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UVODNIK

SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!
Pred vami je nova, nekoliko obširnejša številka Odmevov.
Zahvala za to, da je obsežnejša, gre predvsem vam, spoštovani
dopisniki, ki s svojimi prispevki bogatite naše in vaše
glasilo. Obilica dogodkov, ki so se zgodili v spomladanskih
mesecih in prvih poletnih dneh v občini in o katerih si
lahko preberete v tej številki, je med drugim tudi posledica
dejstva, da je virus, ki nam je dodobra krojil življenje v bližnji
preteklosti, vendarle počasi popustil in nas na vseh področjih
spet utiril v stare tirnice. Predvsem se večja sproščenost kaže
na družabnem in društvenem področju pa tudi pri dogajanju
v šoli, ki mu tokrat posvečamo kar dobršen del glasila. Šolarji
zdaj sicer že nekaj časa uživajo na zasluženih počitnicah, se
jim je pa med šolskim letom dogajalo marsikaj zanimivega in
o tem poleg ostalega lahko preberete v tej številki. Upamo, da
bo v glasilu vsak našel kaj zase in da ga boste z veseljem vzeli
v roke tudi v teh vročih poletnih dneh.
Ker je čas počitnic in dopustov, vam v imenu celotnega
uredniškega odbora želim čim prijetnejše poletne dni in da
bi se zdravi, polni energije in lepih vtisov vrnili v jesen. Ta
bo kar pestra tudi na političnem področju, saj nas čakajo
predsedniške, predvsem pa tudi lokalne volitve. Uživajte v
poletju!
Vinko Košmerl, odgovorni urednik

OBVESTILO UE RIBNICA
Upravna enota Ribnica obvešča, da bo Krajevni urad Loški
Potok zaradi kadrovskih težav zaprt predvidoma do 31.
avgusta 2022.
Stranke lahko v tem času urejajo zadeve na sedežu Upravne
enote Ribnica, Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica, oziroma
pokličejo na tel. št. 01 837 27 10 ali pišejo na e-mail:
ue.ribnica@gov.si.

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

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 31. avgust 2022.

Fotografija na naslovnici: Medgeneracijski center Hrib 103
Foto: Sašo Debeljak
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ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Otvoritev medgeneracijskega
objekta Hrib 103 je za nami in
pomeni zaključek projekta, s
katerim smo se ukvarjali od jeseni
leta 2019, ko smo propadajoči
zgradbi namenili vsebino, ki
sodi na to lokacijo. Imeli smo
srečo tudi s pridobivanjem
denarja. Amandma k proračunu
za leto 2020 je vložila poslanska
skupina SDS na pobudo
poslanca Jožeta Tanka. Težko
je določiti, kdo je pri glasovanju prispeval odločujoči glas.
Vsekakor pa gre zahvala poslancu SD g. Predragu Bakoviču
iz Kočevja, ki je prekršil strankarsko disciplino in kljub
drugačnim navodilom stranke prispeval glas za naš projekt.
To se zgodi redko. Je mož beseda in se zavzema za projekte na
območju, ki ga pokriva, in to zelo cenim.

Tudi sicer poteka sodelovanje s Policijsko postajo Ribnica
izredno korektno. Naj se na tem mestu pohvalim, da smo
15. 6. 2022 v Tacnu prejeli priznanje Ministrstva za notranje
zadeve za »sodelovanje pri krepitvi varnosti«. Seveda sta za
sodelovanje potrebna dva, tako da so za to priznanje zaslužni
tudi zaposleni na policijski postaji Ribnica.

Z izgradnjo najemnih stanovanj za mlade družine in
varovanih stanovanj, namenjenih starejšim, smo pod eno
streho združili dve generaciji. Pomembno je, da starejših ne
odrivamo nekam stran od oči, pač pa jih čim bolj vključujemo
v vsakdanje dogajanje. Stanovanja so prvenstveno namenjena
našim občanom in bodo imeli na razpisu za dodelitev
prednost. Kljub 610.000 € državnih sredstev je bila večina
denarja zagotovljena iz proračuna občine. Celotna investicija
je bila 1,4 M €. Več o tem v posebnem članku.

Lani decembra je začelo delovati novo črpališče s pitno
vodo na Hribu. Letos pa urejamo vse potrebno, da bo iz
tega črpališča možno zagotavljati vodo za celo območje
vodovodnega sistema Loški Potok. Danes se iz nove vrtine
že oskrbujejo naselja Hrib, Mali Log in Retje, do jeseni
pa računamo, da bo vse urejeno tudi v vodohranu pod
Dednikom, tako da bodo iz novega zajetja dobivali vodo vsi,
ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Loški Potok. Na ta
sistem so priključena tudi naselja Lazec, Podpreska in Draga.

Sicer pa je večina občinskih investicij, ki naj bi se izvedle v
letošnjem letu, že v delu ali pa so zaključene.

Ko bo to urejeno, pa bo potrebno do konca leta 2024
urediti tudi zajetje v Travniku pri Malnih – taka je odločba
inšpektorice, ki si je vso zadevo ogledala in tudi razumela, da
bo potrebno počakati, da se vsi odjemalci vode oskrbujejo iz
nove vrtine. Po veljavni zakonodaji bi morali biti v vrtinah
že nameščeni merilniki načrpane vode, kar pa ni možno
izvesti, ne da se črpanje vode ustavi. Ob tej priložnosti bi bilo
potrebno vrtini zaceviti (na tej lokaciji sta dve vrtini globine
30 m), zamenjati črpalke in cevovod do Travnika ter ob tem
zakopati tudi električni kabel za delovanje črpališča. Sedaj je
elektrika speljana po drogovih, ki so v precej slabem stanju.
Nekaj jih bo nujno zamenjati še letos.

V teku je obnova ceste Hrib–Tabor. Potekajo dela na urejanju
brežin pod in nad cesto, ki bodo ozelenjene, tako kot je bilo
pred posegom. Pripravljajo se tudi sadilne jame, tako da bodo
pripravljene za jesensko zasaditev lip.
V teku je urejanje krajšega odseka ceste Srednja vas–Kapla.
Denar, ki ga je še prejšnja vlada namenila vsem občinam ob
južni meji zaradi povečanega prometa na tem območju zaradi
njenega varovanja, bomo namenili cestni infrastrukturi na
območju Novega in Starega Kota. To so namenska sredstva,
za katera je potrebno pripraviti utemeljitev, mnenje pa mora
podati tudi policija. Gre za 110.000 €.

Končana je ureditev ceste med Hribom in Srednjo vasjo, kjer se
razlog za poseg skriva pod asfaltom. Poleg ureditve meteorne
kanalizacije smo naredili povezavo za bodočo fekalno
kanalizacijo med Srednjo vasjo in Hribom. V Srednji vasi so
kanalizacijske cevi že položene, s Hriba pa je cevovod speljan
v malo čistilno napravo. Poleg nje smo naredili ponikovalno
polje, tako da se prečiščena voda odvaja posredno v podtalje,
kot nalaga zakonodaja s področja varovanja voda. Poleg tega
je narejena dodatna vodovodna povezava Hrib–Travnik, tako
da je zagotovljena bolj zanesljiva oskrba v primeru okvar.

V vodooskrbo smo v minulih sedmih letih vložili veliko,
navzven se to niti ne opazi in tudi razlike, ali voda priteka
iz novega ali starega črpališča, večina ne zazna. Voda je tekla
prej in teče sedaj. Problem je takrat, ko ne priteče nič ali pa
priteče onesnažena voda. Vodovod je najbolj bistven del
občinske infrastrukture.
V začetku avgusta naj bi se po šestletnih postopkih začela
rekonstrukcija ceste Hrib–konec Travnika. V prvi fazi bo
to 300-m odsek s strani Hriba, izvedena pa bo tudi rušitev
odkupljenih stavb, ki so že v lasti direkcije za infrastrukturo.
Želim vam čim lepše poletne (dopustniške) mesece.
Župan
Ivan Benčina
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Z 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 21. 4. 2022
V četrtek, 21. aprila 2022, so se člani občinskega sveta občine
Loški Potok sestali na svoji 18. redni seji.
Najprej so obravnavali zaključni račun proračuna občine za
leto 2021. Skupni prihodki so bili po sprejetem proračunu
predvideni v višini 3.332.591 EUR, po rebalansu pa
3.322.604 EUR. Celotni prihodki leta 2021 so realizirani
višji, kot so bili predvideni, in sicer v višini 3.411.748 EUR, kar
predstavlja indeks 102,68 predvidenih celotnih prihodkov
za leto 2021. Najvišji so davčni prihodki, saj predstavljajo
56 % vseh prihodkov, in transferni prihodki, ki predstavljajo
36 % vseh prihodkov proračuna. Skupni odhodki so bili po
sprejetem proračunu predvideni v višini 3.388.838 EUR,
z rebalansom oziroma s kasnejšimi prerazporeditvami pa v
višini 3.390.275 EUR. Realizirani so bili nižji, kot so bili
predvideni, saj se določene investicije (rekonstrukcija ceste
na Tabor, toplovod in sekundarni vod v IC Mali Log) v
lanskem letu niso izvedle. Indeks realiziranih odhodkov
je tako znašal 88,9 predvidenih odhodkov. Največji delež
odhodkov predstavljajo investicijski odhodki (53 %), sledijo
tekoči odhodki (23 %) in tekoči transferi (23 %), medtem ko
investicijski transferi predstavljajo samo 1 % vseh odhodkov.
Večje investicije, ki so se pričele v letu 2021 in bile zaključene,
so: »Ponikovalnica meteornih voda v Retjah«, »Povezava
vrtine na Hribu MV-1 z vodovodnim omrežjem«,
»Rekonstrukcija ceste, javne razsvetljave in vodovodnega
omrežja skozi Podpresko« ter »Sanacija mostu v Črnem
Potoku«. Občina je pridobila tudi sredstva za schengensko
mejo zaradi prehoda migrantov v višini 60.455 EUR in jih
namenila za sanacijo posameznih odsekov cest na mejnem
območju (Stari in Novi Kot). V lanskem letu se je pričela
tudi investicija »Medgeneracijski center in stanovanja Hrib
103«, za katero je bilo porabljenih 655.377 EUR, od tega je
sredstva v višini 451.412,77 EUR sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dodatnih
110.000 EUR pa bo sofinanciralo letos.

V nadaljevanju je bil sprejet Pravilnik o uporabi dvorane v
večnamenskem objektu na Hribu. V njem so opredeljene
kategorije prireditev in drugih dogodkov, ki se lahko izvajajo
v dvorani, za katere se ne plačuje oziroma plačuje najemnina
v višini 70 EUR z DDV, opredeljeni so upravičenci, ki lahko
uporabljajo dvorano, način uporabe, vzdrževanja in oddajanja
dvorane v najem ter obveznosti in pravice uporabnikov pri
uporabi dvorane. Celoten pravilnik si lahko podrobneje
preberete na naslednji strani.
V naslednji točki dnevnega reda so se svetniki seznanili z
vsebino sprejetega dokumenta identifikacije investicijskega
programa za projekt Olje ni za v okolje. Gre za projekt, ki se
bo izvajal v letošnjem in naslednjem letu, rezultat projekta
pa bo oprema 5 ekoloških otokov s posodami za zbiranje
odpadnega olja iz gospodinjstev ter dodelitev priročne posode
za shranjevanje odpadnega olja vsakemu gospodinjstvu.
Svetniki so se seznanili tudi z vsebino sprejetega investicijskega
programa iz decembra 2021 in z vsebino sprejete novelacije
investicijskega programa za investicijo »Povezava vrtine
MV-1 z vodovodnim omrežjem« iz februarja 2022. V zvezi
s tem je bila 28. februarja 2022 na Ministrstvo za okolje in
prostor oddana vloga za 50-% sofinanciranje vodovoda.
Odločitev naj bi bila znana v 60 dneh, stroški pa so upravičeni
od 20. februarja 2020 dalje.
Sledila je seznanitev z novimi cenami storitev obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
RCERO Ljubljana s strani obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb, ki veljajo od 1. 3. 2022 dalje.
Sprejetih pa je bilo tudi več sklepov o gospodarjenju z
občinskimi nepremičninami.
Tadeja Vesel

PRAVILNIK O UPORABI DVORANE V VEČNAMENSKEM
OBJEKTU NA HRIBU
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti pri
uporabi dvorane in pomožnih prostorov, in sicer hodnika,
kuhinje in sanitarij v večnamenskem objektu na Hribu,
katerih lastnica je Občina Loški Potok. Določi se, za katere
namene se lahko uporablja dvorana, upravičence, ki lahko
uporabljajo dvorano, način upravljanja in vzdrževanja
ter oddajanja dvorane v najem ter obveznosti in pravice
uporabnikov dvorane.
2. člen
Prostori iz prvega člena pravilnika se lahko uporabljajo
za izvedbo vseh vrst kulturnih in ostalih prireditev ter
dogodkov, ki jih odobri občina.
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3. člen
Kategorije prireditev in drugih dogodkov, ki se lahko izvajajo
v dvorani in se zanje plačuje oziroma ne plačuje najemnina, so:
a/ Prireditve občinskega pomena, to so prireditve in drugi
dogodki, katerih organizator je občina oziroma so v občinskem
interesu. Te prireditve se obravnavajo kot prioritetne. Uporaba
prostora za te prireditve se ne zaračunava.
b/ Prireditve, delavnice, seminarji, sestanki ali druga srečanja
vaških odborov in društev, ki imajo sedež v občini Loški
Potok in delujejo v javnem interesu, ter javnih zavodov s
sedežem v naši občini. Uporaba prostora za te uporabnike se
ne zaračunava.
Odmevi

AKTUALNO
c/ Humanitarne oziroma dobrodelne prireditve. Uporaba
prostora se ne zaračunava.
d/ Prireditve društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža
v občini Loški Potok. Uporaba prostora za te uporabnike se
zaračunava po ceniku.
e/ Prireditve in ostali dogodki komercialnega značaja, ki
jih organizirajo različne organizacije. Uporaba prostora se
zaračunava po ceniku.
f/ Seminarji, delavnice in druge prireditve ter dogodki, ki jih
organizirajo različni izvajalci s sedežem izven občine Loški
Potok. Uporaba prostorov se zaračunava po ceniku.
g/ Volitve, referendumi in druge oblike odločanja občanov
na občinskem oziroma državnem nivoju.
4. člen
Prosilec odda ustno ali pisno vlogo za uporabo prostorov v
tajništvu Občine Loški Potok, ki vodi evidenco o uporabi
prostorov in rezervaciji terminov zasedenosti dvorane ter
skrbi za to, da je dvorana pripravljena za uporabo in očiščena.
5. člen
Vsak uporabnik dvorane dvigne ključe prostorov na dan
uporabe v tajništvu občine, kamor jih po prireditvi naslednji
delovni dan po predhodnem skupnem pregledu prostorov
tudi vrne.

vzdrževanje higiene prostorov ter preprečevanje eventualnih
poškodb in prekomerne oziroma malomarne porabe energije.
Za vsako morebitno škodo, ki je posledica uporabe prostorov,
je odškodninsko odgovoren uporabnik.
8. člen
Uporabniki, ki po tem pravilniku dvorano in prostore lahko
uporabljajo brezplačno, morajo po zaključku njene uporabe
poskrbeti, da bodo prostori v stanju, kot so jih prevzeli, kar
pomeni, da jih morajo pred vrnitvijo počistiti in oddati v
stanju, kakršno je bilo ob prevzemu. Če dvorane in ostalih
prostorov ne počistijo sami, se jim čiščenje prostorov
zaračuna oziroma jim občina za čiščenje izda račun v višini
40,00 EUR.
9. člen
Do uporabe prostora je najprej upravičen tisti prosilec, ki prvi
odda vlogo oziroma najavo za uporabo prostora. V primeru,
da je za isti termin podanih več vlog za uporabo prostora,
imajo praviloma prednost prireditve občinskega pomena,
nato pa prireditve društev oziroma zavodov iz naše občine.
10. člen
Občina prosilcu lahko zavrne vlogo za uporabo prostorov
zaradi sledečih razlogov:
– zaradi nameravane izvedbe prireditve, ki ni primerna
za dvorano, ki je predmet najema, oziroma predstavlja
moteč dejavnik za okolico,

Uporabnikom, ki so po tem pravilniku zavezanci za plačilo
uporabe prostorov, občina izda račun za plačilo najema
dvorane.

– zaradi morebitnih neporavnanih stroškov, ki so nastali pri
predhodni uporabi prostorov in bi jih moral poravnati
prosilec,

6. člen
Dnevna cena najema dvorane znaša 70,00 EUR. V ceni
najema so vključeni uporaba prostorov, uporaba naprav
oziroma aparatur v dvorani, materialni stroški (ogrevanje,
elektrika ...), čiščenje prostorov po uporabi in administrativni
stroški v zvezi z uporabo.

– zaradi povzročitve škode oziroma neporavnane škode, ki
je bila povzročena zaradi neprimerne predhodne uporabe
prostorov,

7. člen
Najemniki oziroma uporabniki dvorane lahko uporabljajo
vse naprave oziroma aparature v prostorih, ki so jih vzeli v
najem. Vsi uporabniki morajo prostore in naprave v njih
uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu
z namenom dvorane, pri čemer morajo posebej paziti na

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na
občinskem svetu in se objavi na spletni strani občine in v
občinskem glasilu.

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

TRI DNI PRED PREVOZOM POKLIČITE
NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO
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zaradi morebitnih drugih razlogov, s katerimi občina
lahko utemelji zavrnitev prošnje.

Župan
Ivan Benčina
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OBČINA PREJELA PRIZNANJE POLICIJE
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Ob skoraj vsakoletnih naravnih ujmah (žled 2014, vetrolom
2017, vsakoletne poplave v spomladanskem in jesenskem času
ipd.) je Občina Loški Potok preko župana in zaposlenih vedno
odigrala svojo vlogo in vsem sodelujočim, med njimi tudi
policiji, nudila ustrezno pomoč in podporo.
Občina Loški Potok, predvsem pa prebivalci te občine in
med njimi najbolj tisti, ki živijo tik ob državni meji, so tisti,
ki s svojimi informacijami najbolj pomagajo policistom pri
varovanju državne meje in preprečevanju ter odkrivanju
čezmejne kriminalitete. V praksi se je to izkazalo tudi v časih, ko
so bili migrantski tokovi na tem območju tako močni, da je bilo
potrebno odstraniti velike količine odpadkov, ki so jih osebe, ki
so nezakonito prestopile državno mejo, puščale po gozdovih in
drugih površinah. Do sprejetega dogovora oz. novih usmeritev
za ravnanje v takšnih primerih je Občina Loški Potok
odreagirala na vsa obvestila policije ali občanov in poskrbela
za odstranitev le-teh. Ravno zaradi dobro vzpostavljenega
načina komuniciranja se tovrstne težave sprotno odpravljajo in
tako ne povzročajo nezadovoljstva pri občanih. Pogosto Občina
Loški Potok tudi na pobudo PP Ribnica izboljšuje, vzdržuje
ali celo vzpostavlja novo prometno infrastrukturo, ki jo policisti
vsakodnevno uporabljajo za nadzor državne meje, kot npr.:
preplastitve asfaltnih cest, ki vodijo proti državni meji, urejanje
kolovozov, gozdnih cest, drugih poti ipd. Pred prihodom tujih
policistov, ki so avgusta in septembra 2021 pomagali pri
varovanju državne meje, je Občina Loški Potok preko svoje
komunalne službe poskrbela za ureditev več kilometrov pešpoti
po zapuščenih stezicah med Novim Kotom in Podplanino.
Hotel Oskar je poskrbel za udobno namestitev policistov iz
Romunije in Madžarske, prebivalci pa so poskrbeli, da so se
izkazali z izjemnim gostoljubjem in prijaznostjo. Občina
Loški Potok je vse od ustanovitve leta 1994 na vseh področjih
delovanja izkazala pozitiven odnos do skupnega sodelovanja
s Policijsko postajo Ribnica in tako predstavlja pomemben
element varnosti na območju PP Ribnica. Občina Loški Potok
je leta 2014 Policijski postaji Ribnica podelila listino Občine
Loški Potok za dolgoletno dobro sodelovanje.
Za odlično, dolgotrajno in na trdnih temeljih zasnovano
sodelovanje na vseh področjih dela si Občina Loški Potok zasluži
zahvalo tudi v obliki bronastega priznanja za sodelovanje s
policijo.
Pripravil: Vinko Košmerl
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Občina
Loški
Potok ima enotno
občinsko upravo, ki
ima delo razdeljeno
po
posameznih
področjih,
kot
predstojnik Občino
Loški
Potok
predstavlja župan
Ivan
Benčina.
Območje
PP
Ribnica
obsega
celotno
območje
občin Ribnica, Velike
Lašče, Sodražica in
tudi občine Loški
Potok. Slednje je
edino, na katerem
poteka
državna
meja med Republiko
Slovenijo
in
Republiko Hrvaško.
Župan,
občinska
uprava,
občinski
svet, Medobčinski
inšpektorat in redarstvo (MIR), občinsko glasilo Odmevi, Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Društvo upokojencev
Loški Potok in Društvo upokojencev Draga, športna društva
in vsa gasilska društva, vključno z Gasilsko zvezo Loški
Potok, lovske družine, MK Holcarji … so le nekateri subjekti,
s katerimi PP Ribnica vsakodnevno vzpostavlja, vzdržuje
in izboljšuje sodelovanje na področju preventive, vzgoje in
izobraževanja, zaščite in reševanja, varovanja državne meje,
komunalnih dejavnosti, zdravstva, turizma, gospodarstva,
športa in številnih drugih dejavnosti. Občina Loški Potok
predstavlja povezovalni člen sodelovanja policije z drugimi
pomembnimi službami, brez katerega si delovanja policije ni
moč predstavljati – z zdravstvom, gasilci, vzdrževalci cestne
in druge infrastrukture, podjetji, društvi … Vsi našteti organi
in organizacije, službe, društva in še posebej posamezniki
znotraj njih predstavljajo Policijski postaji Ribnica pomembne,
zanesljive partnerje, ki se vedno odzovejo na vsakršno pomoč
ali predlog, ki je namenjen izboljšanju varnosti občanov in
njihovega premoženja. Da je skrb za varnost občanov ena
najpomembnejših skupnih nalog, občina dokazuje tudi s tem,
da podpira in vzpodbuja sodelovanje občanov s policisti in se
že vrsto let aktivno odziva na preventivne projekte in tako npr.
s policijo sodeluje pri varovanju otrok na poti v šolo in iz nje ob

začetku šolskega leta. Ob vsakem začetku šolskega leta se župan
Ivan Benčina oz. njegovi sodelavci odzovejo in na povabilo PP
Ribnica aktivno sodelujejo pri varovanju otrok in se pridružijo
prostovoljcem, ki sodelujejo pri teh aktivnostih. Posebno
razumevanje v smislu preventivnega dela je občina izkazala
ob izvajanju aktivnosti za zaščito pešcev, saj se je z nabavo in
distribucijo odsevnikov aktivno vključila k zmanjševanju števila
pešcev, ki ob zmanjšani vidljivosti in ponoči ne uporabljajo
kresničk. Del tega redno razdelijo na različnih prireditvah in
druženjih, ki se jih udeležujejo predvsem starejši občani.

REPU

Ob dnevu slovenske policije in v počastitev dneva državnosti
je v sredo, 15. junija 2022, v prostorih Policijske akademije
v Tacnu potekala proslava z družabnim srečanjem aktivnih
in upokojenih delavcev policijskih enot z območja Policijske
uprave Ljubljana ter nekaterih drugih policijskih organizacij
in združenj. Na omenjeni prireditvi so bila podeljena tudi
različna priznanja. Med dobitniki priznanj je bila tudi naša
občina, ki je prejela bronasti znak policije za sodelovanje pri
krepitvi varnosti. Priznanje je iz rok podeljevalca, direktorja
PU Ljubljana Damjana Petriča, prevzel župan občine Ivan
Benčina. V obrazložitvi priznanja je bilo zapisano:

LI CIJ A

POLICIJA
Odmevi

AKTUALNO

PRENOVA KNJIŽNICE LOŠKI POTOK
izprazniti obstoječe prostore. V začetku marca 2022 so
se začela gradbena dela, saj je bilo potrebno odstraniti
montažno steno, ki je pregrajevala hodnik od knjižnice, in
izdelati prehod iz gasilske pisarne v knjižnico.

Knjižnica med prenovo (foto Vinko Košmerl)

V aprilu 2006 se je Knjižnica Loški Potok preselila iz osnovne
šole dr. Antona Debeljaka v nove prostore v pritličju občinske
zgradbe občine Loški Potok. Slavnostna otvoritev je potekala
26. aprila 2006 v avli občinske stavbe.
Vse od takrat je knjižnica delovala v dveh prostorih, ki sta bila
namenjena izposoji knjižničnega gradiva, manjši časopisni
čitalnici in knjižničnemu gradivu. K tema dvema prostoroma
je bil dodan še manjši hodnik, ki je služil kot prehod iz
občinske avle v knjižnico.
Leta so minevala, širila se je paleta knjižničnih storitev,
še zlasti za otroke. Vsako leto je bilo nabavljenih kar nekaj
novih knjig in sčasoma se je knjižnica znašla v čedalje večji
prostorski stiski.
V preteklih letih je Občina Loški Potok v sodelovanju z
vodstvom Knjižnice Miklova hiša iskala primerne prostore za
knjižnico. Kar nekaj zanimivih idej o novi lokaciji knjižnice
se je pojavilo, a na koncu je po tehtnem premisleku zmagal
predlog o obstoječi lokaciji z možnostjo širitve v sosednjo
pisarno, ki jo je uporabljala Gasilska zveza Loški Potok.

Knjižnica po zaključeni prenovi (foto Karmen Tomšič)

Ko se je ta preselila v nove prostore, je končno napočil čas
za temeljito prenovo knjižnice. Najprej je bilo potrebno
Maj - junij - julij 2022

Na novo je bilo potrebno
izdelati elektroinštalacije,
čemur je posledično sledila
še obnova celotnega stropa.
V sklopu prenove so bile
nabavljene nove lamelne
zavese na oknih in obstoječi
parket je bil zbrušen ter
ponovno polakiran. Vsi
prostori so bili tudi na sveže
prepleskani.
Velika večina obstoječega
knjižničnega pohištva je
ostala, nekaj pa ga je bilo na
novo nabavljenega. In ravno
pri dobavi novega pohištva
se je zapletlo, saj so bili
dobavni pogoji daljši, kot
je bilo prvotno načrtovano.
To je bil tudi glavni razlog, Otroci na bibliopedagoški uri
da se je ponovna otvoritev (foto Andreja Mohar Montanič)
knjižnice zavlekla v mesec
maj.
Še posebej smo veseli, da nam
je uspelo povsem na novo
urediti otroški oddelek,
kjer so knjižne police
prilagojene najmlajšim, in
pridobiti prostor z mizo ter
stolčki, kjer se lahko sedaj
odvijajo bibliopedagoške
in pravljične ure. Še zlasti
so nad novo pridobitvijo
navdušeni najmlajši in
osnovnošolci, ki sedaj veselo
prihajajo v knjižnico in se
pri nas počutijo kot doma.
Občina
Loški
Potok
je krila celotne stroške
prenove knjižnice in tudi Osnovnošolci izdelujejo plakat
poskrbela za nakup novega (foto Andreja Mohar Montanič)
knjižničnega pohištva. Ob
tej priliki se najlepše zahvaljujemo gospodu županu Ivanu
Benčini in ostalim zaposlenim v občinski upravi, ki so
nam pomagali, da smo s skupnimi močmi izvedli prenovo
in razširitev Knjižnice Loški Potok. Rezultati uspešnega
sodelovanja so vidni na vsakem koraku, saj vsak prijazen
pogled in vesel nasmeh na obrazu obiskovalcev knjižnice
pove več kot tisoč besed.
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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AKTUALNO

SLAVNOSTNO ODPRTJE MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

V četrtek, 23. junija, je potekalo slavnostno odprtje
medgeneracijskega centra Hrib 103, v katerem so prostori
za medgeneracijsko druženje, prostori društva upokojencev,
štiri varovana stanovanja ter pet stanovanj za mlade družine.
Slavnostnega dogodka, ki ga je povezovala Tatjana Begič, so
se kot gostje udeležili poslanca v Državnem zboru RS Jože
Tanko in Predrag Bakovič, generalni direktor Direktorata
za starejše in deinstitucionalizacijo na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Andrej
Grdiša, župana občine Bloke Jože Doles in občine Kostel
Ivan Črnkovič, podžupan občine Sodražica Andrej Pogorelc,
direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn, direktor
Kmetijske zadruge Velike Lašče Jošt Perovšek, predstavniki
izvajalcev in nekateri drugi gostje. Govornika na prireditvi,
ki ji je prisostvovalo lepo število občanov, sta bila župan Ivan
Benčina in poslanec Jože Tanko.
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Župan Benčina je v nagovoru najprej pozdravil navzoče
goste, nato pa nadaljeval: »Dve leti in pol je minilo od sprejetja
državnega proračuna za leto 2020, ko je poslanska skupina SDS
na pobudo poslanca, takrat podpredsednika državnega zbora g.
Jožeta Tanka vložila amandma za projekt medgeneracijskega
bivalnega objekta v občini Loški Potok, v višini 500.000 €.
Amandma je bil na splošno presenečenje z 42 glasovi za in 41
proti izglasovan.
Amandmaji opozicije namreč nimajo kakšne velike možnosti za
uspeh. Ni dovolj, da se trudimo s projekti in delamo v dobrobit
skupnosti, potrebno je imeti tudi srečo. Tokrat smo je imeli obilo.
Res je trajalo 11 mesecev, da je bila med občino in MDDSZ
podpisana pogodba o koriščenju teh sredstev in smo lahko začeli
z deli, vendar pa brez ustreznih papirjev pač ne gre.
Na tem mestu se zahvaljujem g. Uršiču, takratnemu državnemu
sekretarju, ter vsem ostalim, ki so se na MDDSZ ukvarjali s
tem projektom in nam zaradi podražitev odobrili še dodatnih
110.000 €. Maja 2021 smo začeli z obnovo propadajočega
objekta, letos v začetku junija pa smo investicijo uspešno
zaključili. Naj na tem mestu omenim odlično sodelovanje s KZ
Velike Lašče.
Pritlični del s trgovino je v njihovi lasti, hkrati z obnovo našega
dela so jo razširili in obnovili. Med obnovo je bila z njihove
strani potrebna velika mera razumevanja zaradi motenj v času
gradnje, za kar jim gre velika zahvala. Celotna vrednost obnove
našega dela objekta in ureditve okolice je 1.400.000,00 €.
V njem se nahajajo medgeneracijski center, prostori društva
upokojencev, štiri varovana stanovanja in pet stanovanj za
mlade družine.
Glede na povpraševanje po stanovanjih menim, da bodo do
konca leta vsa stanovanja oddana, kar kaže na to, da je bila
odločitev o namembnosti objekta prava. Posebej smo veseli, da se
nam vračajo mlade družine, ki so se že odselile v urbana središča.
Dobili smo objekt, ki je umeščen na pravo mesto, ob pravem času
in za pravi namen – poskrbeli smo za dve družbeni skupini, ki
bosta sobivali. Hvala vsem poslancem, ki so podprli amandma,
in vsem, ki so bili vključeni v uspešno izvedbo projekta.«

Odmevi

AKTUALNO
Poslanec Tanko, ki je bil vlagatelj amandmaja v državnem
zboru, pa je v svojem nagovoru na kratko podal kronologijo
dogajanja v zvezi s sprejemom amandmaja in ob tem izrazil
prepričanje, da se sredstva za takšne namene, kot je ta
investicija, državi na daljši rok vedno obrestujejo.
Sledil je kulturni program. Ker bo medgeneracijski center
stičišče mladih in starih, je bil tudi ta zasnovan tako, da so v
njem sodelovali tako mladi – osnovnošolci, kot tudi starejši
– članice Društva upokojencev Loški Potok.
Članice društva upokojencev so se predstavile s pevsko
skupino Povasenke, ki so skupaj s "povasencem" zapele tri
pesmi, in odigranim skečem. Otroci naše osnovne šole pa so
z mentoricama pripravili in se navzočim predstavili z dvema
recitacijama in dvema glasbenima točkama z igranjem na
harmoniko. Pred slavnostnim odprtjem objekta in rezom
traku, ki so ga skupaj prerezali župan Benčina, poslanec
Tanko in g. Grdiša, je župnik Bojan Traven opravil blagoslov
novega objekta.
Sledil je ogled objekta in prav vsi, ki so si stavbo ogledali, so o
njej govorili v presežnikih.

Po ogledu objekta je sledilo še družabno srečanje, na katerem
je za odlično postrežbo poskrbela Gostilna pri Kapcu, in
niti dežna ploha, ki se je ulila, ni mogla preprečiti odličnega
razpoloženja ob odprtju pomembnega objekta.
Vinko Košmerl

SPREJEM ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANU
Kot vsako leto ob zaključku
šolanja je župan tudi letos v
prostorih
občine
pripravil
sprejem za učence, ki zaključujejo
osnovno šolo in so se v vseh
letih šolanja izkazali z odličnim
uspehom. Letos so bili to trije in
med njimi je bil po petih letih
zopet tudi fant. Vanesa Balantič,
Gaja Starc in Gabriel Montanič
so učenci, ki so se v družbi
razredničarke Mojce Troha
in ravnatelja Andreja Starca
v četrtek, 23. junija, udeležili
sprejema pri županu. Ta jim je za
doseženi uspeh čestital, ob tem
pa spregovoril tudi nekaj besed
o pomenu učenja in znanja ter
jim zaželel veliko sreče in uspeha
tudi pri nadaljnjem šolanju.
Za nagrado oziroma uspeh so
učenci tudi letos prejeli priznanje
»ŽUPANOVA PETICA« in
praktično darilo. Po uradnem
delu je sledilo še krajše druženje,
v katerem smo izvedeli, da bodo
vsi trije nadaljevali šolanje na
gimnazijah, in sicer Vanesa
na Gimnaziji Ledina, Gaja na
Gimnaziji Poljane in Gabriel na
Gimnaziji Želimlje. Verjamemo,
da bodo s svojo prizadevnostjo
oziroma trudom tudi pri
nadaljnjem šolanju tako uspešni,
kot so bili v osnovni šoli.
Maj - junij - julij 2022

Vinko Košmerl
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AKTUALNO

ZAČENJA SE PLES
menedžer menda ni uspel sanirati nobene firme, v kateri je bil
zaposlen, zunanja politika je poverjena osebi, ki bi verbalno
na vsak način rada v »jedrno Evropo«, gleda pa proti Rusiji
in s svojimi izjavami že povzroča nelagodja v sosednjih
državah, Hrvaški in Avstriji. Z odstopom od nakupa orožja
za lahko bataljonsko oklepno enoto pa je poslano tudi jasno
sporočilo Natu.
Je pa Golobova vlada na eni od svojih prvih sej preklicala
soglasja za uvedbo postopkov proti organizatorjem
nezakonitih protestov in drugim kršiteljem »protikovidnih«
ukrepov ter protestniškim kršiteljem javnega reda in miru. Ti
kršitelji so po mnenju mnogih ob izdatni medijski podpori
glavnih medijev pripomogli k sistematičnemu slabšanju
vzdušja v državi, kar je bil eden od razlogov za slabši volilni
rezultat prejšnje, Janševe koalicije. To tudi pomeni, da bodo
stroški izgredov preneseni na proračun in posledično na vse
davčne zavezance.
V predvolilni kampanji zmagovalcev volitev smo se
naposlušali besed o odpravi ukrepov Janševe vlade, kar bi
prineslo svobodo.
Po volitvah so ulični protesti popolnoma izginili. Nikogar več
ni, ki bi ga v slovenski družbi in politični stvarnosti karkoli
motilo. Civilna družba, nevladniki, t. i. kulturniki, kolesarji
so z oblikovanjem nove koalicije potešeni, čeprav nova
oblast ni predlagala še prav nobenih ukrepov, s katerimi bi
popravili položaj državljanov in/ali odpravili privilegije elite.
Teh domnevno socialno občutljivih protestnikov in borcev
za pravno državo prav nič ne moti, da na oblast prihajajo
posamezniki, ki so z delom ali s poslovanjem s podjetji, ki so
v pomembnem deležu v državni solasti, letno zaslužili več,
kot bodo oni, protestniki, v vsem svojem življenju.
Predvolilni čas je vedno nekoliko poseben čas. Tedaj se
kandidatom odprejo usta, skozi katera izlijejo marsikatero
obljubo. Tudi tako, za katero kandidat ve, da je nerealna
oziroma neuresničljiva.
Ena takih obljub zmagovalcev volitev so strokovnjaki, ki
jih »imajo« stranke za najpomembnejše politične in druge
funkcije, na katere neposredno ali posredno kadruje oblast.
Verjamem, da je bil marsikdo hudo presenečen, ko je novi
predsednik vlade objavil svojo ministrsko listo. Na njej so
predsedniki na volitvah odpisanih strank, še več politično
odpisanih kadrov je na mestih državnih sekretarjev, v
kabinetih ministrov, direktoratih in na drugih položajih.
Celo vsi imenovani ministri niso zmogli opraviti 4-letne
srednje šole. A nič ne de, važno je, da so naši in »na liniji«.
Voditeljica ene od vladnih strank se je hvalila, da imajo za
vsako funkcijo pet ali več izjemno kvalitetnih kandidatov, a
ko je bilo treba z imeni na mizo, se ji ni ravno izšlo.
Zanimiva je tudi postavitev na ministrstvih. Minister za
obrambo je Marjan Šarec, človek, ki je še pred polovico
svojega mandata predsednika vlade obupal in vrgel puško
v koruzo. Minister za družino oziroma borec proti staranju
slovenskega prebivalstva bo nekdo, ki naj bi bil aktivist
istospolnega gibanja, finance bo usmerjal nekdo, ki kot krizni
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Kljub temu da so prilivi iz naslova davkov v proračun
bistveno višji od načrtovanih (tudi bilanca proračuna je
zelo pozitivna), pa nova vlada načrtuje bistvene posege na
davčno področje. Znatno naj bi se zmanjšale dohodninske
ugodnosti in olajšave, kar pomeni oteženo »poslovanje«
gospodinjstev, ter povišali davki za gospodarske subjekte.
Slednje pa pomeni težje poslovanje družb, upočasnjen
razvoj in zaposlovanje, tudi selitev družb na tuje ter
manjšo privlačnost za tuje vlagatelje, kar bo imelo najbrž
večje posledice za konkurenčnost naših podjetij in za trg
dela. Uvedba davka na premoženje po predlogih Levice
(pomemben del njih je zapisan v koalicijski pogodbi) pa
pomeni postopno nacionalizacijo (podržavljenje) zasebnega
premoženja. Upam, da bo prevladal razum in da tega, kar
obljubljajo, ne bodo zares izpeljali. Da nam bodo pustili
»davčno« svobodo, da bomo lahko sami upravljali s svojim
premoženjem.
Ko bodo prišli na mizo prvi zakoni, bomo dejansko videli,
kakšen ples bomo plesali in ali bomo v njem uživali, se smejali
ali stiskali zobe.
Jože Tanko, poslanec

ZAHVALA
Volivkam in volivcem občine Loški Potok se zahvaljujem
za močno podporo, ki ste mi jo dali na državnozborskih
volitvah in s tem pripomogli k rezultatu SDS. Potrudil
se bom po najboljših močeh, da bi se načrti in projekti, ki
so pomembni za vaše območje, izvedli, kljub temu da se je
sestavila drugačna koalicija. Kot vse dosedanje mandate se
bom trudil za dobrobit podeželja.
Jože Tanko, vaš poslanec

Odmevi

AKTUALNO

ZA UBLAŽITEV SVETOVNE KRIZE S HRANO
Rusija in Ukrajina
sta peti največji
izvoznici
pšenice,
skupaj predstavljata
29
odstotkov
mednarodne letne
prodaje. Ko se tolikšen
delež
omenjene
proizvodnje umakne
s svetovnih trgov,
najprej
trpijo
najrevnejši prebivalci.
Po več slabih letinah, paničnem nakupovanju med pandemijo
in težavah z dobavnimi verigami so svetovne zaloge omenjene
hrane po podatkih Economista na dobrih 30 odstotkih pod
petletnim povprečjem.
Putinov napad na Ukrajino je povzročil svetovno krizo
s hrano, kar se že odraža na višjih cenah hrane. Želim si,
da bi Evropska unija (EU) ob nedopustni ruski blokadi
transportnih ladij v Črnem morju lahko pomagala Ukrajini
pri prevozu žita po železnici in cesti v pristanišča v Romuniji
ali na Baltiku. S tem bi lahko vsaj delno ublažili krizo hrane, s
katero se bomo morali soočiti zaradi Putinove agresije.

V Ukrajini je po zadnjih podatkih EU ujetih približno 25
milijonov ton koruze in pšenice, kar ustreza letni porabi
omenjenega pridelka v vseh najmanj razvitih gospodarstvih
na svetu. Menim, da bi morale države članice EU čim prej
oblikovati načrt reševanja tega pridelka, ki mu sicer grozi
gnitje. Če lahko Ukrajini dobavljamo orožje, verjamem, da
lahko organiziramo tudi prevoz pšenice in koruze iz Ukrajine.
V politični skupini EPP v Evropskem parlamentu v Bruslju
smo sicer že pred časom pozvali Evropsko komisijo, da v
okviru strategije »Od vil do vilic« nemudoma odloži vso
zakonodajo, ki bi v novo nastalih razmerah lahko zmanjšala
ter ovirala proizvodnjo evropskih kmetij.
Cilj omenjene strategije je razviti prehrambni sistem EU v
bolj robusten in odporen na prihodnje krize, kot so izbruh
covida-19 in ponavljajoče se naravne katastrofe, denimo
poplave in suše. Ob tem menim, da moramo preoblikovati
naše prehranske sisteme, ki danes predstavljajo skoraj tretjino
svetovnih emisij toplogrednih plinov in povzročijo izgubo
biotske raznolikosti, zaradi česar ne omogočajo ustreznih
gospodarskih donosov in sredstev za preživetje.
Ljudmila Novak, poslanka EP

V SLOVENIJI LETNO ZABELEŽIMO OKOLI 60.000 UDAROV
STREL, ZATO OB NEVIHTAH IZKLOPITE NAPRAVE IZ
TELEKOMUNIKACIJSKEGA IN ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
Ljubljana, 20. junij – Nekatere dele
Slovenije so v zadnjem obdobju
prizadele močne nevihte z udari
strel, poletne nevihte pa nas bodo
spremljale tudi v prihodnje.
Posledica udarov strel so pogosto
tudi poškodovani ali popolnoma
uničeni modemi, televizorji, igralne
konzole in računalniki. Da bi se
temu izognili, v Telekomu Slovenije
vsem uporabnikom priporočajo, da
elektronske naprave pred udari strel
najenostavneje zaščitijo tako, da jih ob
napovedani nevihti in pred odhodom na dopust izklopijo tako
iz komunikacijskega kot iz električnega omrežja.
V Sloveniji letno zabeležimo okoli 60.000 udarov strel. S
toplimi dnevi se možnost močnejših neviht z udari strel
poveča, tako da je udarov strel poleti lahko tudi do šestkrat več
kot v ostalih mesecih. Zato je pomembno, da pred nevihto ali
odhodom na dopust uporabniki elektronske naprave izklopijo
iz vseh vtičnic – tako klasičnih za električno napajanje kot iz
telekomunikacijskega omrežja. Izklop naprav iz omrežja je
namreč najbolj zanesljiva zaščita pred udari strel, kar velja tudi v
primeru uporabe prenapetostne zaščite.

Maj - junij - julij 2022

BREZPLAČNO
SMS-OBVEŠČANJE O
MOŽNOSTI UDARA STREL
Uporabnikom, ki so hkrati
naročniki mobilnih in fiksnih
storitev Telekoma Slovenije, je na
voljo brezplačna storitev Strela
alarm, ki temelji na sistemu Scalar.
Gre za sistem, ki ga je posebej
za spremljanje strel v realnem
času razvil Elektroinštitut Milan
Vidmar.
Z vklopom storitve uporabniki prejmejo SMS-sporočilo, ki
jih vnaprej opozori na možnost udara strel na območju, kjer
imajo fiksni priključek, tako da lahko naprave pravočasno
izklopijo iz omrežja. Na prejemanje brezplačnih SMS-opozoril
se naročijo tako, da na številko 041 145 000 pošljejo SMS s
ključno besedo STRELA, naredijo presledek ter navedejo svoje
UPORABNIŠKO IME za fiksne storitve Telekoma Slovenije.
Primer zapisa v SMS-sporočilu: STRELA novakj.
Več priporočil, kako ravnati ob nevihtah, je na voljo na http://
ts.si/bliskoviti-obisk.
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MOJ MANDAT RAVNATELJEVANJA SE ZAKLJUČUJE
S šolskim letom 2017/2018 sem ob podpori
sodelavcev, ustanovitelja in staršev nastopil
kot ravnatelj potoške osnovne šole. To
delovno mesto sem sprejel kot izziv, zavedal
pa sem se tudi odgovornosti, ki jo to delovno
mesto zahteva.
Polno je bilo lepega v tem poklicu, žal pa je
pri meni, za moje razmišljanje, za moj način
dela, za moja pričakovanja, tega postalo
precej premalo. Kar pa nikakor ne pomeni,
da za nekoga drugega tega ni dovolj. Ljudje
smo si različni. V življenju je zelo dobro, če
ugotovimo, kaj nas osrečuje in v katerem delu
zares uživamo. Vendar če ne poskusiš, nikoli ne
veš. To sem vedno poudarjal tudi pri učencih
in mislim, da je to spoznanje eno ključnih v
naših življenjih.
Mnoge je moja odločitev verjetno presenetila,
saj nisem nikoli kazal kakšnih resnih
znakov te odločitve, saj sem želel mandat
profesionalno izpeljati do konca. Mnogi se
sprašujete po vzrokih, kdo je kriv, kaj je bilo narobe … Vsa ta
vprašanja in iskanje odgovorov so resnično odveč. Tukaj je
preveč dejavnikov, da bi lahko kaj posebej izpostavil. Človek
enostavno spozna, da nekaj ni zanj, da ne pristaja njegovemu
karakterju oziroma ima osebnostne lastnosti, ki ga na
delovnem mestu bremenijo, da to zahteva od njega prevelike
spremembe, ki si jih ne želi ..., nikakor pa tukaj ne gre za to,
da človek obupa. In življenje je prekratko, da bi 30 let delal
na delovnem mestu, ki te ne osrečuje več, ki te ne zadovolji.
Seveda, če imaš možnost izbire.

SEZNAM
PRIDOBLJENIH
PRIZNANJ V ŠOLSKEM LETU
2021/2022

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
Priznanje – šolsko tekmovanje

Svoj mandat ocenjujem kot uspešen, kar se kaže na več
področjih. Imamo lepo urejeno stavbo šole in vrtca, imamo
rešeno prostorsko stisko, rešeno kadrovsko problematiko,
ponovno imamo v naši šoli oddelek glasbene šole …
in nenazadnje, našo šolo zapuščajo uspešni učenci, kar
dokazujejo z učnim uspehom. Pa ne gre samo za ocene,
številke na papirju, čeprav, roko na srce, prevečkrat vse
presojamo preko njih. Pomembno je zavedanje, kako se
učenci trudijo, kaj žrtvujejo, čemu dajejo prednost, koliko je
bilo pri pridobivanju znanja prave želje in pravega hotenja.
Če uresničijo svoja pričakovanja, izkoristijo sposobnosti in
zmožnosti, če pokažejo največ, kar zmorejo, je to največji
uspeh za posameznika.

1. razred: Julija Austel, Eva Bartol, Dora Cicek, Emmanuel
Debeljak, Gaja Debeljak, Zarja Knavs, Erin Montanič,
Maruša Ruparčič, Brina Starc, Ajda Vesel

Rezultat uspešnosti učencev je tudi uspeh na nacionalnem
preverjanju znanja (NPZ), kjer so učenci devetega razreda
v povprečju dobrih 11 % uspešnejši od svojih vrstnikov
v državi. Ta trend nadpovprečnega dosežka zaključnega
razreda na NPZ je na naši šoli prisoten že več let.

8. razred: Maša Kordiš, Benjamin Vukalić

Eden od pokazateljev uspešnosti pa so tudi dosežki na
različnih tekmovanjih. Kljub majhnosti šole dosegamo
odlične rezultate, tako na tekmovanjih iz znanja kot športnih
tekmovanjih.
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2. razred: Filip Debeljak, Lana Koprivec
3. razred: Mark Bojc, Julija Knavs, Zara Marjanovič, Ela
Muhič
4. razred: Dominik Balantič
5. razred: Gal Muhič, Nika Turk
6. razred: Teja Mišič, Jaka Vesel
7. razred: Jerca Lavrič, Lana Lavrič, Tia Mišič
9. razred: Gabriel Montanič
Bronasto priznanje – regijsko tekmovanje
8. razred: Maša Kordiš
9. razred: Gabriel Montanič

Odmevi

ŠOLA

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA

Zlato priznanje - državno tekmovanje

Priznanje

9. razred: Gaja Starc

2. razred: Maks Bambič, Patrik Mohar
3. razred: Ana Bartol, Roko Bečirović, Julija Knavs,
Žiga Košmerl
Zlato priznanje
2. razred: Lana Koprivec, Črt Mihelič
3. razred: Rene Pihler Gregorič, Zara Marjanovič

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE
BOLEZNI
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
8. razred: Maša Kordiš
9. razred: Gabriel Montanič, Gaja Starc

TEKMOVANJE VESELA ŠOLA
TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE

Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

7. razred: Ana Lavrič

1. razred: Erin Montanič, Zarja Knavs, Živa Lavrič, Ajda
Vesel, Eva Bartol, Brina Starc, Nika Lavrič, Lana Levstek

8. razred: Maša Kordiš

2. razred: Lana Koprivec, Črt Mihelič

9. razred: Gabriel Montanič

3. razred: Ana Bartol, Roko Bečirović, Brina Knavs, Julija
Knavs, Pina Knavs, Jakob Lavrič, Zara Marjanovič, Ela
Muhič, Rene Pihler Gregorič

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

4. razred: Monika Car, Dominik Balantič, Patrik Turk
5. razred: Neža Bambič, Stela Poje

BRALNA ZNAČKA - ZLATI BRALCI

6. razred: Tia Grandljič, Haidi Kordiš

Priznanje za devetletno branje

7. razred: Naja Knavs, Jerca Lavrič, Kaja Lavrič

9. razred: Vanesa Balantič, Gabriel Montanič, Lina Poje,
Gaja Starc

8. razred: Maša Kordiš
9. razred: Gabriel Montanič, Gaja Starc

TEKMOVANJE IZ FIZIKE

Srebrno priznanje - območno tekmovanje

Priznanje Čmrlj - šolsko tekmovanje

9. razred: Gabriel Montanič

9. razred: Gabriel Montanič

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

TEKMOVANJE IZ KEMIJE

Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

9. razred: Vanesa Balantič, Gabriel Montanič, Gaja Starc

8. razred: Luka Lavrič
Učencem čestitam za vse dosežene uspehe v tem šolskem letu.

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
8. razred: Maša Kordiš, Benjamin Vukalić
9. razred: Vanesa Balantič, Gabriel Montanič, Gaja Starc,
Luka Turk
Zlato priznanje - državno tekmovanje
9. razred: Gaja Starc

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE (ZA PROTEUSOVO
PRIZNANJE)
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje
9. razred: Gabriel Montanič, Gaja Starc
Maj - junij - julij 2022

Ob koncu mandata se zahvaljujem vsem deležnikom, ki
so vključeni v vzgojo in izobraževanje. Z večino je bilo
sodelovanje zelo uspešno. Manjši peščici, za katero ocenjujem,
da sodelovanje ni bilo zadovoljivo, pa želim, da z novim
vodstvom začutijo boljšo kemijo. Konec koncev imamo vsi
skupaj skupen cilj: delo za dobro naših otrok.
V naslednjih letih želim mojemu nasledniku uspešno delo.
Potoško šolstvo je postavljeno na pravo pot, vendar je ta pot
vedno luknjasta, delno tudi makadamska. Potrebna je stalna
rekonstrukcija ob pravem času s pravimi odločitvami.
Ob dobri podpori vseh nas verjamem, da se bo potoško
šolstvo peljalo po pravih urejenih poteh.
Ravnatelj
Andrej Starc
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OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
Med šolskim letom se v šoli dogaja marsikaj. Učenje oziroma
izobraževanje, ki je poleg vzgoje osnovno poslanstvo šole,
poteka tako v razredu kot tudi izven njega. O učnih uspehih
ste lahko prebrali že v prispevku ravnatelja, zdaj pa vam
s sliko in besedo predstavljamo še nekatere od številnih
dejavnosti, ki so se zgodile v tem šolskem letu, seveda
največ v spomladanskem času, ko so se sprostili ukrepi glede
pandemije koronavirusa. Zanimivo in pestro je bilo, učence
je bogatilo z novimi znanji in doživetji.

čebelarjem tega sveta. Spremljal nas je harmonikarski kvartet
v zasedbi: Luka Lavrič, Žak Turk, Žiga Knavs in Tian Zbačnik.

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 2022
Namen projekta Vseslovensko petje s srci je, da Slovenija
ob istem času zapoje v čim večjem številu in da s petjem
povežemo vse generacije ter hkrati obudimo pripadnost naši
domovini. Projekt postaja že tradicionalen in na OŠ Loški
Potok se ga vsako leto okrog 23. aprila, na dan sv. Jurija, ki
po tradiciji prinaša pomlad, obilje in zdravje v družino, še
posebej razveselimo, saj je to edina priložnost, ko lahko otroci
in zaposleni na šoli zapojemo skupaj. Lani smo lahko zapeli le
skozi okna in z maskami na obrazu ter si na koncu skromno
zaželeli, da bi naslednje leto lahko znova zapeli skupaj. Želja
se nam je uresničila. K petju smo povabili tudi ostale krajane.

Za konec smo že dobro ogreti in sproščeni zapeli še Kreslinovo
Poj mi pesem ter narodno-zabavno Veseli Ribn´čan, pri kateri
so harmonikaši res lahko dodobra raztegnili vsak svoj meh.

Bilo je kratko in prijetno. Držimo pesti, da naslednje leto
lahko spet ponovimo.
Mojca Troha
Dogodek smo začeli z našo, slovensko himno. Pa vendar je
bila ta malo drugačna oz. celo poučna, saj nas je s prirejenim
besedilom glasbenice Katje Gruber opomnila, kdo je himno
zapisal. Pesnika dr. Franceta Prešerna učenci že dobro
poznajo, marsikateremu pa se je zataknilo ob vprašanju,
kdo je naši himni poklonil melodijo. Ravno zaradi prirejene
pesmi sedaj vsi učenci vedo, da je skladatelj slovenske himne
Stanko Premrl.
Ker ljudska pesem zagotovo najbolj poveže staro in mlado, smo
za slovensko himno zapeli še pesem Lipa zelenela je v priredbi
Davorina Jenka, ki je ponarodela in je priljubljena verjetno
tudi zaradi dojemanja lipe kot še enega simbola za slovenstvo.
Solistični del je z ganljivo ubranim glasom zapela Stela Poje.
Dva dni po našem petju, 22. aprila, smo praznovali svetovni
dan Zemlje, približno mesec kasneje, 20. maja, pa svetovni
dan čebel. Tako smo pesem Zemlja pleše poklonili naši dragi
Zemlji, Slakovega Čebelarja pa vsem pridnim čebelicam in
14

PROJEKT: TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
(TVU)
Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola sodelovala v projektu
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki je potekal po celotni
Sloveniji v času od 9. 5. 2022 do 12. 6. 2022.
Omenjeni projekt je najvidnejša promocijska kampanja na
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Poteka že 27
let. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije
in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in
posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S
projektom želimo vsi sodelujoči opozoriti na vseprisotnost
pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in
za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema
kot posameznik, udeleženec na trgu dela in član različnih
skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev
prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju
slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega
gibanja festivalov učenja. Vlogo območnega koordinatorja ima
Izobraževalni zavod Cogitamus.
Odmevi

ŠOLA
Na naši šoli so se v okviru omenjenega projekta odvijale razne
vnaprej načrtovane prireditve in dejavnosti, ki smo jih oblikovali
tudi v sodelovanju z nekaterimi posamezniki in ustanovami
izven šolskega prostora. O poteku izvajanja posameznih
dogodkov smo sproti obveščali na spletni strani naše šole OŠ dr.
Antona Debeljaka Loški Potok.
Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi http://tvu.
acs.si/predstavitev/.

Po krožni poti smo se zadovoljni, a rahlo utrujeni vrnili v šolo,
kjer smo skupaj strnili vtise.

Mojca Kebe

TEHNIŠKI DAN: LETEČA LASTOVKA
V sklopu Kariernega centra za mlade Kočevje je ekipa mentorjev
izvedla delavnico Cool toll (Super orodje). Četrtošolci so v
četrtek, 9. 6., na tehniškem dnevu v povezavi z učnim načrtom
izdelali vsak svojo letečo lastovko iz lesa in jo tudi pobarvali.

Mojca Kebe,
koordinatorica projekta TVU na šoli

Z LOVCEM NA POHOD
V sredo, 25. 5. 2022, smo se z učenci od 1. do 4. razreda
odpravili v lovski dom na Hribu. Tam sta nas pričakala lovec
gospod Aleš Bambič ter logar in lovec gospod Stanko Anzeljc.
V prenovljenem prizidku doma nam je gospod Bambič v okviru
projekta LAS predstavil gradivo za naravoslovne dneve. Učenci
so si ogledali fotografije in video projekcijo o gozdnih živalih, ki
bivajo v naših gozdovih. Z zanimivimi podatki pa nas je seznanil
tudi o življenju in navadah teh živali. V posebni sobi smo si lahko
ogledali razstavo nekaterih nam bolj ali manj znanih živali.

Po zaključku naravoslovne učne ure smo odšli do Bele Vode,
kjer se je začela učna Škratkova pot. Učenci so po gozdni poti
sledili znakom, kjer so sproti dobivali in reševali naloge. Našli
so naravni izvir, poiskali globoko jamo, našli štor in šteli letnice,
iskali so različna drevesa in grme, ugotavljali njihove podobnosti
in razlike, v gozdnih tleh so našli odtise nog medveda, srne,
jelena, jazbeca in lisice. Med sprehodom so poslušali ptičje petje.
Učna pot je bila dolga 4 km, a so jo učenci brez težav prehodili.

Maj - junij - julij 2022

Ves čas dejavnosti so bili motivirani in aktivni in so lastovko so
izdelali brez težav. Jata lastovk nam krasi učilnico 4. razreda.
Renata Peterlin
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SEJEM IN SADIM

PRVIČ V ŠOLO

V prvem razredu pri spoznavanju okolja veliko časa
namenimo spoznavanju živih bitij. Otrokom je najtežje
razumevanje rastlin.

Letošnje šolsko leto je po dveh letih ponovno potekalo
brez večjih stresov. Veseli smo, da smo se lahko vrnili v staro
normalnost. S prvošolci smo sklenili, da bomo letos ponovno
povabili »vrtičkarje«, da si ogledajo učilnico prvega razreda
in se pridejo vanjo igrat. Otroci so na dom dobili vabila in 26.
5. 2022 sta jih učiteljici Mojca Kebe in Alenka Kalič prišli iskat
v vrtec. Otroci so naju že nestrpno pričakovali. Pripeljali sva jih
v učilnico, kjer so jih pričakali pripravljeni kotički za igro.

Letos smo želeli ustvariti svoj »razredni vrtiček«. Učenci so
od doma prinesli lončke in zemljo, pa tudi različna semena.
Preden smo jih posejali, smo si jih dobro ogledali in ugotovili,
da so kljub svoji majhnosti zelo različna. Preden so vse
posejali, je poteklo veliko časa, saj otrokom ta vrsta aktivnosti
ni ravno blizu. Ko smo semena v lončkih POSEJALI in jih
zagrnili z zemljo, smo vse lepo zalili in postavili k oknu, saj so
otroci vedeli, da potrebujejo rastline za rast poleg zemlje tudi
vodo, svetlobo in toploto.

Najprej smo se drug drugemu predstavili, potem smo si
ogledali prostor in se pogovorili o njem, temu pa je sledila igra
po kotičkih, ki so si jih izbrali otroci. Lahko so tudi prehajali
iz skupine v skupino in se igrali po svojih željah. Ura je zelo
hitro minila. Preden sva otroke pospremili nazaj v njihovo
varno okolje, pa so dobili še darilca, ki so jim jih pripravili
letošnji prvošolci. Naredili so jim papirnate gugalnice z mislijo
o znanju. Vrtičkarji so poiskali še sličico s svojim imenom
in jo prilepili na gugalnico. Na koncu smo se posladkali še
z bombončki in se poslovili z mislijo, da se jeseni ponovno
srečamo. Skupno druženje je bilo prisrčno in prijetno.

Da se bomo prepričali, ali to drži, smo naredili majhen
poskus. V tri lončke smo posejali enako seme. Enega smo dali
v omaro in ga bomo zalivali, drugega in tretjega smo dali k
oknu (enega bomo zalivali, drugega pa ne). Kaj se bo s semeni
dogajalo, pa bo naša opazovalna naloga. Da si bodo otroci
lažje zapomnili razliko med sejati in saditi, pa je učiteljica
prinesla čebulice narcis, ki so jih prvošolci POSADILI na
šolski zelenici pri stranskem vhodu.
Otroci so bili s svojim delom zelo zadovoljni. Upamo, da se
bomo naslednjo pomlad veselili sadov našega dela.
Mojca Kebe
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OBISK KEKČEVE DEŽELE
Z učenci prve triade smo se v četrtek, 19. 5. 2022, podali na
gorenjski konec naše Slovenije. Svoj potep smo pričeli ob 10.
uri, ko smo se po uvodnih navodilih z avtobusom odpravili
na pot proti Kranjski Gori.

Kekec nas je še nekaj časa zabaval s svojimi nabritimi
vragolijami, skupaj smo zapeli tudi Kekčevo pesem, nato pa
smo se žal morali že posloviti. Peš smo se zopet odpravili do
»bedancbusa«, ki nas je odpeljal proti našemu avtobusu. Ko
smo se spet malo okrepčali z malico in osvežili s pijačo, pa
smo se podali na dolgo pot proti domu. V Loški Potok smo
prispeli ob 18.30 uri.
Ob 13. uri nas je na dogovorjenem mestu že čakala vodička
ga. Alenka in skupaj smo se s posebnim »bedancbusom«
odpeljali v osrčje Kekčeve dežele.

Prepričani smo, da nam bo lepo preživet dan v Kekčevi deželi
še dolgo ostal v lepem spominu.
Anita Mate Turk

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 2022
Postopoma smo srečevali vse pravljične junake. Najprej smo
iz Bedančeve koče pogumno rešili prestrašeno Mojco, ki je z
nami nadaljevala pot in nam razkazovala zanimivosti Kekčeve
dežele. Po poti smo kmalu srečali še starega Kosobrina in tudi
on nam je pripovedoval o življenju v Kekčevi deželi, nato pa
z nami nadaljeval del poti. Na sredi poti nas je nepričakovano
dohitel tudi grozoviti Bedanec. Čeprav smo se ga kar malo
bali, smo pridno upoštevali Mojčina navodila in Bedanca kaj
hitro ukanili, da je zbežal daleč v gozd. Nato smo veseli in
brezskrbni nadaljevali našo gozdno pot proti Kekčevi hiši.
Tam je bilo veliko veselja ob srečanju s Kekcem, ki je nato
učence povabil v svojo hišo, polno skrivnosti. Ali nam bodo
učenci kdaj le povedali za skrivnost, ki jim jo je povedal
Kekec? Kdo ve? Kekec nas je potem hudomušno pospremil
še na nadaljnjo pot in kmalu smo prišli prav do Pehtine koče.
Gospa Pehta nam je prijazno postregla čaj in spekla slastno
potico, nato pa nam je razkazala tudi svoj laboratorij za
izdelovanje zeliščarskih zdravil.
Maj - junij - julij 2022

1. in 2. junija smo na OŠ dr. Antona Debeljaka izvedli akcijo
zbiranja starega papirja. Z devetošolci smo sodelujoče v akciji
sprejemali pred vhodom šole, papir tehtali, skrbno vodili
evidenco in papir nato tudi ustrezno namestili. Skupno smo
zbrali preko 2.500 kg papirja, na kar smo lahko ponosni.
Po končani akciji smo popisali zmagovalne razrede in
posameznike. Največ papirja smo prinesli ravno devetošolci,
za njimi osmošolci, tretje mesto pa so zasedli sedmošolci.
Med posamezniki so največ papirja prinesli devetošolec Luka
Turk (301,8 kg), devetošolka Patricija Košmrlj (252,3 kg) ter
sedmošolka Jerca Lavrič (164,6 kg). Kot razredna skupnost 9.
razreda smo Jerci poklonili nagrado – bon za pico v gostilni pri
Kapcu, ki nam je bil na našo prošnjo podarjen kot sponzorsko
sredstvo.
Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali v akciji in naredili korak
k boljšemu planetu.

Devetošolci z razredničarko Mojco Troha
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

NA OBISKU V SPLOŠNI KNJIŽNICI

Na naši šoli vsako leto
zaključimo bralno sezono
s kulturnim dnem. Da je
zaključek bolj slavnosten,
povabimo
medse
kulturnega
ustvarjalca.
Letos nas je v sredo, 18.
5. 2022, obiskala pesnica,
pisateljica in glasbenica
gospa
Cvetka
Bevc.
Preden smo se srečali
z njo, sta nam s svojim
petjem dan polepšala
oba pevska zbora naše
šole. Pisateljica se je
učencem razredne stopnje prijazno predstavila in nam z lutkami
uprizorila eno izmed svojih pravljic z naslovom Pesem za vilo.
Učence predmetne stopnje pa je pozneje razveselila z dramsko
uprizoritvijo najstniške zgodbe Desetka. Učenci so njen nastop
spremljali z zanimanjem in ji z navdušenjem zaploskali. Na
koncu vsakega srečanja je gospa Cvetka učencem, ki so opravili
obveznosti za bralno značko, podelila bralna priznanja, učenci
so se z njo tudi fotografirali. Ugotovili smo, da učenci naše šole
kar veliko berejo in radi zahajajo v knjižnico, predvsem mlajši
na razredni stopnji. Preostali del dneva so učenci ustvarjali
v matičnih učilnicah. Mlajšim učencem smo učiteljice brale
pravljice, ki so jih poustvarjali. Učenci predmetne stopnje so
izdelovali stripe in slikopise po pravljicah Cvetke Bevc iz zbirke
Veverica Mica in druge pravljice iz zelenega gozda, ilustrirali
so tudi naslovnice, izdelali plakat o življenju in delu pisateljice
ter raziskovali, katere nagrade je prejela za svoje delo ter katere
nagrade sploh lahko prejmejo pisatelji, pesniki, ilustratorji in
avtorji stripov.

Knjižnice so ustanove, ki podpirajo kulturo, izobraževanje in
znanost.

Nekateri otroci se prvič srečajo s knjižnico šele v šolskem
prostoru. Ker ima skoraj vsak kraj poleg šole in šolske
knjižnice tudi splošno knjižnico, smo učenci in učitelji v
Loškem Potoku z veseljem pričakovali ponovno odprtje
naše splošne knjižnice. V dneh med 23. 5. in 30. 5. 2022
smo z učenci od 1. do 8. razreda obiskali prenovljeno enoto
Knjižnice Miklova hiša v Loškem Potoku.
Knjižnica, ki domuje v občinski stavbi, je po nekajtedenskem
zaprtju dobila novo podobo. Najnovejša – in za nas mogoče
najpomembnejša pridobitev – je knjižni kotiček za otroke.
Velikost in zračnost prostora pa vabita tudi druge občane.
Knjižničarka splošne knjižnice,
ga. Anica Mohar, je po dogovoru
s šolsko knjižničarko za učence
posameznih razredov pripravila učne
ure. Najmlajši učenci so spoznali
knjižnična pravila, prisluhnili pa
so tudi zgodbi. Malo večji učenci
so iskali knjige v knjižnih zbirkah,
spoznavali so poučno gradivo,
izdelali plakat, najstarejši učenci pa so
se seznanili s stripom in bogastvom
narečnih besed.
V okviru nacionalnega projekta
Rastem s knjigo so sedmošolci
dobili v dar knjigo Jaz sem Andrej,
avtorja Vinka Möderndorferja.
Pozabili pa nismo niti na devetošolce. V šolski računalniški
učilnici smo jim ob pomoči ge. Neže Tanko, knjižničarke
splošne knjižnice, predstavili aplikacijo mCobiss, spoznali pa
so tudi Audibook in Biblos.
Vsi učenci so bili povabljeni k poletnemu branju v sklopu
projekta Poletavci in NajPoletavci.

Dan je bil prijeten, učenci in učitelji smo bili zadovoljni.

Mojca Kebe
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Z obiskom enote splošne knjižnice je le-ta dobila tudi nekaj
novih članov. Tega smo še posebej veseli, saj si želimo, da
bi naše učence knjige spremljale tudi po tem, ko zapustijo
osnovnošolske klopi.
Andreja Mohar Montanič
Odmevi
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POTEPANJE PO BELI KRAJINI

Krajši postanek v ribniškem gradu so izkoristili za osvežitev
s kepico sladoleda.

Ob koncu šolskega leta četrtošolce in petošolce vsako leto
čaka naravoslovni dan, ko se podajo na odkrivanje ene od
slovenskih pokrajin, in letos je bila na vrsti Bela krajina. V
sončnem jutru so opazovali razgibano pokrajino, ob poti
pa so kmalu zagledali tudi steljnike z belimi brezami. Prvi
postanek so naredili v Vinici, rojstnem kraju pesnika Otona
Župančiča.

Polni novih doživetij in spoznanj, a tudi utrujeni so se
odpeljali proti Loškemu Potoku.
Helena Nosan

POHOD IN PAINTBALL
V njegovi spominski hiši so si ogledali kratek posnetek o
njegovem življenju in delu, med sprehodom po sobah v hiši pa
so si ogledovali njegova dela in druge predmete. Petošolke so
vodičko prijetno presenetile s petjem Župančičeve pesmi Ples
kralja Matjaža. Na delavnici so izdelali belokranjsko narodno
nošo in spoznavali narečna poimenovanja posameznih kosov
oblačil. Naučili so se tudi staro pastirsko igro kozanje in
izvedli medrazredno tekmovanje.

Pot nas je potem vodila v Krajinski park Lahinja, kjer so
učenci na učnem sprehodu spoznavali njegove naravne
značilnosti, skupaj s tipičnimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami. Še posebej pa so bili navdušeni nad prikazom dela v
mlinu in na žagi. Ogledali so si tudi nekaj arheoloških najdb
iz mlajše kamene dobe, posebno zanimanje je zbudil zlatnik
kralja Matjaža. Učenci so si lahko kupili spominke, kar nekaj
pa jih je domov odneslo sveže zmleto pirino moko.
Zadnji postanek so imeli v Adlešičih, kjer sta jih pričakali
gospa Marija in Nada s hladnim jabolčnim sokom. Predstavili
sta jim postopek izdelave lanenega platna in pokazali, kako se
izdela belokranjska pisanica.
Maj - junij - julij 2022

V sredo, 11. 5. 2022, so se učenci predmetne stopnje in
njihovi učitelji po malici odpravili na pohod po gozdnih
poteh do spomenika pri Martalozu.

Na daljšem pohodu so razvijali vzdržljivost in pozitiven
odnos do dolgotrajnejših neprekinjenih aktivnosti. Med
samim pohodom so spoznavali lepote domačega kraja in
njegove bližnje okolice. Pri »zlati smreki« so se ustavili.
Tam jih je čakal pripravljen poligon za paintball. Učenci
so se pomerili v zanimivi adrenalinski igri, v kateri so se
navajali na ekipno sodelovanje in sposobnost hitrega
odločanja ter krepili tudi medsebojne odnose. Po zanimivi
igri so se malce utrujeni, a zadovoljni vrnili domov.
Mojca Kebe
19

ŠOLA

BRANJE »ZA LAHKO NOČ«

DOPOLDNE V RIBNICI

V letošnjem letu smo na naši šoli ponovno obudili
projekt Branje »za lahko noč«, ki nam ga je dve leti
po vrsti preprečil koronavirus. V ta projekt so vključeni
šolarji in otroci iz vrtca.

V petek, 13. maja, so učenci od 1. do 5. razreda preživeli
zanimiv dan.

Učenci 4. in 5. razreda so vsak dan izmenično hodili
vrtičkarjem iz skupine Metuljev pred počitkom brat
pravljice. Pretekla leta so šolarji sami izbirali pravljice,
letos pa jim je gradivo pripravila knjižničarka Andreja
Mohar Montanič. Ko vrtičkarji pojedo kosilo, ležejo
na ležalnike in pridno počakajo bralca. Ko se jim šolar
pridruži, sede na pripravljen stol in začne z branjem.

Učenci 4. in 5. razreda so si v Rokodelskem centru Ribnica
ogledali prikaz izdelave leskovih viter in pletarstva in tudi
razstavo suhe robe in lončarstva. V ribniškem gradu so imeli
še voden ogled razstave Boj krvavi zoper čarovniško zalego.
Učenci so z zanimanjem spremljali pletarja pri delu in
aktivno sodelovali pri vseh vodenih ogledih.

Vsak učenec prebere eno poglavje. Med poslušanjem
večina otrok zaspi. Po zaključku branja se učenci - bralci
vrnejo k pouku in knjigo predajo naslednjemu bralcu,
da se lahko pripravi za naslednji dan.

Medtem smo si z drugošolci ogledali knjižnico v Miklovi
hiši. Tam nas je pričakala knjižničarka ga. Anica Mohar,
ki nam je na zanimiv način predstavila različne prostore v
knjižnici, učenci so med drugim spoznali tudi knjigomat za
elektronsko izposojo knjige, si ogledali interaktivno tablo,
kjer si lahko ogledamo različne zanimivosti, ter se ves čas
učili pravil obnašanja v knjižnici. V otroškem kotičku pa smo
za zaključek poslušali še zanimivo pravljico.

Mojca Kebe

Anita Mate Turk
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AKTIVNOSTI PRI NARAVOSLOVNIH
PREDMETIH
V letošnjem šolskem letu smo bili pri naravoslovnih predmetih
z učenci kar precej aktivni. V okviru prvega naravoslovnega
dne smo se spoznali s pustnimi običaji – učenci so iskali stare
recepte za tradicionalne pustne jedi, se preizkusili v peki
mišk, ob koncu dneva pa so se kot skupinske maske v povorki
sprehodili okrog šole in veselo pozdravili mimoidoče.
V mesecu maju smo se z učenkami in učenci 7. ter 8. razreda
odpravili v živalski vrt. Vodiča sta nas pospremila do živali in
nam jih na kratko predstavila, nato je sledila delavnica, kjer
smo se rokovali s ptičjim pajkom in kačo ter tako premagali
nekatere strahove in predsodke. Kljub slabšemu vremenu
smo uživali ob opazovanju živali in njihovih vragolij.

izbirnem predmetu veliko pogovarjali o medovitih rastlinah,
v bližini čebelnjaka pa smo pripravili manjšo gredico, v katero
smo nasadili nekaj medovitih rastlin. Do konca šolskega leta
smo skrbno hodili zalivat in opazovat, kako dobro uspevajo
sivka, žajbelj in ameriški slamnik.
Veliko praktičnega pouka pa so izkusile tudi devetošolke,
ki so obiskovale izbirni predmet poskusi v kemiji. Čez celo
šolsko leto smo izvedli veliko poskusov, preko katerih so
učenke spoznavale različne laboratorijske tehnike, se urile
v veščinah eksperimentalnega dela in spoznavale, da se tudi
s snovmi iz domače kuhinje lahko izvedejo atraktivni in
zanimivi poskusi. Izdelale so si balzam za ustnice in kopalne
kroglice, očistile domačo srebrnino, napisale voščilnice z
nevidno pisavo in pripravile »mavrični koktejl«. Ob koncu
šolskega leta pa so učenke izdelale dišeča mila v obliki vrtnic
in sončnic, ki so jih na valeti v zahvalo kot darilo poklonile
svojim mamicam in učiteljem ter drugim strokovnim
delavcem, ki so jih spremljali vseh 9 let njihovega šolanja.
Tjaša Dernikovič

VIKEND ZA NADARJENE
V petek, 20. 5. 2022, in soboto, 21. 5. 2022, so nadarjeni
učenci, ki kažejo visoke potenciale oz. dosežke na
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem,
vodstvenem, umetniškem in/ali športnem področju,
preživeli 24 ur v šoli. V 24 urah smo učitelji zanje pripravili
različne delavnice in aktivnosti, učenci pa so pri tem aktivno
sodelovali. Z delavnicami in druženjem smo želeli spodbuditi
ustvarjalnost na različnih področjih. Učenci so iskali zaklad
po angleških navodilih. V čarobnem vzdušju so začutili utrip
šolske knjižnice. Zanje smo pripravili kviz, na katerem so
lahko pokazali svoje znanje z različnih področij.

Z učenci in učenkami, ki so obiskovali izbirni predmet rastline
in človek, smo se odpravili na ogled lekarne. Gospa magistra
farmacije nam je razkazala lekarno, predstavila njihovo
organiziranost in delovanje, nato pa nam je predstavila
izdelke, ki so narejeni iz zdravilnih rastlin. Učenci in učenke
pa so si ob njenih navodilih tudi izdelali mazilo za nego kože
v mrzlih zimskih dneh. Ob svetovnem dnevu čebel smo se pri
Maj - junij - julij 2022

Divergentnost razmišljanja so lahko pokazali v sobi pobega.
Svojo energijo so dodobra sprostili ob vodnih igrah in
nočnih skrivalnicah. Raziskali so šolo v temi in se odpravili
tudi na nočni pohod. Med vsemi aktivnostmi so našli čas
tudi za pripravo večerje, zajtrka, peko kruha in pice ter
pripravo sladice. Načrtno so se trudili opravljati dobra dela in
vzdrževati prijateljske odnose in vse jim je prav dobro uspelo.
Darja Lavrič
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O KULTURNO-UMETNOSTNI VZGOJI V ŠOLI
Eno od pomembnih področij vzgoje in izobraževanja
otrok in mladine je tudi kulturno-umetnostna vzgoja.
To je področje, ki po svoji vsebini in poslanstvu vključuje
kulturni in vzgojno-izobraževalni resor. Tako v evropskih
kot v mednarodnih dokumentih je kulturno-umetnostna
vzgoja prepoznana kot pomembno področje vseživljenjskega
učenja. Skladno s priporočili Unesca so tudi v Sloveniji
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport ter Zavod za šolstvo že leta 2006 skupaj začrtali
razvoj kulturno-umetnostne vzgoje, saj je ta vključena v
pomembne nacionalne programe in strateške dokumente,
ki izpostavljajo skrb za celostni razvoj otrok in mladih.
Pri uresničevanju tega je treba zagotavljati dostopnost
profesionalne in kakovostne kulturnovzgojne ponudbe za
otroke in mladino in jim omogočiti spoznavanje različnih
področij kulture in umetnosti v vzgojno-izobraževalnem
procesu in tudi njihovem prostem času, in sicer z vsaj treh
vidikov: z vidika sprejemanja in spoznavanja kulture (mladi
kot bralci, gledalci, udeleženci oziroma obiskovalci kulturnih
dogodkov in ustanov), z vidika raziskovanja umetnosti
(tako sodobne umetnosti kot kulturne dediščine) in z vidika
ustvarjalnosti (mladi kot ustvarjalci ter aktivni udeleženci
različnih kulturnih dejavnosti). (Vir: https://kulturnibazar.
si/o-kulturno-umetnostni-vzgoji/.)
Na naši šoli posvečamo kulturno-umetnostni vzgoji veliko
pozornosti, kar ne nazadnje dokazuje tudi naziv »kulturna
šola«, ki ga nosimo že deset let. Kulturnovzgojne vsebine
vključujemo tako v pouk kot tudi v programe kulturnih
dni, ekskurzij in drugih dejavnosti. Pri tem lahko zatrdimo,
da je ponudba kakovostnih vsebin in programov s področja
kulturnih in umetnostnih ustanov v naši državi bogata
in raznolika, le dobro moramo izbrati. Mentorji skrbno
spremljamo ponudbo pedagoških programov, ki jih izvajajo
kulturne in umetnostne ustanove, na področju gledališča
je npr. zelo uporabna spletna platforma Zlata paličica, to je
referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih
gledaliških predstav za otroke in mladino. Naš cilj je, da otrok
skozi vsa leta osnovne šole spozna in doživi čim več različnih
vsebin z različnih področij kulture in umetnosti (gledališče,
glasba, knjiga, zgodovina, film, arhitektura, likovna umetnost
…). Z obiski kulturnih in umetnostnih ustanov, ogledi
predstav, srečanji s kulturniki, spoznavanjem naše snovne
in nesnovne kulturne dediščine, z bralnimi vzpodbudami
in projekti itd. ter na drugi strani z aktivnim ustvarjanjem
kulturnih dogodkov (priprava proslav, dramskih predstav
itd.) poskušamo pri učencih razvijati pozitiven odnos
do kulturnih dobrin in jim omogočiti čim več izkušenj
doživljanja lepega. V več prispevkih v tem glasilu si lahko
preberete o raznih zanimivih dogodkih in dejavnostih s tega
področja. Tudi učenci na višji stopnji so v tem šolskem letu v
okviru kulturno-umetnostne vzgoje spoznali marsikaj novega
in zanimivega ter doživeli veliko lepega. Naj navedemo vsaj
nekaj tovrstnih dogodkov in dejavnosti.

si v okrogli Štihovi dvorani v Cankarjevem domu v Ljubljani
ogledali predstavo Romeo in Julija, ki je učence kljub
znani tragični zgodbi med dvema zaljubljenima mladima
človekoma, ki umreta zaradi prepirov njunih družin, s svojo
humorno in duhovito zasnovo povsem očarala in so jo ocenili
kot odlično.
Vsi učenci so v letošnjem šolskem letu pobliže spoznali
največjo knjižnico v državi – Narodno in univerzitetno
knjižnico (NUK), katere osnovna naloga je zbiranje,
urejanje, hranjenje in posredovanje slovenske pisne kulturne
dediščine. Zdaj hrani približno 3 milijone enot. Vodička
nam je predstavila številne zanimivosti o arhitektu Plečniku,
idejnem očetu NUK-a, in o njegovem oblikovanju zunanjosti
in notranjosti knjižnice: okna spominjajo na polodprte
knjige, vhodna vrata so težka in marmorno stopnišče v
poltemi vodi do prvega nadstropja, kjer se prostori razsvetlijo
– povsem simbolno, saj je tudi pot iz neznanja (tema) v
znanje in izobrazbo (svetloba) strma in zahtevna. Za konec
smo si ogledali še zanimivo razstavo starih zemljevidov in s
tem spoznali delček slovenske kartografske dediščine.
Vsi učenci so tudi obiskali spominsko domačijo slovenskega
pisatelja in še katero od kulturnih ustanov. Šestošolci in
sedmošolci so si ogledali Trubarjevo domačijo na Rašici in
poslušali razlago o življenju in delu očeta prve slovenske
knjige Primoža Trubarja, nato pa ob strokovnem vodenju še
izdelali vsak svojo miniaturno knjižico, in sicer po postopkih
in s podobnimi materiali, kot so izdelovali knjige v času
Primoža Trubarja. Učenci so bili ponosni na svoje izdelke.

Obiskali so tudi turjaški grad in izvedeli številne zanimivosti
iz slovenske zgodovine in literarne preteklosti. Tukaj sta
v času protestantizma delovala Primož Trubar in Jurij
Dalmatin, ki je prvi prevedel Biblijo v slovenščino. Največjo
slavo pa je gradu postavil France Prešeren z romanco Turjaška
Rozamunda.

Za vse učence smo izbrali njim primerno gledališko predstavo.
Učenci 6. in 7. razreda so v Lutkovnem gledališču Ljubljana
uživali ob prikupni mladinski predstavi Tajno društvo PGC,
ki v sodobni priredbi zelo nagovarja mladostnike in je bila
vsem našim učencem zelo všeč. Učenci 8. in 9. razreda pa so
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Osmošolci in devetošolci so si na Vrhniki ogledali Cankarjevo
rojstno hišo, njegov spomenik, "enajsto šolo pod mostom" in
tako kar dobro povezali zanimive drobce iz življenja in dela
našega prvega poklicnega pisatelja z učno snovjo v šoli.
Ogledali smo si tudi Cankarjev dom v Ljubljani, največjo
slovensko kulturno ustanovo. Vodička nas je popeljala po
nekaterih dvoranah in ko smo sedeli v veliki Gallusovi
dvorani pred orglami, smo se res čudili nekaterim zelo
zanimivim podatkom, npr. da imajo orgle kar 8000 piščali,
da je oder Gallusove dvorane velik 20 x 20 metrov in se v
globino lahko pomakne 18 metrov ...

Posebno doživetje je bil tudi obisk v Narodni galeriji, kjer
smo si ob strokovnem vodenju kustosinje ogledali stalno
zbirko likovnih del znamenitih slovenskih slikarjev in
izvedeli številne zanimivosti o razvoju slikarstva, spoznali
življenjske zgodbe nekaterih slikarjev itd. Slike, ki jih učenci
sicer poznajo od tu in tam, zasijejo v galeriji v čisto drugačni
podobi. Kofetarica in Poletje v travi Ivane Kobilca, Groharjev
Sejalec … res lepo!

tako pripravili prireditev za učence, na kateri so nastopili pevski
zbori in gledališka skupina s praznično obarvanim prizorom.
V sredo, 22. 6., smo v počastitev zaključka šolskega leta in
državnega praznika – dneva državnosti pripravili zaključni
koncert šolskih pevskih zborov in predstavo gledališkega
kluba za javnost, nastopili pa so tudi harmonikaši in mali
plesalci. Preplet igre, petja, plesa in igranja. Pevska zbora
sta ubrano predstavila vsak svoj izbrani repertoar in očarala
obiskovalce v dvorani. Sedmošolke, ki so v letošnjem letu
obiskovale gledališki klub, pa so odigrale dramsko predstavo
Lena Lena. To je pravljična igrica o šoli, lenobi, pomenu
učenja, uspehu in neuspehu. Obiskovalci v polni dvorani so
bili zadovoljni.

Igrico Lena Lena smo zaigrali še dvakrat. Prvič za starejši
skupini iz vrtca kar v učilnici za slovenščino, kjer so malčki
zbrano spremljali dogajanje in so si po koncu predstave
zaželeli »še maloo«, drugič pa še na zaključni prireditvi
za šolo, ki smo jo v počastitev zaključka šolskega leta in
državnega praznika priredili za učence. Tudi na tej prireditvi,
na kateri so nastopili prav vsi učenci vseh razredov, je bilo
videti marsikaj – od prikupnih deklamacij, dramatizacij
in petja do glasbenega in ritmičnega ustvarjanja različnih
oblik. Zaključili smo prešerno, v prijateljskem duhu, z veselo
pesmijo in željami po dolgih, zdravih in varnih počitnicah
ter iskreno zahvalo našemu ravnatelju za vse dobro, kar je v
preteklih petih letih storil za nas vse, za šolo in kraj.

Pozabili nismo niti na filmsko vzgojo. Vsi štirje razredi so
si ogledali novi slovenski film Vesolje med nami, krasen
in kakovosten mladinski film o odraščanju, prijateljstvu,
ljubezni, sprejemanju drugačnosti. Učenci so ga polno
doživeli in uživali ob njem v Koloseju, seveda ob kokicah in
kokti, kdor si je to zaželel.
Nismo pa le sprejemali kulturno-umetnostnih vsebin, ampak
smo jih tudi ustvarjali, čeprav zaradi znanih epidemioloških
razmer nekoliko manj kot druga leta. Pred novim letom smo
Maj - junij - julij 2022

Bogdana Mohar
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PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE

BARVNA IN ZRAČNA PERSPEKTIVA

V torek, 10. 5. 2022, so našo šolo obiskali gojenci Glasbene
šole Ribnica s svojimi učitelji. V telovadnici so razstavili
instrumente, ki se jih učijo v ribniški glasbeni šoli. Na
predstavitev so bili povabljeni otroci iz vrtca in učenci od 1.
do 4. razreda.

Tema slik je barvna in zračna perspektiva, mentor je profesor
likovne umetnosti v potoški osnovni šoli David Kovačič.

Klara Mišič

Klara Križ

Instrumente nam je predstavljal eden od učiteljev glasbene
šole, mladi glasbeniki pa so nam vsak na svojem glasbilu
zaigrali znane in tudi manj znane skladbe. Učenci in učitelji
smo bili navdušeni in smo vse nastopajoče nagradili z
aplavzom. Otrokom so bila všeč različna glasbila, saj so okusi
različni.

Larisa Anžur

Mogoče jih bosta to srečanje in izkušnja pritegnila, da se
bodo tudi učenci naše šole navdušili nad katerim izmed
slišanih glasbil in se odločili za vpis v glasbeno šolo. Kdo ve?
Mogoče nas bo kdo izmed njih s svojim nastopom razveselil
že na naslednji prireditvi.
Mojca Kebe
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ZBOROVSKI BUM 2022
Zborovski bum je pevcem potoške osnovne šole že poznan,
saj so se ga v preteklosti že udeleževali v Mariboru, kjer so se
enkrat letno zbrali vsi slovenski šolski pevski zbori. Gre za
prepevanje v res velikem obsegu. Obenem pa Javni sklad za
kulturne dejavnosti vsako pomlad organizira pevske revije,
kjer se predstavijo vsi šolski pevski zbori, z razliko, da je revija
bolj tekmovalno oz. ocenjevalno obarvana, saj vsak zbor
zapoje tri skladbe sam, strokovni ocenjevalec pa zborovodji
po nastopu poda nasvet, kako lahko še izboljša kakovost
svojega zbora, in ga obvesti o morebitni nadaljnji uvrstitvi na
regijsko ali kasneje na državno revijo pevskih zborov.

Namen skupnega petja je bil motivirati pevce in omogočiti
čim več zborom nastop v veliki zasedbi z združenimi močmi
oz. glasovi. Celotno koordinacijo je vodila vodja območne
izpostave JSKD Ribnica ga. Alenka Pahulje, dogodka pa se
je udeležila tudi producentka za zborovsko glasbo JSKD,
ga. Mihela Jagodic. Prireditev je bila tako idealna priložnost
za srečanje, saj je bil to eden redkih dogodkov, ki je združil
toliko ravnateljev in županov našega okolja naenkrat in ravno
zato je srečanje dobilo še dodatno vrednost.
Po dveh zborovsko precej klavrnih letih, ko zbori zaradi
neugodnih epidemioloških razmer skupaj niso mogli
prepevati, je pevska revija letos potekala v drugačni obliki.
Sledili smo geslu, da je v slogi moč, ter zbrali nabor skladb,
ki smo se jih lahko naučili vsi in ki jih lahko zapojemo
skupaj. Letos je tako JSKD organiziral zborovske BUM-e
v nekoliko drugačni preobleki, saj smo združeni pevski
zbori zapeli po regijah, večinoma na zunanjih prizoriščih
po celi Sloveniji. Skupno je bilo uspešno izvedenih kar 59
območnih zborovskih BUM-ov. Sprememba se je izkazala za
zelo dobrodošlo, saj je bilo petje izjemno sproščeno, otroci
pa so bili dosti bolj samozavestni in so res suvereno odpeli
program.

2. 6. 2022 ob 12. uri se je v Športnem parku Ribnica zbralo kar
7 otroških in mladinskih zborov iz Sodražice, Ribnice, Stare
Cerkve, Kočevja in Loškega Potoka, kar skupno predstavlja
188 pevcev. Pevce smo zborovodje naučile vnaprej pripravljen
program devetih skladb, večinoma novitet. Na klavirju nas je
spremljala pianistka ga. Alma Oražem.
Maj - junij - julij 2022

Zadovoljni in nasmejani obrazi pevcev še dolgo po prireditvi
nam vsem dajejo nov zagon in želja vseh nas je, da bi se
tovrsten način petja ohranil tudi v prihodnje.
Mojca Troha

KARIERNA ORIENTACIJA
Karierna orientacija v šoli podpira učence pri odkrivanju sveta
dela, prostega časa in učenja ter pri načrtovanju njihove poklicne
prihodnosti. Karierna orientacija lahko poteka na najrazličnejše
načine. Vendar so njeno bistvo vedno namensko ustvarjene
priložnosti za učenje, da učenci vedno znova razmišljajo o
delu/poklicu/karieri. V OŠ dr. Antona Debeljaka Loški
Potok preko tehniških dni vpeljujemo večjo količino vsebin s
področja karierne orientacije, saj
je poklicna odločitev običajno
težka in ure, ki so po smernicah
temu namenjene, učencem pri
odločitvi za poklic običajno ne
zadostujejo. V nadaljevanju je
opisanih nekaj delavnic, ki smo
jih izvedli v letošnjem šolskem
letu.

Izkustvene in interaktivne
delavnice v Pattern Cityju v
Velenju
Učenci so v Pattern Cityju
(Vzorčnem mestu) postali pravi
inovatorji, preurejali so hišne
prostore. V sklopu delavnic
so bili aktivni pri adaptaciji
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kopalnice, hodnikov in terase ter
ob tem spoznavali poklicna znanja.
Učenci in učenke so polagali ploščice,
pleskali stene, barvali ograje, napeljevali
elektriko in vodo. Preizkusili so se tudi
v virtualni izkušnji Job avatar in VRčala, ko so se postavili v vlogo različnih
poklicev – bolničar negovalec, tapetnik,
strojni tehnik ...

Z branjem do spoznavanja poklicev
– W. Disney
Četrtošolci so spoznavali življenje W.
Disneya, poklic, osebnostne lastnosti in
znanja animatorja, režiserja. Delavnica je
vsebovala aktivno delo po skupinah in tekmovanje v poklicnem
kvizu z Disneyevimi junaki, prepoznavanje svojih močnih
področij, oblikovanje priponke na temo moj poklic.

Festival poklicev
Festivala poklicev so se udeležili devetošolci. Na njem so
bili poklici predstavljeni na atraktiven, animacijski, mladim
prijazen način. Izkustveno in praktično, s pripomočki.
Predstavljenih je bilo veliko poklicnih profilov. Učenci so
v manjših skupinah krožili med razstavljenimi poklici in se
lahko preizkusili v določenem poklicu.

Makey Makey in Ustvarjam si kariero
Osmošolci so se učili osnov programiranja skozi igro s
pomočjo strojne opreme Makey Makey. Električno vezje, ki
preko žice in “krokodilk” pretvori praktično vsako stvar v
površino, občutljivo na dotik. Makey Makey lahko na primer
povežete z banano, narisano tipkovnico, volanom …

Sestanek za starše osmošolcev in devetošolcev na
temo karierne orientacije
Na sestanku so starši dobili nekaj napotkov, kako otrokom
pomagati pri izbiri poklica, kje poiskati informacije, spoznali
ali obnovili so postopek vpisa v srednjo šolo, pridobivanja
štipendije.

Tema otroškega parlamenta – Moja poklicna
prihodnost

Dnevi odprtih vrat kočevskih podjetij
Dnevi odprtih vrat podjetij so bili namenjeni predstavitvi
podjetja, delovnega procesa, poklicnih profilov in orodij na
sedežu podjetja.
Potoški učenci so se sprehodili po Hydrovodu d. o. o.
(vodarna Blate), po Melaminu d. d., Kolektorju Sikom d. o.
o. ter Itas-casu d. o. o.
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Predstavniki otroškega parlamenta (iz vsakega razreda dva)
so na »parlamentarnih zasedanjih« modrovali o poklicih,
poklicnih poteh, o znanju in veščinah, ki jih potrebujemo
pri določenih poklicih, o poklicih sedanjosti in prihodnosti,
o vplivu covida-19 na izbiro poklica. Svojega delegata Luko
Lavriča smo poslali tudi v Novo mesto na regijski otroški
parlament, kjer je uspešno zastopal našo šolo. Na šolska
parlamentarna zasedanja smo povabili tudi nekaj Potočanov
z različnih poklicnih področij, da so nam predstavili tako
svoje delo kot svojo poklicno pot.
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LETNA ŠOLI V NARAVI
Tudi letošnjo letno šolo v naravi smo za petošolce
izvedli v Strunjanu. Odpotovali smo skupaj z učenci iz
Sodražice. Nastanjeni smo bili v kompleksu Salinera, v
3- do 6-posteljne apartmaje.

Delavnica Cool tool in Laserbox
Na tej lesni delavnici so učenci obdelovali, rezali in stružili
les. Izdelali so si lastovke.

Glede na predznanje
plavanja so bili razdeljeni
v dve skupini, v okviru
katerih je v naslednjih dneh
potekalo izpopolnjevanje
tehnik plavanja. Vsi učenci
so svoje znanje nadgradili,
štirim učencem pa je uspelo
osvojiti priznanje bronasti
morski pes, za katero je med
drugim potrebno odplavati
1000 m v pravilni plavalni
tehniki.
Učne ure so bile usmerjene v
spoznavanje nove pokrajine
in njenih značilnosti.
Spoznavali smo primorsko
rastje, merili temperaturo

Veliko opisanih poklicnih aktivnosti smo izvedli v
sodelovanju s Kariernim centrom Kočevje, ki nam je za
aktivno sodelovanje ob koncu leta podelil naziv in zastavo
»karierno usmerjena šola«.

zraka in morja, opazovali
plimovanje, ogledali smo si
klif … Z ladjo smo se peljali v
Piran, kjer smo se sprehodili
po starem mestnem jedru.
Povzpeli smo se tudi do
cerkve svetega Jurija, od kjer smo lahko opazovali tipične
značilnosti obmorskega mesta. Sledil je še obisk akvarija, kjer
so si učenci z navdušenjem ogledovali živali, ki jih najdemo v
Jadranskem morju.

Večeri so bili zapolnjeni z družabnimi in športnimi igrami ter
pohodi. Teden je kar prehitro minil in učenci so se z veliko

novih doživetij zadovoljni vrnili v Loški Potok.

Darja Lavrič
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Helena Nosan
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UTRINKI IZ NAŠEGA VRTCA:
GOZD, NAŠ PROSTOR UČENJA IN IGRE
Zavedamo se, da je velika prednost življenja na podeželju
prav to, da imamo veliko možnosti za bivanje v naravi tudi
z vrtčevskimi otroki. Ni nam potrebno daleč, saj nas vse
naokrog obdajata narava in gozd.

Gozd je prostor, ki otrokom ponuja nešteto možnosti za
učenje, igro, razvoj kreativnosti in domišljije. Ponuja nam
prostor za raziskovanje, gibanje in za veččutne izkušnje. Tu se
pogosto odvija spontana igra, preko katere otroci pridobivajo
tudi socialne veščine. Otroci so večinoma notranje motivirani
za učenje, premagovanje ovir in reševanje izzivov. V gozdu
namreč najdemo veliko naravnih materialov, ki so za otroke
pogosto bolj zanimivi kot igrače, ki jih kupimo v trgovini.
Z naravnimi materiali se otroci radi igrajo, jih razvrščajo,
gradijo gnezda, hiške in tako razvijajo svojo domišljijo. Gozd
nam na ta način ponuja prostor za aktivno učenje otrok,
poleg tega pa ima še pozitiven vpliv na zdravje.

S tem zavedanjem smo si že na začetku novega vrtčevskega
leta zadali skupen cilj, da bomo veliko časa skupaj z otroki
preživljali v naravi, v gozdu, kjer se bomo preko igre učili in
spodbujali otrokov razvoj. Kmalu se je porodila tudi ideja, da
bi imel vrtec svoj gozdni kotiček, ki bi bil hkrati naša druga
igralnica – na prostem.
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Na tem mestu se zahvaljujemo občini, ki nam je dala v
uporabo del občinske parcele pod Taborom, kjer smo si
ustvarili pravo malo gozdno igralnico. Hvala tudi vsem,
ki ste kakorkoli pomagali, da smo prišli do urejenega
gozdnega kotička z nekaj klopcami in mizico. To bo
resnično samo naš kotiček, kamor bomo skupaj z otroki radi
zahajali in izkoristili vse naravne danosti, ki nas obdajajo.

Tudi v prihodnje ostaja eden izmed glavnih ciljev preživljanje
časa v naravi, igra, učenje in premagovanje izzivov v
naši najlepši igralnici – v gozdu. Prostor bomo še naprej
oblikovali skupaj z otroki in jim dopustili, da so kreativni,
iznajdljivi, hkrati pa jih bomo spodbujali k odgovornemu in
spoštljivemu ravnanju z naravo, saj nam le-ta nudi ogromno
možnosti za kakovostno življenje in razvoj.
Nina Debeljak

KOLESARJENJE
V vrtcu se vsakodnevno gibamo in s tem skrbimo za dobro
počutje in gibalni razvoj otrok. V okviru projekta Mali
sonček smo v skupinah Medvedki, Pikapolonice in Metulji
izvedli kolesarjenje. Otroci so na šolskem igrišču pokazali
svoje spretnosti vožnje s kolesom ali poganjalčkom. Med
vožnjo so imeli pripete tudi čelade, ki so obvezna oprema
malih kolesarjev. Veseli obrazi otrok in glasni vzkliki so kazali
na to, da otroci med dejavnostjo neizmerno uživajo.

Monika Marjanovič
Odmevi
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BI PARADIŽNIK, JAGODO ALI KUMARO?

skozi vse leto pridno skrbeli, s tem pa bomo vsakodnevno
skrbeli tudi za svoje zdravje.

V vrtcu smo uredili in poskrbeli za zelenjavni vrt, ki nam
strokovnim delavkam in našim otrokom nudi možnosti za
učenje skozi igro.

Urška Levstek Bartol

Z AVTOBUSOM V ŽIVALSKI VRT
V torek, 14. 6. 2022, smo se otroci in vzgojiteljice iz skupine
Metulji takoj po zajtrku odpeljali v Ljubljano v živalski vrt. Na
avtobusu smo prepevali, se pogovarjali in opazovali okolico.
Ko smo prispeli v živalski vrt, smo odhiteli do morskega leva,
kjer je ravno potekalo hranjenje. Nato smo se odpravili na
ogled živali. Otrokom so bili najbolj zanimivi opice, žirafa,
slon, tiger in kače. Na koncu pa so otroci komaj čakali tudi
malico in priboljške iz svojih nahrbtnikov ter igro na igralih.
Ko je bil čas za odhod, smo se počasi odpravili na avtobusno
postajo pred živalski vrt, kjer nas je že čakal avtobus. Polni
novih doživetij smo se vrnili v vrtec.

Vsi otroci (od najmlajših do najstarejših) lahko vsakodnevno
opazujejo in spremljajo zelene površine okoli našega vrtca,
ki nam nudijo številne možnosti za raziskovanje, opazovanje
in tudi aktivno sodelovanje. Da bi površine v okolici
vrtca postale še bolj zanimivo učno okolje, jih urejamo in
oblikujemo z gredami zelenjave, zelišči in jagodičevjem. Tako
pri otrocih želimo spodbujati odgovoren odnos do narave in
hrane, širjenje in poglabljanje znanj o naravi in zakonitostih
živega sveta, skrbnost in sodelovanje.

Otroci zelo radi poprimejo za delo na vrtičku, saj se tako
počutijo koristne in ponosne. Grede je bilo potrebno
prekopati, izpuliti travo, dodati zemljo in material razrahljati.
Pri tem smo potrebovali vrtno orodje, kot so motika,
grabljice, vedra in seveda naše pridne roke. Na urejene grede
smo posadili nekaj zelišč in sadik zelenjave, za katere bomo
Maj - junij - julij 2022

Simona Jakob
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POHOD Z VRTCEM IZ NOVE VASI
Po nekaj letih premora smo se letos znova odločili za srečanje
z vrtcem iz Nove vasi. V petek, 27. 5. 2022, smo se otroci
in vzgojiteljice iz Loškega Potoka in Nove vasi zbrali pred
vrtcem, kjer smo se najprej pozdravili, nato pa odpravili na
»Kekčev pohod«.

Na poti so nas spremljale rdeče rutice, ki so naznanjale smer
pohoda in nalogo (petje Kekčevih pesmi, prepoznavanje in
preizkušanje zelišč, razgibavanje). Na koncu smo srečali teto
Pehto, ki nam je povedala veliko novega o domačih zeliščih
in zdravilnih rožicah. Vsaka skupina je dobila tudi domač
zeliščni čaj. Za zaključek smo se še malo družili, peli in plesali.
Bilo je res prijetno druženje. “Naslednje leto se spet vidimo,”
smo sklenili na koncu.

Simona Jakob

SLOVO VRTCU
»Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo,
so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi, odrasli.
Vanje spravijo vse, kar vidijo, in vse, česar se zavedajo – tudi
majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa,
mravljico in črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih.«
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VRTEC
»Mi
smo
mali
maturanti, zdaj prišli
smo po slovo …,« je
odmevalo v četrtek, 16.
6. 2022, na igralih vrtca,
ko so se otroci iz skupine
Metulji
poslovili
od vrtčevskih dni.
Otroci in vzgojiteljice
smo pripravili krajši
program, s katerim smo
se predstavili staršem.
Otrokom smo kasneje
podelili
priznanja,
medalje »zlati sonček«
in majhno pozornost od
vzgojiteljic. Za konec
je vsak otrok dobil balonček s helijem in vsi skupaj smo jih
hkrati spustili v nebo. Vsak balonček je šel svojo pot, kot
bodo šle poti otrok na njihovi novi življenjski poti.

Ostale skupine so vrtčevsko leto zaključile skupaj s starši po
skupinah. Skupini Polžki in Čebelice sta imeli druženje v
igralnici, skupina Zajčki je pripravila in popestrila srečanje
z vodnimi igrami in poslikavo obraza na igralih, skupina
Pikapolonice pa je organizirala pohod. Vsi otroci in starši pa
so se na koncu posladkali s sladoledom. Vsem skupaj želimo
lepe počitniške dni!

POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI

Simona Jakob

Med
poletnimi
počitnicami
lahko
otroci sodelujejo pri
bralni akciji Poletavci
- poletni bralci, letos
pa se jim lahko že
drugo leto zapored
pridružijo
tudi
NajPoletavci.
Med
10. junijem in 10.
septembrom vabimo
šolarje in dijake, da
sodelujejo v bralnih
akcijah za mlade.
Otroci, stari med
7 in 12 let, lahko
sodelujejo
pri
Poletavcih tako, da
30 dni berejo po
30 minut. Bralni
seznami so že na voljo
v knjižnici. Namige za
branje lahko najdete
v naši knjižnici ali pa
na spletni strani www.
poletavci.si.

Pol ure branja na
dan prežene
dolgčas stran!

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

NajPoletavci so starejši od 13 let, za sodelovanje v akciji pa morajo prebrati 3 zajetnejše knjige in o najljubših junakih napisati
mnenje na spletni strani Najpoletavcev.
Konec septembra bomo vse poletne bralce, ki bodo pravočasno oddali svoje sezname ali mnenja o prebranem, povabili na
zaključno prireditev, kjer bodo prejeli majico in priznanje ter sodelovali v nagradnem žrebanju. Priznanje bodo v naslednjem
šolskem letu lahko uveljavljali kot eno prebrano knjigo za bralno značko. S sodelovanjem v akciji bodo mladi krepili bralne
navade, utrjevali branje in odkrivali čudoviti svet pisane besede.
Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša
Maj - junij - julij 2022
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali med knjižnimi policami in posebej zanje izbrali naslednje zanimive knjižne novosti, s
katerimi si boste lahko krajšali čas v letošnjem poletju!

LISA KLEYPAS
Škotska skušnjava
Mlada in trmasta lady Merritt Sterling
po moževi smrti prevzame vodenje
špedicijskega podjetja. Dobro ve, da
londonska smetana samo čaka, kdaj se bo
zapletla v škandal, vendar se temu uspešno
izogiba. Potem spozna Keira MacRaeja
in vsa njena prizadevanja gredo v nič. Z
robatim Škotom, lastnikom destilarne,
si ne bi mogla biti različnejša, a kaj, ko se
neustavljivo privlačita. Keir MacRae ne
ve, zakaj mu nekdo streže po življenju. Ko se po naključju razkrije
skrivnost iz njegove preteklosti, se mu življenje postavi na glavo
in zaupati ne more nikomur drugemu kot Merritt. Ona je zanj
pripravljena storiti vse, čeprav se zaveda, da ji Keir ne more dati
tega, kar si najbolj želi – večne ljubezni. Le kakšen bo razplet njune
zgodbe?

ANNETTE MIERSWA
Nisem tvoje dekle
Lahko bi bila katera koli sodobna najstnica:
glasna, nora, polna življenja, pripravljena
tvegati in sanja o veliki manekenski karieri.
Kot edino oviro na poti do slave vidi le
svojo starost, saj še ni dopolnila šestnajst
let. Toda vse, kar se je najprej zdelo kot
kljubovanje in mladostniški upor, je vse
prehitro postalo zelo neprijetno in zelo
resno. Ni skrivnost, da je manekenski posel
precej težak, a nam je zgodba 15-letne
deklice znova pokazala, da je to, kar vidimo, le vrh ledene gore. To je
kratka, a intenzivna zgodba o tabu temi našega časa, nevarnosti, ki
je na videz tako lepo skrita pod občudovanjem in slavo. Impresivno
nam razkrije vsaj majhen del tega, kar je v današnji družbi zelo
narobe, in napelje k razmisleku o tem, kakšne sanje kot družba
nudimo in spodbujamo pri mladi generaciji. In če ne zmoremo
preprečiti žalostnih zgodb, pa nikakor ne smemo spregledati
možnosti, ki nam še vedno preostane – da podpremo prizadete, ko
jim uspe premagati sram in strah ter vstanejo in spregovorijo.

IVAN SIVEC
Brezdomec
Pisatelj Ivan Sivec v novem biografskem
romanu razgrinja življenjsko pot in delo
pisatelja ter etnologa Janeza Trdine vse
od rojstva do smrti. Ustavi se na desetih
pomembnih Trdinovih postajah: v
Mengšu, Ljubljani, na Dunaju, v Varaždinu,
na Reki, v Bršljinu, zidanici, Beli krajini, na
Gorjancih in v Novem mestu. Predstavi
ga kot srčnega profesorja zgodovine in
zemljepisa ter globoko zavednega Slovenca.
Po drugi strani pa kot čudaka, samotarja, brezdomca. Opisuje tudi
njegovo osebno tragedijo: smrt obeh žena in hčerkic ter njegovo
trnovo pot političnega kaznjenca.

HARLAN COBEN
Nič ne ostane skrito
Pred več kot dvajsetimi leti so dedinjo
Patricio Lockwood med ropom družinske
hiše ugrabili. Nato pa so jo imeli več
mesecev zaprto na odročnem kraju.
Patricia je nazadnje pobegnila, ugrabitelji
pa so se vdrli v zemljo. Dragocenosti,
ukradenih njeni družini, niso našli. Do
zdaj. V razkošnem stanovanju na vrhu
stanovanjske stavbe na Upper West Sidu v
New Yorku najdejo umorjenega samotarja,
pri njem pa dva zanimiva predmeta: ukradeno Vermeerjevo sliko
in usnjen kovček z začetnicami WHL3. Prvič po dolgih letih ima
policija sled – ne le za Patricijinimi ugrabitelji, povezavo vidijo
tudi z drugim nerešenim primerom. Tako kovček kot slika jih
usmerjata k eni osebi. Windsor Horne Lockwood III ali Win, kot
ga kličejo redki prijatelji, ne ve, kako sta njegov kovček in slika, ki so
jo ukradli njegovi družini, končala pri mrtvecu. Vendar ta uganka
vzbudi njegovo zanimanje, še posebej ko mu FBI razkrije, da je bil
moški, ki je ugrabil njegovo sestrično, vpleten tudi v teroristično
dejanje in da so sostorilci morda še vedno na prostosti. Ta primera
sta desetletja begala FBI, toda Win ima prednosti pred FBI-jem:
osebno je povezan s primerom in nezaslišano je bogat; ima pa tudi
povsem svoj pogled na pravico.

LUCY ADLINGTON
Šivilje iz Auschwitza
Knjiga Šivilje iz Auschwitza na podlagi
različnih virov – med drugim tudi
pogovorov z zadnjo še živečo šiviljo –
predstavlja usode teh pogumnih žensk.
Njihove družinske in prijateljske vezi jim
niso pomagale le preživeti preganjanja,
ampak tudi odigrati svojo vlogo v
taboriščnem odporu. Zgodovinarka Lucy
Adlington izjemne izkušnje šivilj vplete v
splošni okvir nacistične politike plenjenja
in izkoriščanja, razkrije pohlep, krutost in hinavščino Tretjega rajha
ter ponudi nov pogled na malo znano poglavje druge svetovne vojne
in holokavsta. Na vrhuncu holokavsta je bilo petindvajset mladih
zapornic – večinoma judovskih žensk in deklet – v razvpitem
koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau izbranih, da v
posebnem salonu kreirajo, krojijo in šivajo čudovito modo za ženske
iz nacistične elite. Upale so, da jih bo to delo rešilo pred plinskimi
komorami. To modno delavnico, imenovano zgornji šiviljski atelje,
je ustanovila Hedwig Höss, žena komandanta taborišča, stranke pa
so bile žene esesovskih stražarjev in oficirjev. Tu so šivilje izdelovale
kakovostna oblačila za družabne dogodke SS-a v Auschwitzu in za
dame iz družbene smetane v nacističnem Berlinu.
S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti.
Vljudno vabljeni v prenovljeno Knjižnico Loški Potok. Čim lepše
in prijetneje preživite letošnji čas počitnic in dopustov, odpočijte
si od vsakodnevnih skrbi in obveznosti ter se spočiti vrnite novim
delovnim zmagam naproti. Radi in lepo se imejte ter ostanite
zdravi!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

32

Odmevi

LOKALNO

OKUSI SUHOROBARSKE DEŽELE
Tako smo poimenovali projekt, v katerem smo raziskali
kulinarično dediščino občin Ribnica, Sodražica in Loški
Potok. Delovno ime projekta se glasi OTO – Obedi ter
obredi na Ribniškem, v njem pa sodelujemo trije partnerji:
Zavod Coknpok, JZ Rokodelski center Ribnica in Riko
Invest, podružnica Škrabčeva domačija. Na podlagi terenske
raziskave smo opravili več kot 50 intervjujev. Vprašalniki
so bili oblikovani po etnoloških vprašalnicah s področja
kulinarike in nam zagotovili dragocen nabor informacij, ki
so jih z dobro voljo z nami delili intervjuvanci.

Navdih za naše jedi smo črpali iz preteklosti. Vzeli smo
surovine, ki so jih tu pridelovali, dodali začimbe, ki so jih
uporabljali, in z novimi vedenji o kulinariki oblikovali jedi,
ki temeljijo na sodobnih kuharskih veščinah. Vse skupaj pa
smo povezali z običaji, ki so bili in so ponekod še vedno živi.
Nismo pozabili niti na šolarje. V projektu predlagamo
šolam in njihovim ustanoviteljicam nekaj menijev, ki
bi jih lahko vključili v svoj prehrambni sistem. Na tem
mestu jih spodbudimo, da bi bil v mesecu oktobru, ko vse
tri občine praznujejo svoj občinski praznik, oblikovan
dan suhorobarske malice. Posvečen ne bi bil le okušanju
tradicionalnih jedi, temveč tudi ozaveščanju o naši tradiciji
in kulinarični pestrosti. Naj otroci slišijo, vidijo, okusijo in
mogoče bodo te izkušnje ohranili za naše zanamce.
Ker je danes kulinarika zelo pomemben del turistične
ponudbe, smo znotraj projekta oblikovali štiri nove produkte,
ki povezujejo recepte z najbolj prepoznavnimi izdelki suhe
robe in lončarstva. Vse skupaj smo začinili z zgodbami, ki
turista prepričajo v nakup lepega in koristnega darila z vsebino.
S projektom prestavljamo meje znanega, iščemo novo, a
hkrati ugotavljamo, da je nov le pogled na krožnik, na obliko
videnega, sem ter tja na proces prikazanega, vse ostalo pa ostaja
naša kulinarična dediščina. In tega smo še posebej veseli, da
imamo tudi v suhorobarski deželi tako pestro in inovativno
kulinariko. Tudi to je lahko odlična turistična ponudba.

Suhorobarska dežela je znana po svojih prebivalcih,
njihovem trdem delu in šegavem značaju. V teh krajih niso
poznali pretiranega razkošja, zato so morale biti gospodinje
še toliko bolj inovativne in iznajdljive. Narava tu ni bila tako
radodarna kot na Primorskem ali v Prekmurju, pa vendar so
raziskave pokazale, da se tudi iz malega da narediti dobro
in okusno jed, le tisto spretnost, ki jo premorejo tukajšnji
prebivalci, je potrebno imeti.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja.

Andreja Škrabec, Zavod Coknpok
Foto: Dani Vincek

NAROČJE IVANJŠČIC
Nebo je bilo globoko sinje in brez oblačka. Sonce je žgoče
sijalo. To so bili dnevi pred 24. junijem, pred kresom. Do
takrat so morale biti vse krompirjeve njive obdelane, opleto
vse žito. Zelju smo lahko še malo pogledali "skozi prste",
osuto je moralo biti do sv. Petra in Pavla, to je do 29. julija.
Dobro se spomnim Matičeve tete France, kako je večkrat
zaskrbljeno rekla: "Joj, tako nas čas lovi in delo baše. Moramo
se "poahtat", da ne bo pšenica jokala." Da bi pšenica jokala?
To se vendar ne sme zgoditi. Upam, da je bila pravočasno
rešena plevela.
Pri nas smo osipali krompir v Matevljeku v Žlebu. Žgalo ni le
sonce, oglašali sta se lakota, žeja. Boleli so hrbti in roke. Vrste
so bile čedalje daljše in motika vedno težja. "Nikoli ne bomo
končali," sem tiho in jezno ugotavljala.
Maj - junij - julij 2022

Pri nas je bila lepa navada, da smo na sredino obdelane
krompirjeve njive postavili velik, res velik šop kresnic
– ivanjščic in jih nato učvrstili z zemljo, da so lepo stale
pokonci. Njihovi beli cvetovi so se morali videti iznad
krompirjevih listov. Tako je vsak vedel, da je njiva obdelana!
Ata, ki je zaslutil in videl mojo brezvoljnost, je prijazno rekel:
"No, pa skoči in natrgaj kresnice!" V trenutku je izginila
vsa utrujenost in noge so me kar same ponesle v cvetno
morje. Vrnila sem se s polnim naročjem cvetic in z atom sva
zadovoljna opravila zadnje in najprijetnejše delo na njivi.
Zdaj vem, da mi je hotel dobrohotno nameniti malo počitka
in veselja. Če bi morala osipati krompir do konca, ne vem, ali
bi s takim zadovoljstvom nabirala rože. In ostali bi me morali
čakati ali pa celo (kako nepravično!) sedeti v senci.
Ivanka Štrukelj
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Stran društva upokojencev
Konec letošnjega leta naše društvo praznuje 70-letnico delovanja. V društvu se že pripravljamo na ta svečani
dogodek. V mislih imamo izdajo brošure – knjige o delovanju društva preko vseh let njegovega obstoja in
pripravo proslave oziroma prireditve. Kaj mislite? Imate kakšno idejo, imate kakšno staro fotografijo, ki je
povezana z društvom, ste napisali kakšno pesmico, imate kakšno hudomušno anekdoto ... pošljite nam jo, da
jo vključimo v program. Do takrat pa si lahko preberete, kaj vse smo v društvu počeli v zadnjih treh mesecih,
seveda brez pesmice naše pesnice pač ne gre.
Fani Debeljak

POLETNI VEČERI
Na deželi najlepši
so poletni večeri.
Sonce zatone,
se zvezde prižgo,
sape večerne
po senu vonj prineso.

Zapoznela se ptica oglaša,
čriček svojo ljubezen
razglaša.
Na strune svoje violine
igra nežne melodije.

aprilu. Sama še lahko skrbi zase, pravi, da ji zdravje dobro služi.
Čez celo zimo plete nogavice, na TV gleda oddajo Vem in ob
19. uri na Radiu Ognjišče posluša sveto mašo. Njena sobica
je prijetna, svetla, topla in po vseh stenah ima izobešene božje
podobe.
Draga Jožefa, še enkrat vam iskreno čestitamo in želimo še veliko
srečnih, predvsem pa zdravih let.

JUBILANTKA
Tokrat sva s predsednico obiskali našo članico v domu starejših
občanov na Hribu. 4. 4. je svoj 90. rojstni dan praznovala Jožefa
Lavrič, Matevževa iz Srednje vasi 12, ki je naša članica že polnih
33 let.

HUMANITARNOST

Rojena je bila 4. 4. 1932 na Hribu, pri Odkalovih. Imela je štiri
sestre in dva brata, pri hiši je bilo sedem otrok, od vseh je sedaj
živa samo še ona. Ko je bila stara 28 let, se je poročila v Srednjo
vas, ima sina, vnuka in vnukinjo ter pravnuka. Še kot mladoletna
je delala v Glažuti, nekaj časa tudi v Travniku na Inlesu. Ko se je
poročila in rodila sina, je bila nekaj časa doma, potem je 25 let
delala v šivalnici BPT Tržič na Hribu.
Ko se ji je zdravje pričelo slabšati, je, ne da bi komu povedala (niti
domačim niti sosedom ali prijateljem), odšla v DSO, kjer sedaj
živi že skoraj šest let. V domu se počuti res odlično. Pravi, da je
osebje prijazno in spoštljivo, da je zadovoljna. Ob praznovanju
90. rojstnega dne so jo presenetili s torto, ji zapeli in podarili to
prikupno majico, ki jo ima na fotografiji – kraljice so rojene v
34

Za humanitarne namene smo
v društvu izdelali 1600 ladjic iz
papirja. Zahvaljujemo se vsem
članicam, ki so prispevale svoj
delež k temu številu izdelanih
ladjic, ki smo jih nato poslali v
Maribor. Projekt SEŠG Maribor
»6.000.000 ladjic za 6.000.000
žrtev« je bil dobrodelni projekt
v spomin žrtvam genocidov.
0d 28. 8. 2021 do 9. 5. 2022 so
zbrali 6.683.426 izdelkov in tako
zastavljeni cilj dosegli kar 111,39%. Iz zbranih ladjic je skupina
študentov arhitekture ustvarila
umetniško inštalacijo, nato bodo
ladjice poslali v recikliranje.
Zbrani denar bo namenjen
Društvu Upornik iz Maribora.
Veseli nas, da je bilo naše društvo
del te zgodbe.
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KULINARIČNA DELAVNICA – PRIPRAVA
STARIH JEDI NA MODEREN NAČIN
V četrtek, 12. maja 2022, sta Ljudska univerza Kočevje
in Društvo podeželskih žena Kočevske v prostorih
gospodinjske učilnice osnovne šole na Hribu v Loškem
Potoku organizirali kuharsko delavnico "priprava starih
jedi na moderen način".

prireditev je bil prost za vse obiskovalce. Na Dnevih
medgeneracijskega sožitja se promovira pozitivna
podoba staranja, odpravljajo se predsodki in stereotipi o
starosti, spreminja se družbena miselnost ter spodbujata
vključenost in sožitje generacij. Iz našega društva sta
se prireditve udeležila predsednica Marija Turk in
podpredsednik Željko Eranovič.

PREDAVANJE DRAGE BENČINA

Ker so naše društvo prosili za pomoč pri promociji
dogodka in ker na njihovi prejšnji delavnici ni bilo
niti enega udeleženca, smo jim z veseljem priskočili na
pomoč in na tokratni delavnici je bilo prisotnih več kot
20 udeležencev, po večini naših članic.
Prikazali so nam pripravo treh sladic, to so jabolčnoskutni zavitek v kozarcu, jabolčna pita v kozarcu ter
kremne rezine v kozarcu. Vse smo pokusile, se posladkale
in ugotovile, da se da v kozarcu pripraviti res okusne
sladice. Hvala vsem udeleženkam in članicam Društva
podeželskih žena Kočevske.

V sredo, 25. 5. 2022, smo v
našem društvu organizirali
predavanje Drage Benčina na
temo KULTURA NAŠEGA
VEDENJA IN OBNAŠANJA
V
VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU. Predavanje je
potekalo v večnamenskem
objektu na Hribu, zbralo se nas
je več kot 15, predvsem članic
društva.
Predavateljica se nam je najprej
predstavila in povedala, da sta
oba starša Potočana in tudi
sama se počuti Potočanka. Rada
se vrača v Loški Potok zaradi
narave in tudi zaradi marljivih
Potočanov. Poročena je z Iztokom Simonitijem. 42 let
je delala v diplomaciji kot diplomatka, veleposlanica,
bila generalna sekretarka in državna sekretarka na
Ministrstvu za zunanje zadeve.

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA
Zveza društev upokojencev Slovenije je 23. in 24.
maja organizirala Dneve medgeneracijskega sožitja.
Prireditev je potekala v Ljubljani na Gospodarskem
razstavišču vsak dan ob 10.00 do 17.00 ure, vstop na

Tema predavanja je bila zanimiva, poslušali smo njena
razmišljanja, kako ravnati v različnih situacijah, o
kulturi vedenja in obnašanja, kako komuniciramo, kako
odgovorimo na uradne dopise, kako napišemo vabila
in voščila, da je še vedno najboljše in najlepše, če jih
pišemo na roke, predvsem pa je poudarila, da moramo
biti vljudni, obzirni, olikani in omikani. Dotaknila
se je tudi oblačenja, kjer je še vedno pravilo »manj je
več«, da ti morajo oblačila in obutev tudi pristajati, da
so pričeska in čevlji zelo pomembni. Pripovedovala je o
svojih doživetjih in izkušnjah v tujini in tudi doma, o
protokolu, pokazala nam je nekaj uradnih vabil, ki jih je
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prejela tekom kariere. Ura je res hitro minila, zanimivo
je bilo poslušati, kako je naše vedenje in obnašanje
zelo pomembno. Na koncu smo lahko postavljali
tudi vprašanja, na katera nam je predavateljica rada
odgovorila. Predsednica Marija se je Dragi Benčina na
koncu zahvalila s šopkom rož, ki smo jih naredili na
rokodelskih delavnicah.

IZLET – LIPICA, BOTANIČNI VRT SEŽANA
28. 5. 2022 smo imeli društveni izlet, ki smo ga organizirali
skupaj z Društvom upokojencev Sodražica. Hitro smo
napolnili avtobus s 50 sedeži, povpraševanje je bilo veliko
in tako so na žalost nekateri ostali doma. Glavno vlogo pri
vodenju in organizaciji je imela Jelena Mihelič, članica DU
Sodražica, pri organizaciji prevoza pa naša predsednica.
Jelena je odlično, profesionalno izpeljala in nam podala
veliko informacij od Bloške planote pa do Tomaja. Zaradi
velikega zanimanja je Jelena pripravljena izlet ponoviti.

Naša prva postaja je bila v botaničnem vrtu v Sežani.
Čudovit, urejen vrt, v katerem rastejo mogočna drevesa in
cvetijo čudovite vrtnice in druge cvetlice. Tu nam je najbolj
ponagajalo vreme, ampak se nismo nič pritoževali, smo
le uživali in občudovali vrt. Na koncu smo si v notranjih
prostorih ogledali film, kako je nastajal Kras. Res zelo
zanimiva predstavitev. Nato smo se odpeljali do Lipice
in si ogledali dresuro lipicancev, hleve, kjer imajo konje za
plemenitev, prostor, kjer so kobile z mladiči. Ogledali smo
si tudi muzej, ki prikazuje razvoj konja, in tudi cerkvico sv.
Antona Padovanskega. V tamkajšnjem hotelu smo imeli
kosilo. Izlet smo nadaljevali do cerkve sv. Martina v Sežani,
kjer nam je farni župnik povedal vse o nastanku cerkve in
fari. Izlet smo zaključili z obiskom in ogledom vinske kleti
v Tomaju. Tu smo poskusili žlahtni teran, poleg so nam
ponudili obložene kruhke. Proti domu smo se peljali po stari
cesti, da smo lahko opazovali kraje in okolico.
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Vožnja je hitro minila, saj smo se ob poslušanju nasmejali do
solz, ko nam je Fani povedala veliko smešnih vicev.

ROKODELSKA RAZSTAVA PZDU DOLENJSKE
IN BELE KRAJINE

3. junija 2022 smo rokodelke našega društva aktivno
sodelovale na razstavi društev PZDU Dolenjske in Bele
krajine v Mokronogu. Za naše članice, ki so sodelovale s
svojimi izdelki na razstavi, je društvo organiziralo prevoz.
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Letos je organizacijo prevzelo Društvo upokojencev
Mokronog-Trebelno in razstavo pripravilo v proizvodnem
prostoru M TOM-a, tovarne oblazinjenega pohištva.
Razstava je bila postavljena v sklopu praznovanja 10-letnice
obratovanja tovarne in ob otvoritvi novega razstavnega
prostora sedežnih garnitur, ki je potekala na dan rokodelske
razstave.
Odločile smo se, da bo naš razstavni prostor posvečen rožam.
Pripravile smo lepo razstavno mizo in kar nekaj izdelkov
je bilo narejenih iz reciklažnega materiala. Večino svojih
izdelkov in postavitev razstavnega prostora so prispevale
članice na fotografiji.

OKUSI SUHOROBARSKE DEŽELE
Nova
knjiga,
brošura
Andreje
Škrabec
OKUSI
SUHOROBARSKE DEŽELE,
je zagledala luč sveta. Naše
društvo kot partner sodeluje v
projektu Obedi ter obredi – OTO
z Zavodom za okolje in kulturo
COK´N´POK iz Ribnice, vodja
zavoda je Andreja Škrabec. Članice
društva smo sodelovale in pomagale
pri predstavitvi potoških jedi,
posebnih in edinstvenih na našem
področju. Mednje seveda sodijo
tako kuhǝlni kot bob. Če vam knjiga
pride pod roke (lahko si jo tudi
izposodite v knjižnici), jo prelistajte,
Prvo notranjo stran preberite in uživajte ob čudovitih
krasijo potoški kuhǝlni.
fotografijah. Knjiga zajema obrede,
okuse in hrano treh občin: Ribnice,
Sodražice in Loškega Potoka.
Tudi sama sem sodelovala in bila prisotna na kulinaričnih
popotovanjih skozi štiri letne čase kulinarike, receptov, idej
ter sodobnega pristopa priprave hrane iz starih receptov.

ŠPORT IN REKREACIJA

ORIENTACIJSKI POHOD

Končno, bi lahko rekla. Tudi v našem društvu smo se začeli
ukvarjati bolj aktivno s športom in rekreacijo. Do nedavnega
smo samo hodili po okolici Loškega Potoka, po novem
smo začeli tudi z drugimi športi, začeli smo se udejstvovati
različnih športnih prireditev in tekmovanj. Hvala vsem,
ki se že udeležujete tekmovanj, in seveda prijazno vabilo
za vse ostale člane – lepo vabljeni, da se pridružite kateri
koli športni ekipi. Predlagam, da se sestavijo in se začnejo
udeleževati tekmovanj tudi ekipe za petanko, šah in pikado,
saj smo nabavili že vse potrebno za treninge.

6. junija 2022 je Društvo upokojencev Uršna sela organiziralo
orientacijski pohod v okviru 46. športnih iger upokojencev
PZDU Dolenjske in Bele krajine. K sodelovanju se je
prijavilo tudi naše društvo, ekipo so sestavljali Meta Buček,
Marija Slavec, Marjana in Rajko Pajnič ter Željko Eranovič.
Ekipa je uspešno opravila vse naloge in uspešno zastopala
naše društvo. Čestitke!

BALINANJE
1. 5. 2022 so v Novem Kotu člani KŠD Draga in vaška
skupnost Novi Kot organizirali tekmovanje v balinanju.
Med seboj se je pomerilo 10 ekip. Naša ekipa v sestavi Branka
Mohar, Marija in Rudi Turk ter Željko Eranovič in pa kot
rezerva Majda Eranovič je zasedla odlično 4. mesto. Naši
ekipi iskrene čestitke za prvi javni in tudi uspešen nastop ter
iskrene čestitke vsem nastopajočim in prirediteljem za lepo
pripravljeno tekmovanje.
Maj - junij - julij 2022
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POHODNIŠTVO

■ ROŽE IZ KARTONA

Pohodna sekcija društva je poleg rokodelstva najbolj aktivna
sekcija. Skoraj vsaj teden opravijo kakšen pohod, včasih
daljši, včasih malo krajši. Vsaka tura je dolga do 10, 12
kilometrov. V zadnjem času so prehodili kar nekaj poti okoli
Loškega Potoka, odšli do Travne gore, do Kamnega griča,
od Matevljeka čez Bukovec do Malnov, od Velikih Poljan
do Grmade … Da vse lepo teče oziroma se dobro hodi, je
zaslužna Jožica Rus, vodja sekcije, ki tudi sporoča, da so se
začele »počitnice« in da s pohodi nadaljujemo septembra.

V torek, 19. 4. 2022,
smo
na
rokodelski
delavnici izdelovali rože
iz kartonske embalaže
za jajca. Mentorica
oziroma vodja delavnice
je bila Milena Turk, ki je
pripravila vse potrebno
za izdelovanje. Tokratna
delavnica je bila res dobro
obiskana, pridružilo se
nam je sedem otrok,
tako da je bila delavnica
medgeneracijska. Vsak
udeleženec je moral
prinesti škarje, čopič in
kartonsko škatlo od jajc.
Milena nam je pokazala
kar nekaj različnih
cvetov in nastale so
krasne rože in ker je
bilo veliko zanimanja, smo delavnico 3.
5. 2022 ponovili.

■ KOŠARICE IZ VRVI

ROKODELSTVO – DELAVNICE ROČNIH DEL
V aprilu in maju smo imeli vsak teden delavnice ročnih del,
kjer ustvarjamo z različnimi materiali in tehnikami in seveda
– najpomembnejše, da se družimo in zraven še osvojimo
kakšno novo veščino in si sami izdelamo rokodelski izdelek.
Poleg spodaj omenjenih delavnic smo na eni delavnici
izdelovali ladjice iz časopisnega papirja. Čez poletje delavnic
ne bo, se pa ponovno družimo v septembru.
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V torek, 10. 5. 2022, smo
imeli v večnamenskem
objektu na Hribu rokodelsko
delavnico, na kateri smo
izdelovale košarice iz vrvi.
Delavnico je vodila Andreja
Mišič, ki nam je najprej
predstavila veliko različnih
idej oziroma različnih košaric,
nam
pokazala
tehnike
lepljenja vrvi ter sestavljanja
košarice. Za izdelavo ene
košarice potrebuješ klopko
vrvi primerne debeline, škarje
in lepilo. Ker je bila delavnica
res zanimiva, smo jo 17. 5. 2022 ponovili in osvojili še
več tehnik izdelave košarice.
Odmevi
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KULTURA:
Fani Debeljak:

SOSEDOVA SUDATOVA HIŠKA
Podrla se je stara hiška,
v njej življenje je nekdaj bilo.
Mož in žena sta živela,
a ljubi Bog ni dal jima otrok.
Kravo, prašiča sta redila,
ob delu pozabila,
da v hiši je praznina.
So prijatelji, možaki
se pri njiju zbirali.
Pod staro lipo vasovali,
veselo modrovali.

FOTO ZGODBA

Življenje tiho je teklo,
z leti je starost prišla.
Usahnila je volja življenja,
počasi usihala sta,
drugi za drugim tiho odšla.
Že dolgo, dolgo
zemlja ju krije,
iz njune hiške
mačice pognale
so korenine.

MALO ZA ŠALO:
22. aprila že več kot 50 let
obeležujemo svetovni dan
Zemlje. Letos je potekal pod
geslom »Investirajmo v naš
planet«, kar nas nagovarja,
da moramo investirati in
vlagati v naš planet, kajti
zelena prihodnost je uspešna
prihodnost.
Pohodna
sekcija je združila moči in
na dan Zemlje prispevala
svoj delež za čistejšo in
lepšo naravo in okolico.
S seboj so pohodniki na
pohod vzeli vrečke za
smeti in rokavice, zraven
seveda še veliko dobre
volje ter spotoma pobrali
vse smeti, ki so ležale ob
poteh, kjer so hodili. Pohvalno!
Maj - junij - julij 2022

■ Mici hoče poklicati moža, pa ima prazno baterijo
v mobilnem telefonu. Reče vnuku, naj ga pokliče s
svojega telefona. Čez nekaj minut vnuk pravi, da je
trikrat klical in vedno se je oglasila neka ženska. Ko
se mož vrne, ga žena pričaka na vratih in brez kakšne
razlage mu eno primaže okoli ušes. Potem pa sledi
pridiga.
■ "Ženska se ti oglaša na tvojem telefonu!"
■ "Kakšna ženska neki? Kaj pa je rekla?"
■ "No, vnuk, povej!"
■ Vnuk: "Rekla je: številka trenutno ni dosegljiva,
prosimo, pokličite kasneje."

Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Tanja Lavrič, Marija Turk,
Jožica Rus, Andreja Car
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OBISK V DOMU STAREJŠIH GROSUPLJE
V Domu starejših občanov Loški Potok smo za naše
stanovalce organizirali izlet v Grosuplje. Naš cilj je bil Dom
starejših občanov Grosuplje, kjer smo se najprej udeležili
svete maše na prostem, ki jo je vodil g. župnik Martin Golob.
Po maši smo se posladkali z odličnim frapejem, nato pa smo
še malo poklepetali s stanovalci grosupeljskega doma. Najbolj
smo se razveselili srečanja z našimi »bivšimi« stanovalkami,
ki so se pred kratkim preselile v Grosuplje. Stanovalci so bili
nad izletom navdušeni in se že veselijo novega.

OBISKALI SMO LOVSKI DOM V LOŠKEM
POTOKU
17. maja smo na povabilo
lovske družine Loški Potok
obiskali njihov lovski dom.
Za uvod so nam predstavili
gradnjo in namen novega
naravoslovnega doma, nato
pa smo si naravoslovni in
lovski dom še ogledali.
Stanovalcem sta sprehod
do lovskega doma in njegov
ogled
popestrila
dan,
zagotovo pa so izvedeli tudi marsikaj novega.

Urška Kos, dipl. del. ter.

MOJE IME
Verjetno so pričakovali, da se bo rodil deček, a je malo
prezgodaj na svet prijokala deklica. Ker se je bližal kresni dan,
je stara mati rekla, da se takega svetnika, kot je Janez Krstnik,
ne sme zavreči. Krstili so me torej za Ivano. Skoraj vsi so me
klicali Ivanka. Moja mlajša sestrica me je klicala Jakica in ko je v
govoru že nekoliko napredovala, sem postala Janka. Prav sram
me je bilo. Janka je bilo vendar poimenovanje za mlado ovco.
Sestra stare matere, ki je bila skoraj gluhonema, mi je vedno
rekla Hana, Hančka. Mama jo je kar malo jezno popravljala, a
ona je vztrajala pri tem imenu. Sosedova teta, ki me je imela zelo
rada, me je včasih vabeče poklicala: "Ivica, pridi dol!" Kasneje,
ko sem bila odrasla, me je kolegica Bibijana neštetokrat
ogovorila z Ivankica. Tajnica na naši šoli mi še danes pravi Johi,
medtem ko me Ivan, naš družinski prijatelj, gromko pokliče:
"Džoni, si doma?"
In ni še konec. Sosed Vojo mi pravi Jovanče. Za mojo drago
Karolino sem Ivančica. Medicinska sestra Dani mi pravi Ivani,
Ivanica. Hčerke me kličejo Ivi. Za vse ostale pa sem Ivanka, a se,
kot je treba, da ne nastane zmeda, podpisujem Ivana.

Urška Kos, dipl. del. ter.

Ko sem bila še majhna, sem si tako zelo želela imeti kakšno
drugo ime; rada bi bila vsaj Vida, Nada ali Darja. A dandanes
so mi moje ime in njegove izpeljanke, ki so jih "iznašli" ljudje,
ki me imajo radi, prav ljube. In ime Ivana spet postaja modno,
saj vse večkrat naletim na kakšno malo Ivano ali Ivo. In v mojih
letih vem, da je prav vsako ime lepo, če ga nosi dober človek.
Ivanka Štrukelj
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LETOŠNJA PRIREDITEV »KDOR ZNA, NAJ IGRA«
SPET LEPO USPELA
Po dveh letih premora zaradi znanih razlogov se je na koledar
ponovno vrnila prireditev »Kdor zna, naj igra«. Prireditev, ki
v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Hrib poteka
v počastitev dneva državnosti in je pred korono postala že
tradicionalna, je letos potekala že devetič.

Skupinski posnetek nastopajočih na prireditvi

Dejstvo, da dve leti prireditve ni bilo na sporedu, je verjetno
botrovalo temu, da nastopajočih ni bilo toliko kot minula
leta. Predvsem smo pogrešali nekatere starejše stalne

udeležence iz sosednjih občin. A to, da jih ni bilo, ni prav
nič vplivalo na pestrost oziroma kakovost same prireditve.
Njihovo odsotnost so v celoti nadomestili nekateri mlajši
glasbeniki (med njimi sta bila tudi dva iz sosednjih občin),
ki so se z igranjem na harmoniko s po dvema skladbama
predstavili občinstvu. Obiskovalci so tako lahko uživali ob
znanju mladih harmonikašev, ki so s svojimi spretnimi prsti
iz svojih inštrumentov izvabljali čudovite zvoke znanih
slovenskih narodno-zabavnih melodij. Najmlajši med
nastopajočimi – Fran Bartol je štel šele šest let. Poleg njega so
obiskovalcem svoje znanje igranja harmonike predstavili še
Matevž Lekan, Tian Zbačnik, Luka Lavrič, Gal Modic, Žak
Turk, Žiga Knavs, Janez Knavs ter v duetu še Maks Debeljak
s harmoniko in Urban Žagar na kitari. Ob zaključku
inštrumentalnih točk pa so se s svojim pevskim nastopom
predstavili še pevska skupina Binklarji ter v duetu Stanko
Modic in Janko Gregorič, ki sta celotno prireditev tudi
vodila oziroma povezovala. Gledalci so prav vse nastopajoče
nagradili z bučnim aplavzom, ti pa so za svoj nastop od
organizatorja prireditve prejeli tudi zaslužena priznanja.
Kot se spodobi, so gasilci po zaključeni prireditvi pripravili še
gasilsko veselico, ki je trajala dolgo v noč. Obiskovalce, ki se
jih je v večernih urah nabralo res lepo število, je z odlično in
kvalitetno glasbo zabaval ansambel Namig.
Vinko Košmerl

ŽEGNANJE V DRAGI
Mesec maj je najlepši pomladni mesec. Za nekatere je
to tudi najlepši mesec v letu. To je mesec, ko se narava
razcveti, ko nas sonce že prijetno greje, ko se dnevi
podaljšajo, ko so večeri že toplejši in ko nas zjutraj zbudi
pesem ptičic.
Je pa to mesec, ko praznuje naša farna cerkev. Zadnji
vikend v mesecu maju obeležujemo cerkveni praznik,
obiskanje device Marije, ki je tudi zavetnik naše cerkve.
Marijino obiskovanje nam osvetljuje ponižnost Marije
in njenega sina Jezusa. Blažena devica Marija je obiskala
in pozdravila svojo sorodnico Elizabeto, ki je bila noseča
že v pozni starosti. Ko je to Marija izvedela, jo je takoj
obiskala. Marija je takrat pod svojim srcem že nosila
Jezusa.
Vsako leto se ta dan po maši družimo. Naš župnik
Bojan Traven pa nas pri pridigi spomni na pomen tega
praznika. Nedelja, 31. maja, nam ni postregla z lepim
vremenom. A tudi dež nas ni ustavil, da ne bi malo
poklepetali po maši in se posladkali z dobrotami, ki so
jih spekle pridne gospodinje.

Župnik Bojan se je po maši zahvalil vsem faranom, ki
skrbijo za farno cerkev. Kulturno-športno društvo Draga
pa je župniku izročilo simbolično darilo v zahvalo.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetić
Foto: Vesna Mikolič
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DAN ODPRTIH VRAT PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA HRIB
V začetku lanskega leta se je končala gradnja novega
večnamenskega objekta na Hribu, v sklopu katerega so
bili pritlični prostori namenjeni tudi uporabi osrednjega
gasilskega društva v občini. Lanskega aprila je tako
Prostovoljno gasilsko društvo Hrib z občino podpisalo
pogodbo za brezplačno uporabo prostorov, ki poleg treh
garaž za gasilska vozila obsega tudi pisarno, sanitarije, čajno
kuhinjo in skladiščni prostor. Društvo je prostore opremilo s
pisarniško opremo, z omaricami za osebno zaščitno opremo
gasilcev v garažah in pa še z nekaj druge opreme za garažo oz.
skladišče ter uredilo telekomunikacijske povezave. Za društvo
je opremljanje prostorov predstavljalo precejšen strošek,
pri čemer so na pomoč priskočili tako GZ Loški Potok kot
tudi nekatera podjetja in posamezniki iz občine in izven nje.
Kar nekaj jih je bilo, ki so se odzvali prošnji društva in mu
pomagali z nakazilom finančnih sredstev. Za vse prispevke
se ob tej priložnosti gasilci PGD Hrib prav vsem in vsakemu
posebej iskreno zahvaljujemo.

Vsa sredstva so bila namensko porabljena izključno za nabavo
opreme za prostore in druge gasilske opreme, s katero se je
izboljšala operativna sposobnost društva, kar posledično
predstavlja tudi uspešnejše posredovanje ob intervencijah.

Ob prevzemu novih prostorov v uporabo ni bilo kakšne
posebne otvoritvene slovesnosti, med občani pa je bilo veliko
takih, ki jih je zanimalo, kako novi prostori društva izgledajo.
Tako se je v jesenskih mesecih minulega leta med člani
društva porodila ideja, da bi pripravili dan odprtih vrat za vse
občane. Namen prireditve naj bi bil obiskovalcem oziroma
zainteresirani javnosti pokazati nove prostore in opremo, s
katero razpolagamo gasilci PGD Hrib. Ideja se je lani konec
oktobra že skoraj realizirala, vse je bilo namreč pripravljeno
za izvedbo. Vendar pa je bilo zaradi naglega porasta okužb
z novim koronavirusom v naši občini v tistem času žal
potrebno dogodek praktično preko noči odpovedati.

Kljub temu da dogodek takrat ni bil izpeljan, je ideja ostala in
tako smo letos, ko je bila epidemiološka slika precej boljša, spet
pristopili k organizaciji. Prireditev se je izvedla v soboto, 7.
maja 2022. Na dan dogodka so bila gasilska vozila, s katerimi
razpolaga društvo, postavljena pred garaže, prostori pa so bili
pripravljeni za ogled. Poleg predstavitve prostorov in opreme
smo gasilci pripravili še nekaj spremljajočih dogodkov, ki so
si jih obiskovalci z zanimanjem ogledali. Tako je bil prikazan
način oživljanja in uporabe AED-defibrilatorja. Gasilci smo
prikazali tudi primer gašenja začetnega požara v kuhinji,
kako se pravilno izvede in kako se ne sme gasiti gorečega olja
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v ponvi. Najmlajši pa so se ves čas prireditve lahko preizkušali
tudi v izdelovanju vozlov ali pa ciljanju tarče z vedrovko. Med
prireditvijo je ves čas potekal tudi servis gasilnikov, ki so ga
izvajali pooblaščeni člani Prostovoljnega gasilskega društva
Postojna.

Nekateri občani so se ob tej priložnosti odločili tudi za
nakup novega gasilnika in s tem povečali požarno varnost
doma. Zanimiv dogodek, ki je potekal ves dan, so s svojim
obiskom oziroma prikazom novega tehničnega reševalnega
vozila TRV-D popestrili tudi člani PGD Ribnica, ki so se
prijazno odzvali vabilu našega društva in zainteresiranim
obiskovalcem podrobneje predstavili njihovo novo vozilo.
Ob tej priložnosti so se nekateri pogumni občani v košari
dvigala tudi dvignili v višino in na lastni koži spoznali, na
kakšni višini morajo gasilci včasih delati. Ves čas dogodka so
se obiskovalci lahko tudi tako ali drugače okrepčali, saj je bilo
za hrano in pijačo poskrbljeno.

Udeležba občanov na dnevu odprtih vrat je bila kar lepa.
Posebej razveseljivo je dejstvo, da se je dogodka udeležilo
veliko družin z majhnimi otroki, ki so tako lahko tudi na
tak način spoznali delo gasilcev. Nekateri med njimi so se z
gasilskim vozilom GVC 16/25 tudi zapeljali na preizkusno
vožnjo. Pa še eno pomembno zadevo je potrebno omeniti.
Eden izmed glavnih namenov dogodka je namreč bil tudi
pridobitev oziroma vpis novih članov, predvsem seveda
otrok in mladine. Na mladih seveda svet stoji in kot bi trenil,
bodo nekateri izmed vpisanih otrok postali operativni gasilci
in bodo društvo vodili v prihodnost.
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Če potegnemo pod črto, je bil rezultat akcije zelo razveseljiv.
Društvo je širši javnosti uspelo približati svoje delo in ji
predstaviti opremo, s katero delajo gasilci. Poleg tega je
društvo v svoje vrste pridobilo tudi kar nekaj novih članov,
predvsem mladine in članic, pa tudi nekaj podpornih
članov. Ker je dogodek lepo uspel in je bil tudi lepo sprejet v
javnosti, smo v PGD Hrib odločeni, da bomo tovrstne akcije
organizirali tudi v prihodnosti.
Tekst in foto: Vinko Košmerl
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA SOŽITJE
POHOD PO RETIJSKI UVALI
V soboto, 28. 5. 2022, smo se člani društva Sožitje Ribnica
zbrali v Retjah v Loškem Potoku, da se sprehodimo po
najlepši kraški uvali do cerkvice sv. Florjana. Tam nam je gospa
Anica opisala njeno zgodovino. Sledila je sveta maša, ki jo je
daroval potoški župnik. S čudovitim petjem so jo polepšali
potoški cerkveni
pevci. Po maši
nas je nagovoril
gospod župnik
in nam povedal
nekaj
stavkov
v
tolažbo,
ki
jo
starši
potrebujemo.
D u h o v n o
obogateni smo
se odpravili v
vaški
gasilski
dom. Gasilci so
nam odstopili
prostor,
kjer
smo nadaljevali
druženje.
Podprli
smo
se z malico, ki
jo je doniralo
podjetje ANIS TREND, in s sladicami, ki smo jih pripravile
mame. Kljub deževnemu popoldnevu smo se imeli lepo.
Počutili smo se sprejete, kar nam veliko pomeni. Hvala vsem,
ki ste nam polepšali dan. Pokazali ste, da vam je mar za nas
starše s težko preizkušnjo in za naše otroke. Postali ste njihovi
prijatelji.

Najprej smo se ustavili v Predjamskem gradu. Ker nimajo
vodiča, smo si grad ogledali sami. Imeli smo napravico, ki
nas je vodila iz sobe v sobo. Po ogledu gradu smo pomalicali,
potem pa smo se odpravili v Postojnsko jamo. Ogled jame
smo imeli ob 12.00 uri. Z vlakcem smo se peljali 2 km. Po
izstopu iz vlakca nas je vodila vodička. Videli smo kapnike,
ki se imenujejo špageti. Špagetov je 110.000. V jami je tudi
človeška ribica in koncertna dvorana. Vsako leto so tudi žive
jaslice. Jama je zelo lepa in zanimiva. V njej je 10 stopinj. Po
ogledu Postojnske jame smo se odpravili na kosilo na Rakek v
gostilno Furman, potem pa smo se odpravili domov.
Hvala lepa ge. Marjeti za čudovit izlet in potrpljenje.
Tomaž Košir (član društva Sožitje Ribnica)

V imenu društva zapisala Katjina mama

OGLED PREDJAMSKEGA GRADU IN
POSTOJNSKE JAME
V soboto, 14. 5. 2022, smo šli z društvom Sožitje Ribnica
na mini izlet do Predjamskega gradu in v Postojnsko jamo.
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IZLET NA KRAS Z DRUŠTVOM SOŽITJE
RIBNICA

Po kosilu smo si ogledali pokopališče Miren. Pokopališče je
bilo razdeljeno na dva dela, italijansko in slovensko. Ogledali
smo si še cerkev Žalostne Matere božje.
Hvala vodički Ireni za vodenje izleta in naši članici Ivanki
Petek.

Tomaž Košir, član društva Sožitje Ribnica

IZLET V IZOLO Z VDC-JEM
V petek, 27. 5. 2022, smo imeli z VDC-jem izlet v Izolo. Bilo
je sončno in zelo vroče. Ko smo prispeli na kmetijo Lukač,
smo imeli kosilo, po kosilu pa smo se odpravili proti Izoli.
Po okolici Izole smo se peljali z vlakcem, po vožnji z vlakcem
pa smo šli na pijačo in sladoled. Domov smo prišli pozno
popoldne. Hvala spremljevalcem VDC-ja.

V soboto, 11. 6. 2022, smo šli na izlet v Goriška brda. Najprej
smo se ustavili na počivališču. Pojedli smo malico iz popotne
torbe in popili jutranjo kavico. V Vrtojbi smo pobrali
vodičko Ireno. Najprej smo se ustavili v Cerju, kjer se nahaja
pomnik braniteljev slovenske zemlje. Stoji na razglednem
hribu Cerje, 343 metrov nad morjem. Lokalna vodička je
povedala, da je pomnik miru visok 25 metrov. Predstavila je
zgodovino od 1. svetovne vojne naprej. Ogledali smo si tudi
kratek film o 1. svetovni vojni. Pobudnik gradnje pomnika
je društvo TIGR. Povzpeli smo se v prvo nadstropje, kjer je
čudovit razgled. V daljavi smo videli Tržaški zaliv, Šempeter,
Sveto Goro, gore … Potem smo se odpravili v Opatje selo.
Lokalni vodič nam je povedal zgodovino bičarstva. Imeli
so 8 delavnic, v katerih so pred 1. svetovno vojno izdelovali
biče. Izdelovali so dve vrsti bičev: prvi je bil gladek, drugi pa
pleten. Potem so nas odpeljali na razstavo o 1. svetovni vojni.
Ogledali smo si originalne predmete, ki sta jih vojskujoči se
strani uporabljali na soški fronti. Po ogledu smo šli na okusno
kosilo na turistično kmetijo Abram-Žerjal.

Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica

VIKEND SEMINAR V RADENCIH
Člani društva Sožitja Ribnica smo se aprila udeležili
vikend seminarja za družine v Radencih. Tja smo potovali
z avtobusom. Najprej smo imeli postanek na Trojanah. Po
tridesetih minutah smo pot nadaljevali proti Radencem.
Nastanili smo se v hotelu Radin/Izvir. Ob 17.00 uri smo
imeli predavanje. Mi otroci smo imeli delavnice, izdelovali
smo podstavke za kozarce. Staršem pa je predaval g. Srečko
Šalamun na temo preoblikovanje stališč. Po večerji smo bili
prosti. Naslednji dan, v soboto, smo se šli po zajtrku nekateri
kopat. Ob 11.00 uri je bilo predavanje za starše na temo zdrav
življenjski slog, otroci pa smo imeli delavnice. Po kosilu so
sledili kopanje in proste aktivnosti. Po večerji smo imeli
skupno druženje, igrali smo se pantomimo in vislice. Veliko
smo obujali razne spomine. V nedeljo po kosilu smo zapustili
hotel in se odpravili proti domu. Menim, da je vikend
seminar dosegel svoj namen, da smo izvedeli nekaj novega
in koristnega, predvsem pa smo se imeli lepo. Hvala vsem
udeležencem za dobro voljo, predvsem pa Joži, ki se vedno
potrudi za dobro organizacijo, dobro voljo in zna prisluhniti
potrebam in željam udeležencev.

Tomaž Košir, član društva Sožitje Ribnica
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30. OBLETNICA DELOVANJA DEKLIŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA AVE VERUM
Glasba in pesem sta spremljevalki našega življenja. Pesnica
Ljubka Šorli je v eni izmed pesmi takole premišljala o petju.
Le kaj bi ta širni svet
brez melodij in petja?
Kot log in gaj pomladni čas
brez travice in cvetja.
Pojo veselo zbori ptic,
voda jim šum pripeva;
ko veter gode na piščal,
vse stvarstvo pošumeva.
A pesem naših mladih src
je slavospev lepoti;
naj poje v nas do konca dni
zdaj v hrupu, zdaj v tihoti.
Pred več kot tridesetimi leti so se na Taboru zbirali otroci, ki
so komaj začeli hoditi v šolo in tudi k cerkvenemu otroškemu
pevskemu zboru. Arhiv spominov sega v šolsko leto 1985/86,
čeprav se je to dogajalo že veliko prej. Takrat je bil duhovnik
v župniji Loški Potok g. Anton Dobrovoljc, ob vikendih pa
mu je pomagala sestra Iva, ki so jo otroci klicali kar »teta
Iva«. Prepevali smo otroške pesmi vseh zvrsti in sodelovali
pri svetih mašah. »Nikoli slabe volje« je bila pesem, ki so
jo najraje prepevali, zato je postala himna zbora. V tistem
času je zbor začel prirejati nastope za starše ob materinskih
dnevih. Pevske vaje smo imeli še v starem župnišču, glasbilo
pa so bile stare orgle, ki so delovale na meh, ki ga je bilo
potrebno poganjati z nogami. Vsi, ki ste takrat že prepevali
v zboru, se verjetno dobro spominjate izletov s teto Ivo po
Sloveniji: pohodi na Golico, spanje v planinski koči, Bled
z okolico, izviri Ljubljanice z Verdom, Škocjanske jame,
Slivnica, toplice in še kaj. Zagotovo je bil to čas nepozabnega
otroštva.

V času, ko je bil duhovnik v naši župniji gospod Štefan
Pavli, je iz cerkvenega otroškega pevskega zbora nastal
mladinski pevski zbor, v katerem so prepevala samo dekleta.
Iz osnovnošolk so članice zbora postajale srednješolke,
nato študentke in mladinski pevski zbor je postal dekliški
pevski zbor AVE VERUM. Ime smo si z dekleti izbrale po
istoimenski skladbi Wolfganga Amadeusa Mozarta.

V slovenskem prevodu iz latinščine ave verum pomeni
pozdravljena, resnica, skladba pa velja za precej zahtevno.
Naučile so se jo peti prav vse pevke, ki so kdaj prepevale v
zboru.
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Mojco so k sodelovanju povabili Potoški fantje. Kasneje se
nam je nasmehnila sreča, da smo spoznale pianistko Alenko
Bojc, s katero sodelujemo že nekaj let. Kitaristki trenutne
zasedbe pevskega zbora pa sta Ajda Lavrič in Rebeka Janežič.

Pevske vaje zbora Ave verum so ob sobotah, saj so dekleta
dijakinje in študentke, ki med tednom bivajo izven domačega
kraja. V minulih letih se je zamenjalo veliko generacij pevk.
Vsako leto se na začetku šolskega leta zbor na novo oblikuje.

V obdobju tridesetih let ima pevski zbor Ave verum za seboj
kar lepo število nastopov in koncertov. Nastopale smo na
različnih kulturnih prireditvah v domačem kraju in izven
njega. Vse od začetka smo prepevale na božično-novoletnih
koncertih. Sodelovale smo na revijah in pogosto same
pripravljale samostojne koncerte, večkrat z dobrodelnim
namenom. Za praznike smo pogosto obiskovale stanovalce
v domu starejših občanov. Na koncerte smo k sodelovanju
povabile tudi goste, pevske zbore in skupine od drugod.
Nastopale smo z družinskim triom Novina iz Novega mesta,
z godalnim kvartetom iz Ribnice, z moškim pevskim zborom
Slavček iz Starega trga, z ženskim pevskim zborom Rozke
Usenik iz Šentvida nad Ljubljano, z žensko skupino DIVA
iz Nove vasi. V samostojni organizaciji pa smo priredile
nepozaben dobrodelni koncert s potoškim narodnozabavnim ansamblom UGIB. Za delo na kulturnem področju
smo prejele priznanje Občine Loški Potok. Nekaj zadnjih let
pa smo koncerte ob materinskem dnevu pripravljale skupaj s
cerkvenim otroškim in cerkvenim mešanim pevskim zborom
naše župnije in Potoškimi fanti.

Zaradi novih življenjskih poti pevke odhajajo in prihajajo
nove. V trenutni sestavi zbor deluje od začetka letošnjega
leta oziroma zaradi koronskih ukrepov od letošnjega meseca
marca.
Za vsak pevski zbor je zelo pomembno, da ima tudi
korepetitorja, ki ga spremlja na instrumentu. Prva
korepetitorka pevskega zbora Ave verum je bila Emanuela
Montanič na orglah, klavirju in kitari. V njenih študentskih
letih je v zbor vnesla veliko svežine in znanja. Takrat sem upala,
da hčerka Emanuela prevzame vodenje dekliškega zbora. Pa
se to ni zgodilo, ker so jo študijske obveznosti dobesedno
odpeljale po svetu. Še vedno pa nam pogosto priskoči na
pomoč z glasbenimi nasveti. Čez čas se je zboru pridružila
Mojca Debeljak, ki je tudi delovala kot korepetitorka na
klavirju in kitari. Zopet se je pokazala možnost, da bi vodenje
dekliškega zbora prevzela mlada moč. Pa se tudi to ni zgodilo.
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Sodelovanje na različnih prireditvah je za vsako pevko
posebej posebno doživetje. Kot cerkveni pevski zbor je
naše prvenstveno delo sodelovanje pri bogoslužju skozi vse
cerkveno leto. Posebna doživetja so bila za pevke prepevanja
pri poročnih mašah, ne samo v domači cerkvi, velikokrat tudi
drugod. Ob novici, da se poroči ena izmed deklet pevskega
zbora, smo začele posebne priprave za sodelovanje na njeni
poroki. Za vsako nevesto iz našega zbora smo pripravile
presenečenje. Za njen posebni dan smo se naučile novo
pesem in jo za slovo nevesti in ženinu zapele pred oltarjem.
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Z dekleti pevskega zbora Ave verum pa smo poleg nastopov
in koncertov prirejale tudi izlete in romanja. Skupaj smo
romale na Svete Višarje, Brezje, v Medžugorje in si na izletih
po Sloveniji ogledale lep košček naše domovine. Poti pa so
nas vodile tudi čez meje, na Plitvička jezera, Brione, v Trst,
Benetke, Verono, Salzburg, na Dunaj, kjer smo pogosto
s pesmijo predstavljale tudi naš domači kraj. Prav gotovo
ima vsaka od nas na ta druženja lepe spomine. Na vseh teh
izletih in romanjih pa smo veliko prepevale. V nepozabnem
spominu mi je ostal izlet na Dunaju, kjer smo ob ogledu
grobnice Habsburžanov – kraljice Marije Terezije zapele
pesem AMAZING GRACE.

Pred desetimi leti, ko je zbor Ave verum praznoval svojo 20.
obletnico, smo takratne pevke zbora posnele lastno zgoščenko.
Kot ponosne Potočanke smo jo z veliko ljubeznijo posvetile
domačemu kraju in ji dale naslov po potoški himni – Moj
sončni Loški Potok. Izvedba te pesmi na zgoščenki je bila
prvič nekoliko drugačna. Zborovski izvedbi se je pridružil še
solistični in recitacijski del, ki sta ga izvajali takratni solistki
pevskega zbora Monika Montanič in Izabela Ravnikar. Pri
vseh tehničnih delih snemanja in vse do izida zgoščenke sta
zboru pomagala Emanuela Montanič in Nikola Sekulović.
Denarna sredstva za zgoščenko smo zbrale s pomočjo Občine
Loški Potok in donacij. Izid zgoščenke je bil med poslušalci
zelo lepo sprejet doma in po Sloveniji. Posebej pa so se je
razveselili potoški izseljenci, ki živijo v Združenih državah
Amerike in Kanadi, saj jih je spominjala na ljubi domači kraj
in Slovenijo. Kar tretjina programa na zgoščenki je posvečena
ljudskim pesmim, ki so jih nekoč prepevali po vaseh Loškega
Potoka. Notne zapise, ki so narejeni po posnetkih pokojnih
potoških pevk in so shranjeni v Glasbenem arhivu Slovenije,
sem poiskala v knjigi Dušice Kunaver in Zmage Kumer
»Pesmi in šege naše dežele«.
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Vse to so spomini zadnjih tridesetih let, ki jih v srcih hranijo
pevke, ki so v teh letih prepevale v dekliškem pevskem zboru
Ave verum. Z dekleti, ki so trenutne članice pevskega zbora –
Katjo, Rebeko, Loti, Niko, Lucijo, Anjo, Lano, Ajdo, Klaro,
Karmen, Nejo in Petro – smo v ta namen ob 30. obletnici
delovanja 18. junija 2022 v župnijski cerkvi na Taboru
pripravile spominski koncert.

Koncertni program so skupaj z veznim besedilom sestavljale
pesmi, ki smo jih prepevale v vseh teh letih. Zbor je na kitari
spremljala Rebeka Janežič, na klavirju pa Alenka Bojc.
Alenka je bila tudi naša posebna gostja kot solistka v pesmi
Amazing Grace. Solisti na koncertu so bili tudi Neja in Petra
in naš g. župnik Bojan, za kar se vsem lepo zahvaljujem. Lepa
hvala tudi naši nekdanji pevki Tatjani Begič za povezovanje
koncertnega programa.

Pogosto se ne zavedamo, kako leta hitro minejo – spomini
pa vendar ostajajo. Z nastopajočimi pevkami smo bile vesele,
da so se tudi bivše pevke udeležile tega koncerta v tolikšnem
številu. Nekatere so opravičile odsotnost, s pozdravi in
dobrimi željami bivšim in sedanjim pevkam. Vse pa so bile del
sestavljanke tridesetletne zgodbe dekliškega pevskega zbora
Ave verum. Po kronoloških zapisih bi imela ta sestavljanka
več kot šestdeset delčkov. Ne da bi se zavedale, smo skupaj
preživele otroštvo in mladost. Ta večer so se naše misli
povrnile v čas našega skupnega prepevanja ob besedi, glasbi
in razstavljenih spominskih fotografijah. Zaključek koncerta
je bil nekaj posebnega. Kot da bi bile še včeraj skupaj na
pevski vaji, tako ubrano smo zapele pesem našega otroštva
»Nikoli slabe volje« in pesem naše mladosti »Kaj se je danes
z mano zgodilo«. Ob tem ubranem petju sem bila ganjena.
To mi pove, da ostajajo ne samo v mojem srcu, ampak tudi v
srcih teh deklet naša pevska druženja v lepem spominu.

Marija Montanič
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ČISTILNA AKCIJA IN KRES V TRAVNIKU
V soboto, 30. 4. 2022, smo v Travniku organizirali čistilno
akcijo. Zaradi kovidne situacije je v zadnjih dveh letih ni bilo
mogoče izpeljati, letos pa smo jo ponovno organizirali. Zbrali
smo se ob 9. uri »pri Jerneju« na vasi. Udeležilo se je je 35
vaščanov Travnika. Razdelili smo se v skupine in se odpravili
pobirat smeti. Skupine so se sprehodile po Travniškem polju
(okrog Malnov), od križišča za Novi Kot ob glavni cesti nazaj
proti Travniku ter ob glavni cesti do Kaple in okrog bivšega
Inlesa. Nabrali smo kar nekaj smeti. Ob 11. uri smo se spet
zbrali »pri Jerneju«, kjer je vaška skupnost poskrbela za
malico. Večinoma so se akcije udeležili naši najmlajši, na kar
sem še posebej ponosen. Saj veste, kako pravijo, na mladih
svet stoji, zato jih je treba naučiti, kako skrbeti za čisto naravo.
Če bodo razmere dopuščale, se vidimo na takem dogodku
spet prihodnje leto.
Po uspešno izvedeni čistilni akciji pa nas je ta dan čakal še en
dogodek, to je kresovanje pred 1. majem. Pa se vrnimo nekaj
let nazaj. Ko sem bil še sam otrok, je bil zadnji dan aprila
vsako leto velik dogodek. Otroci in mladinci smo kakšen
teden pred 1. majem delali kres. V tistih časih je bilo potrebno
nabrati čim več avtomobilskih gum, ki so potem gorele dolgo
v noč. Tega se danes ne dela več zaradi onesnaževanja okolja.
Potem je bilo treba pripraviti veje, ki se jih je naložilo na kres.
Marsikdo od nas ima prelepe spomine na te dogodke. Takrat
je imela vsaka vas v Loškem Potoku vsaj en kres. Danes pa so
žal drugačni časi. V zadnjih treh letih, pa verjetno še kakšno
leto več, ob 1. maju v Loškem Potoku ni več kresov. Ni več
druženja, kakršno je bilo včasih. V Travniku smo imeli letos
spet priložnost narediti kres. Uspelo nam je in naši najmlajši
so vsaj nekoliko začutili, kako prijetno je bilo včasih na teh
dogodkih. Vaška skupnost je prispevala odojka, ki se je pekel
»pri Jerneju«. Rajanje se je začelo že po 15. uri. Udeležba
je bila več kot odlična in druženje ob kresnem ognju se je
zavleklo pozno v noč. Upam, da bomo tudi prihodnje leto
lahko naredili kres. Še lepše pa bi bilo, da bi bili kresovi tudi
v drugih vaseh Loškega Potoka. To je druženje enkrat na leto,
ki izumira, kar je velika škoda.
Mitja Lavrič

OČISTIMO DRAGARSKO DOLINO
ČISTILNA AKCIJA OB DNEVU ZEMLJE
Naša Zemlja praznuje vsako leto. Svetovni dan Zemlje
obeležujemo 22. aprila. Takrat se marsikje zvrstijo čistilne
akcije in ostale aktivnosti, posvečene ozaveščanju, kako
pomembno je, da skrbimo za čistočo našega planeta. Tudi
v KŠD Draga se nam zdi pomembno, da skrbimo za naš
planet, predvsem za našo okolico. Zato smo letos drugič
zapored povabili k sodelovanju tudi vaške skupnosti, da se
nam pridružijo na čistilni akciji po Dragarski dolini.
V soboto, 30. maja, smo se zjutraj zbrali pri gasilskem domu
na Travi in pri domu krajanov v Podpreski. Nadeli smo si
rokavice, vzeli vrečke in se odpravili na čiščenje po naših
gozdnih poteh in ob cestah. Članom našega društva so se
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pridružili še člani vaških skupnosti Lazec, Draga, Srednja vas
in tudi vaščanki Trave in Podplanine. Člani vaške skupnosti
Novi Kot so obeležili dan Zemlje en teden prej, bili so pridni
in očistili naravo svojega domačega kraja in območje ob cesti
do križišča na Lazcu.
Po nekajurni čistilni akciji smo nabrali kar nekaj smeti.
Odložili smo jih pri domu na Travi. Člani PGD Trava so
nam ta dan prikazali, kako pogasimo začetne požare v svojem
domu in kako gasimo požar s pomočjo hidranta. Članica
PGD Trava Meta Sedlar pa nam je prijazno demonstrirala
oživljanje z defibrilatorjem. Lahko smo tudi samo poskusili,
kako vešči smo oživljanja. Prikaza smo bili zelo veseli, saj nam
Odmevi
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lahko pride prav in marsikomu lahko pomagamo, če se lotimo
na pravilen način in če vemo, kako lahko sploh pomagamo.

Popoldne se je nadaljevalo v vedrem duhu, ob druženju in
dobri hrani na žaru. Prisotni smo še malo poklepetali, se
nasmejali in si izmenjali marsikatero izkušnjo, nasvet in
šalo. In končno smo lahko sproščeno zadihali ob druženju,
ki smo ga že močno pogrešali. Vsi smo se strinjali, da našo
čistilno akcijo ohranimo tudi v bodoče. S takimi akcijami
pokažemo, da nam ni vseeno za naš planet in da nam je mar,
da živimo v čisti okolici. Mediji nas vedno znova ozaveščajo
o spremembah in težavah z okoljem. In prav je, da tudi sami

naredimo nekaj za naš kraj in planet, kar je v naši moči.
Čistilno akcijo so finančno podprle vaške skupnosti Srednja
vas, Draga in Lazec. Vsem se lepo zahvaljujemo. Prav tako se
zahvaljujemo Meti Sedlar in članom PGD Trava. Hvala tudi
Miranu Pojetu, saj nam je zopet priskrbel rokavice in vrečke.

Hvala Komunali Ribnica, ki je poskrbela za odvoz odpadkov.
Hvala Simonu Ortanu, ki je poskrbel za žar ter vztrajno
pekel, da nismo bili lačni.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetić
Foto: Nevenka Dražetić, Franci Vesel

ČISTILNA AKCIJA V ŠEGOVI VASI
Vaška skupnost Šegova vas je 23.
aprila 2022 organizirala čistilno
akcijo v Šegovi vasi z okolico.
Akcija je potekala od 9. do 11. ure.
Z udeležbo smo bili zadovoljni,
posebno pa moramo pohvaliti,
da so v akciji sodelovali tudi
najmlajši, saj jih na tak način
ozaveščamo za ohranjanje čistega
in zdravega okolja.
Ob zaključku smo vsi skupaj
ugotovili, da takšne in podobne
akcije spodbujajo sodelovanje
in povezovanje ljudi, krepijo
pozitiven odnos do prostovoljstva
in, kar je najpomembnejše,
ohranjajo našo občino lepo in
čisto.
Maj - junij - julij 2022

Barbara Levstik Šega,
predsednica VO Šegova vas
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ČISTILNA AKCIJA MOTO KLUBA HOLCARJI 2022
Tudi letos smo se člani MK Holcarji odločili, da praznik
Zemlje počastimo s čistilno akcijo. Ta je potekala 23. aprila
v sklopu izobraževanja naših otrok o pomenu narave in
skrbi zanjo. Pot nas je nesla proti Beli Vodi. Na poti do Bele
Vode smo tako mladi kot stari uživali na prikolici. Na kraju
smo se raztovorili, pograbili vsak svoje vreče in rokavice ter
se zapodili v gozd in pod cesto. Našli smo kar nekaj stvari,
ki ne sodijo v naravo. Odpadke smo spotoma odlagali na
prikolico in jih na koncu odpeljali v zbirni center v Mali
Log. Na koncu poti nas je pridne delavce čakala pogostitev.

Za konec pozivam vse, da skrbimo za naravo, odpadke za
seboj pospravimo in jih ne mečimo ob cesti, pod cesto ali v
grmovje, saj tam ni prostor zanje.

Mojca Bojc, MK Holcarji

DRUŠTVENA VOŽNJA MK HOLCARJI
Že na občnem zboru je bila debata o destinaciji našega izleta.
Imeli smo več predlogov, eden izmed njih je bila tudi Rogla.
19. junija smo se že v zgodnjih urah (kakor za koga) zbrali pri
Marinu na jutranji kavici. Čeprav je bil prvoten načrt izleta
na Roglo zamišljen kot izlet po regionalnih cestah, smo se kaj
hitro odločili, da jo mahnemo kar na avtocesto. V Žlebiču
smo se ustavili na bencinski črpalki, kjer smo kupili vinjete,
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in hitro krenili proti Ljubljani in nato Štajerski. Vozili smo
lepo po omejitvah in na Roglo prispeli okrog 11. ure. Tam
smo se sprehodili po znameniti poti med krošnjami in se na
koncu tudi spustili po toboganu. Skupaj smo si hitro ogledali
Roglo in skočili še en »giro« s sankami. Seveda so to bile
posebne sanke, saj je šlo za letno sankališče. Hitro smo jo
potegnili proti domu in se ustavili za kosilo v gostilni Grof,
Odmevi
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kjer bi morali čakati na kosila cca 40–60 minut. Želeli smo na
Trojane po stari cesti, pa nas je gospod obvestil, da so gostilne
polne. Verjetno še vsi koristijo bone, preden propadejo.
Seveda je bilo to pa res malce predolgo, zato smo naslednji
postanek naredili na Škofljici pri Petkovšku. In veste kaj?
Ura je bila skoraj 3 popoldne in na našo žalost so kuhinjo že
zapirali, nam pa so se cedile sline.

Hitro smo spet nase navlekli opremo in iskali naslednjo
postojanko – pri Špančku. Tam pa je bila kuhinja odprta
in bilo je tudi dovolj miz, da smo se lahko posedli. Ko smo
dobili mrzlo pijačo pred sabo, smo vedeli, da smo zmagali.
Hrana je bila odlična ali pa smo bili res lačni. V naš sončni
Loški Potok smo se vrnili okrog 17. ure popoldne, zelo veseli,
da smo šli po avtocesti, saj bi drugače tedaj še vedno »gagali«
po žgočem soncu nekje na Štajerskem.

Za zaključek pa naj
vas še povabim na
našo skoraj vsakoletno
prireditev z druženjem
motoristov, ki bo
potekala 17. 9. v
industrijski
coni
Mali Log. Kot že
nekajkrat do sedaj
bomo spet pripravili
predstavitev delovanja
defibrilatorja ter kako
pomagati ponesrečencem in jim nuditi prvo pomoč.
Maj - junij - julij 2022

Mojca Bojc, MK Holcarji
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BALINANJE V NOVEM KOTU
Po dveh letih, ko se zaradi pojava koronavirusa in s tem
povezanih omejitev nismo družili, je bilo v nedeljo, 1.
maja 2022, v Novem Kotu spet veselo. Zbrali smo se na
že dvajsetem Turnirju v balinanju in natančnem bližanju.
Tudi tokrat sta bila organizatorja prireditve KŠD Draga in
vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot. Namen dogodka je
praznovanje prvega maja, balinanje in predvsem druženje.
Druženje, ko se pogovorimo o dogodkih iz preteklosti, in o
tem, kakšne načrte imamo za bodočnost. Letos smo si imeli
še posebno veliko povedati. Skoraj tri leta se z nekaterimi
nismo videli.
Pred začetkom tekmovalnega dela so nam »Binklarce«
postregle z aperitivom, kavo in domačim pecivom. Odličen
bograč za malico so skupaj pripravile Majda, Brigita in Jelka.
Na tekmovanje se je prijavilo deset ekip. Toliko kot še nikoli
do sedaj. Še posebno nas veseli, da so se nam letos pridružili
tudi balinarji iz Prezida iz sosednje Hrvaške. Nastopile
so sledeče ekipe: ŠMERIN, ŠDRŠCA, DU DRAGA,
PARGAR, DU SODRAŽICA, P-GRIČ, KŠD DRAGA,
DU LOŠKI POTOK, KEMONT IN NAHRIBNI.

Iskrene čestitke zmagovalcem in vsem ostalim nastopajočim.
Tudi po zaključku so si imeli nekateri še vedno veliko
povedati in razložiti.

Da je bilo srečanje res prisrčno, se vidi na tej fotografiji.
V ekipi DU Draga letos ni bilo Iva Dražetiča, ki ga žal ni
več med nami. Pogrešali ga bomo. Če se je na balinišču kdaj
zaiskrilo, je znal pomiriti strasti. Spomnili smo se ga z minuto
molka. Vodja tekmovalnega dela dogodka je bil Miha Lovšin,
asistirala mu je Tina Mohar. Da ni prihajalo do iskrenja, je
pojasnila tekmovalkam dajal Miha, tekmovalcem pa Tina.
Po zanimivem in napetem tekmovalnem delu se je prvega
mesta veselila ekipa NAHRIBNI iz Prezida. Osvojili so
tudi prehodni pokal, ki je bil do sedaj na »varnem« pri
ekipi DU Draga. Drugo mesto je osvojila ekipa ŠMERIN,
tretje pa ekipa DU Draga. Letos smo podelili tudi pokal za
četrto mesto. Osvojila ga je ekipa DU Loški Potok. Pokala
v natančnem bližanju nismo podelili, ker nam je pred tem
nekoliko ponagajalo vreme in ga nismo izpeljali. Pokal za
osvojeno četrto mesto je v imenu DU Loški Potok prevzela
Tina Mohar.

Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji,
pripravi in izvedbi dogodka.
Zapisal in fotografiral: Franc Vesel
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BALINANJE MEMORIAL – LAZEC
Društvu upokojencev Draga je po par letih zatišja uspelo
v začetku junija organizirati in izvesti športno aktivnost
BALINANJE MEMORIAL.

Naj malo osvežim spomin na vsestransko aktivne članice
našega društva – Ivanko, Tončko in Ireno, žal mnogo
prezgodaj pokojne. Vse tri so bile doma z Lazca. V ekipo je
spadala še Elica, ki je v dobrih dveh letih izgubila vaščanke,
prijateljice in športnice. Z izgubo omenjenih članic naše
društvo ni več imelo ženske ekipe v balinanju. Glede na
njihove visoke dosežke – zastopale so nas po vsej Dolenjski
– pa ohranjamo spomin nanje tako, da organiziramo
memorialno tekmovanje. Pri tej izvedbi nas vedno finančno
podpreta lazarska agrarna ali pa vaška skupnost. Tudi letos
je bilo tako in se za prispevek v imenu našega društva lepo
zahvaljujemo.
Tekmovalo je 8 ekip
v tako imenovanih
trojkah. Na povabilo se
je odzvala tudi prijetna
ekipa »Trio Gušti«
iz Ravnic v sosednji
republiki
Hrvaški.
Naj
naštejem
vse
nastopajoče: DU Loški
Potok, DU Sodražica,
DU Kočevje, DU
Loška dolina, DU
Draga,
Binkel,
Podpreska in seveda
Ravnice. Zmagovalna
ekipa je bila, kot se
spodobi, DU Draga.
V njej so igrali Franc
Tušek, Valentin Janeš
in Jože Mikolič. Vse
čestitke za zmago!

Maj - junij - julij 2022

Balinanje je potekalo na dveh baliniščih – na Lazcu in v
Podpreski. Imeli smo lep sončen dan. Bilo je veliko smeha,
klepetov in prijetnega druženja. Za hrano in postrežbo je
skrbelo nekaj pridnih članic. Tončka, Brigita in Vida so poleg
jutranje kavice postregle še z zajtrkom. Da »prazna vreča ne
stoji pokonci«, velja tudi pri športu. Sredi popoldneva in ob
nekaj že doseženih rezultatih je sledil še en športen obrok.
Ob nizanju rezultatov je vse tja do končnih zmag in dosežkov
postajala vedno večja športna napetost.

Vsi zadovoljni (tudi z izpeljano nalogo) smo se razšli celo z
nekaj objemi. Našemu športnemu referentu Marjanu Lavriču,
vsem nastopajočim in zmagovalcem še enkrat čestitke in
hvala za vse storjeno.

Predsednik DU Draga
Mirko Pantar
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ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM S TREMI PRIZNANJI OB
KONCU SEZONE
Letošnja tekmovalna sezona je
bila za ŠD Extrem zelo dolga,
naporna, stresna, a tudi zelo uspešna.
Tekmovalno obdobje se je začelo že 3.
septembra 2021 (članice) in končalo
15. maja 2022 (mladinci). Pod
okriljem Nogometne zveze Slovenije
je tekmovalo 6 ekip (U-13, U-15,
U-17, U-19, člani in članice). Pod okriljem Medobčinske
nogometne zveze Ljubljana pa prav tako 6 ekip ( U-11 Loški
Potok, U-11 Sodražica, U-11 Loška dolina-Bloke, U-9
Ribnica, U-9 Sodražica, U-9 Loška dolina-Bloke). Imeli smo
tudi štiri ekipe v kategorijah U-6 in U-7, ki so igrale samo
medsebojne turnirje. Skupaj je ŠD Extrem zastopalo 215
igralk in igralcev v vseh starostnih kategorijah. Vadbenih
skupin je bilo 16, trenirale so v 5 dvoranah (Ribnica,
Sodražica, Loški Potok, Nova vas, Stari trg pri Ložu) in na
stadionu Ugar v Ribnici.

MLADINCI POSTALI DRŽAVNI PODPRVAKI
V sezoni 2021/22 je za ŠD Extrem največji uspeh dosegla
mladinska ekipa U-19. V zelo napeti in izenačeni ligi je
osvojila drugo mesto v državi in samo za točko zaostala za
prvaki. Medalje in pokal so igralci 13. maja na Vrhniki prejeli
iz rok člana izvršnega odbora pri NZS in predsednika komisije
za futsal Vlada Močnika. Po mnenju mnogih je bilo letošnje
tekmovanje v mladinski konkurenci najkakovostnejše do
sedaj, saj veliko igralcev igra pomembne vloge že v članskih
ekipah prve in druge lige. Zadnje tretjine prvenstva sicer
niso odigrali najbolje. Nekaj je bilo poškodb, nekaj kartonov,
ki so preprečili, da bi v končnici igrali v najboljši možni
postavi. Bilo je tudi precej smole, saj so v odločilnih in
pomembnih trenutkih zapravili kar nekaj tako imenovanih
100-% priložnosti. Na dveh srečanjih (to moramo omeniti)
so s svojo pristranskostjo tudi sodniki zelo vplivali na potek
tekme in končni izid srečanja. Sojenje po oceni mnogih
predstavlja precejšen problem na tekmah (primer izstop FC
Litija). Letos je za mladinsko ekipo U-19 nastopalo skupaj
20 igralcev. Med njimi je bilo sicer 8 igralcev, ki so nastopali
tudi v selekciji kadetov U-17. Bila je zelo številčno velika
ekipa, ki pa je bila zelo homogena in povezana med sabo. To
niso samo soigralci na igrišču, ampak so tudi izven igrišča

Stojijo zadaj od leve proti desni: Blaž Rot – trener, Nik Ambrožič, Anže
Oražem, Luka Čop, Matej Perušek, Damjan Knavs, Anže Žlindra, Jaka
Janež, Aljaž Čop.
Stojijo spredaj od leve proti desni: Žan Yazbeck Lavrič Pregelj, Nejc Vetrih,
Patrik Korenjak, Mihael Čop, Andraž Žlindra, Andraž Gregorič, Tine Arko,
Jan Ambrožič, Peter Kaplan.
Manjkajo: Lovro Debeljak, Tit Starc, Miha Pogorelec.

Ob tej priložnosti se vodstvo kluba javno zahvaljuje vsem
trenerjem, medicinskemu osebju, časomerilcem, redarjem,
administrativnemu in drugemu tehničnemu osebju, ki je
v letošnji sezoni zelo uspešno opravilo svoje delo, ter vsem
staršem, ki nam že 20. leto zaupate svoje otroke. Posebna
zahvala pa gre vsem sponzorjem, ki v našem delu vidijo naš
trud in kvalitetno delo ter nas s svojim vložkom podpirajo.
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Priznanje fair play za žensko člansko ekipo: Vlado Močnik iz NZS in igralka
ŠD Extrema Ela Maxine Košir
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prava klapa. Ob tem
uspehu čestitamo vsem
igralcem za velik uspeh
in
požrtvovalnost
tako na treningih kot
tekmah. Mnogi so se po
trikrat na teden vozili iz
Ljubljane na treninge
v Sodražico. Posebna
zahvala in čestitka gre
tudi trenerju Blažu
Rotu, prav tako tudi
pomočnikoma, ki sta
vskočila, ko je bilo
potrebno,
Srđanu
Đorđeviču in Juretu
Vetrihu.

na pošteno in korektno borbo na igrišču in tudi ob igrišču.
Priznanje pripade ekipi z najmanj kartoni, izključitvami in
prekrški. Lep zgled za mlajše igralke in igralce, da nadaljujejo
s pošteno igro tudi v prihodnje. K temu cilju strmimo tudi
v klubu, ko preko trenerjev gradimo kljub tekmovalni
zagrizenosti tudi športni fair play.

Veselje ob dvigu pokala kapetana Damjana
Knavsa

DVE PRIZNANJI ZA FAIR PLAY V VITRINAH ŠD
EXTREM
Na Vrhniki je ŠD Extrem prejel še dve priznanji za fair play.
Priznanji sta si zasluženo priborili ekipi članov in članic, ki sta
v svojih kategorijah osvojili 5. mesto. Ti priznanji dokazujeta,
da v našem klubu kljub tekmovalnosti nikoli ne pozabimo

Priznanje fair play za moško člansko ekipo: Vlado Močnik iz NZS in član
UO ŠD Extrem Frenk Ambrožič

ŠD Extrem
Foto: Drago Perko

TURNIR V MALEM NOGOMETU LOŠKI POTOK 2022
V soboto, 21. 5. 2022, je na igrišču na Hribu v Loškem Potoku
v organizaciji Futsal kluba Loški Potok potekal »TURNIR
V MALEM NOGOMETU LOŠKI POTOK 2022«, na
katerem je sodelovalo 11 ekip, med katerimi je bila ena tudi
iz sosednje Hrvaške. Ekipe so bile v prvem delu tekmovanja
razdeljene v 4 skupine, iz katerih sta se po odigranih
medsebojnih srečanjih v nadaljnje boje oziroma v četrtfinale
uvrstili po dve najboljši ekipi. Sledili so boji na izpadanje. Po
izločilnih in zelo zanimivih srečanjih sta se v finale uvrstili
ekipi »Tandem bar« iz Postojne in »Ugrizni me« z Vrhnike.
Po rednem delu finala številni gledalci, ki so tekom celotnega
turnirja z zanimanjem spremljali dvoboje in dodobra
napolnili tribune ob igrišču, niso videli zadetka. Zmagovalca
so tako določili streli s 6 metrov. Več zbranosti so pokazali
igralci Tandem bara iz Postojne, ki so tako postali zmagovalci
turnirja. Za 3.
mesto na turnirju
pa sta se ekipi AMDE iz Ljubljane
in Dimnikarstvo
Okić pomerili le v
izvajanju kazenskih
strelov s 6 metrov,
kjer pa je imel
AM-DE nekaj več
športne sreče. Prve
tri ekipe so iz rok
predsednika Futsal
Maj - junij - julij 2022

kluba Loški Potok Cveta Žagarja prejele zaslužene pokale.
Pokala pa so organizatorji podelili tudi najboljšemu igralcu
turnirja in najboljšemu vratarju. Pokal za najboljšega igralca
je prejel Uroš Durič iz ekipe Tandem bar, pokal za najboljšega
vratarja pa je prejel Nik Plestenjak iz ekipe Ugrizni me.
Pohvalo za odlično organizacijo turnirja pa si seveda zasluži
tudi Futsal klub Loški Potok. Seveda pa je za izvedbo turnirja
potrebna tudi pomoč pokroviteljev, ki se jim Futsal klub
Loški Potok ob tej priložnosti najlepše zahvaljuje.

Tekst: Jure Kordiš
Foto: Vinko Košmerl
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SIBOR INOTHERM NA MEDNARODNEM
TURNIRJU – DUNAJ 2022
Člani SIBOR INOTHERM so se 14. in 15. 5. 2022 udeležili
mednarodnega turnirja v ju-jitsu borbah in duo sistemu za
vse kategorije. Tekmovanja, ki je potekalo na avstrijskem
Dunaju, se je udeležilo 27 klubov iz 5 držav.

Barve SIBOR INOTHERM je zastopalo 19 tekmovalcev, ki
so odlično nastopili, saj so skoraj vsi osvojili medalje (6 zlatih,
5 srebrnih in 1 bronasto). Prvi dan so nastopili ju-jitsu borci,
v drugem dnevu pa so bili na tatamiju člani v duo sistemu.
Uvrstitve naših tekmovalcev so bile naslednje:
Nejc Podlogar in Jaka Divjak 1. mesto
Neža Levstik in Sara Divjak 1. mesto
Ema Smola in Uma Doutlik 1. mesto
Nika Kotar in Jaka Divjak 2. mesto

Hana Rus in Evelin Kožuh 2. mesto
Mija Kocuvan in Sara Čaušević 3. mesto
Anamarija in Rebeka Duščak 4. mesto
Nejc in Matej Kotar 5. mesto
Tinkara Golja 1. mesto
Rebeka Duščak 1. mesto
Mija Kocuvan 1. mesto
Tian Mušić 2. mesto
Luka Duščak 1. mesto
Dorin Ofak 2. mesto
Ekipa Siborja je blestela tudi v ekipni razvrstitvi, saj je med
27 klubi zasedla odlično 3. mesto.
Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR

SIBOR INOTHERM V FINALU SLOVENSKEGA POKALA V
BORBAH – GLOBOKO 2022
za pokal v duo sistemu
2022, kjer se je 25 naših
parov uvrstilo med tri
najboljše.

Člani SIBOR INOTHERM so bili v soboto, 21. 5. 2022, v
OŠ Globoko, kjer se je zaključil 3. krog in finale slovenskega
pokala v ju-jitsu borbah. Naši člani so zopet odlično nastopili,
saj je večina od naših 22 tekmovalcev stopila na oder za
zmagovalce. Skupno so osvojili 19 medalj, od tega 5 zlatih,
10 srebrnih in 4 bronaste medalje. Tekmovanja se je udeležilo
66 borcev iz 5 klubov. Tudi v seštevku pokala v borbah za
leto 2022 so se naši člani super odrezali, saj jih je bilo kar 6
med najboljšimi tremi. Na tekmovanju je bila tudi podelitev
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Tekmovanje je bilo
tudi priložnost za
licenciranje
oz.
podaljševanje trenerskih
licenc, ki so jih uspešno
podaljšali štirje naši
trenerji. Prav tako
pa smo v Siborju
pridobili tudi dve novi
nacionalni sodnici, Saro
Besal in Tino Pelc. Na
omenjeni zadnji tekmi
v prvem delu leta so bili
podeljeni tudi diplome
in priznanja za uspešne
rezultate naših članov v
preteklih letih.
Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR
Odmevi
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OBISK PRI POTOŠKIH IZSELJENCIH V FRANCIJI

V četrtek, 9. 6. 2022, smo Miha, Sašo in Anže – ki skupaj
sestavljamo Ansambel Potoški fantje – pripravili svoje
inštrumente, jih naložili v kombi in se skupaj z Uršo in Niko
odpravili na pot. Po 14 urah vožnje smo prispeli v manjše
mesto na severovzhodu Francije – v Saint-Dizier. Tja je
ansambel povabil gospod Jean-Louis, potomec Potočanov, ki
so se med vojno preselili v Francijo.
Dan po prihodu je že sledil prvi nastop v baru, imenovanem
»Au Petit Paris«, kar v prevodu pomeni »Kot v majhnem
Parizu«. Zanimivo je, da v baru delajo le prostovoljci, saj bar
vodi lokalno kulturno društvo. Slovenskega večera, ki so ga
organizirali skupaj z Jean-Louisom in njegovo družino, se je
udeležilo lepo število Francozov, poleg slovenske glasbe pa
so lahko gostje poizkusili tudi čevapčiče in ajvar, ki smo ga
pripeljali s seboj. Občinstvo je slovensko narodno-zabavno
glasbo zelo lepo sprejelo. Vsako pesem so pospremili z
aplavzom in se v ritmih polke in valčka tudi zavrteli. Najbolj
pa je Francoze navdušil odpev »Ija ija ijao, moja ljubica!«, ki
je na koncu po ulicah odmeval po vsaki odigrani pesmi.
V nedeljo nas je čakal še en nastop,
ki ga je prav tako organiziral JeanLouis, tokrat za svoje sorodnike
in prijatelje, med drugim tudi
Slovence – potoške izseljence. Igrali
smo na francoskem podeželju, kjer
prav tako ni manjkalo plesa in
smeha. Ob klepetu smo ugotovili,
da tamkajšnji potomci pravzaprav
govorijo pristno, staro potoščino,
ki se danes tudi v Loškem Potoku
ne sliši več. Med druženjem smo
poizkusili različna francoska
vina ter se seznanili s francosko
kulinariko in njihovo kulturo.
Našemu gostitelju smo ob tej
priložnosti predali tudi diatonično
harmoniko, ki jo je naročil pri enem
izmed slovenskih izdelovalcev harmonik. Večer se je zaključil
s pesmijo Retje, oj, Retje ter z glasbeno željo gostitelja – Pri
farni cerkvici.
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Po dveh uspešnih nastopih smo obiskali še Pariz in se po
sedmih dneh potovanja po Franciji vrnili domov. Ob tej
priložnosti pa se še enkrat zahvaljujemo gospodu JeanuLouisu Kosmerlu za povabilo in gostoljubje.

Anže Janežič
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EKSKURZIJA PO SLOVENSKI ISTRI
V zgodnjih jutranjih urah smo se člani in simpatizerji Muzejskega
društva Ribnica odpravili na potep po slovenski Istri. To je
bila prva celodnevna ekskurzija društva po več kot dveh letih.
Zanimanje je bilo veliko in temu primerna je bila tudi udeležba.

Kopra in misijonar Istre. Videli smo tudi hišo, v kateri je bila
rojena slovenska pevka Elda Viler. Po ogledu Koštabone smo
se odpravili na kosilo v vas Puče. Glede na vročino je bil pravi
čas, da smo se ohladili v stari kmečki gostilni, kjer so gostitelji
poskrbeli za okusen obrok, g. Osvald pa za odlično vzdušje z
igranjem na harmoniko.

Naš prvi postanek je bil v Luki Koper, po kateri nas je popeljal
upokojeni delavec Luke. Izvedeli smo veliko zanimivih
informacij. Na primer, da je Luka Koper edino slovensko
mednarodno tovorno pristanišče, nastalo je leta 1957, razcvet
pa doživelo po letu 1967, ko je postalo železniško povezano
z zaledjem. Danes ima status mejne vstopne točke Evropske
unije in proste cone. Svojo dejavnost opravlja na specializiranih
terminalih: za kontejnerje, avtomobile in druga vozila, generalne
tovore, hlajene tovore, les, minerale in rudnine, žita in krmila,
glinico, premog in železovo rudo ter živino. Sprejme lahko ladje
z nosilnostjo tudi do 180.000 ton.

Okrepčani smo pot nadaljevali proti Krkavčam, kjer smo si
najprej ogledali oljarno, ki še vedno deluje, in vse zakonitosti
pridelave oljčnega olja. Potem smo se odpravili na ogled same
vasi Krkavče. Vas je zgrajena na treh živih skalah in nudi čudovite
razglede na okolico. Na trgu v jedru vasi stoji na dveh ogromnih
naravnih kamnitih ploščah cerkev sv. Mihaela. Gre za bogato
opremljeno baročno enoladijsko cerkev z renesančno zasnovo in
beneškim tipom zvonika, ki je včasih služil kot obrambni stolp.
Na ploščadi pred cerkvijo nas je gospod Golja ohladil z domačimi
češnjami in pijačo. Po ogledu cerkve je za najpogumnejše sledil še
sprehod skozi vas.

Po ogledu Luke Koper se nam je na avtobusu pridružil Pavle
Golja, domačin iz Krkavč, ki smo se mu prepustili pri odkrivanju
krajev v zaledju Istre. Najprej nas je peljal skozi Koper na
Destradijev trg, kjer se nahaja frančiškanski samostan s cerkvijo
sv. Ane. Samostansko poslopje je bilo po drugi svetovni, leta
1954, nacionalizirano in takrat so v njem uredili zapore. G.
Golja nam je zaupal, da je kot mladenič tudi sam delal v tem
zaporu. V teh prostorih so bili zapori vse do leta 2004, ko so se
naposled preselili v novo zgradbo. Danes so ti prostori zopet
v lasti frančiškanov. Po ogledu samostana smo se zapeljali do
Koštabone, stare istrske vasi, ki je bila prvič v zgodovinskih virih
zabeležena že leta 1186. Ime je dobila po rimski boginji Boni,
boginji zdravja, plodnosti in materinstva. Po izročilu naj bi tam,
kjer je danes župna cerkev sv. Kozme in Damijana, stal antični
tempelj, posvečen boginji Boni. Prav ta boginja je kraju dala
tudi ime – Castrum Bonae – Costa bona – Koštabona. Med
sprehodom skozi vas smo si ogledali stare istrske hiše, nekdanjo
šolo in tudi hišo, danes spremenjeno v kapelo, kjer naj bi se rodil
blaženi diakon Elij, učenec sv. Mohorja, apostol in zavetnik

Za zaključek smo si z interpretacijo g. Golje v Novi vasi v domu
kulture »Zmaga« ogledali poslikave domačina Emila Gaziča,
ki prikazujejo kmečka opravila, vas in njene prebivalce. Od
gospoda Golje smo se na tem mestu poslovili, polni istrskih
zelišč in šopkov smo krenili proti domu, a spotoma zavili še v
Marezige, od koder je fascinanten pogled na Koprski zaliv in
Luko Koper, kjer smo začeli naše celodnevno popotovanje. Po
kozarčku avtohtonih istrskih vin na vinski fontani smo se počasi
odpravili nazaj proti domu.
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Posebna zahvala gre članoma društva Ivanki Peterlin in Janezu
Tanku, ki sta s svojim strokovnim znanjem pripomogla k
celovitosti ekskurzije, saj smo od njiju dobili ključne informacije
in širšo sliko v zgodovinski in geografski prerez časa in prostora.
Hvala vsem za prijetno druženje. Bilo je nepozabno. Jeseni se
ponovno vidimo – tokrat pa gremo na Štajersko.
Marina Gradišnik, Muzejsko društvo Ribnica
Fotografije: Vasja Zidar
Odmevi

VRTEC

ČLANI MUZEJSKEGA DRUŠTVA RIBNICA NA SPREHODU PO
VELIKIH LAŠČAH
V letošnjem letu
člani Muzejskega
društva Ribnica
nadaljujemo z
obiskovanj em
bližnjih trgov,
vasi in mest. V
sredo, 13. aprila,
smo se tako
odpravili v Velike
Lašče.
Zbrali smo se
pred Levstikovim
domom, kjer nas
je sprejela članica društva in kustosinja zavoda Trubarjevi kraji,
mag. Barbara Pečnik. Prijazno nas je povabila na razstavo Velike
Lašče skozi obrti, kjer smo spoznali Velike Lašče v času od leta
1913, ko so postale trg, do 2. polovice 20. stoletja. Velike Lašče
smo spoznali skozi najrazličnejše dejavnosti, ki so se odvijale v
trgu, in sledove katerih lahko vsaj malo zaslutimo za zidovi
današnjih trških hiš.
Razstava se prične s prikazom gostiln – hudičevih kapelic, ki
so kraljevale v Laščah. Ivan Pucelj in Jože Javoršek jih omenjata
kar 13. »Tak majhen kraj, tak reven kraj, pa ima trinajst
gostiln: pomislite, o preljubi bratje v Gospodu: Lašče trinajst
gostiln, trinajst hudičevih kapelic. Amen!« je gromel s prižnice
velikolaški župnik v začetku 20. stoletja.« (Ivan Pucelj, Vesela
pisarija, 1938.)
Gostilne so bile najrazličnejših vrst. Bile so furmanske gostilne,
take, ki so stregle samo pijačo, spet druge tudi jedačo, trške
gostilne, pa liberalne in klerikalne, pisatelj Jože Javoršek se je celo
zavzemal, da bi Lašče dobile pri Kuklju celo svojo prvo literarno
krčmo.

Gostilne so bile pogosto združene z najrazličnejšimi dejavnostmi,
na primer s kmetijstvom, mesarstvom, lesno in živinsko trgovino,
trgovino na debelo in drobno, pekarijo, sifonarstvom. Seznanili
smo se tudi s pomembnimi javnimi stavbami v trgu, kot so
občinska stavba, Levstikov dom oziroma nekdanji Vatikan,
zadružna stavba in trgovine. Na razstavi so predstavljene
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čevljarska, krojaška in sedlarska zbirka, prvi dve smo preko
odličnih pričevalcev spoznali tudi na dokumentarnem filmu
avtorja Tadeja Bavdka.

Po zgodovinskem uvodu v zgodovino Velikih Lašč je sledil še
kratek sprehod po samem kraju. Pot nas je vodila po Stritarjevi
cesti (ki bi jo lahko poimenovali kar Obrtna ulica – skoraj v vsaki
hiši je namreč vsaj nekaj časa živel kakšen obrtnik), po Šolski
ulici do Trubarjeve ceste s križiščem proti Novi vasi, kjer je včasih
delovala Gostilna pri Drakslerici, predvsem poznana po tem,
da je v njej Levstik prvič uprizoril svojo kmečko burko Juntez.
Nadaljevali smo čez Trubarjev park nazaj proti središču Lašč,
mimo občinske stavbe do vatikanskega vodnjaka, naprej proti
zdravstveni postaji in Javorškovi ulici. Na drugem velikolaškem
trgu – Levstikovem trgu smo slišali zanimivosti o zgodovini
velikolaške cerkve in
prvem velikolaškem
župniku
Janezu
Brodniku,
o
postavitvi spomenika
Franu Levstiku in
o nekdaj največji
velikolaški gostilni
Pri Matetu (Pri
Matijetu). Pokukali
smo tudi Zazid, kjer
je še danes najbolj
vidna
podoba
nekdanjih
Lašč,
sprehod pa smo
zaključili v Gostilni
pri Kuklju na gluhih štrukljih v lešnikovi omaki z medom.
Bilo je res lepo popoldne, popoldne prijetnega druženja in
zanimivih zgodb. Ob sproščenem klepetu smo ponovno
ugotovili, kako slabo poznamo svoje kraje. Poslovili smo se z
mislijo, da se moramo v bližnji prihodnosti ponovno podati na
kakšen skupni potep.
Avtor: IO MDR
Fotografije: Marina Gradišnik
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TA VESELI DAN ALI …
strokovna ekskurzija članov OZVVS Ribnica, ki smo jo imeli
v soboto, 14. 05. 2022. Namen ekskurzije je bil ogled treh
naravnih znamenitosti in spoznavanje območja Suhe krajine
in Bele krajine.
Ekskurzije smo se udeležili veterani iz občin Loški Potok,
Sodražica in Ribnica, zato je avtobus pričel z vožnjo v Loškem
Potoku, peljal čez Sodražico do Dolenje vasi in potem nazaj
v Ribnico in po planirani poti do našega prvega cilja, do
Županove jame. Vzdušje v avtobusu je bilo že navsezgodaj
veselo in razigrano. Na avtobusni postaji v Ribnici smo dobili
tudi našega vodnika Manfreda Deterdinga, ki nas je spremljal
celo pot in nam povedal marsikaj zanimivega. Na Griču pa je
kot zadnji prisedel še naš predsednik s svojo soprogo. Tako je
bila ekipa popolna. Zbralo se nas je kar 46 udeležencev.
Med potjo nam je vodič med drugim povedal zanimivost,
da je nadmorska višina najvišje točke železnice Grosuplje–
Kočevje v Prilesju. Znaša 581 m, kar je le nekaj metrov nižje
od nadmorske višine postojnske postaje, ki velja za najvišje
ležečo postajo na slovenskem železniškem omrežju.
Okrog devete ure smo prispeli do Županove jame. Razdelili
smo se v dve skupini in pod vodstvom dveh lokalnih vodnic
začeli z vodenim ogledom po jami.
Najlepša jama na Dolenjskem, Županova jama, leži ob
lokalni cesti Grosuplje–Turjak, blizu naselja Cerovo. Jama
je le 700 metrov oddaljena od druge znamenitosti, Tabora,
znane utrdbe in zgodovinske cerkvice. Leta 1926 je vse
prostore jame odkril takratni župan Šentjurja Josip Perme.
Pred tem so domačini namreč poznali le eno od dvoran jame,
ki jim je služila kot ledenica. Jama je dolga 330 metrov, njena
največja globina pa je 122 metrov pod zemljo. Obsega sedem
dvoran in vsebuje vse značilne podzemne kraške posebnosti,
kot so brezna, rovi, dvorane, kapniki vseh vrst, sigaste ponve,
pozimi pa lahko vidimo tudi ledene kapnike. Lepote te jame

segajo daleč naokoli, saj sta bila tu posneta tudi dva znana
filma, Kekec in Vinetou. Iz jame smo prišli umazani do
kolen, vendar navdušeni nad njenimi lepotami. Kljub temu
da leži jama tako blizu naše občine, je marsikateri udeleženec
doslej še ni obiskal in je bil to njegov prvi ogled te jame.
Po ogledu smo si pred Županovo jamo privoščili malico
z napitki in z napolnjenimi želodčki in dobre volje zopet
nadaljevali pot proti naslednjemu cilju, izviru Krke in Krški
jami.
Izvir Krke se nahaja blizu istoimenskega kraja na severnem
predelu Suhe krajine. Tu gre za preplet lepote številnih
kraških izvirov ene naših najlepših rek in njenih pritokov,
stare kmečke arhitekture, kulturne krajine, ki jo negujejo
njeni prebivalci, ter srednjeveškega grajskega izročila. Ob
prihodu v naselje Krka nas je presenetila velikost vaške
cerkve, nekaj sto metrov naprej pa izvir Poltarice, ki je prvi
pritok reke Krke in izvira na več mestih pod skalami ob
vznožju strmega gozdnatega pobočja. Na skali nad izvirom je
nekoč stal močno utrjen srednjeveški grad. Pot nas je vodila
naprej skozi vasico Gradiček, od koder smo se sprehodili do
izvira Krke. Tik nad njim se nahaja Krška jama, ki smo si jo
ogledali z lokalnim vodnikom. To je suha izvirna jama, ki
podzemno vodo bruha le ob daljših deževjih. Vanjo se steka
zlasti vodovje z Radenskega polja. Po ogledu Krške jame
in osvežitvi z napitki smo pot nadaljevali proti izviru reke
Krupe, ki je ena najbolj obiskanih točk v Beli krajini. Krupa
prihaja na površje v močnih kraških izvirih izpod 30 m visoke
in 50 m dolge skalne stene. Pod njo je 7 metrov globoko
izvirno jezero, ki obiskovalce očara s svojo smaragdno barvo.
V bližini izvira reke Krupe stoji turistična kmetija Cerjanc,
kjer smo zaključili našo ekskurzijo. Za dobrodošlico so nam
postregli z belokranjsko pogačo in aperitivom, potem pa
smo nadaljevali s poznim kosilom. Nad dobrotami, ki so
nam jih postregli, smo bili vsi izredno navdušeni in kar težko
smo zapustili omizje
in se premaknili v
avtobus. Postali smo
nekam lenobni, saj
so bili naši želodci
močno
zapolnjeni
z
belokranjskimi
dobrotami.
V zgodnjih večernih
urah smo se srečno
vrnili domov, za
kar gre zahvala tudi
našemu
vozniku
avtobusa,
ki
je
poskrbel za udobno
in varno vožnjo.
Zapisala:
Milena Klun
Fotografije:
Anton Centa
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ZAŠČITA PRED ŠKODLJIVIMI VPLIVI SONČNIH ŽARKOV
Zaradi dela, počitnic, dopustov, dolžine dneva in višjih
temperatur poleti več časa prebijemo na prostem, še zlasti
ob sončnih dneh. Žal pa ima sonce poleg koristnih učinkov
(nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba, toplota) tudi
škodljive učinke na naše zdravje, predvsem zaradi prekomernega
izpostavljanja sončnim žarkom.
Posledice prekomernega sončenja se lahko na koži odražajo
takoj ali pa se pojavijo šele čez določen čas. Med takojšnje
posledice prekomernega sončenja spadajo rdečina, opekline
in preobčutljivostne reakcije na koži. Opekline povzročajo
UVB-žarki. Pomemben dejavnik sprožitve preobčutljivostne
reakcije na koži so lahko tudi zdravila in kozmetični izdelki,
zato vprašajte svojega zdravnika ali farmacevta, ali pri uporabi
vašega zdravila sončenje ni priporočljivo. Nevarnejše so pozne
posledice sončenja, ki jih običajno ne zaznamo takoj. Nastanejo
pod vplivom UVA-žarkov, ki prodirajo globlje v kožo. Odražajo
se v obliki pospešenega staranja kože, ko nastanejo kožne gube
in sončne pege, koža se stanjša. Povzročijo lahko celo nastanek
kožnega raka.
Uporaba primernega izdelka za zaščito pred soncem ni edini
ukrep, ki nas lahko zaščiti pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov.
Pomembno je, da se sončnim žarkom izogibate med 10. in 16.
uro, ko so ti najmočnejši. Umaknite se v senco, telo pa zaščitite
z ohlapnimi oblačili in pokrivalom. Posebno pozornost morate
nameniti tudi zaščiti oči in nositi kvalitetna sončna očala.
Poskrbite, da pijete zadostne količine tekočine. Kožo negujte
tudi po sončenju.
Prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom je še posebej
nevarno za ljudi s povišanim krvnim tlakom in bolnike po
srčnem infarktu. Tudi dojenčkov in majhnih otrok posebej ne
izpostavljajte sončnim žarkom. Sončne opekline v otroštvu
povečajo tveganje za nastanek kožnega raka v kasnejših letih.
Izbira primernega izdelka za zaščito kože pred soncem je odvisna
od starosti osebe, tipa kože, stopnje porjavelosti, letnega časa in
mesta sončenja (na morju, v gorah, na snegu …). Pri izbiri bodite
pozorni na želeno stopnjo zaščite, vrsto UV-filtra in primerno
podlago izdelka.

■Stopnja zaščite

Na ovojnini izdelka mora biti naveden zaščitni faktor (UVfaktor). Ta nam pove, kolikokrat dlje smo lahko izpostavljeni
soncu v primerjavi z nezaščiteno kožo. Večji kot je faktor, manjši
delež sončnih žarkov doseže kožo. Glede na zaščitni faktor imajo
izdelki različno stopnjo zaščite:
– o nizka zaščita (ZF 6–10)
– o srednja zaščita (ZF 15–25)
– o visoka zaščita (ZF 30–50)
– o zelo visoka zaščita (ZF 50 +).

■Vrsta UV-filtra

Zelo pomembno je, da izdelek kožo ščiti tako pred UVA- kot
pred UVB-žarki. V kolikor ste bolj nagnjeni k alergijam, izberite
izdelke, ki pretežno vsebujejo anorganske filtre, saj ti odbijejo
UV-žarke in praktično ne prodirajo v kožo. V nasprotju z
anorganskimi organski filtri pogosteje prispevajo k nastanku
alergij. Alergijo na sonce sicer sprožijo UVA-žarki, zato je tudi s
tega vidika potrebna ustrezna zaščita. Nekateri novejši izdelki za
sončenje vsebujejo tudi antioksidante, ki nekoliko pripomorejo
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k manjši verjetnosti pojava alergij ali pa se le-te pojavijo v blažji
obliki.

■Primerna podlaga izdelka

Poleg skrbno izbrane vrste, količine in kombinacije UV-filtrov je
glede na tip kože pomembna tudi izbira podlage izdelka: mleko,
krema, gel, oljna raztopina. Zelo koristna je tudi informacija,
ali je izdelek odporen na vodo. Izdelki za zaščito kože pred
soncem se pogosto uporabljajo nepravilno. Izdelek je potrebno
na čisto in suho kožo nanesti v zadostni količini vsaj 30 minut
pred izpostavitvijo soncu, nanos pa nato ponoviti vsaki dve uri
in po vsakem kopanju. Ne smete pozabiti na zaščito ustnic, ki
so še posebej občutljive na UV-sevanje (najpogosteje za ustnice
uporabimo stike z ustreznim faktorjem zaščite).
Ustrezna zaščita otroške kože je še posebej pomembna. Otroška
koža je tanjša in bolj občutljiva za poškodbe pod vplivom
sončnih žarkov. Poleg tega lahko večja izpostavljenost kože
soncu v mladosti bistveno poveča tveganje za nastanek kožnega
raka v kasnejših letih. Na splošno velja, da majhnih otrok ne
izpostavljamo soncu, pač pa jih zaščitimo z obleko in senco.
Dokler se otrok ne giblje samostojno, odsvetujemo uporabo
izdelkov za zaščito pred soncem (vsaj do 6. meseca starosti). Za
zaščito otroške kože izberite izdelke, ki vsebujejo anorganske
filtre z visokim faktorjem zaščite. Izdelki naj vsebujejo čim manj
konzervansov in dišav in naj bodo vodoodporni.
Prekomerna izpostavljenost UVB-žarkom povzroča na koži
poškodbe, ki jih v začetni fazi opazimo kot rdečico. Ta se lahko
stopnjuje v oteklino, bolečino in pekoč občutek. Ko opazite, da
koža postaja rožnata, se takoj umaknite s sonca. Vnetna reakcija
nastane približno 30 minut po sončenju, najmočneje pa je
izražena šele po 12 oziroma 24 urah. Pogosto je zato prepozno,
da se s sonca umaknete šele takrat, ko je rdečina že prisotna.
Na opekline nanašajte hladne obkladke, saj na ta način lajšate
bolečine in nižate temperaturo kože. Blažje opekline negujte
z geli (na primer gel aloe vera), v kasnejši fazi pa z vlažilnimi
kremami. Pri hujših bolečinah pa lahko uporabimo analgetike.
V preteklih stoletjih je bila modna svetla polt kože. Ljudje, ki
so si to lahko privoščili, so se pred pripeko umaknili v senco. V
zgodnjih 20. letih prejšnjega stoletja pa se je uveljavila sončna
zagorelost kot modni trend. Žal v zadnjih desetletjih ugotavljajo,
da postaja delovanje sonca močnejše zaradi povečanega
prehajanja nekaterih delov njegovega spektra skozi stanjšano
ozonsko plast v stratosferi zemeljske atmosfere. Primarni
preventivni zdravstveni programi skušajo z informiranjem
prebivalstva razširiti nova spoznanja o kratko- in dolgoročno
škodljivih učinkih izpostavljanju UV-sevanju in o možnostih
učinkovite zaščite. Ustrezni in zanesljivi izdelki za zaščito pred
soncem, ki so na voljo v lekarnah, bodo poleg osnovne naloge,
zaščite pred soncem, zadovoljili tudi številnim drugim zahtevam,
kot so različni tipi kožne pigmentacije, alergije ali občutljivosti
na sonce, kožne bolezni ali posebne potrebe po zaščiti kože pred
soncem.
Za pomoč in nasvet pri izbiri ustreznega izdelka za zaščito vaše
kože se obrnite na farmacevta v vaši lekarni.
Alenka Adamič, mag. farm.
Lekarniška podružnica Sodražica
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NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI
30. julija mineva točno 50 let, odkar se je v Loškem Potoku
zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali
tisti čas in so pomembni tudi za kasnejši razvoj kraja oziroma
občine. Na ta dan je v počastitev krajevnega praznika
potekala slovesnost s slavnostnim odprtjem nove šole na
Hribu, v Retjah je bil položen temeljni kamen za obrat Rika,
zaključeno pa je bilo tudi asfaltiranje odseka ceste Hrib–
Travnik. Žal je ta dan zaznamovala tudi tragična nesreča,
ko je helikopter teritorialne obrambe zaradi megle nesrečno
zadel skedenj v Šegovi vasi.
Prispevek o teh dogodkih je bil 3. avgusta objavljen tudi v
Dolenjskem listu in ga v celoti navajamo v nadaljevanju, prav
tako pa v spomin na te dogodke objavljamo nekaj fotografij,
ki prikazujejo odprtje šole in tragično nesrečo helikopterja.

Slovesnost ob odprtju nove šole (digitalni arhiv Vlada Moharja)

Že na predvečer je bila svečana akademija, v nedeljo dopoldne
pa je bilo pred novo šolo slavnostno zborovanje, na katerega
so prišli tudi Franc Popit, Tone Kropušek, Ludvik Zajc, Jože
Ožbolt in drugi. Po nagovorih Boga Abrahamsberga in Ivana
Lavriča ter krajšem kulturnem programu je Ludvik Zajc
odprl novo šolo, ki bo nosila ime po dr. Antonu Debeljaku.
Potem so v Retjah postavili temeljni kamen za nov obrat
ribniškega podjetja RIKO, Loški Potok pa je dobil za svoj
praznik tudi nekaj sto metrov asfalta od Hriba do Travnika.
Nesreča helikopterja (lastnica fotografij je Ljudmila Devedžić)

Prispevek iz Dolenjskega lista z naslovom NOVA ŠOLA V
LOŠKEM POTOKU:
»V nedeljo, na dan proslave v Loškem Potoku, se je na Hribu
že zjutraj zbralo več kot 1500 ljudi, ki so gledali improvizirani
napad enot teritorialne obrambe.
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Slavnostnega vzdušja ni mogla pokvariti niti nesreča
helikopterja, ki je sodeloval na vaji: enote teritorialne
obrambe, ki so prej sodelovale v improviziranem napadu, so
se odlično izkazale tudi v tej akciji, čeprav ni bila pričakovana,
in so takoj rešile posadko ponesrečenega helikopterja.«
Pripravil: Vinko Košmerl
Odmevi
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150 LET OD ROJSTVA JAKOBA TURKA
Jakob Turk, kemik, agrokemik, kmetijski strokovnjak.
Rojen 2. julija 1872 v Novem Kotu, umrl 19. oktobra 1935
v Ljubljani.

podpredsednik društva inženirjev in tehnikov, blagajnik
društva za raziskovanje jam, tajnik in član različnih strokovnih
komisij društva za pospeševanje obdelovanja Ljubljanskega
barja … Pri svojem strokovnem delu je naredil več inovacij
in ima registriran vsaj en patent. Bil je eden od pobudnikov
ustanovitve Univerze v Ljubljani in je tam ob rednem delu
na poskusni postaji tudi predaval anorgansko kemijo. Je avtor
velikega števila strokovnih člankov v slovenskem jeziku,
objavljal pa je tudi v tujini. Veliko pomembnih objav v tujih
jezikih je prevedel in priredil za domačo rabo. Napisal je tudi
knjige: Travništvo I in Travništvo II, Pašništvo, O rastlinski,
ljudski in živalski prehrani (izdana že po njegovi smrti).
Pomemben je tudi njegov prispevek k oblikovanju slovenske
terminologije za področje kemije in kemijske tehnologije.
Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi je bil odlikovan
z redom sv. Save.

PORTRET

2. julija 2022 je minilo 150 let, odkar je v Novem Kotu
prijokal na svet Jakob Turk. Kljub temu da se vaščani Novega
Kota zavedamo pomena njegovega dela, je prisoten občutek,
da se v celoti premalo naredi, da bi bil bolje prepoznaven
v širši javnosti. Ne vem, če bo letos, ko mineva 150 let od
njegovega rojstva, kaj drugače.
Ko sem po spletu iskal podatke – gradivo za prispevek, ki ga
berete, pa sem bil kljub vsemu pozitivno presenečen nad tem,
da je pa vendarle nekaj objavljenega in dostopnega o velikem
strokovnjaku svojega časa.
Spodnji zapis je bil objavljen v časopisu Dolenjski list dne 22.
10. 2022, avtor je Boris Grabrijan.
Osnovno šolo je obiskoval v sosednji Dragi in Kočevju, višjo
realko pa v Ljubljani. Po maturi 1893 se je odpravil na Dunaj,
kjer je na Tehniški visoki šoli študiral kemijo in 1899. leta
diplomiral kot prvi slovenski inženir tehnične kemije. Prvo
redno zaposlitev je dobil leta 1900 v tovarni sode Larrisch–
Mönnich na Češkem (Petrovice u Karvine). Leta 1903 se je
vrnil v Slovenijo in se zaposlil kot asistent na ljubljanskem
Kmetijsko-kemijskem preskuševališču za Kranjsko. To se je
1922. leta preimenovalo v Kmetijsko poskusno in kontrolno
postajo, danes pa je to Kmetijski inštitut Slovenije. Leta 1911
je postal direktor te raziskovalne in izobraževalne organizacije
in jo vodil do leta 1935. V raziskovalnem delu se je ukvarjal
s postopki pridobivanja enostavnih in kompleksnih gnojil,
izvajal gnojilne poskuse, sestavljal hranilne mešanice, izvajal
analize zemlje, pridelkov in živil. Veliko si je prizadeval za
vključitev barja v kmetijsko pridelavo. Verjetno je prvi, ki
je sistematično raziskoval vzroke onesnaženosti reke Save.
Veliko truda je vložil v organizacijo pridelave sladkorne pese
in vzpostavitev sladkorne industrije v Sloveniji ter industrije
pridelave krompirjevega škroba in proizvodnje žveplene
kisline in superfosfatov. Razmere v gospodarski krizi med
obema vojnama niso bile naklonjene njegovim načrtom,
čeprav so bili projekti vitalnega pomena za razvoj slovenskega
kmetijstva in industrije. Deloval je v različnih društvih, bil

V gasilskem domu v Novem Kotu imamo vitrino z njegovo
fotografijo in nekaterimi primerki njegovih del.

Zunaj na gasilskem domu pa je pritrjen kip z njegovo podobo.
Postavitev je bila narejena leta 2001 v sodelovanju med Vaško
skupnostjo Novi Kot in Stari Kot, Občino Loški Potok in
Kmetijskim inštitutom Slovenije. Doprsni kip Jakoba Turka
pa je postavljen tudi v parku kulturnikov na Hribu v Loškem
Potoku.
Za urejenost okolice lepo skrbijo sosedje.
Zapisal in fotografiral: Franc Vesel
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DAN GROZE PRED OSEMDESETIMI LETI
31. JULIJ 1942
Travnik, največjo vas v tedanji občini Loški Potok, objemajo
ognjeni zublji italijanskega fašističnega okupatorja. Travnik
z zadnjo hišno številko 143 je v plamenih, 105 hiš in 150
gospodarskih poslopij. Gorele so hiše, skednji, polni sena,
pomožna poslopja, svinjaki, prostori za drobnico in v njih
zgorijo živali, zajci, kure. Teror se je nad krajem nadaljeval.
Danes živimo v svobodni demokratični državi, ne smemo pa
pozabiti in se moramo vedno spominjati dogodkov in trpljenja
ljudi pred osemdesetimi leti.
Aprila leta 1941 je kapitulirala država Jugoslavija, kraljevina
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ostali smo brez državne tvorbe,
prepuščeni agresorskim osvajalcem, razkosani po komandi
nemškega nacističnega vodje Hitlerja na interesna območja.
Prekmurje si prilaščajo Madžari, na vzhodu osvajajo ozemlja
Nemci. Z množičnim izseljevanjem Slovencev v Srbijo in s
priseljevanjem kočevskih Nemcev ustvarjajo namero »čiste
nemške rase« po zahtevi Hitlerja v Mariboru: »Naredite mi
to deželo spet nemško.« Na zahodu Italijani z uničevanjem
premoženja in terorjem nad ljudmi osvajajo slovenska ozemlja.

Narod je bil ponižan in užaljen. V pričakovanju težkih
časov, kot so jih že od leta 1918 doživljali pod fašizmom
primorski Slovenci, se mladi v besu in užaljenosti odločijo za
akcijo. Potrgajo zastavo, plakate, potrgajo in pomažejo slike
Mussolinija. Akciji sledijo represalije. Aretirali so 38 fantov
iz Loškega Potoka in nekaj iz drugih krajev. Po zaslišanjih in
grožnjah z ustrelitvijo so 7 fantov obsodili na daljše zaporne
kazni od enega do štirih let strogega zapora.
Agresor nadaljuje teror. Prva žrtev je vaščan Edvard Kordiš
iz Travnika. V ranih jutranjih urah se je odpravil k prvi maši.
»Pri smrekcah« sreča italijansko patrolo, ustreljen brez vzroka
postane prva žrtev agresorja.
Oktobra 1941, v nočnih urah z 22. na 23. oktober (zapadel
je prvi sneg), sta se dva oddelka italijanske vojske pomotoma
obstreljevala v Travniku. Pri Tonkovi hiši je bil ranjen orožnik,
po okupaciji italijanski policist, odvrgel je puško, ki so jo zjutraj
našli Italijani, misleč, da je partizanska. Sledilo je maščevanje.
Moške iz Travnika so nagnali v Kapčevo gostilno na zaslišanje
in pretepanje. Zažgali so Tonkovo hišo (devetčlanska družina
je ostala brez strehe) in Grgurjevo hišo št. 117 – v
njej je stanoval z materjo Jože Benčina - Benček,
skupaj s Tonkovim atom in še ne 13-letnim
sinom Pavlom je bil odpeljan v Ribnico na
zaslišanje in v zapor.
Teror so izvajali po vsej Ljubljanski pokrajini.
Temu je sledil upor. Mladi so se organizirano
vključevali v partizanske enote. 83 Potočanov,
od teh 35 iz Travnika, se je priključilo
Zidanškovemu bataljonu v Jazbini.
9. maja so partizani napadli karabinjersko postajo
na Hribu. Italijani so iz Ribnice in z Blok prišli
reševat karabinjerje. Kot povračilni ukrep za
partizanski napad so agresorji isti dan na Hribu
ubili tri občane. Karabinjerji so se iz Loškega
Potoka umaknili v bolj utrjeno postojanko.
Tudi italijanska vojska se je utrdila v večjih
postojankah. Ostale predele so kontrolirali
partizani. Z množičnimi partizanskimi akcijami
je večji del Notranjske, Dolenjske in Bele krajine
postal svobodno ozemlje. Tri mesece je trajala
svoboda. Organizirani so bili odbori OF.

Požgan Travnik (lastnik fotografije je Darko Šega)

Pohiteli so z ustanovitvijo Ljubljanske pokrajine, imenovane
PROVINCIA DI LUBIANA, in priključitvijo k fašistični
Italiji. Orožniške postaje postanejo italijanske karabinjerske
postojanke. Takoj so popisali prebivalce in izdali italijanske
osebne izkaznice. Za nas so veljali (kot za manjvredne
državljane) posebni strogi zakoni, ki so jih začeli izvajati
takoj. Z ukazom se spremenijo napisne table dejavnosti,
primer TRATORIA – gostilna, FABRO – kovačija, na šoli
pod napisom Ljudska šola po zidu namažejo SCUOLLA
POPOLARE. Za izraz moči in osvajalske propagande
izobešajo italijanske zastave, slike Mussolinija in imperatorja
kralja Emanuela, lepijo plakate s poveličevanjem fašizma in
dokazujejo oblast na zasedenem ozemlju.
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Medtem so Italijani vdrli v Travnik z močnejšo kolono v
spremstvu dveh tankov in letala. Vdirali so v hiše, polovili moške
iz teh hiš, nekateri so bili ujeti na begu pred napadalci, segnali
so jih pred Tonkovo hišo, ki je bila že požgana, z grožnjo, da jih
bodo postrelili. Med Italijani je bil karabinjer, ki se je večkrat
oglašal v čevljarski delavnici Jožeta Vesela na Hribu, kjer je delal
čevljarski pomočnik Ivan Zbačnik, ujet med ostalimi na begu.
Vzel mu je osebno izkaznico, ga popisal, nakar so vse izpustili,
le mlad fant Mirko, mesarski vajenec pri Alojzu Bartolu, je v
strahu pred streljanjem hotel zbežati iz skupine in je bil na begu
ustreljen. Prav tedaj so Italijani pri zadnji hiši pri obleganju
terena na polju pod gozdom zagledali moškega z butaro palic
za fižol. Bil je gluhonemi Anton Mikulič - Miščekov. Takoj je
bil ustreljen. Isti dan je bila požgana Bregarjeva hiša, zadnja na
Odmevi
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rebri. Italijani so na dvorišču našli nahrbtnik, po njihovem naj
bi bil partizanski. Odvrgel ga je eden od bežečih krajanov.
Osvobojeno ozemlje je bilo za italijanske generale ponižanje
in breme. Skovali so načrt – veliko ofenzivo v treh armadnih
skupinah za smeri Notranjska, Dolenjska in Bela krajina. 16.
julija je italijanska armada z okrog 70.000 vojaki z vso težko in
lahko oborožitvijo, vključno z letali in oklepnimi vozili, začela
očiščevalno ofenzivo.
Že pred tem smo z višje ležečih košenic s strahom opazovali
goreče vasi na Hrvaškem. Da bi preprečili prehod fronte
s hrvaške strani, smo vaščani na razdalji 500 metrov proti
Sodolu prekopali cesto in jo zasekali z močnimi smrekami.
Že pred ofenzivo so pogosto preletavala sovražna letala in
kontrolirala teren za pohod njihovih divizij. Trosila so letake s
pozivi vsem partizanskim sodelavcem za predajo, z grožnjami
s požigi in smrtno kaznijo. Ob vse bližjem grmenju topovskih
granat sta med ljudmi naraščala zaskrbljenost in strah. 29. julija
dopoldne so se na Bloščku raztreščile prve topovske granate.
Ofenziva je dosegla naš kraj. Ves dan so se vile dolge kolone
tovornih in oklepnih vozil in vojakov z otovorjenimi mulami.
Uničevalni namen so pokazali že med pohodom. Požigali so
kopice sena po košenicah. Preplavili so vasi in ves bližnji gozd,
proti večeru so se vkopali na vzpetinah.
30. julija so agresorji pričeli z nasiljem, aretacijami in požgali
so Matevljek in Belo Vodo. V Retjah Jernejčkovo hišo. Okrog
Travnika so navlekli ogromno vojne opreme in vojaštva. Na
Planino in Srednji vrh so zvlekli topove in težke mitraljeze.
Odpirali so cesto proti Sodolu s težkimi vozili za odstranjevanje
dreves in z oklepnimi vozili odpirali prekopano cesto. Noč na
31. julij je bila težka, s hudimi slutnjami, kaj nam bo prinesel
dan. Sovražni načrt je bil skovan: uničiti upornike, uničiti ljudi
in premoženje.
Rodil se je soparen dan 31. julij, dan za agresorsko uničenje
vasi. Nad vasjo preletava »štorklja« in odkriva barake, ki so
jih vaščani zgradili za skrivališča hrane, obleke in orodja, da
jih uničijo. Ob sumljivi najdbi daje signale vojski. Pogorele so
barake v gozdu in vse shranjeno v njih.
Prišlo je do prvih žrtev. V Mušnevcu je manjša skupina
partizanov pri umikanju zašla v italijansko zasedo. Ob
streljanju je bila zadeta partizanka, medicinska sestra, in težko
ranjen partizan, ki je naslednji dan umrl, skrit v kopici sena.
Druga skupina partizanov se je pri prehodu ceste na Malih
Ravnicah spopadla z Italijani. Mlada partizanka je v spopadu
smrtno zadela italijanskega oficirja. Tudi sama je bila ranjena,
ujeta, mučena in ubita. Italijani so za izgubo pri spopadu
okrepili nasilje še z maščevanjem.
30. julij in naslednji dan, 31. julij, sta bila dneva množičnih
aretacij. Učitelji, sodelavci pri organizaciji upora, so bili prvi
na vrsti. Aretirali so šolskega upravitelja Ladislava Čuka,
učitelje Janka Benedičiča, Pavla Šilovinca in Antona Dorerja.
Vklenjene in zastražene so naložili na kamion in jih odpeljali
v gozd Martaloz. Druga skupina vklenjenih krajanov je bila
priča zločinu nad učitelji. Martaloz je postal njihov skupni
grob. Pri Beli Vodi so prijeli tri Valentinove fante. Odvedli so
jih na morišče v Mušnevec, Jožeta in Antona so ustrelili, Ivanu
je uspelo pobegniti izpred puškinih cevi. Pri Gregčevih so
odvedli v gozd Sušjak Franca, Jožeta in Slavka. Ubili so jih na
neznanem kraju. Istega dne so po izdajstvu odkrili partizansko

bolnico Ogenjca, požgali bolnišnične barake in napadli v
kraški jami skrite ranjence, 16 težkih ranjencev in bolničarko
Mimico. Bolničarka Mimica je izpolnila dogovorjeno oporoko
ranjencev, da rajši umrejo skupaj v breznu, kot da padejo živi
v roke okupatorju. Umrlo je 11 ranjencev in bolničarka, en
ranjenec je bil ubit pred breznom. Trije preživeli so ostali žive
priče tragičnega dogodka. Izdajalec je s smrtno obsodbo ob
koncu vojne dobil zasluženo plačilo.
Sonce je ta dan, ko je zahajalo preko Rajske gore v zaton,
pustilo za seboj grozeč krvavo rdeč oblak, kot bi opozarjalo na
dogodke, ki prihajajo. Že v hudih stiskah so se ljudem zbujale zle
slutnje, kaj nam bo prinesla noč. Zle slutnje so se opravičevale.
Italijani so obkoljevali vas, prihajali so v dolgi vrsti z bajoneti
na puškah. Močno so stiskali nevaren obroč. Preiskovali so hiše
in spotoma vse moške, od šestnajstega leta do starcev, odganjali
na Opaldarjev vrt sredi vasi. Kmalu je nastala gneča. Izmed
prignanih vaščanov so odbrali skupino 40 mož in fantov,
določenih po seznamu. Nekatere so vklenili takoj, vse skupaj pa
odpeljali na Ravnice pod gozd Mušnevec. Skupino so razdelili
v dve skupini, v prvo so jih odbrali štirinajst in jim pridružili še
štiri neznane, verjetno ujete partizane ali aktiviste. Takoj nato
je skupino obstopila močna straža in jo odvedla v Sodol. Še
nekaj sto metrov in kolona se ustavi pred plitvo skopano jamo!
Beg je bil nemogoč. Pred njimi se je strmo dvigal Zajčji hrib,
za njimi pa so pohlepno zijale puške in pripravljeni mitraljezi.
Skozi zrak je siknilo povelje v tujem jeziku in odjeknili so
streli. Osemnajst mož in fantov je obležalo, njihovo kri pa je
vpijala suha, julijsko presušena domača zemlja. Nedolžni ljudje
so padli pod streli krvnikov. V strahu so pričakovali njihovo
vrnitev starši, žene in majhni otroci. A žal, ostala sta njihova
bolečina in spomin. Leta 1952/53 je bil ob deseti obletnici
postavljen spomenik sodolskim žrtvam.
V trenutku streljanja talcev v Sodolu so Italijani v svoji
podivjanosti zažgali vas Travnik. Pred mrakom je aktivist
Osvobodilne fronte prišel z vestjo, da nameravajo Italijani
požgati 5 hiš lastnikov, katerih sinovi so v partizanih, in jim
zapleniti živino. Umikali smo živino v bližnji gozd. Mogočni
plamen ni zajel 5 hiš, pač pa 105 hiš in več kot 150 gospodarskih
poslopij. Strašen je bil ta grozeči vihar. Odkrival je strehe hiš in
razsvetlil prostor tja do gozda, kamor smo bežali z živino.
Približali smo se vasi, pogoriščem, da bi še kaj rešili, bilo je vse
uničeno. Sprejela sta nas dim in vročina, le drevje na vrtovih
nam je nudilo z ožganih vej že pečene, toda nezrele plodove. To
je bila naša prva hrana v tem in naslednjih dneh. Nam in živini
so za bivanje ostale le kleti, ki jih ogenj ni mogel popolnoma
uničiti.
V prvih avgustovskih dneh so Italijani ustrelili še 5 mož in
fantov iz Travnika. S temi zločini je bilo zadoščeno zahtevam
italijanskih generalov po večjem ubijanju ljudi in uničevanju
premoženja. Številne občane so med ofenzivo in po njej zaprli
in jih odvedli v koncentracijska taborišča Rab, Gonars, Padovo.
V ofenzivi, imenovani »roška«, je nameravani teror trajal do
novembra 1942. Italijanski okupator je nadaljeval s terorjem
in izvrševal svojo oblast na okupiranem ozemlju vse do
kapitulacije Italije 9. 9. 1943.
Naj ostanejo dogodki izpred 80 let spomin in opomin
na trpljenje ljudi, težko in kruto pot do svobode, miru in
varnosti.
Stanko Rus
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VABILO
OGENJCA – 80 LET
V nedeljo, 31. julija 2022, ob 11.00 uri
bosta društvo »OGENJCA« in ZZB
za ohranitev spomina na NOB Ribnica
pripravila tradicionalno proslavo v
spomin na tragedijo leta 1942, ko je
italijanska vojska uničila partizansko
bolnico Ogenjca.
Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na
prireditvi počastite spomin na tragične
dogodke pred 80 leti. Slavnostni govornik
bo dr. Dušan Keber, nekdanji minister za
zdravje.
68

VABI
v soboto, 30. 7. 2022,
na 20. tradicionalni pohod
PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
Zbirališče bo ob 9.00 v Novem Kotu.
Štart ob 9.30.
Trasa pohoda: Novi Kot–Korošec–Lovska koča
Brinoh–Lazec »Pr štal«–Stari Kot–Novi Kot.
brrok
ok.
Na cilju bo za vse pohodnike pripravljen topel obrok.
Sledi druženje ob živi glasbi.
Štartnina znaša 7 €:
vključuje topel obrok in pijačo.
Udeležba je na lastno odgovornost!
Odmevi

KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovani reševalci!
Za ljubitelje križank in zabavo oziroma popestritev poletnih
dni smo vam pripravili nagradno križanko. Tema križanke je
park kulturnikov v centru občine, vključuje pa tudi osebe, ki
so obeležene v njem. Pri reševanju vam želimo obilo užitka.
Nekateri boste križanko reševali zgolj za razvedrilo, spet drugi
boste z njo preizkusili srečo v žrebanju nagrad za pravilno
rešitev. Če želite sodelovati v nagradnem žrebanju, morate
izpisati vsa gesla, ki so pobarvana. Rešitve lahko pošljete
na dopisnici, na katero poleg rešitev iz križanke napišete
tudi svoje podatke. Dopisnice do 15. avgusta 2022 pošljite
na naslov Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi,
Hrib 17, 1318 Loški Potok. Rešitve pa lahko do tega datuma
posredujete tudi po elektronski pošti na naslov odmevi@
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Vsem reševalcem želimo veliko užitkov pri reševanju križanke
ter sreče pri žrebanju nagrad!
Vinko Košmerl
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GAŠPERIČA
(TETA)

HOKEJIST
(DEJAN)
OKRAJŠAVA ZA
ŠTEVILKO

KEMIJSKI
SIMBOL ZA
ERBIJ

VRSTA
ČETVERO
KOTNIKA

loski-potok.si, pod zadevo pa vpišite rešitev nagradne
križanke. Vsak reševalec v žrebanju lahko sodeluje samo z
eno poslano dopisnico ali sporočilom po e-pošti. S tem ko
reševalec pošlje rešitev in sodeluje v žrebanju, tudi soglaša, da
se njegovi podatki v primeru, da bo izžreban, lahko objavijo
med nagrajenci v naslednji številki glasila.
Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili
tri nagrade, in sicer:
1. nagrada: knjiga Geografski oris občine Loški Potok
2. nagrada: darilni paket Skupnosti občin Slovenije
3. nagrada: dežnik Občine Loški Potok
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V SLOVO

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor smreka.
In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,
ki je zlomil smreko.

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev ...
Ne kličite me nazaj!
(Tone Kuntner)

Mirno spi!

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil

ZAHVALA
Ob smrti moža, očeta, starega ata in pradedka

IVAN BARTOL

JOŽETA LAVRIČA

(9. 5. 1933–28. 5. 2022)
iz Retij 58

iz Šegove vasi 30
(1933–2022)

Iskrena hvala vsem, ki ste si ob slovesu vzeli čas zanj in nam
stali ob strani ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani, izrekli sožalja ter darovali sveče in oddane
svete maše.

Žalujoči: njegovi najbližji
Žalujoči: vsi njegovi

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

Ni te več na vrtu ne v hiši,
ne smeha ne glasu se več ne sliši,
le luč na grobu upihne ti vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
ob boleči izgubi mame, babice in prababice

NADE KOŠMERL
iz Šegove vasi 41
(1941–2022)
Po dolgi bolezni si se za vedno poslovila od nas. Kjerkoli
si zdaj, naj te notranji mir poišče, v svetlobi naj bo tvoje
bivališče. Ljubezni mnogo in topline si nam dala, za vedno v
srcih naših boš ostala.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvala tudi patronažni sestri Renati
za skrb in obiske na domu.
Žalujoči: vsi njeni
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SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi
modeli. KONA Electric se ponaša z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem električno vožnjo s pritiskom na
gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu. Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
Električna mobilnost je šele začetek.
Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so
simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si.
Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko
razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

$YWRKLıD=DODUGRR0DOH/DıĈH9HOLNH/DıĈH
SURGDMD#DYWRKLVD]DODUVLZZZDYWRKLVD]DODUVL)%,QVWDJUDP7ZLWWHU

MESO

NA J BODO
VAŠI
POPOLNI

V poslovalnicah:
TURJAK, NOVA VAS in LOŠKI POTOK

TOČENO
PIVO
Vikend najem naprave
s sodom PIVA (Laško ali Union).
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K V A L I T E T A

VA R N O S T

VA R Č N O ST

VRHUNSKA KVALITETA IN
BREZČASEN DIZAJN
051 402 780 / info@priba-okna.si / www.pribaokna.si
Obrtna cona Ločica pri Turjaku

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

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!

