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OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

  

 

  

 

 

 

 

Šifra: 032-0002/2014 

 

Datum: 28. 08. 2018 

 

Z A P I S N I K 

 

7. sestanka komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu 

občine Loški Potok, ki je bil  v ponedeljek, 27. 08. 2018 ob 13.00 uri v pisarni župana 

občine Loški Potok, Hrib 17. 

 

Sestanek komisije je vodil Marko Lavrič - predsednik, ki je bil tudi sklicatelj sestanka. 

 

Prisotni: Marko Lavrič, predsednik 

   Andrej Starc in Matjaž Pajnič - člana komisije 

   Mojca Lavrič – strokovna sodelavka 

 

Sprejet je bil naslednji 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled vlog na javni razpis za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 

2018 in priprava predloga za Občinski svet 

2. Razno 

 

 

Ad 1.  PREGLED VLOG NA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN 

PRIZNANJ OBČINE LOŠKI POTOK V LETU 2018 IN PRIPRAVA 

PREDLOGA ZA OBČINSKI SVET 

 

Komisija je ugotovila, da je do konca roka za vložitev predlogov prejela štiri predloge 

upravičenih predlagateljev in sicer: 

 

 Vlado Mohar, Hrib 13 a, Loški Potok v imenu Sekcije za krajevno zgodovino pri 

Turističnem društvu Loški Potok predlaga, da se občinsko priznanje Listina občine Loški 

Potok podeli Anici Car, roj. 1956, iz Retij 113, Loški Potok za dolgoletno aktivno 

spremljanje življenjskega utripa kraja in spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja. 

 

Obrazložitev: 

 

Anica Car, ki je vse svoje delovno aktivno življenje preživela kot medicinska sestra, je bila 

ves čas tesno vpeta v vsakdanjik občanov občine Loški Potok. Svoje strokovno znanje in delo, 

ki ga ni razumela in opravljala le kot poklic, temveč kot poslanstvo v službi sočloveka, je 

nesebično razdajala kjerkoli in kadarkoli je bilo to potrebno.  

Z odhodom v pokoj pa je pred nekaj leti svoje dolgoletno poslanstvo zamenjala z aktivnejšim 

delovanjem na področju kulture in kulturne dediščine ter raziskovanja tradicije in 

utemeljevanja razlik v specifičnostih dejavnikov življenja med posameznimi kraji. Delovanje 
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na teh področjih, ki so ji predstavljala hobi že v delovno aktivnem obdobju življenja, pa z leti 

glede na voljo, energijo in  zavzetost, ki jo posveča tovrstnim dejavnostim, postaja njeno novo 

poslanstvo. Dolgoletne izkušnje, vztrajnost, aktivno spremljanje življenjskega utripa kraja, 

razumevanje pomena preteklosti, prefinjan občutek za medgeneracijsko sodelovanje, 

organizacijske sposobnosti in želja po širši prepoznavnosti naših krajev ter preteklega in 

predvsem sedanjega življenja v njih so lastnosti in hotenja, ki jih Anica poleg velikega števila 

ur vgrajuje v svoje delovanje. 

Tako ima kot zelo aktivna sodelavka sekcije za krajevno zgodovino pri turističnem društvu na 

tak ali drugačen način „prste vmes“ med vsemi projekti sekcije. V več člankih nas je 

seznanila z začetki in razvojem zdravstvene organiziranosti v kraju, kar je eden od njenih 

samostojnih projektov. Veliko časa in truda vlaga v ohranjanje tradicije ljudskega petja, tako 

da se bodo stare, že skoraj pozabljene ljudske pesmi ohranile tudi naslednjim generacijam. 

Prav tako je iztrgala pozabi že veliko védenja o tradicionalnih postopkih obdelave volne in 

lanu. S svojimi besedili v potoščini pomembno prispeva k popularizaciji in ohranjanju našega 

govora. Ob omenjenih projektih, katerih rezultati so v glavnem sad njenih prizadevanj, pa 

lahko omenim še vrsto skupnih projektov in dejavnosti, pri katerih sodeluje tako v društvu 

upokojencev kot v turističnem društvu in bi brez njenega dela ne bili takšni, kot so. Tako 

aktivno sodeluje v mednarodnem projektu Uživam tradicijo, projektu Ustvarjam stare zgodbe 

in je med zaslužnimi promotorji potoške kulinarike in njenih posebnosti, pa tudi pri izvedbi in 

repertoarju Povasjenk je nepogrešljiva.  

 

 

 Vinko Košmerl, Hrib – L. P. 16, 1318 Loški Potok predlaga, da se občinsko priznanje 

Listina občine Loški Potok podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrib – Loški 

Potok, Hrib – L. P. 15, Loški Potok, za 120-letno uspešno delovanje na področju 

gasilstva in kulture. 

 

Obrazložitev: 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Hrib Loški Potok v letošnjem letu praznuje 120-letnico svojega 

obstoja in delovanja. Leto 1898 predstavlja začetek organiziranega gasilstva v Loškem 

Potoku. Iz društva, ki je bilo pod imenom Gasilsko društvo Loški Potok ustanovljeno 18. 4. 

1898 na Hribu v Loškem Potoku in je sprva vključevalo gasilce s področja celotnega Loškega 

Potoka, so namreč med leti 1925 in 1990 najprej kot pododseki, kasneje pa kot samostojna 

društva nastala tudi ostala tri potoška prostovoljna društva. Ves čas svojega delovanja je 

društvo aktivno delovalo na različnih področjih, tako na operativnem, ki je osnovna dejavnost 

društva, kot tudi na drugih, bolj družabno usmerjenih področjih. Vedno pa je bil osnovni moto 

delovanja pomoč sočloveku ob različnih nesrečah. Delovanje skozi zgodovino je lepo opisano 

v zborniku, ki ga je društvo izdalo ob letošnjem visokem jubileju in je lep in pomemben 

prikaz delovanja skozi različna časovna obdobja in posledično različnih družbeno-političnih 

ureditev ter hkrati predstavlja tudi zahvalo vsem gasilcem, ki so skozi zgodovino dali svoj 

doprinos k razvoju gasilstva v občini. Društvo je danes društvo II. kategorije in predstavlja 

osrednje gasilsko društvo v naši občini. Kot tako je bilo v preteklosti udeleženo pri vseh 

intervencijah v naši občini, po potrebi pa tudi izven nje. Tako sta dva člana društva leta 2013 

sodelovala tudi pri gašenju požara na Trstelju na Primorskem. Intervencije, pri katerih 

sodelujejo gasilci, pa so zelo različne, kar zahteva od gasilcev usposobljenost z različnih 

področij, česar se v društvu še kako zavedajo. Zato v zadnjem času v društvu posvečajo veliko 

skrb izobraževanju svojih članov in se udeležujejo vseh izobraževanj in ostalih aktivnosti, ki 

potekajo v okviru Gasilske zveze Loški Potok. Člani društva se namreč še kako zavedajo, da 

hiter razvoj na vseh področjih življenja zahteva tudi od gasilcev nenehna prilagajanja 

različnim situacijam in s tem dodatna usposabljanja, saj akcije  od gasilcev zahtevajo vedno 

več energije, hitrega prilagajanja, odrekanja in znanja, kar pa lahko dosežejo le z nenehnim 

izobraževanjem. V okviru izobraževanj sodelujejo tudi na vseh različnih gasilskih 

tekmovanjih (tako mladinskih, kot tudi članskih) in na njih dosegajo dobre rezultate. V 

zadnjih letih pa so v društvu veliko pozornosti posvetili tudi opremljenosti društva in tudi 
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preko tega operativno usposobljenost članov dvignili na višji nivo. Različne intervencije 

namreč zahtevajo tudi sodobno opremljenost. V letošnjem letu pa se jim je izpolnila tudi 

dolgoletna želja, saj so dobili novo gasilsko avtocisterno, s katero bodo lahko pri izvajanju 

svoje dejavnosti še uspešnejši. 

Društvo pa se v zadnjih letih udejstvuje tudi na področju kulturnega življenja kraja in občine. 

V počastitev dneva državnosti, to je 25. junija, že nekaj zadnjih let organizira oziroma izvede 

prireditev z naslovom »Kdor zna, naj igra«, ki je postala že zelo prepoznavna in na kateri 

širšemu občinstvu svoje znanje lahko pokažejo harmonikaši ter drugi inštrumentalisti. Lanska 

prireditev je bila že 7. po vrsti. Kot pa se za gasilce spodobi, se prireditev zaključi s 

tradicionalno gasilsko veselico.  

 

 

 Društvo upokojencev Loški Potok, Hrib – Loški Potok 15,  Loški Potok  predlaga, da se 

občinsko priznanje Listino občine Loški Potok podeli Tjaši Intihar, roj. 1988,  

zaposleni v Kulturno turističnem centru Loški Potok, za  pomoč lokalnim društvom pri 

njihovem delovanju in za prispevek k prepoznavnosti in promociji občine. 

 

 

Obrazložitev: 

 

Pred petimi leti je Tjaša Intihar prišla v Loški Potok, kot mlado dekle, nadobudna, polna idej 

in zagnanosti, ter prevzela vodenje novega Kulturno turističnega centra na Hribu. Že takoj 

oziroma prvo leto je pričela sodelovati z društvi, ravno tako z našim Društvom upokojencev 

Loški Potok, in pomagala pri izvedbi raznih projektov, razstav, prireditev in srečanj, 

pomembnih za sam kraj ter lokalno skupnost. S svojo prijaznostjo, odkritostjo, idejami, 

pozitivizmom in njenim značilnim smehom je priskočila na pomoč vselej, ko so jo društva 

potrebovala. Z njenim delom in gostoljubnostjo so bili zadovoljni tudi vsi gostje, ki jih je 

Društvo upokojencev Loški Potok gostilo v KTC-ju in prav zaradi njenega dela so se gostje 

radi vračali in se vračajo v Loški Potok. Mislimo, da je za kraj, za promocijo občine Loški 

Potok, Tjaša naredila res veliko, saj smo preko nje, njenih projektov kot so opazovanje 

medveda, poznani in prepoznani po Sloveniji in tudi v tujini. Društvo upokojencev Loški 

Potok smatra, da je za kraj, za veliko promocijo občine, prepoznavnost, ter za  lokalno 

skupnost, prispevala k uspehu in razvoju občine Loški Potok in s tem tudi k vsestranski 

bogatitvi življenja v njej. 

 

 Prostovoljno gasilsko društvo Trava, Trava 14, Draga predlaga, da se občinsko priznanje 

Listino občine Loški Potok podeli Antonu Pajniču, roj. 1931, s Srednje vasi pri Dragi 19, 

Draga za dolgoletno aktivno delovanje in prispevek k razvoju gasilstva in lokalne 

skupnosti. 

 

Obrazložitev: 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Trava bo leta 2020 praznovalo 120 letnico obstoja in delovanja 

društva in od teh 120 let delovanja,  je kar 67 let njen aktiven  član Anton Pajnič. 

Anton Pajnič je uradno  pristopil h gasilcem 19. junija leta 1951, še prej pa je bil kot mladenič 

član gasilcev v Gotenici, kjer je z družino prebival do selitve v Srednjo vas. Leta 1956 je kot 

edini opravil enomesečno gasilsko šolanje v Medvodah in s tem pridobil pravico  postati 

poveljnik društva. Poveljnik  Prostovoljnega gasilskega društva Trava je bil dolga leta. Prav 

tako je bil kasneje tudi predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Trava. Sodeloval je pri 

vseh ključnih razvojnih projektih društva, zlasti je bil aktiven pri izgradnji gasilskega doma na 

Travi in zelo zavzet pri nabavi gasilske opreme. Bil je tudi član različnih komisij, upravnih in 

nadzornih odborov kot tudi član delegacije ustanovnega odbora, ko se je ustanovila Gasilska 

zveza Loški Potok, aprila leta 1996.  

Za svoje nesebično delo  v društvu je bil večkrat nagrajen.  Je prejemnik več zahvalnih listin 

za dolgoletno članstvo, za opravljanje funkcij v društvu, za aktivno sodelovanje pri požarih in 
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intervencijah.  Je nosilec Gasilske plamenice I. stopnje,  leta 2000, je odlikovan za posebne 

zasluge, leta 2010 in je prejemnik listine za častno članstvo, leta 2015. 

Tovariš Tone tudi danes na jesen svojega življenja ostaja aktiven član Prostovoljnega 

gasilskega društva Trava, saj se redno udeležuje vseh aktivnosti, ki jih v društvu izvajajo. 

Seveda primerno svojemu zdravstvenemu počutju.  Rad priskoči na pomoč z nasvetom, še 

raje pa s pohvalami. V Prostovoljnem gasilskem društvu Trava zavedajo dodane vrednosti 

dela  svojega dolgoletnega sodelavca Antona Pajniča. 

Tovariš Tone ni ravno človek besed, zato pa njegova velika dejanja na področju razvoja 

gasilstva v dragarski dolini govorijo sama po sebi. Odlikuje ga njegova skromnost, trdo delo 

in poštenost. Njegova predanost dragarski dolini, sodelovanje z drugimi društvi in 

organizacijami, sodelovanje na različnih družbenih področjih, predvsem pa ga odlikuje 

njegova umirjenost,  razsodnost,  njegov prijazen nasmeh in njegovo tovarištvo.  

 

 

Drugih predlogov ni bilo. 

 

S K L E P : 

 

 Člani komisije so soglasno sklenili, da občinskemu svetu predlagajo, da naj podeli 

naslednja priznanja: 

 

 Anici Car, roj. 1956, iz Retij 113, Loški Potok se podeli priznanje Listina občine 

Loški Potok za dolgoletno aktivno spremljanje življenjskega utripa kraja in 

spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 

 

 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrib – Loški Potok, Hrib – L. P. 15, Loški Potok 

se podeli priznanje Listina občine Loški Potok za 120-letno uspešno delovanje na 

področju gasilstva in kulture. PGD Hrib – Loški Potok se izplača tudi denarna 

nagrada v višini 420 evr. 

 

 Tjaši Intihar, roj. 1988,  zaposleni v Kulturno turističnem centru Loški Potok, se 

podeli priznanje Listina občine Loški Potok za  pomoč lokalnim društvom pri 

njihovem delovanju in za prispevek k prepoznavnosti in promociji občine. 
 

 Antonu Pajniču, roj. 1931, s Srednje vasi pri Dragi 19, Draga  se podeli priznanje 

Listina občine Loški Potok za dolgoletno aktivno delovanje in prispevek k razvoju 

gasilstva in lokalne skupnosti. 

 

 

Ad 2. RAZNO 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

S tem je bil sestanek komisije zaključen ob 13.40 uri. 

 

 

   Zapisala:        Predsednik komisije: 

Mojca Lavrič                       Marko Lavrič 


