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Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem 
gospodinjstvom in podjetjem v občini Loški Potok. 
Interesenti, ki nimajo stalnega bivališča v občini Loški 
Potok, se na Odmeve lahko naročijo. Cena posameznega 
izvoda je 1,60 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, 
delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v 
skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. 
Priporočamo, da naj posamezni prispevki ne presegajo 
velikosti 1.000 znakov s presledki ter fotografi jo v formatu 
JPG ali podobno. Fotografi j, pripetih v programu Word, 
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih 
strank in neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov 
s presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi 
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje 
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
V Odmevih se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob 

smrti za pokojnimi občankami ali občani občine Loški Potok 
v obsegu do 800 znakov s presledki. Spominske objave 
ob obletnicah smrti se ne objavljajo. V Odmevih se proti 
plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki 
so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost 
ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je 
dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografi j 
in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 30. november 2022.

ODMEVI

SPOŠTOVANI BRALKE IN BRALCI ODMEVOV!
Vročina, ki nas je spremljala preko poletja in v začetku 
septembra, se je na hitro poslovila in praktično preko noči 
smo vstopili v jesen. Krajši, hladnejši in pogosto deževni 
dnevi postajajo naša vsakdanjost. Jesen je običajno tisti letni 
čas, ko se tako narava kot tudi vse ostalo umiri in pripravlja 
na zimo. Letos pa bo vendarle nekoliko drugače, pestrejše. To 
velja predvsem na političnem področju, saj se nam obetajo 
kar dvoje volitve, niso pa izključeni niti referendumi. Najprej 
so pred nami predsedniške volitve, ko bomo volivke in 
volivci lahko izbirali novega predsednika ali predsednico 
države. V novembru pa bodo sledile za naše občanke in 

UVODNIK

RAZPIS ZA ODDAJO STANOVANJA IN PARKIRNIH BOKSOV V 
NAJEM
Občina Loški Potok oddaja v najem naslednje nepremičnine v stanovanjskem objektu Hrib 7 na Hribu v Loškem Potoku:

1. stanovanje št. 5 (stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks, ki sta že upoštevana v ceni mesečne najemnine) 
2. dva parkirna boksa

Podatki o nepremičninah:

Stanovanje 
številka

Kvadratura 
stanovanja

Lokacija
Pogled 

stanovanja na
Višina mesečne 

najemnine

5 69,24 m2 mansarda severovzhod 213,51 €

PAR. BOKS 12,60 m2 klet 40,00 €

Vse zainteresirane prosimo, da pokličejo ali se osebno zglasijo na 
Občini Loški Potok vsak delovni dan med 8. in 14. uro, kjer bodo 
lahko dobili podrobnejše informacije o stanovanju in parkirnem 
boksu, prostore pa si bodo lahko tudi ogledali.

Občina Loški Potok

občane še pomembnejše lokalne volitve, na katerih bomo 
izbrali funkcionarje, ki bodo našo občino vodili in upravljali 
v naslednjem štiriletnem mandatu. Pravijo, da so volitve 
praznik demokracije, zato se mi zdi, da bomo letošnjo jesen 
lahko kar pogosto praznovali.

Naj vam jesen kljub vsej pestrosti mine prijetno, predvsem pa 
ostanite zdravi in optimistični!

Vinko Košmerl,
odgovorni urednik 
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Poletja je konec in ponovno 
so se odprla šolska vrata, v šolo 
se vrača otroški živžav, prišla je 
nova generacija prvošolčkov. 
Posebej razveseljivo je, da so 
v šoli štirje učenci več kot v 
prejšnjem šolskem letu, za 
naslednje leto pa je napoved, 
da se bo šolalo še osem otrok 
več. Manjše, obmejne, od večjih 
centrov oddaljene občine se v 

večini spopadajo z zmanjševanjem števila otrok. Že v začetku 
prvega mandata je bila ena od mojih pomembnejših nalog 
zaustaviti zmanjševanje števila občanov, predvsem števila 
otrok. Število otrok nam raste, vračajo se tudi mlade družine, 
ki so se že odselile v večja urbana središča. Menim, da je to 
tudi zasluga pravilne usmeritve občine na področju izvedenih 
investicij. Izgradnja medgeneracijskega objekta Hrib 103, 
kjer je vseh pet stanovanj za mlade družine že oddanih, je ena 
od investicij, ki je pokazala, da so tudi ustrezni bivalni pogoji 
eden od pomembnih dejavnikov pri odločanju mladih, kje 
bodo živeli. Seveda to ni edini razlog. Pomembne so tudi 
ostale dejavnosti, ki jih potrebujejo prebivalci neke skupnosti 
za normalno bivanje in življenje. Poleg oskrbe z živili je 
za nekoliko odmaknjene skupnosti pomembno, da so na 
voljo tudi ostale storitve. Pošta (ki smo jo uspeli obdržati 
v normalni obliki s sodelovanjem občine in Lesne zadruge 
Loški Potok), lekarna, vrtec, šola, osnovna zdravstvena 
oskrba, zobozdravstvena oskrba, ki je organizirana v okviru 
javnega zdravstvenega sistema. Rekli boste – nič posebnega. 
Pri nas ne. Poskusite v Ljubljani poiskati osebnega zdravnika 
ali zobozdravnika, ki deluje v javnem zdravstvenem sistemu. 

Letos poleti se je ponovno pokazalo, kako pomembno je 
vlaganje v oskrbo s pitno vodo. Za območje Loškega Potoka 
imamo dva vodna vira – v Travniku pri Malnih in novo 
črpališče na Hribu, ki je začelo z delovanjem lani decembra. 
Na zajetju v Travniku tudi ob največji suši ni primanjkovalo 
vode. Kakšne so razmere na novem črpališču, pa pokaže le 
delovanje skozi daljše obdobje. Letos tudi ob izraziti suši nivo 
vode ni upadel, tako da smo s stanjem zelo zadovoljni. Dovolj 
pitne vode je bilo tudi na zajetjih Stari in Novi Kot, so se pa 
pokazale težave na zajetju na Travi, kjer je vode zmanjkalo in 
jo je bilo potrebno nekajkrat pripeljati z gasilskimi cisternami. 

Občinske investicije so v glavnem zaključene. Urejena je tudi 
cesta Hrib–Tabor, kjer je bila izvedena razširitev, tako da je 
sedaj pločnik na celotni dolžini in je od vozišča ločen le s 
črto. Bo pa v jesenskem času zasajen še drevored – namesto 
kostanja, ki zaradi ostrih klimatskih razmer ni uspeval ravno 
najbolje, bodo po nasvetu strokovnjakov zasajene lipe. 

Začela se je prva faza težko pričakovane rekonstrukcije ceste 
Hrib–konec Travnika. Na Hribu sta že zgrajena podporni in 
oporni zid do križišča proti Dedniku. Zaradi širitve ceste in 
pločnika je bilo potrebno posekati lipe pri lovskem domu, 
po projektu pa bodo lipe ponovno zasajene. Na celotni trasi 
ceste bodo speljane vodovodne cevi, kjer je predvideno s 
projektom, bodo v cesti tudi kanalizacija, komunikacijski 
vodi in napeljava za javno razsvetljavo. Svetilke javne 
razsvetljave bodo v LED-tehniki, kot je sedaj običajno, bo pa 
v luči vgrajena avtomatika, ki po 11. uri zvečer luči zatemni, 
tako da s tem zmanjšamo porabo elektrike, okoli 5. ure zjutraj 
pa luči ponovno svetijo močneje. Take luči so že vgrajene v 
Podpreski, kjer je bila rekonstrukcija izvedena lani.

Za letos smo načrtovali tudi ureditev poti nad Travnikom, 
ki bi kot obvozna cesta za osebna vozila za čas rekonstrukcije 
ceste skozi Travnik služila na način, da bi povezali pot, 
ki je narejena pod Dednikom, s potjo, ki se začne med 
Travnikom in kamnolomom. Ko obvozna cesta ne bi bila več 
potrebna, bi bila to kolesarsko-sprehajalna pot. Če bi bila ta 
pot pravočasno zgrajena in kategorizirana, bi jo kot obvoz 
uredila država. Zemljišče je v lasti agrarne skupnosti Travnik, 
s tem premoženjem pa upravlja vaška skupnost Travnik, od 
katere bi potrebovali pisno soglasje za poseg. Tega kljub več 
pozivom nismo dobili, tako da letos ta investicija, za katero je 
denar v proračunu zagotovljen, ne bo izvedena. Zaradi tega 
so možni zapleti z obvozom in posledično tudi s tempom 
gradnje. Državi pride prav vsak izgovor, da se kakšna zadeva 
ne izvede. 

ŽUPANOVA STRAN



4 Odmevi4 Odmevi

Svetniki so obravnavali 9 točk dnevnega reda. Po sprejemu 
zapisnika 18. redne seje so se seznanili s končnim poročilom 
nadzornega odbora o opravljenih nadzorih občine v letu 
2021. Opravljeni so bili 4 nadzori na proračunskih postavkah: 
vzdrževanje gozdnih cest, pomoč ob rojstvu otrok, nadzor 
nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem občine in 
nad namensko porabo proračunskih sredstev PGD Hrib. 

V nadaljevanju je sledila obravnava predloga Odloka o 
rebalansu proračuna občine za leto 2022. Rebalans proračuna 
je bil potreben, ker se je izkazalo, da so se skupni prihodki zvišali 
za približno 200.000 EUR, s 3.609.082 EUR na 3.806.605 
EUR. Med tekočimi prihodki je razlog za povišanje višja 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, med nedavčnimi 
prihodki sredstva KZ Velike Lašče za delno pokritje stroškov 
investicije Hrib 103, med transfernimi prihodki pa dodatno 
odobrena sredstva za schengensko mejo v višini 110.000 EUR 
in povečana sredstva od prodaje lesa iz Proračunskega sklada 
za gozdove RS. V rebalansu proračuna so višji tudi skupni 
odhodki; s 3.915.677 EUR so se povišali na 4.054.662 EUR. 
Razlog za povečanje so dodatni viri transfernih prihodkov in 
posledično uvrstitev dodatne investicije v proračun 2022 na 
področju vodovoda. Dražje bodo tudi investicije »obnova 
ceste, vodovoda in ponikovalnice v Srednji vasi«, v rebalans 
je dodana nova proračunska postavka »obvozna cesta nad 
Travnikom« v višini 50.000 EUR za čas rekonstrukcije 
obstoječe ceste proti Travniku, dodano je tudi »investicijsko 
vzdrževanje objektov vodooskrbe v višini 40.000 EUR, ki 
vključuje prestavitev vodovoda in prevezavo elektrike zaradi 
vodovoda v Travniku, popravilo strehe na vodohranu Hrib I 
ter dodelavo vodovoda v Malem Logu. Razlika v rebalansu 
v primerjavi s proračunom je tudi pri investiciji »parkirna 
ploščad pri ZD na Hribu«, saj njene izvedbe letos zaradi 
enormnih podražitev gradbenega materiala (jekla) ne bo, se 
bo pa pripravila projektna dokumentacija. Prav tako se ne bo 
v letošnjem letu izvedel »medgeneracijski park na Hribu«, 
je pa njegova izvedba predvidena po zaključku rekonstrukcije 
regionalne ceste proti Travniku na tem odseku. Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2022 je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/22.

Nato je bil prejet Pravilnik o dodeljevanju najemnih 
stanovanj v najem mladim v občini Loški Potok. Z izgradnjo 
medgeneracijskega centra Hrib 103 je občina pridobila 
pet novih stanovanj za mlade družine. V pravilniku so 
opredeljeni pogoji za upravičenost do dodelitve stanovanja 
v najem, postopek dodeljevanja najemnih stanovanj, čas 
trajanja najemnega razmerja, višina najemnin, obveznosti 
najemnika ter razlogi za prenehanje najemnega razmerja. 
Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 92/22.

Sprejet je bil tudi Pravilnik o štipendiranju deficitarnih 
poklicev v občini Loški Potok, in sicer na osnovi dogovora o 
štipendiranju dijakov, ki se bodo vpisali v poklicne programe 
Gimnazije in srednje šole v Kočevju, ki so ga župani občin 
Kočevje, Ribnica, Kostel, Sodražica in naše občine podpisali 
meseca februarja 2022. Pravilnik je objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 92/22.

Sledila je seznanitev s finančnimi poročili gospodarskih 
javnih služb in javnih zavodov za leto 2021. Lesna zadruga 
Loški Potok je v lanskem letu uspešno nadaljevala z izvajanjem 
koncesije za DOLB, upravljala poštno poslovalnico in bila 
kot partner udeležena pri dveh uspešno zaključenih projektih 
– »Naravoslovni dom Loški Potok« ter »Vozimo na sonce« 
z zagonom sončne elektrarne. 

Komunala Ribnica je v letu 2021 poslovala z malenkostno 
izgubo, podjetje Hydrovod pa je izkazalo pozitiven rezultat. 

Pozitivno je poslovala tudi Lekarna Ribnica, prav tako 
podružnična lekarna Loški Potok, lekarna v Sodražici 
pa je imela izgubo. Pozitivno so poslovali tudi osnovna 
šola, Zdravstveni dom Ribnica in Dom starejših občanov 
Grosuplje, vključno z enoto v Loškem Potoku. 

Sprejet je bil tudi sklep, da se za vrtec sistemizira novo 
delovno mesto »računalnikar – organizator informacijske 
dejavnosti VII/2« v deležu, kot ga predvideva pravilnik, in 
se začne uporabljati s 1. 9. 2022. 

Tadeja Vesel

Z 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 30. 6. 2022

AKTUALNO

Od te rekonstrukcije bodo imeli največjo korist krajani 
Travnika, tako da ne razumem ravnanja vodstva vaške 
skupnosti. S strani občinske uprave pa je bilo v ta projekt 
vloženega ogromno dela.

Ena od glavnih ovir za pridobitev dovoljenj za rekonstrukcijo 
ceste je bilo vodno soglasje. Po predpisu o vodovarstvenih 
pasovih v občini bi morali vso meteorno vodo s ceste skozi 
Travnik zajeti in jo črpati 100 m višje in 2 km daleč, še naprej 
od kapelice v Sodolu. Poslužiti se je bilo treba neobičajnih 
postopkov, da smo prišli do razumne rešitve. Nerazumne 
omejitve so posledica nespoštovanja zakonodaje s strani 
Ministrstva za okolje in prostor (MOP), saj z uredbo o 
vodovarstvenih pasovih zamuja 18 let. Lani spomladi 
smo uspeli prepričati pristojne, da so se lotili uredbe. Pred 
enim letom smo dobili osnutek uredbe, ki je bil po mojem 
mnenju popolnoma neustrezen. V njem so bile nerazumne 

omejitve, ki posegajo na področja, ki nimajo nikakršne 
zveze z varovanjem voda, in se o takem dokumentu nismo 
hoteli usklajevati. Bili smo edini v državi, ki smo se uprli 
takemu načinu dela in zahtevali, da se dokument uskladi s 
strokovnimi podlagami, in to tudi argumentirali. Mnogo 
korakov je bilo potrebno, da smo pri tem uspeli in po letu dni 
dobili nov osnutek, mnogo boljši od prvega. Nas pa še čakajo 
usklajevanja z MOP, da pridemo do najugodnejših rešitev za 
občane. 

To, kar lahko vidite v obliki investicij, je le manjši del. Mnogo 
stvari je potrebno postoriti, in to pravočasno, na pravi način. 
Tega občani ne vidite, je pa zahtevnejši del, ki ga mora 
opraviti občinska uprava.

Župan
Ivan Benčina



5Avgust - september - oktober 2022 5Avgust - september - oktober 2022

AKTUALNO

POŠTENE MINIMALNE PLAČE KOT UKREP ZA DOSTOJNO 
ŽIVLJENJE V EU

V Evropskem parlamentu bomo na septembrskem 
plenarnem zasedanju v Strasbourgu glasovali o končnem 
dogovoru glede predloga Evropske komisije za izboljšanje 
ustreznosti minimalnih plač. Gre za enega najpomembnejših 
zakonodajnih svežnjev v tem mandatu.

Evropski poslanci namreč že vse od začetka mandata leta 2019 
pozivamo k sprejemanju evropskih ukrepov za zagotavljanje 
dostojnega dohodka za vse zaposlene. V Evropski uniji je 
revščine zaposlenih v zadnjem desetletju vse več, gospodarske 
krize, kot je globalna kriza zaradi covida-19, pa kažejo, da so 
ustrezne minimalne plače izjemno pomembne za zaščito 
zaposlenih z nizkimi dohodki, saj so slednji bolj ranljivi.

V Evropskem parlamentu tako od končnega dogovora 
pričakujemo, da bodo ukrepi za spodbujanje ustreznih 
minimalnih plač v državah članicah odsevali realno 

gospodarsko rast in obenem pomagali pri izogibanju 
škodljive konkurence stroškov dela na skupnem trgu. Poleg 
tega ocenjujem, da je pri tem potrebno upoštevati tudi vidik 
zmanjšanja plačne razlike med spoloma, saj je med prejemniki 
minimalnih plač v EU kar 60 odstotkov žensk.

Višina minimalne plače se v državah EU sicer močno 
razlikuje; najnižje so v Bolgariji, in sicer 332 evrov, najvišje 
pa v Luksemburgu – 2256 evrov. Za primerjavo, slovenska 
bruto minimalna plača je v prvi polovici leta 2022 znašala 
1074 evrov.

Po predlogu nove zakonodaje bodo tako države EU morale 
zagotoviti, da bodo njihove zakonsko urejene minimalne 
plače zagotavljale dostojen življenjski standard. Za izračun 
njihove višine bodo na voljo določeni instrumenti, kot 
so nacionalna košarica blaga in storitev po realnih cenah, 
primerjava minimalne plače z referenčnimi vrednostmi, ki 
so pogosto mednarodno uporabljene, denimo 60 odstotkov 
bruto mediane plač ali 50 odstotkov bruto povprečne plače, 
ter primerjava neto minimalne plače z mejo revščine. 

Statistični podatki namreč kažejo, da kljub določeni obliki 
minimalne plače v državah EU s to v večini držav ni mogoče 
pokriti vseh življenjskih stroškov. Skoraj 7 od 10 delavcev, ki 
v EU prejemajo minimalno plačo, po podatkih evropskega 
statističnega urada stežka pride skozi mesec. Prav zato smo 
v Evropskem parlamentu zdaj odločeni, da se to občutljivo 
področje naposled vendarle primerno in dostojno uredi.

Ljudmila Novak, poslanka EP

Občina Loški Potok z namenom ustvarjanja ugodnejših 
pogojev za podjetništvo sodeluje v Garancijski shemi za 
Dolenjsko (GSD). Ta podjetnikom omogoča pridobitev 
ugodnih bančnih posojil (nižje obrestne mere, kot jih sicer 
dajejo banke) in garancij zanje. Za upravičence iz Loškega 
Potoka je tokrat na voljo dobrih 23.000 evrov. Za posojila 
lahko poleg samostojnih podjetnikov in gospodarskih 
družb kandidirajo tudi zavodi, zadruge, društva in socialna 
podjetja, ki imajo sedež v občini.

Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje, določene v razpisu, 
med katerimi je npr. število zaposlenih – do posojil so 
upravičeni tisti, ki nimajo več kot 50 zaposlenih. Prednost pri 
dodelitvi garancij bodo imeli tisti s perspektivnimi in razvojno 
naravnanimi programi. Upravičenci lahko kandidirajo za: 
financiranje investicij, financiranje obratnih sredstev, nove 
zaposlitve ali samozaposlitve in predfinanciranje projektov, 
ki so sofinancirani z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi. 

Višina posojila je odvisna od tega, za kateri namen od prej 
naštetih kandidirajo. Obrestna mera bank za vse štiri linije znaša:

a) NLB d. d.: 6-mesečni EURIBOR + 1,55 % ali 1,95 % 
fi ksna obrestna mera

b) Delavska hranilnica d. d.: 6-mesečni EURIBOR 
+ 1,55 %

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Razvojnega 
centra Novo mesto oziroma dobite osebno na Razvojnem 
centru Kočevje Ribnica in Razvojnem centru Novo mesto v 
času uradnih ur in po telefonu, na številkah 07 33 72 987 
(Novo mesto) ali 01 8950 610 (Kočevje). 

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO

j
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AKTUALNO

Poletje, ko smo se nekoliko sprostili in 
vsakdanje skrbi potisnili malo na stran, se 
počasi zaključuje. Na družinske dnevne rede 
ponovno stopajo v ospredje prave skrbi, ki 
jih prinašajo šola, energetska kriza, draginja 
oziroma podražitve na vseh področjih. Ob 
tem pa so se znašla v težavah praktično vsa 
podjetja, saj rasti stroškov ne morejo kar 
prevaliti na kupce.

Lahko kar ugotovimo, da se Golobovi vladi z ukrepi nikamor 
ne mudi. Če je prejšnja vlada za prvi obsežni in finančno težki 
»proticovid« paket ukrepov potrebovala 10 dni, je sedanja 
vlada v 100 dneh pripravila nekaj ukrepov, ki jih lahko 
ocenimo za »blažev žegen«. Samo pri elektriki je prejšnja 
vlada pripravila ukrepe, s katerimi je razbremenila družinske 
elektro stroške za 45 %. Te ukrepe je Golobova vlada takoj 
odpravila, sedaj pa z velikim pompom predlaga ukrepe, s 
katerimi nas bodo razbremenili za 10 %. 

Zanimivo je, da se struktura virov, iz katerih pridobivamo 
elektriko, ni spremenila (NEK, TEŠ, hidroelektrarne) in da 
se tudi proizvodne cene praktično niso spremenile, je pa cena 
elektrike za potrošnike drastično poskočila. Skoraj nič niso 
ob tem zaslužili naši proizvajalci, ki se otepajo s finančnimi 
težavami, zaslužili so le trgovci z energijo, razni »Gen-i«, 
saj je cena poskočila s 100 €/MGWH na 600 do 700 €/
MGWh. Medtem ko si državljani in gospodarstvo belimo 
glavo, kako se boriti z visoko ceno elektrike, si trgovci zaradi 
»uspešnega« poslovanja delijo enormne dobičke in nagrade. 
Samo za primerjavo, cena elektrike na Poljskem je le okoli 
230 €/MGWh oziroma 3-krat nižja.

Pred dnevi je bil sprejet paket pomoči ranljivim skupinam, a 
kaj ko je bodo deležni praviloma le tisti, ki prejemajo denarno 
socialno pomoč. Izpuščene pa so številne skupine s težavami, 
ki se borijo z revščino zaradi nizkih pokojnin ali nizkih plač, 
kmetje in drugi, ki jih prejšnja ( Janševa) vlada ni pozabila 
oziroma spregledala. Samo za primerjavo, medtem ko je 
Golobova vlada namenila za vso državo 40 mio € pomoči, 
si bodo vodstva elektrodistribucijskih podjetij (kakšnih 100 
oseb) razdelila za 20 mio € nagrad. 

PLESA JE KONEC, ZAČENJA SE REALNOST
So pa precej izdatnejših pomoči deležni razni kulturniki, 
ki razsajajo na odprti in zaprti slovenski »kulturniški« 
sceni z raznimi t. i. performansi, ki so praviloma sprti z 
zdravo pametjo in ne predstavljajo nobene dodane kulturne 
vrednosti, pač pa razvrednotenje in poniževanje slovenstva, 
žensk … Nedavno se je razkrilo, da je obstajala skupina, ki 
se je posluževala tudi kaznivih dejanj, v katerih so opijali 
in poniževali ženske, jih mentalno in fizično zlorabljali, 
drogirali in posiljevali. Organizatorji teh orgij pa so bili 
deležni izdatnih finančnih vladnih in lokalnih podpor. Če 
bi ta sredstva namenili za plače učiteljev, bi bilo nekaj haska 
in tudi učiteljev ne bi primanjkovalo. Tako pa imamo takih 
perverznih kulturnikov kot listja in trave.

Da je plesa konec, je pokazal tudi Blejski forum, še lani elitno 
politično srečanje, ki se ga letos ni udeležil noben politik 
iz jedrne Evrope, pa tudi udeležba »Bruslja« je bila bolj 
skromna. Stališča, ki jih uradno ali diskretno zagovarjata 
sedanja vlada in zunanja ministrica Tanja Fajon, pač niso 
»jedrna«, pa tudi kakšnih sprejemljivih rešitev nis(m)
o več sposobni ponuditi. V samo treh mesecih je ta vlada 
poslabšala odnose s sosedami pa tudi stališča do ruske 
agresije v Ukrajini so se kar radikalno spremenila. Če je bila 
prej Slovenija pobudnik nekaterih pomembnih in odločnih 
evropskih odločitev v zvezi z Ukrajino, ta vlada nasprotuje 
celo nekaterim blagim evropskim ukrepom proti Rusiji.

Ta mesec (do 5. oktobra) pred upravnimi enotami zbiramo 
podpise podpore za referendume o treh zakonih, s katerimi 
želimo preprečiti namere Golobove vlade za razbohotenje 
birokracije, politizacijo RTV-ja in ukinitev dolgotrajne 
oskrbe. Vsi, ki menite, da je potrebno te norije sedanje vladne 
ekipe zaustaviti, ste lepo povabljeni, da nam oddate overjen 
podpis podpore. 

Jeseni se bomo še naprej soočali z draginjo oziroma visoko 
inflacijo, ki ji ne bodo sledile plače in pokojnine. Mnogim 
bo zmanjkovalo denarja za spodobno preživljanje. Ne bo več 
plesa in veselja, dežela se bo začela ovijati v sivino.

Jože Tanko, poslanec

6 Odmevi

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

TRI DNI PRED PREVOZOM POKLIČITE 
NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO

080 10 10
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AKTUALNO

Snežniški gozdovi so bogatejši za novega risa. Odrasel 
samec, ki so ga v aprilu pripeljali iz Romunije, je tako skupno 
že deseti ris, ki so ga v okviru projekta LIFE Lynx preselili v 
Slovenijo. Enega risa bodo letos izpustili tudi na Hrvaškem.

Risjega samca, ki so ga poimenovali Blisk, so v aprilu 
pripeljali iz Romunije in ga namestili v prilagoditveno oboro 
na območju Snežnika. V času prilagajanja so zanj skrbeli 
lovci lovišča s posebnim namenom (LPN) Jelen, skupaj z 
odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx. S 
pomočjo uporabe prilagoditvenih obor poskušajo zmanjšati 
možnost, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta 
izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinaridov in JV Alp.

S pomočjo genetskih analiz so ugotovili, da je ris Blisk 
oče risa Katalina, ki so ga prav tako izpustili iz obore na 
Snežniku in je svoj teritorij vzpostavil na območju Menišije 
in Rakitniške planote. Tomaž Skrbinšek z Biotehniške 
fakultete pojasnjuje: “Ko doselimo rise, ki so med seboj v 
bližnjem sorodu, ne dobimo enakega učinka, kot če bi doselili 
nesorodne rise. Sin polovico svojega DNA dobi od očeta, tako 
da pri doselitvi obeh dobimo podoben učinek za populacijo, 
kot če bi preselili enega in pol nesorodnega risa. Seveda pa 
lahko imata dva osebka več potomcev kot eden, kar pomeni več 
“preseljenih genov”, vključenih v našo, sicer ogroženo populacijo, 
tako da je učinek tudi pri takšni doselitvi sorodne živali znaten 
in pomemben.”

z gozdom, risi in lokalnimi posebnostmi. Učenci so z veseljem 
pošiljali svoje predloge, iz nabora pa je nato strokovna komisija, 
ki so jo poleg mene sestavljali še lokalni lovec Miro Uljan, 
Boštjan Gorenc - Pižama, predstavnica centra DINA Pivka 
in predstavnica projekta Maja Sever, izbrala pet finalistov, 
zmagovalno ime pa so izbrali otroci.” Zmagalo je ime Blisk, ker 
ris bliskovito iz zasede skoči na svoj plen.

V okviru projekta LIFE 
Lynx so do sedaj v naravo 
izpustili štirinajst risov, štiri 
na Hrvaškem in deset v 
Sloveniji. Vse doseljene rise 
spremljajo s pomočjo GPS-
telemetričnih ovratnic, s 
pomočjo katerih ugotavljajo, 
kako se risi vključujejo v 
populacijo. Rok Černe, 
vodja projekta LIFE Lynx 
z Zavoda za gozdove 
Slovenije, pojasni, “da je 
ris vključen v populacijo, 
ko vzpostavi teritorij na 
območju, kjer so prisotne tudi 
samice, ali ko z genetskimi 
analizami potrdimo, da je imel potomce”. Ugotovili so, da se 
je pet od osmih risov, izpuščenih na območju Dinaridov v 
Sloveniji in na Hrvaškem (Goru, Boris, Katalin, Alojzije in 
Emil), uspešno vključilo v dinarski del populacije. Pet risov, 
ki so jih lansko leto izpustili v Alpah, pa je na dobri poti, da se 
vključijo v populacijo, saj se teritoriji samcev in samic na tem 
območju prekrivajo.

Projekt poteka v okviru finančnega mehanizma LIFE, ki je 
že 30 let gonilo razvoja varstva narave v Evropski uniji in v 
Sloveniji. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, 
namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim 
spremembam. Angelo Salsi, direktor programa LIFE: 
“Evropska unija ima največjo mrežo zaščitenih območij na 
svetu (Natura 2000) in s pomočjo programa LIFE skrbi za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti teh območij ter podpira 
ljudi, ki tu živijo. Od leta 1992 je program sofinanciral na 
tisoče projektov na temo varstva okolja, 60 tudi v Sloveniji.” 
Slovenski projekti LIFE so bili večkrat tudi nagrajeni, leta 
2020 je projekt LIFE DINALP BEAR, katerega vodilni 
partner je bil Zavod za gozdove Slovenije, dobil nagrado za 
najboljši projekt v kategoriji Narava in biotska raznovrstnost.

Vse aktivnosti projekta v Sloveniji poleg finančnega 
mehanizma LIFE Evropske unije sofinancira Ministrstvo 
za okolje in prostor, poleg vodilnega partnerja Zavoda za 
gozdove Slovenije pa kot partnerji sodelujejo tudi Lovska 
zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo 
narave, sodelujejo pa tudi partnerji iz Hrvaške, Italije, 
Romunije in Slovaške.

Več informacij o projektu dobite na www.lifelynx.eu. 
Kontakt za medije: Maja Sever, Zavod za gozdove Slovenije, 

maja.sever@zgs.si, 040 525 336.

IZPUST RISA BLISKA IN PRAZNOVANJE 
30-LETNICE PROGRAMA LIFE

Rok Černe, koordinator projekta 
LIFE Lynx, foto: Primož Pičulin

Ris Blisk v prilagoditveni obori, foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Ime za risa so tokrat izbirali v sodelovanju s centrom DINA 
Pivka in OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Učiteljica Suzi 
Avsec: »Ko smo zbirali predloge imena, smo ugotovili, da ni 
tako enostavno najti dobrega in smiselnega imena, povezanega 

Logotip #LIFE 30
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Spoštovane bralke in spoštovani bralci, s prihodom v vašo 
sredino in s prevzemom tako pomembne vloge, kot je biti 
ravnatelj naše osnovne šole, je na tem mestu tudi čas za mojo 
kratko predstavitev. 

Osnovna šola je kraj, kjer smo kot otroci preživeli nekateri 
osem, drugi devet zgodnjih otroških let. V tem času smo tam 
pridobivali različna znanja, sklepali prijateljstva, šli skozi 
različne izkušnje in se nazadnje razšli in pričeli nove poti. 
Kljub bolj ali manj oddaljenim časom obiskovanja osnovne 
šole se vendarle vsak od nas teh časov še vedno spominja, kakor 
se spominja tudi svojih učiteljic, učiteljev in tudi ravnateljice 
ali ravnatelja. Vsakdo od teh ljudi v otroku pusti svojevrsten 
pečat, različnih šolskih utrinkov pa se spominjamo še dolgo, 
bodisi ob različnih obletnicah, srečanjih s sošolkami in 
sošolci ali pa obujamo spomin kar tako, znotraj družinskega 
in prijateljskega kroga. Kakorkoli, ljudje, s katerimi se 
srečujemo tekom osnovnega šolanja, lahko na nas naredijo 
močan vtis, takšen, da se jih radi spominjamo.

Pa mi dovolite, da izjemoma ne pričnem na začetku, pač pa se 
tja počasi vrnem: moja prva ravnateljska izkušnja sega v leto 
2012, ko sem kot vršilec dolžnosti ravnatelja pričel delati v 
Osnovni šoli Domžale. Ta šola zame ni predstavljala nečesa 
novega, saj sem tam poprej od leta 1997 poučeval športno 
vzgojo. Tudi to poučevanje ni pomenilo mojega prvega 
srečanja s to isto šolo, bil sem namreč že njen učenec. Tako 
so nekateri moji nekdanji učitelji postali moji sodelavci, sam 
pa sem v prvem mandatu, pričetem leta 2013, vodil šolo do 
leta 2018, potem pa sem bil ponovno izvoljen za ravnatelja 
iste šole. 

Preden sem prvič prestopil šolski prag kot prvošolček, sem 
obiskoval vrtec, prav tako v Domžalah. Domžale so postale 
moj dom v rosnih otroških letih, ko smo se z družino tja 
preselili iz Kranja. V Domžalah sem tako preživel večino 

otroštva, mladost in zgodnja leta svojega življenja. Pred 
dvajsetim leti pa sem se za svojimi starši, ki so to storili že 
pred menoj, preselil v kraj Volčje, ki je znano predvsem po 
Bloškem jezeru. To je zdaj moj dom in v tem okolju se odlično 
počutim. Zato je v meni več let tlela želja, da se ne zgolj 
zasebno, temveč tudi karierno vpnem v lokalno okolje, ki mi 
je blizu in ki mi je pri srcu. Ta priložnost se mi je ponudila 
letos spomladi, ko je bil javno objavljen razpis za delovno 
mesto ravnatelja v Osnovni šoli dr. Antona Debeljaka v 
Loškem Potoku. Menil sem, da gre za idealno kombinacijo, 
da naredim nekaj dobrega, nekaj, kar znam, v okolju, ki mi 
je blizu. Zato priložnosti nisem mogel niti hotel izpustiti. In 
sedaj sem tu, kot ravnatelj osnovne šole, ki jo obiskujejo vaši 
otroci, vnuki … Že po začetnih dneh sem dodobra občutil 
pozitivno energijo kraja, šole in ljudi in lahko rečem, da bom 
storil vse, da bom tudi sam pripomogel, da ta energija takšna 
tudi ostane.

Ne samo službene reference, spodobi se, da povem tudi 
kaj o sebi. Na svet sem prišel pred 51 leti v gorenjski 
prestolnici Kranj. Že v otroštvu sem vedel, da nisem sam in 
najpomembnejši na svetu, pa tudi da je treba stvari deliti, 
saj imam mlajšo sestro. Kot rečeno, precejšnji del svojega 
življenja sem preživel v Domžalah, sedaj pa se že dolgo 
počutim kot Bločan. Življenjsko pot mi je obogatil zdaj 
že odrasel sin. Moja izobrazbena pot me je iz osnovne šole 
vodila na srednjo veterinarsko šolo, ko pa sem jo dokončal, 
sem ugotovil, da me bolj vleče v športne vode, in tako sem 
dokončal še fakulteto za šport. Šport, gibanje in zdrav način 
življenja so stvari, ki me privlačijo in ki jih živim. Rad imam 
naravo in živali, moje velike prijateljice so knjige, ki jim tudi 
namenjam svoj prosti čas. 

Zase lahko rečem, da sem miren in preudaren človek, da 
imam pred seboj cilje, da sem vztrajen, da znam in želim 
videti dobro v ljudeh in da cenim vse življenjske izkušnje. 
Pomembno mi je, da v krogu ljudi, v katerem živim in 
delam, vladajo vzajemno zaupanje, spoštovanje in pozitivna 
naravnanost. 

Vse, kar gotovo vemo, je to, da so edina stalnica v življenju 
spremembe. Kot opisano, tudi sam sem se odločil zanjo. To 
je tisto, kar nas žene naprej. Veselim se vseh skupnih srečanj, 
spoznavanj, vprašanj, dilem in debat. Ko nanese na naše 
otroke, pa tudi sicer, tega ne zmanjka. Veselim se skupnih 
let in skupnih zgodb. Starejši ko smo, bolj popisana je naša 
knjiga in z večjo modrostjo odstiramo prazne strani svežih, 
belih knjig našim zanamcem. Od nas vseh je odvisno, kakšne 
zgodbe bodo spisali, in v čast mi je, da bom lahko del le-teh.

Hvala, da ste prebrali te vrstice. Z upanjem in željo, da se ob 
različnih priložnostih srečamo in poklepetamo, vsem želim 
vse dobro. 

Uroš Govc

NOVI RAVNATELJ SE PREDSTAVI
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok je z novim šolskim letom dobila novo vodstvo. Dosedanjega ravnatelja Andreja 
Starca je zamenjal gospod Uroš Govc. Ker je šola mesto, ki je v vseh pogledih močno vpeto v dogajanje kraja in posledično tudi 
občine, se nam je v uredništvu zdelo prav, da novega ravnatelja poleg učencev in staršev spoznajo tudi ostali občanke in občani. Zato 
smo gospoda Govca zaprosili, da se v glasilu predstavi širši javnosti, in to je z veseljem tudi storil.



9Avgust - september - oktober 2022

VRTEC

Poletni čas v vrtcu je bil poln dogodivščin in poletnih 
aktivnosti.

Veliko smo se gibali na zunanjih površinah vrtca in vrtčevskih 
terasah. Ob vročih poletnih dneh smo imeli igre z vodo, 
kopanje dojenčkov, špricanje z vodo ...

V poletnem času pa nismo pozabili niti na naš vrtiček, ki ga 
imamo v sklopu vrtca. Pridno smo ga zalivali s pomočjo otrok 
iz različnih skupin. Vsekakor pa smo navdušeno pobirali tudi 
pridelke in jih okušali.

POLETNI ČAS V VRTCU

Monika Mestek

Skozi celo poletje je potekal projekt Varno s soncem. V 
skupinicah so vzgojiteljice pripravile različne aktivnosti – 
ustvarjanja na to temo. Veliko smo barvali, izdelovali sončna 
očala, se pogovarjali, kako se zaščititi pred soncem, kako si 
napraviti senco.
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KULTURA

Slovenski otroški zbor (SOZ) je projektni zbor, ki se že 
od leta 2002 vsako leto konec junija zbere v Zavodu sv. 
Stanislava v Ljubljani. Izbrani mladi pevci pod vodstvom 
priznanih zborovskih dirigentov teden dni preživijo skupaj 
ter prepevajo in se ob najrazličnejših družabnih, športnih, 
jezikovnih in umetniških aktivnostih družijo z vrstniki iz 
cele Slovenije in zamejstva. Teden dni zaključijo z dvema 
koncertoma. Zbor sestavljajo otroci in mladi, stari od 9 do 
15 let. V preteklih letih je zbor nastopal širom Slovenije, med 
drugim v Piranu, Celju, Rogaški Slatini, Ptuju, Litiji, Pivki, 
Bovcu, Vipavi, Prevaljah, Mariboru, Kopru, na Bledu … ter v 
Slovenski filharmoniji in v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. 
Slovenski otroški zbor se je kljub epidemiji odvijal tudi v letih 
2020 in 2021.

Tekom celega šolskega leta se na šoli trudimo, da pevci 
spodbudo za tovrstna udejstvovanja dobijo že na pevskih 
vajah. Veliko odskočno desko najprej predstavlja sam interes 
otroka, a brez podpore družine seveda ne gre. Nenazadnje 
pa bi se projekta težko udeležili, če ga ne bi s finančnimi 
sredstvi podprla Občina Loški Potok, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo. 

Letos sta tako avdicijo za SOZ uspešno opravila dva učenca 
potoške osnovne šole. To sta bila (takrat še) četrtošolec Nejc 
Anzeljc in sedmošolka Jerca Lavrič. Teden dni intenzivnih 
vaj in predelovanja skladb visokega umetniškega nivoja je 
predstavljal velik izziv, cela paleta dodanih prostočasnih 
aktivnosti pa je vse skupaj zapakirala v sproščeno počitniško 
doživetje. Kot vsako leto je zbor vodil Damijan Močnik, 

ustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega otroškega zbora 
ter letošnji nagrajenec Prešernovega sklada. Pridružil se mu 
je še švedski dirigent slovenskih korenin Tony Margeta, ki 
zadnja leta deluje kot dirigent in umetniški vodja priznanega 
deškega zbora Adolf Fredrik’s Boys’ Choir (Deški zbor Adolf 
Fredrik) iz Stockholma.

SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2022

Druženje so pevci letos zaključili s koncertom na Festivalu 
Lent v dvorani Union v Mariboru, dan kasneje pa v 
rakovniški cerkvi. Predstavili so se nam z dvanajstimi 
skladbami, med katerimi je bilo veliko tudi tujih. Latinske, 
škotske, francoska, ameriška, celo ljudska pesem iz Šlezije. 
Brez slovenskih umetnih in ljudskih pa seveda ni šlo. Še 
poseben vtis je napravila belokranjska ljudska Igraj kolce. 
Vrhunec je bilo v cerkvi čutiti ob izvajanju skladbe Africa, ki 
bi jo z vsemi dodanimi zvočnimi efekti na lastnih glasbilih 
otrok lahko brez dvoma postavili ob bok spektakularnemu 
vokalnemu orkestru Perpetuum Jazzile. 

Bučen aplavz in stoječe ovacije na zaključnem koncertu so bili 
dokaz, da sta prepevanje in celotna predstava na nas gledalce 
naredila globok vtis. Predvsem se je po vsem tem marsikdo 
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KULTURA

vprašal, kako je sploh možno v tako kratkem času iz zasedbe 
tako mladih in še nikoli poprej združenih članov ustvariti 
tako ubrano, dovršeno in večglasno vokalno in estetsko 
izpiljeno izvajanje vseh teh zahtevnih skladb. 

Mojca Troha

Nejc in Jerca – skoraj brez pomisleka in z velikim veseljem 
sta sprejela izziv, vsak s svojimi pričakovanji. Najverjetneje 
sta celo prvič za toliko časa zapustila družino, prijatelje in 
domači kraj ter se podala v popolnoma neznano okolje 

z zavedanjem, da bo potrebno navezati nove stike, biti 
pogumen in samostojen. Ponosni smo, da sta naš mali rodni 
kraj predstavljala na tako velikem zborovskem projektu. 
Lahko sta ponosna tudi sama nase. Naj vama pridobljeno 
znanje dobro služi, druženje in prepevanje pa ostane v lepem 
spominu. Upam, da se naslednje leto spet vidimo na velikih 
odrih in da k sodelovanju opogumimo še koga.
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Tudi letos smo v naši župniji organizirali oratorij, in to že 10. 
leto zapored. Potekal je od 3. 7. do 10. 7. Naslov letošnjega 
oratorija je bil "Za božjo slavo", zgodba pa je govorila o 
Ignaciju Lojolskem.

Ignacij Lojolski je bil sprva pogumen vitez, ki 
je živel v 16. stoletju in svojo vojsko povedel do 
številnih zmag. Nekega usodnega dne pa se je v 
vojni za Pamplono hudo poškodoval, saj ga je 
zadela topovska krogla. Ni mu preostalo drugega, 
kot da preneha z viteškim poklicem, dokler se mu 
noga ne pozdravi. Med okrevanjem na bratovem 
gradu si je čas krajšal z branjem krščanskih knjig 
in se odločil, da bo začel hoditi po Jezusovih 
stopinjah. Takoj ko se mu je noga zacelila, se je 
odpravil na romanje v Jeruzalem in kaj kmalu 
začel s študijem teologije v Parizu. Med šolanjem 
je spoznal Petra Fabra in Frančiška Ksaverija. Z 
njima je ustanovil družbo Jezusovo, imenovano 
jezuiti, ki jo je odobril tudi sam papež.

Na oritoriju smo vsak dan prisluhnili in si ogledali 
zaigran del Ignacijeve zgodbe. Še pred tem pa smo 
se zbrali pri jutranji telovadbi ter od himni dvignili 
oratorijsko zastavo. 

Po zgodbi so sledile kateheze in po uri pogovora je končno 
nastopil odmor ter z njim okusna malica. Potem ko so 
se otroci okrepčali, so se odpravili na izbrane delavnice. 
Izdelovali so vetrnice, lutke, mila, zapestnice, mavrice, lučke 
in križce. Med delavnicami pa smo si privoščili zasluženo 
kosilo. Po kosilu je ponovno sledil odmor in za tem velika 
igra, ki se je vsak dan navezovala na del zgodbe. Tako se je 
odvijal običajen oratorijski dan.

Nekaj dni pa je bilo malo drugače. V četrtek, 7. 7., smo se 
odpravili na izlet v Ljubljano. Najprej smo se povzpeli na 
Ljubljanski grad, od koder smo imeli čudovit razgled od 
samega centra mesta pa vse do daljnih gora. Po ogledu smo se 
odpravili v stolnico Svetega Nikolaja, kjer smo imeli sv. mašo. 
Tja nas je prišel pozdravit tudi ljubljanski nadškof msgr. 
Stanislav Zore. Pot smo nadaljevali proti živalskemu vrtu, 
kjer so si otroci lahko ogledali številne živali in nekatere tudi 
držali v rokah. Tudi petek ni bil ravno običajen dan, saj so 
veliko igro nadomestile vodne igre, s katerimi smo poustvarili 
bitko za Pamplono. In končno je nastopila sobota. Začetek 
dneva se je odvijal čisto običajno, le da smo s programom 
zaključili že ob 12. uri. 

Sobotno dopoldne pa smo popestrili z okusno torto, s katero 
smo proslavili že 10. leto oratorija. Teden smo tradicionalno 
zaključili z nedeljsko sv. mašo. 

Letošnji oratorij je bil poln smeha in zabave. Zahvaljujemo se 
vsem dobrim gospodinjam, ki so priskrbele okusno pecivo ter 
odlično torto. Zahvaljujemo se tudi gostilni Pri Kapcu za vsa 
kosila, brez katerih bi nam pošteno krulilo v želodcu. Posebna 
zahvala pa gre župniku Bojanu in vsem animatorjem, ki so 
otrokom popestrili počitnice. Seveda pa oratorija ne bi bilo 
brez otrok. Upam, da so se na letošnjem oratoriju zabavali in 
da jim bo ta prečudoviti teden ostal v lepem spominu. 

Se vidimo naslednje leto!

Gabriel Montanič

ORATORIJ 2022
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Tam smo spili sok, potem 
smo šli do slapa Nadiža. 
Imeli smo tudi kosilo 
v gozdu Martuljku. 
Jedli smo po izbiri. Po 
kosilu smo se odpravili 
v Zelence. Tretji dan 
smo obiskali Kekčevo 
domačijo in šli na Vršič. 
Ogledali smo si tudi 
Rusko kapelico in jezero 
Jasna. 

Četrti dan smo si ogledali 
vetrovnik, razgledno 
ploščad, potem pa smo šli 
do planiške velikanke. Jaz 

13

DELOVANJE DRUŠTEV

LETOVANJE V NORDIJSKEM CENTRU 
PLANICA
Z VDC smo šli na letovanje v nordijski center Planica, kjer 
smo bili od 20. do 23. junija 2022. Ko smo prispeli v dom 
Planica, smo imeli najprej kosilo, po kosilu pa smo si ogledali 
Belopeška jezera. Privoščili smo si pijačo in kavico. Drugi dan 
smo šli po zajtrku peš v Tamar. 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA SOŽITJE

OGLED AKVARIJA V PIRANU
V soboto, 13. 8. 2022, smo šli z društvom Sožitje Ribnica v 
Piran. Ogledali smo si akvarij, kjer so bili ribe, raki, meduze, 
morske zvezde … Po ogledu smo se sprehodili po Piranu. 
Z avtobusom smo se odpeljali tudi do Strunjana. Ker je 
bilo oblačno vreme, se nismo kopali v morju, imeli pa smo 
karte za bazen. Nekateri smo se šli kopat, nekateri pa so se 
sprehajali. Šli smo na pijačo do Belega križa. Ob 16. 00 uri 
smo se odpravili proti domu. Čeprav nam je zagodlo vreme, 
smo se vseeno imeli lepo. 

PIKNIK Z MAŠO PRI NOVI ŠTIFTI
V soboto, 20. 8. 2022, smo imeli piknik z društvom Sožitje 
Ribnica. Mašo je vodil pater Niko Žvokelj, po maši pa smo 
imeli druženje. Imeli smo »ketering« postrežbo gostišča 
Pugelj, sladice pa so pripravile mame. Na pikniku smo se 
imeli lepo. 

KOPANJE V ŠMARJEŠKIH TOPLICAH
V soboto, 9. 7. 2022, smo šli z društvom Sožitje Ribnica v 
Šmarješke Toplice. Imeli smo 3-urno kopanje. Udeležilo se 
nas je dvajset članov. Kopali smo se v zunanjih bazenih. En 
bazen je lesen. V Šmarjeških Toplicah je zelo lepa okolica, 
veliko je tudi sence. Preživeli smo lepo popoldne. 

Tomaž Košir, član društva Sožitje Ribnica

in delavka VDC sva šla po stopnicah čisto do vrha. Stopnic 
je 1191. Z velikanke je lep razgled in z delavko Majo sva se 
tudi slikala. Po kosilu v domu Planica smo odšli proti domu. 

Hvala Alji, vodji VDC, in Maji, ki sta nas spremljali na 
letovanju. Imeli smo se lepo, zelo smo uživali. 
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V Mladinskem zdravilišču in letovišču 
RKS Debeli rtič je tudi letos letovalo 77 
otrok iz vseh treh občin, ki jih pokriva 
OZRK Ribnica, in sicer od 5. do 13. 
avgusta 2022. 

Otroci so bili razdeljeni po spolu in starosti, en vzgojitelj 
je spremljal od 8 do 12 otrok. Takoj prvi dan so preverili 
znanje plavanja in organizirali plavalni tečaj za neplavalce 
in slabše plavalce. Za nogometne navdušence so bili 
organizirani treningi pod vodstvom trenerja iz Nogometne 
zveze Slovenije. Otrokom je bilo na razpolago še veliko 
drugega – igrišča za odbojko in košarko, pripomočki za 
vodne aktivnosti, šola kanuja, SUP-a, skratka pester nabor 
aktivnosti in pester animacijski program, ki se je zaključil 
z večernimi plesi. Spremljevalci in otroci so imeli čudovit 
teden, poln lepih spominov in novih prijateljstev.

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D. O. O.
Ponosni in hvaležni smo, da imamo v domačem kraju podjetje, 
ki je že vrsto let pripravljeno pomagati najranljivejšim v naši 
družbi. Tudi letos je podjetje INOTHERM d. o. o. zagotovilo 
sredstva za brezplačno letovanje petdesetim otrokom iz občin 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Prav tako so vsi otroci, 
ki so bili na letovanju, od donatorja, podjetja Inotherm d. 
o. o., prejeli dve majici, čepico in žepnino za izlet z ladjico. 
Zahvaljujemo se tudi v imenu otrok in staršev, ki so prejeli 
donacijo.

OZRK Ribnica 
Foto: Polonca Vodopivec

LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU 2022

Pod gornjim naslovom smo se Rokodelski center Ribnica, 
Občina Sodražica in Turistično društvo Loški Potok povezali 
v projekt, ki teče pod okriljem Lokalne akcijske skupine od 
Turjaka do Kolpe in se izvaja s finančno podporo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Osnovni cilj projekta je pripraviti integralni turistični 
produkt, ki izhaja iz bogate dediščine rokodelstva, suhe 
robe, lončarstva in drugih rokodelskih panog, npr. priprave 
in obdelave lesa, značilnih za vse tri občine. V občini 
Ribnica je tako poudarek na suhorobarstvu in lončarjenju, 
v občini Sodražica na pletarstvu, v občini Loški Potok pa na 
tesarstvu. Rokodelske panoge in obisk pri ponudnikih, ki jih 
lahko predstavijo ali organizirajo delavnice, bodo osrednja 
rdeča nit turističnega produkta. Obiskovalci se bodo o 
suhorobarstvu lahko poučili v Rokodelskem centru, obiskali 
lončarja in suhorobarja na njunem domu, v Sodražici sitarja 
in pletarko ter v Loškem Potoku Hišo Mandrovo s prikazom 
tesanja s plenkačo. Na te poudarke turističnega produkta pa 
se navezujejo tudi predstavitve in možnost obiska drugih 
kulturnih in naravnih značilnosti, po katerih smo občine 
prepoznane: v Ribnici mestno jedro z gradom in Miklovo 
hišo, v Sodražici Nova Štifta, Gora z Magdaleno Gornik, 
Travna gora, v Loškem Potoku pa izjemna kulturna krajina 
Retje, cerkvi sv. Florjana in sv. Lenarta, etnološka zbirka v 

Travniku, hribovski vrt Knavs ter Naravoslovni dom Lovske 
družine Loški Potok na Hribu. 

Končni rezultati projekta bodo krožna turistična pot, 
turistična brošura in karta v tiskani in internetni obliki, 
turistični spominek, promocijske video vsebine in 
usposobljeni lokalni turistični vodniki interpretatorji. 

Intenzivneje so se aktivnosti pričele odvijati v začetku 
letošnjega leta. Po začetni analizi stanja turizma v občinah 
je bila izvedena delavnica z deležniki projekta, pregledane so 
bile lokacije na terenu ter opravljeni razgovori s ponudniki in 
fotografiranje lokacij, izvedeno je bilo snemanje posameznih 
rokodelcev pri njihovem delu. Pripravljena sta bila zemljevid 
poti, ki jih obiskovalci lahko opravijo z vodičem ali sami, z 
oznakami točk ogleda in ponudnikov gostinskih in drugih 
storitev, ter besedilo za brošuro in internetno stran. 

Projekt bo javno predstavljen, zaključuje pa se maja 2023. 

Vabimo vas, da obiščete tudi fb TD Loški Potok.

TD Loški Potok,
zanj Blanka Bartol

PROJEKT LAS: SKUPAJ SMO TURIZEM – ITP ROKODELSTVO
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Pri projektu z delovnim naslovom Obedi ter obredi – OTO 
smo sodelovali vodilni partner Zavod Coknpok, Javni zavod 
Rokodelski center Ribnica in Riko Invest - podružnica 
Škrabčeva domačija. Projekt se je izvajal v okviru LAS Po 
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in je bil sofinanciran s 
strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Okusi suhorobarske dežele 
so nas tekom raziskav 
popeljali v preteklost, a so 
nam hkrati ponudili nove 
poslovne priložnosti, saj nam 
lokalno pridelana hrana in 
narečje nudita vznemirljivo 
drugačnost, lepote krajev 
ter lokalne šege in navade 
pa všečno zanimivost. K 
raziskavi, opravljeni na 
območju Ribnice, Sodražice 
in Loškega Potoka, smo 
pristopili strokovno. 
Etnološko oblikovani 
vprašalniki o prehranski 
kulturi in običajih so 
nam prinesli neizmeren 
nabor informacij. Od 
intervjuvancev smo izvedeli 
veliko novih informacij tako 
o obedih kot o obredih. Vsak 
je imel svojo zgodbo, ki je bila 
posebna in samo njegova, pa 
vendar je analiza intervjujev 

pokazala, da so bile prehranjevalne navade podobne. 
Poljščine so pripravljali na podoben način, praznike in 
običaje so slično proslavili, a vendar so med kraji obstajale 
tudi razlike. V Loškem Potoku so gojili bob, saj zaradi nizkih 
temperatur fižol tam ni dobro uspeval. V nekaterih krajih so 
jedli jedi, ki jih drugje ali niso poznali ali pa so jih pripravljali 
drugače: kuheljni, potoško filanje, žinkrofi, snežne kepe, 
povance in še marsikaj drugega. Nedeljska in praznična 
kosila so se razlikovala od običajnih delavniških kosil. Spekel 
se je boljši kruh, potica, skuhali so govejo juho iz slabega 
pol kilograma kupljenega govejega mesa. Tudi miza je bila 
drugače pogrnjena, bolj razkošno. Obstajale so tudi razlike 

v pestrosti in količini hrane. Bogatejša in pestrejša je bila 
hrana v ribniškem trgu, Slemenih in zdomarskih družinah, 
skromnejša in bolj enolična pa je bila v sodraškem trgu, 
suhorobarskih družinah in Loškem Potoku. 

Navdih za naše novo oblikovane jedi smo črpali iz preteklosti. 
Uporabili smo sestavine in začimbe, ki so jih tu pridelovali ali 
uporabljali. Z novimi trendi v kulinariki smo oblikovali štiri 
menije, vsakega za svoj letni čas. 

Posvetili smo se tudi šolski prehrani in na podlagi tradicije 
zasnovali tri predloge suhorobarske šolske malice in 
suhorobarskega šolskega kosila.

Ker pa je kulinarika danes pomemben del turistične 
ponudbe, smo znotraj projekta oblikovali darilne pakete oz. 
kulinarične aranžmaje, ki povezujejo recepte z izdelki suhe 
robe in lončarstva. V muzejski trgovini Rokodelskega centra 
Ribnica boste tako lahko izbirali med 4 paketi: Ribniška 
Alenčica, Reci bobu bob, Vsi za skupno mizo in Zajčja pojedina. 
Vsak od njih prinaša svojevrstno zgodbo. 

S projektom Okusi suhorobarske dežele smo želeli poudariti 
zavedanje, da je prehrana teh krajev pestra in zanimiva, kar pa 
je navsezadnje tudi dobra turistična priložnost.

Polona Rigler Grm in Vasja Zidar, kustosinji Muzeja Ribnica

PROJEKT OTO – OKUSI SUHOROBARSKE DEŽELE

Izsledke raziskave lahko preberete v brošuri Okusi suhorobarske dežele, ki si jo 
lahko sposodite v vaši knjižnici. Foto Vasja Zidar.

Vodja projekta Andreja Škrabec iz 
zavoda Coknpok s svojo kuharsko 
ekipo – Nikom Starcem in Danielom 
Vinckom. Foto Mediaspeed.

Utrinek s predstavitve projekta v Loškem Potoku. Po predstavitvi smo se 
posladkali s kuheljni, ki nam jih je pripravila Marija Slavec, Andreja Škrabec 
pa je za zraven pripravila dve vrsti čežane. Foto Vasja Zidar.

Primer kulinaričnega aranžmaja oz. darilnega paketa, ki bo naprodaj v 
muzejski trgovini Rokodelskega centra Ribnica. Foto Daniel Vincek.
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Naj bo tole vse za tokratno številko Odmevov. Še enkrat 
vabljeni v prenovljeno Knjižnico Loški Potok, še posebej 
tisti, ki je še niste videli od blizu. Upam, da ste novo šolsko 
leto začeli uspešno in da se bo tako tudi nadaljevalo. Radi in 
lepo se imejte! 

Knjižničarka Nežka Klavžar

Jesen se je odela v svoje najlepše barve, mi pa smo s police s knjižnimi novostmi izbrali peščico najzanimivejših romanov, s katerimi si 
boste lahko krajšali vse daljše večere! 

RICHARD OSMAN 
Mož, ki je umrl dvakrat
Omenjeni roman sledi avtorjevemu 
prvencu Četrtkov klub za umore, s katerim 
je postavil nove svetovne prodajne rekorde, 
obljubil pa je, da bo temu sledil še tretji 
del s simpatičnimi starostniki iz Sončnega 
gaja. Elizabeth, Joyce, Ibrahim in Ron si 
še niso oddahnili od proslavljanja uspešno 
razvozlanega umora iz prvega romana in 
se prav veselijo, da bosta v njihovi idilični 

upokojenski soseski znova zavladala mir in spokoj. A nimajo 
sreče. Nepričakovani obiskovalec, Elizabethin stari prijatelj – ali 
pa morda celo več kot le prijatelj, pri Elizabeth nikoli ne veš – se 
zateče v Sončni gaj po pomoč. Možak je na begu, obtožen kraje 
več milijonov vrednih diamantov. Že naslednji dan najdejo prvo 
truplo, ki pa ni zadnje.

REBECCA SERLE
Čez pet let
Ko ambiciozno manhattansko odvetnico 
Dannie na razgovoru za službo vprašajo, 
kje se vidi čez pet let, ne omahuje, točno 
ve, kako se bo odvijalo njeno življenje. 
Po uspešno opravljenem razgovoru jo 
zaročenec zvečer zasnubi in Dannie se 
zadovoljno odpravi spat. Vse gre po načrtu. 
Toda zbudi se v drugem stanovanju, z 
drugim prstanom na roki, poleg nje pa 

leži drug moški. V ozadju prižgani televizor Dannie razkrije, da je 
isti dan, vendar pet let v prihodnosti. Ko se znova zbudi v svojem 
starem življenju, ima občutek, da se ji je vse le sanjalo. Toda po štirih 
letih se pripeti, da ji moški iz sanj zares prekriža pot. Rebecca Serle 
je navdih za roman Čez pet let našla v resničnih ljudeh v svojem 
življenju in stkala nepozabno ljubezensko zgodbo.

MURIEL BARBERY
En sam cvet
Francosko avtorico dobro poznajo tisti, 
ki so prebrali mednarodno knjižno 
uspešnico Eleganca ježa, po kateri je bil 
posnet tudi fi lm. Že v Eleganci ježa se 
srečamo s tankočutno japonsko kulturo, 
avtoričin novi roman pa ima v sebi še več 
japonske atmosfere. Glavna junakinja – 
francoska botaničarka se namreč mora 
odpraviti na Japonsko na branje oporoke 
svojega japonskega očeta, bogatega trgovca 

z umetninami, ki ga ni nikoli spoznala, a ji je zapustil celotno 
premoženje. Potovanje in spoznavanje japonske kulture in očetovih 
starih prijateljev dodobra prevetri njen odnos do sebe in do sveta. 
Navdihujoč roman, ki se dotakne večnih tem, ljubezni in smrti.

ELENA FERRANTE
Zlagano življenje odraslih
Elena Ferrante se je v sodobno svetovno 
književnost neizbrisno zapisala z 
neapeljskim ciklom, njen opus pa zadnje 
čase omenjajo tudi v zvezi z Nobelovo 
nagrado. Poleg samostojnega romana 
Dnevi zavrženosti smo zdaj v prevodu 
dobili tudi njeno najnovejše delo Zlagano 
življenje odraslih. Pripovedovalka zgodbe 
je najstniška Giovanna, ljubljenka staršev 
srednjega razreda in lepa punčka vzornega 

obnašanja z vedno prijaznim očetom, ki pa ga nekega dne sliši izreči 
stavek, ki spremeni njen pogled na svet: »Giovanna je grda.« In 
ne samo to. Izkaže se, da naj bi bila odraščajoča Giovanna vse bolj 
podobna očetovi sestri Vittoriji, s katero je oče pred leti prišel v spor. 
Giovanna začne verjeti, da je grda, zlobna in pokvarjena. Začne 
se upirati staršem, učiteljem in drugim avtoritetam ter se zbliža z 
osovraženo teto z »druge strani« Neaplja. Odloči se priti resnici 
do dna. Zlagano življenje odraslih je suvereno napisan roman, ki so 
ga med najboljša dela lanskega leta uvrstili mnogi svetovni časopisi 
in revije.

JENNY COLGAN
Knjigarna srečnih koncev
Plaha in prijazna knjižničarka zelo uživa 
v svojem delu in si za vsakega bralca skuša 
poiskati popolno knjigo, po možnosti s 
srečnim koncem. Ko se oblasti odločijo 
zapreti knjižnico in ji preti izguba službe, se 
mlada knjižničarka mora opogumiti in se 
poslužiti večjih ukrepov. Kupi star kombi, 
pobere vse knjige iz svojega stanovanja 
in iz zalog knjižnice ter odpre potujočo 
knjigarno. Za vse ljubitelje romantičnih 

prigod priljubljene angleške pisateljice, ki govori o veliki ljubezni 
do knjig in novih začetkov, ter navsezadnje navdihujoče branje za 
vse iz knjižničarske stroke. 

NEJKA OMAHEN ŠIKONJA
Vihar v meni
Novi mladinski roman znane mladinske 
pisateljice in sedanje osnovnošolske 
učiteljice Nejke Omahen Šikonja se 
prebere na mah, saj nas avtorica nemudoma 
ujame v zapleten in napet čustveni svet 
svojih junakov, ki so na (še eni) prelomnici 
svojega življenja – čakata jih namreč konec 
osnovne šole in valeta. Spremljamo svet 
devetošolcev, njihovih staršev pa tudi 

učiteljev – za vse velja, da so »krvavi pod kožo«. Spoznamo tihi 
svet Tjaše, na katero se spravlja priljubljena in na videz popolna 
Viktorija. Zakaj to počne in kaj na drugi strani žene Eriko, da želi 
razrešiti Tjašino stisko, a skorajda ne opazi vse bolj naklonjenih 
čustev Aneja. Ali učitelji zaznajo, kaj se dogaja v razredu? In starši? 
Vedo, kako je z njihovimi otroki? Knjiga odpira mnogo vprašanj 
tako za mladostnike kot za odrasle, ki se z njimi srečujejo, in ponuja 
priložnost za pogovor, da bi se lahko med obema svetovoma 
postavilo čim več mostov.
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Otroci pri branju pravljic razvijajo različne spretnosti 
in zmožnosti, ki jim koristijo v razvoju. Poleg razvijanja 
domišljije se prek pravljic soočijo z raznoliko paleto čustev in 
na ta način razvijajo empatijo. Stik s knjigo je pomemben že v 
predbralnem obdobju, saj se tako otroci postopoma privajajo 
na branje in opismenjevanje. Poleg branja pravljic doma vas 
vabimo, da svoje otroke pripeljete tudi na ure pravljic, ki 
jih v Knjižnici Miklova hiša pripravljamo že več kot 20 let. 
Tudi letos bomo brali pravljice, prisluhnili pesmicam ter 
kravžljali možgane z ugankami, na koncu pa bomo kaj lepega 
ustvarili. Ure pravljic bodo potekale v knjižničnih prostorih 
v naslednjih terminih:

■ Ribnica, prvi četrtek v mesecu ob 16:30

■ Ribnica, prvi četrtek v mesecu ob 18:00 

■ Ribnica, drugi četrtek v mesecu ob 16:30

■ Ribnica, drugi četrtek v mesecu ob 18:00 (angleška ura 
pravljic)

■ Sodražica, vsak zadnji torek v mesecu ob 18:00 (angleška 
ura pravljic)

■ Sodražica, vsak zadnji četrtek v mesecu ob 17:30

■ Loški Potok, vsak zadnji torek v mesecu ob 17:30

Ure pravljic so namenjene otrokom, starim 4 leta in več. Lahko 
se nam pridružite brez prijave, s prijavo za posamični termin 
ali pa s celoletno prijavo. Predhodne prijave sprejemamo na 
naši spletni strani, na telefonski številki 041 390 057 ali na 
naslovu neza.tanko@miklovahisa.si.

Letošnje ure pravljic bomo začeli v tednu otroka. V Miklovo 
dvorano prihaja 6. 10. ob 18. uri klovnesa Sfrčkljana, ki ji je 
svojo podobo posodila Eva Škofič Maurer. Pridružite se nam, 
nedvomno se bomo zelo glasno smejali!

SEZONO PRAVLJIČNIH UR BO ODPRLA KLOVNESA 
SFRČKLJANA
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Razgledi Loškega Potoka so 
bili rdeča nit na 19. likovnem 
srečanju, ki je potekalo v 
soboto, 25. junija 2022, v 
organizaciji Turističnega 
društva Loški Potok. 
Likovnikom je bila ta tema 
zelo blizu, saj je dala dovolj 
široko paleto možnosti, ki 
jih ponujajo široki krajinski 
razgledi ali pa drobni pojavi 
okoli nas. Ustvarjali so na vrtu 
pri Lidiji in Petru Knavsu ter 
ob naši domači hiši na Hribu.

Na zajtrku na vrtu Dnevnega 
bara pri Birtku so likovniki 
okušali slastne potoške 
kuheljne, ki jih je pripravila 
Marija Debeljak, Anica Car pa 

je poskrbela za izvrstno pecivo. 
Dogodka se je udeležilo 18 
likovnikov iz Loškega Potoka, 
Loža, Podcerkve, Sela pri Robu, 
Rogaške Slatine, Kočevja, 
Ribnice, Sežane in Ljubljane. 
Nekateri slikarji, ki se iz 
različnih razlogov likovnega 
srečanja niso mogli udeležiti, so 
že poslali svoja dela.

Likovniki so se ob likovnem 
ustvarjanju med seboj tudi 
bolje spoznali in drug drugemu 
predajali svoje znanje: 
Peter Polončič Ruparčič je 
v izdelovanje izdelkov iz 
papirnate kaše uvedel Vilmo 
Colja, ki se je dela lotila z 
velikim veseljem; Radko Oketič 
je svoje bogato znanje slikanja 
z akvarelom delil z Lučko 
Ruparčič, Valerija Gačnik je z 
likovnimi nasveti pomagala Manci Doner.

Prijetno likovno raziskovanje in ustvarjanje je zaokrožila 
akademska slikarka Stanislava Sluga Pudobska, ki je ob 
zaključku dneva na priložnostni razstavi vsakemu likovnemu 
delu namenila svojo strokovno oceno. Poudarila je, da je pri 
likovnih delih opazila napredek, in slikarje vzpodbudila k 
stalnemu slikarskemu raziskovanju. 

Likovno srečanje sta z donacijo omogočila Občina Loški 
Potok in Anis Trend, d. o. o.

Razstava likovnih del, nastalih letos v juniju, bo v celoti na 
ogled ob občinskem prazniku v oktobru. 

RAZGLEDI LOŠKEGA POTOKA

Poučevati in učiti se je užitek.

Željko Vertelj je zvest udeleženec likovnih srečanj 
v Loškem Potoku.

Sonjo Butino navdihuje čudovito okolje vrta pri 
Knavsovih.

Vsak slikar vedno ne razdaja 
drugim svojega pridobljenega 
znanja in izkušenj. Valerija 
Gačnik pa to nesebično počne.

Mojster akvarela prejema nagrade v Italiji, na 
Japonskem, v Koreji. 

Strokovno spremljanje nastalih likovnih del je vzpodbuda slikarjem, da 
napredujejo v likovni govorici. 

Helena Ruparčič Polončič

KULTURA
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Kronična venska bolezen je stanje, pri katerem pride do 
motenj v prekrvavitvi zaradi povečanega tlaka v povrhnjih 
in/ali globokih venah spodnjih okončin. Bolezen se kaže kot 
skupek več simptomov in znakov, med katere sodijo utrujene, 
mravljinčaste, otekle in boleče noge in gležnji. Je pogosta bolezen 
med odraslimi, ki prizadene več žensk kot moških in zahteva 
ustrezno obravnavo, da ne pride do napredovanja bolezni.

Do venske bolezni pride med postopnim nepravilnim 
delovanjem ven v nogah. Vene so žile, po katerih se kri vrača 
proti srcu. V njih so zaklopke, ki se odpirajo navzgor in skrbijo, 
da se kri v venah nog pomika v pravo smer, proti srcu. Zaradi 
različnih dejavnikov se z leti lahko zmanjša napetost sten v 
venah in oslabijo zaklopke, kar privede do zastajanja krvi v 
nogah, še posebno takrat, ko dlje časa stojimo ali sedimo. 
V notranjosti ven se poveča pritisk, žile se raztegnejo in so 
prepustnejše, prihaja lahko do otekanja ali nastanka krčnih 
žil. Krčne žile so modrikaste, nabrekle in lahko tudi boleče. 
To stanje je kronično vensko popuščanje. Prepoznamo ga po 
srbenju, oteklinah v spodnjem delu nog, utrujenih in bolečih 
nogah, občutku teže v nogah, napetostih in krčih v nogah. 
Na površini so vidne metličaste ali mrežaste žile, pa tudi 
temnejše obarvanje kože. Bolezen, ki je ne zdravimo, z leti 
napreduje. Pride lahko do težjih zapletov, kot so razjede na 
nogah in krvni strdki, ki so lahko nevarni za človeka.

Najpogosteje zdravljenje poteka v obliki terapije s 
kompresijskimi nogavicami, ki vene v nogah stisnejo, kar 
omogoči pravilno delovanje zaklopk, prepreči se zastajanje krvi 
v nogah in s tem zmanjša otekline. Nogavice je potrebno nositi 
vsak dan, obleče pa se jih takoj zjutraj. Ustrezno kompresijo 
izbere zdravnik glede na stopnjo napredovanja bolezni.

Učinkovito je tudi zdravljenje s pripravki, ki krepijo stene 
žilja, zmanjšujejo prekomerno prepustnost kapilar in 
posledično zmanjšajo otekanje. Dokazano učinkovit je 
mikronizirani diosmin, ki pripomore tudi k zmanjševanju 
vnetja v kapilarnih žilah in pospešuje limfno drenažo. Na 
voljo je v obliki tablet. Na trgu so dostopne tudi tablete z 
izvlečkom divjega kostanja. Ta vsebuje escin, ki je mešanica 
učinkovin s protivnetnim in zaščitnim delovanjem na ožilje. 
Tablete je treba jemati dlje časa, ne pa, kot nekateri zmotno 
mislijo, krajši čas, pa še to le po potrebi, torej takrat, ko noge 
zelo bolijo. Pomagamo si lahko tudi z različnimi mazili, ki 
blažijo spremljajoče težave bolezni ven. Te vsebujejo heparin 
ali pa izvlečke divjega kostanja. V začetnem stadiju bolezni 
pa lahko veliko pomaga tudi izvajanje vaj za zdrave vene. 
Letak z njimi je na voljo v lekarni.

Veliko lahko naredimo tudi sami s spremembo življenjskih 
navad, predvsem v začetnih stopnjah bolezni. Noge večkrat 
na dan razgibamo s kratko hojo in kroženjem stopal, 
izogibamo se vročim kopelim, savnam in pretiranemu 
sončenju, izbiramo ohlapna oblačila in obutev, poskrbimo za 
urejeno prebavo, ustrezno telesno težo in izberemo primerne 
športne aktivnosti. 

Viri: Informativno gradivo za izdelke za zdravljenje kronične venske bolezni

Alenka Adamič, mag. farm.

Lekarniška podružnica Sodražica

KRONIČNA VENSKA BOLEZEN

ZDRAVSTVENI DOM
dr. Janeza Oražma Ribnica

vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih predavanj 

PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

Pridobili boste veliko koristnih informacij o:

��nosečnosti,

��porodu,

��poporodnem obdobju,

��dojenju ter

��negi novorojenčka.

Predavanja so namenjena tako prvorodkam kot tudi 

staršem, ki želijo le osvežiti znanje. Prehod v materinstvo in 

očetovstvo bo z novim znanjem gotovo lažji.

Dobimo se: 3 x v zgodnji nosečnosti (do 20. tedna) in

7 x po 30. tednu nosečnosti. 

Vključene so tudi PRAKTIČNE DELAVNICE.

Predavanja so ob sredah ob 18. uri v 1. nadstropju 

ZD Ribnica (2 x 45 minut).

Vsa predavanja so brezplačna.

Prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si

ZDRAVJE
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Stran društva upokojencev
Poletje se počasi končuje, dnevi se krajšajo, o vročini ni več duha ne sluha. Zame je vsak letni čas nekaj posebnega, ampak 
jesen se mi zdi pa čudovita – zaradi vseh barvnih odtenkov, zaradi tega, ker se kleti in police polnijo s pridelki, ki so zrasli 
na vrtu in njivi, in letos je še posebno lepo, ko vidimo sadna drevesa, ki se šibijo pod težo sadja na njih. Čeprav si poleti v 
društvu vzamemo »počitnice«, vseeno postorimo kakšno malenkost. Tako sva s predsednico konec junija obiskali našo 
članico, ki je praznovala visok okrogli jubilej.

JUBILANTKA
Konec junija sva s predsednico 
v Retjah 79 obiskali našo 
jubilantko Ivanko Mohar, 
ki je 19. 6. 2022 dopolnila 
okroglih in častitljivih 90 let. 
Ivanka je pristopila v naše 
društvo leta 1994, torej je 
bila članica že več kot 28 let. 

To je bil res poseben dan, 
dan, poln petja, in prav 
tako se je spominjam sama, 
ko sem pred leti prišla k 

društvu. Na vseh prireditvah in 
srečanjih sta s pokojno sestro Mimi peli, se veselili in s svojim 
pripovedovanjem spravljali ljudi v dobro voljo ter poskrbeli 
za veliko smeha in zabave.

Ivanka je bila rojena pri 
Krajčevih v Retjah kot 
dvojčica. Ko je bila stara 22 let, 
se je poročila k Jakljevim in 
bila tretja gospodinja pri hiši. 
Rodila je štiri otroke – dva 
fanta in dve dekleti. Imela je 
9 vnukov, 11 pravnukov ter 
1 prapravnukinjo. Živela je 
v hiši s sinom Bojanom in 
njegovo družino. 

Celo življenje je bila 
gospodinja, hodila je po 

njivah, skrbela za taščo. Povedala 
nam je, da ko je bila mlada, ni bilo kaj obleči in da je bilo 
včasih vsega škoda, sedaj pa je imela tri omare, polne oblačil. 

Ko je bila stara 17 let in pol, je šla z vlakom za tri mesece 
v delovno brigado v Beograd. Obnavljali so mesto po 
bombnem napadu. Rekla je, da so bili bolj lačni kot siti in da 
so bili pod vojaško komando. 

Do zadnjih dni si je še skuhala, rada gledala oddajo Vem in 
ob nedeljah sveto mašo in vsak dan je molila. Pred kratkim 
je padla v kopalnici in jo je v času najinega obiska še vedno 
vse bolelo. Hudomušno je pripomnila, da se tega, kar se je 
dogajalo med vojno, vsega spomni, za včeraj pa ničesar ne ve. 

Težko nam je, da nas je Ivanka v času od našega obiska pa do 
izida teh Odmevov za vedno zapustila in moramo za konec 
namesto zdravice in dobrih želja zapisati, da jo bomo za 
vedno ohranili v lepem spominu in naj počiva v miru.

18. SREČANJE UPOKOJENCEV PZDU 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINEKo
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V soboto, 18. 6. 2022, je v Trebnjem že 18. zapored potekalo 
srečanje upokojencev Pokrajinske zveze društev upokojencev 
Dolenjske in Bele krajine. V našem društvu smo organizirali 
brezplačen prevoz za naše člane in ker nismo napolnili 
avtobusa, smo povabili člane DU Sodražica in DU Ribnica, 
da se nam pridružijo. 

Prireditveni prostor in tudi organizacija srečanja sta bila 
odlična. Člani DU Trebnje so se res potrudili in nam priredili 
krasno srečanje. Najprej je udeležence pozdravil predsednik 
PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec, nato 
župan občine Trebnje Alojzij Kastelic in potem še predsednik 
ZDUS-a Janez Sušnik. Pripravili so nam animacijo športnih 
iger, pester kulturni program in odlično malico. Za dobro 
vzdušje in za prepoznavnost Loškega Potoka je poskrbela 
naša članica Fani Debeljak. Tudi plesalo se je, saj je igral 
ansambel Hit. 
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 Foto: Mira Morovič

2. SLIKARSKI EXTEMPORE
Pokrajinska zveza društev 
upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine je v petek, 17. junija 
2022, v sodelovanju z Občino 
Mirna Peč in Društvom 
upokojencev Mirna Peč ob 
občinskem prazniku občine 
Mirna Peč organizirala 2. 
SLIKARSKI EXTEMPORE 
društev upokojencev 
Dolenjske in Bele krajine, 
z upodobitvami kulturne, 
zgodovinske, etnološke in 
krajinske znamenitosti Mirne 
Peči.

Udeleženci so se zbrali pred 
Muzejem Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka v Mirni Peči. 
Organizator jim je priskrbel 

platna, obrazložil potek ustvarjanja in jim prepustil 
izbiro lokacije, pri čemer so jim za lažjo izbiro pomagali 
lokalni vodiči. 

Zaključek slikarskega dne je bil v avli gostilne Novljan, 
kjer bodo slike razstavljene do konca junija. Naslikali so 26 
platen, ki bodo pozneje premeščena v Muzej Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka, kjer bodo na ogled obiskovalcem muzeja.

Iz našega društva sta se slikarskega ustvarjanja udeležili 
članici Mira Morovič in Marija Anzeljc. Obema se za uspešno 
sodelovanje in zastopanje društva zahvaljujem.

21. 7. 2022 so se predsednica, Fani in Micka udeležile 
otvoritve razstave zgoraj omenjenih likovnih del slikarjev, ki 
je potekala v Mirni Peči, kjer je ocenjevalna komisija zbrala 
šest najboljših izdelkov in med temi je Mirina slika dosegla 
tretje mesto. Priznanje in simbolično nagrado je zaradi 
odsotnosti slikarke prevzela predsednica. Vse slike so res 
prava umetnost, predvsem tudi zato, ker lepo prikazujejo 
čudovite kotičke lepe mirnopeške pokrajine. 

Na prireditvi je nastopala tudi Fani Debeljak, ki je zrecitirala 
svoje lepe, čustvene pesmice.

PREDAVANJE – 
ZDRAVILNA ZELIŠČA
V torek, 28. 6. 2022, smo 
Ljudski univerzi Kočevje 
pomagali pri organizaciji 
predavanja zeliščarja 
Alojza Vidica na temo: 
ZRAVILNA ZELIŠČA. 
V večnamenskem objektu 
na Hribu se nas je zbralo 
okoli 20, predvsem članov 
našega društva. Alojz Vidic 
je leta 2015 pridobil NPK 
– nacionalno poklicno 
kvalifikacijo kot zeliščar. 
Samo predavanje je bilo 
razdeljeno na tri teme, in sicer: 
■ zdravilna zelišča meseca junija in julija (rman, prava lakota, 

šentjanževka, kopriva, plahtica, smetlika, drobnocvetni 
vrbovec, srčnica, lipa, ognjič …) 

■ osnove zeliščarstva ter

■ lymska borelioza. 

Proti koncu predavanja nam je predavatelj predstavil še 
nabrana zelišča in odgovoril na zastavljena vprašanja ter nam 
povedal in predlagal sestavine za ČAJ ZA VSAK DAN. Zanj 
potrebujemo naslednja zelišča: 

– dobra misel
– lipovi cvetovi
– meta (lahko več vrst) 
– melisa
– posušeni smrekovi vršički

 Foto: Karol Zagorc (PZDU) 
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– črni bezeg
– materina dušica
– koriander ali koper
– lupine mandarine
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ZAKLJUČEK PROJEKTA OBEDI TER OBREDI
29. 6. 2022 je v prelepem ambientu Škrabčeve domačije 
potekala zaključna prireditev projekta Obedi ter obredi. 
Iz našega društva smo se prireditve udeležile predsednica 
Marija Turk, Fani Debeljak in Albina Levstik. 
Andreja Škrabec, vodja projekta, nas je popeljala v čudoviti 
svet hrane suhorobarske dežele, nam še enkrat predstavila 
knjigo, se nam zahvalila za sodelovanje ter pripravila okusno 
degustacijo izbranih jedi. Bil je res lep, kulturen večer.

ROKODELSKA RAZSTAVA

Lepe vezene prtičke je izdelala sedaj že pokojna Silva Levstek 
iz Travnika, nekdaj tudi naša članica.

PIKNIK V OJSTRICI
V soboto, 20. 8. 2022, smo upokojenci našega društva imeli 
piknik v Ojstrici. Prostor 
in lepo urejeno kočo, 
ki se nahaja v prelepem 
okolju ob obronku gozda, 
nam v uporabo odstopita 
naša člana iz Malega 
Loga, Stanka in Janez 
Turk – Kindrova. Ob tej 
priložnosti se jima tako 
predsednica kot tudi člani 
upravnega in nadzornega 
odbora društva lepo 
zahvaljujemo za prostor in 
vse, kar nam nudita, in se 
seveda priporočamo še za 
naslednje leto. 
Prijavilo se je 50 članov, ki so 
se veselili našega srečanja in 
prijetnega druženja. Albina 
Levstik in Marija 
Slavec sta skuhali 
zelo okusne vampe, 
ki jih nekateri 
močno obožujejo. 
Mojster peke 
Roman Ogrinc 
pa nam je spekel 
še čevapčiče in 
vratovino. Na mizah 
smo imeli veliko 
sladkih dobrot, 
kavico in razne 
pijače.

upokojenci našega društva imeli
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Kar nekaj tednov imamo upokojenci Loškega Potoka v 
izložbenem oknu na pošti postavljeno razstavo z izdelki, 
ki smo jih naredili na naših rokodelskih delavnicah. 
Razstavljeno je veliko cvetja, ki so ga naše rokodelke izdelale 
za pokrajinsko razstavo. Tako so nastali ameriški slamnik, 
astre, mak in druge rožice, ki so izdelane iz recikliranega 
materiala, enako tudi vaze.
Razstavljeni izdelki se kažejo v vsej lepoti in trudu, ki smo ga 
vložili v delo.

Foto: arhiv Škrabčeve domačije
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Imeli smo tudi naliv dežja, ki je šel hitro mimo, in tako 
smo lahko igrali petanko. Pozno popoldne smo opazovali 
lepo mavrico, ki nam je še polepšala druženje. Hvala vsem 
udeležencem za prijetno preživet dan in hvala, ker ste se 
odzvali vabilu v tako velikem številu. 

FOTO ZGODBA

23. junija 2022 je 
potekalo slavnostno odprtje medgeneracijskega centra 
na Hribu, v katerem bodo tudi naši novi prostori, ki se jih 
že zelo veselimo. Na slavnostnem dogodku so nastopile 
Povasenke s povasencem Edom ter Fani in Micka s skečem. 
Da je bila prireditev res medgeneracijska, so poskrbeli še 
mladi harmonikaši in recitatorji. 

MALO ZA ŠALO:
Upokojenca Toneta zdravnik vpraša, če je kdaj slišal za 
zlorabo alkohola.

“Seveda, to je, ko nekateri s šnopsom čistijo rane, brišejo 
prah, perejo okna, celo mažejo rame in kolena!”

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

Fotografi je v članku: Tanja Lavrič in Marija Turk 

2323 jujuninijaja 22020222 jeje

Poletje se poslavlja, 
jesen ga že priganja,
naj se poslovi,
ona nerada obisk zamudi. 

Ima že darila,
ne pride praznih rok,
za vse je poskrbela,
naravo čudežno odela.

Sem deklica
še majhna bila, 
v oblekici prekratki
in bosih nog
tekla sem okrog. 

Lovila metulje sem preko trav,
lepih, rožnatih barv.
Na cvetko je sedel,
s krilci pomigljal,
se k drugi je podal.

Pobiramo sadove, 
kar zemlja obrodi,
za vse dobrote njene
smo hvaležni ji. 

Posvet so lastovke imele,
kdaj na jug bodo odletele,
ker po jeseni že diši,
zanje pri nas več hrane ni. 

Ni dolgo nikjer se mudil,
poljubček ji dal
in medek popil
pa k drugi zavil.

So cvetke vabile,
prelepe, mamljive,
metuljček, le pridi
iz čašice pit. 

ČAS ZA KULTURO: 
Fani Debeljak

JESEN PRIHAJA

ZA METULJI
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V Sloveniji poteka izobraževanje starejših že 39 let in smo 
po številu udeleženih, raznovrstnosti vsebin in kakovosti 
izvedbe v samem evropskem vrhu. Koncept slovenske 
univerze za tretje življenjsko obdobje izhaja iz humanističnih 
teorij izobraževanja in učenja iz osebnih vzgibov. Koncept se 
nenehno razvija in je dobil že več mednarodnih potrditev in 
priznanj. Društvo UTŽO Ribnica, Sodražica, Loški Potok je 
vključeno v Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje 
že četrto leto in organizira izobraževanja na vseh področjih, 
za katera občanke in občani pokažejo dovolj zanimanja. 
Z organizacijo izobraževanj, gibalnih in drugih dejavnosti 
poskušamo tako ustvariti pogoje za kakovostnejše življenje 
starejših. 

Društvo UTŽO smo ustanovili relativno pozno, leta 
2019. Odziv občank in občanov treh občin je bil nad 
vsemi pričakovanji in že prvo leto se je vključilo v različna 
izobraževanja 91 udeleženk in udeležencev v sedmih skupinah. 
Žal je izobraževanja prekinila epidemija in od predvidenih 
240 ur je bilo izvedenih le 156. Naslednje leto je bila večina 
izobraževanj opravljena »na daljavo«, pohodništvo in hoja 
na smučeh pa na prostem. Šele letos spomladi smo lahko 
nadaljevali s tujimi jeziki, računalništvom, uporabo pametnih 
telefonov in umovadbo. Krepko prek 100 udeleženih je 
realiziralo 215 ur izobraževanj. V vseh letih doslej pa je bilo v 
različnih izobraževanjih več kot 230 udeleženih. 

PRIJAVE:
pisno na naslov: Knafljev trg 2, Ribnica,
ali na e-naslov: info.u3.ribnica@gmail.com
ali na spletu: https://utzo-ribnica.s/

JEZIKOVNA IZOBRAŽEVANJA
1. Angleščina za začetnike 
Namenjena je udeležencem, ki v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju niso imeli tega jezika.
2. Angleščina s konverzacijo 
Za udeležence s pasivnim znanjem jezika. 
3. Angleščina 2 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so se v študijskem letu 
2021/2022 izobraževali v skupini mentorice Alenke Jalovec.
4. Italijanščina za začetnike 
5. Italijanščina 2 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so se v študijskem letu 
2021/2022 izobraževali v skupini mentorice Nade Lavrič.
6. Nemščina za začetnike
7. Nemščina s konverzacijo 
Za udeležence s pasivnim znanjem jezika.
8. Ruščina za začetnike 
9. Španščina za začetnike

V Loškem Potoku so se izobraževanja začela šele letos 
spomladi, ko so nam na osnovni šoli omogočili prostorsko 
in tehnično podporo. Finančna podpora Občine Loški 
Potok in župana Ivana Benčine pa je ključna, da se bodo 
lahko nadaljevala jeseni. Zato vse zainteresirane vabimo, da 
si ogledate ponudbo vsebin in dejavnosti za študijsko leto 
2022/2023 in se vključite v tiste, ki se vam zdijo zanimive. Vsi 
začetni tečaji bodo predvidoma brezplačni. Vabimo vas tudi, 
da predlagate nove vsebine, za katere menite, da bi lahko bilo 
dovolj zanimanja med »tretjedobniki« v Loškem Potoku. 

Kot doslej bo študij večinoma potekal v študijskih krožkih. 
Vsebine didaktično temeljijo na sodobnih andragoških 
spoznanjih, poglavitni izobraževalni cilji so aktiviranje 
vsakega udeleženca in njegovo sodelovanje v skupini za 
ohranjanje psihofizičnih sposobnosti.

Z namenom, zagotoviti kakovostno vodenje in čim boljše 
mentorje, se povezujemo z društvi UTŽO iz sosednjih 
občin v upanju, da širitev okužb covida ne bo spet preprečila 
izobraževanj. Vsekakor pa bomo za srečevanja v zaprtih 
prostorih zagotovili največjo možno zaščito.

Matjaž Nosan

INFORMACIJSKA IZOBRAŽEVANJA
10. Osnove računalništva; 
Word, Internet, E-pošta za začetnike, individualno 
prilagojeno predznanju, potrebam in sposobnostim 
udeležencev.
11. Računalništvo 2
Nadaljevalni tečaj računalništva za udeležence, ki so 
v študijskem letu 2021/2022 obiskovali tečaj osnove 
računalništva v skupini mentorja Leona Zobca.
12. Računalništvo 3 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so v študijskem letu 
2021/2022 obiskovali tečaj v skupini mentorja Leona Zobca.
13. Osnove informacijske komunikacije
Izobraževanje je namenjeno seznanjanju in uporabi 
računalniških orodij za video komuniciranje, Zoom in 
Teams. Ob verjetnem zaostrovanju epidemioloških omejitev 
združevanja bo obvladovanje teh veščin neobhodno za 
izobraževanje na daljavo.
14. Informacijsko komuniciranje 2
Tečaj je namenjen udeležencem, ki so se že udeleževali 
izobraževanja na daljavo.
15. Uporaba pametnih telefonov
Seznanjanje in uvajanje v najuporabnejše funkcije sodobnih 
GSM-naprav.

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
LOŠKI POTOK – DRUGO ŠTUDIJSKO LETO

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ IN DEJAVNOSTI V ŠTUD. LETU 
2022/2023
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16. Uporaba pametnih telefonov 2
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so v študijskem letu 
2021/2022 obiskovali izobraževanja v skupini mentorja 
Jožeta Zidarja.

DRUGA IZOBRAŽEVANJA
17. Umetnostna zgodovina
Obiskovanje, ogledi in seznanjanje z umetnostno dediščino 
ožjega okolja; galerije, arhitektura, nabožna umetnost. Obiski 
umetnostnozgodovinsko pomembnih krajev in prireditev v 
širšem okolju.
18. Vedeti ali verjeti – odnos med znanostjo in religijo v 
sodobnem času
Seznanjanje z družbenimi funkcijami znanosti in religije, 
značilnostmi religioznosti v sodobnem času, tipi religij in 
slovenskim predkrščanskim staroverstvom. 
19. Literarno ustvarjanje
Ustvarjanje in pripovedovanje krajevnih, družinskih in 
osebnih zgodb, analiza literarnih besedil.
Seznanjanje s pesniškimi stili in zvrstmi.
20. Ohranjanje spomina in kognitivnih funkcij
Reševanje vaj za krepitev spomina in ohranjanje umskih 
sposobnosti pomnjenja, koncentracije, presojanja, ustvarjanja 
in kombiniranja. 
21. Logika za seniorje
Seznanitev s strukturami logičnih računov, reševanje 
in sestavljanje logičnih stavkov. Namen je ohranjanje 
umskih sposobnosti analiziranja, sintetiziranja, sklepanja, 
koncentracije in kombiniranja.
22. Dedki, babice, vnuki – izobraževanje za stare starše 
Analize tipičnih primerov dobrih vzgojnih praks, seznanjanje 
s pogostimi napakami in pomanjkljivostmi starostarševske 
vzgoje. Seznanjanje s sodobnimi spoznanji predšolske 
pedagogike o vzgojnih problemih v času epidemije.
23. Usposabljanje mentorjev
Andragoške vsebine didaktičnega in metodološkega 
usposabljanja za verifikacijo strokovne usposobljenosti za 
študijsko področje. Organizira jih Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje.
24. Miselne igre
Bridge, tarok in šah za začetnice. 
25. Učimo se igrati na citre
Glasbeno izobraževanje je namenjeno začetnicam in 
začetnikom, ki želijo obvladati osnove igranja na citre. 
Vadbene inštrumente bo zagotovila mentorica.
26. Likovno ustvarjanje
Seznanjanje s slikarskimi in risarskimi tehnikami, skiciranjem, 
senčenjem, kompozicijo in barvami.

GIBALNE DEJAVNOSTI
27. Izobraževalno pohodništvo
Spoznajte Claustro in druge skrite znamenitosti iz našega 
okolja: prilagojeni eno-, dve- in triurni pohodi do obeležij 
ostankov rimskega obrambnega zidu nad Sodražico, 
seznanjanje z zgodovino nastanka. Degustacija domačih 
sirov v vasi Benete. Ogled korita Kadice.
29. Ohranjanje telesnih sposobnosti
Starejšim prilagojena telovadba vključuje tudi seznanjanje z 
gibalnimi značilnostmi starostnikov in s pomenom gibanja v 
poznejših letih, športne igre, aktivno sodelovanje in druženje. 
Gibalne aktivnosti bodo potekale v dvorani TVD Partizan.
30. Plesni klub – zaplešimo spet angleški in dunajski valček. 
Glede na specifiko izobraževanja in dosedanje izkušnje se je 
potrebno prijaviti v parih.

31. Kolesarjenje
Organizacija kolesarskih izletov (5 km, 10 km, 15 km, 20 
km) po Ribniški dolini z druženjem po končani vožnji. 
32. Hoja na smučeh
Tečaj vključuje seznanjanje z osnovno opremo, demonstracijo 
varne hoje s tekaškimi smučmi na pripravljenih progah in 
z individualno podporo. Za začetnike UTŽO zagotavlja 
osnovno opremo: smuči, čevlje, palice.
33. Badminton
Intenzivnost tečajev bo prilagojena sposobnostim 
udeležencev. Organizirana bosta 10-urna tečaja za začetnice 
in začetnike.
34. Biljard
Zainteresirani se lahko vključite v skupini biljard za začetnice 
in biljard za začetnike. Seznanjeni boste z osnovami igranja 
biljarda, opremo in pravili. Tečaj traja 10 ur.
Po tečajih se boste lahko vključili v skupine za družabno 
igranje biljarda enkrat tedensko.
35. Balinanje
Zainteresirani se lahko vključite v skupini balinanje za 
začetnice in balinanje za začetnike. Tečaj traja 10 ur. 
Seznanjeni boste z osnovami balinanja, opremo in pravili. 
Tečaj bo potekal na balinišču v Rakitnici.
36. Prvenstvo v balinanju za članice in člane
Društvo organizira balinarsko prvenstvo ženskih, moških 
in mešanih dvojic. Potekalo bo na balinišču v Rakitnici 
v dopoldanskem času. Za izvedbo prvenstva so potrebne 
najmanj 4 dvojice.

PREDAVANJA, FORUMI, IZLETI
Društvu UTŽO bo v študijskem letu 2022/2023 ponudilo 
članstvu in širši javnosti predavanja z zanimivimi temami, 
aktualnimi za starejše. Članice in člani lahko za ponujene 
vsebine izrazijo interes enako kot za izobraževanja in 
dejavnosti. Posamezna predavanja bomo organizirali ob 
najmanj 20 prijavah.
Skrb za možgane 
Staranje kot dejavnik tveganja za nevrodegenerativne 
bolezni, preventivna dejavnost in ustrezen življenjski slog.
Pomoč bolniku
Predstavitev spoznanj in izkušenj dolgotrajne skrbi za bolnika 
in sodelovanja v njegovi rehabilitaciji.
Prehrana starejših
Vpliv in koristnost primerne prehrane za nadzorovanje 
kakovostnega telesnega in umskega staranja.
Forum: Starizem kot družbeni pojav in pomen socialne 
vključenosti starejših
Diskriminatorna zdravstvena, politična in medgeneracijska 
obravnava in stigmatiziranje starejših. Pomen socialne 
interakcije, politične udeležbe in družbenega povezovanja 
starostnikov. 
Festival medgeneracijskega povezovanja, Cankarjev dom, 
oktober 2022. Soorganizator festivala je Slovenska univerza 
za tretje življenjsko obdobje. Organiziran bo skupinski obisk 
s prevozom.

FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJ
Društvo UTŽO s prijavami na državne in občinske razpise 
zagotavlja večino sredstev, potrebnih za izvedbo izobraževanj. 
Večino potrebnih sredstev zagotavlja Občina Ribnica. Vsi 
začetni tečaji v obsegu do 20 študijskih ur so brezplačni. Za 
financiranje nadaljevalnih izobraževanj je potrebno delno 
sofinanciranju udeležencev. Višina zneska sofinanciranja bo 
odvisna od števila udeležencev v skupini in stroškov izvedbe.
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Poletje se je poslovilo, tako lahko tudi nevtralci namenimo 
par besed o našem poletnem delovanju. Po dveh koronskih 
letih, ko z izjemo tekov nismo izvedli nobene naše prireditve 
ali večjega druženja, smo se letošnjega leta prav vsi veselili. 
Predvsem v upanju, da se vrne druženje v stare tirnice in da v 
avgustu ponovno izvedemo dve naši največji prireditvi, Tek 
po sledeh medveda in Igre brez meja.

Tako je poletje prav hitro prišlo, nevtralci pa smo morali 
zavihati rokave ter pričeti s pripravami na naš vikend. Letos 
smo teke izvedli v soboto, 13. 8., dan pozneje pa še Igre brez 
meja. 

potrebno organizirati otroške teke v treh različnih starostnih 
kategorijah in še v kategoriji, kjer tečejo predšolski otroci, ta 
pa se ne šteje za skupno točkovanje. Proge otroških tekov so 
bile speljane v okolici prireditvenega prostora. Štart in cilj 
glavnega teka je bil v Retjah, proga pa poteka po makadamskih 
poteh do Bloščka in nazaj. Letos smo se odločili, da tek malo 
popestrimo, zato smo obrnili smer trase. To je seveda vneslo 
pričakovanje in radovednost med tekmovalci, saj ni nihče 
vedel oziroma pričakoval, kaj nova proga prinaša, vsekakor pa 
tudi letošnja proga ni zmanjšala težavnosti teka. Za tekače je 
letos poskrbelo tudi vreme, saj so padavine na dan tekmovanja 
prijetno ohladile ozračje, samo tekmovanje pa je potekalo v 
delno jasnem vremenu. Na progi, dolgi 7,5 km, je pri moških 
slavil Tadej Osvald (TD Lončar) s časom 28:02, pri ženskah pa 
je slavila Brigita Martinčič (Izišport) s časom 34:51. Rezultate 
teka si lahko ogledate na spletni strani Notranjskega tekaškega 
pokala. Teka odraslih se je udeležilo 67 tekačev in tekačic, 
šolskega teka 25 otrok, predšolskega pa 19 otrok. Po končani 
uradni razglasitvi rezultatov je letos za zabavo navzočih 
poskrbel DJ Weby.

Naslednji dan, torej v nedeljo, 14. 8., pa smo po dveh letih 
premora izpeljali Igre brez meja. Na igrah je sodelovalo šest 
ekip, ki so se pomerile v petih igrah. Poleg tradicionalne igre 
– molže so se ekipe pomerile še v igrah letni slalom, aqua 
fresh, sajenje krompirja in pobiranje sadja iz vode. Tudi po 
dveh letih premora je ponovno zmagala ekipa Malnarji pred 
ekipo Tamladi Retjanci, tretje mesto pa je dosegla ekipa 
Volčjaki. Sodelovali sta še ekipi Bloški voli in R-les Jurjevica. 
Igre so seveda zabavnega značaja, saj velja slogan: Važno 
je sodelovati, ne zmagati. Med igrami je kot popestritev 
potekalo metanje podkev. 

TEK PO SLEDEH MEDVEDA IN IGRE BREZ MEJA

Tek po sledeh medveda šteje tudi za Notranjski tekaški pokal. 
Ker v Notranjskem tekaškem pokalu tekmujejo tudi otroci, je 
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Kot vedno smo po končanih igrah pripravili veselico, na 
kateri je letos obiskovalce zabaval ansambel Boršt. Izvedli 
smo tudi nagradno igro tombola z bogatimi nagradami, 
glavna nagrada pa je bil rastlinjak. Seveda nismo pozabili 
tudi na najmlajše, ki jim je bil namenjen napihljiv tobogan. 
Ob dejstvu, da je bil naslednji dan dela prost dan, se je veliko 
število ljudi zadržalo še pozno v noč. Predvsem smo veseli, 
da prireditev poleg domačinov pritegne veliko obiskovalcev 
vseh generacij iz bližnjih in daljnih krajev. To potrjuje, da so 
Igre brez meja še vedno uveljavljena prireditev, ki pritegne 
ljudi v želji po druženju v naše lepe kraje.

Sama prireditev velja za zelo zahtevno tudi iz organizacijskega 
in finančnega vidika. Zato se nevtralci zahvaljujemo vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli k izvedbi te prireditve, sponzorjem, 
ki so nas podprli s finančno-materialnimi sredstvi, in lokalni 
skupnosti.

Jure Lavrič

V Kulturno-športnem društvu Draga je bil letošnji pohod 
prav poseben, saj smo obeležili njegovo 20-letnico. Naš pohod 
»živi« v naših krajih že kar dve desetletji in na to smo prav 
ponosni. Idejna zasnova pohoda sega v same začetke delovanja 
našega društva, ko ga je še vodil prvi predsednik Milan Poje. 
Pohod pa se je začel realizirati pod okriljem predsednika 
Robija Cimpriča. Prvi pohod je potekal leta 2002. Takrat 
smo pohodniki štartali v vasici Lazec, in sicer »pri Štal«. 
Vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot sta vrsto let sodelovali 
z našim društvom pri organizaciji in izvedbi pohoda. Seveda 
pa nikakor ne smemo pozabiti tudi drugih vaških skupnosti 
naše doline, ki so bile pripravljene sodelovati pri pohodu. Tu, 
v južnem delu Slovenije, kjer leži naša Dragarska dolina, smo 
zares obkroženi s čudovitimi potmi po gozdovih in travnikih. 
In te poti so nekoč uporabljali naši predniki za prehajanje iz 
kraja v kraj in za prenašanje raznovrstnih tovorov. Bile so to 
povezovalne poti med kraji naše doline in od tod tudi ime 
našega pohoda. 

V soboto, 30. julija, smo se pohodniki zbrali v Novem Kotu. 
Vreme se je z nami tako rekoč prav pozabavalo, saj nas je 
zjutraj pozdravil dež, pred pohodniško soboto in za njo pa 
nas je sonce grelo vse tja do 34 stopinj. Zanimivo, mar ne? 
Ampak pravi pohodniki hodijo tudi po dežju. Nekaj uvodnih 
besed sta nam namenila predsednik vaške skupnosti Novi 
Kot Franci Vesel in naš novi predsednik KŠD Tit Ortan. 
Potem pa smo se pogumno odpravili na pot. Za popotnico so 

nam člani vokalno-inštrumentalne zasedbe Binklarji zapeli 
pesem. Pot do lovske koče na Brinohu se je vseskozi vpenjala. 
Dež ni in ni prenehal, ampak mi smo vremenu primerno 
oblečeni pridno nadaljevali pot do Lazca. »Pri Štal« nas je 
v imenu vaške skupnosti Lazec pozdravila mlada vaščanka 
Anamarija Volf. Imeli smo prijetno pogostitev. Ko smo se 
posladkali in okrepčali s pijačo, nam je nekdanja tajnica 
društva Mojca Osvald na hudomušen in nadvse zanimiv 
način predstavila idejno zasnovo pohoda ter nekaj informacij, 
kako se je ideja razvijala in kasneje tudi realizirala. Pot smo 
nadaljevali do Starega Kota, kjer smo ostali brez besed, saj 
nas je tam čakalo pravo razkošje sladkih dobrot. Miza je bila 
tako bogato obložena, da se je bilo prav težko odločiti, s čim 
bi se posladkali. Po sladkanju pa nas je čakal še zadnji del 
poti do Novega Kota. Ko smo že v soncu prispeli na cilj, nas 
je tam čakal topel obrok, za katerega sta poskrbela kuharja 
slovenske vojske.

Po obilnem in slastnem obroku smo se zavrteli ob živi 
glasbi. Še celo po soncu smo plesali in bilo je zelo prijetno. 
Smo pa seveda drug z drugim poklepetali in se družili še 
celo popoldne, do poznih večernih ur. Drug drugemu smo 
izmenjali mnenje o izpeljanem pohodu. Ugotovili smo, da je 
bil pohod kljub dežju prijeten in odlično izpeljan. In to je bil 
tudi naš cilj. 

Organizacija in izvedba pohoda ni mačji kašelj, organizacijsko 
in finančno. Zato smo vedno veseli kakršne koli pomoči. 

20-LETNICA POHODA - PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
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OBČINA LOŠKI POTOK nam je v vseh teh letih vedno 
stala ob strani, moralno in finančno. Brez nje tudi nas ne 
bi bilo, saj so nas na občini vedno podprli. Prisluhnili so 
našim idejam in ustregli našim prošnjam. Vsako leto so nam 
namenili finančna sredstva za izvedbo našega pohoda in tako 
je bilo tudi letos.

Naše zvesto spremstvo so 
vedno tudi člani PGD Trava 
in PGD Podpreska. Iskreno se 
jim zahvaljujemo za vsa ta leta, 
da skrbijo, da naši pohodniki 
niso žejni, da nas varujejo, 
ko prečkamo ceste, in da nas 
odpeljejo, ko ne zmoremo več 
hoditi. Letos sta za nas skrbela 
Janko Cigale in Toni Marinčič. 

V teh letih smo lahko zaupali tudi 
našim bolničarkam in bolničarju, 
in sicer Borisu Stanešiču, Tanji 
Križ, Liljani Miklič in Barbari 
Šepši. Tudi letos smo varno 
hodili, saj nas je spremljala Meta 
Sedlar, ki bi nam priskočila na 
pomoč, a smo vsi srečno in zdravo 
prišli na cilj. 

Za hrano je dolga leta skrbel naš 
zvesti kuhar Davor, tokrat pa se iskreno zahvaljujemo Marku 
Florjančiču, ki nam je pomagal pri organizaciji prehrane. 
Predlagal nam je kuharja slovenske vojske. Mi smo mu takoj 
zaupali in kuharja sta dokazala, da sta vsekakor kos kuharski 
nalogi na našem pohodu. Zahvaljujemo se tudi za ves doniran 
pribor in skledice za obrok. 

REKREACIJA IN ŠPORT

Hvala vaški skupnosti Lazec in Stari Kot za lep sprejem 
in pogostitev. Hvala Franciju Veselu, predsedniku vaške 
skupnosti Novi Kot, za vso podporo, pomoč in prav tako za 
organizacijo. S prijetno in pozitivno komunikacijo nam je 
pohod uspel in vsi smo bili zelo zadovoljni. 

Pohod je odlična priložnost, ne samo za športno aktivnost, 
ampak tudi za druženje. Srečamo se z marsikom, ki ga dolgo 
nismo videli ali pa se z njim ne srečujemo prav pogosto. 
Vzdušje na našem pohodu je vedno pozitivno. Pohodniki 
se radi vračajo na ta pohod, saj jim vedno ostane v lepem 
spominu. 

Tokrat smo dokazali, da je prava komunikacija pot do 
uspeha, da nam dež nič ne more in da je nasmeh darilo, ki je 
brezplačno in ga vedno dobiš nazaj, če ga le podariš. Kaj pa 
drugo leto? Takole bomo rekli: enkrat pa naj ostane majhna 
skrivnost, kod, kam, kje in kako. Zagotovo pa v Dragarski 
dolini. 

Za KŠD Draga
Nevenka Dražetić 

Velika zahvala gre tudi drugim našim pridnim donatorjem, 
ki so nas finančno podprli. To so: 

■ DIGIT trgovsko-proizvodno podjetje, 
import-export d. o. o.

■ ANIS TREND, proizvodnja in storitve d. o. o. 

■ GAZETA, finančno računovodske storitve in 
posredništvo d. o. o. 

■ ŽAGA TRADE d. o. o. 

■ CHIPO LEVSTEK JOŽE s. p. 

■ POLIESTET, proizvodnja in trgovina d. o. o. 

■ AGRARNA SKUPNOST SREDNJA VAS

■ BLAŽ PAJNIČ, kmetijsko-gozdarske storitve

■ ROK GRGURIČ, posek in spravilo lesa s. p. 

■ DUŠAN ZBAČNIK, posek in spravilo lesa s. p. 
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Člani SIBOR INOTHERM so 
se med 16. in 18. 9. 2022 udeležili 
mednarodnega turnirja v ju-jitsu 
borbah in duo sistemu za vse kategorije. 
Tekmovanja, ki je potekalo v Banja Luki, 
se je udeležilo 650 tekmovalcev iz 19 
držav.

Barve SIBOR INOTHERM je zastopalo 12 tekmovalcev, ki 
so odlično nastopili, saj je večina osvojila medaljo (2 zlati, 2 
srebrni in 2 bronasti medalji). Prvi dan so nastopili ju-jitsu 
borci, v drugem dnevu pa so bili na tatamiju večinoma člani 
v duo sistemu.

Uvrstitve naših tekmovalcev so bile naslednje:

■ Neža Levstik in Sara Divjak 1. mesto

■ Hana Rus in Evelin Kožuh 1. mesto

■ Anže Golež in Sara Divjak 2. mesto 

■ Mija Kocuvan in Sara Čaušević 2. mesto

■ Dorin Ofak 3. mesto

■ Laura Zajc 3. mesto

■ Rebeka Duščak 5. mesto

■ Jan Divjak 5. mesto

■ Tinkara Golja 7. mesto

Člani Siborja so s 6 medaljami in dobrimi borbami pokazali 
dobro pripravo za nastop na svetovnem prvenstvu v Abu 
Dhabiju, ki bo konec oktobra.

Kakor je bilo uspešno tekmovanje v Banja Luki za naše 
tekmovalce, je bilo uspešno tudi za naši članici, Tino Pelc in 
Saro Besal, ki sta opravljali in naredili izpit za kontinentalnega 
B-sodnika za borbe in duo sistem/show.

Predsednik SIBORJA 
Elvis PODLOGAR

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM Z MEDNARODENGA 
TURNIRJA – BALKAN OPEN 2022
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Vse se razvija, digitalnemu svetu 
povprečen človek že ne more dobro 
slediti; lahko pa sebi, če to želi, si vzame 
malo časa za pogled vase, da ustreže 
vsem vidnim in nevidnim delom telesa.

Za nami je še ena koristna in prijetna 
sezona joge, ko poskrbimo zase, torej 
za fizično, duševno in duhovno podobo 

in kvaliteto, še posebej pa za neprestano aktiven um. Dobro 
se prileže sproščanje vseh delov telesa, še posebej ker je 
pozornost usmerjena vase, ko se um umirja in ko lahko 
sledi vsak svojemu sproščenemu dihanju. Dobro in pravilno 
dihanje daje možnost za dobro počutje, zmanjšanje bolečin, 
boljšo držo, umirjene, urejene misli in ko ga spremljamo, 
lahko brez pretiravanja temu rečemo samozdravljenje. 
Fizično telo razgibamo s hitrejšim izvajanjem vaj, za dober 
pretok krvi, močno srce, mišice, seveda vsak po svojih 
zmožnostih. Z nadaljnjimi vajami jogijskega značaja – 
počasno, umirjeno izvajanje – prijetno razgibamo telo, se 
še bolj poglobimo vase, obnovimo življenjsko energijo in 
še bolj umirimo um, ki zaradi razpršenosti na vse konce 
učinkuje na stanje fizičnega telesa. Posledica razpršenosti 
uma so napetosti fizičnega telesa, te pa vodijo v bolečino, 
disharmonijo telesnih procesov; k temu pripomore še naša 
podzavest z nepredelanimi življenjskimi situacijami ... Prav 
zato je potrebno na novo obnavljati harmonijo telesa in 
duha, še bolje jo je redno vzdrževati. 

V pretekli sezoni smo spoznavali koristi dihanja, tudi letos 
ne bomo pozabili, sploh ko bomo spremljali svoje trenutno 
stanje, občutke fizičnega in duševnega dela, čemur danes 
rečemo tudi čuječnost, pa segli tudi v preteklost, da 
razrešimo moteče vzorce delovanja.

Poznamo medicinsko anatomijo človeka, poznamo pa 
tudi ezoterično anatomijo po jogijskih principih, kot so 
energijski nivoji in centri ali čakre, kanali …, po taoističnih 
meridijanih, na katere vplivamo z vsem svojim fizičnim, 
duševnim in duhovnim delovanjem, posledično pa na lastno 
počutje. Obenem si s tem že oblikujemo ne samo sedanjost, 
temveč seveda tudi prihodnost, zato je velikega pomena, 
da se znamo ustaviti v tem trenutku, biti tukaj in zdaj. To 
vse so znanja, ki jih pridobivamo na vadbah, saj za nas ni 
pomembno samo fizično telo, kot je to ponekod, ampak telo 
z vsemi vidnimi in nevidnimi deli.

Tako bo tudi naše delo v novi sezoni v vaši občini 
nadaljevanje sedanjosti, razreševanje preteklosti za 
boljšo prihodnost, dobro počutje, notranje zadovoljstvo, 
pozitivno naravnanost, razumno sprejemanje življenja 
v vseh njegovih odtenkih brez večjih stresov. LEPO 
POVABLJENI NA 90-minutno VADBO.

Prijave: Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica, 
041 397 789; www.jvvz.org/ribnica. 

SPOZNAVAMO SE Z VADBO JOGE IN ENERGIJSKO 
ANATOMIJO TELESA

VVV
p

vv

REKREACIJA IN ŠPORT
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SPOMINI NA PRETEKLOST

Bila je topla sobota. Julijsko sonce je žgalo kot za stavo. V 
vasi Novi Kot je bilo vse pripravljeno za SPOMINSKO 
SLOVESNOST – 80-letnico roške ofenzive in 80. obletnico 
požiga vasi Novi Kot in Stari Kot. Letošnja obletnica roške 
ofenzive je bila v programu ZZB Slovenije predvidena kot 
osrednja prireditev za leto 2022. 

Naj na kratko predstavimo ti dve vasici. Omenjena kraja 
spadata v samostojni Sloveniji v občino Loški Potok. 
Nekoliko oddaljeni sta in večji del ležita ob državni meji z 
Republiko Hrvaško (Čabar). Zaradi redke poseljenosti in 
majhnega števila prebivalcev tvorita eno vaško skupnost. 
Sicer pa vodi do obeh vasi asflatna cesta, dobra internetna 
povezava, vsaka vas ima svoj vodovod in tudi vse stranske 
poti so asfaltne. Težje je za zaslužek, saj se zaposleni vozijo v 
dokaj oddaljene kraje. 

Drugače je bilo tod pred 2. svetovno vojno. Gosto naseljeni 
vasici sta imeli vsaka svojo šolo – bilo je veliko otrok in 
mladih. V vasi je bila trgovina, gostilna, gasilski dom, aktivno 
sokolsko društvo in še kaj. 

Omenjena vojna je popolnoma spremenila življenja, 
zdesetkala prebivalce in obe vasici sta bili do 29. julija 1942 
popolnoma požgani. Največji davek so plačali vaščani, ki so 
svojo golgoto preživljali v taboriščih smrti. Mnogi so ostali za 
vedno tam. Ne lakota – glad in drugo nečloveško trpinčenje 
je vzelo moč življenju otrok, mladim in starejšim. Tudi po 80 
letih se teh življenj ne da nadomestiti. 

Zakaj je italijanski okupator požgal omenjeni vasici?

Italijani so pri nas že s prihajajočo rimsko kulturo ukinili 
kakršnokoli življenjsko gibanje. Zatrto je bilo vse kulturno 
izražanje in domačine so hoteli nasilno prisiliti v potujčevanje. 
Pri tem so naleteli na odpor, saj je bil gnev vaščanov že 
takoj močan. Mladim fantom in možem, ki so se tudi pri 
nas hitro organizirali in se v gozdovih priključili različnim 
partizanskim enotam, je ostal samo en izhod – uprimo se.

Seveda je do upora prišlo. Posledice so bile hude, človeškega 
trpinčenja preveč. Vendar je bila nazadnje zmaga nad 
okupatorjem v prid NOB. Prav ta dejstva je v svojem 
obširnem govoru izpostavil slavnostni govornik – tov. 
Marijan Križman, predsednik ZZB Slovenije. 

Uvodni nagovor je imel predsednik KO ZB Draga Anton 
Cimprič. Med drugim je lepo nagovoril domače preživele 
taboriščnike, opozoril na velike posledice roške ofenzive v 
naših vaseh, dotaknil se je tudi Kajuhovega leta. 

Vse navzoče je s prijetnimi mislimi in opozorilom na težko 
preteklost nagovoril podžupan občine Loški Potok – Maks 
Lavrič.

Velik pomen ohranjanja vrednot NOB sta poudarila Janez 
Komidar – župan Loške doline in dr. Vladimir Prebilič 
– župan občine Kočevje. Prav Prebilič, ki ceni in spoštuje 
vrednote NOB, je zelo poudaril, da smo za domovino in 
dobrobit ljudi v njej odgovorni izključno sami. Vse se začne 
in konča pri človeških vrednotah. 

Herman Janež ml. – predsednik taboriščnega odbora 
Rab-Gonars, je potegnil misel in opozoril, da generacija 
taboriščnikov počasi odhaja, mlajši in mladi pa so premalo 
podučeni o pomenu ohranjanja teh vrednot. Vrednote, 
pridobljene v vojni, pri mladih izgubljajo svoj pomen. 

Predsednik Udruge antifašista grada Čabra – Miroslav Turk 
je zaključil, naj se fašizem nikoli več ne pojavi in da je naša 
naloga ohranjati spomin na dogodke NOB.

Prireditev je bila pospremljena s kulturnim programom, 
kjer se je zvrstilo mogočno zborovsko petje ob spremljavi 
dveh orkestrov. Domača pevska skupina Binklarji je zapela 
ob spremljavi harmonike, violine in kitare. Sledila sta 
dva recitala. Zadnji so nastopili otroci, ki so se z mislimi, 
svečkami in rožicami poklonili generaciji, ki je med vojno 
umrla v taboriščih in na bojiščih. 

SPOMINSKA SLOVESNOST V NOVEM KOTU
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SPOMINI NA PRETEKLOST

Talci in vse žrtve fašizma Novega Kota in Starega Kota imajo 
v Novem Kotu obnovljen spomenik. Vklesana so vsa imena s 
priimki. Domačini, ki tudi še po 80 letih obžalujemo toliko 
žrtev, se še kako strinjamo z mislijo, ki je vklesana na hrbtni 
strani spomenika:

»DOKLER BO ŽIVEL ROD

ŠUMEČIH GOZDOV

NOVEGA IN STAREGA KOTA,

BO OSTAL SVETAL

SPOMIN NA ŽIVLJENJA,

DAROVANA ZA SVOBODO

DOMOVINE«.

Spominska slovesnost je potekala pod okriljem ZZB za 
vrednote NOB Kočevje, Cerknica, KO ZB DRAGA in 
vaške skupnosti NOVI KOT - STARI KOT. 

Pokroviteljstvo so prevzele Občine Loški Potok, Kočevje, 
Cerknica, Loška dolina in Bloke. 

Pravzaprav je s KO ZB Draga sodelovala kompletna lokalna 
skupnost Dragarske doline, kamor naši dve vasici teritorialno 
pripadata. 

Vsem institucijam in posameznikom HVALA za pripravo in 
pomoč!

KO ZB DRAGA

Zgodbo Ogenjce kot 
tudi mnogih drugih 
prizorišč partizanske 
tragedije ali zmage bi 
lahko začeli z: Bilo 
je nekoč … S temi 
besedami se pogosto 
začenjajo pravljice. 
To našo zgodbo 
lahko nadaljujemo z 
besedami 95-letnega 
Stanka Rusa, 
pričevalca tistih 
dogodkov: »Ko je 
sonce zašlo preko 
Rajske gore v zaton, 
je pustilo za seboj 
krvavo rdeč oblak, 
kot bi le-ta grozeče 
opozarjal na dogodke, 
ki so prihajali.« Za 
nekoga so ti dogodki, 
ki so se zgodili pred 
80 leti, res pravljica, 
za druge še resnično, 
doživeto dejanje. 

Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico 
Ogenjca je skupaj z ZB za vrednote NOB Ribnica letos 
organiziralo spominsko slovesnost ob 80-letnici teh 
tragičnih, a vsekakor junaških dejanj ranjencev in njihove 
bolničarke Mimice. 

Slovesnost je bila, kar je sedaj že tradicija, zadnjo julijsko 
nedeljo, 31. 7. 2022, ob 11. uri. Letos je bilo vreme lepo, 
sončno, morda celo malo bolj hladno, kot je bilo sicer letošnje 
poletje, vsekakor pa za mnoge prav prijetno, ko so nas medse 
vzele sence dreves še vedno mogočnih gozdov Velike gore. 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Dušan Keber, 
zdravnik, humanist, znanstvenik in politik. V svojem 
govoru je poudaril žrtvovanje ter hrabrost teh ljudi in se tudi 
spraševal, ali bi bili danes mi pripravljeni in sposobni narediti 
dejanje, podobno dejanju ranjencev in njihove bolničarke 
med krvavo roško ofenzivo leta 1942.

Ponovno je sredi teh mogočnih gozdov zadonela lepa in 
mogočna partizanska pesem iz grl MoPZ Radomlje. Svoj 
»meh«, kot so pogosto imenovali harmoniko partizani, 
sta raztegnila harmonikarja Tone in Rajko iz Dobrove. 
Seveda pa ne gre brez recitacij. S spoštljivim zavedanjem 
in pripadnostjo tradiciji spomina na dogodke v 2. svetovni 
vojni so izvedle svoje recitacije Jana Šega, Majda Rački in 

OGENJCA – MINILO JE 80 LET
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Jelka Domevšček, vse tudi članice združenja borcev. Za 
še boljše vzdušje pa je poskrbela Marjetka Popovski, ki je s 
čutno zapetimi partizanskimi pesmimi ob spremljavi kitare 
navdušila obiskovalce spominske prireditve.

Letos, kot naj bi velevala tradicija, predsednik društva Jaka 
Bartol ni imel zadnje besede, pač pa je imel prvo. V svojem 
nagovoru je pozdravil vse prisotne in spomnil na žrtve in 
trpljenje vasi Travnik in zaselka Bela Voda v roški ofenzivi 
ter tragedijo in žrtve bolnišnice Ogenjca. Poudaril je tudi, 
da se nekateri nič ne naučijo iz zgodovine in se dogodki zato 
radi ponavljajo. Povedal je tudi, da letos, čeprav je okrogla 
obletnica, župana ni. Na koncu se je poslovil od aktivne vloge 
pri vodenju društva, ki ga je vodil 13 let, sedaj pa ga predaja v 
druge roke. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so z njim vsa ta leta 
sodelovali in mu pomagali, da je Ogenjca ostala tisto, kar je 
vsa leta bila. To je spomin na tragične dogodke in na junaška 
dejanja partizanskih ranjencev in to je prireditev, ki je vsakič 
zelo dobro obiskana.

Pred prireditvijo je delegacija ob spremstvu častne straže 
pripadnikov gardne enote Slovenske vojske položila ikebano 
pred vhodom v jamo. Po končani prireditvi pa je sledilo še 
tovariško srečanje, ki je bilo tu vedno lepo, ki je potekalo 
v sproščenem vzdušju, kjer ni bilo prevroče, kjer so bili 
ljudje dobre volje in kjer so bili gostitelji izredno prijazni. 
Obiskovalci so na Ogenjco prihajali različno, tudi peš in s 
kolesi. Ogenjca se tudi letos ni izneverila tradiciji dobrega 
obiska, kljub temu da je bilo vmes dve leti koronskih časov. 
Prireditev je bila zanimiva, prisrčna, videlo se je, da so izvajalci 
to naredili s srcem. Tako prireditev kot družabno srečanje po 
njej sta potekala v pravem tovariškem vzdušju, kar je tradicija 
Ogenjce že vrsto let, in kot je že zapisano, gre zasluga za vse 
to pridnim organizatorjem prireditve, članom društva in 
njihovemu predsedniku.

Naj bodo končne besede tega prispevka besede iz pesmi 
Partizanski zdravniki:

»Ogenjca – tu je četa ranjenih partizanov bolničarko 
Mimico prosila, naj življenje jim vzame, da jih sovražnikov 
roka ne bo zasledila, in Mimica se skupaj z ranjenci za častno 
smrt je odločila.«

Irma Grbec

POVZETEK UVODNEGA GOVORA 
PREDSEDNIKA DRUŠTVA OGENJCA, 
JAKOBA BARTOLA

Spoštovani vsi!

Bilo je vroče poletje leta 1942. Na poljih in košenicah je bilo 
veliko dela, a ljudje so delali s strahom, s slutnjo prihajajoče 
nevarnosti. Vojna je bila na domačem pragu, ustrahovanje in 
preganjanje je bilo dnevno. Kakšna bo prihodnost, ni vedel 
nihče in v tem vročem poletju 1942 je prišla še huda italijanska 
ofenziva; italijanski okupator je sklenil, da je potrebno 
Ljubljansko pokrajino očistiti upornikov, partizanov. 

Italijani so ofenzivo začeli 16. julija. Kamor so prišli, so 
preganjali zavedno prebivalstvo in požigali domove, gorele 
so vasi na tej in oni strani meje. Veliko ljudi so pobili, ker 
se niso hoteli ukloniti, ker so bili Slovenci, veliko jih je bilo 
odpeljanih v taborišča. 

Val ofenzive, ki se je odvijal od 24. julija do 11. avgusta, je zajel 
tudi naš Loški Potok. Začeli so ubijati nedolžne civiliste in 
zažigati hiše in gospodarska poslopja. Požgali so vas Travnik, 
kjer je zgorelo kar 105 hiš in 120 gospodarskih poslopij, 
zaselka Belo Vodo in Matevljek. Med hišami je zgorela tudi 
naša, Antonova hiša št. 58, saj so Italijani dobro vedeli, da je 
moj oče Alojz Bartol ml. zaradi trganja plakatov in zastav že 
1 leto v italijanskih zaporih, dedek Alojz Bartol st. pa aktivist 
na terenu in v 1. svetovni vojni Maistrov borec. In ko je gorel 
Travnik, so v Sodolu ustrelili 16 talcev – domačinov, poleg pa 
še 4 ujete partizane. Divjanja in žrtev kar ni bilo konca, tako 
so zajeli in pri Martalozu ustrelili tudi napredne učitelje iz 
šole v Loškem Potoku. 

Žrtev tega nečloveškega, zverinskega ravnanja, ko človek 
človeku postane zver, je bila tudi bolnišnica Ogenjca, skrita 
v kraški jami in zaradi izdajstva uničena. Spomin nanjo in 
divjanje roške ofenzive obeležujemo danes, ko se spominjamo 
teh dogodkov, ki so se zgodili pred 80 leti. 

SPOMINI NA PRETEKLOST
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Naj bo spomin, ki ga bomo obudili, še enkrat več opomin, 
kaj se ne bi smelo več zgoditi, a kaj ko ugotavljamo, da je 
zgodovinski spomin kratek in predvsem ni po meri interesnih 
skupin. Zato se tudi v 21. stoletju ponavlja tisto, za kar vedno 
znova govorimo, da se ne sme. Še enkrat dobrodošli, želim 
vam, da bi se med nami dobro počutili, in vas že sedaj vabim, 
da po končani slovesnosti še ostanete na družabnem srečanju, 
da spregovorite kakšno besedo z znancem, prijateljem ali 
somišljenikom.

Uvod v današnje spominjanje pa je bil ogled filma z naslovom 
»Jama«, ki je nastal na podlagi nadaljevanke »Manj strašna 
noč«. Film smo predvajali 24. julija v večnamenskem objektu 
na Hribu v Loškem Potoku. Dogodek je bil dobro obiskan. 

POVZETEK GOVORA DR. DUŠANA KEBRA

Tovarišice in tovariši, potomci borcev in bork NOB, vsi, ki 
so vam dragocene vrednote NOB, dragi prijatelji!

Na današnji dan je minilo osemdeset let od enega najbolj 
tragičnih in obenem najbolj veličastnih dejanj med slovensko 
narodnoosvobodilno borbo: na ta dan se je skupina 
ranjencev v kraški jami na Ogenjci, izdana in obkoljena med 
roško ofenzivo, prostovoljno odločila za smrt in za izvršitev 
tega dejanja zadolžila bolničarko Mimico. V jami tu ob nas je 
dvajsetletno dekle izstrelilo naboj za nabojem v svoje ranjene 
tovariše in zadnjega še vase. 

Smrt od lastne roke ali roke soborca ni tako redka pri 
posamezniku, ki se v vojni vihri znajde v brezizhodnem 
položaju ali je smrtno ranjen; zavestne vnaprejšnje odločitve 
večjega števila borcev pa so izjemne in pripada jim poudarjeno 
mesto v zgodovini naroda, kjer so se odigrale. Tudi po dva 
tisoč letih ni pripadnika židovskega naroda, ki mu ne bi 
dvigala zavesti in občutka pripadnosti legenda o skupnem 
samomoru upornikov na Masadi, obkoljenih od rimskih 
zavojevalcev. Ali to velja tudi za Ogenjco? 

Julija 1942. leta je daleč nadštevilna italijanska vojska 
korakala po teh hribih z namenom, da uniči partizansko 
odporniško gibanje, ki se je med prvimi v Evropi uprlo vojaški 
velesili. Skupina ranjencev, ki se je skupaj s svojo bolničarko 
Mimico pritajila v kraški jami na Ogenjci, se je odločila, da 
raje umre od roke svoje bolničarke, kakor da bi padla v roke 
okupatorskih vojakov. Kdo so bili ti ljudje, ki so bili sposobni 
tako dokončnega dejanja? Navadni mali ljudje tedanjega 
časa: dijak, študent, delavec, brivec, dninar, mesar, tekstilni 
delavec, izdelovalec suhe robe, kmet, gozdar, krošnjar ... 
Ti mladi ljudje, najmlajši med njimi je imel šestnajst let, 
najstarejši triintrideset, so se pridružili NOB v času, ko 
so mnogi verjeli v zmago okupatorja in so se mu nekateri 
celo udinjali, večina pa se je umaknila v pasivnost. Bili so 
maloštevilni in od samega začetka so vedeli, da je zanje smrt 
bolj gotova kot preživetje, vendar jih je družilo prepričanje, 
da se je osvajalcu potrebno upreti tudi za tako ceno. 

Ali bi ranjenci lahko ravnali tudi drugače? Kako bi mi ravnali 
na njihovem mestu? Najbrž bi se večina prepustila usodi v 
upanju, da bo sovražnik ranjencem prizanesel. Nekateri se 
ne bi slepili, da lahko ubežijo smrti, ne bi pa zmogli koraka, 
da sami končajo svoje življenje. Ranjenci na Ogenjci in 
njihova bolničarka spadajo med tiste redke junake, ki svoj 
upor razumejo kot boj do zadnjega diha: že ko so se odločili, 
da se pridružijo partizanom, so vedeli, da je upanje na 
zmago majhno in verjetnost smrti velika. Pripravljenost na 
žrtvovanje nam pomaga razumeti njihovo odločitev, da ne 
bodo živi padli v roke sovražnika. Smrt je bila končno dejanje 
njihovega upora. Umrli so pogumno in umrli so svobodni. 

Tovarišice in tovariši, dragi prijatelji! Ogenjca je slovenska 
Masada, je mogočen spomenik herojstvu našega človeka. 
Spomin nanjo moramo ohraniti za bodoče rodove ne samo 
kot dejanje, ki je oblikovalo našo nacionalno samozavest, 
temveč tudi kot svetilnik za prihodnost. Ogenjca je dokaz, 
da se človekova svobodna volja, da odloča o svojem življenju, 
njegova avtonomija ohranja skozi tisočletja kljub mogočnim 
silam, ki jo hočejo zdrobiti. Navdaja nas z upanjem, da 
prihodnost našega planeta le ni tako črna: ko bo stiska res 
velika, se bomo ljudje uprli tistim, ki ga ogrožajo. Vsem nam 
želim, da ne bo prepozno. 

Slava junakinji, slava junakom iz jame na Ogenjci! 

Povzetek govorov pripravil Jaka Bartol
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Splošno zanimanje in navdušenje je zbudil predlog, da naj 
bi 30. julij postal vaški narodni praznik. Na ta dan so bili 
postreljeni talci, Travnik pa je bil požgan. Predlog je bil 
soglasno sprejet, saj so skoraj vsi Travničani sodelovali v NOB, 
na kar so upravičeno ponosni. Do julija 1953 nameravajo 
zgraditi kulturni dom, kjer naj bi bila prva proslava vaškega 
praznika."

Letos smo dogodek obeležili 30. 7. 2022. Vaška skupnost 
Travnik je priredila druženje za vse vaščane Travnika. Zabaval 
nas je ansambel Osvajalci. Vaško druženje je bilo »pri 
Jerneju« na vasi. Vaškega druženja v počastitev praznika se je 
udeležilo veliko Travničanov. Vaška skupnost je dala narediti 
tudi majice, ki so bile razdeljene udeležencem dogodka. Kot 
se za 70-letnico spodobi, so bila podeljena tudi priznanja 
tistim, ki so tako ali drugače pomagali pri razvoju vaške 
skupnosti. Komu podeliti priznanja, je odločil vaški odbor 
Travnik na zadnji redni seji. Prejemniki so: Franc Levstek 
(Šuštarjev), Jože Žagar, Emil Levstek, Franc Košmrlj in Franc 
Levstik (Neščen). Seveda bi bil spisek oseb, ki so zaslužne 
za to, da je danes naša vas Travnik takšna, kot je, zelo dolg, 
vendar jih žal ni več med nami. 

Vaški odbor Travnik se zahvaljuje vsem, ki so kakor koli 
pomagali pri pripravi slavnostnega dogodka. Druženje je 
bilo več kot uspešno in ponovno smo z udeležbo izkazali 
pripadnost svoji vasi. 

SPOMINI NA PRETEKLOST

V soboto, 30. 7. 2022, je minilo natanko 80 let od tragičnega 
dogodka, ko so italijanski vojaki med drugo svetovno 
vojno, leta 1942, požgali Travnik. Povod za požig je bila 
smrt italijanskega oficirja, ki ga je smrtno ranila partizanka 
v Sodolu. To nam je povedal slavnostni govornik, gospod 
Stanko Rus, eden redkih, ki je leta 1942 doživel ta žalostni 
dan. 17. oktobra 1952 so vaščani Travnika proglasili 30. julij 
za vaški praznik. Pa se vrnimo malo nazaj, v leto 1952.

Prepis iz Dolenjskega lista, 17. oktober 1952 

"V nedeljo so v Travniku – občina Loški Potok – sklicali 
zbor volivcev. Zastopanih je bilo tri četrtine vseh volivcev. 
Pogovorili so se o gospodarskih, kulturnih in političnih 
vprašanjih svojega kraja.

Volivci so posebno živahno razpravljali o gradnji kulturnega 
doma, ki jim bo pomagal pri razvoju napredne miselnosti, pri 
uspešnem delu z mladino in pri dvigu kulturnega življenja na 
vasi sploh. Težave pa imajo z lastništvom zemljišča, kjer naj 
bi stal dom.

70 LET VAŠKEGA PRAZNIKA V TRAVNIKU

Med gospodarskimi vprašanji je najvažnejša okrepitev 
kmetijske zadruge, ki je že doslej dosegla velik uspeh s tem, 
da so Travničani do malega skoraj vsi povišali svoje deleže 
za 100 odstotkov. Utrdili bodo živinorejski odsek, ki ima z 
ozirom na razvoj živinoreje v Travniku in Loškem Potoku 
lepo bodočnost. Sadjarstvo bodo poživili s tem, da bodo v 
neposredni bližini hiš posekali grmovje in smreke ter nasadili 
sadno drevje, ki bo donašalo večje koristi. Pogovarjali so se 
tudi o skupni paši, čiščenju pašnikov ter o čimprejšnji graditvi 
mlekarne, ki je potrebna za uspešnejši razvoj živinoreje.
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Najbolj priljubljen šport, s katerim so se v 
preteklosti in se še vedno ukvarjajo fantje 
na področju naše občine, je nogomet. 
Ljubezen do tega športa se odraža tudi v 
kakovosti, saj so bili Potočani vedno znani 
kot dobri nogometaši. Kvalitetno igranje 
nogometa pa se je pri nas začelo prav z 
generacijo nogometašev, ki jo prikazuje 
priložena slika. Na njej so (stojijo od leve 
proti desni) Viljem Vesel, Janez Bartol, 
Janko Gregorič ter (sedijo od leve proti 
desni) Franc Benčina, Mirko Mohar, 
Stanko Car in Janez ( Jaka) Car. Na sliki 
seveda manjkajo še nekateri posamezniki, ki 
so takrat brcali usnje skupaj s to generacijo, 
a jih na turnirju, na katerem je nastala 
omenjena fotografija, žal ni bilo. Lastnik 
fotografije je Janko Gregorič, posneta pa je 
bila leta 1974 v Sodražici. 

Pripravil: Vinko Košmerl

NAŠA PRETEKLOST V BESEDI IN SLIKI

Avgust - september - oktober 2022

Po dolgem sušnem obdobju smo se razveselili dežja, ki je 
nekoliko napojil razsušena tla. Malo, a ravno dovolj, da so se 
pojavile tudi gobe. Košare so se začele polniti z »marelami«, 
turki, maslenkami, jurčki, golobicami … A v naših gozdovih 
ne rastejo samo gobe, čedalje več je tudi sodobnejših vrst 
»gob«, ki se jih zaradi njihove izrazite barve hitro opazi. Še 
v gozd ni treba zaviti, najdete jih kar ob poti ali cesti. O tem 
vas prepriča obilna bera na nekaj sto metrih poti. 

Kaj neki se tu svetlika?
Je turek, mušnica ali maslenka?
Oh, samo odvržena pločevinka!

Podpis: Gobarka

BOGATA BERA V NAŠIH 
GOZDOVIH

Za nagradno križanko, objavljeno v prejšnji številki glasila 
Odmevi, smo do predpisanega roka prejeli 23 vaših rešitev. 

Srečo pri žrebanju so tokrat imeli naslednji reševalci:

1. nagrado – knjigo Geografski oris občine Loški Potok 
prejme:
Anica Košir, Jamova cesta 56, 1000 Ljubljana 

2. nagrado – darilni paket Skupnosti občin Slovenije prejme:
Maja Prijatelj, Zamostec 40, 1317 Sodražica

3. nagrado – dežnik Občine Loški Potok prejme:
Laura Lazič, Ob potoku 24, 1291 Škofljica

Vsem reševalcem se zahvaljujemo za poslane rešitve, 
izžrebanim nagrajencem pa iskreno čestitamo!

Vinko Košmerl

NAGRAJENCI NAGRADNE 
KRIŽANKE
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ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila draga mama, 
tašča in stara mama 

VIDA DEBELJAK
(8. 6. 1935–9. 8. 2022)

iz Malega Loga 20

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. 

Posebna zahvala osebju ZP Loški Potok in DSO Loški Potok.

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

Žalujoči: vsi njeni

V četrtek, 30. junija 2022, se je od nas poslovil dolgoletni planinski prijatelj France Benčina, 
po domače Tekavken France iz Travnika v Loškem Potoku. 

Pred ustanovitvijo našega Planinskega društva Loški Potok leta 1996 je bil član Planinskega 
društva Saturnus iz Ljubljane, od koder nam je prinesel dragocene izkušnje 

o planinarjenju in vodenju društev. Vse od ustanovitve pa do konca svojega zemeljskega 
življenja je bil aktiven član v našem društvu. 

Kot eden prvih markacistov je s svojimi prijatelji trasiral in markiral skoraj 
vse planinske poti na območju Loškega Potoka. 

Sledi njegovega prostovoljnega dela so vidne pri planinskem domu na Kamnem griču 
in mešanem pevskem zboru, v katerem je rad prepeval. 

Njegova veličina sta ljubezen in spoštljiv odnos do sočloveka, narave in zborovskega petja. 

Dragi France, hvaležni smo ti za vsa opravljena dela v našem društvu, 
ostal nam boš v lepem spominu. 

Počivaj v miru, naj ti bo lahka domača zemlja. 

Vse tvojim izrekamo iskreno sožalje. 

Planinsko društvo Loški Potok

FRANCU BENČINI 
V ZAHVALO IN SPOMIN

Ko pošle so ti moči, 

zaprla trudne si oči

in čeprav pokojno spiš, 

z nami še naprej živiš.

Začrtal si poti,

po katerih bodo hodile 

še mnoge generacije.

In spet premrznil bom do korenin

in sonca komaj še imel za sproti.

Kot jabolko bom v skrinjo del spomin

in čakal, da boš spet prišel po poti.

(Lojze Krakar)

ZAHVALA

Kakor tiho je živel, tako tiho je odšel naš dragi mož, 
ati in stari ata

FRANC BENČINA
iz Travnika 36

(09. 02. 1938–30. 06. 2022)

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

darovano cvetje, sveče, svete maše in vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se gospodu župniku Bojanu Travnu za lepo 
opravljen obred, gospe Štefk i Debeljak za izbrane besede 
slovesa in cerkvenemu zboru za občuteno zapete pesmi.

Zahvala tudi zdravstvenemu osebju ZP Loški Potok, delavki 
lekarne Petri in Komunali Ribnica za pogrebne storitve.

Žalujoči: vsi njegovi
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ZAHVALA

Pretiho in prehitro je odšel v večnost dragi mož, oče, stari ata

KAROL DEBELJAK
(22. 12. 1937–18. 8. 2022)

iz Malega Loga

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Zahvala patronažni sestri Renati 

Troha za bolniško oskrbo, dr. Nives Prelesnik in dr. Petru 
Rusu, čebelarskemu društvu za nošenje prapora. Hvala vsem, 
ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti, župniku 

Bojanu Travnu in pevcem za lep cerkveni obred.

Za njim žalujemo žena in otroci z družinami.

ZAHVALA

Kakor tiho je živela, tako tiho je odšla naša draga mama, 
stara mama in prababica

ŠTEFANIJA ZADNIK
iz Travnika 93

(1938–2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za vso podporo, 
izrečeno sožalje, sveče in darovanje maš.

Hvala župniku za lepo opravljen obred, posebna zahvala 
dr. Petru Rusu in ge. Dominiki Arko.

Iskrena hvala DSO Loški Potok za lepo oskrbo 
v njenih zadnjih dneh.

Hvala vsem, ki se je lepo spominjate.

Vsi njeni

Veš, da je vse tako, kot je bilo.

V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,

da, celo v sanjah,

le da korak se tvoj

nič več ne sliši … 

(J. Medvešek)

Je čas, ki da,

je čas, ki vzame,

je čas, ki celi rane, 

in je čas, ki nikdar ne mine, 

ko zasanjaš se v spomine. 

Čakate me rože cvetoče,

za hišo domači zeleni gaj,

moj dragi domači kraj.

Rad bi prišel, moj rod.

A tja me več ne bo,

ker vzel sem slovo.

Bil si trden kakor skala,

bil pokončen kakor hrast.

In prišel je dan usode,

ki je zrušil skalo,

ki je zlomil hrast.

OSMRTNICA

V Ameriki – v Clevelandu je sklenil svojo življenjsko pot

ALOJZ DEBELJAK
(12. 9. 1932–24. 8. 2022) 

iz Malega Loga

Le nekaj dni za bratom se je poslovil naš stric in brat, 
»Baštičkov« Alojz iz Malega Loga.

Žalujoči: sestra Angela in nečaki

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 
oče in stari ata 

ANTON KNAVS 
(20. 12. 1940–27. 8. 2022) 

Trafi karjev s Hriba 

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za

izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna zahvala sosedom in

nečakinji za nesebično pomoč ob težkih trenutkih.

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

Žalujoči: vsi njegovi
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OBVESTILA

Bogomir ORAŽEM s. p.

Trubarjeva 5
1310 Ribnica

tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK

Miro Cvar
tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT
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OBVESTILA

NA J BODO

POPOLNI
VAŠI

V poslovalnicah: 
TURJAK, NOVA VAS in LOŠKI POTOK

MESO 

TOČENO
PIVO 
Vikend najem naprave
s sodom PIVA (Laško ali Union).



OBVESTILA

VRHUNSKA KVALITETA IN 
BREZČASEN DIZAJN

K V A L I T E T A
VA R N O S T

V A R Č N O S T

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:

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!


