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UVODNIK

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Spoštovani!

Osnovna šola Loški Potok: 01 8367 010

Na željo nekaterih naših bralk in bralcev po daljšem času spet
objavljamo telefonske številke ustanov oziroma inštitucij
v občini in izven nje, ki vam bodo prišle morebiti prav pri
raznih zadevah, s katerimi se srečujete v vsakdanjem življenju.

Center za socialno delo osrednja Slovenija - zahod – Enota
Ribnica: 01 320 44 12

KLIC V SILI (klicni center Uprave RS za zaščito in
reševanje): 112
POLICIJA (interventna številka Policije): 113

Hydrovod d. o. o. Kočevje: 01 8938 170
– dežurna služba: 051 319 800
Komunala d. o. o. Ribnica: 01 836 11 38
– pogrebna služba: 051 324 894
Elmar Elektroinštalacije Aleš Marjanovič – za javno
razsvetljavo: 031 810 775

Policijska postaja Ribnica: 01 837 21 10
OBČINA LOŠKI POTOK: 01 0350 100
Upravna enota Ribnica – Matični urad Hrib - Loški Potok
(delovni čas ob torkih od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
ure): 01 8367 001
Zdravstveni dom Ribnica – Zdravstvena postaja Loški
Potok:
– splošna ambulanta: 01 837 00 46
– zobna ambulanta: 01 8367 088

Miklova hiša Ribnica: 01 835 03 82
Miklova hiša Ribnica – Knjižnica Loški Potok (odprta vsako
sredo med 11.30 in 16.30): 01 835 01 28
NLB d. d. – poslovalnica Ribnica: 01 836 11 09
Rokodelski center Ribnica: 01 836 11 04
Veterinarska postaja Ribnica: 01 837 30 03

Zdravstveni dom Ribnica – Ribnica: 01 837 22 00

Geodetska pisarna Kočevje: 01 893 00 70

Lekarna Ribnica – Podružnična lekarna Loški Potok:
08 205 32 22

Okrajno sodišče Kočevje: 01 893 93 10
Zemljiška knjiga Kočevje: 01 893 93 22

Pogodbena pošta Loški Potok: 070 550 530
Notarska pisarna mag. Nina Češarek, Kočevje: 01 895 56 15
Zavod za gozdove Slovenije:
– pisarna Loški Potok: 01 8367 087
– pisarna Draga: 01 8368 001

Notarska pisarna Draga Intihar, Cerknica: 01 709 33 47
Medobčinski inšpektorat Ribnica: 01 837 20 15

Dom starejših občanov Grosuplje: 01 781 07 00
Dom starejših občanov Grosuplje – Enota Loški Potok:
08 200 90 00

ODMEVI
Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Odgovorni urednik: Vinko Košmerl
Uredniški odbor: Vinko Košmerl, Bogdana Mohar,
Nevenka Dražetić, Tadeja Vesel
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje

Avtobusna postaja Kočevje: 01 893 80 50
Zlata mreža – Prostofer: 080 10 10

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 fotografijo v formatu
JPG ali podobno. Fotografij, pripetih v programu Word,
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih
strank in neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov
s presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi.
V Odmevih se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob

smrti za pokojnimi občankami ali občani občine Loški Potok
v obsegu do 800 znakov s presledki. Spominske objave
ob obletnicah smrti se ne objavljajo. V Odmevih se proti
plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki
so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih formatih:
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost
ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je
dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij
in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov:
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD,
USB) pošljete na naslov: Občina Loški Potok, Uredništvo
glasila Odmevi, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko
ODMEVOV je 15. junij 2022.

Fotografija na naslovnici: Spomladansko cvetje
Foto: Vinko Košmerl

2

Odmevi
Od

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Zanimivo, kako hitro postane
covid postranska stvar, podnebne
spremembe nepomembne. Zdaj
se je pokazalo, in ne prvič v
zgodovini, da je mir dobrina, za
katero se je potrebno boriti. Pa ne
z orožjem, ko spregovori orožje,
je prepozno. Boriti se je potrebno
z zdravo pametjo in zavedanjem,
da je dober sosed vreden mnogo
več od oddaljenega prijatelja. Že
dolgo pa dvomim, da Američani
spadajo v to kategorijo. »America first« je njihova politika
in dela za interese Američanov, za Evropejce jim je malo
mar. Važno je, da uspešno prodajajo orožje. Vojaška pomoč,
ki jo ponujajo, ni zastonj. Vse je potrebno plačati. V obeh
svetovnih vojnah so Američani nudili vojaško pomoč Angliji.
Dolg iz prve svetovne vojne so Angleži poplačali leta 2014, iz
druge pa 2006 (vir: Wikipedija).
Ne podpiram vojne, je ne maram in jo obsojam.
Ko pa iščemo vzroke zanjo, pa je potrebno malo pogledati
zgodovino dogajanja in kar se mene tiče, bi morali politiki
EU, ki so v NATU, pomesti najprej pred svojim pragom.
To, kar so dopustili, je sramota za evropsko politiko. Če na
sestankih NATA samo vrtajo po nosu in kimajo, kar jim
servira Amerika, je bolje, da ostanejo kar doma. Naj samo
spomnim – NATO, katerega člani smo tudi mi, je pobil vsaj
milijon Iračanov. Pobil je petnajst tisoč civilistov v Libiji, ki
je bila takrat povsem miroljubna, in to so imenovali »afriška
pomlad«. Pa da ne naštevam naprej. Toliko o skrbi za ljudi.
Če bodo sankcije, ki jih je »brezmadežni« zahod uvedel
Rusiji, trajale še nekaj časa, se je potrebno zavedati, da bodo
pomenile velike težave za Evropejce, torej tudi za nas. Mnogo
ključnih surovin, hrane in energije prihaja z vzhoda, za mnogo
teh politiki niti ne vedo. Tako ne bi bilo slabo, da na njivi
posadite kakšen krompir več kot običajno, pripravite drva in
malo razmislite, kako bi shajali kakšen teden brez elektrike.
V začetku mojega mandata sem
si zastavil cilj, da izkoristimo to,
kar nam je na voljo v lokalnem
okolju, tudi na področju
energetike. To se nam sedaj
obrestuje, več o tem sem pisal
v prejšnji številki Odmevov.
Naš energetski koncept, ki
ga tudi uspešno izvajamo,
sem predstavil na 24. dnevih
energetikov v Portorožu. Z
našim energetskim konceptom
smo kandidirali tudi za
energetsko nagrado revije
Finance. Dobili smo priznanje
za »energetsko učinkovito
podjetje ali ustanovo 2022«,
nagrada pa nam je bila
podeljena
v
ponedeljek,

11. 4. 2022. Vsakoletni dogodek organizira revija Finance v
sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan«.
Pomladni meseci pomenijo tudi začetek planiranih gradbenih
del. Izbran je bil izvajalec za obnovo ceste Hrib–Srednja vas,
ceste proti Taboru in manjšega odseka v Malem Logu. Dela
se izvajajo na odseku Hrib–Srednja vas. Razlog, da smo se
lotili tega odseka, je težava z meteorno kanalizacijo, saj na
spojih betonskih cevi voda spira material, posledično se teren
udira. Poleg ureditve meteorne kanalizacije bodo položene
še cevi za fekalno kanalizacijo in vodovodne cevi, nekoliko
se širi tudi cesta. Na tem odseku je popolna zapora prometa.
Ko bo dokončan ta odsek, pa bo povezava Hrib–Srednja
vas–Travnik služila kot obvoz ob rekonstrukciji ceste Hrib–
Travnik. Začela se bo odvijati prva faza dolgo pričakovane
rekonstrukcije ceste od Hriba do konca Travnika. Ker je to
državna cesta, večji del denarja zagotavlja država, občina pa
sredstva za javno razsvetljavo in del pločnika. Hkrati pa bo
občina na celi trasi urejala vodovod in tam, kjer je po projektu
predvideno, tudi kanalizacijo. V tej fazi je predvideno rušenje
petih odkupljenih objektov, prestavitev kapelice v Travniku
in rekonstrukcija 300 m ceste od Hriba proti Travniku.
Kot je omenjeno, se bomo letos lotili urejanja ceste proti
Taboru. Utrditi bo potrebno brežino pod cesto, saj je stanje
na več delih slabo. Pločnik bo na celi trasi, v istem nivoju kot
cesta (ne bo robnika) in od vozišča ločen le s talno oznako.
V zgornjem delu (od križa naprej) bo cesta nekoliko širša.
V sklopu obnove bodo pripravljene sadilne jame, jeseni pa
planiramo zasaditev novega drevoreda na obeh straneh ceste.
Na priporočilo strokovnjakov bodo zasajene lipe.
Dokončana je obnova knjižnice. Ker je Gasilska zveza Loški
Potok dobila nove prostore v večnamenskem objektu Hrib,
smo njihove prostore v občinski stavbi namenili razširitvi
knjižnice. Umaknili smo tudi nepotrebne pregradne stene,
tako da so zdaj prostori večji in svetlejši in dodatno opremljeni
za najmlajše obiskovalce.
Preko prvomajskih praznikov bomo vgradili prezračevanje
z rekuperacijo v zobni ambulanti na Hribu. S tem bomo
rešili problem povečanih koncentracij radona in izboljšali
kakovost zraka v ambulanti, saj je zrak v prostorih
obremenjen z aerosoli zaradi uporabe stisnjenega zraka pri
zobozdravstvenih posegih.
Planiranih je še kar nekaj ostalih investicij, katerih izvedba pa
je odvisna od uspešnosti pridobivanja sredstev (vodovod) in
razmer na trgu. Zaradi vojne v Ukrajini in sankcij, uvedenih
proti Rusiji (EU je iz Rusije prepovedala uvoz železa), je
vprašanje, kako bo z dobavo železa za betonske armature
in za kovinske konstrukcije. Parkirna ploščad, planirana ob
zdravstvenem domu, bo morala v primeru nadaljevanja sankcij
počakati na ureditev razmer na trgu surovin. Blaginja Evrope v
veliki meri temelji tudi na ugodnih cenah ruskih surovin.
Upam, da se bo vojna v Ukrajini čim prej končala in bo
prevladala zdrava pamet. Kaže pa, da primanjkuje tudi te
dobrine.
Ivan Benčina
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OBISK MINISTRA ZVONKA ČERNAČA
V torek, 12. 4. 2022, sta našo občino obiskala Zvonko Černač,
minister brez resorja, pristojen za razvoj in kohezijsko
politiko EU, ter Jože Tanko, poslanec SDS v Državnem
zboru Republike Slovenije. Na delovnem srečanju, ki je
potekalo v prostorih Občine Loški Potok in so se ga poleg
župana in dela občinske uprave udeležili tudi nekateri
predstavniki občinskega sveta ter gospodarstveniki iz občine
in predstavniki vasi Stari in Novi Kot ter Pungerta, je tekla
beseda o možnostih sofinanciranja različnih projektov iz
EU-skladov in tudi o ostali problematiki, s katero se srečujejo
gospodarstveniki in ostali v naši občini.
Najprej je župan ministru na kratko predstavil občino in
gosta seznanil s projektom daljinskega ogrevanja ter projekti
v zvezi z izrabo obnovljivih virov energije, s katerimi se
ukvarja občina. Minister Zvonko Černač je v nadaljevanju
predstavil razne oblike in načine oziroma možnostmi
sofinanciranja različnih projektov iz raznih skladov, tako v
tej kot tudi naslednji finančni perspektivi. V nadaljevanju
sta predstavnika vasi Stari in Novi Kot gostom predstavila
projekt Srebrna vas. Predstavniki gospodarstva so izpostavili
probleme, s katerimi se srečujejo gospodarstveniki na
obmejnih oziroma odročnih krajih, in podali tudi nekatere
predloge za rešitev le-teh. Beseda je tekla tudi o problemih
digitalizacije in problematiki električnih omrežij v občini.
Minister Černač je ob tem predstavil različne oblike možnosti
reševanja omenjenih problemov in tudi nekatere ukrepe, s
katerimi je vlada že pomagala gospodarstvu in prebivalcem.

Ob zaključku obiska si je minister ogledal še prostore
medgeneracijskega centra, ki se gradi nad trgovino KZ Velike
Lašče, ter ob tem izrazil pohvale in navdušenje nad tem, kako
se naša občina infrastrukturno razvija.
Tekst in foto: Vinko Košmerl

VOJNA V UKRAJINI NAČELA PREHRANSKO VARNOST V EU
Putinov
napad
na
Ukrajino bo imel resne
posledice za prehransko
varnost Ukrajincev, zato
smo se v Evropskem
parlamentu
odločili
za poziv k znatni
dolgoročni humanitarni
pomoči. Resolucija o
potrebi po nujnem akcijskem načrtu EU za zagotovitev
prehranske varnosti v EU in zunaj nje po Putinovi invaziji na
Ukrajino je bila sprejeta s 413 glasovi za, 120 glasovi proti in
49 vzdržanimi glasovi.
EU bi po večinskem mnenju v Bruslju morala odpreti
prehrambne koridorje v Ukrajino in iz nje ter služiti kot
alternativa zaprtim črnomorskim pristaniščem. Prepričani
smo namreč, da bi bilo treba ukrajinskim kmetom zagotoviti
semena, gorivo in gnojila po kakršnihkoli tranzitnih poteh.
V Evropskem parlamentu smo prepričani, da sta pandemija
covida-19 in vojna v Ukrajini pokazali, da mora EU zmanjšati
svojo odvisnost od uvoza od omejenega števila dobaviteljev.
Zato smo pozvali Evropsko komisijo k diverzifikaciji
ponudbe iz tretjih držav, pri čemer smo komisijo zaprosili
tudi za oceno, kako ublažiti vpliv visokih cen gnojil na kmete.
Da bi dolgoročno zmanjšali odvisnost od uvoza gnojil, pa je

na mestu tudi razmislek o prehodu na alternativne ekološke
vire hranil za kmetijstvo in podpori kmetijskim inovacijam.
Uvoz kmetijskih proizvodov v EU bo zaradi vojne v
Ukrajini izjemno otežen, zato je potrebno povečati domačo
proizvodnjo hrane. V politični skupini EPP menimo, da bi
kmetijska zemljišča morali uporabljati samo za proizvodnjo
hrane in krme. Da bi se odzvali na nujne potrebe, ki sledijo
zaradi krize, bi kmetje v letu 2022 lahko uporabili praho za
proizvodnjo stročnic.
Ob tem smo v Evropskem parlamentu prepričani, da bi
Evropska komisija morala zagotoviti podporo najbolj
prizadetim sektorjem in uporabiti namenski krizni rezervni
sklad v višini 479 milijonov evrov, ki bi jih države članice
lahko uporabile za uporabo prožne državne pomoči
gospodarskim subjektom na kmetijskem trgu.
EU sicer z različnimi pobudami že več let spodbuja
gospodarstvo Ukrajine, med drugim ji pomaga tudi pri
zelenem prehodu. Od leta 2014 je bilo mobiliziranih več kot
17 milijard dotacij, ki so bile namenjene reformam v Ukrajini.
V EU smo enotni, da vsled Putinove krvave vojne Ukrajini
še odločneje pomagamo, saj se zavedamo pomembnosti
časa za vse prihodnje evropske generacije, ki želijo živeti v
demokratičnem in svobodnem svetu.
Evropska poslanka Ljudmila Novak
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JAVNI RAZPIS
Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, št. 61/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)
Občinskega sveta Občine Loški Potok objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2022.
KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in priznanja
Občine Loški Potok:
– častni občan Občine Loški Potok,
– grb Občine Loški Potok,
– listina Občine Loški Potok.

Priznanje listino Občine Loški Potok lahko prejmejo
posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti,
družbene organizacije, društva in njihove zveze za izredne
dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno delo in
prispevek k uspehom in razvoju občine Loški Potok in za
prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne nagrade
in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli na osrednji
proslavi občinskega praznika občine Loški Potok v letu 2022.

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi
predloga KMVVI odločal občinski svet.

Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine
Loški Potok so:
– občani občine Loški Potok
– društva, klubi in druga registrirana združenja civilne
družbe s sedežem v občini Loški Potok
– javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem v
občini Loški Potok
– terenske organizacije političnih strank s sedežem v občini
Loški Potok
Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje priznanje
Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom občine
Loški Potok in drugim državljanom Republike Slovenije
kakor tudi državljanom tujih držav.
Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je lahko
občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega delo
in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge
na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa in na področju drugih človekovih dejavnosti v lokalni
skupnosti in za njo ali gre za izjemne in odmevne dosežke
izven meja skupnosti ali celo države. Naziv častni občan
Občine Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer
niso občani občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci,
so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen ugled
občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo v domovini
in tujini.
Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno
vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje
posvetil delu za napredek in korist občanov občine Loški
Potok in širše skupnosti.
Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje občanom
ali rojakom iz občine Loški Potok za pomembno življenjsko
delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in
ugled občine Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska
dela in velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo
lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.

Marec - april 2022

Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo za
občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne predloge,
ki morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika
priznanja ali nagrade
– osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja ali
nagrade
– obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
– naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga kandidat
– ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga
KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež
občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do
vključno 1. avgusta 2022 (velja poštni žig oziroma vpis
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli
predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega časa
za stranke).
KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu
pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog nagrajencev
za posamezne nagrade in priznanja v letu 2022.
Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi naslednji
redni seji po končanem razpisu. Občinski svet lahko
predloge KMVVI spremeni, vendar mora spremembe
utemeljiti. Skrajšane utemeljitve predlagateljev sestavljajo
sklep o podelitvi določene nagrade ali priznanja kandidatu.
Imena dobitnikov občinskih nagrad in priznanj javnosti
sporoči župan, in sicer ne prej kot deset dni pred slovesno
podelitvijo.
Številka: 032-0002/2018
Datum: 12. 04. 2022
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Matjaž Pajnič, l. r.
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JAVNI RAZPIS
Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017), Odloka o proračunu
Občine Loški Potok za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 202/21) in Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 41/17) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS
za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok v letu 2022
1.

Proračunska sredstva Občine Loški Potok za
pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s
Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranju drugih
društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v občini;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na
območju naše občine;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt,
ki je organiziran izven občine, pomemben za občino
oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.
Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni projekt
praviloma lahko le enkrat upravičena do proračunskih sredstev.
3.

Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov,
različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali
nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v
nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali
pravnih oseb na različnih nivojih.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za
sofinanciranje projektov:
– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje
oziroma širijo njene razvojne potenciale;
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter
prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske
in narodnostne dediščine ter izročila;
– ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v
skupinah na različnih področjih;
– ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz
sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine,
zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in
zdomskih društev;
– ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko
in mednarodno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjeni koristnemu
preživljanju prostega časa mladih;
– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med
družbeno aktivnimi občani.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so namenjena tudi plačilu
stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih,
obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoči pri organizaciji.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi izvajanje
letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne
akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za
sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost
organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam,
ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizacijam, ki
nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo pa naše
občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede na
število članov, ki so občani občine Loški Potok.
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Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih
razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
4.

Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo
komisija upoštevala predvsem:
– pomen projekta za občino oziroma občane občine
Loški Potok,
– cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
– promocijski učinek za občino,
– tradicionalnost,
– inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki
neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in
projektov ter vsebujejo inovativen pristop),
– kakovost in izvedljivost projekta,
– medobčinski, medregijski in mednarodni pomen
podprtega projekta ter vzajemnost,
– organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
– sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
– vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti
v projekt,
– dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih
aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
5. Razpisana višina sredstev znaša 7.000,00 EUR.
Sredstva so zajeta v proračunu Občine Loški Potok za leto
2022 na proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.
6.

Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa se
vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci,
ki jih lahko dobijo na spletni strani občine www.
loski-potok.si, kjer je objavljeno tudi besedilo javnega
razpisa. Dodatne informacije lahko dobite pri Vinku
Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si ali
na telefonski številki 01/8350-108.

7. Rok in način prijave:
Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih
z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo osebno dostavljene
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov
Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje
do srede, 24. avgusta 2022, do 10. ure. Prijave morajo biti
oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora
biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa
naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17,
1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti pripis
»NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2022«.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana.
Z izbranimi izvajalci bo župan občine Loški Potok sklenil
pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva
se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena, in
morajo biti porabljena v letu 2022, in sicer od 01. 01. 2022 do
31. 12. 2022. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec
ne izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala
vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.
Župan:
Ivan Benčina, l. r.
Odmevi

JAVNI RAZPIS
Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 41/17) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2022.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti.
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofinancirale:

■HUMANITARNE

IN
INVALIDSKE
ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo delujejo v
javnem interesu:
– s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim
skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter
invalidom, ter
– z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske
skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi
s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se
sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 5.000,00 EUR.
4. IZVAJALCI, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov, ki
so organizirani kot društvo ali združenje v javnem interesu,
oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:

■so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v skladu z

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 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 7-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 srede, 26. avgusta
2022, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti
ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov
pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE
ODPIRAJ – RAZPIS – HUM. ORG. 2022«.
Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele
vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE
RAZPISOM:

V

ZVEZI

Z

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z
razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije
lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri Vinku
Košmerlu, tel. 01/8350-108.

veljavnimi predpisi

■imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organizacije

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

■imajo

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni v roku
10 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma
najkasneje do 10. septembra 2022.

s članstvom

zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov

■imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok
oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški
Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za
občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORISTIJO
SREDSTVA RAZPISA:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu
2022, in sicer od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
Marec - april 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.
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AKTUALNO

E-OSKRBA NA DALJAVO ZA VARNO BIVANJE NA DOMU JE
ODSLEJ BREZPLAČNA
Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za
izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob
podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom
Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev
upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od
Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno
s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev
do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z
vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

PREDSTAVITEV: E-OSKRBA ZA VARNO BIVANJE DOMA.
KAJ JE E-OSKRBA?

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa,
ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča
samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem
okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim
centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči,
če jo uporabniki potrebujejo.

■
■

Veliko starejših, invalidov in kroničnih bolnikov živi ali
preživi dosti časa samih na svojih domovih. Če na primer
padejo ali se počutijo zelo slabo ali jih zadene možganska kap,
ne zmorejo do svojega telefona ali do soseda, da bi poklicali
na pomoč. Podatki kažejo, da starejši po padcu na domu na
pomoč v povprečju čakajo več kot 18 ur, pri tem pa v Sloveniji
zaradi posledic padca letno umre okoli 600 ljudi. V tovrstnih
primerih storitev E-oskrbe predstavlja pomembno pomoč.

■

KDO JE UPRAVIČEN
E-OSKRBE?
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DO

BREZPLAČNE

■

■

so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;
zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni
spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru
zbolevanja za koronavirusno boleznijo;
jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in
pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;
v skladu s predpisi s področja invalidskega in
pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč
in postrežbo;
so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma
nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so
zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni
različnim neželenim dogodkom v okolju.

KAJ PREJMEJO UPORABNIKI OB NAROČILU
E-OSKRBE?
Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli:

Odmevi

AKTUALNO

■
■
■
■
■
■

varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč,
zapestnico z gumbom za klic na pomoč,
mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč,
SIM-kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene
dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe
izvajanja storitve E-oskrba,
storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse dni v letu,
tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

KAKO E-OSKRBA DELUJE?
Uporabnik ima na svojem domu nameščen varovalni telefon z
zvočnikom, mikrofonom in velikim SOS-gumbom. S pritiskom
nanj se na enostaven način takoj poveže z asistenčnim centrom,
ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Če uporabnik do
varovalnega telefona ne more (na primer zaradi padca) oziroma
ni v njegovi bližini, lahko klic sproži s pritiskom na SOS-gumb
na zapestnici. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč tudi s
posebnim obeskom s SOS-gumbom, ki v primeru padca tudi
samodejno sproži klic v asistenčni center. V asistenčnem centru
strokovno osebje organizira ustrezno pomoč; če je potrebno,
na dom uporabnika tudi napoti reševalce. Uporaba opreme je
zelo enostavna.

KAKO POTEKA PRIKLOP E-OSKRBE? JE ZA
NAMESTITEV POTREBEN POSEG V PROSTOR?
Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika bo
poskrbel Telekom Slovenije, namestitev je enostavna, brez
vrtanja in posebnih napeljav.
Tehnik dostavi opremo in jo priključi – brez vrtanja in brez
kakršnihkoli posegov v prostor.
Naprava za pomoč se priključi na elektriko in se preko
mobilnega omrežja Telekoma Slovenije samodejno poveže v
sistem E-oskrbe. Hkrati se brezžično poveže tudi z baterijsko
napajano zapestnico in obeskom, ki ju dobi uporabnik.
Na daljavo se spremlja delovanje storitve in baterij; za menjavo
baterij poskrbi Telekom Slovenije. Uporabnik s tem nima
nobenih skrbi.

ALI
JE
POMEMBNO,
PRI
KATEREM
OPERATERJU IMA UPORABNIK NAROČENE
KOMUNIKACIJSKE STORITVE?
Ne. E-oskrba je popolnoma neodvisna od tega, pri katerem
operaterju ima sicer uporabnik komunikacijske storitve.

KJE SE LAHKO E-OSKRBO NAROČI IN PRIDOBI
VEČ INFORMACIJ?
Za naročilo in več informacij sta na voljo brezplačna številka
080 12 13 in e-naslov: eoskrba@telekom.si.
Prav tako dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja
Zveza društev upokojencev Slovenije.
Več informacij je na voljo tudi na: E-oskrba - Zasebni
uporabniki - Telekom Slovenije.
Marec - april 2022

Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev
samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja starejšim,
bolnim in invalidnim osebam na njihovem domu z uporabo
E-oskrbe.
Zvonko Černač, minister, pristojen za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v bivši vladi, ob tem poudarja: »S projektom
E-oskrba na domu vzpostavljamo sistem, ki bo omogočal večjo
varnost in višjo kakovost bivanja v domačem okolju ljudem, ki
zaradi starosti ali bolezni pri tem potrebujejo pomoč. Projekt je
del širših prizadevanj za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih
skupin, za varnejšo starost in večjo vključenost posameznikov,
ki potrebujejo pomoč. Skrb za šibkejše je ena osrednjih nalog
vsake odgovorne družbe, je etična zahteva in kot taka tudi jasno
ogledalo družbene zrelosti. Slovenija s tem projektom prepoznava
priložnosti digitalizacije in stopa na pot moderne, dostopne
družbe s čutom za soljudi. Je tudi korak na poti k uveljavitvi
zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil končno sprejet decembra
lani.«
Dr. Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje,
pa pravi, da bodo »storitve e-oskrbe znatno pripomogle h
boljši kakovosti in varnosti bivanja starejših. S tem jim bo
omogočeno, da bodo dlje ostali v svojih domačih okoljih. Zato smo
še posebej zadovoljni, da se v bližnji prihodnosti začne izvajati
projekt »E-oskrba na domu«, saj gre za projekt na celotnem
območju Slovenije in bo v času trajanja omogočil prejemanje
storitve številnim upravičencem.«
»Sodobne tehnologije poenostavljajo življenja in omogočajo tudi
razvoj rešitev, ki zagotavljajo večjo varnost, kakovost življenja ter
ohranjanje zdravja. S staranjem prebivalstva, ki je značilno za vse
razvite države, se potrebe po dolgotrajni oskrbi starejših na domu
povečujejo, rešitev na tej poti pa predstavlja storitev E-oskrba.
Veseli me, da je vlada s pristojnimi ministrstvi prisluhnila
predlogu Strateškega sveta za digitalizacijo in brezplačno oskrbo
na daljavo zagotovila starejšim, ki bivajo sami, invalidom in
ostalim posameznikom, ki pri samostojnejšem bivanju v svojem
domačem okolju potrebujejo podporo. Pomembno je tudi, da
sledimo konceptu hitre implementacije že razvitih in preskušenih
rešitev, ki pa so zasnovane na naprednih tehnoloških konceptih.
Telekom Slovenije čuti zavezo, da pri tem tvorno sodeluje – z
znanjem, izkušnjami, naprednostjo in zanesljivostjo. Cilj je, da
skupaj s pristojnimi ministrstvi Slovenijo postavimo ob bok ali na
čelo digitalno najrazvitejših držav,« poudarja dr. Mitja Štular,
član uprave Telekoma Slovenije.
»V Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami Evropske unije
močno zaostajamo pri oskrbi starejših v domačem okolju, saj
so starejši na svojem domu vse prevečkrat prepuščeni sami sebi.
Veseli nas, da je vlada s pomočjo evropskih sredstev E-oskrbo, ki
je v razvitih državah že sestavni del socialnega varstva starejših,
zagotovila brezplačno in da tudi v Sloveniji končno delamo
pomembne korake v smeri zagotavljanja varnosti starejših, ki
bivajo sami. V ZDUS poznamo potrebe starejših in jih bomo v
največji možni meri informirali o pomenu in možnosti koriščenja
E-oskrbe, bo pa pri tem potrebna tudi celovita nacionalna
kampanja ozaveščanja o storitvi, v kateri si želim, da bi
sodelovalo tudi ministrstvo za zdravje. Prav tako pa apeliram, da
že sedaj razmišljamo tudi o zagotovitvi sredstev za podaljšanje
možnosti koriščenja brezplačne storitve do uveljavitve Zakona
o dolgotrajni oskrbi,« pravi Janez Sušnik, predsednik Zveze
društev upokojencev Slovenije.

9

AKTUALNO

ŠKOLJKA SKRIVA DRAGOCENOST, KI VAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE
Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa
in danke, mesec, ko opozarjamo na pomen preprečevanja in
zgodnjega odkrivanja bolezni.
Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki, deluje na način, da pri navidezno zdravih
odraslih s preprostim testom blata išče sledove prikrite
krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa na
kri v blatu so pregledane na kolonoskopiji, kjer se ugotovi
vzrok krvavitve. Cilj programa je med navidezno zdravimi
osebami odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi
se iz sprememb na steni debelega črevesa ali danke razvil rak
ali že imajo začetno obliko raka, in te spremembe odstraniti.
Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno zdravimo, z odkritjem
predrakavih sprememb pa lahko bolezen celo preprečimo.
VPLIV PANDEMIJE SE ODRAŽA NA UDELEŽBI V
PROGRAMU SVIT
Od leta 2011 v Registru raka Republike Slovenije beležijo
občuten padec novih primerov raka debelega črevesa in danke.
Med vsemi novo odkritimi raki v Sloveniji se je med letoma
2007 in 2018 rak debelega črevesa in danke po pogostosti
pomaknil z drugega na peto mesto, k čemur pomembno
prispeva odkrivanje in odstranjevanje predrakavih sprememb
na kolonoskopijah v Programu Svit. A podatki Registra raka
Republike Slovenije za obdobje 2020–2021 kažejo, da je
epidemija covida-19 zmanjšala število novih primerov raka in
število napotitev na onkološko obravnavo, v prvem valu bolj
kot v kasnejšem času epidemije. Onkološki inštitut Ljubljana
opozarja, da manka diagnoz iz leta 2020 do konca lanskega
leta niso nadoknadili, zaskrbljujoč pa je tudi ponovni upad
napotitev na prvi onkološki pregled v četrtem valu oz. v
zadnji tretjini leta 2021.
Tudi pri Programu Svit v letu 2021 beležimo padec
odzivnosti, saj je bila v tem letu odzivnost 63,35-%, kar je
nekoliko manj kot v letu 2020, ko je bila odzivnost 64,37-%.
V letu 2021 je bilo v Svit povabljenih 314.306 prebivalcev, ki
jim je program namenjen. Med osebami z analiziranimi vzorci
blata je imelo 94,31 % oseb negativen izvid in 5,69 % oseb
pozitiven izvid presejalnega testa. Vsem, ki so po pozitivnem
presejalnem testu potrebovali kolonoskopijo, je bila preiskava
zagotovljena pri izvajalcih Svit. Po preliminarnih podatkih
je bilo med osebami z opravljeno kolonoskopijo odkritih
188 primerov raka debelega črevesa in danke, 2.011 oseb je
imelo predrakavo spremembo, kar predstavlja večje tveganje
za nastanek raka. V Programu Svit je med odkritimi raki do
60 % rakov odkritih dovolj zgodaj, da onkološkega zdravljenja
pacienti ne potrebujejo.
»Nižjo odzivnost v Program Svit v letu 2021 pripisujemo
raznovrstnim vplivom pandemije, kot je pandemična
izčrpanost, ki je pričakovan in naraven odziv ljudi na
dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v
vsakdan posameznika. V raziskavi SI-PANDA o vplivu
pandemije covida-19 na življenje v Sloveniji so ugotovili, da
se je 29,5 % anketiranih izogibalo obisku zdravnika zaradi
težav, ki niso povezane s covidom-19,« je povedala dr.
Dominika Novak Mlakar.
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PRILAGODITVE PROGRAMA SVIT V ČASU EPIDEMIJE
COVIDA-19
Aktivnosti Programa Svit so v letu 2021 potekale po vnaprej
zastavljenem načrtu, in sicer je 314.306 oseb med 50. in 74.
letom starosti s centralne enote Programa Svit na dom prejelo
vabilo, ki vključuje izjavo o prostovoljnem sodelovanju v
programu. Če se je oseba odločila za sodelovanje in ni imela
izključitvenih kriterijev, je na dom prejela komplet testerjev
za odvzem vzorcev blata. Dr. Dominika Novak Mlakar je
ob tem povedala: »Kljub epidemiji covida-19 je Program
Svit zagotavljal izvajanje presejanja za ciljno populacijo na
najvarnejši možen način,« in dodala: »Da bi se čim več oseb
odločilo za sodelovanje v Programu Svit, smo zaradi odloka
o zagotavljanju PCT-pogoja pri vstopu v poštni urad začasno
spremenili navodila o oddaji kompleta testerjev z vzorci
blata in omogočili tistim, ki tega odloka ne izpolnjujejo,
da komplet testerjev oddajo v poštni nabiralnik, in ne prek
poštnega okenca na poštnem uradu.«
Pomembno podporo so udeležencem Programa Svit nudili
v Klicnem centru Programa Svit, kjer so odgovarjali na
vprašanja o sodelovanju v programu v času covida-19 ter na
druga vprašanja v zvezi s kolonoskopijo, potekom zdravljenja,
rakom na debelem črevesu in danki itd.
ŠKOLJKA SKRIVA DRAGOCENOST, KI VAM LAHKO REŠI
ŽIVLJENJE – POSKRBIMO, DA BODO PREDRAKAVE IN
RAKAVE SPREMEMBE PRAVOČASNO ODKRITE
Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se vabilu v program
še vedno vsaka tretja oseba v ciljni starosti ne odzove.
Izjemno pomembno je, da se posamezniki, ki prejmejo vabilo
v Program Svit, nanj odzovejo. Rak na debelem črevesu in
danki se namreč v telesu razvija več let, preden se pojavijo
prvi simptomi. Ko simptome opazimo in pomislimo, da z
našim zdravjem morda nekaj ni v redu, je lahko bolezen že
napredovala, zato je pomembno, da ukrepamo prej. Če se na
vabilo ne odzovemo, lahko ob kasnejši bolezni pričakujemo
slabše izide zdravljenja, slabšo kakovost življenja in slabše
preživetje. Če se v program odzovemo redno vsaki dve leti,
zelo povečamo možnost, da morebitno bolezen pravočasno
zaznamo in jo uspešno odstranimo.
Vse, ki prejmejo vabilo Programa Svit, vljudno vabimo, da se
nanj tudi odzovejo. Školjka skriva dragocenost, ki vam lahko
reši življenje. Z udeležbo v Programu Svit lahko naredimo
največ za svoje zdravje in kakovost življenja.
pr@nijz.si, www.nijz.si
Podatkovni portal NIJZ
Delež prebivalcev, ki so se odzvali na vabilo Programa Svit v
letu 2021:
Občina
Loški Potok
zdravstvena regija
LJUBLJANA
Slovenija

Odzivnost –
skupaj
64,79 %

Odzivnost
– moški
58,90 %

Odzivnost
– ženske
71,01 %

64,92 %

59,06 %

70,28 %

63,35%

57,78 %

68,58 %
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AKTUALNO

KLOPI
Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo
številne aktivnosti. Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi
v gozdove in druge predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi.

Kljub zaščiti pa po vrnitvi iz gozda opravimo natančen
pregled telesa in lasišča, se stuširamo in umijemo lase, oblačila
pa operemo.
Odstranjevanje klopov ni naloga zdravstvene službe oziroma
je to le v izjemnih primerih. Klopa čim hitreje in pravilno
odstranimo sami, saj s tem tudi zmanjšamo možnost okužbe.
Pri odstranjevanju uporabimo dobro pinceto, da klopa lahko
zagrabimo čisto pri koži. Previdno, a odločno potegnemo
prisesanega klopa iz kože, nato pa kožo umijemo z milom in
toplo vodo. Uporaba kakršnih koli mazil je odsvetovana. V
primeru, da rilček ostane v koži, to za prenos okužbe s klopa
na človeka sicer ni nevarno, lahko pa rilec in del telesa, ki
ostane v koži, povzroči ognojitev. V redkih primerih delčka
klopa, ki ostane v koži, z enostavnimi postopki ne uspemo
odstraniti. To ni razlog za kirurški poseg. V takih primerih je
najbolje počakati in odstranitev preložiti za nekaj ur oziroma
na naslednji dan.

Klopi so pajkovci, v Sloveniji je razširjen klop iz vrste Ixodes
ricinus. Živijo predvsem v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih
mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu. Do nadmorske višine
600 m je veliko klopov, v višjih legah jih je manj. Zgornja
meja, kjer jih še najdemo, je 1600 m. Vse razvojne faze klopov,
larve, nimfe in odrasli klopi, prezimijo pod odpadlim listjem,
v skorji drevesnih debel ali v zgornji plasti zemlje. Klopi
postanejo dejavni, ko se temperatura prsti dvigne na 5−7
°C, tj. marca ali aprila. S prezimovanjem pa začnejo, ko se
temperatura okolja začne nižati do približno enake vrednosti,
to je oktobra ali novembra, kar pomeni, da je previdnost
potrebna večji del leta.
Delo v gozdu oziroma zahajanje v območja, kjer je veliko
klopov, sicer pomeni določeno tveganje zaradi bolezni, ki jih
prenašajo klopi, vendar ima bivanje v naravi številne pozitivne
učinke, ki to nevarnost zagotovo odtehtajo. Poleg tega je
možnost, da po vbodu klopa zbolimo, na srečo razmeroma
majhna, saj niso okuženi vsi klopi, ampak le manjši del, do
okužbe pa pride redko, tudi če nas vbode okužen klop, in
tudi le del oseb, pri katerih nastane okužba, zboli.
Možnost za okužbo bomo še zmanjšali, če upoštevamo
nasvete:
■Ko gremo v naravo, bodimo primerno oblečeni. Telo naj
bo čim bolj pokrito: hlače naj bodo dolge, s hlačnicami
v obuvalu, srajca z dolgimi, zapetimi rokavi, čez glavo
poveznimo pokrivalo, oblačila pa naj bodo svetle barve,
saj klope na njih lažje opazimo.
■Zaščitimo se lahko tudi z odvračali ali repelenti. Nekatere
popršimo po obleki, druge po nezaščitenih delih
telesa, namen vseh pa je, da s svojim vonjem odganjajo
klope. Upoštevamo navodila proizvajalca ter pazimo,
da repelenta ne nanašamo na sluznice (oči, nos, usta),
z uporabo pa moramo biti previdni tudi pri majhnih
otrocih oz. uporabljamo le tiste, ki so primerni zanje.
Poznamo pa tudi elektronske odganjalce klopov, ki
delujejo na principu visoke frekvence, ki je za človeka
neslišna, za klope pa zelo moteča.
Marec - april 2022

Ugriz klopa je nevaren za človeka, saj lahko prenaša nekatere
bolezni, pri nas predvsem klopni meningoencefalitis in
lymsko boreliozo.
Lymska borelioza se pojavlja z
različnimi kliničnimi slikami.
Navadno se začne z značilnimi
spremembami na koži. Mesto
vboda klopa spremljamo več
tednov. Če se pojavi značilna
rdečina, ki se širi navzven, v
sredini bledi in dobi obliko
obroča, je potreben takojšen
obisk pri zdravniku, ki nam bo
odredil zdravljenje z ustreznim
antibiotikom.
Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega
živčevja, ki se prenaša z ugrizom okuženega klopa. Prvi
znaki klopnega meningoencefalitisa se pojavijo sedem
do štirinajst dni po okužbi. Občutimo lahko utrujenost,
bolečine v mišicah, splošno slabo počutje, prisotna sta lahko
tudi vročina in glavobol, ki se še stopnjujeta, kasneje se lahko
pridružita slabost in bruhanje, kar lahko vodi celo v nezavest
in smrt. Najbolj učinkovit ukrep za zaščito pred klopnim
meningoencefalitisom je cepljenje, ki je možno od enega leta
starosti naprej. Prva 2 odmerka cepiva dobimo v razmaku
enega meseca, sledi tretji odmerek v obdobju devetih do
dvanajstih mesecev, nato pa so potrebni poživitveni odmerki,
prvi čez 3 leta, nato pa na 5 let.
Naša regija spada med najbolj endemična področja v
Sloveniji, zato poskrbite za ustrezno zaščito. Velik nabor
ustreznih repelentov dobite tudi v naši lekarni, kjer vam ob
nakupu le-teh tudi ustrezno svetujemo.
Viri: Navodila za uporabo in reklamni lističi različnih proizvajalcev repelentov

Alenka Adamič, mag. farm.
Lekarniška podružnica Sodražica
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MAL' NAPREJ PA MAL' NAZAJ PO NOVEM KOTU
Idejo za naslov prispevka sem našel pri eni izmed pesmi
glasbene skupine ČUKI.

je pod ptičjimi krmilnicami, jim gre prav dobro v tek. Če
imajo prebavne težave, pa si poiščejo čemaž. Sosedi Hrvati ga
imenujejo medvedja zel.

Dogodki bodo kronološko opisani sicer tako, da bi lahko
naslov prispevka zapisali kot MAL' NAZAJ PA MAL'
NAPREJ PO NOVEM KOTU.
Zima, ki se je dokončno poslovila, letos ni bila pretirano
bogata niti po količini zapadlega snega kot tudi ne po zelo
nizkih temperaturah. S svojim repom pa je še kar dolgo
opletala. Tako smo že globoko v času pomladi lahko naredili
kakšno fotografijo, ki bolj spominja na pravo zimo. Res pa je,
da se sneg, ki zapade v spomladanskem času, ne obdrži prav
dolgo. Dan je daljši, dnevne temperature so višje.

Za starejše občane je organiziran tečaj osnov računalništva.
Izobraževanje poteka na osnovni šoli. Računalniška učilnica je
sodobno opremljena. Predavatelj, g. Jože Zidar, je potrpežljiv
z nami. Prostora za tečajnike je še dovolj. Pravijo, da KDOR
NE GRE S ČASOM, S ČASOM GRE. Seveda pa po koncu
tečaja sledi še nadaljevanje. Tam se največ pogovarjamo o
tem, kako pravilno uporabljati »miško«.

Ko se peljemo po cesti skozi naše kraje, je prav lepo videti,
kako je vse oživelo. Kamor koli se obrneš, lahko opaziš, da
se nekaj dogaja. Veseli smo, da je zima za nami. Prav želimo
si dogajanja in druženja. Tudi obdobje, ki ga je na vseh
področjih našega življenja močno zaznamoval koronavirus,
se, vsaj upamo, da je tako, končuje. Oglasna sporočila
ob prometnicah se kar vrstijo in nas vabijo na pohode in
druženja ob različnih priložnostih. Veselimo se, da je tako.

Imeli smo sestanek vaške skupnosti Novi Kot in Stari
Kot. Kljub zelo slabemu vremenu se je sestanka udeležilo
štiriindvajset vaščank in vaščanov. Seznanili smo se z
opravljenim v preteklem obdobju in poglede usmerili v
prihodnost.
Člani DU Draga smo se udeležili šahovskega tekmovanja v
Mirni na Dolenjskem. Organizirala ga je Pokrajinska zveza
društev upokojencev Dolenjske. Od trinajstih sodelujočih
smo osvojili deseto mesto. Ekipa je nastopila v postavi: Slavko
Knavs, Mirko Pantar, Valentin Janeš in Franc Vesel.
Igranje šaha je bilo včasih zelo priljubljeno. Do šahovnice,
šahovskih figur, šahovske ure in prostora za igranje šaha se
da priti na enostaven način. Za igranje šaha je največkrat
potrebno le nekaj dobre volje. Presenečen sem nad tem,
koliko dobrih šahistk in šahistov je v dragarski dolini.
Prepričan sem, da je tako tudi v Loškem Potoku. Nekaj bi
morali storiti, da bi igranje šaha zopet postalo bolj zanimivo
in privlačno tudi za mladino. Pravijo, da šah bistri duha in
krepi spomin.

Toda nismo oživeli samo ljudje. Tudi narava in živali so se
prebudile iz zimskega spanja. Kako lepo je zjutraj in zvečer
poslušati žvrgolenje ptic. Polharji že opazujejo brste bukev
in ugotavljajo, da bo letos veliko žira. Posledično bo veliko
tudi polhov, razen če ne bo kakšne pozne spomladanske
pozebe. Na cestah srečamo veliko sprehajalcev, še posebno ob
koncu tedna, ko se »ta mladi« vrnejo iz mesta domov. So pa
nekateri, ki jim dnevi v tednu niso pomembni. Pomembno
jim je le, da si poiščejo dnevni obrok. Sončnično seme, ki
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23. 07. 2022 se bomo v Novem Kotu spomnili osemdesete
obletnice požiga vasi Novi Kot in Stari Kot.

Priprave na dogodek so v teku. Spomenik je obnovljen.
Okolica spomenika se tudi s pomočjo članov PGD Podpreska
ureja. Hvala vam.
Leta 2002 je bil izpeljan prvi pohod Po
stezicah naših prednikov. Takrat se je
imenoval Pohod v spomin na požig vasi
Novi Kot in Stari Kot. Štart pohoda je bil v
vasi Lazec, cilj pa v Novem Kotu.
Letos bomo 30. 07. 2022 v organizaciji
KŠD Draga in Vaške skupnosti Novi Kot in
Stari Kot pohod ponovili po isti trasi. Že se
veselimo druženja in obujanja spominov na
prvi pohod.
Zapisal in fotografiral: Franc Vesel

KRIŽI IN KAPELICE V VASI HRIB
KRIŽ POD TABOROM
Križ ali razpelo stoji na ježi nad križiščem poti na Tabor,
kjer se srečata sedanja asfaltna cesta iz centra naselja Hrib na
Tabor in travnata pot, ki vodi za osnovno šolo vse do glavnega
vhoda v cerkev sv. Lenarta na Taboru.

Po župnijski kroniki je bil križ na tem mestu v župnijski
ogradi postavljen majnika (maja) 1902. Corpus, kar latinsko
pomeni upodobitev samega Jezusa na križu, je izdelal
podobar Martinec na Tirolskem. Stroške za kip in njegovo
postavitev so pokrili iz cerkvenega denarja, nekaj pa so
prispevali vaščani Hriba. Križ je bil obnovljen leta 2002,
ko so napravili betonsko podlago in železni podstavek. Z
zasaditvijo drevoreda divjih kostanjev ob cesti na Tabor leta
1913 je dobil križ za 106 let lep drevesni okvir. Križ ima tako
kot večina podobnih križev streho in leseno ozadje.

Ko so se od umrlih še poslavljali v domačih hišah, so jih v
sprevodu iz rojstne vasi pospremili h križu pod Taborom,
kjer jih je sprejel župnik. Umrlega so tam preložili na
farovške pare, potem pa je šel pogrebni sprevod v cerkev in na
pokopališče. Ko so pokojnike še nosili do križa in naprej na
Tabor od doma, so na primer za to potrebovali 8–12 nosačev.

Križ je tudi mesto, kjer ženske naredijo oltar za praznik
svetega rešnjega telesa in krvi, da se pri njem ustavi telovska
procesija na poti nazaj na Tabor. Letos bo ta praznik v
četrtek, 16. junija 2022. Za urejanje okolice križa skrbijo
hrmiške ženske.
Vir: Župnijska kronika (prepis Anica Car) in ustno pričevanje Ivane Debeljak s
Hriba

Razpelo s pogledom na cerkev svete Barbare

Marec - april 2022
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KAPELICA SV. ANE
Kapelica stoji na križišču
med
Mʹktajnarjevo,
Urbanovkno, Birtovo in
Grgurčkovo domačijo
na Hribu, prislonjena
k ježi. Tu so se včasih
poti stikale v obliki črke
ipsilon, med njimi pa je
bila kotanja. Ob prenovi
so cesto preuredili,
razširili, kotanjo pa
zasuli.
Starejši
se
kapelice spomnijo kot
Urbanovkne kapelice.
Kdaj so jo točno
postavili, ni znano, je pa
že vidna na sliki Hriba,
posneti okrog leta 1907
(povečana fotografija
spodaj). Kapelica je
posvečena sv. Ani. V njej
stojita manjši in večji kip
sv. Ane z Marijo. Manjši
kip je v kapelici od
samega začetka, večjega
pa je po 2. svetovni vojni prinesel Jefčev iz Handlerjev pri
Kočevski Reki. Dala mu ga je tam poročena Antonova Stana,
ki je kip rešila iz uničene kapelice. Sedanji izgled je kapelica
sv. Ane dobila ob prenovi v letih 1991–1992. Za prenovo
so skrbeli vaški gradbeni odbor in lokalni mojstri: zidarska
dela je opravil zidarski mojster Tavskov Janez (pred poroko
Jefčev), vrata je delal Urbanovken Janko, strehi je z bakrom,
ki ga je iz Nemčije pripeljala Župajneva Fani, pokril Žlebarjev
Rudolf. Ime darovalke bakra so navedli na leseni konstrukciji
pod bakrom.

Obred posvetitve sta vodila takratni župnik v Loškem
Potoku, Štefan Pavli, in ribniški dekan Maks Ipavec, zdaj
župnik v Begunjah pri Cerknici.

Hrmiške ženske so nekdaj pri sv. Ani molile cel maj, ko so bile
šmarnice, in cel oktober, ko je mesec rožnega venca. Posebej
slovesno pa je bilo pri kapelici na god sv. Ane, 26. julija.

Zapisano na osnovi pričevanj Anice Debeljak, Ivane Debeljak,
Ivana Knavsa, Rudolfa Rojca, Marije Knavs.
Slike prenove kapelic in slika večjega kipa so deloma last
Ivane Debeljak , deloma pa Marije Bartol.
Staro fotografijo je prispeval Vlado Mohar.
Avtorica prispevka in ostalih fotografij: Blanka Bartol
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Minila sta dva meseca in znova smo za naše zveste bralce pobrskali med knjižnimi policami ter posebej zanje izbrali naslednje zanimive
knjižne novosti, s katerimi si boste lahko krajšali letošnje spomladanske dni!

JULIE HEILAND
Diana, kraljica ljudskih src
London, 1978. Sedemnajstletna Diana
Spencer je povabljena na partijo pola.
Začne se spogledovati s prihodnjim kraljem
Združenega kraljestva, to pa bo za vedno
spremenilo njeno življenje. Niti tri leta za
tem stoji pred tri tisoč petsto povabljenimi
gosti v katedrali svetega Pavla in slavi
poroko stoletja. Ne zmore se ukloniti
vsakdanu v kraljevi družini s svojim
strogim protokolom in Charles ji ne vrača
ljubezni, vendar najde svojo pot. In prav kmalu ima na dlani ves
svet. Toda Diana ni bila samo žena britanskega prestolonaslednika
in modna ikona, ampak tudi ljubeča mati in velika humanitarka,
ki je prečkala minsko polje ali objemala okužene s HIV-om.
Roman Diana, kraljica ljudskih src pripoveduje o življenju in delu
najbolj oblegane ženske svojega časa, ki se je s svojo preprostostjo,
prijaznostjo in predanostjo usidrala v srca ljudi z vseh koncev sveta.

K. A. TUCKER
Divji po srcu
Calla Fletcher se v Toronto vrne kot druga
oseba in se trudi najti svojo pot, vendar je
še vedno zaljubljena v divjinskega pilota,
ki ga je pustila za seboj. Ko se na njenem
pragu pojavi Jonah, in to s predlogom, ki ga
ne more zavrniti, odhiti nazaj na Aljasko,
da bi se skupaj podala v vznemirljivo
prihodnost. Toda Calla kmalu izve, da jo
lahko tudi najboljši nameni pripeljejo do
prelomljenih obljub, kompromis pa prinese
visoko ceno – kočo na podeželju Aljaske, kjer se počuti osamljeno
kot zahodna tundra. Ker je Jonah več zdoma kot doma, začne Calla
tlakovati svojo pot ob sosedi, ki vztraja, da jo bo spremenila v pravo
Aljaščanko, in drugem sosedu, za katerega se zdi, da jo bo prej
ustrelil, kot ji priskočil na pomoč. V svetu z divjimi živalmi, zaradi
katerih se kar naprej ozira čez ramo, in težkimi razmerami, ki se
raztezajo daleč čez hladne, temne, zimske mesece, je lahko že samo
stopiti čez prag naravnost zastrašujoče. To ni prihodnost, ki jo je
imela v mislih Calla, in zato se je začela bati, da je obsojena na to, da
bo navsezadnje le zakorakala po maminih stopinjah.

MAX SEECK
Mreža zla
Max Seeck je finski avtor, ki je zaslovel že
s svojim prvim romanom, Hamurabijevi
angeli, in zanj leta 2016 prejel tudi
nagrado za najboljši prvenec med finskimi
kriminalnimi romani. V njegovem drugem
romanu o Jessici Niemi se detektivka z
ekipo znajde pred primerom izginulih
spletnih vplivnežev. Ko na obalo naplavi
truplo mlade Ukrajinke v šolski uniformi,
se primera povežeta, Jessica pa poleg bitke s
časom bije tudi boj s svojo skrivnostno preteklostjo, ki ji je nenehno
za petami, in s tem, da ogrozi prav vse, kar ima rada.

ELIAS HALLER
Kriptolog
Reši številsko nalogo ali umri! V kanalizaciji
pod Semperjevo opero najdejo umorjeno
ženo obrekljivega novinarja: zadavljeno, v
gala obleki, s številkami, vrezanimi v blede
dlani in podplate. O njeni hčerki Liliani ni
ne duha ne sluha.
Arne Stiller z dresdenske komisije za
umore preiskuje zločin. Je umor povezan s
škandalozno uprizoritvijo v operi ali gre za
bolno predstavo psihopata? Za prepirljivega kriptologa je to prvi
primer po prisilnem dopustu. Odslej šteje vsaka sekunda. Stiller
mora razvozlati morilčevo sporočilo in najti pogrešanega otroka,
preden bo prepozno.

CAROLINE CRIADO PEREZ
Nevidne
Priznana zagovornica žensk in ženskih
pravic Caroline Criado Perez, brazilska
raziskovalka, dolgoletna publicistka in
aktivistka, ki deluje v Veliki Britaniji, je
v svoji večkrat nagrajeni knjigi Nevidne
raziskala šokantne vzroke za spolno
neenakopravnost. Preiskala je vse sfere
človekovega življenja, od različnih
delovnih mest prek domačih in javnih
prostorov, ter pokazala na nevarne vzorce
pri pridobivanju podatkov, na podlagi katerih potem temeljijo
odločitve, ter njihove posledice na življenja žensk. Zanašanje
na statistične podatke in rezultate raziskav je odločilno za
načrtovanje javnih politik na tako pomembnih področjih, kot
so dodeljevanje sredstev za spodbujanje ekonomskega razvoja,
izboljševanje zdravstvenega varstva in nege ter zavzemanje za dvig
ravni izobraževanja. Vendar pa večina podatkov, ki so osnova za
odločanje, spregleda spol kot tak, saj temelji na prepričanju, da je
osnova za večino merjenj moški spol, ženski pa je nekaj atipičnega
in postranskega. Zato sta pristranskost in diskriminacija vgrajeni
v naš družbeni sistem na vseh ravneh, ženske pa zaradi njunih
zahrbtnih posledic plačujejo ogromno ceno v višji porabi svojega
časa, lastnih finančnih sredstev, včasih pa tudi zdravja in življenja
samega.
S tem tudi zaključujemo tokratni pregled nekaterih knjižnih
novosti. Vljudno vabljeni v prenovljeno in razširjeno Knjižnico
Loški Potok! Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje
pomladi! Radi in lepo se imejte ter ostanite zdravi do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Marec - april 2022
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KVIZ GASILSKE MLADINE GASILSKE ZVEZE LOŠKI POTOK 2022

V času epidemije je v zadnjih dveh letih zastalo tudi delo
z mladino v Gasilski zvezi Loški Potok. Vendar so se z
rahljanjem ukrepov v letošnjem letu odprle tudi možnosti za
zbiranje gasilske mladine in organizacijo novih mladinskih
tekmovanj. Tako smo se v naši gasilski zvezi odločili, da prvič
po letu 2020 ponovno organiziramo kviz gasilske mladine.
Na gasilskem kvizu sodeluje ekipa, ki ima 3 tekmovalce in
mentorja. Ekipe so razdeljene v 3 kategorije, to so pionirji,
mladinci in pripravniki. Tekmovanje se deli na praktični in
teoretični del, pri čemer ima slednji pri točkovanju večjo
veljavo. Pri praktičnem opravljajo vajo spretnosti in vajo
vezanja vozlov, pri teoretičnem pa rešujejo različne teste z
gasilsko tematiko.

Občinsko tekmovanje smo organizirali v soboto, 9. 4. 2022,
v novem večnamenskem objektu na Hribu. Po otvoritvi
tekmovanja so v veliki dvorani ekipe pionirjev in pripravnikov
najprej pisale teste, v garaži pa so mladinci opravljali vaje,
nato pa smo kategorije zamenjali, da so mladinci pisali teste,
pripravniki in pionirji pa opravljali vaje. Tekmovanja se je
udeležilo 19 ekip, od tega 8 ekip pionirjev, 10 ekip mladincev
in 1 ekipa pripravnikov. Ekipe so prihajale iz prostovoljnih
gasilskih društev Mali Log (2), Podpreska (5), Retje (4) in
Travnik (8).
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Z občinskega tekmovanja – gasilskega kviza za mladino
se prve tri ekipe vsake kategorije uvrstijo na regijsko
tekmovanje gasilske regije Ljubljana II, v katero poleg naše
spadajo še gasilske zveze Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna
Gorica, Kočevje in Ribnica. Razveseljujoče je, da na regijsko
tekmovanje ekipe pošiljajo vsa društva, ki so se udeležila
tekmovanja. Tako so šle na regijski kviz gasilske mladine, ki je
bilo 23. 4. 2022 v podružnični šoli Zagradec (OŠ Stična, GZ
Ivančna Gorica), po 1 ekipa iz PGD Mali Log (pionirji) in
PGD Podpreska (pionirji), 2 ekipi iz PGD Retje (mladinci,
pripravniki) ter 3 ekipe iz PGD Travnik (pionirji, 2 x
mladinci).

Vsem ekipam čestitam za udeležbo na gasilskem kvizu. Na
koncu se za izvedbo Kviza gasilske mladine Gasilske zveze
Loški Potok 2022 zahvaljujem vsem gasilskim društvom,
ki so prispevala sodnike, redarje in opremo, ter vsem, ki so
kakorkoli pomagali. Posebna zahvala pa gre seveda vsem
mentorjem, ki delajo z gasilsko mladino in s tem skrbijo za
prihodnost gasilskih vrst v naši gasilski zvezi.
Sašo Lavrič,
predsednik mladinske komisije GZ Loški Potok

Odmevi
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KOTIČEK ZA STARŠE
PREBERI MI PRAVLJICO, PROSIM: POMEN
BRANJA PRAVLJIC V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Se spomnite prizora iz otroštva, ko sta vam mama ali oče pred
spanjem prebrala kakšno pravljico? In tistih občutkov, ko
ste komaj čakali izvedeti, o čem bo tokrat govorila zgodba?
Branje pravljic tudi danes otrokom pomeni nekaj posebnega.
Nekateri uživajo ob poslušanju o dogodivščinah pravljičnih
junakov, drugi pa so med branjem nemirni in jim pozornost
jemljejo druge stvari. Kljub temu je pomembno, da beremo
enim in drugim.

– Z branjem spodbujamo otrokov razvoj govora, domišljije
in besednega zaklada.
– Pravljice pripomorejo tudi k razvoju sposobnosti
vživljanja v situacijo drugega, t. i. empatije.
– Ko starši berejo z otrokom, s tem tudi utrjujejo skupno
čustveno vez.
– Pravljični liki in interakcije med njimi pripomorejo k
razvoju komunikacijskih spretnosti otroka.
– Z branjem knjig, ki so primerne otrokovi starosti, ter z
napredkom bralnega razumevanja otroka se podaljšuje
čas otrokove koncentracije. Branje tudi izboljšuje spomin.
– Otrok preko ustrezno izbrane pravljice lažje sprejema
nove ali stresne situacije.
– Z branjem se razvijajo otrokova sposobnost razumevanja
abstraktnih pojmov, logično razmišljanje ter razumevanje
vzrokov in posledic.
– In morda najpomembnejše: zgodnje branje otroku
pomaga, da knjigo dojema kot nekaj, kar ga razveseljuje,
in ne kot obvezo. Zato otroke k branju spodbujajte, nikoli
pa jih v to ne silite.

BRANJE PRAVLJIC V VRTCU

Pravljic otrokom ne beremo le zato, da se umirijo in lažje
zaspijo, temveč je branje otrokom tudi ključno za razvoj
začetne pismenosti. Ta se začne na neformalen način že v
prvem starostnem obdobju (do 3. leta). Največkrat se otrok
s knjigo takrat igra ter opazuje in posnema odrasle, ki listajo
knjigo. Zato je pomembno, da odrasli s knjigami ravnamo
spoštljivo. Otrok preko knjig prične spoznavati vlogo pisnega
jezika, ko pa mu odrasli glasno beremo, malček že spoznava
značilnosti in pravila branja (npr. da beremo od leve proti
desni). V drugem starostnem obdobju (od 3. do 6. leta) se
otrok že zaveda, da izgovorjene besede lahko zapiše in jih
prebere. V šoli pa se otrok začne opismenjevati na formalen
način, torej se sistematično uči branja in pisanja.
Otroci se s knjigami in pravljicami srečajo že zelo zgodaj v
otroštvu, najprej z raziskovanjem in gledanjem knjig. Dobro
je, da so knjige za najmlajše malce bolj trpežne in so lahko
narejene iz blaga, kartona ali plastike. Te knjige ne vsebujejo
nič ali malo besedila. Pomembno je, da se v tem obdobju z
otrokom ob listanju knjige pogovarjamo in jim postavljamo
vprašanja ter jih s tem aktivno vključimo v branje. Postopoma
posegamo po knjigah z vse več besedila. V predšolskem
obdobju je dobro, da so v knjigah velike tiskane črke. Seveda
pa je izbor knjige odvisen od razvoja in interesa vsakega
otroka posebej.
Razlogi, zakaj je dobro brati otrokom:
– Pravljice so pozitivno učinkovito vzgojno sredstvo, saj
otrok skoznje spoznava sebe in svet okoli njega.
– Branje pravljic vsak dan, na primer pred počitkom, otroku
pomaga pri dnevni rutini, ki je za predšolske otroke še
kako pomembna, ker otroku predstavlja varnost.
Marec - april 2022

V vrtcu otroke spodbujamo k branju knjig na najrazličnejše
načine. Naš vrtec je vključen tudi v projekt Bralna značka.
V igralnicah so knjige in otroške revije otrokom vedno na
voljo, da sami posegajo po njih. Otrokom v sklopu dejavnosti
ali pred počitkom preberemo zgodbe, ki jih vzgojiteljice
izberemo glede na razvojno stopnjo in interes otrok.
Otroke iz skupine Metulji pa vsakodnevno pred počitkom
obiščejo četrtošolci in petošolci, ki jim berejo. Vzgojiteljice
se vse več poslužujemo tudi tehnike kamišibaj, ki je otrokom
nadvse zanimiva. Kamišibaj je pripovedovanje zgodbe ob
ilustracijah, ki so vložene v lesen ''oder''. Večkrat nas obišče
tudi knjižničarka, ki nam v sklopu pravljičnih uric predstavi
različne kakovostne slikanice, starejši otroci pa imajo
pravljične urice kar v knjižnici. Otroci iz starejših skupin
vsak teden domov odnesejo knjigo iz šolske knjižnice, ki jo
doma preberejo skupaj s starši, v vrtcu pa jo lahko potem
predstavijo tudi ostalim otrokom.
Naj zaključim z mislijo, ki ni nujno vezana samo na otroke,
temveč lahko velja tudi za odrasle:
''Pravljice bogatijo otrokovo življenje in ga obdajajo s
čudežnostjo prav zato, ker se otrok natančno ne zaveda, s čim
so ga očarale.'' – B. Bettelheim
Viri:
Branje v predšolskem obdobju. Dostopno na: https://www.vrtec-kamnik.si/f/
docs/clanki-starsem-v-pomoc_1/Branje_v_predsolskem_obdobju.pdf
Kralj, S. (2016). Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v predšolskem
obdobju (diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. Dostopno na: http://
pefprints.pef.uni-lj.si/3489/1/Vloga_star%C5%A1ev_v_procesu_razvijanja_
otrokove_pismenosti_v_pred%C5%A1olskem_obdobju.pdf
Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Zapisala: Teja Oblak
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UTRINKI IZ NAŠEGA VRTCA:
V vrtcu se nam je veliko dogajalo.
Vzgojiteljici in otroci iz skupine Metulji so pripravili dve
predstavi.
Vzgojiteljici Monika L. in Teja sta nam odigrali predstavo
Čarobni sneženi mož, otroci iz skupine Metulji pa so odigrali
predstavo Zimski prijatelj. Uživali smo v gledanju in komaj
čakamo prihodnje.

SEVEDA PA NE SMEMO POZABITI NA PUSTNI
ČAS.
Na pustni torek smo se vse vrtčevske skupinice našemile v
gusarje, pirate, zajčke, princeske in še bi lahko naštevali. Naš
vrtec se je spremenil v pravo pravljično deželo. Po skupinah
smo priredili pustne zabave z baloni, glasbo in milnimi
mehurčki, odpravili pa smo se tudi na pustni sprevod v
okolici vrtca.

POHVALITI SE MORAMO Z NAŠO NOVO
PRIDOBITVIJO – VOZIČKOM ZA ŠTIRI OTROKE.
Voziček smo kupili s sredstvi iz Mercatorjeve donacije, ki jo
je dobil vrtec ob otvoritvi prenovljene trgovine Mercator na
Hribu. Ob prvem toplejšem vremenu in sončnih žarkih so se
otroci iz skupine Čebelice odpravili na prvi sprehod. Štirje
otroci so sedeli v vozičku, ostali pa so ponosno korakali ob
pomoči vrvice.
18
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Starejše starostne skupine je obiskal terapevtski kuža Tuki.
Otroci so bili navdušeni in ga z veseljem pričakujejo v
naslednjih mesecih.
Monika Lavrič

Z ELEKTRIČNIM KOLESOM IN S TURNIM KOLESARSKIM
VODNIKOM OD NATURE DO KULTURE
Občina Loški Potok je vodilni partner projekta S kolesom od
nature do kulture, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerji projekta so še
Občina Sodražica, Lesna zadruga Loški Potok z. b. o., so. p.,
Občina Osilnica, Zavod za kulturo in turizem Kostel, Občina
Dobrepolje, Občina Velike Lašče, Kolesarsko društvo Melamin,
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje in Občina Ribnica.
Cilj projekta je povečanje prepoznavnosti območja LAS
Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, povezovanje
in povečanje lokalne turistične ponudbe in spodbujanje
trajnostnega oziroma zelenega turizma s spodbujanjem
uporabe sredstev trajnostne mobilnosti (kolesarstvo).

Ena izmed aktivnosti projekta je bil tudi nakup petih električnih
koles, ki bodo v občini Loški Potok na voljo za izposojo v
Gostilni Pri Kapcu v Travniku tistim obiskovalcem, ki bi se
želeli nekoliko lahkotneje popeljati po gozdnih stranpoteh,
saj bi jim pri tem pomagal električni motor. Obiskovalci se
bodo lahko orientirali sami po obstoječih kolesarskih poteh
ali pa si bodo izbrali poti iz novega digitalnega kolesarskega
vodnika, ki nastaja v okviru projekta. Zamišljen je tako, da
bo obiskovalcem ponujal spoznavanje nature in kulture
celotnega območja LAS in je namenjen tudi povezovanju
in promociji posameznih turističnih točk in ponudnikov, ki
skupaj tvorijo privlačno, trajnostno naravnano destinacijo,
kjer se bodo turisti zadržali več dni. Zahtevnejši obiskovalci
si želijo tudi spremstva »pravega« vodnika, ki jih lahko vodi
tudi po bolj skritih poteh in jim pokaže tiste značilnosti
kraja, ki jih še posebej zanimajo.
V sklopu projekta tako organiziramo izobraževanje za turne
kolesarske vodnike, s katerim si lahko zainteresirani kolesarji
pridobijo uradno licenco in naziv turnokolesarski vodnik pri
Planinski zvezi Slovenije.
Koordinatorica projekta
Tina Zajc Zver
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DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
LOŠKI POTOK
S sproščanjem protikoronskih ukrepov so se ponudile
možnosti, da v študijskem letu 2021/2022 nadaljujemo z
izobraževanji v programih, ki so se začela oktobra 2021:
Računalništvo, Osnove informacijske tehnologije, Uporaba
pametnih telefonov in Umovadba. Prvič pa so se marca
2022 srečali prijavljeni v jezikovna izobraževanja, ki smo
jih morali lansko jesen odpovedati, še preden so se začela –
Angleški pogovori, Angleščina za začetnike in Italijanščina
za začetnike. Iz objektivnih razlogov pa se bo Umetnostna
zgodovina nadaljevala šele maja.

V Loškem Potoku je pritegnil največ pozornosti program
Računalništvo za začetnike, ki se ga udeležuje 15 občank in
občanov. Študijsko leto se sicer bliža koncu.

Do marca 2022 smo izvajali samo izobraževanja na prostem.
Udeležence treh pohodov je nad Sodražico očarala Claustra,
januarja pa je tri članice in dva člana našega društva navdušila
hoja na smučeh. Še v aprilu smo smučali po zasneženih
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košenicah nad Malim Logom. Društvo je zagotovilo
potrebno opremo – smuči, palice in čevlje, ki bodo aktualni
spet v naslednji zimi. Pohodništvo pa se bo nadaljevalo,
takoj ko bo teren dopuščal varno hojo, prijavite se lahko vse
do sredine junija. Mentor že pripravlja tudi različne druge
izobraževalne pohode, saj Loški Potok s svojo okolico nudi
številne zanimivosti, ki so primerne tudi za širšo ponudbo
izobraževalnih pohodov Slovenski univerzi za tretje
življenjsko obdobje.

Izobraževanja v UTŽO Loški Potok bodo bolj aktualna
jeseni, zato smo člani upravnega odbora društva obiskali
občinsko vodstvo in bili deležni spodbudne podpore za
širitev ponudbe izobraževanj za starejše v Loškem Potoku.
Društvo UTŽO se želi vključiti tudi v projekt Digitalizacija
starejših. Gre za projekt Evropske unije, ki je predvsem
namenjen starejšim od 75 let. Ta populacija v svojih
nekdanjih službah večinoma ni imela opravka z računalniki,
kar je v današnjih časih zanje vse večji problem. Veseli nas,
da župan Ivan Benčina podpira to izobraževanje na občinski
ravni. Sestanka pri njem se je udeležil tudi Vinko Košmerl, ki
z občinske strani zgledno skrbi za komunikacijo z društvom.

Matjaž Nosan
Odmevi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Fani Debeljak

LEPA SI, POMLAD
Pomlad, prelepa si,
srce se veseli,
ko tvoje lepote
zrejo moje oči.

S teboj se pomladim,
lahen korak dobim,
ko v naročje tvoje hitim.

S pogledi božam cvetlice,
ki priklanjajo glavice.
Čebelam odpirajo cvet,
nudijo sladki jim med.

Kdo bil je ta vrtnar,
ki toliko lepot je nasejal?
Kdor v naravi uživati zna,
v duši veselje, mir ima.

Radujem se ob brstenju dreves,
vse naokrog je polno čudes.
Prišla je pomlad. Dolge noči so pozabljene, vse spet cveti in brsti. Tudi v društvu smo polno zaživeli, spet smo začeli z
rokodelskimi delavnicami in s pohodi in po dveh letih smo imeli zbor članov. Ugotavljam, da je bilo leto 2020/2021
res posebno leto, kljub temu pa smo, lahko rečem, uspešno realizirali kar nekaj nalog, ki smo si jih zadali. Realizirali
smo pravzaprav dosti več, kot smo sploh lahko pričakovali, da pa nam je vse to uspelo, se moram seveda zahvaliti naši
predsednici, ki res odlično vodi društvo.

90-LETNIKA
Konec februarja sta dva naša člana praznovala 90-letnico
rojstva: na Hribu Janez Knavs, v Malem Logu pa Jože Anzeljc.

Janeza Knavsa s Hriba sta obiskali predsednica društva Marija
Turk in Marija Slavec. Predsednica je o obisku zapisala sledeče:
»Janez Knavs živi na Hribu in je član društva upokojencev
od leta 1996. Dne 16. 2. 2022 je praznoval častitljivi jubilej,
90-letnico. Rodil se je na Hribu, v družini je bilo pet otrok.
Doma sta živela en brat in sestra.
Po osnovni šoli je šel delat kot »malovar«, nato pa v Glažuto
kot gozdar furman. Furali – vozili so les z državnimi konji.
Za mlade fante je bilo delo naporno, težko. Bilo je potrebno
delati, da je družina preživela. Mlad fant pri osemnajstih letih
je bil potrjen za vojsko, ki jo je služil v Osijeku kot graničar.
Pravi, da je v mladosti zelo rad pel.

Marec - april 2022

Leta 1957 se je poročil z
Danico Mohar iz Retij. Njun
zakon traja že 65 let. Leta
1966 sta odšla skupaj z ženo
za boljšim življenjem na delo
v Nemčijo. Tam sta se jima
rodila dva otroka, dva pa doma
v Loškem Potoku. V Nemčiji
je delal 30 let v tovarni, kjer
so polnili mineralno vodo, v
Bad Liebenzellu. Kot vesten,
pošten delavec je napredoval
najprej v mehanika, nato v
voznika tovornega vozila.
Ko se je upokojil, je prišel
domov na Hrib in začel
živeti kot upokojenec. Rad
se je udeleževal društvenih izletov in drugih prireditev. Te
trenutke ima v lepem spominu.
S starostjo pridejo tudi težave, predvsem zdravstvene, ki jih s
pozitivno mislijo lažje premaguje. Prav na dan našega obiska
ga je obiskala hči z družino, ki živi v Nemčiji. Ima 4 vnukinje,
ki ga vedno razveselijo, ko pridejo iz Nemčije na obisk v
njegovo rojstno vas Hrib.
Z Marijo Slavec sva mu čestitali in zaželeli, da bi mu zdravje
še služilo in da naj živi še mnogo let.«
Na drugi obisk pa sva se odpravili s predsednico. Odšli sva v
Mali Log. To pa je bil obisk, malo drugačen od drugih, poln
življenjskih zgodb, pripovedovanja in modrosti. Gospod zase
pravi, da je bil tesač in da je to delo opravljal res zelo rad in
z ljubeznijo, da je gospodar 20 hektarov velike kmetije, da
je mož in oče štirih otrok, ata enajstim vnukom in praded
osmim pravnukom. Pričakal naju je v topli kuhinji, kjer je stal
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pri štedilniku, na katerem je že vrela voda za kavo oziroma
čaj. Mislim, da ste uganili, koga sva s predsednico obiskali
tokrat – Jožeta Anzeljca iz Malega Loga 21, po domače se
j
reče ppri Štalarjevih.
Kot 15-letnik je že začel
delati na gozdni upravi
v Podpreski, kjer je bil
ppoklicni tesač pet let.
K
Kakšno leto prej pa je že
oopravljal dela kosca. 23.
112. leta 1953, dan pred
bbožičem, je spoznal in se
za
zaljubil v svojo bodočo
že
ženo Zofijo, s katero se
je poročil leta 1959, ko je
od
odslužil skoraj 3-letno vojsko
v Osijeku, na »granici«.
Po vojski je kupil konje ter
fura
fural in prevažal »krcle« kot
priv
privatnik. Poročil se je in se
zapo
zaposlil na Inlesu v Travniku,
kjer je bil zaposlen točno 30
let. L
Leta 1990 je odšel v pokoj,
star 58 let. Za vsa poslopja
doma je tramove stesal sam.

Lepo je bilo poslušati in obujati spomine, zato se na koncu še
enkrat zahvaljujem za gostoljubje in mu želim še na mnoga,
mnoga leta. Na zdravje!

SREČANJE LITERATOV DOLENJSKE IN BELE
KRAJINE
V petek, 25. 2. 2022, je v Črnomlju potekalo srečanje
literatov. Pravico do sodelovanja na prireditvi imajo člani
društev upokojencev z avtorskimi deli. Prijavljena dela se
lahko vsebinsko navezujejo na temo osebnih doživljanj,
počutij, izkušenj, resničnih dogodkov in preživljanja časa v
tem ali bodočem obdobju. Literarne stvaritve so lahko proza,
poezija, misli, kratke zgodbe ali šale.
Za sodelovanje na srečanju literatov smo prijavili Fani
Debeljak in Marijo Slavec. Fani je predstavila dve svoji pesmi,
skupaj pa sta odigrali zanimiv skeč, s katerim sta nasmejali
prisotne.

Težko je šel v pokoj, navajen je bil
delati. Kupil si je štiri krave in šel
na tečaj za molžo v Cerknico. Na
tečaju je njega zanimala ročna
molža, ne takšna z molznim
strojem, in vsi so se mu smejali.
Od takrat naprej je sam vsak
dan pomolzel štiri krave, žena je
mleko nosila prodajat in je rekla,
da je od tedaj naprej, ko je molzel
mož, ona v nebesih.
Zase pravi, da še nikoli ni bil tako
srečen, kot je sedaj. Nikoli ni
kadil, ne rabi očal, kuha redno –
domačo hrano – in pravi, da ima
takšnega jedca (ženo), ki vse, kar
skuha, pohvali. Pohvali domače,
da so zelo pridni, in hudomušno
doda, da stari ljudje ta mladim
najbolj »nucajo«, če so tiho.
Rojen je bil 29. 2. prestopnega leta
1932 in pove, da je bilo v tem letu
v Loškem Potoku rojenih 75 otrok; seznam vseh je zapisal
in ga hrani. Vpraša naju, če veva, zakaj je bilo takrat toliko
otrok, in razloži, da ni bilo elektrike, bila je tema, zakonska
postelja majhna, en »kovter«, ni bilo centralne in največja
»gorkuta« je bila, da si se stisnil skupaj.
Zgodb za poln koš, lahko bi poslušali in poslušali, toda čas
je res neusmiljen in potrebno se je bilo posloviti. Še ko sva
s predsednico odhajali skozi vrata, nama je povedal zadnjo
modrost: »Stara se ne smeta preveč rada imeti, ker je potem
hudo, ko eden odide!«
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NAJ NAM BO TOPLO
Tako kot lani smo se tudi letos odzvali na ZDUS-ov natečaj
in humanitarno akcijo »Naj nam bo toplo«, s katerima želijo,
da bi v zimskem času izdelali volneni izdelek, ki bi ga predali
izbrani osebi v svojem okolišu. Na natečaj so se odzvale naše
članice Ivica Levstek, Marija Slavec in Jožica Rus.
Odmevi
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Ivica Levstek je spletla kapo
in tople nogavice iz 100-%
volne. 2. 3. 2022 je izdelka
podarila našemu članu Albinu
Debeljaku iz Retij, ki živi sam.
Bil je zelo vesel, presrečen, da
bo za dolge sprehode obul
n
nogavice, na glavi pa ga bo
ggrela lepa, topla kapa.

tehnikami, ter igrače in izdelke, narejene z nitjo in šivanko.
Tako je v avli doma nastala res lepa razstava naših izdelkov,
ki bodo varovancem in zaposlenim doma polepšali dolge
dneve. Tudi oči obiskovalcev se bodo ustavile na cvetju,
nakitu in drugih unikatnih, ročno izdelanih izdelkih.

M
Marija Slavec in Jožica Rus
ssta spletli nogavice in kapo,
vvolno sta prispevali sami.
M
Marija Slavec je oba izdelka
ppodarila naši članici Zlati Turk
iz Malega Loga, ki jo pestijo
rrazne zdravstvene težave.
O
Obdarovanki kapa zelo pristaja,
tudi nogavice, ki jih je izdelala Jožica Rus, bo z veseljem obula.
Lepo je videti, da z malenkostjo osrečiš in razveseliš človeka.

■ Na rokodelski razstavi z ZDUS-ovega natečaja PIRHI
sodelujeta Anica Debeljak in Meta Buček s svojima
čudovitima izdelkoma. Razstava je odprta od 1. marca
do 31. maja 2022 v prostorih Zveze društev upokojencev
Slovenije (ZDUS) v Ljubljani, Kebetova ulica 9.

Foto: Anica Debeljak

RAZSTAVE ROKODELSKIH IZDELKOV NAŠIH
ČLANIC
■ V domu starejših občanov Loški Potok smo članice
rokodelske sekcije 10. 3. 2022 uredile še dve vitrini z
našimi izdelki. Prva vitrina, ki je na ogled že dva meseca,
prikazuje nakit in izdelke, narejene s servietno tehniko.
V drugi dve pa smo postavili cvetje, narejeno z različnimi
Marec - april 2022

Foto: Meta Buček
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■ Tudi na pošti na Hribu smo 7. 4. 2022 zamenjali in
postavili razstavo rokodelskih izdelkov naših članic
na temo velike noči. Če ste prišli v naše lepe kraje kot
obiskovalec ali če ste domačin, ste si lahko prišli pogledat
pogledat, kaj vse je nastalo na naših delavnicah in kaj
vse so naše članice naredile doma. Razstavo so postavile
Meta, Milena in Andreja.

Občni zbor je vodila Branka Mohar. Poročali smo o minulem
delu in o vsem pomembnem, kar se je dogajalo v letu 2021,
kaj načrtujemo v letu 2022 ter v kakšni kondiciji je društvo
na finančnem področju.

V letu 2021, na dan 31. 12. 2021, je naše društvo štelo 211
članov – 137 žensk in 74 moških. 79 članov je tudi članov
vzajemne samopomoči. V društvo so v letu 2021 pristopili
4 novi člani.

OBČNI ZBOR 2022
V nedeljo, 3. 4. 2022, smo imeli v našem društvu zbor članov
društva. Udeležilo se ga je 85 članov in gostov. Na povabilo
so se odzvali predsedniki iz DU Draga, DU Ribnica in DU
Sodražica ter predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine
Dušan Kraševec.

V letu 2021 je umrlo 17 članov – 9 žensk in 8 moških:
■ Stanko Anzeljc, Mali Log 26
■ Ljudmila Šega, Šegova vas 31
■ Janez Šega, Šegova vas 13
■ Antonija Kordiš, Srednja vas 15
■ Pavel Bartol, Retje 15
■ Alojz Ruparčič, Travnik 92
■ Marica Knavs, Hrib 68
■ Alojz Bartol, Hrib 39
■ Janez Novak, Retje 103
■ Marta Šega, Travnik 4
■ Valentina Košmerl, Retje 26 b
■ Jože Levstek, Travnik 50
■ Albina Krajec, Srednja vas 3
■ Janez Lavrič, Šegova vas 23 a
■ Ivana Lavrič, Retje 118 a
■ Marija Oražem, Retje 99
■ Ivana Rus, Travnik 101
SLAVA JIM!
Trenutno je najstarejša članica društva po letih Pavla Gregorič
iz Srednje vasi 8, rojena 18. 12. 1924, po stažu pa Franc
Levstek, Travnik 20, ki je član od leta 1977, to je že 45 let.
V letu 2021 sta izstopila 2 člana, ki sta se nam letos ponovno
pridružila, 15 članov je bilo oproščenih plačevanja članarine.
Oproščeni so člani, ki so v DSO, in člani nad 90 let. Članarina
društva je v letu 2021 ostala nespremenjena in že od leta 2013
znaša 10 €, članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada pa
12 € po članu.
V letu 2021 smo imeli tri sestanke upravnega in nadzornega
odbora, 2 predavanji (Starejši pešci v prometu in Mediacijski
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postopek kot možnost za mirno reševanje sporov),
organizirali smo 14 rekreacijskih pohodov (vodja pohodov
je Jožica Rus), Povasienke so nastopile dvakrat, dramska
skupina pod vodstvom Fani Debeljak je imela 12 nastopov,
imeli smo 7 rokodelskih razstav, vse v izložbenem oknu na
pošti na Hribu.

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

Sodelovali smo tudi z nevladnimi organizacijami –
COKNPOK Zavodom za okolje in kulturo v projektu
Obedi ter obredi, ki ga vodi Andreja Škrabec, ter Zavodom
Parnas v projektu Božič z okusom, pod vodstvom Metke
Starič.
Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec
je na občnem zboru Mariji Slavec podelil priznanje PZDU za
dolgoletno aktivno in ustvarjalno delo v društvu in PZDUju. Prav tako je našemu društvu podelil plaketo ZDUS ob
jubilejnem dogodku – 70-letnici od ustanovitve društva.
Naše društvo je bilo ustanovljeno 18. 12. 1952.

V kulturnem programu so sodelovali Marija Slavec in Fani
Debeljak s skečem, Fani tudi s svojima avtorskima pesmima
in seveda je poskrbela tudi za humorno noto, na harmoniko
je zaigral France Levstik – Belčev, zapela pa sta Franc Levstik
in Marija Debeljak.
Stanko Modic je poskrbel za ozvočenje, da smo
se dobro slišali, Milena
Turk in Meta Buček za vso
namizno dekoracijo. Meta
je postavila tudi rokodelsko
razstavo izdelkov, ki smo jih
naredili na delavnicah, svojih
izdelkov in izdelkov Milene
Turk, Marije Anzeljc in Marije
Debeljak. Mlajše upokojenke
so razdelile hrano vsem
prisotnim na občnem zboru.
Željko in Rajko pa sta pripravila
prostor za občni zbor.
Najlepša hvala vsem, ki ste
pomagali in poskrbeli, da smo
občni zbor lahko uspešno
izpeljali.
Marec - april 2022

ROKODELSTVO – DELAVNICE ROČNIH DEL
V društvu smo ponovno začeli z delavnicami ročnih del.
Srečanja potekajo v večnamenskem objektu na Hribu, ki
je res primeren za tovrstno dejavnost, saj je velik in svetel,
predvsem pa topel. Hvala občini za dano možnost. Do sedaj
smo imeli že štiri delavnice, in sicer:

PIRHI
Letos prvič, drugače pa po res dolgem času smo v društvu v
torek, 15. 3. 2022, organizirali rokodelsko delavnico. Ker je
bila blizu velika noč, so bili tema PIRHI. Delavnica je bila
medgeneracijska, saj so na njej poleg članic prisostvovali tudi
otroci. Delavnico je vodila Meta Buček, ki je tudi poskrbela
za ves material, ki smo ga potrebovali. Pokazala nam je nekaj
različnih tehnik izdelovanja oziroma krašenja pirhov. Nastali
so čudoviti izdelki.
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ŠIVANA VOŠČILNICA
Rokodelsko delavnico z izdelovanjem šivane velikonočne
voščilnice smo imeli 29. 3. 2022, saj se je velika noč res hitro
bližala. Mentorica delavnice je bila Andreja Mišič, ki je
poskrbela za ves potreben material za izdelavo – velikonočne
motive, stiropor in raznobarvne niti. Vsaka udeleženka je
prinesla škarje, šivanko in veliko dobre volje. Nastale so
krasne voščilnice:

MAK
V torek, 22. 3. 2022, smo imeli že drugo zanimivo rokodelsko
delavnico. Ta je bila namenjena izdelovanju maka iz krep
papirja. Vodja delavnice je bila Milena Turk, ki je poskrbela
za ves material, ki smo ga potrebovali, in nam prikazala
izdelovanje enojnega in večlistnega maka. Ko smo izrezali
cvetne liste, smo jih prilepili na posušena makova stebla.

OKRAŠEN GLINEN CVETLIČNI LONČEK
6. 4. 2022 smo imeli že četrto delavnico letos. Pod
mentorstvom Mete Buček smo tokrat krasili glinene
cvetlične lončke z akrilnimi barvami, ki smo jih nanašale s
čopičem ali gobico. Meta je poskrbela za vse pripomočke,
same pa smo prinesle čopiče in časopisni papir. Tudi tokrat
so se nam pridružili otroci, ki smo jih bili zelo veseli, saj je
medgeneracijsko sodelovanje zelo pomembno.

NOVI ČLANI
Letos se je k našemu društvu priključilo oziroma včlanilo že
15 novih članov. Še vedno se nam lahko pridružite, veseli
bomo vsakega. Dobrodošli in lepo vabljeni!
ij
Naš novi član Albin Turk iz Ret
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FOTO ZGODBA
Na rokodelskih delavnicah
si izmenjujemo tudi
veliko idej in izkušenj.
Na eni izmed delavnic
nam je Anžetova Marija
iz Malega Loga pokazala,
kako iz serviete narediš
nagelj. Veliko boljši izdelek
dobimo, če imamo tršo
gostinsko servieto. V nekaj
minutah je nastal res lep
nagelj.
IN DRUGA FOTO ZGODBA:
Moški stare šole je naš
podpredsednik
Željko
Eranovič. Rožica za Majdo,
rožica za predsednico in
rožice za vse ostale prisotne
ženske na prvem sestanku
upravnega in nadzornega odbora društva v letu 2022.
Hvala za tako lepo pozornost, Željko!

Fani Debeljak:

PRIJATELJ MOJ
Ko v duši me boli,
takrat prijatelj moj,
papir, si ti.
Tudi svinčnik je pozvan,
skupaj popiševa tvojo stran.
Svinčnik v roki vodim,
iz črk besedo naredim,
vejice in pike, to vse uredim.
Iz besed nastanejo vrstice,
iz njih rime in kitice.

Vse, kar v glavi se porodi,
hitro napišem si.
Rado se zgodi,
da prehitro mi izpuhti.
Pišem, berem knjigo,
da možgani se bistrijo.
Negujem dušo in telo,
sprehoda ne pozabim,
objem narave nujno rabim.

MALO ZA ŠALO:
Urinski test za bolezni starostnikov. Lulajte nekje na
dvorišču:
■ če bodo prišle mravlje, je diabetes
■ če ste se polulali po nogah, je prostata, urinska
inkontinenca
■ če zaznate vonj po žaru, je holesterol
■ če vas boli roka, ko ga otresete ali ko si obrišete rit, je
artritis
■ če se vrnete v hišo, ne da bi ga pospravili v hlače ali
oblekli hlačke, je alzheimer
Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Marija Turk, Andreja Mišič,
Dušan Kraševec in Tanja Lavrič
M
Marec - aprilil 202
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SIBOR INOTHERM NA EVROPSKEM PRVENSTVU V JU-JITSU –
KRETA 2022
Med 1. in 3. aprilom 2022 je v Grčiji
na otoku Kreta potekalo Evropsko
prvenstvo za U16, kadete in mladince,
in sicer v ju-jitsu borbah, duo sistemu,
show duo sistemu ter ne-wazi, ki se ga je
udeležilo preko 600 tekmovalcev iz 25
držav. Evropskega prvenstva se je pod
okriljem Ju-jitsu zveze Slovenije udeležilo tudi 18 slovenskih
reprezentantov, ki so odlično zastopali barve Slovenije.

Člani Sibor Inotherm so se prvenstva udeležili z 11 člani in
2 trenerjema (Boštjan in Janko Divjak) ter tekmovali vse tri
dni prvenstva.
Prvi sta nastopili Neža Levstik in Sara Divjak v duo sistemu
kadetinj - ženski pari. Prvo borbo sta naši dekleti zmagali,
kar pa je v ugodnem žrebu pomenilo že veliki finale in borba
za naslov prvakinj. V finalu ju je čakal drugi par iz Nemčije,
ki pa je bil žal za naši punci premočan in sta s tem Neža in
Sara postali EVROPSKI PODPRVAKINJI, kar je sanjski
rezultat zanju.
Istočasno sta se na tatamiju borila tudi Nejc Podlogar in Jaka
Divjak v duo sistemu mladinci - moški pari, ki sta v svoji
skupini suvereno premagala tako Belgijca kot grški par. Dve
zmagi sta pomenili, da sta se fanta uvrstila v polfinale kot
nosilca skupine. Tesen boj proti drugemu paru iz Grčije je žal
prinesel poraz, kar je pomenilo BRONASTO MEDALJO
na prvenstvu in s tem veliko vzpodbudo za nadaljnje treninge.
Čestitke fantoma.
Nato se je na tatamiju borila debitantka na prvenstvih
Tinkara Golja v borbah U16 do 52 kg.
Tinkara je imela prvo borbo proti Nemki, ki je bila tokrat
premočna, zato je Tinkaro že čakala borba za 3. mesto. V
malem finalu se je pomerila z drugo Nemko, ampak je tudi
to borbo Tinkara izgubila, toda pridobila veliko izkušenj in
osvojila visoko 5. mesto na prvenstvu.
Zadnji pa je nastopil Dorin Ofak v kategoriji kadetov borbe
do 81 kg, kjer ga je čakalo 13 nasprotnikov. Dorin je prvega
tekmovalca iz Italije premagal, v drugem krogu pa ga je čakal
premočan nasprotnik iz Nemčije, ki je bil boljši. Dorin je
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pričel repasaž borbo proti Romunu, ki je bil tokrat boljši, kar
je pomenilo za Dorina končno 9. mesto v Evropi. To je bil
njegov krstni nastop na velikih tekmovanjih in zanj odlična
izkušnja.
Drugi dan so na tatami stopili
najmlajši in novinci iz Siborja,
Laura Zajc in Jan Divjak v duo
sistemu U16 - mešani pari ter
Evelin Kožuh in Hana Rus duo
sistem U16 - ženski pari. Oba
naša para sta imela v svojih
kategorijah za nasprotnike dva
para iz Grčije. Naši novinci
so prikazali dobre predstave
in pogum ter na koncu oboji
osvojili izjemne BRONASTE
MEDALJE. Odlična popotnica
za naslednja leta in verjamemo,
da bodo uvrstitve še stopničko
ali dve višje.
Zadnji dan v nedeljo pa je
nastopil naš izkušeni duo par
Jaka Divjak in Nika Kotar
med mladinci - mešani pari.
Kot smo od njiju pričakovali, sta začela prepričljivo in v
prvi borbi suvereno premagala par iz Grčije, v polfinalu še
par iz Francije. V velikem finalu sta ju čakala predstavnika
iz Avstrije. V finalu sta bila naša člana že od začetka boljša in
to sta še samo stopnjevala do konca. Nika in Jaka sta postala
EVROPSKA PRVAKA. Čestitke, izjemno, rezultat pa je
plod trdega in vztrajnega dela. Bravo!
Evropsko prvenstvo v Grčiji je bilo za člane Siborja izjemno
v več pogledih. Na prvenstvu so skoraj vsi člani osvojili
medalje (5 odličij, 1 zlato, 1 srebrno in 3 bronaste medalje),
poleg tega pa še 5. in 9. mesto. Na tekmovanje smo odšli s kar
6 člani, ki so prvič nastopili na velikem tekmovanju, novinci
so se odrezali odlično, kar pomeni, da se nam ob menjavi
generacij v Siborju ni potrebno bati za nove odlične uvrstitve
in nadaljevanje uspešne tradicije Siborja v prihodnosti.
Naslednje veliko tekmovanje bo v novembru, in sicer
svetovno prvenstvo v Abu Dabiju, kamor bo odpotovala še
večja – rekordna odprava članov Siborja z že uveljavljenimi
imeni in nekaterimi novinci na velikih tekmovanjih.
Izjemni rezultati pomenijo za nekatere člane napredovanje
v višji pas pri ju-jitsu, kategorizacije pri OKS ter večjo
prepoznavnost Siborja in ju-jista.
Še enkrat se zahvaljujemo sponzorjem prvenstva. To so:
INOTHERM,
BUDOSHOP,
ELDAMEDO,
PLINOVODI, ZAVARVALNICA SAVA, MELAMIN,
ROTIS, RIGLER, PETROL, KOMUNALA KOČEVJE,
MABOLES, ZAMET KOVAN, OBČINE KOČEVJE,
RIBNICA, SODRAŽICA in LOŠKI POTOK ter
INTERSOCKS-CROCS, ki so pomagali pri udeležbi na
tem in vseh ostalih tekmovanjih.
Predsednik ŠK SIBOR
Elvis Podlogar
Odmevi
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REPORTAŽA IZ FINALA V SLOVENSKEM POKALU DUO
SISTEMA – SODRAŽICA 2022
V soboto, 26. 3. 2022, je v športni dvorani Sodražica potekalo
tekmovanje v duo sistemu, in sicer finale duo slovenskega
pokala. Na tekmovanju, ki ga je organiziral ŠK Sibor, so
sodelovali 3 klubi in skoraj 40 parov.
Člani Sibor Inotherm so
bili na tekmovanju zelo
uspešni, saj so osvojili
preko 40 medalj. Čestitke
vsem nastopajočim in
zahvala članom za pomoč
pri organizaciji tekme. V
ekipni razvrstitvi je pokal
za 1. mesto prepričljivo
osvojil ŠK Sibor, za 2.
mesto ŠD Sibor in 3.
mesto DBV Katana.
Na tekmi je predsednik
JJZS Elvisu Podlogarju
tudi slavnostno podelil
diplomo za 5. DAN,
izpit, ki je potekal 12. 3.
2022 v Gotenici.
Po tekmi v duo sistemu
je 26. 3. 2022 v prostorih
OŠ Sodražica potekala
tudi volilna skupščina
JJZS, kjer so bili
izvoljeni novi (stari)
organi, ki bodo vodili
JJZS naslednji 4-letni
mandat.

Tudi člani Siborja so bili
izvoljeni v organe JJZS v
novo mandatno obdobje:
Elvis Podlogar - predsednik
komisije za polaganje pasov
Boštjan Divjak - član komisije
za polaganje pasov
Sara Besal - predstavnica
športnikov
Janko Divjak - član disciplinske
komisije
Vsem želimo veliko uspehov na
njihovih položajih.
Na skupščini je bil potrjen
sklep, da naslednji člani Siborja,
ki so bili v letu 2021 uspešni
na tekmovalnem področju,
napredujejo v naslednje stopnje
pasov v ju-jitsu:
–
–
–
–
–
–

Vid Belič – 2. DAN
Tina Pelc – 2. DAN
Nika Kotar – 1. DAN
Jaka Divjak – 1. KYU
Anže Golež – 1. KYU
Enej Žagar – 1. KYU
Predsednik SIBOR-ja
Elvis Podlogar

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM IZ MEDNARODNEGA
TURNIRJA V JU-JITSU – ROBI RAJH 2022
Člani SIBOR INOTHERM so se soboto, 19.
3. 2022, udeležili 17. mednarodnega turnirja v
ju-jitsu Robi Rajh 2022, ki se je odvijal v športni
dvorani Lukna v Mariboru za vse kategorije.
Mednarodnega tekmovanja se je udeležilo 11 držav
in 212 tekmovalcev iz 44 klubov.
Barve SIBOR INOTHERM je zastopalo 25
tekmovalcev v 17 kategorijah, ki so nastopali v duo
sistemu in ju-jitsu borbah. Osvojili so 15 medalj (6
zlatih, 4 srebrne in 5 bronastih medalj). Pohvala gre
tudi
trenerjema
Janku in Boštjanu
Divjaku, ki sta
vodila člane, ter
Sari Besal in Toniju
Ambrožiču, ki sta
bila v vlogi sodnikov.
Tekma je bila dobra
generalka za naših 11
reprezentantov, ki so
Marec - april 2022

se v začetku aprila borili za odličja na EP
v Grčiji.
Čestitke tudi vsem članom, ki so dosegli
uvrstitve od 4. mesta dalje.
Predsednik SIBOR-ja
Elvis PODLOGAR
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NK RIBNICA - FUTSAL PRVAKI SLOVENIJE U17
NK Ribnica, selekcija U17, je DRŽAVNI PRVAK
SLOVENIJE!

Po tekmi je sledila podelitev medalj in pokala s strani
Nogometne zveze Slovenije. Občutki po zmagi so bili
neverjetni! V dvorani se je nabralo preko 350 gledalcev, ki so
ustvarili nepopisno vzdušje in noro tekmo!

Najstarejša selekcija NK Ribnica U17 je bila v sezoni
2021/2022 vstopna generacija v 1. SFL in je med osmimi
ekipami osvojila prvenstvo in s tem več kot odlično 1.
mesto.
Sanje, ki so bile na začetku sezone res samo sanje, so se
uresničile. Ekipa, ki šteje 13 članov – med njimi je eno dekle
– je z neverjetno borbenostjo, energijo in velikim trudom
dosegla praktično nemogoče, saj je ekipa vstopna generacija
v 1. SFL U17. Ekipa je najmlajša in nima niti enega člana
letnika 2005. Otroci v ekipi so letniki 2006, 2007 in eden,
najmlajši, celo letnik 2008.
To so otroci, o katerih se bo zagotovo še govorilo: Žan,
Jakob, Tinjan, Tim, Ažbe, Alen, Urban, Naja, David, Jure,
Luka, Aid in Maj.
2. aprila 2022, na zasnežen sobotni dan, je odpeljal avtobus,
poln navijačev, na FINALNO tekmo v Benedikt; v goste
smo odšli s prednostjo 2 golov. Tekma je bila napeta, polna
ovacij; domača ekipa Benedikta se je trudila, da bi prebila
steber obrambe Ribnice, vendar jim po zaslugi odličnih
Ribničanov ni uspelo. Fantje in Naja so odigrali neverjetno
tekmo, prežeto z borbenostjo in napeto do zadnje sekunde.
Na igrišču so pustili srce! Ekipa, kot ji pravimo, Z VELIKIM
SRCEM!

V Ribnici so prvakom pripravili
nepozaben sprejem z ognjemetom,
ki se je zavlekel pozno čez noč
v nov dan. Ob tej priložnosti se
še enkrat ISKRENO IZ SRCA
ZAHVALJUJEMO vsem – staršem,
prijateljem, znancem, donatorjem;
skratka,
vsem
podpornikom
ribniškega nogometnega kluba.
Naši prvaki in junaki se celo sezono
vozijo na treninge v Velike Lašče, kjer
za njihove treninge z budnim očesom
skrbi trener Lado; ko vreme dopušča,
se s treningi preselijo na zunanja
igrišča v Dolenjih Lazih, na Griču in v športni park Ribnica.
Selekcijo U15, ki je celo sezono 2021/2022 zasedala 1.
mesto na lestvici 1. SFL zahod, je v končnici finala zapustila
»sreča« zaradi poškodb treh igralcev iz prve postave in se tako
oslabljena ekipa ni prebila v boj za prva tri mesta. Poškodbe
so žal del športa in upamo, da bo le-teh v prihodnosti čim
manj. Vseeno čestitke ekipi U15, ki se je celo sezono borila in
držala 1. mesto, bravo, otroci!

NOGOMETNI KLUB RIBNICA
VABI K VPISU V NOGOMETNO ŠOLO
OTROKE OD 4. LETA DALJE!

Pripeljite otroke v času treninga na stadion Ugar, kjer jih
čakajo novi prijatelji, dobra volja, usposobljeni trenerji in
seveda NOGOMET!

Strokovno vodeni treningi potekajo po preizkušenem in
predpisanem učnem programu!

Spremljajte nas na FCB, Instagramu in spletni strani
www.nkribnica.si

Treningi potekajo na stadionu Ugar:

Prvi mesec vadbe za nove člane je BREZPLAČEN!

Ö PONEDELJEK, TOREK in ČETRTEK ob 18.00 uri
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Več informacij o treningih in vpisu:
info@nkribnica.si; M: 041 393 490 (Sabina)

Odmevi

ČEBELARSTVO

PRAZNOVANJE 5. SVETOVNEGA DNE ČEBEL
20. maja bomo praznovali že
5. svetovni dan čebel (SDČ),
ki so ga leta 2017 na pobudo
Republike Slovenije razglasili
Združeni narodi. S tem se je
končal dolgotrajni postopek, ki
se je pričel leta 2014. Razglasitev
še danes pomeni enega izmed
največjih diplomatskih dosežkov v
samostojni Sloveniji.

3.

Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v
prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je
dosegljiv na spletni strani ČZS)
v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih
prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline
ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin
setev travnikov z medonosnimi rastlinami
košnja cvetočih rastlin po cvetenju
nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih
čebelarjih
moralna podpora čebelarjem
odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno
namestitev čebel
zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov
mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih
pred škropljenjem s pesticidi

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo organizirano
leta 2018 v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton
Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po
katerem je bil izbran dan za praznovanje svetovnega dne
čebel.
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo
številne organizacije in različna združenja po celem svetu.
Nekatere aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega
dne čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije
(ČZS), ki sta v ta namen vzpostavila delovanje spletne
strani www.worldbeeday.org, na kateri so zbrane koristne
informacije, povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja
Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v
Rimu, ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo
APIMONDIA.
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem
ozaveščanje širše javnosti o naslednjem:
1.
2.

Čebele in ostali opraševalci so izredno pomembni!
Čebele so v zadnjem obdobju na mnogih področjih
ogrožene!

Marec - april 2022

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje,
kaj lahko naredi za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa
moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam, pomagamo
tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele
namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake
življenjske pogoje kot ljudje – čist zrak, vodo in zdravo okolje
brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za
življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in bomo tudi sami živeli
v boljšem in predvsem bolj zdravem okolju!
Dr. Peter Kozmus,
podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia
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PRAVILNA RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN
VAROVANJE ČEBEL
Ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v
nadaljevanju: FFS) je čebelam in drugim
koristnim organizmom potrebno nameniti
posebno pozornost, saj imajo le-ti pri
kmetijski pridelavi velik pomen.
Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarska zveza Slovenije
in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi letos pripravljajo
vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o
pomenu pravilne rabe FFS. Cilj aktivnosti je tudi zmanjšanje
tveganj za zdravje ljudi in okolja.
Da bi se kmetijski pridelovalci čim bolj približali cilju
zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in okolja, so danes v
ospredju okolju prijaznejše tehnologije varstva rastlin, celovito
ravnanje s kmetijskimi rastlinami in uporaba metod varstva
rastlin z nizkim tveganjem. To pomeni, da FFS uporabimo šele
takrat, ko smo izkoristili vse druge nekemične metode varstva
rastlin, oziroma uporabimo čim bolj specifična in učinkovita
FFS glede na namen uporabe, z malo neželenih učinkov na
čebele in druge koristne organizme.
FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so
označena z grafičnim opozorilnim znakom »Nevarno za čebele«.
Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z
varstvom čebel določene obveznosti:
– cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času
tretiranja s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna,
pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno,
da bi jo FFS doseglo,

– uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot čebelam
nevarna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
– uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam
nevarna, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v
nočnem času, od dve uri po sončnem zahodu do dve uri
pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu
za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v
celoti prepovedana v času cvetenja,
– pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, mora uporabnik
tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na
sosednje površine s cvetočimi rastlinami,
– škropilno brozgo pripravimo na mestih, kjer morebitno
razlitje ne more doseči vodnih virov,
– pozornost je treba nameniti tudi ravnanju z odpadno
embalažo, čiščenju naprav za nanašanje FFS ter uporabo
semena, tretiranega s FFS.
Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na morebitne druge
omejitve uporabe in opozorila, ki so navedena na etiketi FFS,
zato je vedno potrebno dosledno prebrati navodila za uporabo.
Na spletni strani Uprave lahko dostopate do vseh pomembnih
informacij v zvezi z rabo fitofarmacevtskih sredstev v Republiki
Sloveniji kot tudi do seznama FFS, nevarnih za čebele.
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_SeznL.asp
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/FFS/
Brosure/brosura_varna_raba_FFS_2021.pdf
S pravilno rabo FFS bomo pripomogli k varovanju zdravja ljudi
in okolja, vključno s čebelami in drugimi koristnimi organizmi,
ki so eden izmed kazalcev čistosti okolja.

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI
Oče je v objektiv ujel Rihtarjevo družino spomladi leta
1970, najbrž tik pred odhodom na sajenje krompirja.
Če natančno pogledamo, vidimo, da za vozom s
cigareto v ustih stoji gospodar Rudolf, ob vozu so še
gospodinja in dve hčerki.
Na vozu opazimo železen plug, plužno črtalo in
nekaj vreč najbrž domačega semenskega krompirja.
V »gumar« sta vprežena večji vol in manjši volič. Žal
nista kompletno v kadru, kar v celoti kvari kompozicijo
slike, a mislim, da se je oče usmeril in osredotočil samo
na osebe. V ozadju je večje drevo, najbrž lipa, ki še ni
ozelenela, in pa kup lesa – celuloze, ki se je zaradi boljše
cene takrat belila v veliko veselje gospodinj zaradi trsk
za podkuriti.
V začetku 70. let je bilo tudi v Loškem Potoku srečanje
z volovsko vprego redko, prevladovali so konji, začela
se je tudi »traktorizacija«, ki je kmalu izrinila tudi
konje kot delovno živino.
A vedno ni bilo tako. Izbrskal sem podatek, da je bilo
v začetku 19. stoletja v vasi Retje 196 volov in samo 23
konj. Retje so takrat imele tudi največ živine, 915 komadov. Poleg omenjenih tudi še 236 krav, 100 mladih govedi, 260 ovac
in 100 prašičev.
Pripravil: sin Jaka Bartol

Fotografija Alojza Bartola / Praktica TL 1000 l. 1970
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SPOMINI NA PRETEKLOST

ALOJZ BARTOL – ANTONOV

PRVIČ V PREČNIKU
Pesem »Prvič v Prečniku« sem napisal v pozni jeseni leta
1972, ko sem po operaciji grla težje govoril in dostikrat zvečer
v osamljenosti razmišljal o dogodkih iz moje zgodnje mladosti.
Ko človek v svoji osamljenosti premišljuje, kje vse je bil v tem
svojem kratkem življenju, ga predvsem zanima vprašanje: Kje je
bil prvič? Kdaj je to bilo in s kom je bil?
Tako se spomnim, ko sem šel prvič v Sodražico s Špelčnim
očkom in mamiko. Peljali smo se v kočiji (leta 1929) s konji,
Sokolom in Milanom. Spominjam se, kako sem bil prvič v
Ljubljani s tovornim avtomobilom (marca leta 1938), lastnika
Križmana iz Ribnice.
Spominjam se, kako sem bil prvič z atom v Martinjaku (junij
1935) z voloma Miškom in Rosinom in kako sem šel potem
kmalu sam s temi voli, name pa je pazil Gašperčev stric Janez.
Takrat sem v ovinku nad žerovniškimi mlini podrl kanton, vozil
sem 8 metrov dolge hlode in seveda zijal okrog.
Spominjam se, kako sem šel prvič v Podpresko obiskat teto Lizo.
S seboj sta me vzeli stara mati in Špelčna mamika (april 1929).
Spomnim pa se le poti preko Sodola domov grede, ko se je že
delal mrak in sem se bal, da nas ne bi pojedel volk, in pa lepega
obraza tete Lize ter majhne Elice, ki je od nas dobila pomaranče.
Spominjam se, kako sem bil prvič v Sodolu in v vasi Mali Log.
Ker pa mi je moj Prečnik priljubljen bolj kot vse ostalo, sem
spomine iz tistega časa, ko sem bil prvič v njem, napisal v pesmi.
Ne spomnim se, kako sem prišel tja, a spomnim se, da sem obiral
borovnice, in ko sem se naveličal, sem vzel neko vejo in jo začel
vleči za seboj.
Danes otroci, ko sami
tečejo, navadno »prdijo«
z usti, misleč, da so šoferji
in da vozijo avto. Takrat
smo navadno otroci bili
v vlogi konja, sami sebe
gonili in vlekli kaj za seboj.
No, šel sem po vlaki s tisto
vejo, dokler se nad mojo
glavo v krošnji ni oglasila
šoja. Mislil sem, da je to
prav sigurno volk, ki me
je zagledal in se pripravlja,
kako me bo pojedel. Tako
sem se ustrašil, da nisem
mogel dati glasu od sebe,
popustila je tudi pipica
in sem bil ves moker med
nogami. V tem strahu
sem zaslišal neke glasove,
stekel po vlaki naprej in
videl naše grablječice.
Drugih se ne spomnim
kot Županicne tete. Zopet
sem bil heroj, pripravljen
takoj zadaviti volka. Na
hitro sem našel neko vejo
Alojz Bartol ml. z mamo Frančiško ter
in tekel za grablječicami.
sestrama Stano in Francko leta 1927
Prišli smo k »tamali«
fabriki in že se je videl
Travnik. Mahal sem za grablječicami in nikomur nisem hotel
povedati, kako me peče med nogami, ker sem se na vlaki polulal.

Alojz Bartol – Antonov iz Travnika

PESEM: PRVIČ V PREČNIKU
6.
1.
Okrog mene vse je mirno, tiho, Naenkrat … pa nad mojo glavo,
v zavetju jelk iz gostih vej
le še na jasi se oglaša kos,
oglasi šoja se hripavo,
v mislih gledam nepozabno sliko,
od strahu padel sem po tleh.
ko kot otrok sem tukaj hodil bos.
2.
Minula mnoga so že leta,
ko prvikrat sem tukaj bil,
minilo skoraj pol je veka,
ko veverico sem lovil.

7.
Kaj pa če raztrga me ta volk,
požre kot kapico rdečo,
zakričal sem, pretrgal molk,
da zbudil sem še sovo spečo.

3.
Še v krilce sem oblečen bil,
na vlaki tej sem se mudil,
za sabo vlekel dolgo vejo,
če pride volk – ga bom ubil.

8.
Nazaj po vlaki sem jo ubral,
da ne požre me ta žival,
žival ta, grozna je kot vsaka,
ki v vejah na otroke čaka.

4.
Naenkrat stanem, se ozrem,
zaslišim šum nekje nad sabo,
žival rjavo tam uzrem
in že skočila je v goščavo.

9.
Naenkrat ves vesel obstanem,
ko vidim grablječice naše,
z rokavom solze si otarem
in že z njimi v vrsto vstanem.

5.
Prestrašen naprej sem tekel,
misleč, da proti domu grem,
še veje zdaj več nisem vlekel,
nikamor več se ne ozrem.

10.
Po gošči Mrakovi hitimo,
ki temna je od gostih smrek,
volka zdaj več se ne bojim
in vejo vlečem spet po tleh.

Prečnik je naša
hišna
parcela,
dobro uro hoda čez
Malne oddaljena
od vasi Travnik. Je
travniško-gozdna
parcela v velikosti
cca 5 ha na
nadmorski višini
cca 850 metrov.
Najvišji vrh je
Prečnik z 963
metri. Spomnim
se, da je že stari
ata govoril, da je Alojz Bartol st. in Alojz ml. v Prečniku leta 1970
to Antonova hišna
banka in se seka samo po potrebi za obnovo hiše in skednja
ter občasno za drva. Največ pa je Prečnik pomenil mojemu
očetu, posebno v času bolezni, ko ga je obiskoval dobesedno
vsak dan. Podedoval ga je kot najstarejši sin, ga najprej malo
»oklestil«, v smislu sekira dela gozd, potem pa ga vestno
negoval in vzdrževal. Poznal je vsak kotiček, vsako skalo,
vsako drevo, mnoga drevesa je imel označena, ko je spremljal
njihovo rast zadnjih 20 let svojega življenja. Ob dobri letini
žira je lovil polhe, spal ob ognju pod debelo bukvijo, poslušal
glasove gozda in se spominjal časov, ko je prvič po tem gozdu
tacal in vlekel vejo za seboj.
Pripravil: sin Jaka Bartol
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JAVNI RAZPIS
Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, skladno z:

■ Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 s spremembami in
dopolnitvami – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1);
■ Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18);
■ Dopolnjenim Načrtom razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2022, sprejetim z Odlokom o proračunu Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 202/21), zadnjič dopolnjenim na seji Občinskega sveta Občine Loški Potok decembra 2021
objavlja
RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
Razpis, skupaj z dodatnimi informacijami (zlasti: datumom in uro odpiranja ponudb in sestavo komisije) in vsemi potrebnimi
prilogami je objavljen na spletni strani Občine Loški Potok, v zavihku Za občane, Razpisi. Z dnem objave razpisa na spletni
strani začnejo teči vsi razpisni roki.
1.
2.

Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok
Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje so sledeče nepremičnine v lasti občine Loški Potok:
Zap. št.

k.o.

Št. parcele

Št. in vrsta stavbe na parceli

Dejanska raba

Površina

1

1585-TRAVA

*263

134

Stanovanjska stavba

Poseljena zemljišča

72 m2

2

1585-TRAVA

*282

/

Kmetijska stavba – lesen senik

Kmet. zemljišča

163 m2

3

1585-TRAVA

1114

136
137

Pomožna kmet. stavba (lesena lopa)
Nestavba (kokošnjak in svinjaki)

Kmet. zemljišča

692 m2

Izhodiščna
cena v EUR

Lastnik

Stanje ZK

15.011,93

Občina
Loški Potok
do 1/1

Vpisano v
ZK, brez
bremen

3. Varščina
Za resnost ponudbe je dolžan ponudnik vplačati varščino
v višini 10 % od izhodiščne cene nepremičnin, kar znaša
1.501,19 EUR. Varščino mora ponudnik vplačati na TRR
Občine Loški Potok, št. 01266-0100005592, s sklicem
»za javno zbiranje ponudb«, najkasneje do poteka roka za
oddajo ponudbe. Znesek varščine se ne obrestuje.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v
kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v
roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Potrdilo o vplačani varščini je potrebno priložiti ponudbi.

Prodajana nepremičnina, sklano s podatku GURS-a,
predstavlja:
– parcelo s površino 72 m2, po namenski rabi opredeljeno
kot površine podeželskega naselja, po dejanski rabi pa kot
poseljena zemljišča, na kateri stoji stanovanjska stavba
v dveh etažah (ID-znak: stavba 1585-134) na naslovu
Srednja vas pri Dragi 11, 1319 Draga;
– parcelo s površino 163 m2, po namenski rabi opredeljeno
kot površine podeželskega naselja, po dejanski rabi pa kot
kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov, na kateri stoji
kmetijska stavba (lesen senik);
– parcelo s površino 692 m2, po namenski rabi opredeljeno
kot površine podeželskega naselja, po dejanski rabi pa
pretežno kot kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
na kateri stojita stavbi št. 136 (lesena lopa) in št. 137
(kokošnjak in svinjaki).
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4. Splošni pogoji
Nepremičnine se prodajajo v kompletu za ceno, ki ni nižja od
izhodiščne cene.
Izhodiščna cena je oblikovana na podlagi cenitve
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (Poročilo
z dne 24. 9. 2021, izdelal: Jože Mihelič, cenilec stvarnega
premoženja – nepremičnine pri Združenju sodnih
izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko,
Prigorica, Dolenja vas) in ne vključuje zneska davka na
promet z nepremičninami oziroma DDV.
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije, in tujci, pod pogoji, ki
jih določata zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Državni Zbor Republike Slovenije – tj. pravne in fizične
osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin. Ponudniki morajo ponudbi
poleg dokazil iz 5. točke predložiti še:
– pravna oseba: izpisek iz sodnega registra za pravne osebe
(oz. poslovnega registra za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od 30 dni;
Odmevi

JAVNI RAZPIS
– pooblaščenci: notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje
v postopku javnega zbiranja ponudb;
– fizična oseba: kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oz.
potrdilo o državljanstvu druge države članice Evropske
unije; državljani držav, ki niso članice EU, pa še dokazila,
ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico
na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji
državljani, kot jih določata zakon ali mednarodna pogodba.
V postopku javnega zbiranja ponudb kot ponudniki ne morejo
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe,
kot jih opredeljuje sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.
5. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (s točnim naslovom, če je ponudnik
fizična oseba, oz. firmo, sedežem in zastopniki, če je ponudnik
pravna oseba, in z listinami iz 4. točke tega razpisa);
– matično in davčno številko ponudnika;
– telefonsko številko ali elektronski naslov ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki so predmet ponudbe (z IDznakom);
– ponujeno ceno za nepremičnine brez davščin/stroškov, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da se strinja z
vsemi pogoji razpisa in da ponudba velja še 60 dni po poteku
roka za oddajo ponudbe ter da se njegovi osebni podatki
lahko hranijo in uporabljajo za namen izvedbe predmetnega
razpisa;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega naj
Občina Loški Potok opravi morebitno vračilo vplačane
varščine.
Ponudbo z vsemi zahtevanimi sestavinami lahko ponudnik
odda v tajništvu Občine Loški Potok ali jo pošlje priporočeno
po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Loški Potok, Hrib
- Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, s pripisom »Ponudba za
nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bodo nepopolne, nižje od izhodiščne cene,
prepozne ali v nasprotju s pogoji tega razpisa, in ponudbe, za
katere ne bo vplačana celotna varščina, bo komisija izločila in o
tem obvestila ponudnika.
Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, lahko slednje
stori do odpiranja ponudb.
6. Rok za oddajo ponudbe
Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Loški Potok.
Za pravočasne se bodo štele zgolj ponudbe, ki bodo prispele na
naslov Občine Loški Potok ali bodo oddane v tajništvo Občine
Loški Potok najkasneje do 15. junija 2022.
7. Rok vezanosti na ponudbo
Ponudniki so na dano ponudbo vezani še 60 dni po poteku roka
za oddajo ponudbe. O seznanjenosti in soglasju z vezanostjo na
ponudbo so dolžni podpisati izjavo, ki jo priložijo ponudbi.
8. Posebni pogoji
Organizator javnega zbiranja ponudb na podlagi tega poziva
ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne ponudbe z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje brez
odškodninske odgovornosti in brez navedbe razloga ustavi
do sklenitve pravnega posla. V primeru ustavitve se vsem

ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije in vplačana varščina brez
obresti.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«.
Prodajalec se v povezavi s pravnim poslom zavezuje plačati
stroške sestave kupoprodajne pogodbe in davka na promet
nepremičnin, kupec pa plača stroške overitve podpisa pri notarju
in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
9. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na sedežu Občine
Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok. Datum
in ura odpiranja ponudb bosta objavljena na spletni strani
Občine Loški Potok. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oz. pooblastilom ponudnika ter upoštevati vse
veljavne epidemiološke predpise in navodila.
Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila tričlanska
komisija. Sestava komisije se zaradi nepredvidljivih dogodkov
lahko spremeni, o čemer bodo ponudniki pravočasno obveščeni.
Po prejemu ponudb se bodo s ponudniki lahko opravila dodatna
pogajanja.
Kot najugodnejši ponudnik bo izbran ponudnik, ki bo v
pravočasni in popolni ponudbi ponudil najvišjo odkupno ceno
za nepremičnini. Vse ponudnike bo komisija obvestila o izbiri
v roku 30 dni po odpiranju ponudb, izbranega najugodnejšega
ponudnika pa tudi pozvala k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. V
primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki o
slednjem obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb.
Izbrani najugodnejši ponudnik mora najkasneje pred sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe za nepremičnini podati izjavo o
nepovezanosti s člani komisije in cenilcem, kot to opredeljujejo
šesti, sedmi in deveti odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.
10. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija pozvala vse
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe po
metodi javnega zbiranja ponudb.
11. Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z Občino Loški
Potok skleniti kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki
je predmet prodaje tega razpisa, najkasneje v roku 15 dni
od prejema pisnega obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik
v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe,
Občina Loški Potok zadrži njegovo varščino.
12. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v celotnem znesku (od katerega se odšteje
znesek plačane varščine) v roku 30 dni po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. V primeru, da kupec v navedenem roku
ne plača celotne kupnine, se kupoprodajna pogodba šteje za
razvezano po samem zakonu, Občina Loški Potok pa zadrži
ponudnikovo varščino.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so za
zainteresirane kupce na voljo na telefonu 01/835-01-10 ali na
elektronskem naslovu: obcina@loski-potok.si.
14. Kontaktni osebi na strani Občine Loški Potok sta: Sašo
Debeljak (tel.: 01/835-01-14) in Vinko Košmerl (tel.
01/835-01-08).
Župan: Ivan Benčina
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V SLOVO

MIRANU LAVRIČU V
ZAHVALO IN SPOMIN
V petek, 18. marca 2022, smo se na pokopališču na Hribu v Loškem Potoku še zadnjič
poslovili od Mirana Lavriča. Vsako slovo od človeka je boleče. Slovo človeka, ki se je
v svojem življenju udejstvoval na različnih področjih, pa poleg bolečine in spominov
pusti tudi sledi njegovega dela. In Miran jih je prav gotovo pustil. Njegovo življenje
so namreč zaznamovale številne aktivnosti, pri katerih se je vedno aktivno in zavzeto, predvsem pa prostovoljno udejstvoval. Šport in rekreacija, gasilstvo, letalstvo je le
nekaj področij, ki jih je imel rad. In še bi lahko naštevali. Ena od najpomembnejših
njegovih aktivnosti, ki bi jo lahko poimenovali kar ljubezen, pa je bila glasba. Ta ga
je spremljala in mu v življenju ogromno pomenila, predvsem seveda petje. Od svojih
mladih let je bil član različnih vokalnih pevskih skupin, ki so skozi desetletja delovale
v kraju oziroma občini. Zato je bil kot aktivni član na področju kulture, predvsem
sodelovanja v pevskih zborih, leta 2016 kot predstavnik naše občine s strani občinskega sveta imenovan v območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ribnica, ki predstavlja vez na področju ljubiteljske kulture med omenjeno organizacijo in
društvi s področja kulture v naši občini. V omenjeni organizaciji je od imenovanja pa
do nastopa bolezni, kljub temu da je bilo opravljanje te funkcije prostovoljno in volontersko, sodeloval zelo aktivno in z veliko odgovornostjo. Tudi sicer je bilo prostovoljstvo in pomoč, predvsem pa sočutje do sočloveka njegova velika vrlina. Zato se je lansko leto, ko je naša
občina pristopila k projektu Prostofer, v katerem sodelujejo naši upokojenci kot prostovoljni šoferji, takoj vključil tudi v omenjeni projekt.
Kot pri vseh dejavnostih, v katerih je sodeloval, je tudi to prevzeto nalogo opravljal z veliko odgovornostjo in entuziazmom. Kadar koli so
ga pozvali kot prostovoljnega šoferja, se je takoj in z dobro voljo odzval ter popeljal marsikaterega našega starejšega občana do bolnišnice
ali drugih ustanov. S svojimi humornimi domislicami je tako v vsakdanjem življenju kot tudi med prevozi marsikaterega uporabnika,
ki ga je pestila bolezen ali kakšna druga težava, spravil v boljšo voljo in mu na ta način polepšal dan. S svojimi prevozi in tudi z ostalo
pomočjo je tako pomagal mnogim. Žal pa nihče ni mogel pomagati njemu, ko je nastopila kruta bolezen, zaradi katere se je moral Miran prerano posloviti. Zato mu v imenu Občine Loški Potok izražamo veliko zahvalo za vse prostovoljne aktivnosti, ki jih je opravil za
dobrobit občine oziroma naših občanov. Njegova dela ostajajo vsem v spominu in so lahko marsikomu vzor.
Tekst: Vinko Košmerl
Foto: arhiv DU Loški Potok

MIRANU LAVRIČU V
SPOMIN
Tvoja dela so odšla s teboj,
stvaritve pa so ostale vsem nam.
Marca letos se je od nas poslovil dolgoletni planinski prijatelj Miran
Lavrič, po domače Lovranov Miran.
Bil je eden od pobudnikov in ustanovnih članov Planinskega društva
Loški Potok in mešanega pevskega zbora. V svojem aktivnem obdobju je
veliko časa in energije porabil za izgradnjo planinskega doma na Kamnem griču. Planinsko društvo pa je vodil tudi kot njegov predsednik.
Kot odličen poznavalec slovenskih planin je rad dajal nasvete o varnih planinskih poteh in ob tem obujal planinske spomine. Z velikim
veseljem je pogledoval tudi preko najvišjih vrhov v nebo. Bil je velik ljubitelj letal in je na nebu domačega kraja poznal vse letalske poti.
S petjem v pevskem zboru je svoje poslušalce razveseljeval tako v cerkvi kot na raznih prireditvah.
Zadnja leta je bil še aktiven, čeprav v pokoju, vendar je bolezen zahtevala svoje. Odšel je od nas, a spomini na njegova dela ostajajo.
Dragi Miran, počivaj v miru v svetu nebeških planin.
Vsem tvojim izrekamo iskreno sožalje!
Planinsko društvo Loški Potok
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Odmevi

V SLOVO

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata in strica

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega očeta, dedija, pradedija

MIRANA LAVRIČA

JOŽEFA GOLOBA

(14. 12. 1957–11. 3. 2022)
iz Retij 56

iz Pungerta
(09. 01. 1932–24. 02. 2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani,
izrekali sožalje, darovali cvetje, sveče, darove in svete maše.
Hvala osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, gospodu
župniku Bojanu Travnu za lepo opravljen obred, pevcem
cerkvenega pevskega zbora in Potoškim fantom za sočutno
zapete pesmi, Štefki in Mateji Debeljak za ganljive poslovilne
besede, gasilcem za zadnje slovo ter vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem,
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje
in sveče. Hvala moderatorki Radia Univox Jani Primčič za
lepo prebrano osmrtnico, gospodu župniku Damjanu Štihu
za opravljen cerkveni obred, pevcem ribniškega pevskega
zbora za lepo zapete pesmi. Posebna zahvala predsednici
Društva upokojencev Loški Potok Mariji Turk in oskrbovalki
Doma starejših občanov Grosuplje, podružnice Loški Potok,
Martini Levstik, za predano in požrtvovalno pomoč in nego
na domu.

Žalujoči: vsi njegovi

Še enkrat hvala vsem.
Žalujoči: vsi njegovi

Razum nam pravi, da je odrešitev.
Srce pa ne razume in boli.
Srce je omagalo, dih je zastal,
a na tebe, draga mama,
spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, tašče, stare mame in prababice

PAVLE LAVRIČ
Gočeve iz Travnika 84 a
(4. 5. 1941–17. 3. 2022)
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste z nami delili njeno zadnje slovo. Hvala vsem
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter darovane
svete maše. Hvala tudi sosedi in prijateljici Mariji Vesel, ki je
zadnja tri leta vsako popoldne preživela z njo.
Hvala zdravstvenemu osebju, gospodu župniku, delavcem
Komunale Ribnica in ribniškim pevcem.
Naj počiva v miru!
Žalujoči: sin Jože in vsi njeni

V SPOMIN

MARIJA POJE
iz Podpreske
(1922–2022)
Šla si skozi pekel življenja, padala si in se dvigovala,
zate ni bilo ovir, saj si visoka leta dočakala.
Mama, tvoja pot je naša pot,
odeta v plašč spomina posuta z biseri povsod,
še tisoč let jih ne bo prekrila pajčevina.
Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev,
je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
Mi smo z mislijo pri tebi.
Vsi tvoji
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OBVESTILA

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

OBVESTILA

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu:

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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