvsem tistim, ki nimajo možnosti, da bi si 
pomagali sami. To pa so predvsem upokojenci in delavci.

V tem pa je tudi pomembna razlika med vladami, ki jih vodi 
SDS, in vladami, ki so jih pred letom 2004 in po letu 2008 
vodili razni levičarji, ki so imeli socialno državo in socialno 
pravičnost samo na ustnicah, z dejanji pa so pokazali povsem 
drugačen obraz. Mi delamo za vse, vsem nudimo dobre 
možnosti in trudimo se, da »država« vzame samo tisto, kar 
je nujno potrebno za njeno delovanje.

Levičarji delajo drugače. Najprej poskrbijo za svoje 
privilegirance, z drobtinicami, ki jih njihovi mediji zelo 
napihnejo in levičarje naredijo za prave dobričine, pa zavajajo 
narod, čeprav je resnica povsem drugačna.

Mi od svojega koncepta tudi v prihodnjih mandatih ne bomo 
odstopali. Še naprej bomo gradili Slovenijo za vse.

Jože Tanko, 
podpredsednik državnega zbora

UČINKOVITI IN PRAVOČASNI ODZIVI VLADE

AKTUALNO
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V Evropskem parlamentu smo decembra lani potrdili 
odločitev, da bo leto 2022 Evropsko leto mladih. Ta odločitev 
predstavlja našo zavezo v Bruslju, da bomo mlade bolj 
vključili v določanje prednostnih nalog in politik Evropske 
unije (EU). 

Evropsko leto mladih bo vključevalo konference, pobude 
za spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, 
kampanje za ozaveščanje o bolj vključujoči, zeleni in digitalni 
EU ter študije in raziskave o razmerah, v katerih se znajdejo 
mladi v EU.

Poslanci Evropskega parlamenta smo ob tem zagotovili tudi 
dodatna sredstva za program Erasmus+ in program Evropske 
solidarnostne enote za podporo dejavnostim v tem letu. 
Sredstva bodo višja za kar osem milijonov evrov, na voljo pa 
bodo tudi dodatne finančne spodbude iz drugih programov 
in instrumentov EU.

Kriza covid-19 ima hude posledice za mlade. Poleg šolanja na 
daljavo, ki vpliva na kvaliteto šolanja in zmanjšanje socialnih 
stikov, pestijo mlade tudi izgube delovnih mest, prizadeto pa 
je bilo tudi njihovo duševno in čustveno zdravje. Raziskave 
kažejo, da predvsem brezposelnost tistih, ki so šele na začetku 
svojih poklicnih karier, vpliva na njihovo duševno zdravje.

Nedavno sprejeta pobuda za zaposlovanje mladih posveča 
posebno pozornost evropskim regijam, kjer je stopnja 
brezposelnosti mladih višja od 25 odstotkov. Namenjena je 
financiranju ukrepov in programov, ki jih države EU izvajajo 
v sklopu jamstva za mlade. Pomagajo jim pridobiti potrebne 
veščine in poiskati novo zaposlitev.

Jamstvo za mlade je v obdobju med 2021 in 2027 del 
evropskega socialnega sklada. Države EU, kjer je delež 
mladih, ki niso zaposleni ali v programih izobraževanja ali 
usposabljanja, višji od povprečja EU, morajo za to nameniti 
vsaj 12,5 odstotka sredstev sklada za mlade.

V začetku letošnjega leta nas je razžalostila vest, da je 
dosedanji predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli 
preminil v bolnišnici v Italiji. Nekdanji novinar in evropski 
poslanec je bil prepričan Evropejec, ki se je zavzemal za enotno 
in demokratično EU in za svobodo medijev. Predsednik 

Sassoli je sprejel potrebne izredne ukrepe, ki so Evropskemu 
parlamentu omogočili, da je tudi med pandemijo tekoče 
opravljal svoje naloge in izvajal svoje pristojnosti v skladu 
s pogodbami in potrebami Evropejk in Evropejcev. V času 
najhujše pandemije leta 2020 pa je odprl vrata EP v Bruslju 
in Strasbourgu, da so lahko lokalne oblasti v prostorih EP 
namestile obolele za koronavirusom. Prav tako je kuhinja EP 
pripravljala obroke hrane za zdravstvene delavce, šoferji pa so 
jo dostavljali na določena mesta.

Na januarskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu je 
potekala žalna seja ob slovesu dosedanjega predsednika 
Davida Sassolija. Na polovici petletnega mandata pa 
parlament izvoli novega predsednika, letos je bila na to 
mesto izvoljena ženska predsednica Roberta Metsola, članica 
Evropske ljudske stranke, ki prihaja z Malte.

Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta

EVROPSKO LETO MLADIH KOT LETO PRILOŽNOSTI

AKTUALNO

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na voljo še nekaj stenskih koledarjev 
z motivi iz naše občine, ki ste jih občani kot novoletno 
darilo prejeli skupaj z decembrskimi Odmevi. 

Kdor želi, lahko dodatne izvode koledarja prejme v 
tajništvu občine vsak delovni dan.
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projekt, ki promovira občino Loški Potok oziroma je 
pomemben za našo občino oziroma občane.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci 
kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2022 dalje na Občini 
Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški Potok na 
naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. 
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu 
dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je 
predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo 
tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni 
razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in 
izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v 
tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov 
OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, 
najkasneje do vključno četrtka, 31. marca 2022, do 14. ure. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem 
kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa 
pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KULTURA 
2022«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele 
vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
RAZPISOM:

Dodatne informacije in morebitna pojasnila v zvezi z 
razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije 
lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok vsak delovni 
dan med 8. in 14. uro pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108, 
ali po elektronski pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

 Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obveščeni 
najkasneje do 30. 04. 2022. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa 
pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno 
opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo 
biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan
Ivan Benčina, l. r.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

 –  redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v 
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano 
tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi 
dejavnostmi

 – kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, 
srednješolske in študentske populacije, ki presega 
šolske vzgojno-izobraževalne programe

 – kulturne prireditve v občini, ki so namenjene 
občanom in so v interesu občine, ter sodelovanje na 
prireditvah izven občine 

 – ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, 
avdio in video produkcija …)

Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, 
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, 
lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti 
in kulturne dediščine ter obujanje starih običajev. 

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 13.000,00 EUR.

4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 
2022, in sicer od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva in ostala 
društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, 
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za 
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni ustvarjalci. 
Kandidati, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

 –  da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani 
v register v skladu z veljavno zakonodajo,

 – da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo 
na njenem področju,

 – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in 
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
kulturnih dejavnosti,

 – da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 – da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
 – da sicer nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča 

v občini Loški Potok, vendar izvajajo kulturni 

Občina Loški Potok na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 - odl. US, 53/07, 
65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/2011 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 49/20 - ZIUZEOP, 3/22 - ZDeb), Pravilnika o 
financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 95/12), Odloka o proračunu 
Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v občini Loški Potok za leto 2022.

AKTUALNO
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5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA 
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA: 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 
2022, in sicer od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci 
kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2022 dalje na Občini 
Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na 
naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. 
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu 
dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je 
predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo 
tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni 
razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in 
izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v 
tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov 
OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, 
najkasneje do vključno četrtka, 31. marca 2022, do 14. ure. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem 
levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem 
kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 
2022«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele 
vloge bo komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z 
razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije 
lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok vsak delovni 
dan med 8. in 14. uro pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108, 
ali po elektronski pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 

Udeleženci razpisa bodo po sprejeti odločitvi o razdelitvi 
sredstev s sklepom obveščeni najkasneje do 30. 4. 2022. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa 
pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno 
opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo 
biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan
Ivan Benčina, l. r.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:

�■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

 – športna vzgoja predšolskih otrok,
 – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
 – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport,

�■ ŠPORTNA REKREACIJA

�■ ŠPORTNE PRIREDITVE

3. SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 
10.000,00 EUR, od tega:

�■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE – 
3.500,00 EUR

�■ ŠPORTNA REKREACIJA – 2.000,00 EUR

�■ ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.500,00 EUR

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, 
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje 
dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene 
za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne, ter zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. 
Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna 
društva pred ostalimi izvajalci programov in programi, ki se 
ne financirajo iz nobenih drugih virov. Kandidati, ki želijo 
sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

�■ da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu 
z veljavnimi predpisi,

�■ da imajo sedež v občini Loški Potok,

�■ da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s 
kakovostnim športom in nimajo sedeža na območju 
občine, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in 
kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče 
na območju občine Loški Potok,

�■ da imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,

�■ da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za 
določene športne programe,

�■ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva 
in klube),

�■ da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za 
sofinanciranje programov.

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018 - ZNOrg, 82/2020), Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini 
Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini 
Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
202/21) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 
v občini Loški Potok za leto 2022.

AKTUALNO
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Drugo leto covida-19 je bilo ponovno burno za OOZ Ribnica. Zastopanje, svetovanje, informiranje in izobraževanje 
malega gospodarstva zahteva intenzivno delo, epidemija pa je delo povečala najmanj za 100 odstotkov. S terena smo dobivali 
informacije o težavah pri poslovanju podjetij, zato smo angažirano sodelovali pri sprejemanju vsakega protikoronskega 
paketa (PKP). Splošna ocena narejenega dela v OOZ Ribnica je zadovoljiva, do izraza je prišla dobra povezanost z raznimi 
institucijami in računovodskimi servisi. Prenekatero dilemo smo skupaj rešili, iz OOZ Ribnica pa je v Ljubljano na OZS ali 
neposredno na sprejemalce PKP romalo kar nekaj predlogov.

V nadaljevanju izpostavljamo le najpomembnejše aktivnosti v letu 2021.

BURNO 2021 – OPTIMISTIČNO V 2022

AKTIVNOSTI/ZASTOPANJE/DOSEŽKI OZS/OOZ:
– Na pobudo OZS sprejet Pravilnik o sorazmernosti pri presoji upravičenosti za pridobitev nekaterih ukrepov (temeljni 

dohodek, čakanje na delo).

– Financiranje regresa za letni dopust za dejavnosti, ki so bile v času epidemije najbolj prizadete.

– Delno povračilo nadomestila v primeru karantene in višje sile pri samozaposlenih in družbenikih enoosebnih d. o. o. za 
obdobje od 1. 7. 2021 dalje.

– Podaljšanje turističnih bonov.

– Podaljšanje ukrepa upravičenosti nadomestil stroškov za izvajanje občasnih prevozov potnikov z avtobusi za obdobje 
1. 1.–30. 6. 2021.

– Podaljšanje ukrepov univerzalnega temeljnega dohodka, čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.

– Pri ugotavljanju upada prihodkov pri ukrepu čakanja na delo po PKP8 se upošteva primerjava prihodkov iz leta 2021 z 
letoma 2020 ali 2019, kar je ugodneje za zavezanca.

– Podaljšanje ukrepa upravičenosti do nadomestil izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. 11. 2020 do 24. 6. 2021.

– Sodelovanje pri pripravi sprememb davčne zakonodaje s predlogi nižje obremenitve kapitala, spremembe dohodninske 
lestvice in zvišanja olajšav za s. p. in podjetja.

– Posredovali 100 sporočil za 
javnost, ki jih je pripravila OZS.

– Članom poslali več kot 
100 e-novic z aktualnimi 
informacijami.

– Obveščali člane o aktualnih 
razpisih (za mojstrske izpite; za 
dodeljevanje pomoči za razvoj 
podjetništva in gospodarstva 
v občini Ribnica za leto 
2021; za vavčerje; za sredstva 
za usposabljanje starejših 
zaposlenih; za sofinanciranje 
začetnih investicij in ustvarjanja 
novih delovnih mest na 
obmejnih problemskih območjih 
v letih 2021 in 2022; za kredite
za blažitev posledic epidemije 
covida-19 za gospodarstvo; za 
mikrokredite itd.).

– Na spletni strani OZS 
ustvarjen poseben zavihek, 
kjer so bile ažurno objavljene 
informacije in pojasnila v zvezi s 
koronavirusom.

– 228 individualnih osnovnih podjetniških svetovanj za ustanovitev 
s. p. ali d. o. o.

– Svetovanje in informiranje poslovnih subjektov glede sprejetih protikoronskih 
ukrepov (PKP).

– COVID-svetovanje – interventna zakonodaja: odloki, prepovedi, pogoji 
poslovanja.

– Pri vpisih v imenik vodij dela za izvajalce gradbenih del.

– Pomoč pri izdaji, spremembi in obnovi licence za prevoznike.

– Pomoč pri prijavi in izpolnjevanju prijavnic na mojstrske izpite.

– Krajše specialistično svetovanje pri izbiri statusnih oblik (podrobnejša 
obrazložitev): samostojni podjetnik, osebno dopolnilno delo (ODD), 
dopolnilna dejavnost na kmetiji, družba z omejeno odgovornostjo.

– Pomoč pri izbiri pogodb za opravljanje dela tako za posameznike kot za 
upokojence (podjemna pogodba, pogodba z upokojeno osebo, avtorska 
pogodba, pogodba za določen ali nedoločen čas itd.) ter obrazložitev 
posameznih določb iz pogodb (letni dopust, odpravnina, odpovedni rok itd.).

– Oddaja 21 davčnih napovedi za leto 2020.

– Pomoč pri ustanavljanju zadruge.

– Več kot 35 posredovanih e-računov proračunskim uporabnikom za s. p. in 
izdelovalce ODD.

– V času epidemije odgovorili na več kot 250 zastavljenih vprašanj, ki smo jih 
prejeli ali po e-pošti ali telefonsko.

1. ZASTOPANJE

2. INFORMIRANJE 3. SVETOVANJE

AKTUALNO
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– Vpise, spremembe in izbrise s. p. v PRS Ajpes, vpise in spremembe pri enoosebni in večosebni družbi, vpis poslovne 
enote pri s. p. in d. o. o., oddaja davčnih podatkov in zahtevkov za DDV tako za s. p. kot d. o. o., prijava M1, odjava M2, 
spremembe M3 itd. – izvedenih je bilo 468 postopkov.

– Vnos pooblastil za procesna dejanja v postopkih VEM. – vnesenih 344 pooblastil.

– Zaključili z aktivnostmi na projektu ROKODELSKA 
ZADRUGA (nosilec projekta Občina Sodražica):

■ izpeljali še ostali dve aktivnosti – delavnici).

– Nadaljevali z aktivnostmi na projektu SKUPAJ SMO 
LAHKO TURIZEM (nosilec projekta Rokodelski 
center Ribnica):

■ udeležba na delovnih sestankih.

– Razdelili brezplačne zaščitne maske 111 poslovnim 
subjektom (z do 4 zaposlenimi).

– Objava člankov v lokalnih časopisih Rešeto, Odmevi 
in Suhorobar.

– Webinar: PRODAJA NA SPLETU (11. 2. 2021).

– E-tečaj: POSLOVNA ANGLEŠČINA, I. in II. stopnja (marec 2021).

– E-delavnica: NORMIRANCI in DAVČNI OBRAČUN za normirance za leto 2020 (2. 3. 2021).

– E-seminar: SUBVENCIJA minimalne plače v letu 2021 in izračun upada prihodkov po Pravilniku o merilih 
sorazmernosti (26. 3. 2021).

– E-seminar: IZRAČUN UPADA PRIHODKOV po dopolnitvi Pravilnika o merilih sorazmernosti (22. 4. 2021).

– E-seminar: KAJ PRINAŠA NOV INTERVENTNI ZAKON (13. 7. 2021).

– 7-urno usposabljanje voznikov (25. 7., 14. 8. in 12. 9. 2021).

– E-seminar: POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA po novi uredbi (22. 9. 2021).

– E-seminar: KAKO ZNIŽATI DAVČNO OSNOVO (1. 12. 2021).

– E-seminarji v organizaciji z OZS (po dejavnostih) zaradi nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži:

■ 10. 5. 2021 (optiki in zlatarji),

■ 13. 5. 2021 (cvetličarji in vrtnarji),

■ 14. 5. 2021 (kovinarji, plastičarji, električarji, elektroniki in mehatroniki),

■ 17. 5. 2021 (lesarji),

■ 18. 5. 2021 (frizerji, kozmetiki, predelovalci kož),

■ 19. 5. 2021 (gostinci in turizem),

■ 20. 5. 2021 (trgovci),

■ 1. 6. 2021 (splošni seminar o novostih in obveznostih, ki jih prinaša Uredba).

4. OOZ RIBNICA JE ENA IZMED VSTOPNIH TOČK VEM/SPOT REGISTRACIJA,
kjer lahko potencialni člani, s. p. in d. o. o. opravijo naslednje postopke:

6. PROJEKTI

7. DRUGI DOGODKI

5. IZOBRAŽEVANJE - organizacija seminarjev, delavnic in tečajev

Med obrtniki in podjetniki v občinah Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok je čutiti zmerni optimizem za leto 2022. Pomoč 
države za ohranitev delovnih mest in obstoj podjetij je bila 
učinkovita, so pa nekatere panoge (gostinstvo, turizem, 
prevozi oseb, nekatere storitvene dejavnosti), ki jih je 
epidemija prizadela.

Po napovedih naj bi bilo leto 2022 v znamenju okrevanja, 
gospodarska aktivnost pa naj bi bila celo večja kot pred 
epidemijo. To je vsekakor spodbudno.

Konec leta se je vodstvo zbornice sestalo s tremi župani: 
Ivanom Benčino iz Loškega Potoka, mag. Blažem Milavcem 
iz Sodražice in Samom Pogorelcem iz Ribnice. Vodstvo 
se je županom zahvalilo za sodelovanje, dodatna pomoč, 
ki jo občine nudijo zbornici za izvajanje določenih nalog, 
je učinkovito porabljena. Usmerili smo pogled naprej in 
ugotovili, da bomo lahko skupaj še veliko naredili za dobro 
gospodarsko sliko. Dotaknili smo se kar nekaj konkretnih 
zadev, izpostavljamo pa predlog, da se na informativnih 
dnevih osnovnošolcem posreduje jasna slika o tem, kakšen 
kader potrebujejo podjetja v prihodnje ter kakšne so 
možnosti štipendiranja in opravljanja učne prakse.

AKTUALNO
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HVALA, VELIKA DRUŽINA SRČNIH LJUDI!
Zahvaljujoč srčnim krvodajalkam in krvodajalcem življenje 
kljub epidemiji teče dalje.

Ljubljana, 17. decembra 2021 - Uspešna krvodajalska 
iniciativa »Daruj energijo za življenje« letos poteka že 
enajsto leto. V javnosti širi sporoč ilo o plemenitih vrednotah, 
kot so človečnost, solidarnost in sočutnost, ter opozarja 
na velik pomen krvodajalstva za nemoteno delovanje 
zdravstva. Ob iztekajočem se letu 2021 se zahvaljujejo vsem 
krvodajalkam in krvodajalcem, da se kljub težkim časom 
odzivajo in pomagajo bolnikom. 

Krvodajalstvo je zelo pomembno, saj je v zdravstvu kri 
potrebna prav vsak dan. Za pokritje dnevnih potreb 
bolnikov in zdravstva po krvi vsak delovni dan potrebujemo 
v povprečju 350 krvodajalcev. Zato je redno ozaveščanje 
javnosti o pomenu krvodajalcev in krvodajalstva izjemno 
pomembno, za kar že od leta 2011 pod okriljem krvodajalske 
pobude »Daruj energijo za življenje« združujejo energijo 
Rdeči križ Slovenije, Zavod Republike Slovenije za 
transfuzijsko medicino (ZTM) in PETROL. 

Tudi v času širjenja koronavirusa, ko je zdravstvo usmerjeno 
predvsem v zdravljenje bolnikov s covidom-19 in zajezitev 
širjenja virusa, so potrebe po krvi le nekoliko zmanjšane, 
saj v bolnišnicah skoraj v enaki meri kot pred epidemijo 
potekajo zdravljenja hematoloških in onkoloških bolnikov, 
izvajajo se operacije, transplantacijski programi ter vsa nujna 
in neodložljiva zdravljenja. Kri za zdravljenje pa potrebujejo 
tudi kovidni bolniki. Posamezni bolnik v večini potrebuje kri 
dveh do štirih krvodajalcev, mnogi med njimi tudi kri petih do 
desetih krvodajalcev, npr. pri transplantacijah organov, večjih 
operacijah, zapletih pri porodih, oskrbi ponesrečencev …

Zaradi potreb bolnikov po zdravljenju s krvjo potrebujemo 
krvodajalke in krvodajalce ves čas, brez prekinitve. Prav 
zaradi njih tudi v času epidemije in ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa zagotavljamo nemoteno preskrbo s krvjo 
in delovanje zdravstva. Krvodajalci sledijo spremembam, 
ukrepom in potrebam transfuzijske službe ter kljub 
neznankam in tveganjem prihajajo na odvzem krvi. Letos 
je kri tako darovalo že več kot 88.500 krvodajalcev, od tega 
prvič več kot 5000, v spletno bazo krvodajalcev pa se je 
vpisalo več kot 1000 tistih, ki si to želijo postati. 

Darovana kri je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše 
darilo, kar jih lahko človek podari sočloveku. Krvodajalci z 
darovanjem krvi izkazujejo eno najlepših in najdragocenejših 
oblik medčloveške pomoči. Hvala krvodajalkam in 
krvodajalcem, hvala veliki družini srčnih ljudi! Vaša srčnost 

in pripravljenost pomagati omogočata, 
da življenje teče dalje.

***

O KRVODAJALSTVU
V 11 letih iniciative »Daruj energijo 
za življenje« so s skupnimi močmi 

k darovanju privabili več kot 95.000 novih krvodajalcev. 
Potencialne krvodajalce, ki so pripravljeni priti na odvzem krvi 
takrat, ko jih potrebujejo, vabijo tudi k vpisu v bazo. 

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

Rdeč i križ Slovenije skupaj s transfuzijsko službo organizira 
vsako leto več kot 1180 krvodajalskih akcij, tako na terenu 
kot v transfuzijskih ustanovah.

KAKO LAHKO DARUJEM?
Za zagotavljanje ustrezne preskrbe s krvjo so vse leto in skoraj 
vsak delovni dan organizirane krvodajalske akcije, tako na 
transfuzijskih centrih kot na terenskih krvodajalskih akcijah 
po vsej Sloveniji. Na terenskih krvodajalskih akcijah se zbere 
skoraj polovica vse zbrane in potrebne krvi. Akcije se lahko 
udeležite le ob predhodni najavi. Naročite se lahko vsak 
delovnik. 

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

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

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

Kontakt za medije: Zala Grilc, 

zala.grilc@sm-studiomarketing.com, 040 481 210

SPOROČILO ZA MEDIJE - KRVODAJALSTVO

     

AKTUALNO
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Tako kot leto prej je tudi v letu 2021 področje gasilstva 
zaznamovala epidemija. Seje smo organizirali virtualno 
in dopisno, prav tako skupščino gasilske zveze. Delegati 
skupščine so soglasno potrdili poročila organov GZ, plan 
dela in finančni plan za leto 2021. Smo pa kljub vsemu bili 
kar aktivni, kolikor so pač dovoljevali ukrepi. 

S strani GZS smo bili redno obveščani glede načina ukrepanja 
ob intervencijah v času epidemije, dezinfekcije ob prihodu v 
gasilsko enoto, razkuževanja opreme po intervencijah, glede 
organizacije gasilskih vaj in ukrepanja v primerih stikov z obolelo 
osebo. Operativni člani smo se v letu 2021 odzvali na štiri 
intervencije. Enkrat smo posredovali v požaru v naravi, dvakrat 
je bila potrebna tehnična pomoč, ena intervencija pa predstavlja 
reševanje obolelih in pomoč helikoptrskemu prevozu.

Jeseni leta 2019 smo pričeli z izvajanjem tečaja za nižjega 
gasilska častnika, ki se je zaradi covidnih ukrepov zaključil 
šele v letu 2021. Dobili smo pet novih nižjih gasilskih 
častnikov, ki imajo tako izpolnjen pogoj za morebitno 
funkcijo poveljnika društva prve kategorije. Septembra so 
uspešno zaključili tečaj za strojnika štirje operativci. Kmalu 
zatem je bil na nivoju naše gasilske regije organiziran tečaj za 
sodnika gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. Za ta tečaj 
je v državi povprečna uspešnost opravljenega zaključnega 
izpita približno 50-odstotna. Iz naše GZ smo k zaključnemu 
praktičnemu in nato še teoretičnemu delu izpita pristopili trije 
člani in izpit vsi trije tudi uspešno opravili. Dva operativca pa 
sta se udeležila zahtevnega usposabljanja za nosilca izolirnega 
dihalnega aparata. Oktobra smo skupaj z GZ Ribnica ponovno 
organizirali tečaj za nižjega gasilskega častnika, saj je pogoj za 
pristop k temu izobraževanju v letu 2021 pridobilo kar nekaj 
naših članov, ki so leta 2019 opravili tečaj za višjega gasilca. 
Tečaj trenutno še ni končan, saj je zelo obsežen in tečajniki 
pridobijo zelo kakovostno znanje, tudi za vodenje intervencij. 
Teoretični del tečaja se odvija na Velikih Poljanah, praktični del 
pa bo v naši GZ. Udeležuje se ga 11 višjih gasilcev iz treh naših 
društev. Naj izkoristim možnost in še tukaj javno čestitam 
vsem, prav tako zahvala predavateljem in inštruktorjem, ki 
prenašajo znanje na naše naslednike.

Društva so za svojo operativno enoto bolj ali manj redno 
izvajala operativne vaje. Zagotovo je bilo teh vaj premalo, 
kar je prav tako posledica ukrepov. Upamo in želimo si, da 
bi bilo letos na tem področju mnogo boljše. Smo pa 23. 10. 
2021 organizirali skupno meddržavno vajo s sosednjimi 
tovariši gasilci iz Vatrogasne zajednice grada Čabra. Tematika 
vaje je bila gozdni in travniški požar, poudarek vaje pa je bil 
predvsem na komunikaciji in sodelovanju. V vaji je iz naše 
GZ sodelovalo 9 gasilskih vozil in 54 gasilcev iz vseh šestih 
PGD (Podpreska, Hrib, Travnik, Mali Log, Retje in Trava), 
skupaj s hrvaškimi kolegi pa nas je bilo čez 100. Več o vaji je 
bilo napisanega v prejšnji številki Odmevov.

Poleg izobraževanj in operativnih vaj je za uspešno 
posredovanje ob morebitnih intervencijah pomembna tudi 
opremljenost društev. V letu 2021 smo med drugim kupili 
sedem zaščitnih oblek in sedem ročnih radijskih postaj. 
Veliko starejše zaščitne opreme ne ustreza več Uredbi o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. V PGD Hrib, ki je naše osrednje 

društvo in edino druge kategorije, je bil že dvakrat izveden 
inšpekcijski nadzor. Ugotovljene so bile pomanjkljivosti 
in treba je bilo sestaviti plan nakupa manjkajoče opreme in 
vozil. Zaščitna oprema že skoraj v celoti ustreza normativom, 
bo pa potrebno nabaviti še vozilo GVM. Prek PGD Trava 
so se gasilci iz sosednjega Čabra priporočali za morebitno 
donacijo kakšne zaščitne opreme, ki je naša društva ne 
potrebujejo več. Odzvala so se vsa društva in za naše gasilske 
prijatelje se je zbralo kar nekaj opreme, med drugim 10 
nepoškodovanih zaščitnih oblek. Opremo smo jim predali 
25. junija na prireditvi po občnem zboru PGD Trava. 

Covidni ukrepi tudi letos niso omogočali izvedbe gasilske 
maše v začetku maja, ko goduje naš zavetnik sveti Florjan. Po 
dogovoru z gospodom župnikom je bila Florjanova maša v 
nedeljo, 04. 07. 2021, tradicionalno v cerkvi oziroma pred 
cerkvijo svetega Florjana v Retjah. Gospod župnik nabirko 
tradicionalno nameni gasilcem in lani je ta sredstva dobil 
PGD Travnik. Gospodu župniku se iskreno zahvaljujemo!

Občina Loški Potok je 
v centru Hriba zgradila 
nov večnamenski objekt. 
V spodnjih prostorih ima 
zaščitno in reševalno opremo 
ter tri vozila osrednje društvo 
PGD Hrib, v medetaži pa ima 
novo pisarno Gasilska zveza 
Loški Potok. Hvala županu, 
občinski upravi in vsem 
gasilcem, ki so sodelovali pri 
tem projektu. Pogodbo o 
brezplačni uporabi smo župan 
in uporabnika podpisali 14. 
04. 2021. Istočasno je sledila 
primopredaja ključev, ki pa 
bi si glede na pomembnost dogodka v naši občini zaslužila lepši 
in spodobnejši dogodek. Smo pa gasilci dobili nove prostore, 
ki pomenijo ogromno pridobitev, tako za nas gasilce kot za vse 
občane, ki jim vedno nesebično pomagamo.

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!

Aleksander Car,
predsednik Gasilske zveze Loški Potok

Foto: Vinko Košmerl

GASILSKA ZVEZA LOŠKI POTOK V LETU 2021

LOKALNO

Zbor gasilcev na mejnem prehodu po zaključku vaje

Aleksander Car, predsednik GZ, 
župan in Stane Mišič, poveljnik CZ po 
primopredaji novih prostorov
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15. 5. 2018 je bil datum, ko se je prvič sestala komisija za 
nabavo novega vozila TRV-D. To je bil prelomni dan za PGD 
Ribnica, na ta dan smo namreč začrtali plan nakupa novega 
vozila. Sledilo je ogromno sestankov in usklajevanj tako na 
društveni ravni kot tudi na relaciji med društvom in Občino 
Ribnica. Potrebno je bilo najti skupen jezik. Naj povem, da 
ideja o tehničnem vozilu z dvigalom sega že leta nazaj. Prve 
pogovore o novem vozilu smo v društvu namreč imeli že leta 
2014. Takrat so bile vse to želje, ki pa so rastle, in novi župan 
je našim željam prisluhnil in projekt podprl. Nakup vozila za 
društvo predstavlja ogromen strošek in brez pomoči občine 
bi bil takšen nakup še danes v oblakih. Ocenjena vrednost 
investicije je bila okoli 400.000 €. Občina je namreč za nakup 
vozila neposredno prispevala slabo polovico vseh potrebnih 
sredstev. Drugo polovico sredstev smo prispevali sami ob 
pomoči donacij podjetij, s pomočjo donacij občanov in tudi 
iz sredstev, ki jih prejmemo od države za posredovanja ob 
prometnih nesrečah in nesrečah z nevarno snovjo, ter seveda 
z lastnimi sredstvi. Finančna konstrukcija je bila tako zaprta 
in maja 2020 smo objavili javno naročilo za nakup novega 
vozila. 

Na objavljeni razpis se je prijavilo podjetje Bijol d. o. o. in 
nam poslalo ponudbo v treh sklopih – podvozje, dvigalo in 
nadgradnja. Ponudba je bila sprejemljiva in v avgustu istega 
leta smo slavnostno podpisali pogodbo za dobavo. Rok za 
izvedbo je bil takrat nastavljen na april 2022. Sledilo je nekaj 
sestankov in usklajevanj in že smo prejeli prvi del – to je 
podvozje proizvajalca MAN. Drugi del – montaža dvigala 

je sledila v Vuzenici v mesecu aprilu. Končna nadgradnja 
in gasilski izgled pa se je pričel avgusta istega leta v podjetju 
Rosenbauer v Gornji Radgoni. S podjetjem smo na sestankih 
za vsako postavko opreme dorekli mesto v vozilu in vozilo 
je bilo dokončano v decembru. Sledilo je še dokončno 
kalibriranje dvigala v Vuzenici in dokončanje še zadnjih 
malenkosti.

PGD RIBNICA IMA NOVO VOZILO TRV-D

Končno je prišel težko pričakovani dan. V petek, 7. 1. 2022, 
smo namreč v Ribnico pripeljali naš ponos, naš novi kamion. 
Veliko tehnično vozilo z dvigalom je namreč na ta dan okoli 
18. ure prvič zapeljalo skozi Ribnico in doživelo pravi mali 
sprejem. Številni občani kot tudi operativci in drugi člani 
PGD Ribnica v spremstvu župana g. Sama Pogorelca so 
namreč vozilo pričakali s špalirjem in ognjemetom pred 
gasilskim domom v Ribnici. 

Kot je bilo že omenjeno, je novo tehnično reševalno vozilo 
sestavljeno iz treh delov: iz podvozja, hidravličnega dvigala 
in gasilske nadgradnje z opremo. Vozilo sloni na podvozju 
proizvajalca MAN s 340 konjskimi močmi, avtomatskim 
menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Hidravlično dvigalo 
nosi ime proizvajalca Palfinger in premore dvig v višino 18 m. 
Zmogljivo dvigalo v iztegnjenem položaju 8 m od zadnjega 
dela vozila ter na višini 18 m lahko nosi breme, težko 1500 kg. 
Poleg hidravličnega dvigala je na njem vzporedno vgrajen 
tudi hidravlični vitel z jeklenico za spust in dvig bremena. 
Prav tako je v sami šasiji vozila že vgrajen hidravlični vitel za 

LOKALNO
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vleko bremen, in sicer pred vozilom do 5 t in zadaj za vozilom 
do 10 t vlečne sile. Na hidravličnem dvigalu je možnost 
vpetja delovnih priključkov, kot so žlični grabilec, vilice za 
prenašanje palet in tudi košara za varno delo gasilcev na 
višini. Gasilska nadgradnja vsebuje vso potrebno opremo za 
vse vrste večjih in težjih intervencij, kot so nesreče težjih in 
velikih vozil v cestnem prometu, nesreče na železniških tirih, 
letalske nesreče, porušitve objektov, nesreče z nevarnimi 
snovmi, nesreče na vodi itd. Vsestransko vozilo pa bo veliko 
v pomoč tudi ob elementarnih nesrečah, kot so poplave, 
vetrolom, žledolom, toča, potres in ostalo.

Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica je tudi gasilska enota 
širšega pomena (GEŠP), kar pomeni, da imamo z državo 
podpisano pogodbo za posredovanje v prometnih nesrečah 
in nesrečah z nevarno snovjo. Poleg ribniške občine namreč 
omenjene nesreče pokrivamo tudi v občinah Sodražica, 
Loški Potok, Velike Lašče in Videm-Dobrepolje.

Vozilo bo za občane Loškega Potoka in tudi širše v regiji 
predstavljalo velik doprinos k boljšemu zagotavljanju zaščite 
in reševanja ljudi, ki bodo potrebovali našo pomoč. Z 
nakupom tega vozila bo za nas gasilce posredovanje postalo 
veliko varnejše, saj bomo z dvigalom lahko tudi varneje delali 

na višini. Vozilo pa bo vsebovalo vso potrebno opremo, ki jo 
bo občan potreboval, da zaščitimo njegovo življenje, imetje 
in premoženje.

Dragi občanke in občani občine Loški Potok, ribniški gasilci 
pišemo veliko zgodbo. Del te velike zgodbe ste tudi vi. Brez 
vaših prispevkov ne bi zmogli. Brez donacij podjetij, ki so 
nam v teh težkih časih priskočila na pomoč, prav tako ne. 
Zahvaljujemo se vsem in vsakomur, ki nam je pomagal, da 
smo spisali to veliko zgodbo. Ker ste nam pomagali VI, bomo 
sedaj vam lahko pomagali MI. 

Zaključil pa bom z mislijo našega poveljnika Roka: »Delo, 
ki ga opravljamo, ne bi pomenilo nič, če ga ne bi opravljali 
s PONOSOM, POGUMOM in PREDANOSTJO, ker v 
slogi je moč, v službi ljudstva NA POMOČ!«

Blaž Mohar, podpredsednik GZ Ribnica in 
predsednik PGD Ribnica

Naj vas pa že sedaj povabim na veliki slavnostni prevzem vozila 
s parado skozi mestno jedro Ribnice. Parada bo v soboto, 
11. 6. 2022, v mestnem jedru. Sledil bo slavnostni sprejem 
vozila, kjer se bomo vsakemu posamezniku in podjetjem, ki 
so prispevala za nakup vozila, na primeren način zahvalili. 
Po uradnem delu pa bo sledila še prava gasilska veselica z 
ansamblom Stil.

LOKALNO
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Projektna ekipa LIFE Lynx je na svoji spletni 
strani objavila drugo poročilo o spremljanju 
doselitev risov v Sloveniji in na Hrvaškem. S 
pomočjo različnih metod spremljanja stanja 
so ugotovili, da je bilo v sezoni 2020/2021 na 
območju slovenskih Dinaridov prisotnih vsaj 
24 odraslih risov, kar je malenkost več kot v 
preteklem obdobju. Dodatnih pet risov ima 
svoje teritorije na območju Alp v Sloveniji, 
kamor so jih doselili aprila lansko leto.

V okviru projekta LIFE Lynx so izvedli tudi 
javnomnenjsko raziskavo, ki kaže, da ima 
slovenska javnost pozitivno stališče do risa. 
Doselitvi in ohranitvi risov v naših gozdovih 
so naklonjeni zlasti lovci in splošna javnost. V 
primerjavi z nekaterimi raziskavami, izvedenimi 
drugje po Evropi, so lovci pri nas do risa bolj 
pozitivno naravnani. 

S pomočjo 76 lovcev so z več kot 200 avtomatskimi kamerami 
v Sloveniji spremljali rise na 4000 km2 velikem območju. 
Ugotovili so, da je bilo v dinarskem delu Slovenije v sezoni 
spremljanja 2020/2021 prisotnih 24 odraslih risov, od teh so 
tri rise fotografirali tudi na Hrvaškem. Na območju Slovenije 
in Hrvaške so skupno zabeležili 100 odraslih risov.

V okviru projekta LIFE Lynx so do sedaj v naravo izpustili 
trinajst risov; štiri na Hrvaškem in devet v Sloveniji. Vse 
doseljene rise spremljajo s pomočjo GPS-telemetričnih 
ovratnic, s pomočjo katerih ugotavljajo, kako se risi 
vključujejo v populacijo. Rok Černe, vodja projekta LIFE 
Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije, pojasni, “da je ris 
vključen v populacijo, ko vzpostavi teritorij na območju, 
kjer so prisotne tudi samice, ali ko z genetskimi analizami 
potrdimo, da je imel potomce”. Ugotovili so, da so štirje risi že 
vključeni v populacijo na območju Slovenije in Hrvaške, trije 
izpuščeni risi pa se najverjetneje niso vključili v populacijo, 
saj njihove prisotnosti že dalj časa ne zaznavajo več. Šest risov, 
ki so bili izpuščeni lansko leto, je na dobri poti, da se vključijo 
v populacijo. Do konca projekta bodo v dinarsko-JV alpsko 
populacijo vključili štirinajst živali. 

DOSELJENI RISI SE USPEŠNO RAZMNOŽUJEJO IN S SVOJIMI 
GENI REŠUJEJO DINARSKO POPULACIJO PRED IZUMRTJEM

Doseljeni ris Goru. Foto: LIFE Lynx

Risji mladiči. Foto: LIFE Lynx

Postavljanje avtomatske kamere skupaj z 
lokalnim lovcem. Foto: LIFE Lynx

Prvi preseljeni ris Goru je vsaj dvakrat, zelo verjetno pa tudi 
že tretjič, z domačo samico ustvaril potomstvo na območju 
Male gore. Prvič je bila plod njune romance risinja Mala, 
naslednje leto pa ris Niko in njegovi sorojenci. S pomočjo 
avtomatskih kamer so ugotovili, da so na Mali gori v sezoni 
2021/2022 prisotni trije mladiči, z genetskimi analizami pa 
bodo poskušali potrditi, da je tudi tokrat njihov oče ris Goru. 

Skupno so v Sloveniji 
v obdobju 2020/2021 
zabeležili pet legel risjih 
mladičev na območju 
Dinaridov, kar je več kot 
v prejšnjem obdobju. 
V letu 2021 so prvo 
leglo risov zabeležili 
tudi v Julijskih Alpah. 
Risinja Aida, ki so jo 
konec aprila lansko leto 
skupaj s še štirimi risi 
izpustili na območju 
Gorenjske, je skotila 
tri mladiče. Vseh pet 
risov, doseljenih v Alpe, 
je vzpostavilo svoje 
teritorije na širšem 
območju izpusta, kar 
daje zelo dobre obete za 
prihodnost. 

Poleg spremljanja števila 
risov je ključno tudi 
poznavanje gostote poseljenosti določenega območja. Miha 
Krofel z Biotehniške fakultete v Ljubljani je pojasnil: “Za 
Slovenijo smo prvič izračunali tudi oceno gostote poseljenosti 
risov, ki znaša v jedru dinarske populacije 0,6–1,0 risa/100 
km2 in je primerljiva z drugimi doseljenimi populacijami risa 
v Evropi, vendar nižja kot v Karpatih.”

LOKALNO
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V petek, 14. januarja, je minilo natanko eno leto od začetka 
delovanja vremenske postaje v Retjah. Postaja je že takoj 
v prvih dneh pritegnila veliko pozornosti, saj so bile tukaj 
izmerjene precej nižje temperature kot na Babnem polju, ki 
zaradi dolgoletnih meritev velja za naše najbolj znano mrazišče.
Da so Retje mrazišče v polnem pomenu besede, je pokazal 
tudi začetek aprila, ko je bil tukaj celo za več kot pet stopinj 

PRVO LETO VREMENSKE POSTAJE V RETJAH

Parjenje v sorodstvu je največja grožnja našim risom, zato 
spremljajo stanje populacije tudi s pomočjo genetskih analiz. 

Zemljevid območja spremljanja risov v sezoni 2020/2021: lokacije avtomatskih 
kamer, lokacije, kjer so bili fotografi rani odrasli risi, in lokacije z mladiči. 

fakultete v Ljubljani pojasnjuje, da bi se glede na podatke 
“lahko ob večkratni uspešni reprodukciji doseljenih risov 
stopnja parjenja v sorodstvu občutno znižala in bi bila 
podobna, kot je bila leta 1980”. Stopnjo parjenja v sorodstvu 
bodo spremljali še naprej, saj uspeh še ni zagotovljen in je 
pomembno, da se doseljeni risi uspešno razmnožujejo in s 
tem širijo svoje gene v populacijo.

Delo sedemletnega projekta LIFE Lynx, s katerim rešujejo 
naše rise pred izumrtjem, še ni zaključeno. Rok Černe pravi: 
“V letošnjem letu bomo nadaljevali z doselitvami risov na 
območje Dinaridov, načrtujemo preselitev dveh risov v 
Slovenijo in dveh na Hrvaško.” Vse aktivnosti projekta v 
Sloveniji sofinancira poleg finančnega mehanizma LIFE 
Evropske unije Ministrstvo za okolje in prostor, poleg 
vodilnega partnerja, Zavoda za gozdove Slovenije, pa kot 
partnerji sodelujejo tudi Lovska zveza Slovenije, Univerza v 
Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave.

Celotno poročilo o spremljanju doselitev risov je dostopno 
na spletni strani projekta LIFE Lynx. 

Več informacij o projektu dobite na www.lifelynx.eu in life.
lynx.eu@gmail.com.

Kontakt za medije: Maja Sever, Zavod za gozdove Slovenije 
maja.sever@zgs.si, 040 525 336.

Rok Nosan

Te kažejo, da so z doselitvami risov zaustavili slabšanje 
genetskega stanja populacije. Tomaž Skrbinšek z Biotehniške 

presežen dosedanji slovenski aprilski rekord. Tako se je 
sedmega aprila, dan po sneženju, temperatura spustila na 
kar –26,1 °C. Za primerjavo, v Novi vasi na Blokah so istega 
dne izmerili –20,6, v Babnem Polju pa –19,8 °C. Sedmi april 
je prinesel tudi rekordno razliko med najnižjo in najvišjo 
temperaturo, izmerjeno v enem dnevu, in sicer kar 31,4 °C.

LOKALNO
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Minulo leto je bilo v naši občini s številom rojstev precej 
radodarno, saj je na svet prijokalo 21 otrok (največ v 
pomladnih in poletnih mesecih), medtem ko jih je bilo leto 
prej 17. 

Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka 
Loški Potok objavlja razpis za vpis 
predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 

2022/2023 (vpis z dnem 1. 9. 2022).

Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajte v tajništvo šole in 
vrtca osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 
30. 4. 2022. 

Obrazec dobite na spletni strani vrtca in šole ali v 
tajništvu šole.

Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno obveščeni 
najpozneje do konca meseca maja 2022.

Če bo prijav za vpis v vrtec več, kot je prostih mest, bo o 
sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec. V 
vrtec se sprejemajo in vpisujejo otroci tudi med šolskim 
letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še prosta mesta.

Kot običajno so podatki pridobljeni iz vlog, ki so jih starši 
novorojenčkov oddali na občinski upravi z namenom, da 
pridobijo enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, 
ki jim pripada v skladu z Odlokom o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v občini Loški Potok (Uradni list 
RS, št. 94/2014). Višina pomoči znaša 300 EUR, prejmejo 
pa jo družine, v katerih imata vsaj eden od staršev in otrok 
prijavljeno stalno prebivališče v naši občini.

Od 21 novorojenčkov je bilo 10 deklic in 11 dečkov, od tega 
13 prvorojencev, 4 so bili drugorojenci, v 4 družinah pa so se 
razveselili tretjega otroka. Malčki imajo stalno prebivališče v 
naslednjih vaseh:

– v Retjah 4 deklice in 1 deček,
– v Malem Logu 2 dečka,
– na Hribu 3 deklice in 3 dečki, 
– v Šegovi vasi 1 deklica,
– v Travniku 1 deklica in 4 dečki ter 
– v Srednji vasi pri Dragi 1 deklica.

Imena deklic (našteta po abecedi) so: Iza, Izabela, Lana, 
Nadja (2 x), Nastja, Neja, Valentina, Veronika in Žana.

Dečke pa so starši poimenovali: Gal, Leon, Liam, Lovro, 
Matic, Oskar, Rene, Tiar, Tilen, Tristan in Urban.

Poleg denarne »nagrade« so starši malih nadobudnežev 
prejeli še darilo – pletene copatke ali slinček, ki ga 
prispevajo članice Društva upokojencev Loški Potok. V 
imenu staršev novorojenčkov se jim za izkazano pozornost 
lepo zahvaljujemo, iskreno pa čestitamo staršem, ki so se v 
preteklem letu razveselili novih družinskih članov. 

Tadeja Vesel

Staršem, ki so vloge za vpis otroka v vrtec že oddali, je ni 
potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije lahko dobite osebno, po elektronski 
pošti ali po telefonu pri svetovalni delavki Darji Lavrič 
(darja.lavric@os-loskipotok.si ali 01 837 21 99).

Ravnatelj Andrej Starc

LANSKO LETO SE JE RODILO 21 OTROK

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI 
ŠOLI DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

Lovro

VRTEC
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Tema spanja je za starše zanimiva od otrokovega rojstva pa 
vse do zgodnje odraslosti in velikokrat opazimo, da prihaja 
tudi med sorojenci ob enakih pogojih do različnih potreb 
po spanju. Pri razmišljanju o počitku in spanju pri otroku 
moramo izhajati iz predpostavke, da sta to osnovni človekovi 
potrebi, nujni za ohranitev notranjega ravnotežja in zdravja.

Zgodnje otroštvo je obdobje otrokovega hitrega fizičnega in 
kognitivnega razvoja in čas, v katerem se oblikujejo otrokove 
navade. Spanje je eden najpomembnejših dejavnikov, ki 
pripomore k optimalnemu razvoju in zdravju otroka. Spanje 
igra glavno vlogo pri zgodnjem razvoju otrokovih možganov. 
Danes vemo, da pomanjkanje spanja vodi v slabši imunski 
sistem. Med spanjem se namreč tvorijo imunske celice, ki 
nas ohranjajo zdrave. Izloča se tudi rastni hormon, zato je 
trditev, da otroci rastejo, ko spijo, pravilna. Naši predniki 
so to lepo ubesedili s pregovorom: »Spanec je boljši kot 
žganec.« Krajši čas spanja je povezan tudi z višjim tveganjem 
za debelost, zmanjšano rast, daljšim preživetim časom pred 
elektronskimi napravami in večjim tveganjem za poškodbe. 

IN KOLIKO SPANCA PRAVZAPRAV 
POTREBUJEJO OTROCI?
Novorojenčki spijo skupaj od 10,5 do 18 ur na dan, v 
neenakomernem urniku, z obdobji od ene do treh ur budnega 
cikla. Obdobje mirovanja lahko traja nekaj minut do nekaj 
ur. Med spanjem so pogosto aktivni, se spoznavajo z glasovi 
in predmeti iz okolja in v splošnem ostajajo zelo mirni.

Dojenčki (od 3. meseca do 1. leta)

Po šestih mesecih starosti nočna hranjenja običajno niso več 
potrebna in mnogi dojenčki prespijo celo noč. V splošnem 
okoli 70–80 odstotkov dojenčkov to doseže v obdobju do 
prvega leta starosti. Dojenčki običajno spijo 9–12 ur ponoči 
in prek dneva počivajo v razdobju od 30 minut do 1,5 ure 
enkrat do štirikrat na dan (odvisno od dojenčka).

Malčki (od 1. do 3. leta)

Malčki potrebujejo približno 12–14 ur spanja dnevno. Ko 
dosežejo približno 18 mesecev starosti, se njihovi dnevni 
počitki zmanjšajo na enkrat dnevno v času od ene do 
treh ur. Pomembno je, da je ta dnevni počitek v zgodnjih 
popoldanskih urah, saj bi otrokov počitek v poznejših 
popoldanskih urah negativno vplival na nočni spanec.

Predšolski otroci (od 3. do 5. leta)

Predšolski otroci običajno spijo 11–13 ur ponoči in večina 
jih po dopolnjenih petih letih ne potrebuje več dnevnega 
počitka/spanca. V kolikor pa opazimo utrujenost in slabo 
koncentracijo pri otroku, mu moramo počitek omogočiti, saj 
bi ob pomanjkanju spanca kaj hitro padel otrokov imunski 
sistem. 

ZAKAJ BI MORALI IMETI RUTINO PRED 
SPANJEM?
Rutina oz. vsakodnevni ritual pred spanjem pomeni, da 
imamo vpeljan vrstni red dogodkov, ki se zgodijo pred 
spanjem. Rutina pred spanjem igra ključno vlogo v tem, 
da otrokove možgane in telo pripravi v stanje umirjenosti, 
obenem pa mu daje občutek varnosti. Poleg tega pa otrok po 
opravljeni rutini razume, da je čas za spanje. V rutino lahko 
vključimo umivanje, branje pravljice, poslušanje umirjene 
glasbe, uporabo »ninice«, božanje otroka ... Vsaj 1 uro (še 
bolje pa 2) naj otrok ne bo podvržen modri svetlobi, ki jo 
oddajajo elektronske naprave. Pomembna je zagotovitev 
ustreznega prostora brez motenj. Predvsem pa je pomembno 
vedeti, da ni nič narobe, če vam to ne uspeva vsak dan, da 
obstajajo otroci, ki jih v določenem obdobju tudi to ne 
uspava, ki zvečer težje zaspijo in se ponoči večkrat prebujajo.

KOTIČEK ZA STARŠE
SPANJE ZA OPTIMALNI RAZVOJ OTROKA

Tudi v vrtcu počitek predstavlja varovalni mehanizem, ki 
preprečuje okvare organizma pri otroku zaradi pretirane 
utrujenosti. Pri večini vrtčevskih otrok se dan začne že z 
zgodnejšim jutranjim vstajanjem, ki vsako jutro prekine 
otrokovo potrebo po spanju. V vrtcu pa se tekom dneva 
menjujejo različne dejavnosti, ki od otrok zahtevajo tako 
fizični kot psihični napor. Med otroki, tudi znotraj iste 
starostne skupine, pa po drugi strani obstajajo razlike v 
dnevnem razporedu aktivnosti in spanja ter v količini 
spanja, ki ga potrebujejo, zato se v vrtcu trudimo karseda 
individualno pristopati do otrok. 

Pa sladke sanje!

Monika Marjanovič
Viri:

Grandovec Stražišar, B., Spanje in motnje spanja pri otrocih. 

Dostopno na: http://www.zaspan.si/fileadmin/medis/zaspan.si/

pdf/161108_Xyrem_knji%C5%BEica_Motnje_spanja pri otrocih 

web.pdf.

Zdrav dnevni ritem otroka. Dostopno na: https://www.nijz.si/

sites/www.nijz.si/files/uploaded/zdrav_dnevni_ritem_otroka_-_

nacionalni_institut_za_javno_zdravje.pdf

VRTEC
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OBESKI SREČE
December je običajno čas, ko si pričaramo posebno, 
praznično vzdušje, se vsaj za trenutek razbremenimo vseh 
skrbi in uživamo v krogu svojih najdražjih.

Letošnji december smo zato želeli v vrtcu ustvariti še prav 
posebno praznično vzdušje ter ga podeliti tudi med krajane. 
Zato smo se strokovne delavke vrtca skupaj z otroki odločile, 
da praznične dni popestrimo z drobno pozornostjo, ki smo 
jo poimenovali OBESKI SREČE, in to pozornost podelimo 
tudi z drugimi.

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami naredili obeske iz slanega 
testa, v obliki smrečic, zvezdic in drugih božično-novoletnih 
motivov. Obeske so pobarvali in jih okrasili z bleščicami. 
Priložili so kartico z napisom OBESKI SREČE. Otroci 
so ob ustvarjanju uživali, se zabavali in z iskricami v očeh 
pripovedovali, da bodo te obeske podarili vsem ljudem v 
našem kraju.

Ker smo želeli to malo pozornost podariti čim več ljudem, 
smo se odločili, da jih odnesemo v trgovini, kjer si je lahko 
vsak izbral svoj obesek in ga odnesel domov.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem prijaznim 
prodajalkam iz trgovin Mercator Hrib - Loški Potok in KGZ 
Market Loški Potok, ki so nam pomagale pri realizaciji tega 
projekta.

Z OBESKI SREČE pa smo obdarili tudi starostnike v domu 
starejših občanov Loški Potok in jim na ta način malce 
popestrili praznične dni.

Hvala vsem, ki ste si izbrali svoj obesek in ga odnesli s seboj.

Naj vam prinese obilo SREČE.

Zapisala: Nina Debeljak

PRISPEVKI IZ VRTCA

VRTEC
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OBISKAL NAS JE DEDEK MRAZ
V četrtek, 23. 12. 2021, nas je v vrtcu obiskal prav poseben 
gost. Prišel je Dedek Mraz in otroke presenetil z bomboni 
in darili. Otroci so mu v zahvalo zapeli nekaj pesmic, se 
z njim fotografirali, najpogumnejši pa so mu celo sedli v 
naročje. Kasneje smo v igralnicah odvijali darila, otroci pa so 
ob tem seveda zelo uživali. V skupine smo dobili ogromno 
novih igrač in ostalih pripomočkov, da bo otroška igra še bolj 
raznolika. 

Komaj že čakamo, da nas decembra spet obišče!

Zapisala: Teja Oblak

VRTEC
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ZIMSKO VESELJE
Rdeča lička in mrzli noski so nas spremljali pri zimskih radostih. 
Najmlajši so naredili na igrišču sneženega moža, premetavali 
sneg z lopatkami, delali angelčke v snegu in se spuščali po 
zasneženem toboganu. Starejši otroci so se poleg naštetega z 
največjim veseljem odpravili tudi na hribček za šolo, kjer sta se 
slišala otroški vrisk in smeh, ko so se z lopatkami spuščali po 
zasneženem hribčku. Velikokrat pa se je prilegel samo sprehod, 
ker so bili zasneženi sončni dnevi res čudoviti.

Zapisala: Simona Jakob

GOZDNI VRTEC
Naš vrtec je že nekaj časa član Mreže gozdnih vrtcev, s katero 
upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri 
Zavodu RS za šolstvo.

Z otroki gremo zelo velikokrat v gozd, saj nam je ta prostor 
kot učilnica na prostem. Nudi nam namreč dovolj širine 
za različna znanja, različen razvoj na vseh področjih, 
kreativnost, inovativnost, radovednost, sproščenost, nudi 
nam nove in nikoli videne izkušnje, predvsem pa otroci 
razvijajo domišljijo. 

Namesto v igralnici kar v gozdu izvedemo načrtovane 
dejavnosti, npr. poslušanje pravljice, petje, poslušanje 
različnih zvokov, opazujemo ter tipamo plodove in 
materiale, z njimi razvijamo matematiko na več načinov, 
krepimo dejavnosti s področja gibanja, predvsem pa nam je 
všeč, ker ta prostor lahko uporabimo kot nekakšen odmik od 
vsakdanjega vrveža.

VRTEC
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OBISK NARAVOSLOVNEGA DOMA
Konec decembra smo bili povabljeni, da si z otroki ogledamo 
Naravoslovni dom Loški Potok. V lovski opravi nas je pričakal 
g. Aleš Bambič. Starejši otroci so se takoj zbrali okoli njega 
in ga zasuli z vprašanji, mlajši pa so ga radovedno opazovali 
od daleč. Pred vhodom smo si ogledali lepe lesene skulpture. 
Otroško radovednost pa je pritegnila predvsem notranjost 
naravoslovnega doma z njim že znanimi živalmi, ki so jih 
srečali v naravi ali pa so jim bile poznane samo s fotografij 
ali iz slikanic. Otroci so bili nad ogledom zelo navdušeni. 
Prepoznali so veliko gozdnih živali, izvedeli pa so tudi veliko 
novega, predvsem o redkih vrstah, kot so ris in nekatere ptice. 
Za vzgojiteljici pa je bil zanimiv podatek, kako hitro in veliko 
zrastejo rogovi starejšega jelena. Ogledali in potipali smo 
tudi sledi oziroma stopinje medveda, risa in volka, ki so ulite 
v glino. Na koncu smo se posladkali s čokoladnimi bomboni, 
ki so se jih otroci zelo razveselili. Zapisala: Simona Šega

Zapisala: Urška Levstek Bartol

VRTEC
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MOJA PRVA PESEM 
Prva pesem je kot prva ljubezen: 

s prvo ljubeznijo molčimo na štiri oči,

v prvi ljubezni ne znamo šteti do tri

in prva ljubezen se rima samo na bolezen. 

MOJA PRVA PESEM

PESNIK
Pesnik biti ni lahko,

saj rima iz glave gre težko.
Če bi moj sosed bil poet,
bi ga vprašala za nasvet.

Kako naj pesmico napišem
in se pod zadnjo kitico 

podpišem?
Poezija lepa je zelo,

a napisati jo, to je težko.

Anika Car

BOŽIČNA PESEM
Snežinke padajo z neba,

vasica je kot pravljica.
Sledi v snegu od sani,
Božiček že k nam hiti.

Potihem palčki stopajo,
darila nam prinašajo.

Pod smrečico postavijo,
veselje nam pričarajo.

V kotu smrečica stoji,
vsa v lučkah se blešči.
Iz hiš veselje sliši se,
otroci radi imajo se.

Tija Grandljič

KVARTET
Sosedov Franko je pravi poet.

Ko se mu pridruži Stanko, sta krasen duet.
Pa pride še Marko in so super tercet.

Če je z njimi še Darko, 
pa so smešen kvartet.

Franko vedno hoče, da vse štima,
Stanko pravi, da so družba prima.
Marko komaj čaka, da bo zima,

Darko pa pravi, da je vse to super rima.

Teja Mišič

RIMA
Pesem je dobra, če se rima,

saj je taka kot zima,
snežinke padajo z neba,
risbe bele rišejo na tla.

Snežaka smo naredili,
mu klobuk na glavo posadili,

v roko metlo za vsak dan,
da vrane plaši stran, stran.

Kristjan Knavs

TUDI OTROCI POMAGAJO PRI REJI ŽIVALI
Na kmetiji, kjer redimo več vrst živali, se narava vsake 
toliko kar rada poigra. V Novem Kotu pri Pargarjevih 
(Cimpričevih) smo lansko leto imeli nesrečo. Poginila nam 
je kobila in nam zapustila majhnega žrebička. Vsi pri hiši smo 
se bali za njegovo življenje, najbolj pa otroci. Nihče ni imel 
izkušenj, kako ga ohraniti pri življenju. 

Piko ( foto: Hana Cimprič)

Tako je svojo prvo pesem in prvo ljubezen primerjal 
slovenski pesnik, dramatik in pomemben ustvarjalec otroške 
in mladinske književnosti Dane Zajc. Svojo prvo pesem je 
skrival pred bratom, pred sestrama, mamo in atom – tako 
kot pogosto skrivamo prvo ljubezen. Pa vendar prve pesmi in 
prve ljubezni ne pozabimo nikoli. 

Šestošolci smo prebirali pesmi o pesmih, razmišljali o 
njihovih vsebinah, spoznavali pesnike in pesniške oblike ter 
pesniška sredstva, nazadnje pa smo jo še zapisali – svojo prvo 
pesem.

Mojca Troha

Pepo ( foto: Hana Cimprič)

Oči mu je kupil žakelj mleka v prahu, ostali pa smo prevzeli 
skrb, da smo ga hranili na vsake tri ure. Pri hranjenju je bil 
priden, zato sva to delo hitro prevzeli midve z babi. Pri rasti 
in razvoju skoraj ni zaostajal od drugih žrebet, ki so se hranila 
pri kobilah. Kmalu je začel pobirati prve bilke sena in se pasel 
skupaj z ostalimi v čredi.

LOKALNO
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VAŠKO SANKANJE V TRAVNIKU

Pozno v jeseni pa nam je stara ovca skotila 
jagenjčka. Hitro smo opazili, da zaradi 
starosti ne bo imela mleka zanj. Tudi 
njemu smo ponudili stekleničko, ki jo še 
dandanes zelo rad sprejme. Pri rasti zelo 
lepo napreduje, je zdrav in ga z veseljem 
hranimo. Pri hranjenju mi pomagata dedi 
Marjan in babi Anica. Sliši na ime Piko. 
Skoraj vsako popoldne pa ga odpeljem na 
sprehod. Koder sva, povsod išče kaj za pod 
zob. Tako ga opazijo vsi mimoidoči, ki so ga 
seveda veseli. Sprehajam ga brez povodca. 
Kot žival je srečen in se dobro razume z 
vsemi drugimi domačimi živalmi, ki jih 
redimo na kmetiji. Drug na drugega sva 
zelo navezana in že zdaj razmišljam, kaj bo 
z njegovo prihodnostjo.

Zima nam je letos kar lepo pokazala zobe. Mrzle noči in nekaj 
snega nam je dala. Tako smo imeli 15. 1. 2022 prvi sankaški 
dan v Travniku. Sankali smo se na Markovčičevi strmini, po 
Bregarjevi njivi. Dogodek, na katerega so bili vabljeni vaščani 
Travnika, je organizirala vaška skupnost Travnik. Zbralo se 
nas je kar veliko, tako otrok kot tudi tistih malo starejših. 
Točnih številk ne bom napisal, ker smo v časih, ko ni ravno 
dobro, da je na kupu preveč ljudi. Sankanje se je prijetno 
razpotegnilo čez popoldan in lepo je bilo videti tako veliko 
otrok na progi. Seveda pa smo tudi poskrbeli, da nas ni zeblo. 
Za odrasle je bilo na voljo kuhano vino, za otroke pa topel 
čaj. Tega je prispevala najboljša gostilna v naši vasi, Gostilna 
pri Kapcu, Nina in Mojca pa sta spekli dobrote, s katerimi 
so se lahko posladkali otroci. Sankanje je namreč naporen 
šport in treba je pojesti tudi kaj sladkega za energijo. Ko se je 

Piko in Hana ( foto: Hana Cimprič) 

Hana Cimprič

dan začel povešati v noč, smo se po strmini spustili tudi malo 
starejši sankači. Nisem bil ravno najstarejši, vendar na progi 
ni bilo veliko starejših od mene. Zvečer smo zakurili ogenj, 
da smo se lahko pogreli, sosedov fant Tijan pa nam je zaigral 
na frajtonarico. Preživeli smo lepo popoldne, se družili, 
sankali in zabavali. Proge žal nismo imeli razsvetljene, pa še 
megla se je spustila nanjo. Malo nam je sicer s svojo svetlobo 
pomagala luna, ampak ne dovolj, da bi lahko izvedli tudi 
nočno sankanje.

To je bilo prvo uradno vaško sankanje v Travniku. Upam, 
da nam bodo zime v prihodnosti dopuščale, da bomo vsaj 
enkrat v letu izpeljali tak dogodek.

Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali pri organizaciji, vaški 
skupnosti Travnik, Petru, Nini in Alenu ter vsem sankačem 
in sankačicam.

Mitja Lavrič

LOKALNO
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Včasih se mi zdi, da čas nikamor ne gre, včasih pa, da prehitro teče. Dnevi, meseci in leto se hitro obrnejo in napišejo nov list v 
našem življenju. Kljub koronskim časom je tudi dogajanje v društvu pestro, seveda ob upoštevanju vseh navodil in priporočil. 
Ne družimo se veliko, se pa povezujemo preko računalnika in telefona. Poskušamo obdržati »kondicijo« društva tako, da 
še vedno dobro delamo, se udeležujemo raznih natečajev ZDUS, naši člani prostoferji pridno vozijo občane po različnih 
opravkih, na mesec dni menjujemo rokodelske izdelke v vitrini na pošti, naše članice veliko ustvarjajo doma. 

Začelo se je novo leto, zato zopet v naše vrste vabim vse, ki bi se radi pridružili našemu društvu, ki bi radi v tretjem življenjskem 
obdobju kaj naredili zase, vse, ki se radi družite, hodite in občudujete naravo, ročno ustvarjate, pojete, fotografirate, slikate ... 
in na koncu vse, ki bi z včlanitvijo v naše društvo pokazali, da podpirate naše dosedanje delo in trud. Članarina za leto 2022 
je 10 €. Pridite, veseli vas bomo! 

Stran društva upokojencev

ROKODELSKE DELAVNICE V HOTELU DELFIN
Od 13. do 17. decembra 2021 so v hotelu Delfin v Izoli v 
organizaciji Komisije za tehnično kulturo ZDUS potekale 
že osme Rokodelske delavnice Delfin 2021. Namen teh 
delavnic je druženje rokodelk in rokodelcev iz vse Slovenije, 
prenos rokodelskega znanja in izkušenj na sovrstnike in 
predvsem na mlade v svojih društvih in okolju, vzpodbujanje 
samozaupanja in aktivnega staranja starejših ter ohranjanje 
kulturne in tehnične dediščine. 

Iz našega društva so se delavnic poleg predsednice Marije, ki 
je članica organizacijskega odbora, udeležile še Marija Slavec, 
Ančka Bartol ter Fani Debeljak kot spremljevalka.

■ Prve rokodelske delavnice so bile v decembru 2013 na 
pobudo takratne predsednice ZDUS Mateje Kožuh 
Novak.

■ V osmih letih smo izvedli 113 različnih rokodelskih 
delavnic in 6 delavnic za spremljevalce. 

■ Vseh osmih delavnic se je udeležilo 915 rokodelk in 
rokodelcev iz 111 DU iz vseh 13 PZDU. 

■ Skupna udeležba po letih je bila: 2013 – 47 udeležencev, 
2014 – 82, 2015 – 104, 2016 – 110, 2017 – 141, 2018 – 
160, 2019 – 140 in 2021 – 133 udeležencev. 

Od leta 2015 na delavnicah sodeluje tudi naše društvo.

LADJICE IZ PAPIRJA ZA DOBER NAMEN 
Fani Debeljak se je na rokodelskih 
delavnicah v hotelu Delfin udeležila 
delavnice »papirnate ladjice«, ki 
je potekala v organizaciji komisije 
za tehnično kulturo ZDUS, ki se 
je pridružila humanitarni akciji 
Srednje ekonomske šole in gimnazije 
Maribor in Društva Up-ornik 
Maribor v projektu Šest milijonov 
ladjic za drugačno otroštvo, s 
katerim zbirajo sredstva za najbolj 
ranljive skupine naše družbe.

Pred osmimi leti so začeli s tem 
projektom z namenom, da se 
poklonijo žrtvam genocida v 
2. svetovni vojni, in takrat so zbrali 2 milijona ladjic iz 
papirja. Letos nadaljujejo začeto delo s ciljem, da se za vsako 
izgubljeno življenje naredi ladjica iz odpadnega papirja in se 
s tem povezujejo vsi ljudje, ki jim ni vseeno, in da se žrtve ne 
pozabijo. Čas nas opozarja, da je svet postal velika rana, ki jo 
lahko pomagamo celiti s svojo človečnostjo.

Tudi v komisiji za tehnično kulturo ZDUS vabijo vse 
upokojence in upokojenke, da se vključite v ta humanitarni 
projekt in v svojih okoljih – družinah, sekcijah, društvih 
izdelate najmanj eno ladjico iz papirja. Izdelovanje ladjic pa je 
tudi priložnost, da obudimo spomin, ko smo take in podobne 
izdelke naredili v šolah v okviru tehničnega pouka ali pa v 
različnih interesnih dejavnostih in smo na to že pozabili.

h
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Kot zanimivost še nekaj statistike iz vseh let delavnic v Delfinu 
(vir: Branko Suhadolnik, predsednik KTK pri ZDUS): 



DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

29Januar - februar 2022

Organizator bo po zaključenem zbiranju pripravil umetniško 
postavitev in na zaključno prireditev povabil tudi avtorje ladjic.

Denar, ki ga bo organizator dobil z odpadnim papirjem, bodo 
preko društva UP-ornik Maribor namenili najranljivejšim 
skupinam naše družbe, med katerimi je tudi veliko upokojenk 
in upokojencev.

Ladjice, ki jih bodo zbirali do 9. maja 2022, lahko pošljete na 
naslov: SEŠG Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor. 

Če se odločite za sodelovanje, lahko ladjice dostavite v 
društvu in bomo poskrbeli za dostavo pobudniku projekta. 
Naredimo vsak najmanj eno ladjico!

ŽUPNEK 
V izložbenem 
oknu na pošti na 
Hribu sta Anica 
Car in predsednica 
Marija Turk za 
božično-novoletne 
praznike postavili 
že 7. razstavo 
božičnega kruha – 
župneka, kot mu 
rečemo v našem 
kraju. Nosilke 
nesnovne dediščine 
so spekle tudi 

golobice, kot so jih nekdaj 
pekle naše babice. Poleg 
smo postavili tudi ročno 
izdelane jaslice.

OBISKALI SMO 
STAREJŠE ČLANE 
Zmenili smo se, da med 
božičem in novim letom 
obiščemo starejše od 80 let po 
domovih ter v domu starejših 
občanov v Loškem Potoku 
ter jim podarimo malenkost v 
znak pozornosti.

Tako smo dne 28. 12. 2021 
obiskali večino naših članov 
društva, ki so stari nad 80 let, 

in tudi tiste, ki so 80 
let praznovali v letu 
2021. Izročili smo jim 
priložnostna darila, ki so 
jih bili veseli. Za člane v 
vasi Mali Log je poskrbela 
Anica Bartol, za vas Retje 
Marija Slavec in Milena 
Turk, za Travnik, Srednjo 
in Šegovo vas Zdenka 
Košmrlj in Jožica Rus, v 
DSO sta naše člane obiskali 
Marija Turk in Marija 
Slavec. 

Zaradi trenutne situacije in ukrepov smo obisk naših 
upokojencev v domu starejših občanov na Hribu večinoma 
končali na hitro, a marsikateri varovanec bi se pogovarjal o 
vsem mogočem in obujal spomine na pretekla leta, ki so bila 
za marsikaterega zelo lepa. Sestram in animatorki smo izročili 
kavico, da jo bodo skuhale za vse varovance, ki jo pijejo. 

Upam, vsaj po njihovih pogledih in zahvalah sodeč, da so bili 
vsi zadovoljni in presrečni, da smo jih obiskali. 

NATEČAJI ZDUS
Moram se kar pohvaliti, predvsem pa našo predsednico, da se 
naše društvo redno odzove na skoraj vse razpise in natečaje 
ZDUS – Zveze društev upokojencev Slovenije. V našem 
društvu smo zelo aktivni na področju ročnih del, rokodelstva. 
Proti koncu leta smo sodelovali na kar nekaj natečajih. 

Pletarimo

Komisija za tehnično kulturo 
ZDUS je razpisala natečaj za 
rokodelski izdelek, s katerim 
želijo vzpodbuditi domiselnost in 
ustvarjalnost izdelave pletarskih 
izdelkov iz različnih materialov.

Razstava izdelkov z natečaja – 
Pletarimo poteka v prostorih 
ZDUS v Ljubljani od 1. 12. 
2021 do 28. 2. 2022 v vitrinah v 
avli. 14 avtorjev se predstavlja z 
18 izdelki. Avtorji so iz 12 DU 
iz 6 PZDU. Iz našega društva je 
na razstavi s svojima košarama sodelovala Anica 
Debeljak s Hriba. 

Jelka

Na pobudo kolegija predsednika ZDUS so vse zainteresirane 
člane društev po Sloveniji povabili k izdelavi okraska iz naravnega 
ali recikliranega materiala za okrasitev novoletne jelke na ZDUS. 
Na tak način so nas upokojence želeli povezati, čeprav na daleč, 
v še eni prijetni aktivnosti. Na natečaj so iz našega društva svoje 
izdelke poslale Meta Buček, Milena Turk in Marija Slavec.
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Da nam bo toplo

Komisija za tehnično kulturo ZDUS je razpisala natečaj za 
rokodelski izdelek, s katerim želijo obuditi življenje naših 
prednikov, ki so zimske večere preživljali ob topli peči in 
ustvarjali različna oblačila, da jih ni zeblo. Ivica Levstek je 
sodelovala na natečaju s pletenimi nogavicami in kapo. 

Prostoferji izboljšujejo kakovost življenja starejših in gradijo 
skupnost zadovoljnih, mobilnih in socialno vključenih 
pripadnikov zlate generacije. Spodbujajo medsebojno 
povezovanje in pomoč, prostovoljstvo in prenos znanja. 
Prostofer je namenjen vsem starejšim od 65 let, ki ne vozijo 
sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke 
pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Če potrebujete prevoz, pokličite na: 080 10 10. 

RAZSTAVA V DSO 

7. 1. 2022 smo pripravili kar dve razstavi, eno v vitrini pošte 
v centru Hriba, drugo pa na prošnjo animatorke Urške v 
potoškem domu starejših občanov. Urška nas je prosila, če 
bi lahko naše društvo oziroma rokodelska sekcija društva v 
domski avli napolnila razstavno vitrino z izdelki, ki smo jih 
izdelali na delavnicah ročnih del. Tako smo za oskrbovance 
in vse obiskovalce doma pripravili pester prikaz različnih 
izdelkov s poudarkom na ročno izdelanem nakitu. Da pa 
bi bilo še bolj zanimivo, smo prikazali še različne izdelke, 
narejene s servietno tehniko. 

RAZSTAVA NA POŠTI
Novo leto – nova rokodelska 
razstava tudi v vitrini na pošti. 
Tokrat smo izdelke vzeli iz naše 
rokodelske skrinje in pripravili 
razstavo steklenic, takšnih 
olepšanih – »oblečenih« in 
narejenih v različnih tehnikah. 
So zanimive, edinstvene in 
vredne ogleda. Nekatere so 
poslikane, nekatere narejene s 
servietno tehniko, spet druge 
oblečene v volno ali vrv, pa 
popikane z barvami za steklo 
ali praskane z iglo. Tudi v letu 
2022 se bomo potrudili ter 
občanom Loškega Potoka in 
obiskovalcem pripravili zanimive razstave.

SREČANJE PROSTOFERJEV 

Božiček je prinesel darila tudi za vse naša 
člane prostoferje in se jim zahvalil za njihovo delo in trud. 
Vsi prostoferji – Marija Turk, Branka Mohar, Majda Levstek, 
Zdenka Košmrlj, Miran Lavrič, Marjan Debeljak, Andrej 
Mohar, Stanko Modic, Željko Eranovič in Ljubo Dobaj – 
namreč del svojega prostega časa namenijo vožnji občanov 
Loškega Potoka do raznih zdravstvenih in drugih storitev, vse 
prostovoljno in brezplačno. Darilo za vse prostoferje občine je 
prispevala Občina Loški Potok, drugo darilo je bilo od društva. 
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poskrbi, da so voščila pravočasno odposlana. V društvu bo 
letos okrogli jubilej praznovalo 23 članov. 

Če katera izmed članic želi sodelovati, jo vljudno vabim, saj 
se bo leto kmalu obrnilo in bomo spet pripravljali voščilnice 
za praznike. Dobrodošle tudi ideje. 

FOTO ZGODBA

OBISK 90-LETNIKA
Letos bo v našem društvu 90 let praznovalo kar 6 članov. Če 
bo mogoče, bova s predsednico tudi vse obiskali. 

Tokrat sva se s predsednico Marijo odpravili proti Pungertu 
številka 5, kjer sva obiskali našega člana Jožefa Goloba, ki je 
9. januarja praznoval 90-letnico rojstva. Jože naju je pričakal 
dobre volje in se naju je res razveselil. V zadnjem času je zaradi 
bolezni na invalidskem vozičku, prav tako se že nekaj let bori 
z demenco. Živi pri hčeri Nataši, ki res lepo skrbi zanj. Ker je 
hči še zaposlena in hodi na delo v Kočevje, ji pomagajo tudi v 
DSO Loški Potok v obliki pomoči na domu. Nataša pove, da 
rad gleda televizijo, posluša glasbo. Jože je že nekaj let vdovec 

in ima dva otroka. Vse svoje življenje je 
bil zaposlen na 
Elektru Kočevje. 

Nazdravili smo, 
malo poklepetali 
in čas ob 
zakurjeni peči, 
kavici oziroma 
čaju je hitro 
minil. Ob koncu 
še enkrat vse 
najboljše in da bi 
bile tegobe bolezni 
čim manjše. Na 
zdravje! 

VOŠČILNICE 

in ima dva otroka. V

V društvu se trudimo in poskrbimo, da našim članom 
ob njihovih okroglih jubilejih in vsem članom nad 80 let 
za božično-novoletne praznike pošljemo ročno narejene 
voščilnice. V času pred pandemijo smo voščilnice izdelovali 
na delavnicah ročnih del, v zadnjih treh letih to žal ni mogoče. 
Toda vseeno nadaljujemo s tradicijo. Na vse rojstnodnevne 
voščilnice ročno izveze križce Zdenka Košmrlj, sama pa 
poskrbim za osnove voščilnic in oblikovanje. Lepo vsebino 
na koncu napiše naša blagajničarka Marija Slavec, ki tudi 

V naši občini tudi letos pričakujemo, da bo štorklja pridna in 
bo prinesla veliko novorojenčkov v naše domove. V društvu 
smo se odločili, 
da nadaljujemo in 
pletemo še naprej ter 
vsem novorojenčkom 
Loškega Potoka 
podarimo par toplih 
copatk. Starši jih 
prejmejo na občini, 
ko vložijo vlogo za 
dodelitev enkratne 
denarne pomoči 
za novorojenca v 
občini Loški Potok. 

Naša članica Marija Debeljak 
je poskrbela, da jim bo res 
toplo v nogice.

FANI DEBELJAK
Mislim, da je prišel čas, 
da pesnico, ki jo tako 
rada objavljam, še rajši pa 
poslušam, ko recitira svoje 
pesmice, tudi predstavim: 

Frančiška Debeljak, Fani, 
kot jo kličemo prijateljice, 
je članica Društva 
upokojencev Loški Potok 
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PRIDRUŽITE SE IN POSTANITE PROSTOFER!
Vabimo šoferje (ke) – upokojence (ke), da pristopijo k 
projektu PROSTOFER!

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati 
tistim, ki potrebujejo prevoze. Vendar pa so prostoferji v 
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo, tudi ko ti izstopijo iz 
avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo 
nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... 
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za 
samoumevno in častno dejanje.

Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju 
pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, prinaša 
tudi veliko osebno zadovoljstvo in ustvarja nepozabne 
trenutke v času, ki bi ga sicer porabili za manj pomembne 
stvari in opravila. Prostoferstvo vam tako omogoča: 

■ priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih 
prijateljstev, 

■ kakovostno preživljanje prostega časa, 

■ ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter 
spoznavanje e-mobilnosti, 

■ razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih vrednot.

Vabimo vas, da se pridružite veliki prostoferski družini! 
Prijavite se lahko pri predsednici Društva upokojencev Loški 
Potok Mariji Turk ali na Občini Loški Potok. 

Zaradi vas bo še več nasmehov na obrazih pomoči potrebnih 
in svet lepši!

POSTANITE TUDI VI PROSTOFER!

MALO ZA ŠALO:
Upokojenec jemlje v roke različne predmete in sprašuje za 
ceno. Vse mu je predrago. Končno vpraša prodajalko: "Kaj 
bi si želeli za rojstni dan, če bi bili moja žena?"

Prodajalka izstreli: "Drugega moža!" 

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

Fotografi je v članku: Marija Turk, 
foto arhiv ZDUS, Tanja Lavrič

Slišala sem starejše ljudi,
ki modrosti so polni bili,
da stari dan ne pride sam,
s težavami je obdarovan. 

Mlada sem takrat bila,
na starost nisem mislila, 

na težave tudi ne, 
ki starejše doleté. 

Danes razumem smisel besed, 
ko starost pri meni je v gosteh. 

Nabiram darila, ki jih starost deli, 
vesela, da njih teža pretežka ni. 

Tudi naravo jesen obdari,
plodove, sadove, 

barve prekrasne ji podari. 
V našem življenju se podobno godi. 

ŽIVLJENJA POT

Enkrat končala se življenja 
bo pot,

le kdaj bi bil pravi čas 
za odhod. 

Kdaj naj se poslovim, 
ko v vseh letnih časih 

rada živim. 

Pomlad je lepa, vse zeleni, 
nešteto cvetov jo krasi. 
Ptički veselo žvrgole,

čebele na cvetu zibljejo se. 
Naužiti se moram teh lepot,

ne mislim še na odhod. 

Poletje je krasno, 
sonce pripeka, 

prav udobna hladna je senca. 
Pokošena se trava suši, 

po senu lepo diši in žito zori. 

Jesen je obdarjena, 
z mnogimi barvami okrašena. 

Teh lepot naužiti se ne da, 
kot narava jih ima. 

Zima otožna se mi zdi,
vse miruje, narava spi.

Takrat cvetja ni,
mraz ledene rože naredi. 
Prehladen takrat je grob, 

zima ni pravi čas za odhod. 

od leta 2004. Rojena je bila 24. 11. 1947 v vasi Travnik 
v Loškem Potoku v številčni družini, kot zadnji, trinajsti 
otrok. Končala je osnovno šolo. Želela si je izobrazbo, a je 
ostalo le pri želji, ker pri skromni očetovi plači za kaj več 
ni bilo možnosti. 25 let je delala v gostinstvu, nato pa je do 
upokojitve skrbela za bolno mamo.

Pesmi piše že vrsto let. Objavljene so bile že v Nedeljskem 
dnevniku ter v knjigi Naša pomlad in naša jesen, kjer so 
zbrane pesmi slovenskih pesnikov samorastnikov. Njene 
pesmi objavljam že več kot 10 let tudi v občinskem glasilu 
Odmevi, seveda jih je Fani napisala še veliko veliko več, za 
veliko in debelo knjigo. 

In tudi danes vam predstavljam njeni dve pesmici: 

SLIŠALA SEM 
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Lani smo pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije v mesecu 
novembru predstavili projekt »Dan sajenja medovitih 
rastlin«, ki bo letos prvič izveden v soboto, 26. 3. 2022. Vsi 
čebelarji se namreč dobro zavedamo, kako pomembno je 
ohranjanje našega okolja, saj vsako negativno spremembo v 
njem med prvimi občutijo naše čebele in ostali opraševalci. 

Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in tudi podpori 
so pristopili s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Tako so 
pripravili strokovna navodila, kako posaditi medovite sadike. 
Nastopil je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo jih 
zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev projekta. 
Seznam le-teh je objavljen na spletni povezavi https://
www.czs.si/content/dansajenja_partners in se jim na tem 
mestu tudi zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno je 
ohranjanje našega okolja za prihodnje rodove. 

Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je naslednji: 
maline, robide, gorski javor, divja češnja, navadna smreka, 
navadna jelka, pravi kostanj, divja hruška, jablana, velikolistna 
lipa, hermelika in sivka. Pri tem je treba omeniti, da je tudi 
Zavod za gozdove Slovenije zagotovil medovite sadike dreves, 
ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, ki jih je pripravil 
zavod. Seznam lokacij je objavljen na https://www.czs.si/. 
S tem se bodo posadila še dodatna medovita drevesa v naš 
prostor. K projektu so pristopile tudi številne občine, ki bodo 
ob rojstvu otrok staršem podarile medovita drevesa, hkrati 
pa bodo svoje parkovne površine pokosili, šele ko bodo rože 
na njih odcvetele. 

»DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN« 
V POLNEM TEKU

ČEBELARSTVO

Sedaj prihaja čas, ki je namenjen sajenju medovitih rastlin 
in tudi medovitih dreves. Vsak izmed nas ima možnost in 
priložnost, da se priključi projektu. Lahko se priključi na 
eni izmed lokacij s strani zavoda, lahko pa se pridruži tudi 
čebelarskim društvom in skupaj posadite medovite sadike, ki 
so bile zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. Lahko 
pa tudi sami posadimo medovite rastline v cvetlična korita na 
balkonih ali na vrtu. Čebele in ostali opraševalci nam bodo čez 
leto zelo hvaležni, saj bodo na cvetočih delih rastlin nabirali 
potrebno hrano (medičino in cvetni prah), ki jo potrebujejo 
za nemoten razvoj svojega zaroda. Naj naša dežela postane 
ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z medovitimi rastlinami! 

Več o projektu pa na  

Pripravil: Tomaž Samec, vodja projekta na ČZS
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ŠK in ŠD SIBOR INOTHERM je v 
uspešnem »koronskem« letu 2021 
nanizal kar nekaj lepih uspehov na več 
področjih ju-jitsa, zato vam nekaj naših 
uspehov predstavljamo v naslednjih 
stavkih.

– Bili smo prisotni na 9 ju-jitsu tekmah, in sicer na 
turnirjih in državnih prvenstvih v Sloveniji, udeležili 
smo se mednarodnih e-turnirjev, svetovnih in evropskih 
prvenstev, ki so bila v Nemčiji in Združenih arabskih 
emiratih.

– Na vseh omenjenih tekmovanjih smo osvojili 180 medalj 
in pokalov, do sedaj pa že 2918. Imeli smo številne 
evropske, državne prvake in podprvake v vseh disciplinah 
ju-jitsa in smo večkrat potrdili, da smo najboljši in 
najštevilčnejši klub v Sloveniji v vseh selekcijah. 

– Nedvomno pa je najpomembnejši uspeh 5 MEDALJ 
NA SVETOVNIH, EVROPSKIH KADETSKIH, 
MLADINSKIH in ČLANSKIH PRVENSTVIH, ki so 
jih osvojili duo pari in borci. Ob tem smo osvojili:

– NASLOV EVROPSKIH PRVAKOV 
(SARA BESAL IN TINA PELC), 

– NASLOV EVROPSKEGA PODPRVAKA
(ENEJ ŽAGAR IN ANŽE GOLEŽ), 

– 3. MESTO NA EVROPSKEM PRVENSTVU
(NIKA KOTAR IN JAKA DIVJAK) ter 

– 3. MESTO NA SVETOVNEM PRVENSTVU
(SARA DIVJAK IN NEŽA LEVSTIK TER VID 
BELIĆ). 

Ne smemo pa pozabiti tudi na uvrstitve od 4. mesta dalje, ki 
jih je bilo kar nekaj. Tako imamo z velikih tekmovanj skupaj 
že 39 medalj.

– Velik uspeh je tudi uvrstitev 11 naših članov v kadetsko, 
mladinsko in člansko reprezentanco.

V prejšnji in tudi v tej številki našega glasila ste bralci v 
prispevku športnega društva Sibor Inotherm lahko prebrali o 
uspehih, ki so jih predstavniki tega kluba kot člani slovenske 
reprezentance dosegli na svetovnem prvenstvu za kadete, 
mladince in člane v ju-jitsu borbah, duo sistemu, show duo 
sistemu ter newazi. Tekmovanje je novembra minulega leta 
potekalo v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Med 
udeleženci prvenstva in dobitniki kolajn je bila tudi mlada 
in perspektivna športnica in hkrati tudi naša občanka Neža 
Levstik iz Travnika, ki je skupaj s Saro Divjak iz Sodražice 
v duo parih v kategoriji U18 ženski pari Sloveniji priborila 
bronasto medaljo. Medalja mlade tekmovalke na svetovnem 
prvenstvu je velik uspeh, zato je prav, da Nežo našim bralcem 
nekoliko bolje predstavimo.

– Uspešni smo bili tudi pri organizaciji tekem, in sicer 
državnega prvenstva v prikazu tehnik in turnirja v ju-jitsu 
borbah, ki je potekal v Kočevju. 

– Skupaj je v Siborju že 20 mojstrov ju-jitsa. Kot posledica 
odličnih rezultatov je trenutno tudi 19 kategoriziranih 
športnikov priznanih s strani OKS, kar je daleč največ 
v Kočevju in Ribnici. Od tega 2 mednarodni razred, 7 
perspektivnih razredov, 2 državna razreda in 8 mladinskih 
razredov.

– Za uspešno delo smo bili v letu 2021 nagrajeni na 
podelitvah za športne in trenerske dosežke, in sicer pri 
JJZS devetkrat, prejeli smo županove in občinske nagrade 
ter bili deležni velikih sprejemov županov občin Ribnica, 
Kočevje, Sodražica in Loški Potok.

– Uspešni smo bili pa tudi pri širjenju ju-jitsa v tem koncu 
Slovenije, saj beležimo največji vpis novih članov. Tako 
imamo sedaj v Siborju 13 različnih skupin v 4 občinah, 
170 aktivnih članov in več kot 250 članov. Pri nas je v 
dvanajstih letih treniralo več kot 1200 članov.

– V letošnjem letu smo bili v Siborju tudi dobrodelni in 
smo prispevali osnovnim šolam v Sodražici, Kočevju in 
Ribnici sredstva v višini 1200 evrov.

Predsednik SIBORJA

Elvis PODLOGAR

DOSEŽKI SIBORJA V LETU 2021

NEŽA LEVSTIK NA SVETOVNEM PRVENSTVU V ABU DABIJU 
OSVOJILA BRONASTO ODLIČJE

Utrinek s sprejema županov v Sodražici, foto: Marko Burger

Tekmovalci Siborja pred sprejemom pri županih, foto: Marko Burger
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Sicer pa je Neža zelo prijazno 
in skromno dekle, ki kljub 
vsem športnim uspehom trdno 
ostaja na realnih tleh. Na 
Biotehniškem izobraževalnem 
centru Ljubljana, Gimnaziji in 
veterinarski šoli, obiskuje drugi 
letnik programa veterinarski 
tehnik. Za to šolo se je odločila, 
ker je velika ljubiteljica živali, 
kar se lahko opazi tudi pri njej 
doma, kjer ima veliko živali, 
in sicer kačo, želvo, morskega 
prašička, mini ameriškega 
pujsa, dva deguja, činčilo, 
polža, tri mačke in kužka. 
Oslička, koze in kokoši pa so 
pod družinsko domeno. Je zelo 
vestna dijakinja in šola zaradi 
njenega udejstvovanja v športu 
in s tem povezanih treningov 
in tekmovanj prav nič ne trpi. 
Med tednom stanuje v dijaškem domu na Viču, od koder 
gre dvakrat tedensko na trening v Sodražico. Prav tako ima 
treninge na različnih lokacijah ob petkih zvečer, sobotah in 
tudi ob nedeljah dopoldne.

Tudi letošnje leto Neži in njeni sotekmovalki prinaša veliko 
novih športnih izzivov. Že v mesecu marcu bo potekalo 
kar nekaj tekmovanj, in sicer tekmovanje v duo sistemu za 
slovenski ju-jitsu pokal in državno prvenstvo v duo sistemu za 
vse starostne kategorije v Brežicah, pa turnir Robi Rajh Open 
2022 v Mariboru, konec marca pa tudi evropsko prvenstvo 
v vseh kategorijah na Kreti v Grčiji. Priložnosti za odlične 
rezultate bo torej dovolj in glede na njuno motiviranost in 
zavzetost verjamemo, da bosta v nadaljevanju športne kariere 
dosegli še veliko uspehov in se bosta s tekmovanj vrnili še s 
številnimi odličji. Škoda, da ju-jitsu ni tudi olimpijski šport, 
saj bi v tem primeru v bodočnosti zagotovo stiskali pesti zanju 
tudi na tem velikem tekmovanju. 

Za tokratno Nežino predstavitev 
nam je podatke posredovala njena 
mama Martina, ki skupaj s soprogom 
Damjanom Neži na njeni športni 
poti ves čas trdno stojita ob strani 
in jo podpirata, in lahko rečemo, da 
imata poleg trenerjev, šole in številnih 
sponzorjev ter prijateljev, ki pomagajo 
mladim športnikom, največ zaslug za 
uspehe, ki jih dosega. V preteklosti 
sta namreč žrtvovala mnogo svojega 
časa za to, da sta Nežo vozila na 
treninge in tekmovanja, kar je poleg 
finančnega vložka zahtevalo veliko 
odrekanja in požrtvovalnosti, zato 
gre seveda velika zahvala tudi njima. 
Ob tej priložnosti pa se Martina lepo 
zahvaljuje tudi trenerju Janku Divjaku in njegovi družini za 
vso pomoč pri treningih in prevozih.

Vinko Košmerl

Foto: osebni arhiv Neže Levstik

Ker se Neža ukvarja s 
športom, ki širši javnosti 
mogoče ni najbolje poznan, 
je prav, da najprej to borilno 
veščino (samoobrambo) 
nekoliko podrobneje 
predstavimo. Ju-jitsu je 
šport, pri katerem gre 
za prikaz učinkovitosti, 
tehnične pravilnosti in 
hitrosti izvajanja obramb 
zoper vnaprej določene 
napade. Tekmuje se v 
različnih oblikah in 
kategorijah. Kot že rečeno, 
je Neža medaljo osvojila v 
duo sistemu. Že samo ime 
pove, da v tej kategoriji 
tekmovalci nastopajo v 
parih. Tekmovanje sicer 

poteka v moških, ženskih ali 
mešanih parih. Določenih je 
dvanajst napadov, medtem ko so 
pari samostojni pri izbiri obrambe. 
Sodnik žreba devet napadov, ki jih 
v poljubnem vrstnem redu napove 
tekmovalnemu paru. Pet sodnikov 
ocenjuje, kateri izmed parov je 
bolje izvedel napad in obrambe. 
Disciplina od tekmovalcev zahteva 
veliko tehničnega znanja in izredne 
motorične sposobnosti. 

Neža je v prvih letih osnovne šole 
najprej obiskovala mažoretke. 
Kasneje jo je oče Damjan odpeljal 
pogledat treninge ju-jitsuja in 
Neža je začela ta šport trenirati 
in ga tudi vzljubila. Zdaj ga že 
sedem let trenira v klubu Sibor v 
Sodražici. Trenutno ima moder 
pas. Za sabo ima že kar nekaj 
uspehov z različnih tekmovanj, 
med drugim je tudi večkratna 
državna prvakinja v tehnikah in 
duo sistemu. Tudi lansko leto 
sta bili s Saro Divjak državni 
prvakinji v duo sistemu in sta s 
tem postali tudi članici slovenske 
reprezentance, s katero sta nastopili 
na raznih tekmovanjih, o katerih 
ste bralci reportaže lahko prebrali 
tudi v našem glasilu. Dosegali sta 
vedno boljše rezultate. Tako sta bili 
tretji na tekmovanju 1st JJIF World 
e-tournament duo system. Konec 
septembra se je v Nemčiji odvijalo 
evropsko prvenstvo, na katerem 
sta dekleti za las zgrešili medaljo, 
osvojili sta namreč četrto mesto. 
Kot že rečeno, pa sta svoj največji 

uspeh doslej dosegli novembra na svetovnem prvenstvu, od 
koder sta se vrnili z bronastima medaljama.

Sara (levo), trener Janko Divjak in 
Neža (desno) v Abu Dabiju

Bronasta medalja iz Abu Dabija

Prizorišče bojev na svetovnem 
prvenstvo

Neža je velika ljubiteljica živali
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Že kar nekaj časa je minilo, odkar smo se Potoški fantje 
nazadnje oglasili v potoškem glasilu. V zadnjih dveh letih, 
odkar se naša družba sooča s koronavirusom, je bil razvoj 
večine dejavnosti bolj ali manj ohromljen, še posebej pa 
pandemija ni prizanesla kulturnemu področju. Tudi naša 
vokalna zasedba ni nobena izjema. Bili smo prikrajšani za 
veliko pomembnih ur pevskih vaj, da o odpovedanih nastopih 
in prireditvah ne govorimo. Pa vendar ni vse tako črno, kakor 
se zdi. S časom so se razmere izboljšale, ukrepi so se pričeli 
sproščati in naša zasedba se je ponovno vrnila na stare tirnice 
ter pričela s prepotrebnimi pevskimi vajami. Vrnili so se tudi 
prvi nastopi, večinoma pred manjšim krogom občinstva, 
kot so rojstni dnevi in obletnice, večjih prireditev pa zaradi 
nestabilne epidemiološke slike in spreminjajočih se ukrepov 
nismo uspeli izvesti.

Kljub vsem omejitvam pa nam je v mesecu decembru uspelo 
nekaj, na kar smo še posebej ponosni in si štejemo v veliko 
čast. Vsi tisti, ki nas poznate, veste, da se poleg petja zelo radi 
tudi nasmejemo. V samem začetku delovanja naše zasedbe 
smo se pošalili: »No, še kako leto, dve, pa bomo lahko 
zapeli tudi v Gallusovi dvorani.« Po desetih letih delovanja 
pevske zasedbe so se naše šale prelevile v realnost. Skupaj z 
vokalno skupino Diva in folklorno skupino KD Bloke smo 
bili povabljeni k sodelovanju na osrednji državni slovesnosti 
ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Ob spoznanju, da bomo lahko zapeli v Cankarjevem domu z 
živim prenosom na nacionalni televiziji, se je v nas sprožil val 
navdušenja, obenem pa smo se že v samem začetku zavedali 
pomembnosti in zahtevnosti izziva. Priložnost smo seveda 
zgrabili in se v dobrem mesecu kar se da dobro pripravili na 
nastop, tako z individualnimi kot tudi skupinskimi vajami s 
pevkami vokalne zasedbe Diva. 

Kmalu je napočil dan slovesnosti. Da bi prireditev potekala 
gladko in brez napak, smo vsi nastopajoči opravili po eno 
vajo in izvedli končno generalko. V teh trenutkih smo prvič 
spoznali, da gre za prireditev na visokem nivoju, z veliko 
logistično zahtevnostjo in kakovostjo nastopajočih. Na srečo 
je vse potekalo gladko in brez težav, imeli pa smo tudi veliko 
časa za medsebojno druženje in spoznavanje. Pred nastopom 
smo bili samozavestni, polni energije in kar malce neučakani, 
nismo pa se mogli izogniti kančku treme. 

Sama prireditev je bila razdeljena na osem glasbeno-plesnih 
točk, vsaka pa se je poklonila eni izmed slovenskih pokrajin. 
Naš sestav je skupaj z edinstvenim nastopom igralca Mihe 
Razdriha, Divami in folklorno skupino KD Bloke zastopal 
notranjsko pokrajino, kot solist pa se nam je pridružil odlični 
kontratenorist Žiga Lakner. Ob spremljavi inštrumentalne 
zasedbe pod taktirko dirigenta Patrika Grebla smo zapeli 
Pestnerjevo Snežno noč. Za konec smo se na odru združili 
vsi nastopajoči in zapeli pesem skupine Čuki »Zdaj pa 
kozarce vsi v zrak« ter na ta način spomnili na pomembnost 
medsebojnega prijateljstva in enotnosti slovenskega naroda. 
S tem je bil sklenjen lep in neponovljiv večer, ki se nam je za 
večno zapisal v spomin. 

NASTOP POTOŠKIH FANTOV NA OSREDNJI SLOVESNOSTI OB 
DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI V CANKARJEVEM DOMU

Poleg vsega predpisanega protokola okrog prireditve, ki je 
bil, mimogrede, zelo strog in natančno predviden, so bile na 
nastopu od nas pričakovane eminentne oprave, ki prireditvi 
takega kova seveda pritičejo. Nakup nove garderobe nam 
je omogočila Občina Loški Potok. Našim prošnjam so se 
odzvali tudi sponzorji Riko Ekos d. o. o., J. B. Lavrič Jana s. 
p., Benles d. o. o. in Anis Trend. Vsem donatorjem izrekamo 
iskreno zahvalo za izkazano podporo. Ta nam daje motivacijo 
in zagon, da preko petja s ponosom predstavljamo rodni kraj 
doma in drugod. 

Seveda pa gredo vse naše zahvale tudi tistim, ki so nam 
omogočili ta nastop, torej režiserju prireditve, gospodu 
Romanu Končarju, za povabilo in izkazano zaupanje, pa tudi 
obema umetniškima vodjema, Mojci Troha in Ireni Cundrič 
Iskra, za priredbo notnega zapisa.

Kot že omenjeno, je naša zasedba vstopila v deseto leto 
delovanja. Verjamemo, da bo letošnje leto bolj prizanesljivo 
do kulturnih dogodkov in da okroglo obletnico obeležimo 
tako, kot se spodobi – s koncertom. Kljub temu da smo že 
pošteno zakorakali v novo leto, naj vam ob tej priložnosti 
zaželimo zdravo in srečno 2022, polno osebnih zmag, veselja 
in seveda glasbe. 

Vaši Potoški fantje
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše in prijetneje 
preživite preostanek letošnje zime! Radi in lepo se imejte ter 
ostanite zdravi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Minila sta dva meseca in zopet se vam oglašamo z novičkami iz knjižnice. Za naše zveste bralce smo znova pobrskali med knjižnimi 
policami in našli naslednje zanimive knjižne novosti!

IVAN SIVEC
Sedem zlomljenih vrtnic
To so zgodbe sedmih invalidov, paraplegikov 
in tetraplegikov, ki so doživeli usodne nesreče. 
Po dolgotrajni rehabilitaciji so našli nov smisel 
življenja, tako v delu, širšem družbenem 
poslanstvu, kulturi in umetnosti. To so evropsko 
znani slikar Vojko Gašperut, športnik in 

organizator Jože Okoren, svetovni prvak in športnik Darko Đurić, 
podpredsednica kranjskega društva in športnica Anka Vesel, 
podjetnik in športnik Damjan Peklar, direktor Zavoda Vozim 
David Razboršek ter kulturni delavec, podjetnik in slikar Benjamin 
Žnidaršič.

HERMANN-JOSEF ZOCHE
Nazarij, dedič apostola
Rim, nekaj let po smrti velikega apostola Pavla. Na 
ulicah se vseskozi bijejo ulični boji, vse družbene 
skupine so vpete v boj za prestol, ki je zaradi 
nestanovitnih cesarjev nestabilen. Med hišami 
še pred leti veličastne in v svetu neprimerljive 
prestolnice Rimskega cesarstva se sedaj vijejo 

družbeni izobčenci, z njimi pa bolezni in nemir. Vojaščina je 
enkrat zvesta eni strani, drugič drugi. Bratstvo, ki je pojilo vojake, 
je umrlo, sedaj je vsak zase. Vrstijo se izdajstva, izdajstvom sledijo 
usmrtitve, usmrtitve ustrahujejo ljudstvo, strah pa vodi v nova 
izdajstva. Mesto je ujeto v začarani krog, iz katerega rešitev najdejo 
redki posamezniki, ki sredi vihre ohranijo človeško dostojanstvo 
in moralo. V teh okoliščinah se znajde tudi mladenič Nazarij, ki 
ga posrka in življenjsko zaznamuje neusmiljen vrtinec usode. 
Razpet med rimsko vojsko, tovariši, uporništvom, krščanstvom in 
Lucijo, svojo simpatijo, se bo moral za preživetje prignati do svojih 
duševnih in telesnih skrajnosti, obenem pa najti tisto, kar je v srcu 
njegove vere: ljubezen.

FIONA LUCAS
Ne reci mi adijo
To je ganljiva ljubezenska zgodba o izgubi in 
upanju. Anni je Spencer pomenil vse in mislila 
je, da bo njuna ljubezen večna. Toda pred skoraj 
tremi leti je umrl v prometni nesreči in ji življenje 
obrnil na glavo. Njena žalost je brezmejna in na 
silvestrovo pokliče na Spencerjevo telefonsko 

številko, da bi še enkrat slišala njegov glas na odzivniku. Pretresena 
je, ko se nekdo oglasi. Brody je dobil Spencerjevo staro telefonsko 
številko in prvi razume, kaj Anna doživlja, saj tudi on nosi v sebi 
hudo bolečino. Njuni pogovori so vse pogostejši in predvsem Anni 
so v veliko oporo. Toda Brody ni povsem odkrit z njo. Bo njegova 
skrivnost uničila vez, ki se je počasi spletla med njima?

MIHA ŠALEHAR
Pustolovec zmote
Nova knjiga priljubljenega radijca Mihe 
Šaleharja, avtorja uspešnice Duh česa, prodane v 
več kot 5.500 izvodih! Šalehar, večni pustolovec 
zmote, na pragu drugega polčasa v patetičnem 
priročniku za razumevanje priletnega alfa samca 
v 40 samoanalizah išče ključni odgovor, kako 

osmisliti prihodnost. Ob tem pred bralci brez cenzure razkrije 
svoje napake in zablode iz preteklosti. Vse v imenu preobrazbe v 
jezdeca upanja. Mu uspe?

CHRISTY LEFTERI
Ptice pevke
Niša je prečkala ocean, da bi otroku omogočila 
lepšo prihodnost. Čez dan skrbi za Petrino hčer, 
ponoči v svetlobi tablice vzgaja svojo deklico. 
Nišin ljubimec Janis je krivolovec, ki vsako 
zimo lovi drobne ptice pevke na poti v Afriko. 
Njegove sanje o novem življenju in poroki z 

Nišo se razblinijo, ko Niša izgine. Nikomur ni mar za izginotje 
gospodinjske pomočnice, razen Petri in Janisu. Ko jo začneta 
iskati, spoznata, kako malo v resnici vesta o njej. Njuno odkritje bo 
spremenilo vse. 

ROBERT BRYNDZA
Brezno smrti
Za lepim obrazom se morda skriva temna misel. 
Kdo bo tokrat na vrsti? Zasebna detektivka Kate 
Marshall in njen partner Tristan Harper dobita 
prvi veliki primer. Stranka želi, da ugotovita, kaj 
se je zgodilo z novinarko Joanno Duncan, ki je 
izginila pred dvanajstimi leti, potem ko je razkrila 

politični škandal.

Kate in Tristan dobita dostop do Joanninega dosjeja, toda njuna 
preiskava se ne konča v slepi ulici, tako kot se je končala preiskava 
policije. Kate med Joanninimi osebnimi predmeti odkrije imeni 
dveh mladih moških, ki sta tako kot ona izginila brez sledi.

Izkaže se, da so izginotja povezana in Kate se zave, da je Joanna 
izginila, ker je prišla na sled serijskemu morilcu. Bližje kot je temu, 
da ga najde, temačnejša postaja zgodba. OBVESTILO O DELOVANJU 

KNJIŽNICE V LOŠKEM 
POTOKU

Obveščamo vas, da bo knjižnica v Loškem Potoku zaradi 
obnovitvenih del med 28. februarjem in 28. marcem 
2022 ZAPRTA. V obdobju zaprtja se zamudnina ne bo 
zaračunavala. 

Hvala za razumevanje!
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1. KAPELICA V SREDNJI VASI
Kapelica stoji ob cesti, preden 
pridemo v Srednjo vas. V 
kapelici je Marijin kip. Starejši 
občani se spominjajo, da je bila 
za praznik sv. Rešnjega telesa 
procesija, ki je šla od cerkve na 
Taboru, čez Hrib, do kapelice v 
Srednji vasi, nato skozi Šegovo 
vas in nazaj na Tabor. Kapelica 
je bila v zelo slabem stanju. Leta 
1998 so vaščani staro kapelico 
podrli in postavili novo. Marca 
1998 so začeli z obnovo in 
maja istega leta je bila končana. 
Blagoslovil jo je župnik Franc 
Vidmar. Za kapelico skrbi in 
jo ureja Danica Kordiš, Branka 
Rojec pa poskrbi, da kapelico v 
letnem času krasijo rože.

2. KAPELICA V ŠEGOVI VASI
Kapelica je postavljena v 
klancu na križišču štirih 
poti, od katerih vodi, 
gledano iz smeri Retij, 
ena proti Hribu, druga v 
Srednjo vas, tretja pa proti 
zaselku Matevljek, kjer so 
imeli Šegovščani najprej 
pašnike. Ob njih so si 
sčasoma postavili skednje 
in se kasneje nekateri tam 
tudi naselili. Omenjena 
stara pot je že v 16. stoletju 
popotnike vodila iz Starega 
trga mimo cerkve sv. 
Florjana in Retij ter Šegove 
vasi ravno pod mestom, 
kjer je bila precej kasneje 
postavljena omenjena 
kapelica Sv. družine. Po 
njej so potovali predvsem 
tovorniki na eno stran 
preko Hriba čez Veliko goro v Ribnico in Kočevje, v drugi 
smeri pa preko Srednje vasi in Travnika v Čabar in Prezid 
ter naprej na morje. In seveda tudi v obratni smeri. Za svoja 
»potovanja« so jo najverjetneje uporabljali tudi Turki, ko 
so skozi leta plenili vse od Kolpe do Cerkniškega jezera in še 
naprej. Kapelica, posvečena Sv. družini, naj bi bila po ustnem 
izročilu ena najstarejših zidanih zgradb, nikjer pa ne moremo 
najti letnice postavitve niti tega, kdo in s kakšnim namenom 
jo je tukaj zgradil. Ustno izročilo pravi tudi, da je bilo zadaj 
za kapelico pokopališče, kar pa se zdi malo verjetno glede na 
dejstvo, da gre po eni strani za kamnit teren, neprimeren za 
kopanje grobov, po drugi strani pa bi do danes našli vsaj kakšno 
okostje, če bi tam zares pokopavali mrliče. Ustno izročilo tudi 
pravi, da so nekako do leta 1666, ko je Loški Potok postal 
samostojen vikariat, mrliče odnašali pokopavat na Bloke, 
kamor je bilo področje 
današnjega Loškega Potoka 
predtem »ufarano«. 
Tam so se tudi poročali in 
krščevali otroke.

Vaščani so pred leti 
kapelico obnovili. Opravili 
so manjša vzdrževalna 
dela, jo prebelili in 
obnovili kipce Sv. družine. 
Danes za kapelico skrbi 
Marta Šega.

V ŠEGOVI VASI SO 
TUDI TRIJE KRIŽI:

1. KRIŽ – »PRI BOGU« 
(»pƏr BugƏ«)

Križ, ki mu vaščani 
rečemo »pƏr BugƏ«, je 

KAPELICE IN KRIŽI V SREDNJI IN ŠEGOVI VASI

Stara kapelica in izgradnja nove, foto: Alojz Rojec
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Tokratni fotografiji, ki ju 
je posnel Alojz Bartol in 
sta iz arhiva Jake Bartola, 
prikazujeta utrinka s 
tekme v veleslalomu, ki jo 
je na Hribu organizirala 
naša osnovna šola. O 
omenjenem tekmovanju 
je 29. marca 1984 takratni 
novinar Jože Primc v 
Dolenjskem listu objavil 
prispevek z naslovom 
TEKMA ZA JUBILEJ in 
v njem zapisal: 

»21. marca 1984 je 
bilo v Loškem potoku 
tekmovanje pionirjev v 
veleslalomu, posvečeno 
40-letnici prvih smučarskih 
tekov pionirjev, ki so bili 
še med vojno v Loškem 
potoku. Udeležilo se ga 
je preko 50 pionirjev in 
pionirk iz 15 šol iz občin Ribnica in Kočevje ter ljubljanskih in 
še nekaterih obljubljanskih občin.

Najboljši so bili: 1. Primož Satler (OŠ Boris Kidrič, Lj. - 
Bežigrad), 2. Janez Čadež (OŠ Tine Rožanc, Lj. - Bežigrad), 
3. Zvone Bambič (OŠ dr. Anton Debeljak, Loški potok) itd. 

Organizacija tekmovanja je bila odlična, proga izredno dobro 
pripravljena. Čase so merili elektronsko, potrebno opremo za 
merjenje pa je posodil Smučarski klub Ribnica.«

Uredil: Vinko Košmerl

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI

izven naselja vasi in 
stoji na njivah ob poti 
za v Matevljek. Križ in 
njegova okolica sta lepo 
vzdrževana.

2. KRIŽ – »NA GRIČU«
Naslednji križ, ki ga 
najdemo v Šegovi vasi, 
je »na Griču«. Križ 
stoji ob hišni številki 
38 in je skoraj na koncu 
vasi. Ta križ je bil v zelo 
slabem stanju, zato so 
vaščani pred nekaj leti v 
celoti postavili novega.

3. KRIŽ – »V MATEVLJEKU«
Zadnji križ v Šegovi vasi je 
v zaselku Matevljek. Križ je 
nekoč stal na travniku ob 
cesti. Lastniki parcele, na 
kateri je stal križ, so naredili 
škarpo. Križ je tako dobil 
novo podobo in je lepo 
vpet v obnovljeno škarpo 
lastnikov.

Včasih se je hodilo v 
procesiji od križa do križa 
in se je molilo. V procesiji 
so hodile ženske in za njimi 
otroci. Temu se je reklo, da 
so šli »za križje«.

Andreja Košmerl
Foto: Vinko Košmerl
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Stari ljudje so pripovedovali, da je bilo še pred pol stoletja 
ob malenški strugi več mlinov kot dandanašnji. Pravijo, da 
so bili štirje ob strugi, peti pa je bil na paro v sklopu parne 
žage, v katerem je mlel neki stric, po imenu Tomažev Jurij. 
Spominjam se tega možakarja, stanoval je ravno na tej žagi. 
No, tedaj ni bil več mlinar, pač pa zgaran možiček. 

Kaj pa mlini, oni stojijo, nobeden jih ne pospravlja, čas pa 
dela svoje. Struga je kmalu preluknjala jezove in voda je 
začela iz njih teči na vse strani. Ob poplavah je voda polahko 
odnašala dele koles in po nekaj letih mirovanja smo kar 
naenkrat ugotovili, da so mlini brez koles, njihovi deli pa so 
ležali po celem Travniškem polju kot kosti poginule živali. 
Komajda še stojijo ti revčki, načeti od vseh strani, in nikomur 
niso prav nič več potrebni. 

ALOJZ BARTOL – ANTONOV
ZAPIS O STARIH MALNIH

Prvi mlin je stal tik pri izviru, mi pravimo pri Jami, to najbrž 
zaradi tega, ker se prav nad izvirom nahaja Gašperčeva jama. 
Rekli so mu Gosinov mlin. Že na začetku tega stoletja so ta 
mlin podrli, iz njegovega materiala pa postavili »tazadno« 
hišo (Krajčeva). Nižje ob strugi je bil Tavisoki mlin, še malo 
naprej Cimermanov, ki smo mu kasneje rekli tudi Miklavov, 
kot zadnji, daleč naprej nekje med vrbami, pa se je skrival, 
kot bi se sam sebe sramoval, Malenski mlin. Tega je večkrat 
zalivala voda in če je bila tista, ki smo ji mi rekli, »ta velika«, 
ga je vsega zalila, pokrila. Kadar pa se je voda povlekla v 
podzemlje, je vedno nekaj od tega mlina vzela s seboj. Vedno 
manj ga je bilo. Tik pred vojno si lahko s ceste opazil, kje je 
stal nesrečni mlin, dandanašnji pa moraš hoditi ob strugi in 
dobro naprezati oči, da bi ugotovil, kje se je nahajal. 

Vsi mlini so med vojnama imeli dovolj dela in večkrat mleli 
cele dni in noči. Stara, po srcu dobra mlinarica – Tavisoka 
Urša, je že naprej kričala, da ni vode in naj kar drugam 
nesemo, potem je pa vseeno sprejela naš mernik žita. Po 
vojni bi tudi bilo delo, saj so Potočani marljivi ljudje, radi 
delajo po njivah in sejejo žita. A modra oblast se je zbala, da 
bi mlinarji prehitro obogateli, postali kapitalisti in naščuvali 
kmete zoper oblast, zato so prepovedali delovanje teh 
»kapitalističnih podjetij«. Menili so, da če hočejo Potočani 
jesti kruh, je bolje, da ga kupijo, kot pa pridelajo sami. 

Zapis in fotografije so nastale okrog leta 1970, ko je oče 
mlinom posvetil tudi kratko pesem: 

STARI MALNI (MLINI)
Iz sobe moje proti gozdu 
čez polje sega mi pogled,

tam, kjer stojijo stari malni, 
katerih kmalu ne bo več. 

Ah, malni stari, zapuščeni, 
kako načel vas je že čas, 
prehitro vi ste ostareli, 

prekmalu utihnil vam je glas. 

Zidovje vaše se podira, 
podira streha se nad njim,

le to ostalo je od vsega,
kar rekli smo nekoč mu mlin.

Toda najslabši scenarij mojega očeta se na srečo ni uresničil, 
prišla je mlajša generacija in se počasi lotila obnove. Najprej 
je Tavisoki Dušan obnovil prvi – Tavisoki malen, kasneje pa 
Miklavov Emil z veliko truda drugega – Miklavov malen. Pri 
njem je obnovil tudi jez in del vode usmeril na mlinsko kolo, 
ki se je po mnogih letih zopet zavrtelo in vsaj malo pričaralo 
stare čase, ko so »malni«, posebno pozimi, mleli dan in noč.

Pripravil: Jaka Bartol

Tavisoki malen

Miklavov malen
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Zavod Dobra pot, ki že vrsto let osvešča o naravni in kulturni 
dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, letos pripravlja 
prvo vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših. S 
pobudo, ki jo bodo izvedli s pomočjo svoje aplikacije Zapisi 
spomina, želijo opomniti na vlogo, ki jo imajo starejši kot 
nosilci spomina, hkrati pa spodbuditi zanimanje za dediščino 
ter jo predstaviti na nov, sodoben način. 

Starejši so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi 
zgodbami pa pogosto gradijo mostove med preteklostjo in 
prihodnostjo. Kljub temu se številni znajdejo v situacijah, 
ko ne morejo izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z 
osamljenostjo in odrinjenostjo na rob družbe. Po drugi strani 
pa mladi niso več v stiku z dediščino našega prostora, mnogi 
običaji izginjajo. Prav ta medgeneracijski prepad naslavlja 
Zavod Dobra pot, ki s svojo aplikacijo Zapisi spomina 
omogoča beleženje in objavljanje védenj, pričevanj ter zgodb 
starejših o različnih vidikih življenja v preteklih obdobjih.

V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo slovensko 
javnost, tako posameznike kot tudi osnovne in srednje šole, 
medgeneracijske centre, društva in druge organizacije. Cilj 
akcije je namreč obuditi medgeneracijske pogovore in vezi 
ter ustvariti prostor za tiste čarobne trenutke, ko se znanje 

ZAVOD DOBRA POT MED 14. IN 25. MARCEM ORGANIZIRA 
VSESLOVENSKO AKCIJO ZAPISOVANJA SPOMINOV 
STAREJŠIH: ZAPIŠIMO SPOMINE!

in vrednote prenašajo iz generacije na generacijo. V ekipi 
organizatorjev so prepričani, da bo ta skupnostna akcija ne samo 
obogatila življenja vsem vključenim, temveč tudi ogromno 
prispevala v skupno zakladnico ohranjenega spomina, torej k 
digitalizaciji in ohranitvi našega kulturnega izročila.

»Navdušeni smo, da se v akcijo že prijavljajo tako posamezniki 
kot tudi šole in večgeneracijski centri. To je po eni strani 
dokaz, da je zanimanja za dediščino oz. njeno digitalizacijo 
veliko, po drugi strani pa kaže tudi na potencial, da akcija 
postane vsakoletna, tradicionalna. Resnično upamo, da se v 
teh dveh tednih po celi Sloveniji zgodi veliko trenutkov, ki 
bodo poglobili vezi med ljudmi,« pravi Nava Vardjan, vodja 
projekta v Zavodu Dobra pot.

V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko prijavite kot 
zapisovalci spomina (tisti, ki bi zgodbe 
starejših zabeležili oz. posneli in vnesli v 
aplikacijo) ali kot pričevalci (starejši, ki 
bi želeli podeliti svoje spomine). Prijave 
potekajo prek spletne strani Zavoda Dobra 
pot (www.dobra pot.si) ali prek aplikacije 
Zapisi spomina (odčitajte QR kodo). 
Organizatorji sporočajo še, da bo za vse 
prijavljene v začetku marca organizirana spletna delavnica, na 
kateri bodo podrobneje predstavili potek dvotedenske akcije 
in odgovorili na vsa vprašanja.

Zavod Dobra pot, ki prihaja iz Brkinov, sicer že sedmo leto 
izvaja najrazličnejše projekte, s katerimi osvešča o naravni 
in kulturni dediščini našega prostora ter skrbi za njuno 
ohranjanje. Dediščino na najrazličnejše načine uporabljajo 
kot vezivo, ki povezuje skupnost, s svojo aplikacijo za 
zapisovanje spominov pa skrbijo tudi za zmanjševanje 
digitalnega prepada med generacijami.

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

Nudimo vam:

• odkup lesa na panju ali 
kamionski cesti

• posek in spravilo lesa

info:
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Minilo je 32 let, odkar smo se 17. januarja 1990 sestali pionirji 
ribniške pomladi, pripravljeni, da sodelujemo v stranki 
SKD – Slovenskih krščanskih demokratov pri graditvi 
demokratične države Slovenije. Ta zgodovinski dogodek smo 
proslavili letos prvič. 

pri Mihiču doma. Dogovorila sva se, da vsak povabi svoje 
znance, somišljenike za spremembe. Na prvi sestanek on 
povabi somišljenike iz Ribnice, sam pa naj pripeljem še koga 
iz Sodražice." Anton Marolt je torej prvi povezal vodstvo 
stranke SKD z zainteresiranimi občani ribniške občine. Na 
najino vabilo se niso odzvali vsi. Odzvalo se je 15 občanov, 
ki smo se zbrali v "Mihičevi hiši" zvečer 17. januarja 1990, 
da smo ob pomoči prisotnega g. Bogomirja Štefaniča, člana 
SKD iz Kočevja, izvolili iniciativni odbor za ustanovitev 
stranke SKD v Ribnici. Na tem sestanku smo bili: Anton 
Marolt iz Novega Pota, iz Žimaric Anton Klun, iz Sodražice 
Anton Košir, Majda in Matija Petrič ter Ervin Smisel, 
iz Ribnice France Klun, Stanka Hitij Hočevar, Marijan 
Hočevar, Benjamin Henigman, Ana Dejak Henigman, Janez 
Marolt, Stane Mihič, Marica Mihič in Franc Mihič. Izvolili 
smo iniciativni odbor, ki smo ga vodili Stanka Hitij Hočevar, 
Anton Marolt in jaz kot predsednik odbora. Od naštetih so 
že pokojni Majda Petrič, Marijan Hočevar in Stane Mihič. 
G. Franc Klun ni sprejel članstva v SKD, Janez Marolt pa je 
stranko tudi kmalu zapustil. V tistih okoliščinah, v časovni 
stiski, še nismo uspeli navezati stikov s somišljeniki iz Loškega 
Potoka. Pri tem ne morem pozabiti, da so v Loškem Potoku 
na prvo srečanje s predstavniki stranke SKD prišle samo 
ženske, predvsem vdove iz časov NOB in revolucije. 

PRVI KORAKI SKD V RIBNICI PRED 32 LETI

To so bili prelomni časi. Razpadali so enopartijski 
komunistični režimi in nastajale so demokratične države. Za 
to so bili potrebni ljudje, ki se niso strinjali s socialističnim 
režimom. Zavedali smo se, da je bila tedaj priložnost za 
zgodovinske spremembe. Lahko smo ponosni, da smo 
oblikovali iniciativni odbor za ustanovitev krščansko 
demokratske stranke v Ribnici. SKD je postala najštevilčnejša 
stranka v občini. Na prvih svobodnih volitvah je prejela največ 
glasov in bila zmagovalka! Kako so nastali ribniški krščanski 
demokrati SKD? Nenavadno je bilo, da so bile v ribniški 
občini ustanovljene že vse stranke, ki so se pripravljale na prve 
svobodne volitve, le krščanskih demokratov ni bilo nikjer. 
Kako se je pričelo, nam pove kar Anton Marolt iz Novega 
Pota pri Sodražici: "Konec osemdesetih let je postalo jasno, 
da je komunizem propadel in da je čas za nov, boljši družbeni 
red. Vsak kolikor toliko razumen človek se je počutil dolžan, 
pomagati ustvariti ta novi, boljši družbeni red. Tudi jaz 
sem se. Čutila se je potreba po ustanovitvi demokratičnega 
parlamentarnega, večstrankarskega sistema. Na osebni ravni 
se je postavilo vprašanje, kateri stranki želim pripadati, katera 
stranka je tista, ki obeta kar največji doprinos k nastanku 
demokracije v naši deželi. Kot človeku, ki dokaj redno hodi 
k maši, so se mi zdeli najbolj obetavni Peterletovi SKD. To 
predvsem zaradi tega, ker so bili v Italiji, Avstriji in Nemčiji 
krščanski demokrati največje in najbolj demokratične stranke. 
Kako priti v stik s Peterletom in SKD? V imeniku najdem 
ime Lojze Peterle. Zavrtim telefon, takoj se je oglasil. Brez 
ovinkov ga vprašam, če ima v Sodražici svojo organizacijo. 
Ne, tam ne pozna nikogar. V Kočevju pozna že aktivnega 
člana SKD g. Bogomirja Štefaniča, ki ga pokličem. Tudi g. 
Štefanič ne pozna nikogar v Sodražici, a ve, da se za dogajanje 
in spremembe v politiki zanima inž. Franc Mihič iz Ribnice. 
Pokličem ga in naletim na dobrega sogovornika. Čeprav 
se nisva še nikdar videla, sva se dogovorila za prvi sestanek 

Udeleženci prvega srečanja članov iniciativnega odbora SKD; od desne: B. 
Henigman, A. Dejak Henigman, S. Hočevar, M. Mihič, F. Mihič, A. Klun, 
A. Marolt, M. Petrič, E. Smisel

Člani odbora smo osebno vabili občane v vrste SKD, ki je 
bila ustanovljena že 30. januarja 1990, njen predsednik pa je 
postal Franc Mihič. To je terjalo veliko predanost iniciativnega 
odbora in novega članstva, ki je kasneje doseglo številko 300 
članov v celotni občini. Sledile so torej volitve. Zmagovalka 
prvih svobodnih volitev je bila stranka SKD. Tedaj smo 
dobro sodelovali s stranko SDZ. Na zboru za promocijo 
ciljev Demosa, ki je bil sklican na pobudo SDZ, sem bil 
za omizjem skupaj s Spomenko Hribar in Janezom Janšo. 
Počutil sem se dobro, bil sem ponosen. Kdaj bomo zopet 
doživeli podobno? Na predlog SKD je bil za predsednika 
ribniškega Demosa izvoljen dr. Ladislav Andoljšek, član 
SDZ, ki je imela 50 članov. Za podpredsednika Demosa pa 
sva bila iz stranke SKD, ki je imela 300 članov, izvoljena Franc 
Mihič in Marijan Hočevar. Iz vrst ribniške SKD je bil Franc 
Lovšin na prvih volitvah izvoljen za poslanca v republiški 
zbor občin. Hvaležen sem pokojnemu Marijanu Hočevarju, 
ki je bil ne samo pionir stranke SKD, ampak je odgovorno 
sprejel funkcije in je bil meni in stranki glavni svetovalec. 

SPOMINI NA PRETEKLOST
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Oba sva se odrekla možni "karieri" in častnim funkcijam, 
samo da bi stranka SKD (Demos) zmagala, da jo bodo vodili 
ljudje, domačini, bolj poznani ljudem, ki jim bodo volivci 
lažje zaupali kot nama, manj znanima v ribniškem javnem 
življenju. Vse do danes nisem zasledil, da bi vsaj pomladna 
politika opazila, da smo v ribniškem vodstvu stranke na 
prvih občinskih volitvah prvi v Sloveniji sestavili glasovnico 
z imeni kandidatov stranke, ki so jo potem izvoljeni 
predstavniki članstva stranke, "elektorji", lahko z glasovanjem 
odobrili ali spremenili. Tako je članstvo oz. so njeni elektorji 
odločili o sestavi in vrstnem redu kandidatov na glasovnici in 
preprečili, da bi samo predsednik stranke postavil sebi lojalne 
člane na prva mesta na glasovnici. S sprejetjem kandidature se 
kandidat obveže, da zasleduje cilje stranke, ki mu je omogočila 
izvolitev, in pokaže odgovornost do stranke. Vodstvo SKD 
in volivci smo bili presenečeni in razočarani, ko je župan 
Franc Mihelič, izvoljen pod zastavo krščanskih demokratov, 
podpiral predloge "prenoviteljev", ne pa predlogov SKD. 
Zmagovalka volitev je predlagala Branka Čavko za 
mandatarja za predsednika izvršnega sveta občine. Svetniki 
so mu šele v drugem poskusu podelili mandat. Sledilo je 
iskanje kandidatov za člane izvršnega sveta. Žal nismo uspeli 
pridobiti nobenega kandidata in smo mandat vrnili. Zato je 
občinski svet imenoval za vršilca dolžnosti predsednika IS 
Petra Levstika, sicer člana sveta na listi "prenoviteljev", ki je 
bil predsednik IS že v bivšem režimu in bil tudi predsednik 
občinskega komiteja Zveze komunistov. Tako se je zgodilo, 
da je v Ribnici kljub temu, da je na volitvah zmagal Demos 
in je bila SKD zmagovalka volitev, postal v. d. predsednika IS 
član stranke, naslednice ZKS, ki ni bila zmagovalka volitev. 
(Opomba: stranka SKD je ta uspeh ponovno dosegala še 
na drugih volitvah). Tako stanje ni trajalo dolgo, ko so štirje 
delegati iz zbora združenega dela, vsi zaposleni na Riku, 
predlagali za mandatarja Janeza Henigmana, zaposlenega 
na Riku. Tako je postal predsednik IS Janez Henigman "iz 
Rika", brez podpore stranke, ki bi bila na volitvah. Kmalu za 
tem se je odkrilo, da so predsednik SO, župan Franc Mihelič, 
predsednik izvršnega sveta Janez Henigman in Peter Levstik, 
član občinskega sveta, kupili občinska zemljišča brez javnega 
razpisa, kar je v demokraciji zloraba položaja. To je sodu 
izbilo dno. Stranka je izključila Franca Miheliča iz svojega 
članstva in predlagala občinskemu svetu, da mu izreče 
nezaupnico. Za ostala dva pa je bilo pričakovati, da bodo 
to storili drugi. Krščanski demokrati nismo uspeli doseči 
izglasovanja nezaupnice. Večina svetnikov je županu tako 
podelila zaupnico. S tem je večina potrdila, da je zloraba 
položaja v osebno korist še naprej vredna zaupanja. Mar 
ni to sprevržena morala? Res pa je, da so vsi trije preklicali 
nakup in jim je občina vrnila njihovo plačano kupnino. Takih 
dogodkov "demokracija" ne pozablja! Po prvih korakih na 

oblasti je SKD maja organizirala svečanost – 
"tabor" pri Novi Štifti. Bodimo ponosni, da 
je plebiscit o samostojnosti v Ribnici dobil 
podporo z enim najvišjih odstotkov. Pred 
plebiscitom smo krščanski demokrati povabili 
predstavnike vseh strank, levih in desnih, in še 
nekatere javne osebnosti, ravnateljico Anico 
Benčina, župnika in dekana Maksa Ipavca idr. 
na sestanek v prostorih občine, kjer smo vsi 
prisotni podprli plebiscit in smo to sporočili 
javnosti. Predsednik Demosa dr. Andoljšek 
je na "radiu" novinarjev Staneta Hafnerja 
in Darje Debeljak Hafner prebral peticijo 

volivcem, da gredo na volitve in volijo za Slovenijo. Peticijo 
smo sestavili dr. Andoljšek, mag. Hočevar, Franc Mihič in 
Stane Hafner. SKD je obravnavala in bila nosilka predlogov 
za ustanovitev nadzornih svetov v vseh javnih inštitucijah, 
a ti še danes ne delujejo skladno z demokratičnim načelom 
in odgovornostjo, kakršna je pogoj za temelj demokracije. 

Obravnavali smo položaj Rika, delovni čas "diskotek", 
polnih mladoletnikov, delovanje lokalne policije in drugo iz 
vsakdanjega življenje, kar bi morala biti naloga vseh izvoljenih 
predstavnikov ljudstva. Žal tako ravnanje tedaj ni dobilo 
podpore. Člani iniciativnega odbora smo ponosni, da smo 
opravili prve korake za ustanovitev stranke SKD, dvakratne 
zmagovalke volitev v Ribnici. Stranki je lahko v čast, da je 
bil Benjamin Henigman, predsednik ribniške SKD, tudi dva 
mandata poslanec v DZ RS. Tudi v tistem času je stranka 
SKD marsikaj dosegla. O tem naj spregovorijo drugi, saj 
lahko marsikaj pokažejo. Prav bi bilo, da pomladne stranke 
ne bi zanemarile svoje zgodovine, "učiteljice življenja". 

 Franc Mihič, prvi predsednik OO SKD v Ribnici

SPOMINI NA PRETEKLOST
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V petek, 28. januarja 2022, je v Rokodelskem centru Ribnica 
potekal že 10. občni zbor Muzejskega društva Ribnica, 
na katerem smo člani potrjevali poročilo predsednika 
Muzejskega društva Ribnica o delu društva, finančno 
poročilo, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča 
društva za leto 2021. 

Predsednik društva Nejc Lovšin je torej predstavil poročilo 
dela društva za leto 2021 in program društva za tekoče 
leto. Osrednji projekt letošnjega leta bo poleg obeleževanja 
10. obletnice delovanja društva, ki ga načrtujemo v maju, 
projekt »Pet osebnosti iz petih občin«. Že v letu 2021 so 
se pričele priprave z zbiranjem znanih in tudi tistih morda 
malo manj poznanih osebnosti, ki izhajajo z območja občin 
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. 

V letu 2022 bomo pripravili izbor petih osebnosti, po eno 
iz vsake občine. Odločili smo se za predstavitev žensk, saj 
je njihova vloga prepogosto spregledana. V okviru projekta 
načrtujemo tudi manjšo razstavo. Nadaljevali bomo tudi s 
projektom zbiranja starih fotografij. V tem letu načrtujemo 
dve celodnevni ekskurziji (v slovensko Istro in na Štajersko), 
z namenom spoznavanja svojega okolja pa še krajša izleta v 
Sodražico in Velike Lašče. 

Po predstavitvi poročil in programov je sledil osrednji 
dogodek – imenovanje dolgoletnega predsednika društva 
prof. Franceta Ivanca za častnega člana društva. France 
Ivanec, prvi predsednik Muzejskega društva Ribnica, je lani 
po devetih letih predsedovanja na lastno željo odšel s funkcije 
predsednika in prepustil vodenje društva mlajšemu članu. 
Kljub temu pa še vedno ostaja član izvršnega odbora in s 
svojim znanjem in izkušnjami še naprej aktivno pomaga pri 
plemenitenju društvenih vsebin.

S svojim delom je nedvomno pustil velik pečat na področju 
ohranjanja in promocije kulturne dediščine.

Vsi, ki bi želeli postati član društva ali pa biti zgolj obveščeni o 
naših aktivnostih, nam pišite na: muzejskodrustvoribnica@
gmail.com ali pokličite na tel.: 041 764 022. 

Nejc Lovšin, predsednik Muzejskega društva Ribnica

IZVEDBA 10. OBČNEGA ZBORA IN IMENOVANJE PROF. 
FRANCETA IVANCA ZA ČASTNEGA ČLANA MUZEJSKEGA 
DRUŠTVA RIBNICA

Prvi predsednik društva prof. France Ivanec s plaketo v rokah in aktualni 
predsednik Nejc Lovšin v družbi članov, ki so v društvu aktivni že od njegove 
ustanovitve. (Foto: Nik Rus)
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Brezplačni prevozi za starejše so namenjeni vsem, ki ne vozite sami, nimate 
sorodnikov in imate nizke mesečne dohodke. Naši prostovoljni vozniki vas 
odpeljejo po nujnih opravkih: do zdravnika, banke, pošte, lekarne ...

TRI DNI PRED PREVOZOM POKLIČITE NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO

080 10 10

DELOVANJE DRUŠTEV
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Na podlagi Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 62/2016) so Občine 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok 

sprejele Odlok o pokopališkem redu na območju vsake 
predmetne občine (Uradni list RS, št. 94/2021, št. 163/21 in 
št. 108/21). Odloki med drugim urejajo tudi način izvajanja 
24-urne dežurne pogrebne službe, ki je v skladu z Zakonom o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti del javne službe.

Obveščamo vas, da je Komunala Ribnica d. o. o. skladno s 
4. členom odlokov o pokopališkem redu na območju občin 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok od 1. 1. 2022 dalje edini 
izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe.

24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevzem in 
prevoz pokojnika na območju občine od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika ali odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe.

Komunala Ribnica d. o. o. ima zagotovljeno 24-urno dežurno 
službo, na katero nas pokličete v primeru smrti oskrbovanca, 
pacienta oziroma v primeru smrti na domu.

Lansko leto je bilo po podatkih javnega podjetja 
Komunala Ribnica d. o. o. za občino Loški Potok 
glede smrti precej »črno« leto, saj je bilo opravljenih 
kar 41 pogrebov (24 moških in 17 žensk) oziroma 
11 več kot leta 2020. 

Na Taboru je bilo k zadnjemu slovesu pospremljenih 
30 občanov, od tega 16 moških in 14 žensk. Leto 
prej je bilo razmerje po spolu 11 moških in 14 žensk. 

Pokopališče v Dragi je postalo zadnji dom 10 
občanov, 2 žensk in 8 moških, leto prej pa je bil tam 
pokopan samo 1 moški. 

Na pokopališču na Travi so se sorodniki zadnjič 
poslovili od 1 ženske (leto prej od 2 moških in 1 
ženske), na pokopališču v Starem Kotu pa v lanskem 
letu ni bilo nobenega pogreba, medtem ko je bil v 
letu 2020 tam pokopan 1 moški. 

Vsem, ki so v minulem letu izgubili koga od svojih 
bližnjih, izrekamo iskreno sožalje. 

Tadeja Vesel

DEŽURNA ŠTEVILKA POGREBNE SLUŽBE JE 
051 324 894.

Kratek opis postopka:

Ob nastopu smrti svojci umrlega na telefonski številki 051 
324 894 naročijo izvedbo dežurne službe in prevoz pokojnika 
do hladilnega prostora izvajalca 24-urne dežurne pogrebne 
službe.

Dežurna služba po prihodu na kraj smrti prevzame listino 
o ugotovljenem nastopu smrti, se dogovori o nadaljnjih 
postopkih in pokojnika prepelje v hladilni prostor.

V primeru, da nastopi smrt izven območja občin Ribnica, 
Sodražica ali Loški Potok (v bolnišnici ali na drugem kraju), 
storitev 24-urne dežurne službe izvede in po njihovi veljavni 
ceni zaračuna izvajalec tiste občine, v kateri je pokojnik umrl. 
V njihovi hladilnici ga izvajalec pogreba tudi prevzame.

Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni strani 
www.komunala-ribnica.si ali pa nam pišete na mail info@
komunala-ribnica.si.

OBVESTILO O IZVAJANJU 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

V LETU 2021 JE BILO 
41 POGREBOV

AKTUALNO

ZAHVALA

Ob smrti mame, babice in prababice

FRANJICE ŽAGAR
iz Novega Kota

(1935–2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so darovali cvetje, sveče, 
nam izrekli sožalje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Iskrena hvala vaščanki ge. Ireni Klepac 
za poslovilne besede, pevcem in Komunali Ribnica.

Posebna hvala dr. Petru Rusu in celotnemu osebju 
za dolgoletno oskrbo.  

Žalujoči: vsi njeni 

Srce je omagalo,

dih je zastal, 

a nate večno

spomin bo ostal.
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ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je zapustila draga mama, 
tašča, stara mama in prababica

IVANA RUS
(7. 2. 1926–13. 12. 2021)

iz Travnika 101

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od nje 
in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.

Posebna zahvala zdravstvenemu osebju 
in osebju DSO Loški Potok.

Hvala gospodu župniku za poslovilni obred, 
pevskemu zboru in delavcem Komunale Ribnica.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob smrti naše drage mame, stare mame, prababice, tete …

MILENE PANTAR
iz Podpreske (1936–2021)

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

darovano cvetje, sveče, svete maše in pomoč v danih trenutkih. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala dr. Petru Rusu in zdravstvenemu osebju 
ZD Loški Potok, patronažni sestri Renati za večletno 

obiskovanje na domu, Vesni Mikolič za poslovilne besede ob 
grobu, pevcem za zapete pesmi, 

komunalnemu podjetju Ribnica za opravljene storitve in 
župniku za cerkveni obred in sveti maši.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Iznenada se je za vedno poslovil od nas sin, brat, svak in stric

STANE SAMSA
iz Malega Loga

(10. 07. 1961–23. 12. 2021)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sodelavcem in ostalim znancem za 

izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše.

Iskrena zahvala tudi g. župniku za opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke 

ter Mariji Janeš za ganljive besede slovesa.

Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 96. letu starosti je za vedno zaprla svoje utrujene oči 

naša draga mama, stara mama, prababica in tašča

DANIJELA CAR
iz Retij 91

(5. 3. 1926–6. 2. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in namene svetih maš.

Zahvala tudi vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku

ali pa ji namenili le tihi spomin ob molitvi.

Žalujoči: vsi njeni

Življenje sploh ni tisto, 

kar se zdi – 

je le korak

na poti k večnosti!

Je čas, ki da,

je čas, ki vzame.

Je čas, ki celi rane,

in je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

Težko je pozabiti človeka,

ki ti je bil drag,

še težje je izgubiti ga za vedno,

a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

Ponižno si breme trpljenja sprejela,

bolezen, nemoč, vse za dobro si vzela.

Naj tam, kjer si zdaj, te vse dobro obišče,

v nebesih pa večno naj bo bivališče.
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

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

(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 
ustregli vašim željam!
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