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Vsebina
V teh jesenskih mesecih želim nekaj besed nameniti počitku. Na kaj 
pomislite ob tej besedi? Ste med srečneži, za katere je počitek nekaj 
prijetnega in potrebnega, celo nujnega? Ali morda med tistimi aktiv-
nimi in zadihanimi, ki ga imajo za nekaj nedosegljivega ali nemogoče-
ga, morda celo za nekaj odvečnega … prepovedanega? Ko se oziram 
okrog sebe, vedno znova ugotavljam, kako veliko nas je takih, ki brez-
glavo in brez-čutno drvimo skozi dneve, tedne, mesece, razpeti med 
službo, družino, vrtom, kmetijo, delavnico, hobiji, rekreacijo … in ob 
koncih tedna med pospravljanjem in peko in hišnimi opravili in družino 
in sorodniki in prijatelji … Zdi se, da se opravki in dolžnosti (neprijet-
ni ali tudi prijetni) nikoli ne končajo. In da je vedno kje še kdo, ki nas 
potrebuje, pričakuje, celo zahteva. Vse dokler se zvečer izmučeni ne 
vržemo pred TV, zaspimo na kavču, odvlečemo v posteljo. Ah, si včasih 
mislim, že prav pošteno naveličana, pa kje je tu kakšna zavora? Ustavite 
ta vlak, jaz bi izstopila!

Jesen mi vse do letos ni bila preveč pri srcu. Pomenila je konec počitnic 
in začetek obveznosti, vkrcanje na vlak dolžnosti. In to ravno takrat, ko 
se zunaj ohladi in postane deževno, ko se dan prične krajšati in je ved-
no bolj temno. Vse prej kot spodbudne okoliščine za nove začetke, se 
vam ne zdi? Le kdo si je to izmislil? Ne vem za vas, a jaz se (z leti, seve-
da) vedno bolj oddaljujem od meril in urnikov družbe, v kateri živimo. 
Nehala sem iskati vzornike v ljudeh; namesto njih delček za delčkom 
spoznavam starodavno in neskončno modro Mater naravo.

Ravno jesen pa je njeno darilo, ki sem ga dolgo zavračala, kritizirala, 
se nad njim zmrdovala. Danes ga sprejemam odprtih rok. To obdobje 
postaja vedno bolj tudi moj čas za počitek in odmik, obnovo. Moja pra-
vica. Saj sem tudi jaz del narave, tako kot travniki, gozdovi in vrtovi, le 
da tega nisem vedela … Ker so me učili drugače. Ker sem verjela, da 
zame kot za misleče bitje veljajo drugačni zakoni. Ker se o tem prepros-
to nisem spraševala.

Izstopiti z drvečega vlaka naše družbe je sicer vse prej kot enostavno. 
Včasih sem menila, da je moja edina rešitev selitev na Novo Zelan-
dijo – saj veste, nekam, kjer je tempo počasnejši, manj ambiciozen, 
preprostejši in bolj človeški. Danes ostajam tu in iščem manj revolucio-
narne upočasnitve. Takšne, ki so bolj v moji moči. Takšne, ki mi dobro 
denejo tukaj in zdaj. In potem … Potem večkrat sedim in nastavljam 
obraz jesenskim sončnim žarkom. Skuham kakšno marmelado manj. In 
ne sprejmem tistega prevoda v službi. Zvečer ignoriram telefonski klic. 
Prestopim raztresene igrače. Grem »s kurami spat«. Drobne odločitve, 
a zame delujejo, kot bi stopila na zavoro in ustavila čas vsaj takrat, vsaj 
za tisti trenutek. – In kakšno upočasnitev si boste to jesen privoščili vi?

Ustavite ta vlak!
PIŠE: NINA PIRC VOVČKO, UREDNICA
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PIŠE: BLAŽ MILAVEC, ŽUPAN 

JESEN	V	NAS

Ena najpomembnejših značilnosti tega 
sveta je njegovo kroženje, ponavljajoča se 
pot. Kakor se letni časi menjujejo od zime v 
pomlad, skozi poletje, dokler ne pride jesen 
in nato spet zima. Je čas cvetenja in roje-
vanja in je čas pobiranja sadov, poslavljanja 
in počitka. Jeseni se tako veselimo pobiranja 
sadov ter uživamo v čudoviti barvni paleti 
narave. Ta čas, ko se narava pripravlja k zim-
skemu počitku, se spominjamo tudi naših 
dragih, ki so se že poslovili. To nas opominja 
na našo minljivost, ki je le odsev zakonito-
sti stalno ponavljajoče se poti od rojstva do 
smrti, od vzponov in rasti do sestopanja, 
padanja in umir(j)anja. Tako je pri posame-
zniku in tako je tudi pri skupnosti.

Tudi v življenju posamezne občine kot 
prve izmed »oblastnih« skupnosti nekega 
območja je čas razcveta in rasti ter začetnega 
zagona in nato prej ali slej tudi čas umiritve 
in počasnejšega razvoja. S takšno primerjavo 
bi lahko vsaj za silo označili tudi politiko do 
lokalne samouprave v Sloveniji. Prejšnje de-
setletje je tako dalo več prednosti podeželju, 
ki ga predstavljajo zlasti podeželske občine. 
To se je odražalo tudi na finančnem 
področju, saj je zakon privilegiral in 
podpiral živahno in razpršeno lokal-
no razvojno dinamiko. Kakor je bil 
tedaj čas razcveta lokalne samoupra-
ve in decentraliziranega razvoja drža-
ve, je z gospodarsko krizo prišel čas, 
ki privilegira teženje k nasprotnemu, 
k združevanju moči in denarja od po-
deželja v bolj urbana središča. To je 
značilnost tudi naše sedaj vladajoče 
politike, ki celoten sistem preusmer-
ja h krepitvi urbanih jeder, zlasti naj-
večjega med njimi, to je prestolnice. 
Ta proces seveda ni ravno samo plod 
politike, določenega mišljenja. To je 
rezultat ali pa potreba, ki jo narekuje 
trenutni globalni ekonomski in po-
sledično tudi vrednostni sistem. Kar 
se dogaja na svetovnem nivoju, se 
samo preslikava na nacionalni nivo. 

Proces je objektivno razumljiv, 
je pa zato odgovornost države ta, da 
takšno dinamiko prepozna, jo zau-
stavlja in spreminja. In na tej točki 
gre kritika vladajoči politiki, ker dela 
ravno nasprotno, podpira ali celo 
spodbuja ta proces, namesto da bi s 
svojimi odločitvami vsaj omilila in 
zavrla prehitro (ponovno) centrali-
zacijo države. Elementi tega pojava 
se izkazujejo z zapiranjem bank in 

pošte, pa tudi šol itd. Napačnost politike 
se izkazuje v tem, da se državne institucije 
celo hitreje koncentrirajo kot privatne in 
kot gospodarstvo samo. Tu ne gre več le za 
našo občino, pa Loški Potok, Bloke. Tu gre 
že za nivo Ribnice in Kočevja. Strategija lo-
kalne samouprave in strategija javne uprave 
pod krinko ustvarjanja varčnejše in vitkejše 
javne uprave prikrito prinaša koncentracijo 
javne uprave na vseh področjih, selitev zah-
tevnejših delovnih mest in odločanja ter s 
tem tudi moči v nekaj centrov po državi. 

Seveda pa je za izvedbo takšne politike 
potrebno imeti podporo javnosti. V tej luči 
gre razumeti tudi medijski pritisk, ki zlasti 
ob pogajanjih za večja in bolj enakomerno 
porazdeljena sredstva občinam (ne župa-
nom, ampak občinam in s tem ljudem) med 
ljudi meče različne »kosti«, ki ustvarjajo 
nemir tam, kjer pač naročniki želijo. Eden 
takšnih »metov kosti« je bil izveden tudi v 
eni izmed septembrskih oddaj neke televi-
zije. V tej oddaji je bilo omenjeno ime naše 
občine v družbi občin (vseh majhnih), kjer 
naj bi imeli največjo povprečno bruto plačo 

na zaposlenega. Razumljivo je, da je ta vest 
med našimi ljudmi nedvomno povzročila 
kar nekaj vprašanj in ogorčenja. Pravilno je, 
da javnost, tudi lokalno, zanima vse v zvezi 
z občinskimi javnimi financami, še zlasti s 
plačami. To področje je marsikje področje 
manipulacij in zlorab, zato je pozornost lju-
di razumljiva in edino logična. Vendar pa 
je področje plač v javni upravi eno najbolj 
reguliranih in tudi nadzorovanih. So pod-
ročja, kjer bi se lahko debatiralo o učin-
kovitem delovanju občine, vendar to niso 
najprej plače. Mene kot župana nikdar ni 
nihče vprašal, kolikšno plačo si želim imeti, 
kaj šele da bi si jo sam določal. Za vsakega 
župana je plača namreč določena z zakonom 
in je tudi vnaprej poznana, saj je ta podatek 
javno dostopen. Poleg tega je določeno, da 
župan ne prejema drugih dodatkov, nadur 
itd.

Pravilnost obračuna in izplačil je pri nas 
poleg revizije Računskega sodišča podvrže-
na stalnemu nadzoru Nadzornega odbora 
občine in finančnega revizorja ter vsakok-
ratni kontroli Ministrstva za javno upravo 

preko posredovanja teh podatkov, 
ki so končno tudi javno objavljeni. 
Plače funkcionarjev, torej tudi župa-
na, podžupana in direktorja oziroma 
direktorice občinske uprave, so do 
centa natančno določeni za vsako 
občino. (Župan Občine Sodražica je 
med plačilnimi razredi županov uvr-
ščen v predzadnji, peti razred, za nami 
so samo še župani najmanjših občin). 
Plače drugih zaposlenih pa so prav 
tako določene z zakoni in podzakon-
skimi akti ter s sprejeto sistemizacijo, 
ki jo sprejema in preko kadrovskega 
načrta vsakoletno potrjuje občinski 
svet. Res pa je, da ni vse v višini plač 
(ki so tako ali tako zakonsko dolo-
čene), pač pa v organizaciji. Večja je 
uprava, nižja je povprečna (bruto) 
plača, kljub temu da je strošek dela 
večji. Drugi dejavnik je profil zaposle-
nih. Tako smo se tudi pri nas odločili 
za organizacijsko strukturo občinske 
uprave, ki jo sestavljajo le strokovni 
kadri; administrativna dela, ki dru-
god znižujejo povprečje v plačah, 
opravljamo sami, računovodstvo in  
tehnična dela (kjer ne potrebujemo 
polne zaposlitve) se izvajajo preko sto-
ritev podjetij v občinski (so)lasti. Res 
je, da smo si s tem statistično gleda-
no dvignili povprečno bruto plačo na 

VOŠČILO OB 
OBČ INSKEM PRAZNIKU

»Bodi ti zmeraj jasno, da je tvoj 

košček zemlje prav tako dober kot 

drugi kraji na svetu in da imaš tu 

vse tisto, kar je na vrhovih gora ali 

ob morju ali kjerkoli.« 

Mark Avrelij
 

Vsem občankam in občanom 
voščim za praznik Občine Sodražica 

in se jim zahvaljujem za vsak 
prispevek k rasti in skupnemu 

dobremu v občini.
 

Blaž Milavec, vaš župan
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Sredi oktobra so se svetniki sestali na 12. 
redni seji Občinskega sveta. Redni seji bo 
28. oktobra sledila še slavnostna seja s kul-
turnim programom, kjer bo župan podelil 
priznanja in nagrado dobitnikom priznanj. 
30. oktobra namreč praznujemo praznik 
Občine Sodražica.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli 
predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz 
gospodinjstev v občini Sodražica. Direktor 
ribniške Komunale Bojan Trdan je podal 
razloge za sprejem Odloka, in sicer je po-
vedal, da je bil do sedaj veljaven Odlok, ki 
obravnava to področje, sprejet leta 2007. V 
tem času se je spremenila zakonodaja, po-
leg tega se je v zadnjem času spremenil tudi 
način zbiranja in ravnanja z odpadki. Pove-
dal je, da predlog novega odloka stremi k 
zmanjševanju količine odpadkov ter k pra-
vilnemu ravnanju z odpadki, recikliranju, 
ustreznemu odlaganju, racionalizaciji stro-
škov in boljši dostopnosti do storitev.

Župan Blaž Milavec je svetnikom po-
dal razloge za pripravo predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ). Povedal je, da so v občinskem 
prostorskem planu predvidena območja 
za posebno rabo. Konkretno, Travna gora 
vključno z Domom na Travni gori je v 
preteklosti predstavljala pomembno vlogo 
na področju turizma, zaradi česar je Obči-
na pri sprejemu Občinskega prostorskega 

načrta vztrajala pri določbi, da gre za turi-
stično območje. Povedal je, da je Dom po-
novno zaprt ter da lastnik, Gasilska zveza 
Slovenije, nima kakšne dobre strategije za 
upravljanje s tem Domom. Po besedah žu-
pana je vodstvo Gasilske zveze spomladi iz-
razilo pripravljenost, da vrne objekt lokalni 
skupnosti, vendar se je kasneje izkazalo, da 
predlog v Zvezi ni dobil ustrezne podpore. 
Kot kaže, namerava Zveza ponuditi Dom v 
odkup na podlagi cenitve. Župan meni, da 
bo s tem objekt obsojen na propadanje in 
bo postal le tarča vandalizma. »Z določili 
novega odloka želimo lastnika spodbuditi, 
da ponovno razmisli o brezplačnem prenosu 
Doma novemu lastniku, ki bo objekt upo-
rabljal skladno z namenom,« je obrazložil 
Milavec. Novela Odloka namreč predvide-
va bistveno višjo obremenitev z NUSZ na 
območjih oz. zemljiščih s posebno rabo, ka-
dar je objekt zapuščen oz. se ne uporablja 
v skladu z občinskim prostorskim načrtom 
oz. izdanim gradbenim dovoljenjem. Prip-
ravljavec odloka je dodal tudi določbo, ki 
služi kot varovalka, saj za objekte, razen za 
tiste v območju namenske rabe BT (povr-
šine za turizem), predvideva dvoletno pre-
hodno obdobje. Svetniki so odlok podprli 
in ga sprejeli po skrajšanem postopku.

V nadaljevanju so bili svetniki seznanje-
ni s Poročilom o izvrševanju proračuna Ob-
čine Sodražica za 1. polletje 2016. Župan 
je podal ugotovitev, da se proračun izvaja 
skladno z načrtom. Povedal je, da je edini 

načrtovani projekt, ki letos ne bo izveden, 
agromelioracija Gora, saj je odvisen od raz-
pisa, ki pa še ni bil objavljen. Predsednik 
Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo Andrej Pogorelc je povedal, da se 
člani Odbora strinjajo, da je poslovanje Ob-
čine skladno z načrtovanim in da Občina 
nima likvidnostnih težav.

Zvonko Janež, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
je svetnike seznanil, da je na javni poziv za 
podajo predlogov za občinska priznanja in 
nagrado v letu 2016 prispel predlog zgolj 
enega predlagatelja, ki je predlagal dva do-
bitnika priznanj in enega dobitnika Zlate 
plakete. Člani Komisije so predlog dopol-
nili in predlagali, da se v letu 2016 podeli 
tri priznanja Občine Sodražica in Zlata pla-
keta. Svetniki so soglasno podprli predlog 
Komisije. Več o dobitnikih priznanj in na-
grade v naslednji številki Suhorobarja oz. na 
slavnostni seji s kulturnim programom, ki 
bo zadnji petek v oktobru v Šporni dvorani 
Sodražica.

Mandatna komisija je pripravila tudi 
predlog za imenovanje za članico sveta Knji-
žnice Miklova hiša. Za funkcijo je bil na 
občinski spletni strani prav tako objavljen 
javni poziv za podajo predlogov, vendar Ko-
misija ni prejela nobenega predloga, zato je 
Občinskemu svetu predlagala, da za članico 
imenuje Darjo Vetrih, zaposleno v občinski 
upravi. Svetniki so se s predlogom strinjali. 

zaposlenega glede na kolektiv, a smo z ne-
zasedbo tovrstnih delovnih mest oziroma s 
prerazporeditvijo racionalizirali poslovanje 
in dosegli primerjalno gledano prihranek 
občinskega proračuna za najmanj dobrih 
dvajset tisoč evrov. To se – nasprotno od ob-
javljene statistike – odraža v uvrstitvi naše 
uprave na mesto uprav z nižjimi stroški plač 
na občana, kar je, če govorimo o racionalni 
porabi javnih sredstev, po našem mnenju 
ključno.

Če je prikazovanje delovanja manjših 
občin v luči potratnosti in visokih plač pač 
v službi ustvarjanja javnega mnenja, je kri-
viti male občine za pomanjkanja denarja v 
zdravstvu, kot je to hotela prikazati omenje-
na oddaja, čista manipulacija. Vsi namreč 
vemo, da se zdravstvo prvenstveno financira 
iz zdravstvene blagajne, ki jo polnijo pri-
spevki delavcev in delodajalcev. Zanimivo 
je, da se ravno o medijih, ki v svojih odda-

jah polemizirajo obstoj malih občin, govori, 
da večina njihovih delavcev (od novinarjev 
do vsega drugega osebja) ni zaposlena pre-
ko delovnih razmerij, pač pa prekarno. To 
pa pomeni prikrito »utajevanje« plačevanja 
predpisanih prispevkov. S tem siromašijo 
ne le zdravstveno in pokojninsko blagaj-
no, temveč tudi izkoriščajo zaposlene, zlasti 
mlade, z namenom neupravičenega bogate-
nja lastnikov. Tu ne govorimo o 1840 evrih 
povprečne bruto plače, kot je ta medij očital 
nam (resnica je, da imajo zaposleni – stroko-
ven kader, kjer je na podlagi vladne uredbe, 
ki določa notranjo organizacijo, sistemizaci-
jo, delovna mesta in nazive v organih javne 
uprave, zahtevana najmanj visokošolska iz-
obrazba – v naši občinski upravi neto plače 
od dobrih 900 do 1.300 evrov, direktorica 
in župan pa nekaj sto evrov več). V zgodbi 
tega medija govorimo o več 100.000 evrih, 
ki se tako izmikajo zdravstveni in pokoj-

ninski blagajni. To dejstvo navedena oddaja 
tega medija zamolči. Dodatna ironija je, da 
to počne medij, ki je sicer v zasebni lasti, a se 
v veliki meri financira neposredno iz držav-
nega proračuna (subvencioniranje različnih 
medijskih vsebin) ali posredno preko plačila 
reklam in donacij iz državnih podjetij, med 
njimi tudi banke, ki smo jo davkoplačevalci 
že vsaj dvakrat dokapitalizirali.

Vsaka zgodba ima po navadi dve strani, 
kot ima medalja dve plati. Zato je potreb-
no informacije, tuje in tudi naše, presojati 
»cum grano salis«, s kančkom soli v glavi, 
kot bi rekli stari Latinci. Kakor jesen ni le 
zlata odeja narave, ampak tudi poslednji le-
tni čas pred zimo, tako tudi ni le čas odpa-
danja listja, sivine, mraza in megle, temveč 
tudi čas zorenja grozdja, jabolk in drugega 
sadja, veselih trgatev ali pa polhanja po na-
ših gozdovih.
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5AKTUALNO

www.sodrazica.si 
PRIPRAVILA: DARJA VETRIH

Občina Sodražica je tekom poletja prenovila uradno sple-
tno stran www.sodrazica.si. Od 1. septembra dalje lahko torej 
dostopate do sodobnejše in preglednejše spletne strani. Na njej 
so objavljene vse potrebne informacije v zvezi z dogajanjem v 
občini, predvsem občinska obvestila in novice, možnost objave 
pa imajo tudi druge institucije, ki delujejo na našem območju. 

V ta namen je v septembru potekalo tudi izobraževanje zain-
teresiranih za vnos podatkov na portal MojaObčina.si, od koder 
lahko urednik občinske spletne strani omogoči objavo tudi na 
občinski spletni strani. Ponovno vabljeni člani društev in klubov 
k objavi novic in dogodkov.

Kot novost naj povemo, da je na spletni strani www.sodrazi-
ca.si možno spremljati tudi dokumente, ki so sicer objavljeni na 
oglasni deski Občine. Na novi spletni strani jih najdete v rubriki 
Za občane. V isti rubriki lahko spremljate tudi občinske razpise, 
pridobite ustrezne vloge in obrazce ter oddate morebitne prijave 
in pobude.

MOŽNOST ODPRTJA 
POSLOVALNICE 
DEŽELNE	BANKE

Mnogi izmed občanov sprašujejo, ali bo v Sodražico prišla 
nova banka. Ena izmed slovenskih bank – Deželna banka Slo-
venije – je izrazila svoj interes za odprtje poslovalnice v Sodražici. 
Svojo namero bo lahko uresničila le z zadostnim številom komi-
tentov, zato je poleti na naša gospodinjstva naslovila vprašalnik 
z namenom pridobiti informacijo, ali lahko pričakujejo vsaj 300 
potencialnih strank, kar naj bi bila osnova za odločitev za odprt-
je poslovalnice. 

Odziv na to povabilo ni bil zadosten, da bi dokončno 
odločitev lahko sprejeli že sedaj. Zato vabimo vse, ki si želite, da 
ta banka odpre svojo poslovalnico v Sodražici in da bi tu urejali 
svoja bančna opravila, pa se še niste odzvali, da se na to vabilo 
banke odzovete in izpolnite vprašalnik. Vprašalnik je na voljo 
tudi v tajništvu občine. Dodatna pojasnila so vam na voljo v 
poslovalnici DBS v Ribnici ali pa tudi pri nas na občini.

OBČINA SODRAŽICA

MEDOVARNI	KOMPOSTNIKI	
   

Konflikti med ljudmi in medvedi 
so težava za lokalno prebivalstvo na ob-
močju medveda in zaradi tega tudi res-
na grožnja za dolgoročno ohranjanje te 
vrste. Eden najpogostejših konfliktov je 
zahajanje medvedov v bližino človeko-
vih bivališč. Raziskave so pokazale, da 
medvedi največkrat zahajajo v naselja 
zaradi enostavno dostopne hrane člo-
veškega izvora (odpadki gospodinjstev, 
kompost ipd.). Strokovnjaki so zato skupaj 
z lokalnimi skupnostmi v okviru projekta 
LIFE DINALP BEAR pričeli s promocijo 
in razdeljevanjem posebnih medovarnih 
kompostnikov, v katerih bodo organski od-
padki varni pred medvedom.

»Naredili smo kompostnik, ki je dovolj 
robusten, da ga medvedi ne morejo razbiti 
in priti do ostankov hrane. Zelo uspešno 
je prestal testiranje čvrstosti na krmišču za 
medvede sredi Snežniških gozdov. Kompo-

stnik je izdelan iz masivnega hrastovega lesa, 
torej naravnega materiala. Prepričan sem, da 
nam je uspelo narediti učinkovit, zelo lep in 
uporabniku prijazen izdelek, ki bi ga vsakdo 
želel imeti na svojem vrtu,« pravi prof. Kle-
men Jerina, eden vodilnih strokovnjakov za 
medvede. Kompostnik je oblikoval znani ar-
hitekt in oblikovalec, prof. Janez Suhadolc.

Strokovnjaki poudarjajo, da je za učin-
kovito reševanje težav z medvedi zelo po-
membno, koliko posluha imajo lokalne 

PREDSTAVLJENI TUDI V SODRAŽICI
PRIPRAVILA: PROJEKTNA EKIPA LIFE DINALP BEAR, FOTO: ARHIV LIFE DINALP BEAR

skupnosti za ponujene rešitve. »Pris-
topili smo k dvanajstim občinam na 
območju pogostih konfliktov. Naše 
predloge za zmanjšanje konfliktov so 
njihovi predstavniki večinoma sprejeli 
z odobravanjem. Skupaj smo se nato 
odločili, da medovarne kompostnike 
postavimo na petih območjih: južni del 
občine Ig, Rakitna, Sodražica, Kostel 
in Stari trg pri Ložu,« je povedal Ma-

tija Stergar z Zavoda za gozdove Slovenije, 
ki vodi dogovore z lokalnimi skupnostmi. 
V sredo 12. 10. smo tako tudi v Sodraži-
ci pripravili srečanje s prebivalci, kjer smo 
osvetlili pomen odstranjevanja ostankov 
človekove hrane in druge ukrepe za zmanj-
šanje konfliktov z medvedi.

Dodatne informacije o preprečevanju 
konfliktov z medvedi in o projektu LIFE 
DINALP BEAR najdete na spletni strani 
www.dinalpbear.eu. 

Zavod Prizma Ponikve, bivalna enota Sodražica, 
praznuje oktobra 10 letnico. S pladnjem sladkih 
dobrot, ki so jih v enoti sami spekli, so nas razve-
selili na petkovo jutro. Zaposleni na Občini se jim 
zahvaljujemo za pozornost in jim iskreno čestita-
mo ob 10 letnici.

Občinska uprava
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6 OBČINSK I 	PRAZNIK

Ob prazniku občine Sodražica vas

Klub harmonikarjev Urška
prijazno vabi na 

14.	REVIJO	ANSAMBLOV, 
ki bo v nedeljo, 

30. oktobra, ob 17. uri 

v Športni dvorani Sodražica.

VEČE
RJazz

Tony Cater Jazz Band
Z	GOSTI

Vabljeni na tradicionalni JAZZ	VEČER, ki 
bo v soboto, 22. 10. , ob 20 h  v šolski 

dvorani v Sodražici.

Band vam bo večer krasil s kvalitetno 
glasbo, vi pa boste ob svečah, požirkih 
vina in slastnih prigrizkih uživali pravo 

harmonijo!

VSTOP JE PROST, 
zaželeni prostovoljni prispevki.

Lepo vabljeni!

Klub	malega	nogometa	Sodražica
ob prazniku Občine Sodražica 

organizira 

VETERANSKI	TURNIR	V	
MALEM	NOGOMETU.

Vabljeni na ogled tekem v Športno 
dvorano Sodražica v soboto, 22. oktobra 2016, 

od 13. ure dalje.

Praznik Občine Sodražica 
SLAVNOSTNA	SEJA	OBČ INSKEGA	SVETA	S	PROSLAVO,	

KJER	BOMO	PODELILI	PRIZNANJA	IN	NAGRADO	ZA	LETO	2016

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Sodražica s proslavo bo v petek, 
28. oktobra 2016, ob 19. uri v Športni dvorani Sodražica. 

Prireditev bodo obogatili: Policijski orkester z gostjo Nuško Drašček 
in učenci OŠ Sodražica.  

     
Vljudno vabljeni!

Župan
Blaž Milavec l. r.
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7I Z 	POSLANČEVE 	ZAP ISN ICE

INTERPELACIJA	VLADE	MIRA	CERARJA
PIŠE: JOŽE TANKO, POSLANEC SDS

27. septembra je 
poslanska skupina SDS 
vložila interpelacijo o 
delu vlade. V njej smo 
navedli številna dejstva 
po resorjih, v katerih 
ugotavljamo, da vlada 
ne izpolnjuje zavez iz 

koalicijske pogodbe, da si pripisuje uspehe, 
za katere so zaslužni drugi, predvsem gospo-
darstveniki, da povečuje davčne obremeni-
tve in slabi pravno državo, ker krši ustavo, 
zakone in ne spoštuje sodb evropskega sodi-
šča, da ne predlaga nobenih resnih izboljšav 
na področju zdravstva, sodstva, kmetijstva, 
davčne politike, sociale itd.

Vse naše navedbe so preverljive, nekate-
re ste lahko tudi sami neposredno občutili, 
druge sporočajo prizadeti. Ob sprejemu t. 
i. mini davčne reforme je pred državnim 
zborom protestiral vrh (malega in velike-
ga) gospodarstva. Vsi vedo, da  izglasovani 
višji davki ne pomenijo izboljšanja poslov-
nega okolja, ampak nasprotno, poslabšanje. 
Pomenijo manj investicij in manj delovnih 
mest, torej poslabšanje zaposlitvenih mož-
nosti za vse generacije, marsikje pa tudi 
nižje plače in odpuščanja. In s tem dodaten 
pritisk na socialo in odvisnost od države.

Da se mnogo naših prebivalcev odseljuje 

v tujino, ni nobena skrivnost. Okrog 8.000 
jih je vsako leto, ki iščejo priložnost drugje. 
Pretežno mladih in izobraženih. Še okrog 
15.000 je t. i. delovnih migrantov, ki delajo 
predvsem onkraj severne meje, v Avstriji. In 
ministrica Anja Kopač Mrak (SD) se hvali, 
da je s svojo aktivno politiko zaposlovanja 
letos znižala brezposelnost pod 100.000.

Da propada gozd, je dejstvo. V času po 
žledu, ko s(m)o vsi opozarjali, da je bolj 
smiselno začasno podaljšati koncesijske po-
godbe, kot se iti nov model gospodarjenja, 
je minister Židan počel prav to. Zgodilo se 
je, kar so vsi napovedovali – lubadar. Go-
spodarska škoda se ocenjuje na 100 mio 
evrov. Minister niti ne pomisli, da bi bil od-
govoren za tako stanje, Cerar še manj. 

Podobno je na vseh drugih področjih in 
nič ne kaže, da bi se v bližnji prihodnosti 
kaj spremenilo. Vlada enostavno ne deluje.

Odzivi predsednika vlade Cerarja in 
njegovih koalicijskih partnerjev so pričako-
vani. Namesto soočanja z dejstvi o slabem 
lastnem delu delijo očitke in nauke tistim, 
ki jih opozarjajo na njihovo slabo delo. In to 
brez dokazov, kar takole na počez. Vse, kar 
predlagamo, arogantno zavrnejo. Koalicijski 
poslanci branijo vlado tako, da prebirajo 
vladne tekste, večkrat tudi kaj zamešajo, nas 
pa obtožujejo nedržavotvornosti in še mar-

BUČE	VELIKANKE 
V ZAMOSTCU
PRIPRAVIL: BLAŽ KOVAČIČ

France Šilc iz Zamostca ima pretežno govedorejsko kmetijo, že 
nekaj let pa sadi tudi buče. Seme za buče je kupil na kmetijskem 
sejmu v Gornji Radgoni, pripadalo pa je buči velikanki, ki je do-

sičesa. Cesar Cerar ima po njihovem vedno 
prav, čeprav vsi drugi trdijo drugače. 

Naslednji mesec bo prišlo do neposre-
dnega soočenja z argumenti iz interpelacije. 
Dodatno se bo razkrilo še marsikaj. Da so 
pristopi Pahorja, Bratuškove in Cerarja po 
letu 2008 slabi, kaže tudi to, da so nas po 
kupni moči že prehiteli Čehi, da so nam 
tesno za petami Slovaki, Poljaki in Balti, 
čeprav so vsi še leta 2008 krepko zaostajali. 
Pravzaprav je Slovenija edina država, v kate-
ri se je kupna moč v tem obdobju znižala, 
pa čeprav se je v tem času izjemno močno 
zadolževala. Kar pomeni, da je šel ta denar 
v prazno. Ne počnejo nič drugače, kot so to 
delali v času socializma. 

Najbolj zoprne varčevalne ukrepe drža-
ve je s t. i. Zujfom leta 2013 sprejela druga 
Janševa vlada. Oba njegova naslednika na 
mestu predsednika vlade, Bratuškova in Ce-
rar, sta zakon kar naprej kritizirala, a ukre-
pe ohranjala. Nekateri začasni ukrepi (višja 
stopnja DDV) so v tem času brez potrebe 
postali kar trajni. 

Lomastenju po žepih državljanov in do-
bičkih podjetij, torej uvajanju vedno novih 
ali povišanju obstoječih davkov, je potrebno 
narediti konec, stroške države pa čim prej 
racionalizirati ter spraviti na sprejemljivo in 
vzdržno raven.

segla težo 350 kg. Njegova buča je nato dosegla osupljivih 61 kg.
Za prihodnje leto France že načrtuje, kako bo uredil še nama-

kanje, saj buče za svojo rast potrebujejo veliko vode, do 50 l na 
dan. Buče uporabljajo za hrano živini, iz njih se skuha tudi odlična 
bučna juha. France je zadnja leta obudil tudi pridelovanje koruze, 
ki jo lepo poveže in obesi pod streho gospodarskega poslopja. Tako 
povezana koruza in buče velikanke, zložene okoli hiše, so čudovit 
okras njegove kmetije. France ima še veliko idej, ki jih želi počasi 
tudi uresničiti.
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8 NAŠE 	KMET I JSTVO

Prvo oktobrsko soboto je v stari dvora-
ni OŠ Sodražica potekal posvet občanov na 
temo kmetijstva v naši občini. Posveta se je 
udeležilo 14 ljudi različnih starostnih, izo-
brazbenih in poklicnih struktur. Vsakdo je 
imel možnost, da pove svoje videnje o tre-
nutnem stanju te dejavnosti v našem okolju. 
Podane so bile zanimive ugotovitve. Neka-
tere so izpostavljene v tem članku. 

Na našem območju ima kmetijstvo 
močno tradicijo, vendar slabe pogoje za 
vzpostavitev intenzivnih oblik. So pa rela-
tivno dobri pogoji za nekatere ljubiteljske 
dejavnosti, kot na primer čebelarstvo. Rav-
no slednja dejavnost ima velik pomen tudi 
pri kmetijstvu na splošno, saj je po nekate-
rih raziskavah v svetu vsaka 3. žlica odvisna 
od dela opraševalcev v naravi. Kmetijstvo 
je del gospodarstva, zato imajo že desetle-
tja veliko moč nekatere multinacionalke, ki 
posredno vodijo industrijske oblike kmetij-
stva. Takšne oblike v naših krajih nikoli niso 
bile razvite, kar je določena razvojna pred-

nost danes, ko se tudi 
na državni ravni kaže 
razvoj alternativnih 
ekoloških oblik. Dej-
stvo je, da smo kupci 
še vedno premalo zah-
tevni in bi lahko več 
naredili na tem, da 
bi kupovali hrano iz 
regije, ki je navadno 
kakovostnejša kot tis-
ta s trgovskih polic. 
Tudi nekateri kmeto-
valci prehitro obupajo 
z miselnostjo, da se 
nič ne splača. »Da-

nes se lahko vse proda,« je bil odziv enega 
izmed udeležencev, a pri tem so pomemb-
na številna znanja, ki jih mora kmetovalec 
obvladati. Kmet je nekdo, ki opravlja vsaj 
10 poklicev hkrati in med temi je pomem-
ben tudi »poklic« ekonomista. Brez dobre 
poslovne usmerjenosti, dobri rezultati niso 
zagotovljeni. 

Že v uvodnem delu posveta smo ugoto-
vili, da smo bili zbrani različni profili kmeto-
valcev ali strokovnjaki z drugih smeri. Hete-
rogenost je lahko problem pri združevanju. 
Težko skupaj vstopita na trg zeliščar in izde-
lovalec salam. Ob vsem tem nas kmetovalce 
močno ovira še zakonodaja. Smo država, ki 
imamo verjetno v Evropi najbolj komplici-
rano zakonodajo na tem področju. Kmeto-
valci bi se morali bolj povezati in zahtevati 
določene spremembe. Žal se premalo zave-
damo, da smo tisti, ki se neposredno ali po-
sredno ukvarjamo s kmetijsko dejavnostjo, 
močno volilno telo, ki pa smo zaradi prej 
omenjene nepovezanosti premalo vplivni ali 

KMETIJSKI	POSVET	V SODRAŽICI
PIŠE: ERNEST PIRNAT, FOTO: INTERNET

slišani. Pogovarjali smo se tudi o pomenu 
samooskrbe in s tem pridelave zdrave hrane. 
Nihče ni popolnoma samooskrben, ima pa 
tisti, ki obdeluje vsaj kos zemlje, možnost, 
da se temu približa. Vendar današnje kme-
tijstvo ni le obdelovanje zemlje, ampak de-
javnost s številnimi priložnostmi. Slovenski 
trg pridela premalo orehov, določenih zelišč 
in številnih ekoloških produktov. Verjetno 
tudi ni najbolje, da naše biološke komunal-
ne odpadke vozimo na odlagališče v bližino 
Ljubljane, ko pa iz njih marsikje izdelajo ka-
kovostni kompost. Tudi takšne alternativne 
dejavnosti so lahko del kmetijstva. Ob tem 
velja omeniti, da se z letošnjim šolskim le-
tom na OŠ Sodražica izvaja nova interesna 
dejavnost kmetijski krožek, ki bo učencem 
omogočil, da se pridružijo pedagoškim de-
javnostim izven učilnic in napredujejo pri 
delovni vzgoji.

Ob koncu posveta smo prisluhnili ide-
jam o povezovanju. Podprt je bil predlog, da 
se kmetovalci in drugi ljubitelji sorodnih de-
javnosti povežemo v društvo, preko katerega 
bi sprva izvajali dogodke, kot so družabna 
srečanja, izobraževanja, strokovne ekskur-
zije ... Na podlagi neformalnega povezova-
nja bi si ustvarili več možnosti za realizacijo 
ljubiteljskih ali poslovnih idej. Zavračali bi 
nekatere slabe prakse, kot je pregovorno 
trda slovenska fovšija, in spodbujali dobre 
namene tako, kot je ob koncu povedal eden 
izmed udeležencev: »Biti v krogu uspešnih 
ljudi je praznik.«

Naslednje srečanje bo predvidoma v 
zimskem času. Vabljeni tudi drugi ob-
čani, ki vas zanimajo kmetijske teme. 
Predloge in pobude lahko posredujte 
predlagatelju na elektronski naslov 
pirnaternest@gmail.com. 

              Lepo vabljeni! 

SORTNOST	MEDU
PRIPRAVILA: MAG. ANDREJA KANDOLF  BOROVŠAK, SVETOVALKA ZA ZAGOTAVLJANJE 
VARNE HRANE, FOTO: META DROBNIČ

Med ni enak medu, to dejstvo zaznamo že, ko med okušamo. Akacijev med čebelarja 
ni enak akacijevemu medu čebelarja soseda, še več, znotraj enega točenja se razlikuje tudi 
med, nabran med panji istega čebelnjaka. Razlikujejo pa se seveda tudi medovi, pridela-
ni v različnih letinah. Večja pestrost je pri cvetličnih in gozdnih medovih, saj je pri teh 
medovih večja pestrost samega izvora medičine oz. mane. Medu ne delamo po receptu, 
čebele osnovno surovino nabirajo v naravi in jih ne moremo usmerjati, kam naj letijo. 
Slovenija leži v srednji Evropi, kjer se stikajo štiri velike evropske geografske enote, in 
sicer Alpe, Panonska kotlina, Dinarsko gorovje in Sredozemlje. Pestra geološka zgradba, 
razgibanost reliefa ter dejstvo, da se Slovenija razprostira na štirih biogeografskih obmo-
čjih, omogočajo visoko rastlinsko in živalsko pestrost, kar pa posledično vpliva tudi na 
raznovrstnost medu. 
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NASTANEK	MEDU

Čebele na rastlinah nabirajo nektar ali 
medičino, ki jo izločajo rastline v nektarjih, 
ali pa pobirajo mano. Mana je izloček po-
sebnih žuželk, ki sesajo rastlinski sok, izloča-
jo pa sladko tekočino, ki jo poberejo čebele. 
Tako glede na izvor ločimo cvetlični med in 
med iz mane. Cvetlični medovi so svetlejše 
barve, medovi iz mane pa temnejše. 

Čebele osnovno surovino v medenem 
želodčku prinesejo v panj, jo obdelajo, zgos-
tijo, dodajo izločke svojih žlez in shranjujejo 
v satju. Med, kot so ga proizvedle čebele, ne 
potrebuje dodatne obdelave, čebelar mu ni-
česar ne doda niti ne vzame.

Osnovna surovina medu v veliki meri 
vsebuje sestavljene sladkorje, predvsem sa-
harozo. Čebele ji dodajajo encime iz svojih 
žlez, ki sestavljene sladkorje razgrajujejo do 
glukoze in fruktoze, ki sta enostavna slad-
korja, zato ju naš organizem lahko takoj 
uporabi kot vir energije. To je tudi vzrok, 
da je med boljši vir energije kot konzumni 

sladkor. Med tako vsebuje največ frukto-
ze, nekaj manj glukoze in malo saharoze, v 
manjši meri pa lahko med iz mane vsebuje 
tudi polisaharide. Razmerje sladkorjev je 
najbolj odvisno od vrste medu. Ker je fruk-
toza bolje topna v vodi kot glukoza, med z 
več fruktoze počasneje kristalizira, tisti z več 
glukoze pa hitreje. Tako bo cvetlični med 
kristaliziral veliko prej kot npr. akacijev. 

Če vam je med kristaliziral, nikar ne 
bodite nejevoljni. Lahko ste prepričani, da 
ste kupili naraven, kakovosten med. Krista-
lizacija medu je namreč popolnoma naraven 

pojav, ki se pri medu zgodi prej ali slej in 
ne povzroča nobenih kemičnih sprememb 
medu in ne vpliva na njegovo kakovost.

Kristaliziran med utekočinimo na vodni 
kopeli, s tem da temperatura medu ne sme 
presegati 40 °C. V nasprotnem primeru se 
bodo v medu poškodovale ali celo uničile 
nekatere njegove sestavine, kot so encimi, 
hormoni, vitamini. Med bo izgubil biolo-
ško vrednost, še vedno pa bo uporaben kot 
sladilo. Zato ga, če želimo, da se bo ohranila 
njegova biološka vrednost, ne damo v vroč 
čaj. K različnim jedem (omakam, zelenjavi, 
mesnim jedem), ki jih pečemo, kuhamo, 
ga dodamo predvsem zato, ker bodo dobile 
svojevrstno aromo.

VRSTE	MEDU

Vrste medu so dobile imena po rastli-
nah, na katerih čebele nabirajo medičino 
oz. sladke sokove. Te so pri nas akacija, lipa, 
smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna ogrščica, 

žajbelj, ajda … In od tod tudi toliko 
različnih vrst medu: akacijev, lipov, 
smrekov, kostanjev, hojev, regratov …

Čebele ne nabirajo surovine samo 
na eni rastlini, in večkrat se zgodi, da 
med nima tipičnih značilnosti dolo-
čene vrste. V tem primeru ga lahko 
označimo kot cvetlični med ali med iz 
mane oz. gozdni med.  

Najbolj milega okusa je akacijev 
med. Barva tega medu je od skoraj 
brezbarvne do slamnato rumene bar-
ve. Ker je blagega vonja in arome, je 
odlično sladilo za čaj, kavo, kosmiče, 

pijače, pripravo sladoleda. Cvetnega prahu 
je v akacijevem medu malo. Kristalizira zelo 
počasi.Prijetno po svežini, lipovem cvetju, 
mentolu diši lipov med, ki je svetlo rumene 
do svetlo jantarne barve z zelenim odten-
kom. Lahko je nektarnega ali maninega iz-
vora. V prvem primeru hitro kristalizira, če 
je po izvoru manin, pa se to dogaja počasi. 

Če vam je všeč bolj močan, grenak okus, 
potem je pravi za vas kostanjev med. Ta je 
rjave, jantarne barve, vonj je oster, trpek. 
Grenko aromo mu daje velika količina 
kostanjevega cvetnega prahu, kar mu daje 

posebno vrednost.Kadar govorimo o me-
dovih iz mane, največkrat pomislimo na 
hojev in smrekov med. Smrekov med je 
rdeče rjave barve, bolj nežno diši po smoli, 
aroma je po sirupu smrekovih vršičkov, ze-
liščnih bombonih. Včasih hitro kristalizira. 
Kadar čebele nabirajo mano večinoma na 
jelki, medu rečemo hojev med, ki je tem-
no sivo rjave barve z zelenim odtenkom. 
Diši po smoli, dimu. Aroma je po smoli, 
po karamelu, zažganem sladkorju, svežem 
lesu iglavcev, sirupu smrekovih vršičkov. 
Kristalizira počasi, v velike kristale. Med ni 
enak medu, razlike je možno znanstveno 
dokazati, zato ne pričakujte, da bo letošnji 
gozdni med takšen, kot je bil lanski. Med 
pač takšen je. Pester. 

KAKOVOSTNE	SHEME	
MEDU

Na področju medu pri nas poznamo 
ekološki med in tri zaščite geografskega 
poimenovanja medu, in sicer Slovenski 
med z zaščiteno geografsko označbo, Koče-
vski gozdni med in Kraški med z zaščitenim 
geografskim poreklom. 

Z nakupom takega medu je porabniku 
zagotovljena višja kakovost pridelka, saj so 
za pridelavo tovrstnega medu postavljena 
strožja merila kakovosti kot v državnem 
Pravilniku o medu. Poleg tega je tovrsten 
med izpostavljen dodatnemu nadzoru, za-
gotovljena je njegova sledljivost tako rekoč 
od cveta do kozarca, znan pa je tudi njegov 
izvor, saj mora biti tako pridelan kot pol-
njen in skladiščen na območju Republike 
Slovenije.

SUHOROBAR JUL I J 	 / 	AVGUST 	2016



S U H O R O B A R S E P T E M B E R  /  O K T O B E R  2 0 1 6

1 0 NAŠ 	TUR IZEM

O	TURIZMU	V SODRAŠKI OBČINI
PRIPRAVIL: IVAN ŠEGA, FOTO: MARKO BURGER, MATJAŽ PUCELJ, EMIL KODAT, M. D. 

Kar malo nerodno mi je pisati o tej temi, 
da ne bi bralci razumeli, da se delam pame-
ten, ko imam na domačem dvorišču nekaj, 
kar lahko prištevam k turizmu. Pa vendar, 
naj si kdo misli, kar hoče, kot občan imam 
pravico izraziti svoje mnenje in poglede gle-
de tega. V desetletju, ko se srečujem s to de-
javnostjo, sem spoznal marsikaj, na kar prej 
niti pomislil nisem. Zdaj na izletih po naši 
lepi domovini gledam z drugačnimi očmi, 
kot sem gledal nekoč, drugače ocenjujem 
kraje in razmišljam, kaj bi se dalo »presadi-
ti« k meni ali v naš kraj.

Moja usmerjenost v oglede podeželskih 
krajev in vasi v njih me prepričuje v marsik-
je visoko ozaveščenost za urejenost okolja in 
bivališč. Slednja vas na Krasu ali na Dolenj-
skem, na katere nekako meji naš del širše 
okolice, ima v svoji sredini domačijo z neko 
turistično ponudbo. Trdim, da sem se pri 
veliko takih domačijah prepričal, da njihova 
urejenost preseže več kot marsikje uradno 
deklarirani gostinski lokal. Vaščani si izmi-
šljajo prireditve, poveličujejo tak ali druga-
čen ostanek preteklosti, bodisi v svojstvu 
stavbe ali kosa nematerialne zapuščine iz 
preteklosti. Takrat me tak ogled spomni na 
naš kraj, na naselja naše občine. Iz videnega 
razmišljam, kam bi se moglo prenesti vi-
deno in popestriti naš kraj. Vedno pridem 
do zaključka, da bi se z malo razgledanosti 
in dobre volje naših občanov ter njihovega 
pogleda v prihodnost, dalo v našem kraju 
pokazati obiskovalcem marsikaj celo zani-
mivejšega, kot vidim tam. Trdim, da naši 
občani dokaj dobro živijo (kar jim ne opo-
rekam, ampak jim štejem v dobro), zato 

ne iščejo in ne gradijo prihodnosti sebi in 
naslednjim generacijam z nečem novim, ki 
ni industrija, ki ni klasično kmetijstvo, ki 
ni uhojena suhorobarska obrt … Ugoto-
vim, da jim manjka daljnosežni pogled, ki 
seže preko jutri na pojutrišnji čas in naprej, 
ko bo odšla generacija, ki sedaj prejema 
pokojnine in marsikje izdatno prispeva k 
družinskim proračunom. Vse težje doseg-
ljive pokojnine in razne socialne podpore, 
bodo pustile naše zanamce brez primerne 
možnosti za preživljanje. Takrat bo težko na 
hitro najti nekaj, da si izboljšajo življenjski 
standard.

»Špičenja« suhorobarskih izdelkov zna 
vse manj mladih ljudi. Tudi tu se spod-
mikajo tla. Mnogi ne poznajo več motike 
ali drugega poljedelskega in vrtičkarskega 
orodja. To sam ugotavljam ob obiskih otrok 
v MEH. 

Odgovorni za prihodnost kraja bi se 
morali poglobiti v podatke, da preko mi-
lijardo in dvesto milijonov ljudi – turistov 
potuje po tej zemeljski krogli. Ustrezen del 
teh potuje tudi po naši domovini in naprej 
preko nje. Mislim, da bi se morali zavedati, 
da bi mnogo od teh potujočih ljudi lahko 
prišlo tudi k nam v našo občino. Seveda, če 
bi jih znali zvabiti. In če pridejo, je na nas, 
kaj bomo naredili, da bomo od njih zvabili 
evro ali več. Turizem niso le hoteli in plaže, 
je še kaj drugega in je uspešna gospodarska 
dejavnost že v sedanjosti in bo tudi v pri-
hodnje. Že sedaj države ustvarjajo z njim 
velik narodni dohodek. Vse bolj je že in še 
bolj bo iskana prvobitnost narave. Večkrat 
sem priča ljudem, ki se poklicno ukvarjajo 

z organiziranjem potovanj. Ti ljudje še kako 
iščejo destinacije za vse bolj zahtevne turi-
ste! Ko v razgovoru pristavim svoj lonček, 
me vprašajo, kaj jim lahko v našem kraju 
še pokažemo. Verjemite ali ne (morda mi 
boste celo zamerili), lahko jim ponudim le 
Novo Štifto in svojo etno hišo. Tu se kon-
ča interes za ponujeno, ker se na teh dveh 
lokacijah konča ogled v dveh urah. Kaj pa 
preostali čas njihovega potovanja? Agencije 
želijo vklopiti v program tudi kulinariko 
kraja, kamor vodijo izletnike. Tu se moja 
argumentacija ponudbe konča.

Slovenija je res ena sama turistična desti-
nacija v tem smislu, da ima toliko naravnih 
lepot in neizmaličene narave, da jo težko 
najdete izven nje. Vendar je le treba izbrska-
ti (ali ustvariti) posamezne točke ali mesta, 
za katere bomo lahko rekli: pridite semkaj, 
tu boste imeli kaj videti! Take točke bodo 
agencije vklopile v svoje programe in more-
bitni dober glas, bo šel v deveto vas! 

Še bi lahko modroval in nametaval pre-
dloge. Že ob tem bo kdo dejal, da sem de-
magog, ki uporabljam prežvečene teme in 
izrabljene fraze. Ne! Ne delam se pametne-
ga! Nekaj izkušenj sem si pa že nabral doma, 
nekaj pa jih vidim tudi z vandranjem po 
svetu – domovini. Potrjuje se mi tisto, kar 
turistični strategi vedo, da se turizem gradi 
desetletja in več. Treba je ozaveščati občane, 
da skrbijo za urejena in okrašena okolja in 
bivališča, da so prijazni do tujcev, ki so iz 
kakršnega koli razloga zavili v naš kraj. Z 
vzpodbudo z višje inštance, bi morali razmi-
šljati o dopolnilnih dejavnostih, ki so sestav-
ni del turistične dejavnosti. Predvsem pa, da 
se izobražujejo in si vcepljajo miselnost in 
razmišljanje, kaj bi oni hoteli videti, če bi šli 
po svetu. Postaviti bi se morali v kožo turi-
sta-izletnika! Vse to se da, če se hoče. Mer-
cedesa ne bo, počasi pa se bo spekla skorja 
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kruha, ki bo nekoč pomagala preživetju. 
Zmotno je razmišljanje, da naj »občina da 
denar«, kot se rado reče, da se prevrže lastno 
nesposobnost na nekoga drugega. Ne! Vsak 
mora najprej sam napraviti nekaj v tej sme-
ri. Če so prave in dobre ideje, se da s sposob-
nostjo dobiti denar tudi iz drugih virov. Za 
to so dokazi – tudi v našem okolju. 

Občina pa bi morala imeti program ra-
zvoja te dejavnosti. Kaj se na teritoriju obči-
ne lahko usposobi za takojšnje, čimprejšnje 
oglede in kaj se lahko pripravi za poznejši 
čas itd. Naša sodraško-ribniška dolina ima 
toliko zanimive preteklosti iz dejavnosti, 
ki žal pospešeno zamira. Iz nje bi se lahko 
naredila ustrezna zgodba, ki bi se pokaza-
la ali povedala izletnikom. V kraju imamo 
tudi stvaritve, žal ne več živečih ljudi, ki so 
v času svojega življenja kot samouki ustvarili 
izdelke, ki bi jih lahko s ponosom pokazali 
obiskovalcem (Košir). Ni čutiti iniciative v 
to smer, še manj pa ni diskusije o tej dejav-
nosti. Župan bi moral v svoji rubriki, ki jo 
ima v Suhorobarju, spodbujati občane v tej 
smeri, pa tega ne zasledim. Na pogovor o 
tej temi bi moral poklicati ljudi iz različnih 
strok. Prepričan sem, da bi s skupno pame-
tjo odkrili, kako bi ujeli veter v naša turi-
stična jadra. 

Turizem se ne more začeti in končati 
le na smučišču v Izverju. Izver je lahko le 
sestavni del v mozaiku turistične ponudbe. 
Smučišče je le za strogo določen del leta in 
za določene ljudi, ki jim je ta šport blizu. 
Tudi konkretna lokacija je prenizka in je 
zelo občutljiva na klimatske razmere. Zato 
je smučarska sezona kratka. A vsekakor je 
del cenjene turistične ponudbe! Je ponudba 
za zimski termin, ko se potovalni turizem 
upočasni. Največ se potuje v pomladan-

skem in jesenskem terminu. Potujejo starej-
ši in upokojeni ljudje. Kot spoznavam, tudi 
agencije gradijo prav na tej populaciji. Treba 
je najti mesta, kjer lahko agencija ‘zapravi’ 
čas! Ne more pripeljati avtobusa izletnikov 
le na dve točki za dve ali tri ure in jih nato 
peljati na drugi konec doline in s »prazno« 
vožnjo zapravljati čas. Najti in usposobiti je 
potrebno točke, kamor agencija ve, da lahko 
pripelje turiste.

Verjetno se bo na vse povedano kdo 
vprašal: kaj bo on, kot ponudnik te mikro 
destinacije, imel od tega, če bodo k njemu 
prišli izletniki. Odgovor: prav na njem je, 
koliko bo iztržil od njih! Kaj jim bo ponudil 
takega, kar jih bo zanimalo. Nimam prakse 
z domačega dvorišča, ker po svojem statusu 
nočem pridobiti pravico za širšo ponudbo 
kot le za lastne čebelarske izdelke. Imam pa 
nekaj izkušenj s potovalnimi agencijami. Če 
obiskani ponudi neko brezzvezno »uporab-
no« stvar, se med ljudmi najdejo taki, ki jo 
kupijo. Da je le lepa ali zanimiva, pa čeprav 
jo bo doma naslednji dan odvrgel v koš. Va-
žno je pridobiti maso ljudi, saj lahko sklepa-
mo, da vsi ne gledajo na vsak evro; so tudi 
taki, ki jih naša ponudba lahko animira!

Občinsko središče bi moralo že navzven 
dajati pečat suhorobarskega in krošnjarske-
ga pridiha. Nekateri občani so nekoč kri-
tizirali kip Psoglavca. Zaradi tega so hoteli 
pribiti župana na križ. Jaz pa lahko rečem, 
da si ga je s pomočjo objave na TV in tam 
izražene kritike nekaterih sodraških tržanov 
ogledalo kar nekaj avtobusov ljudi, ki so bili 
prej v MEH. Nalašč so se zapeljali mimo 
in si spotoma skozi okna avtobusa ogleda-
li sodraško čudo. Kaj več v Sodražici itak 
niso mogli videti! Tako mamilo bi se moralo 
postaviti v park (ali kam drugam, da bi bilo 
mimoidočim vidno), vendar s poudarkom 
na dejavnosti, ki je nekoč preživljala naše 

prednike. (Tudi morebitne objave v občilih 
o tem bi morale temeljiti na našem ponosu 
in ne na kritiziranju.) Še enkrat podčrtam: 
spoznavam, da se v dosti krajih, kamor ne-
načrtovano zahajam, gradijo temelji turiz-
ma. Opazim tudi, da perspektivo v turizmu 
kot delu svojega gospodarstva gradijo na 
odkrivanju preteklosti kraja. Nekateri kraji 
in posamezniki v njem, pa iščejo svoj kruh 
tudi v pridelavah raznih začimbnic, dišavnic 
in podobnem. Pri nas jih lahko zamenjajo 
drobni suhorobarski izdelki. In izdelovalci 
teh morajo prenesti svoje znanje in vedenje 
na mlado generacijo! Tudi medvedi so že 
postali naše ikone! Halo, lovci! 

Naj ta zapis vzbudi razmislek v naših 
glavah in v glavah tistih, ki lahko kaj insti-
tucionalno naredijo za spremembe.
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ko ali celo nemogoče nadoknaditi (Pišot, Šimunič, Volmut, 2010). 
Seveda je pri tem pomemben dejavnik tudi zorenje (dednost), ki 
omogoča tisto stopnjo otrokovega razvoja, ko je otrok pripravljen 
na učenje določenih vedenjskih oblik, ki se ne pojavljajo brez uče-
nja oz. okolja. Dejstvo pa je, da otrok večine dispozicij ne bi mogel 
razviti brez lastne aktivnosti in spodbud iz okolja.

PRVI	ŠOLSKI	DAN

Šolski zvonec glasno kliče: »Cicibani, kje pa ste? 
Čez zelene vinske griče že jesen v deželo gre!«

Na pero že torba čaka, tabla krede si želi, 
v razred škili sraka, da se česa nauči.

Zvonec kliče, zvonec kliče! Čas poletni je minil. 
Nosi že jesen čez griče polne torbe hrušk in sliv.

Bomo se sladkali z njimi in veselo v šolo šli. 
Zagotovo že pozimi bomo učenjaki vsi.

KAJETAN KOVIČ

NOVA	GENERACIJA

PRIPRAVILA: TANJA VASIČ

Zahvala
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj 

Sodražica se iskreno zahvaljuje 
Policijski postaji Ribnica in vsem 
policistom, ki so nudili pomoč 
učencem in otrokom vrtca pri 
spremljavi na šolski poti ter skrbeli 
za prometno varnost vseh otrok v 
jutranjem in popoldanskem času 
v prvem mesecu pouka v šolskem 
letu 2016/2017. 

Hvala tudi vsem predstavni-
kom PGD Sodražica, ki so prvih 
deset dni pouka dvakrat dnevno 
poskrbeli za varnost na šolskih po-
teh, na avtobusnem postajališču in 
parkirišču šole ter vrtca. 

Iskrena hvala tudi celotni eki-
pi policistov, ki je izvedla nazorno 
predstavitev vseh preventivnih ak-
tivnosti ob vodenem ogledu raz-
stave Utrinki iz zgodovine sloven-
ske policije od leta 1850 do danes 
- Zgodovina ribniške in kočevske 
policije.

Hvala policistom Policijske 
postaje Ribnica za strokovno izpe-
ljavo pouka s področja prometne 
vzgoje z učenci razredne stopnje 
matične in podružnične šole ter 
skrb za izvedbo in nazoren prikaz 
prometnih situacij v neposredni 
bližini šole in na šolski poti.

Iskrena hvala tudi gospodu 
Sašu Janiću za izpeljavo vseh pre-
davanj s področja varnostnih na-
vodil v prometu za starše matične 
in podružnične šole. 

Majda Kovačič Cimperman,            
ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica              

1. septembra so se odprla šolska 
vrata za novo generacijo prvošolčkov. 
30 otrok in njihovih staršev je v športni 
dvorani nagovorila ravnateljica Majda 
Kovačič Cimperman, nato pa je sledi-
la gledališka predstava z naslovom Prvi 
šolski dan, ki so jo pripravili učenci 6. 
razreda pod mentorstvom Mojce Šilc. 
V predstavi smo spoznali otroke, ki so 
se pripravljali na začetek šolskega leta. 
Vsi njihovi strahovi so se izkazali za ne-
upravičene, nova učiteljica je bila pri-
jazna, učenci pa so v šoli uživali.

PRVOŠOLČKOV

Po predstavi je prvošolčke čakal 
preizkus, in sicer skok v prvi razred. 
Vsi učenci so uspešno preskočili 
vrvico, starši in učiteljice pa smo jih 
nagradili z aplavzom. 

Otroke je v učilnici čakalo slad-
ko presenečenje, okrog vratu pa 
so si nadeli rumene rutke. Starši 
so medtem imeli priložnost, da so 
poklepetali v šolski jedilnici. 

Ob koncu smo se vsi skupaj 
fotografirali ter poslovili, otroci pa 
so nasmejanih obrazov odšli proti 
domu.

TEDEN	OTROKA	– ZA RAZIGRANO 
IN USTVARJALNO OTROŠTVO
PRIPRAVILI: NIKA MARENČE IN TADEJA KORELC, VZGOJITELJICI

»Igra je način, kako otrok spoznava zunanji svet, igra je za otroka 
učenje, igra je zanj oblika vzgoje, igra je nujno potrebna otroškemu 
organizmu, ki raste.« (Krupska) Vse to vzgojiteljice vsakodnevno 
preko različnih predmetnih področij načrtovano vnašamo v svoje 
vzgojno in izobraževalno delo, še posebej pa se otrokovemu zazna-
vanju in igri posvetimo v tednu otroka, ki smo ga letos obeležili v 
tednu od 3. do 7. oktobra. Gre za projekt Zveze prijateljev mladine 
(ZPM) Slovenije in se praznuje vsako leto, že vse od leta 1954. Le-
tošnja tema tedna otroka je »Svet, v katerem želim živeti«. 

V predšolskem obdobju morajo dejavnosti izhajati iz otroka, 
prilagojene morajo biti njegovim sposobnostim, lastnostim, potre-
bam in interesom. V prvih letih je otrokov razvoj celosten, v njem 
se prepletajo različna razvojna področja (telesno, gibalno, spoznav-
no, čustveno in socialno področje). Otrok svet okoli sebe zaznava, 
dojema in odkriva predvsem z gibanjem. Tako preizkuša svoje telo, 
doživlja veselje in ponos. S pestro izbiro različnih izkušenj lahko 
posežemo v hitrejši in učinkovitejši razvoj otroka na vseh področjih. 
Zato je kakovostno predšolsko obdobje in pestra izbira dejavnosti 
pomembna predvsem kot osnova kasnejšim zahtevnejšim aktivno-
stim. Nekateri strokovnjaki na tem področju zagovarjajo dejstvo, 
da tisto, kar zamudimo v tem razvojnem obdobju, je kasneje tež-
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1 3ŠOLA 	 / 	VRTEC	

KAJ	SMO	POČELI	Z	
OTROKI	1.	STAROSTNEGA	OBDOBJA?

V tednu otroka smo v oddelkih 1. starostnega obdobja pripra-
vile različne senzorne delavnice, preko katerih smo spodbujale otro-
kovo zaznavanje  in opazovanje z vsemi čutili (barve, note, glasove, 
oblike in velikost, okus ter taktilne oz. tipne občutke). Čutna pot 
je vedno znova zelo zanimiva izkušnja. Bogastvo čutnih zaznav, pre-
izkusov in nova odkritja zaposlijo celo telo. Vključile smo naravne 
materiale: žaganje, listje, seno, lesene deščice, plodove dreves, koru-
zno ličje, po katerih so otroci stopali, se plazili in jih tipali – odvisno 
od postavitve. Druga igralnica nas je preko mirne instrumentalne 
glasbe in slik, projiciranih na strop, popeljala v čarobni svet barv. 
V tretji igralnici smo plastenke napolnili z rižem, fižolom, polento, 
dodali nekaj barve in milnice ter tako izdelali senzorne plastenke. 
V ustvarjalni delavnici smo se letos posvetili glasbi. Zvok in glasba 
dokazano koristno vplivata na počutje otroka, saj imata izredno te-
rapevtsko moč, saj ne vpliva le na naša ušesa, ampak na celo telo. 
Zato jo moramo znati izbrati, približati otroku ter izkoristiti njeno 

»moč«. Naš teden otroka je obogatil tudi obisk knjižničarke. Ga. 
Anica vse oddelke sicer obišče nekajkrat na leto in preko literarnega 
sveta v otrocih razvija pozitiven odnos do branja, knjig, jezika. 

Teden smo zaključili s kostanjevim piknikom in čudovito 
gledališko predstavo Pravljična dežela v izvedbi naših najstarejših 
vrtčevskih otrok. 

Vir: Pišot, R., Šimunič, B., Volmut, T. (2010). Otroci potrebujemo gibanje. Koper: Univerza na Primorskem.

KAJ	SMO	POČELI	Z	OTROKI	
2.	STAROSTNEGA	OBDOBJA?

Pripravili smo pestre in raznolike dejavnosti, 
najpomembneje pa je bilo, da je otrokom lepo.

V ponedeljek je starejšim otrokom ponagaja-
lo vreme in se niso mogli odpraviti na orientacij-
ski pohod do ribnika, kjer bi iskali zaklad. Dru-
žili so se v telovadnici in si nato za spremembo 
ogledali kratko risanko.

V torek sta se skupini Metuljčki in Zajčki 
odpravili v knjižnico, kjer jim je gospa Anica 
pripovedovala zgodbe in uganke. Otroci iz sku-
pin Medvedki in Levčki pa so se z avtobusom 
odpravili v Velike Lašče. Tam jim je gospa Sla-
va na zelo zanimiv način pripovedovala zgodbe 
in pesmi slovenskega pesnika in pisatelja Frana 
Levstika ter govorila o tem, kako so se otroci ig-
rali včasih, ko še ni bilo toliko igrač.

Sreda je bila zelo posebna, saj so se vzgoji-
teljice in pomočnice vzgojiteljic zelo potrudile 
in otrokom pripravile prav poseben ustvarjalni 
dan. V štirih delavnicah, ki so jih organizirale, 
so otroci spoznali novo ljudsko pesem in ples, 
izdelali male inštrumente in si ogledali glasbeno 
pravljico Razbita buča. 

V četrtek smo se vsi zbrali na vrtčevskem 
igrišču na kostanjevem pikniku. Zelo lep sončen 
dan je popestrilo sladkanje s kostanjem, ki nam 
ga je pekel hišnik Boštjan.

V petek so za otroke iz vrtca predstavo Pra-
vljična dežela pripravili otroci iz skupine Levč-
ki. Nad predstavo so bili otroci zelo navdušeni, 
igralci pa upravičeno ponosni.

Teden je minil zelo hitro, saj se je otrokom 
ves čas nekaj dogajalo, zdaj pa se že veselimo je-
senskih sprehodov in aktivnosti v naravi.
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NA OBISKU PRI

Ste bili na lanski ali letošnji Vampijadi? Če ste bili, ste lahko pokusili tudi vege-
tarijansko različico vampov, ki jih je pripravila Nirmala Prema.

Nirmala je Šedržanka s srcem. Že ob vključitvi v našo skupino je na prvo 
druženje prinesla pecivo, ki nas je navdušilo. Jabolčni žepki iz pirine moke so bili 
nam nepoznani, zato smo se kar takoj dogovorile, da organiziramo delavnico, kjer 
bi se spoznale s pripravo tega peciva. Nirmala nas je spretno vodila od mešenja do 
zahtevnega oblikovanja in peke. 

Nirmala se je pred osmimi leti preselila v Sodražico z Lavrice. Upokojila se je 
kot varuhinja odraslih s posebnimi potrebami v Centru Dolfke Boštjančič na Ško-
fljici. Že po kratkem času bivanja pri nas se je vključila v Turistično društvo in med 
Šedržanke. Kasneje je postala tudi članica Upokojenskega društva in kot prostovoljka 
obiskuje naše krajane v Domu v Ribnici. 

Vegetarijanka iz etičnih razlogov je zelo dobra poznavalka vegetarijanskih jedi, 
za katere pravi, da so bolj zdrave. Pripravlja jih po receptih iz knjig, na televiziji si 

NASVET:  

Seitan lahko 

zamenjamo 

s fižolom ali 

testeninami.

PIŠE IN FOTOGRAFIRA: ŠTEFKA JORAS

Nirmali Prema

Vampi – BREZMESNA RAZLIČICA

Potrebujemo:

seitan iz 1 kg mehke bele moke
2 žlici masla ali oljčnega olja
150 g čebule
nekaj strokov česna
1 žlico paradižnikove mezge
1 žličko sladke paprike
nekaj vejic peteršilja
½ žličke majarona
ščep rožmarina
2 lista lovorja
1 žličko karija
1 žličko cimeta
½ žličke kurkume
1 veliko žlico sojine omake tamari
sol, poper
3 žlice praženih drobtin
1 l zelenjavne jušne osnove za zalivanje
parmezan
2 žlici kisle smetane
100 ml sladke smetane

Priprava:

•	Na maščobi popražimo čebulo, dodamo česen in lovor. Še kratek čas 
pražimo, da čebula spremeni barvo. Dodamo še vse začimbe v prahu 
in dobro premešamo. Zalijemo z jušno osnovo. Dodamo še vse 
preostale sestavine, razen drobtin in parmezana. Kuhamo 15 minut.

•	Zmešamo s paličnim mešalnikom.
•	Seitan narežemo na trakove, jih stresemo v omako in še malo 

pokuhamo.
•	Zgostimo z drobtinami do želene gostote in potresemo s 

parmezanom.
•	Jed ponudimo s pirejem ali ajdovim kruhom z orehi.

Osnova jedi je SEITAN, t. i. 
pšenično meso. Prvič se je pojavil 
v 6. stoletju kot sestavina kitajskih 
rezancev. Je na poseben način prip-
ravljena rastlinska beljakovina, ki jo 
običajno dobimo z izpiranjem škro-
ba iz polnovredne moke tipa 800 
in 1100. Nirmala seitan pripravi iz 
kilograma bele moke in 6 dl 
vode. Zamesi testo, ga da v skledo 
in prelije s hladno vodo ter pusti stati 
najmanj tri ure ali čez noč. Nato testo 
nežno gnete in menjava vodo toliko 
časa, da le ta ostane bistra. Tako dobi 
gosto kepo pšeničnih beljakovin. 
Kuha jo eno uro na zmerni tempera-
turi. Na dno posode da krpo, da se 
masa ne prime dna. Ohlajeno »meso« 
nato uporablja enako, kot bi upora-
bila običajno meso. Vode ne zavrže. 
Uporabi jo za pripravo juhe. Doda ji 
jušno kocko ali različne začimbe in jo 
zakuha. Preostanek seitana zamrzne 
in ga uporabi ob drugi priložnosti.

ogleda naše in tuje kuharske oddaje, zadnje čase 
pa samostojno ustvarja recepte po svojih zamislih. 
Recepte, kjer prevladuje meso, prireja v brezmes-
no različico in to ji odlično uspeva. Tokrat nam 
predstavlja »vegi« različico za vampe, ki so jo 
pokuševalci na Vampijadi ocenili z odlično oceno, 
ter vegetarijanske panirane zrezke. Seveda pa pri-
prava zahteva nekaj spretnosti in potrpežljivosti.
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Panirani zrezki iz seitana 
/za 6 oseb/

Potrebujemo:

SEITAN iz kilograma moke

ZA MARINADO
1 žlico tamari sojine omake
1 žličko karija
2 stroka česna, drobno 
nasekljanega ali v prahu
sol in poper po okusu

ZA PANIRANJE
testo za palačinke
1 žlico parmezana
½ žličke kurkume
sol in poper po okusu
olje za cvrtje 
drobtine

Priprava:

•	Seitan 
pripra-
vimo 
po receptu. 
Narežemo ga na pol cm 
debele zrezke.

•	Pripravimo marinado iz ta-
mari omake, karija in česna. 
S tem pokapljamo zrezke, 
jih posolimo in popopramo. 
Pustimo stati pol ure.

•	Medtem pripravimo vse 
potrebno za paniranje. V 
manjši posodi naredimo 
testo za palačinke, malo 
gostejše naj bo in za vegane 
brez jajc. Primešamo 
parmezan, sol, poper 
in kurkumo. Na krožnik 
stresemo drobtine, v posodo 
za cvrtje zlijemo primerno 
količino olja.

•	Zrezke paniramo in hitro 
ocvremo. Ponudimo z 
različnimi prilogami.

NASVET:

Uporabimo 

domišljijo! Zrezke lahko 

začinimo po svojem 

okusu, jih spečemo v 

pečici ali na žaru … V 

vsakem primeru so 

odlični.

»PSOGLAVKE« 
ZMAGALE NA 
TEKMOVANJU	
V	KUHANJU	
TELEČJE	OBARE	
PRIPRAVILA: PETRA MARN

Na povabilo Turističnega društva 
Pirniče se je v soboto, 3. septembra, eki-
pa »Psoglavke« (v sestavi Milka Gornik, 
Marina Ogrinc in Anton Zalar) udeležila 
tekmovanja v kuhanju telečje obare, ki je 
potekalo v sklopu prireditve Semanji dan 
na Telečjem. Tekmovanja, ki je potekalo 
prvič, so se udeležile 4 ekipe, naša ekipa 
pa je dosegla prvo mesto. Kot pravi Mil-
ka, zmago pripisujejo uporabi domačih 
začimb in zelenjave ter domačih »kned-
eljnov«, ki so jih naredili iz moke, belega 
zdroba in jajc.

S Turističnim društvom Pirniče smo 
sodelovali že na letošnji Vampijadi, kjer so 
postali zmagovalci in nam obisk vrnili na 
Tržnem dnevu, kjer so po enakem receptu 
kot na Vampijadi kuhali vampe v velikem 
kotlu pred »turistično kuhinjo«.

JESENSKO	SREČANJE	

PIŠE: ANA MODIC, FOTO: M. D.

Zadnji septembrski petek je bilo v naši šolski dvorani srečanje starejših občanov, že deveto 
po vrsti.

Dvorana je bila polno zasedena, mize lepo pogrnjene, ko je tajnica DU Sodražica Cvetka 
Vesel pozdravila vse povabljene in nastopajoče. Svoj pozdrav  je dodala tudi predsednica DU 
Milka Gornik. S svojo prisotnostjo sta nas počastila tudi naš župan Blaž Milavec in ravnate-
ljica naše šole Majda Kovačič- Cimperman.

V kulturnem delu srečanja so nastopali: PZ DU Sodražica, kvartet Zvon, Ivan Šega z re-
citacijo Trubarjeve pridige, v kateri razlaga deset božjih zapovedi, Marija Košmrlj z recitacijo 
Pavčkove pesmi in folklorna skupina Grmada z Velikih Poljan. Ubrani glasovi obeh pevskih 
skupin, še posebej Ivanov mogočni Ribnčan Urban, Marijina občutena pripoved pesmi o hiši, 
ki naj bo dom, nam je dušo napolnila z lepoto. Folkloristi z 
dvema harmonikama, plesom in petjem pa so prinesli v 
dvorano veselo vzdušje, ki sta ga še dopolnili naši stal-
nici v nastopanju – Milka in Olga s skečem.

Ob dobrem prigrizku je stekla beseda v omizjih 
in kasneje so se nekateri ob zvokih harmonike tudi 
zavrteli.

Ko smo po treh urah druženja odhajali domov, 
so bili naši obrazi zadovoljni in nasmejani.

Hvala prostovoljkam DU Sodražica za pripravo sre-
čanja.

STAREJŠIH OBČANOV

1 5ŠEDRŽANKE
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1 6 DRUŠTVO	UPOKOJENCEV

NOVICE IZ DU SODRAŽICA
SPOMINI	OŽIVIJO,	KO	STAREJŠI	SPREGOVORIJO

PIŠE: CVETKA VESEL, FOTO: DARKO VESEL

Letos je bilo pri Društvu upokojencev Sodražica na srečanju jubilantov še posebej 
slovesno. Med jubilanti je bilo 9 osemdesetletnikov, 5 sedemdesetletnikov in 8 šestdesetle-
tnikov. Kar trije pari zakoncev so praznovali biserno poroko in en par zlato poroko. 

V današnjih časih si zaslužijo pohvalo že tisti pari, ki ostanejo skupaj 10, 20 let. Življenj-
ske zgodbe zakoncev, ki so skupaj srečni že 50 ali 60 let, so posebno zanimive. Njihovo živ-
ljenje je skromno, a pošteno in delovno. Morali so hitro odrasti, posebno v družinah, kjer 
je vojna vzela gospodarja in so mladi z vso odgovornostjo prevzeli gospodarjenje. Zato pa so 
bili v družinah bolj bogati medsebojni odnosi in ljudje so bili bolj zadovoljni z življenjem 
kot danes. Recepta za dober zakon ni, predvsem morata zakonca drug drugega spoštovati 
in potrpeti.

Pozimi v začetku leta 1956 sta se v Lju-
bljani poročila Marija	in	Ludvik	VE-
SEL. Ob petih zjutraj je ponju prišel 
Cvekarjev Stane s sanmi in ju skupaj s 
pričama odpeljal do Žlebiča na vlak. Bilo 
je tako mrzlo, da so se z odejami pokrili 
kar čez glavo. Na magistratu sta mladopo-
ročenca imela civilno poroko, v cerkvi sv. 
Petra pa ju je poročil duhovnik, doma iz 
Globeli. Po poroki se je nevesta, Vencle-
va Micka iz Sodražice, preselila k Vedeto-
vim v Podklanec, »z mesta na podeželje«, 
kot sama pravi. K hiši so pripeljali njeno 
balo, ki je bila takrat obvezna. Ludvik je 
že kot 15-letni fant izgubil očeta, ki je 
padel v partizanih. Pri hiši je bilo devet 
otrok. Sestre in bratje so postopoma od-
hajali od doma in on je prevzel skrb za 
kmetijo. Po poroki si mladoporočenca 
nista mogla privoščiti nobenih medenih 
tednov, »ta mlada« je morala takoj prev-
zeti skrb za gospodinjstvo in pomagati 

na kmetiji. Kmalu se jima je rodila hčerka 
Majda, po petih letih še sin Janez. Še pred 
rojstvom sina je Ludvik odšel na delo v 
Nemčijo, kjer je ostal 13 let. Domov je 
prihajal za košnjo, ko je bilo največ dela, 
saj je bilo v hlevu več glav živine in vedno 
tudi konj. Dela je bilo veliko, otroka sta 
bila pridna in Majda je že majhna čuvala 
Janeza. Tako so tekla leta ob delu in skrbi 
za otroka. Ludvik se je kasneje zaposlil na 
Inlesu kot voznik tovornjaka, kjer je ostal 
do upokojitve.
Ludvik je pri 89 letih še vedno krepak mo-
žak, tudi Micka je obdržala mladosten vi-
dez, čeprav ji stopnice malo nagajajo. Oba 
pa sta po šestdesetih letih zakona še vedno 
ohranila smisel za humor in življenjsko 
vedrino. Njun pogovor je poln domislic, 
kar kaže na toplino in dobro razumevanje 
med njima. »Lepo se je starati skupaj in 
ne zamišljam si, da bi eden od naju ostal 
sam,« razmišlja Micka.

Marija	in	Anton	GOVŽE iz Zapoto-
ka sta se poročila 5. februarja 1956. Poz-
nata se že vse življenje, saj je bila Marija 
doma z Vinic, kjer so Žlindrovi imeli 
trgovino. Tja je hodil Tone po tobak za 
očeta. Nekaj časa sta bila tudi sošolca. 
Kasneje je Marija obiskovala meščansko 
šolo v Ribnici in nato končala ekonom-
sko šolo, Anton pa se je vozil v Kočevje 
v gimnazijo. Njuna mlada leta je zazna-
movala vojna, v kateri je Anton izgubil 
očeta. Po vojni bi šel rad študirat, a je 
moral ostati doma in nadaljevati z lesno 
obrtjo, s katero se je ukvarjal že oče. 
Mlad je naredil mojstrski izpit in postal 
uspešen samostojni obrtnik. Ves čas je 
bil tudi aktiven soustvarjalec napredka 
v širši družbeni skupnosti. Prijateljstvo z 
Marijo je prerastlo v ljubezen, ki sta jo 
okronala s poroko. Po poroki se je Ma-
rija preselila na njegov dom in prijela za 
vsako delo, kar je bilo potrebno. V zako-
nu so se jima rodili trije otroci, in sicer 
Marija, Majda in Tone. Vseh otrok sta 
bila enako vesela in vsem pustila svobo-
do, tako pri izbiri poklica kot v zaseb-
nem življenju. Danes imata tudi sedem 
vnukov. Hčerka Majda je bila zdravnica, 
pomagala je mnogim, a žal sebi ni mogla 
in je izgubila boj z zahrbtno boleznijo. 
Smrt otroka je najhujše, kar se lahko 
zgodi staršem. Veselita pa se uspehov 
njune vnukinje, Majdine hčerke Katke. 
Oba zakonca sta iste starosti, Marija bo 
čez nekaj mesecev dopolnila 87 let, An-
ton pa jih je ravno dopolnil. Oba sta še 
vedno aktivna, morda se je tempo malo 
upočasnil. Marija gospodinji, ob mojem 
prihodu je imela pripravljeno kosilo za 
vnukinje, ki so postopoma prihajale 
iz šole, Anton pa se je ravno ukvarjal z 
izdelavo lesenih kladiv. »Dve stvari sta 
pomembni v življenju, volja do dela in 
veselje do življenja,« pravita in tu ni kaj 
dodati.

Marija	 in	 Anton	 KOŠMRLJ sta v 
zakonu tudi že 60 let. Anton, doma iz 
Kržetov, je ženo dobil kar v sosednji vasi 
v Petrincih. Družina se je nekaj časa pre-
življala z delom na kmetiji. Kmalu je An-
ton odšel na delo v tujino. S prihranki 
sta z ženo kupila stanovanje v Ljubljani. 
Tu so njuni trije otroci hodili v srednjo 
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1 7DRUŠTVO	UPOKOJENCEV

NAČRT	DELA	V	DU	DO	
KONCA	LETA
•	Nadaljuje se vadba za harmonijo 

telesa in duha ob torkih ob 8. uri.

•	Delavnica ročnih del - kvačkanje je 
vsako sredo ob 9. uri. 

•	Delavnica izdelave voščilnic bo v 
decembru.

•	Obiskali bomo naše občane v 
domovih za starejše.

•	26. 12. 2016 bo tradicionalno 
štefanovanje. 

UPOKOJENSKI	IZLET	V	BELO	KRAJINO

PIŠE: ANA MODIC, FOTO: ZMAGA MOHORIČ

šolo, onadva pa v službo. Anton je po-
grešal življenje na vasi in stik z naravo. 
Tako sta se z ženo po upokojitvi vrnila 
domov. Nekaj časa sta spet kmetovala, 
pa razočarana odnehala, ker se vloženi 
trud ni obrestoval. Ostala sta še nap-
rej aktivna in oba ob delu preživita 
večino dneva. Zdaj počneta veliko 
drugih stvari. Marija rada kuha, peče, 
vrtnari. Anton bo naslednje leto do-
segel jubilejno 90. leto, a še vedno se 
počuti močnega in zdravega, le noge 
ga ne ubogajo vedno. Zakoncema je v 
teh letih uspelo obdržati trden zakon, 
ljubezen in medsebojno razumevanje.

Marija	 in	 Jože	 AMBROŽIČ sta 
se poročila 29. januarja 1966. Spo-
znala sta se v Domu na Travni Gori, 
kamor je Marija iz Dobrepolja prišla 
v službo. Jože je na srečo imel motor, 
da jo je lahko obiskoval. Kmalu sta 
ugotovila, da sta za skupaj, in sta se 
vzela. Marija je bila pri moževih lepo 
sprejeta. Namesto na poročnem po-
tovanju sta dneve po poroki preživela 
tako, da sta lomila skale ob hiši in s 
tem pridobila prostor za gospodarsko 
poslopje. Ambrožičevi, po doma-
če Sročevi, so bili kmetje in Jožetov 
oče tudi zdomar. Imata dva otroka; 
najprej se jima je rodil sin Jože, čez 
pet let pa še hčerka Marija. Delati je 
bilo treba od jutra do večera, posebno 
potem, ko sta bila oba, Marija in Jože, 
v redni službi v Donitu. To pa ne po-
meni, da si zakonca nista vzela nekaj 
časa tudi zase. Ob sobotah sta šla v 
kino in potem s prijatelji na klepet v 
bližnjo gostilno. Tudi na morje so ho-
dili, čeprav samo za par dni. Sin se je 
kmalu osamosvojil in zapustil domače 
gnezdo, hčerka pa nadaljuje tradicijo 
prodajanja suhorobarskih izdelkov. 
V teh letih so si lepo uredili hišo in 
gospodarske objekte. Tudi hčerka si je 
našla življenjskega sopotnika in veliko 
časa preživi na njegovem domu. Kme-
tija zahteva svoje, čeprav nimata več 
živine, je še vedno veliko dela. Ljubita 
zemljo in najrajši delata v naravi. Saj 
jima ni težko, ker sta tega navajena in 
še vedno pri močeh. Malo boli, ker 
sta veliko sama. Imata pa drug druge-
ga, zelo sta navezana in povsod gresta 
skupaj. Njuna ljubezen se je pri sku-
pnem delu in skrbi za družino utrje-
vala petdeset let. 

Deževnega 19. septembra je v organi-
zaciji Loka turista poln avtobus sodraških 
upokojencev odšel na jesenski izlet v Belo 
krajino. Ves čas potovanja nas je vodič sez-
nanjal z značilnostmi krajev, mimo katerih 
smo se vozili, in z njihovo zgodovino. Na-
tančneje pa smo si ogledali Muzejsko hišo 
Semič, šolo Brihtna glava v Radovici in ro-
marsko cerkev Tri fare v Rosalnicah.

Na lepo urejenem semiškem trgu stoji 
stara šola, v kateri je danes muzej krajevne 
zgodovine Semiča. Med predmeti me je 
navdušil star mlinček za kavo, kakršnega 
smo imeli tudi doma in je sveže zmleta kava 
iz njega čudovito dišala. Podrobneje smo si 
ogledali tudi čelešnik za osvetljevanje pros-
tora s trskami in v vinogradniški zbirki ro-
vaš, na katerega so delali zareze za popito in 
neplačano pijačo.

Osrednji dogodek dneva je bila učna ura v 
šoli Brihtna glava v Radovici. Ob strogi učite-
ljici smo se vrnili več kot pol stoletja nazaj v 
čase naših šolskih dni.

Ob prijetnem pouku smo spoznali, zakaj 
ime Bela krajina (belo kamenje-skale na povr-
šini zemlje, bele breze in bela platnena narodna 
noša). Spoznali smo njihova ljudska glasbila: 
»gudalo« in tamburice, njihovo narodno nošo, 
prešteli z nožem zarezane črte na belokranjski 
pogači (7*7), izvedeli, da se po starem posu-
je pogačo z zrnjem kumine in grobo soljo. K 
pogači se pije samo metliška črnina, k temu 
vinu pa pristaja še na žaru pečen odojek ali 
jagenjček. Na šolskih klopeh so nas pričakale 
natisnjene belokranjske ljudske pesmi, ki smo 
jih med poukom tudi zapeli. Zaradi naše pri-
dnosti tovarišici učiteljici ni bilo treba uporabi-
ti vzgojnih sredstev tistega časa: palice in koru-
ze za klečanje v kotu. Ob koncu pouka smo vsi 
dobili tudi Izpričevalo.

V vasi Rosalnice smo si ogledali romarski 
kompleks Tri fare, ki sestoji iz treh cerkvic, ki 
stojijo ena poleg druge, zvonik pa ima le ena. 
Obdaja jih obzidje, znotraj obzidja pa je tudi 
pokopališče.

V stari gostilni Pri Badovincu na Jugorju 
na Gorjancih nas je pričakalo okusno kosilo in 
dobra metliška črnina.

Organizatorjem izleta pohvala za dobro 
izbiro .

Vsem jubilantom želimo še veliko 
skupnih let v zdravju in zadovoljstvu.
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Po TKM (tradicionalni kitajski medici-
ni) smo že 8. avgusta zakorakali v nov letni 
čas JESEN, kar z vidika 5 elementov pred-
stavlja KOVINO. Po TKM bo jesen trajala 
do 7. novembra, ko nastopi ZIMA ali ele-
ment VODE.  

Smo torej tik pred zimo. Narava se prip-
ravlja na preobrazbo v nov letni čas. Zadnjih 
18 dni pred vsakim prehodom narava vsto-
pi v fazo elementa ZEMLJE, ki predstavlja 
uravnavanje, osredinjenje, stabiliziranje, 
sprejemanje nečesa novega. Kot v naravi se 
to dogaja tudi v nas, saj smo del narave. 

Zemlja v našem telesu predstavlja sre-
dišče, kot organ je to VRANICA skupaj s 
TREBUŠNO SLINAVKO (TS) in podor-
ganom ŽELODCEM, seve-
da s celotno družino, kamor 
spadajo mišice, usta, ustnice, 
kot esenca pa slina. Barva, ki 
ji pripada, je rumena z vsemi 
odtenki.

Vsi trije organi so središ-
če našega telesa. V želodcu se 
začne groba predelava hrane, 
ki nato skozi tanko črevo (TČ) 
potuje do VRANICE, ki ima 
velik pomen, saj iz hrane posr-
ka snovi, nujne za naš obstoj, 
jih pretvori v življenjsko ener-
gijo »či« in kri. Vranica je tista, 
ki nam pokaže naš namen in 
smisel, pravo razumsko pot. 
Včasih so temu rekli, da nam 
da »zdravo pamet«. 

Vrline, ki hranijo vranico, 
so ISKRENOST, SPONTANOST, DOB-
ROTA, najbolj pa jo obremenijo SKRBI, 
STRES, PRETIRANO RAZMIŠLJANJE, 
zlasti tisto neproduktivno, ko se ujamemo v 
krogu vedno istih misli, ki postajajo vedno 
bolj destruktivne in v našem telesu povzro-
čajo STRES. Tega seveda danes ne manjka. 
Še kako je pomembno, da takrat iskreno 
pogledamo v svoje srce, ki je mama vranici, 
kaj čutimo, kakšno čustvo se je ustvarilo in 
nas obvladuje. Iskrenost predvsem do sebe 
in do drugih je tista, ki bo ohranila našo 
družino zemlje (vranico, trebušno slinavko 
in želodec) zdravo. 

Večina je že občutila, da jih ob doživlja-
nju stresa stisne v želodcu. Občutimo, kot 
da imamo v želodcu ali namesto njega kepo, 
ki se ne premakne, nas tišči in nas drži v 
pasti v samem središču našega telesa. Poma-
gajmo telesu, da se reši iz krempljev preti-

ranega razmišljanja in stresa. Izogibajmo se 
pretiranim čustvom in ne dovolimo, da nas 
obvladujejo. Odlična pomoč, ko se zaloti-
mo v takšnem stanju, je globoko, sproščeno 
in umirjeno dihanje iz trebuha, da se miši-
ce, ki so se skrčile, sprostijo. Ob izdihu si 
pomagamo z zvokom HU, tihim neslišnim 
zvokom, ki vibrira z isto frekvenco kot naši 
organi zemlje. 

Vranica ljubi red, tako pri prehranje-
vanju kot pri vseh drugih aktivnostih, kar 
pomeni 5 rednih obrokov, brez vmesnih 
prigrizkov in sladkanja. Elementu zemlje 
pripada sladek okus, to pomeni hrano, ki je 
naravno sladka, brez dodajanja sladkorja ali 
umetnih sladil. 

Čas želodca je po meridian-
ski uri med 7.00 in 9.00, kar je 
odličen čas za dober zajtrk, čas 
vranice in TS pa je med 9.00 in 
11.00. Če grešimo s sladkanjem, 
je to zadnji čas, da ne škodujemo 
telesu. Če že moramo jesti slad-
ko, to počnimo v dopoldanskem 
času, ko se ustvarja dovolj enci-
mov za predelavo sladkorja v pre-
bavilih. V popoldanskem času, v 
času delovanja parasimpatičnega 
živčevja, pa se bodo »sladkosti«, 
ki jih použijemo s hrano, odrazile 
na naših kilogramih oz. maščob-
nih oblogah, ki jih nihče od nas 
ne mara.

Osebe, ki jim vranica odlič-
no deluje, so zelo dobri organi-
zatorji in imajo odličen spomin. 

Ti ljudje so realni, »prizemljeni«, vse dokler 
vranica dobro deluje. Ob oslabeli vranici pa 
se zgodi ravno obratno. Oseba začne naglo 
pozabljati, je malomarna do sebe in drugih, 
postane raztresena in površna ter pogosto 
zapade v različne odvisnosti. Stopnjevanje 
teh negativnosti se pogosto odraža tudi v 
obliki demence. 

Pri otrocih se napačen način prehranje-
vanja odraža s pogostimi vedenjskimi teža-
vami.

Vsekakor nam težave s prebavili niso 
tuje. Stresa je vedno več, prisoten je že pri 
najmlajših pa vse do najstarejših. Ob stresu 
se naš želodec, ki je zadolžen za grobo pre-
delavo hrane, skrči. Zaradi slabega dihanja 
je njegovo delovanje okrnjeno, ker celice 
nimajo dovolj kisika. Hrana takrat zastaja 
v želodcu, kjer pride do vretja ali gnitja in 
povzroča težave – pregretje trebušne votli-

ne, zakisanost telesa, pojav bakterij in tudi 
hujših bolezni.

Tovrstna stanja preprečimo tako, da kre-
pimo naš center in se redno prehranjujemo 
s hrano, ki je ekološko pridelana. Če imamo 
možnost, je odlično, da jo pridelamo sami, 
saj le tako vemo, kaj vnašamo v svoje telo. 
Zavedajmo se, da hranimo tempelj, ki nam 
služi vse življenje.

Tudi če trenutno nimamo najboljšega 
odnosa do svojega telesa, lahko vse spre-
menimo, saj so spremembe edina stalnica v 
našem življenju. Slabe navade zamenjajmo 
z dobrimi. Imejmo dober odnos do sebe in 
zemlje, ki nas hrani. Jejmo hrano, ki vzdržu-
je alkalno okolje v telesu, tako preprečimo 
zakisanost, ki poškoduje črevo in naš imun-
ski sistem.

Zdrava VRANICA se kaže v čvrstosti 
telesa (tkiv, žil, organov) brez zdrkov, ohlap-
nosti in različnega popuščanja.

IMEJMO 
SE RADI, 
BODIMO 

ISKRENI IN 
SPONTANI 
TUKAJ IN 

ZDAJ.

»SLADKORČKI«	
ZA	ZDRAVO	VRANICO:

•	Jejmo redne obroke, toplotno 
obdelane, saj vranica ljubi toplo.

•	 Izogibajmo se sladkorjem v 
popoldanskem času, poznim 
večerjam, ocvrti hrani in mlečnim 
izdelkom.

•	Dihajmo sproščeno in se dovolj 
gibajmo na svežem zraku.

•	Recimo stop vsem odvisnostim 
(hrana, alkohol, nikotin), ki nas 
omejujejo pri lahkotnosti bivanja.

VELIKO USPEHA!

ELEMENT	ZEMLJE	
       Z VIDIKA NAŠEGA TELESA
PIŠE: KATARINA ARKO IZ DRUŠTVA ZDRAV.SI, FOTO: INTERNET
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UDELEŽBE IN REZULTATI   
SODRAŠKIH	TEKAČEV

PRIPRAVIL: DARKO ROVANŠEK, FOTO: META DROBNIČ

 
 
Tekmovali smo v Notranjskem tekaškem pokalu, Dolenjskem te-
kaškem pokalu, Štajersko Koroškem tekaškem pokalu, teku na 
Grintavec, Fužinarskem malem maratonu v Gorskem Kotarju in 
Konjiškem malem maratonu v Slovenskih Konjicah. 

NOTRANJSKI	TEKAŠKI	POKAL

20.	TEK	OB	CERKNIŠKEM	JEZERU	NA	11,5	KM,	
5.	JULIJ	2016

2.	TEK	PO	POLHOVIH	STOPINJAH	NA	7,5	KM,	
13.	AVGUST	2016		 

8.	TEK	PO	BLOKAH	NA	7,1	KM,	
11.	SEPTEMBER	2016		 

8.	TEK	PO	POLHOVIH	STOPINJAH	NA	14,6	KM,	
1.	OKTOBER	2016   

Do zaključka pokala ostane samo še 3. Tek po Karlovici, ki bo 16. 
oktobra 2016 v Karlovici pri Dolenji vasi. 
 
DOLENJSKI	TEKAŠKI	POKAL
 
15.	TEK	PO	LONČARIJI	NA	9,4	KM,	2.	JULIJA	2016	  

Ekipno, kjer se seštejejo rezultati treh tekačev, je Sodražica osvojila 
2. mesto za ekipo Matic iz Novega mesta in pred TD Trebnje.

Na krajši trasi 2 km je Ida Janež z 9,41 premagala očeta Staneta 
10,36. Bila sta uvrščena v sredini nastopajočih.      

21.	ŠMARJEŠKI	TEK	NA	7,5	KM,	12.	JUNIJ	2016  

18.	TEK	PO	LAVRIČEVI	POTI	NA	10	KM,	
17.	SEPTEMBRA	2016    

Zaključek tekov in pohodov Dolenjske bo v nedeljo, 16. oktobra 
2016, v Bušeči vasi pri Kostanjevici. 
 
ŠTAJERSKO-KOROŠKI	TEKAŠKI	POKAL

12.	TEK	PO	ZAGORSKI	DOLINI	NA	10,5	KM,	
6.	AVGUST	2016	

GORSKI	TEK	NA	GRINTAVEC	NA	10	KM,	
24.	JUNIJ	2016   

FUŽINARSKA	UTRKA	NA	21	KM,	18.	JUNIJ	2016	  

KONJIŠKI	MALI	MARATON	NA	21	KM,	
25.	SEPTEMBER	2016   

 
 
 

Matjaž Arko 44,27 5. mesto absolutno in 2. mesto v 
kategoriji 40 do 44 let

Ivan Ruparčič 47,50 20. mesto absolutno in 1. mesto v 
kategoriji nad 60 let

Nataša Oblak 45,02 12. mesto absolutno in 5. mesto 
v svoji starostni kategoriji

Ivan Ruparčič 32,25 16. mesto absolutno in 1. mesto 
v kategoriji nad 60 let

Darko Rovanšek 33,45 23. mesto absolutno in 2. mesto 
v kategoriji  nad 60 let

Kristjan Mohar 4.15 1500m   6. mesto

Matjaž Arko  27,18 4. mesto in 2. mesto v kategoriji 
40 do 44 let

Ivan Ruparčič 29,29 11. mesto in 1. mesto  nad 60 let

Darko Rovanšek 30,46 17. mesto in 2. mesto nad 60 let

Darko Rovanšek 47,03 8. mesto absolutno in 1. mesto v 
kategoriji 60 do 64 let

Darko Rovanšek 1.33.56  16. mesto absolutno in 1. mesto v 
kategoriji 60 do 64 let

Matjaž Arko  34,19 6. mesto in 2. mesto v kategoriji 40 
do 44 let

Ivan Ruparčič 37,03 18. mesto in 1. mesto  nad 60 let

Darko Rovanšek 38,54 36. mesto in 4. mesto nad 60 let

Darko Rovanšek 2.07.04 111. mesto

Ivan Ruparčič 2.08.50 119. mesto

Matjaž Arko  2.08.52 120. mesto

Ivan Ruparčič 1,02,45  13. mesto  in 1. mesto  60 let

Darko Rovanšek 1,05,27 16. mesto in 2. mesto nad 60 let

Ivan Ruparčič 40,33  27. mesto absolutno in 1. mesto v 
kategoriji 60 d0 64let

Darko Rovanšek 42,09 38. mesto absolutno in 2. mesto v 
kategoriji 60 do 64 let

Ivan Ruparčič 31,20 20. mesto absolutno in 2. mesto v 
kategoriji  60 do 64 let

Ivan Ruparčič 1.29.40 23. mesto absolutno in 1. mesto v 
kategoriji  60 do 64 let

Tek po strminah Grintovca
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OBČINSKA FUTSAL LIGA SODRAŽICA 2016

PRIPRAVIL: VLADO VETRIH

Tudi letošnje poletno dogajanje je popestrila ob-
činska futsal liga Sodražica, ki se ob podpori Občine 
odvija na asfaltnem igrišču pri športni dvorani. Že 
22. izvedba lige v organizaciji KMN Sodražica je ob 
torkih in petkih v večernih urah družila 12 ekip iz 
pretežno sodraške občine, imeli smo tudi nekaj ekip 
iz ribniške občine, prav tako pa je bilo nekaj igralcev 
iz Loškega Potoka in Velikih Lašč. 

V ligi je po odigranih 11 krogih slavila ekipa 
Humčarska iz Dolenje vasi, ki je v zadnjem krogu 
premagala do tedaj vodilno ekipo v ligi Petek Tran-
sport, z igralci iz cele Doline, ta pa je zaradi zelo 
napetega troboja ekip na koncu pristala na 3. mestu. 
Drugo mesto so si priborili igralci ekipe Slemena, 
ki bi lahko tudi osvojili ligo, če bi v prej omenjeni 
tekmi bil rezultat neodločen.

Po končanem ligaškem tekmovanju je sledilo še 
pokalno tekmovanje, v katerem je bilo kar nekaj pre-
senečenj. Zmagovalci lige so tako izpadli proti Glo-
beli, Slemena pa proti ekipi Zamostec. V zaključku pokalnega tekmo-
vanja so se tako znašle ekipe New York iz Ribnice, KMN Kot in Petek 
Transport. Po medsebojnih tekmah so zmagovalci postali igralci Petek 
Transporta, drugo mesto je osvojila ekipa KMN Kot, tretje mesto je 
pripadlo ribniškemu New Yorku.

Na podelitvi pokalov in nagrad najboljšim ekipam so se podelile 
tudi individualne nagrade, in sicer je bil za najboljšega vratarja prog-
lašen Fran Stopar iz ekipe Humčarska, priznanje za najboljšega igralca 
je dobil Teo Turk iz Slemen, za najboljšega strelca pa Mitja Mihelič iz 
ekipe Petek Transport. Podelili smo tudi priznanje za najlepši gol, tega 
je dobil Sandi Puželj iz zapotoške ekipe.

Z veseljem lahko povemo, da je za nami še ena uspešna izvedba 
tekmovanja, in upamo, da se bo zgodba ponovila naslednje leto.

Mesto Ekipa T Z R P DG PG GR Točke

1. Humčarska 11 9 2 0 38 10 28 29

2. Slemena 11 9 1 1 66 16 50 28

3. Petek Transport 11 8 2 1 51 12 39 26

4. New York 11 7 1 3 41 27 14 22

5. KMN Kot 11 5 3 3 32 26 6 18

6. KMN Zapotok 11 5 2 4 32 25 7 17

7. Globel 11 3 4 4 20 23 -3 13

8. Zamostec 11 4 0 7 22 39 -17 12

9. Odpisani 11 2 3 6 15 49 -34 9

10. Veterani 11 2 2 7 14 40 -26 8

11. Outsider team 11 1 1 9 15 42 -27 4

12. MKS 11 0 1 10 11 48 -37 1

OLMN	–	Končna	lestvica

Med 24. in 25. septembrom 2016 je v 
mestu Gelsenkirchen v Nemčiji potekalo 
evropsko kadetsko prvenstvo v ju-jitsu bor-
bah, duo sistemu in ne-wazi ter mednarodni 
turnir German Open, ki se ga je udeležilo 
preko 30 držav in 1000 tekmovalcev. Evrop-
skega prvenstva se je pod okriljem Ju-jitsu 
zveze Slovenije udeležilo tudi 16 slovenskih 
reprezentantov, ki so barve Slovenije zasto-
pali več kot dostojno. Od teh je bilo kar 7 
članov Siborja. 

Slovenski ju-jitsu in slovenski šport sta 
tako bogatejša za eno zlato, dve srebrni in 

eno bronasto medaljo s svetovnega prven-
stva. Rezultati članov Sibor Inotherm pa so 
bili: 
Matic Jakšič in Lovro Divjak – 2. mesto, 
Toni Ambrožič in Tina Pelc – 3. mesto,

Ostalim reprezentantom tokrat ni us-
pelo poseči po medaljah. Kljub borbenosti, 
srčnosti in dobro izvedenih tehnikah špor-
tna sreča tokrat ni bila na njihovi strani.  
Člani Sibor Inotherm so se prvenstva ude-
ležili s 7 člani in 5 trenerji in tekmovali oba 
dneva prvenstva.

Prvi dan so bile za Sibor na vrsti tri ka-

tegorije borbe, in sicer kadeti do 81 kg, kjer 
sta tekmovala Matic Ilc in Vid Belič, ki sta 
bila novinca na velikih prvenstvih, ter kate-
gorija kadetinj do 70 kg, v kateri je nastopi-
la Tina Pelc, ki ji je poleg nastopa v borbah 
uspela uvrstitev v reprezentanco tudi v duo 
sistemu, kar je edinstven rezultat slovenske-
ga ju-jitsa. Prav tako sta bila prvi dan prven-
stva v boju za medalje tudi moški duo par 
Matic Jakšič in Lovro Divjak.

Prva sta se v boj podala ravno Matic in 
Lovro, ki sta premagala oba nasprotnika, 
Poljaka in Italijana, do uvrstitve v finale, 

SIBOR	INOTHERM NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
ZA KADETE IN MEDNARODNEM TURNIRJU V                 
JU-JITSU – GELSENKIRCHEN	2016

PRIPRAVIL: ELVIS PODLOGAR, PREDSEDNIK SIBORJA    
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kjer pa sta ju čakala Francoza. V velikem finalu je bil 
tesen boj,  ki sta ga ob mali pomoči sodnikov na kon-
cu žal dobila Francoza. Vseeno gre za izjemen uspeh 
naših članov, saj sta postala evropska podprvaka.

Naslednji so bili naši štirje borci. Tina je med 9 
tekmovalkami kljub dvema porazoma zasedla odlično 
7. mesto v kategoriji kadetinj do 70 kg. Oba novinca, 
Matic Ilc in Vid Belič, sta bila v kategoriji do 81 kg 
tudi zelo dobra, saj sta z zmago in dvema porazoma 
na koncu zasedla 11. mesto med 14 tekmovalci. Po-
membna uvrstitev pa je tudi 2. mesto Sare Besal in 
Patricije Delač na German Open, ki sta prvič med 
članicami duo ženski par skoraj premagali avstrijski 
par, ki že leta ni bil premagan.

Drugi dan sta bili za Sibor pomembni dve kate-
goriji, in sicer duo mešani pari, kjer sta se borila Toni 

Ambrožič in Tina Pelc ter kadeti do 73 kg z Gašperjem Maroltom. Prva sta se 
v boj podala naša duo para, ki sta tako s tremi zmagami proti parom iz Belgije, 
Grčije in Italije prišla v veliki finale, kjer sta ju čakala druga Belgijca. Tudi drugi 
finale članov Siborja se ni razpletel po naših želja, saj sta Tina in Toni morala 
priznati premoč Belgijcema in sta tako postala evropska podprvaka. Čestitke. 
Gašper Marolt pa je v kategoriji do 73 kg premagal kar 3 tekmovalce, prišel v 
polfinale, vendar je bil močnejši Rus, v boju za 3. mesto pa je žal tudi drugič 
izgubil tudi proti drugemu Rusu in na koncu zasedel odlično 5. mesto v Evropi 
med 22 tekmovalci.

Letošnje evropsko prvenstvo je bilo za člane Siborja odlično in bo težko po-
novljivo, vendar se bomo trudili že na naslednjem svetovnem prvenstvu za mla-
de, ki bo marca naslednje leto.

Tako je ekipa SIBORJA, vsak na svojem področju, opravila odlično delo. 
Tekmovalci pri tekmovalnem delu, trenerji Elvis Podlogar, Boštjan Divjak, An-
ton Ambrožič, Janko Divjak, Vitja Gričar in Jernej Rajšelj pri trenerskem delu, 
ostali člani pa pri organizacijskem delu.

Še enkrat se zahvaljujemo sponzorjem prvenstva. To so INOTHERM, BU-
DOSHOP, OPTIKA JANEZ POZNIČ, MICROERA JOŽE ŠILC, EL-
DAMEDO, PENZL S.P., PLINOVODI, TRIGLAV, TILIA, MELAMIN, 
ROTIS ter ostali sponzorji, ki so pomagali pri udeležbi na tem in vseh osta-
lih tekmovanjih.

Poleg tega pa so predvsem mlajši člani SIBOR INOTHERM v nedeljo, 25. 
9. 2016, tekmovali na mednarodnem turnirju German Open. 
Barve SIBOR INOTHERM je zastopalo 20 tekmovalcev. Tekmovalci iz 
Sodražice so dosegli naslednje odlične uvrstitve:

•	ANDRAŽ ŽLINDRA in GAL KOŠIR, U15, duo moški par – 1. mesto
•	 JAN DIVJAK U10, borbe do 30 kg – 3. mesto
•	LAURA ZAJC in SARA DIVJAK, U12, ženski par – 2. mesto

SKUPINA ZA 
MEDGENERACIJSKO SOŽITJE

SPOZNAJMO	MERE	ZMERNEGA,	
ZDRAVEGA	IN	AKTIVNEGA	ŽIVLJENJA

Lepo vabljeni v pogovorno skupino, ki se bo 
dotaknila vsakdanjih tem, in s skupnimi močmi 

poskusimo izboljšati sožitje v našem okolju.

Skupina deluje pod okriljem Inštituta Anton 
Trstenjak in nam ponuja veliko smernic, kako 
si krepiti zdravje, poskrbeti zase in pomagati 

drugim.

Vodiva: Katja Belaj Oražem in Ana Kominka

Dodatne informacije na tel.: 041 718 278 ali 
          051 774 761

E-naslova: anakominka@gmail.com, 
     katja.orazem2@gmail.com
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 »Makedonsko devojče, kitka šarena ...« 
  JE ZAZVENELA TUDI IZ GRL VESELIH RIBNČANK
     PIŠE: MARINKA VESEL, PREDSEDNICA DPŽ RIBNICA, FOTO: ANITA ULE

Končno smo pričakale tisti 23. junij, ko 
smo se Vesele Ribnčanke podale na 1200 
km dolgo pot proti Ohridu. Da bi bilo poto-
vanje z avtobusnim prevozom Prijatelj cene-
jše, smo potovale skupaj s skupino Klasek, 
Čebelicami in Fanti z vasi. Zbrali smo se v 
Novem mestu, od koder nas je pot popeljala 
preko Gorjancev, čez Dalmacijo, proti Črni 
gori in Albaniji do Ohrida. Skoraj 22-urna 
vožnja je bila kmalu pozabljena, saj nas je 
spremljala dobra volja ter prijaznost in izna-
jdljivost naših dveh šoferjev, ki sta nas varno 
pripeljala do cilja.

Že prvi dan bivanja na Ohridu, v mes-
tecu Struga, v hotelu Galeb, je minil v pri-
jetnem vzdušju. Organizator je pripravil 
sprejem vseh skupin; izmenjali smo si sim-
bolična darila.

V soboto smo se udeležili parade po 
mestnem jedru Ohrida in imeli predstavit-
veni nastop, v nedeljo pa je sledil samostojni 
nastop vseh skupin na velikem odru na trgu 
v centru mesta. Posebej je uživala naša rib-
niška Makedonka Ružica, saj je z ribniško 
zastavo ponosno zastopala Ribnico, kamor 

se je kot mlado dekle preselila iz rodnega 
makedonskega kraja Tearce.

Naše žene so se predstavile tudi na sto-
jnici. Poleg promocijskih prospektov so 
pripravile čudovito kulinarično razstavo, 
njihove vabljive dobrote so lačni obiskovalci 
hitro pospravili. 

Čudoviti so bili sprehodi po sončnem 
starem mestnem jedru, kjer smo si ogledali 
bogato kulturno dediščino, ki se je ohranila 
vse od prazgodovine, zanimiv je bil obisk 
založene tržnice, sprostilno pa kopanje v 
čistem Ohridskem jezeru ... Tudi obisk 
starodavnega samostana na Sv. Naumu z 
dragocenimi ikonami, kamor smo se popel-
jali z ladjico, bo ostal v naših srcih nepoza-
ben. Ogledali smo si čudovit turistični kraj, 
kjer smo se imeli priložnost kopati na eni 
najbolj priljubljenih plaž ob Ohridskem 
jezeru. Prijazni domačini so nam na vsakem 
koraku dali vedeti, da smo dobrodošli, 
obisk njihovih restavracij so nam popestrili 
s prisrčnimi nastopi glasbenih skupin, ki so 
nam poleg makedonskih pesmi zaigrali tudi 
kakšno po naše. »Moj očka ima konjička 

Čudovite skupne trenutke smo pred leti doživele v nemškem mestecu Gotha, 
pa v Kielcah na Poljskem in lani na Švedskem v Helsingborgu. Letos smo se 
odločile, da potujemo v Makedonijo in se udeležimo 1. festivala »Slovenija na 
Ohridu«. Vesele in ponosne smo, da smo skupaj z ostalimi slovenskimi skupinami 
imele priložnost predstaviti naše občine, njihove značilnosti in običaje ...

dva,« se je razlegal daleč naokoli. Večere v 
hotelu smo si popestrili kar sami med seboj; 
glas harmonik in ostalih instrumentov, pe-
sem in ples, so razigrali naša srca in žive so 
bile želje, da se zopet kje srečamo.

Potovanje na Ohrid je bilo naporno, 
vendar za vse nas nepozabno. Še dolgo nam 
bodo ostale v spominu zaključne besede 
Aleša Breznikarja, izvršnega direktorja festi-
vala, ki se nam je z veliko mero iskrenosti 
in radosti zahvalil za zaupanje in odličnost 
pri sodelovanju na festivalu »Slovenija na 
Ohridu« in nam podelil CERTIFIKATE O 
SODELOVANJU.

»Tako kot nikoli ne pozabiš prvega fes-
tivala, tudi ne pozabiš ljudi – prijateljev, ki 
so na festivalu sodelovali. Prav vsi ste mi bili 
edinstveni in posebno dragi,« je še dodal in 
nam vsem skupaj zaželel še obilico uspehov 
in veliko lepih trenutkov pri nadaljnjem 
delu.

Tudi mi smo se z enakimi občutki vrača-
li proti domu in bili srečni, da smo, tokrat 
preko Srbije, varno pripotovali nazaj na svo-
je domove. Potovanje nam je poleg lastnih 
sredstev uspelo tudi s pomočjo donatorjev; 
v imenu vseh pevk se prav lepo se zahval-
jujem našemu županu in Občini Ribnica, 
Petek transportu, Kmetijsko gozdarski za-
drugi Ribnica in Vzajemni zavarovalnici 
Ljubljana.
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OBUDIMO	FOLKLORNO	SKUPINO

PRIPRAVILA: MARTINA PIRNAT

Drugi teden v septembru je v Kamniku potekal že 46. mednarodni folk-
lorni festival DNEVI NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE. 
Različni dogodki so se vrstili od četrtka do nedelje.

Domačim udeležencem se vsako leto pridružijo številne skupine iz tu-
jine, saj je festival del mreže folklornih festivalov CIOFF. Festival obsega raz-
stave, plesne in pevske nastope, koncerte godb in ansamblov, pestro ponudbo 
izdelkov domače in umetnostne obrti ter tradicionalne kamniške jedi.

Je največja prireditev te vrste v Sloveniji.
Na letošnjem festivalu smo Sodražico zastopale tri predstavnice v narod-

nih nošah. Marija Levstek, Martina Pirnat in Lojzka Potrpin. Čez leto smo si 
skrbno pripravljale gorenjsko narodno nošo, se prijavile in se udeležile nedel-
jskega sprevoda po kamniških ulicah. Vseh udeležencev festivala je bilo blizu 
dva tisoč. Druženje je bilo prijateljsko in v spominu nam bo ostal topel spre-
jem organizatorja in povabilo, naj pridemo spet naslednje leto.

Sodražica je imela že pred časom folklorno skupino, ki je štela preko 
petdeset članov. Oblikovala se je v času kmečkih ohceti. Sodelovale so cele 
družine. Udeleževali so se različnih prireditev, nekateri so bili prisotni celo na 
prvih Psoglavskih dnevih. Zdaj ne sodelujejo več. Postarali so se, podmladka 
pa ni. Obleke, ki so prava dragocenost, so shranjene v omarah in čakajo, da 
se bo našel kdo, ki jih bo znova oblekel. Predstavnice na festivalu zato vabimo 
v našo družbo vse tiste, ki ste pripravljeni skupaj z nami obuditi folklorno 
skupino in tako tudi v našem kraju spet ohranjati našo bogato kulturno ded-
iščino. Oglasite se nam!

Z	LADJICO	PO	LJUBLJANICI

PRIPRAVILA: MARIJA LEVSTEK, FOTO: Š. JORAS

Skupina žensk, ki se vsako leto prostovoljno odloči in generalno počisti gasilni dom, 
si je letos uresničila željo, da se zapelje z ladjico po Ljubljanici. Pot do Ljubljane in nazaj 
nam je omogočilo Gasilsko društvo Sodražica s svojim kombijem, ostalo smo primaknile 
same. Tako smo v sončnem vremenu julijskega dne od Špice pa do Zmajskega mostu 
občudovale številne mostove, ki so v različnih časovnih obdobjih nastajali kot vez med 
levim in desnim bregom reke. Pogled na arhitekturno zanimive stavbe z druge perspek-
tive nas je navdušil. Popolnoma drugačen vtis so naredile kot tedaj, ko smo hodile mimo 
njih. Prestolnico smo si nato ogledale še z gradu. Pomešane med številnimi tujimi turisti 
smo se na vrh povzpele z vzpenjačo. Ogledale smo si še obnovljene prostore, kupile 
spominke in naredile nekaj posnetkov za spomin. Dan smo zaključile s klepetom ob 
odlični hrani gostilne Jurman.

Dragi otroci!
Hvala vam za vsa dobra dela, ki ste 
jih naredili in jih še boste naredili 

v letošnjem letu. Vse, kar dobrega 
naredite, si sproti beležim v zlato 

knjigo, ki je že skoraj polna, in sem 
zato zelo ponosen na vas.

Komaj čakam, da se zopet srečamo.

Letos vas bom s svojim spremstvom 
obiskal v mali dvorani OŠ dr. 

Ivan Prijatelj Sodražica, in sicer v 
ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 17. uri. 

Lepo vabljeni, da se mi pridružite.

Vaš Miklavž
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SLIKARSKA RAZSTAVA 
KUD	PA-LETA	CERKNICA	
V GRADU SNEŽNIK

PRIPRAVIL: MIRAN ŠTUPICA

Umetnost je zanesljivo pot ustvarjanja in medsebojnega druženja, kar sta 
kmalu ugotovili dolgoletni prijateljici Vesna Fajdiga iz Ravnega Dola in Ljubica 
Pintar iz Sodražice. Ljubiteljsko sta se vključili v delo KUD Pa-leta iz Cerknice, 
v okviru katerega trenutno razstavljata svoja slikarska dela v bližnjem gradu 
Snežnik.  

Kulturno umetniško društvo Pa-leta iz Cerknice je namreč v gradu Snežnik 
v začetku septembra odprlo slikarsko razstavo del amaterskih ustvarjalcev, ki so 
nastala pod mentorstvom akademskih slikarjev. Gre za še eno izmed mnogih 
razstav v bližnji in daljni okolici. Med drugim so razstavljali tudi v slovenskem 
domu na Reki-Hrvaška. Poleg ustvarjanja ter lastnega izobraževanja KUD or-
ganizira tudi delavnice za šolarje po osnovnih šolah, saj likovno vzgojo vsako 
leto krčijo in ji dajejo manj poudarka. Prav tako vodijo ustvarjalne delavnice z 
osebami s posebnimi potrebami v VDC Cerknica.

Naj ob tej priložnosti Vesni in Ljubici zaželimo še veliko dobrih idej ter ust-
varjalnosti in seveda kakšno samostojno razstavo v naši občini.

VETERANSKI	POHOD OB OBLETNICAH 
      SLOVENIJE IN OZVVS RIBNICA
PRIPRAVIL: FRANC MIHELIČ

OZVVS Ribnica je 10. septembra 
2016 pod vodstvom Antona Perhaja or-
ganiziral pohod iz Ortneka do razvalin 
ortneškega gradu, nato na Sveti Gregor 
in nazaj v Ortnek. Namen pohoda je bil 
spomniti se 25. obletnice države Slo-
venije in 20. obletnice OZVVS Ribnica.

Pohoda se je v celoti udeležilo 40 
članov OZVVS Ribnica, pridružili pa 
so se jim tudi člani OZSSV iz Zgornje 
Gorenjske, Grosuplja, Litije, Borovnice 
pri Vrhniki ter iz Ruš. Udeleženci poho-
da so se ob pohodu seznanili s sledečimi 
znamenitostmi tega območja:

•	namenom bivše vojašnice v Ortneku 
in dogodkov v zvezi z vojašnico v 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo;

•	poslanstvom skladišča naftnih deri-
vatov, načinom njegovega delovanja 
in ukrepi za zagotavljanje varnega 
delovanja skladišča;

•	zgodovino ortneškega gradu in 
njegovimi lastniki, predvsem z vlogo 
zadnjih lastnikov – družine Kozlar;

•	 spoznavanjem značilnosti Slemen in 
znanih osebnosti s področja Slemen;

•	cerkvijo sv. Gregorja pri Svetem Gre-
gorju in cerkvijo sv. Urha v Maršičih.

Sledilo je družabno srečanje v Ortneku 
pri Matjaku. Udeleženci smo spoznali, 
da imamo na tem področju nekaj bi-
serov, za katere niti ne vemo. Seznani-
li smo se z njimi in jih predstavili 
udeležencem, našim gostom iz drugih 
OZVVS. Ob tem dogodku smo se 
spomnili tudi 25. obletnice državnosti, 
20. obletnice našega OZVVS Ribnica, 
s hojo na svežem in čistem zraku nekaj 
napravili za svoje zdravje in se ob tem 
družili z znanci in prijatelji.
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PESTRO POLETJE

PRIPRAVILA: MANCA OBLAK

Klub harmonikarjev Urška vsako leto poskrbi 
za narodnozabavno popestritev vsakdana v Rib-
niški dolini. Letos so pri Urški v Zamostcu uspeš-
no organizirali že 24. tekmovanje harmonikarjev, 
ki je potekalo v soboto, 6. avgusta.

Tokrat je bilo tekmovanje nekaj posebnega, 
saj se je predsednik kluba Franc Lesar odločil 
premakniti osrednje dogajanje pod kozolec, kjer 
je ambient še toliko bolj prijeten in dodatno 
obogati doživetje tekmovanja. Prireditev sta pov-
ezovala Manca Oblak in Peter Arko, otvoril pa 
jo je župan občine Sodražica Blaž Milavec, ki je 
tekmovalcem in tekmovalkam zaželel veliko sreče 
pri nastopih, publiki pa obilo užitka ob poslušan-
ju. Nastopalo je 30 harmonikarjev in harmon-
ikark vseh starosti z različnih koncev Slovenije, 
prišli so celo iz Doline pri Trstu. Najmlajši har-
monikar je bil 7-letni Aleks Zgonc iz Sodražice, 
najstarejši pa France Mohorčič iz Ljubljane, ki jih 
je imel kar 83. Strokovno komisijo so sestavljali 
Neja Debeljak, Jože Kordiš in Alain Vidmar, ki 
so tekmujoče razvrstili v 4 starostne kategorije ter 
podelili nagrade za prva tri mesta v vsaki kate-

goriji. Tako je bil v kategoriji do 12 let najboljši 
Matic Jeraj iz Vodic pri Ljubljani, v kategoriji 13-
18 let Grega Skubic iz Grosuplja, v kategoriji 19-
50 Sandi Lobe iz Čušperka, kot najboljši veteran 
v kategoriji nad 50 let pa se je izkazal Luka Keser 
iz Podpreske. Absolutni zmagovalec z nazivom 
Naj harmonikar je postal Grega Skubic iz Gro-
suplja. Komisija že nekaj let podeljuje tudi nagra-
do Suhorobarski prvak, ki si jo zasluži najboljši iz 
bližnjih občin. Letos si jo je priboril Miha Car iz 
Loškega Potoka. Prestižni nagradi je lastnoročno 
izdelal kipar in rezbar iz Zamostca Drago Košir. 
Po končanem tekmovanju je s svojim harmon-
ikarskim nastopom publiko navdušil še gost iz 
Belgije z imenom Laurent Africano. Za dobro 
vzdušje v nadaljevanju večera pa je poskrbel novi 
domači ansambel z imenom Zapeljivci.

Klub harmonikarjev Urška je bil z obiskom 
in celotnim potekom tekmovanja zelo zadovol-
jen in se vsem prisotnim zahvaljuje za obisk. 
Vendar veselega še ni konec, saj se že bliža 14. re-
vija domačih ansamblov in še kaj. Ni bilo pestro 
samo poletje, pestra bo tudi jesen!

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate.

Zahvala

Ob boleči izgubi drage mame

MARIJE LOVŠIN
(1930–2016)
iz Sodražice

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče 
in svete maše. Najlepša hvala medicinskemu osebju Bolnišnice 
Topolšica, Domu starejših Škofljica za ves njihov trud, g. Fran-
cu Bizjaku za lepo opravljen obred, komunalnemu podjetju, 
pevcem in vsem ostalim.

Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

KLUBA	HARMONIKARJEV	URŠKA

Suhorobarski prvak Urška 2016

Naj harmonikar Urška 2016
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Čez noč, čez noč
pregrnila travica svet je,
čez noč, čez noč
na travo se vsulo je cvetje.
(Oton Župančič)

Zahvala
Ob izgubi dragega ata
ALOJZIJA GREBENCA

(1933–2016)

se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste ga v avgustu pospremili na zadnji poti.
Hvala vsem za izrečena sožalja, lepe cvetlične aranžmaje in 
sveče. Hvala tudi pevcem, Komunalnemu podjetju Ribnica in 
PGD Sodražica.
Hvaležna sem članom KO ZZB za vrednote NOB Sodražica, 
njeni članici tovarišici Ani Modic za lep nagovor ob slovesu.
Hvala tudi dr. Češarkovi in Dominiki za vse obiske, kakor tudi 
Jadranki, ki je atu skrbno prinašala kosila, ter nekdanjim »Inle-
sovcem« za izrečena sožalja.
Posebej se zahvaljujem sosedom iz Zavode, še posebno družini 
Grajš in Suzani za vso pomoč v DSO Ribnica, Janezu Pajniču 
in Anji, ki sta ga rada obiskovala.

Hvala vsem.
hčerka Ljubica

Vse življenje delal si, garal, 
vse za dom, družino dal.
Ko pošle so ti moči,     
zaprl trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
med nami še živiš.

Zahvala
ob boleči izgubi dragega moža, ata, starega ata in tasta

FRANCETA CVARA
(1942–2016)

iz Lipovšice 9.

Beseda zahvale je namenjena vsem tistim sosedom in vašča-
nom, ki so se prišli poslovit od njega doma in v vežici. Poseb-
na zahvala vsem sorodnikom in prijateljem za darovano cvet-
je, sveče in darove za svete maše. Hvala osebju zdravstvenega 
doma Sodražica in Ribnica, posebno dr. Lidiji Šmalc, ki nam 
je v najtežjih trenutkih stala ob strani. Zahvala duhovnikom 
Franciju Bizjaku, Miru Šlibarju in Janezu Drnovšku. Hvala 
sodelavcem iz podjetja Riko KOR, kolektivu Petrola, Bivalni 
enoti in VDC Ribnica. Hvala pogrebcem, pevcem, gasilcem in 
Komunali Ribnica. 
Še enkrat vsem lepa hvala za stiske rok in izrečeno sožalje, in 
vsem, ki ste se udeležili pogreba.

Ata, imeli te bomo v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

Zahvala

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
tete in tašče

PAVLE KNAVS, ROJ. BRINJŠEK,
(16. 6. 1932–1. 9. 2016)

iz Sodražice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Francu 
Bizjaku za lepo opravljen poslovilni obred, pevcem za zapete 
pesmi, Komunali Ribnica in tudi vsem tistim, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Mnogo je velikih stvari,      
od dobrote našega ata
pa večje ni.
Za delo njegovih rok
ostala je le zahvala
in večno lep spomin.

Zahvala
Ob slovesu našega dragega moža, ata, 

starega ata in brata

RUDOLFA INDIHARJA
(roj. 1938)
iz Žimaric

se domači iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
še posebej gasilcem PGD Žimarice, Globel in Podklanec, dru-
žinama Zajc iz Dobrepolja in družini Zajc iz Sodražice, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja in vse darove. Hvala tudi g. 
župniku Francu Bizjaku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste počastili spomin nanj in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste našega ata spoštovali ter ga 
boste skupaj z nami nosili v srcu.

Žena Jožica, otroci Anica, Alenka, Jože in Andrej z družinami
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PRIPRAVILA: NEŽKA MOHAR GAČNIK, BIBLIOTEKARKA

Minila sta dva meseca in v deželo je že prišla jesen ter odela 
naravo v pisan plašč barv. Za naše zveste bralce smo znova 
pobrskali med knjižnimi policami in izbrali naslednje zanimi-
ve knjižne novosti!

AMANDA QUICK
Skrivnostna ženska

Pod obleko gospodične Beatrice Lockwood čaka 
pištola, pripravljena na strel. Kajti Beatrice je pla-
čana družabnica na skrivnostni misiji in mora biti 
v vsakem trenutku pripravljena braniti svoje živ-
ljenje. Toda preseneti jo moški divjega videza, ki 
ji pomaga preprečiti hudodelstvo na razkošnem 
plesu, potem pa izgine v temo in ji pusti samo 

posetnico ter pozdrave za njeni delodajalki. Ime mu je Joshua Gage.
Joshua, ki je svoj čas opravljal skrivne naloge za kraljevino, ima raz-
log, da ga zanima skrivnostna gospodična Lockwood. Niti za hip ji 
ne verjame, da ima telepatske sposobnosti. O nečem pa je prepričan: 
tisto noč, ko je na Akademiji za okultne vede umrl Roland Fleming, je 
bila tam tudi ta rdečelasa lepotica. Kriva ali nedolžna postane njegova 
vodnica po sledi krvi in izsiljevanja, hipnoze in norosti na poti, ki bo 
oba pripeljala v kremplje ubijalca z zloveščim vzdevkom Skelet.

PAULO COELHO
Vohunka

Mata Hari je bila najbolj zaželena ženska svojega 
časa. Bila je eksotična plesalka, ki je z razgalja-
njem na odru osupnila in hkrati očarala gledalce, 
zaupnica in ljubimka tedanjih najbogatejših ter 
najvplivnejših moških, osebnost nejasne prete-
klosti, ki je v pariških aristokratskih damah vzbu-
jala zavist in ljubosumje. Drznila se je osvoboditi 

moralizma in provincialnih navad, značilnih za prva desetletja dvajse-
tega stoletja, in to drago plačala.

ANDERS DE LA MOTTE
Ultimat

Ultimat je adrenalinska srhljivka, postavljena v 
neusmiljen svet, kjer je vse drugače, kot se zdi 
na prvi pogled, in kjer v obupnem boju za oblast 
nihče ne izbira sredstev.
Ko v jezeru blizu posestva vladajoče stranke neko-
liko izven Stockholma najdejo hudo izmaličeno 
truplo, za preiskovanje primera določijo krimina-

listično inšpektorico Julio Gabrielsson. Kdo je preminula oseba? In 
zakaj se je nekdo tako zelo potrudil, da trupla ne bi bilo mogoče iden-
tificirati? Kriminalistični inšpektor David Sarac je človek, ki ga prega-
njajo demoni. Po nasilnem obračunu, ki ga je skorajda stal življenja, se 
zdravi na psihiatrični kliniki daleč stran od glavnega mesta. Že nekaj 
časa zbira uspavalne tablete, ki mu jih dajejo negovalci.
Namerava vzeti vse hkrati, da bi za vedno utišal obtožujoče glasove v 
svoji glavi. Nato pa ga skrivnostna ponudba prisili, da znova razmisli 
o svoji usodi.

Branje ob

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih 
novosti! Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Čim le-
pše in prijetneje preživite preostanek letošnje jeseni! 
Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

JAMES PATTERSON in 
MAXINE PAETRO
15. afera
Detektivka Lindsay Boxer ima čudovito 
hčerkico in moža, ki ga brezpogojno ljubi. 
Dolga leta je bila osredotočena le na svojo 
detektivsko kariero pri sanfranciški policiji in 
je družinska sreča ni pretirano mikala. A zdaj, 
ko je poročena in ima otroka, ne bi mogla 
biti srečnejša. Ne zna si predstavljati, da bi 

bila lahko brutalni umor v luksuznem hotelu in izginotje svetlola-
se lepotice povezana z njenim lastnim življenjem in zakonom – a 
se izkaže, da sta, in Lindsay se ne more več pretvarjati, da ne opazi 
sledi, ki vodijo naravnost do njenega doma.
Tako kot bombe pretresajo njeno zasebno življenje, eksplozija, 
ki povzroči letalsko tragedijo, pretrese San Francisco in mesto 
zajame kaos. Lindsay mora preiskovati zločinsko zaroto, ki ima 
niti razpredene po vsem svetu, in spet naleti na sledi pred doma-
čim pragom. Sredi teh čustvenih pretresov in boja proti vplivnim 
sovražnikom, ki skušajo zavarovati svoje ljudi in za vsako ceno 
prikriti resnico, se Lindsay obrne na Klub preiskovalk umorov, da 
bi ji pomagal najti pretkano in usodno svetlolasko, preden bi za 
vedno izgubila svojega moža Joeja.

KARSTEN SCHWANKE
Vreme

V ledeno mrzlem vetru zmrzujemo, v dežju 
in snegu smo mokri, v poletni vročini pa se 
potimo – vreme nas spremlja vedno in pov-
sod! Kaj je veter? Kako nastanejo dežne ka-
plje? Vreme napovedujejo vremenoslovci in 
zlahka trdijo, da je nepredvidljivo.

Najsilovitejši vihar na Zemlji: pot naravnost v oko hurikana. Preš-
tej do ena in že se dvigneš za 100 metrov! Odkrij, kaj vse se dogaja 
v nevihtnem oblaku. V zbirki Kaj in kako bo mladina našla vse 
odgovore na vprašanja o vremenu!

BEA JOHNSON
Dom brez odpadkov

Avtorica v svoji knjigi pripoveduje, kako 
si je poenostavila življenje, in sicer tako, da 
je korenito zmanjšala količino odpadkov v 
svojem gospodinjstvu. Danes skupaj z mo-
žem Scottom in najstniškima sinovoma na 

leto nabere samo za litrski kozarec smeti, ki morajo na deponijo. 
Kakovost njihovega življenja pa se je v vseh pogledih izboljšala: 
imajo več časa, ki ga lahko preživijo skupaj, svoje letne stroške so 
znižali za 40 odstotkov in vsa družina je bolj zdrava kot kadarkoli. 
Ta knjiga je bogata zbirka konkretnih napotkov, receptov in 
vpogledov, ki temeljijo na Bejinih izkušnjah. Avtorica nam poka-
že, da ničelna stopnja odpadkov ni mit, ampak izvedljiva realnost. 
Ponudi nam stotine preprostih nasvetov za trajnostno vsakdanje 
življenje, ki jih lahko uporabijo tudi najbolj zaposleni: od tega, 
kako si sami zmešamo gorčico, do nakupovanja brez plastičnih 
vrečk in uživanja v počitnicah brez občutkov krivde zaradi one-
snaževanja narave.

                           

SKODELICI Č AJA
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Turistično	društvo	Sodražica 

VABI NA PRIREDITEV 

SLADKA JESEN, 

KI BO V 

SOBOTO, 22. 10. 2016, 
OB 9.	URI V SODRAŽICI.

Na prireditvi bo možno okusiti
sladke dobrote in mošt.

 
Lepo vabljeni!


