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Razglednica Nove Štifte (last: Miloš Mikolič, Ljubljana)

Razglednica Gore (last: župnija Gora)

Razglednico trga, izdano okoli leta 1960, je založilo Turistično 
društvo Sodražica. (last: Miloš Mikolič, Ljubljana) 

Razglednica trga, izdana okoli leta 1930, poslana 17. novembra 
1931. Založil jo je trgovec in gostilničar Franc Mikolič. 
(last: Miloš Mikolič, Ljubljana)

Razglednica Sodražice s pogledom od Malega griča proti cerkvi na 
Strmci (last: Miloš Mikolič, Ljubljana)

Razglednica Sodražice in Nove Štifte. Založil jo je trgovec in 
gostilničar Janez Fajdiga iz Sodražice, poslana je bila za novo leto 
1910. (last: Miloš Mikolič, Ljubljana)

Sodraških 800

Opravičilo
V prejšnji številki Suhorobarja je bilo pod razglednico trga napisano napačno leto izdaje, za kar se bralcem iskreno opravičujemo. 
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VSEBINA Veselje do življenja

Glasilo Suhorobar  je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1646, praviloma izhaja šestkrat letno, in sicer 
februarja, aprila, junija, avgusta, oktobra, decembra; Izdajatelj: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica; tel. št. 01 83 71 005 in 01 83 66 075; 
e-pošta: suhorobar@gmail.com; Prelom in tisk: Kamitex d.o.o.; Oblikovanje: Ines Oražem; Naklada: 900 izvodov; Uredništvo: Nina Pirc Vovčko - odgovorna 
urednica, Darja Vetrih, Petra Marn; Programski svet: Slavka Tanko, Ana Modic, Jasna Janež, Nadja Zobec Krže, Tadej Košmrlj.; Lektoriranje: Nataša Lavrič

PIŠE: NINA PIRC VOVČKO, UREDNICA

Na naslovnici: Poletna Sodražica, 
foto: Janez Kotar  
(slikano z dronom)

NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 24. julij 2020. Gradivo, 
predloge in vprašanja nam lahko pošljete na naslov: 
suhorobar@gmail.com
Vabljeni k soustvarjanju našega skupnega glasila!
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Večkrat sem že slišala, kako imamo tisto, kar potrebujemo za svoje zdravje, 
največkrat pred nosom, pa tega lahko sploh ne vemo. Takrat se je misel 
navezovala na zdravilna zelišča, a ugotavljam, da imamo (predvsem starši in 
stari starši, pa tudi učitelji in vzgojitelji) pred nosom tudi učitelje na področju, ki 
bi mu lahko rekli »veselje do življenja«. Ne, to niso učitelji joge ali tečaji priprave 
sladic na internetu, to so naši otroci, ki pa jih zaradi preobremenjenosti (in 
dodatnih aktivnosti na družbenih omrežjih) lahko sploh ne vidimo zares. 
Poglejmo, česa vse nas lahko naučijo, če si le vzamemo čas...

Čas je danes nadvse dragocena dobrina. Kolikokrat sama pri sebi opažam, 
da brez sape hitim od opravka do opravka, časa, ko bi se zares ustavila, pa 
nenehno zmanjkuje. Včasih se tolažim, da ni tako hudo, ali si ob izčrpanosti, ki 
sem si jo nakopala, celo pripisujem posebne zasluge. Kako sem vendar dobra 
in uspešna … A ob tem je koristno pogledati tudi drugo, malce bolj senčno plat 
te medalje. Kadar sem preobremenjena in izčrpana, se na ljudi okrog sebe 
pogosteje odzivam nepotrpežljivo in razdraženo, večkrat jezno izbruhnem, 
ukazujem, zahtevam, pogosto sem tudi užaljena in kaj zamerim. Da bi zdržala 
preobremenjenost, moram namreč izklopiti občutenje lastnih potreb, s tem 
pa postanem neobčutljiva tudi za potrebe drugih, kar pomeni, da jih ne vidim, 
ne slišim, ne zaznavam. Poleg tega me lahko to, kar drugi počnejo lepega in 
osrečujočega, hudo moti. Če jaz ne smem počivati, se igrati, smejati, ustvarjati 
in brezskrbno uživati, tudi drugi ne smejo. Kajne?

Zato je prihajajoče poletje priložnost, da se učim paziti na ravnovesje. Po 
eni strani želim odgovorno poskrbeti zase in za svojo družino (dela na tem 
področju pa res nikoli ne manjka        ), po drugi strani pa si želim tudi jaz privoščiti 
vsaj delček nedolžnega otroškega občutenja sveta, ki mi bo vsakič znova 
priklicalo veselje do življenja in prešeren nasmeh na obraz.

Zapisujem nekaj opažanj, ki jih bom kot pozorna učenka svojih otrok 
uresničevala to poletje: veliko se bom gibala, čas bom preživljala na svežem 
zraku in v naravi, ustvarjala bom z materiali in na načine, ki so mi blizu, 
poskrbela bom za zabavo in razvedrilo, smejala se bom kar tako, učila se bom 
biti prisotna tukaj in zdaj, brez skrbi in načrtov, vzela si bom čas, ko bom samo 
uživala v družbi ljudi, ki so mi blizu.

Če smo se v obdobju samoizolacije lahko česa intenzivno učili, je bilo ločevati 
zrnje od plev, torej prepoznati tisto, kar je bistveno, in se odreči temu, kar nam 
krade čas in moči. Morda nam bo ta izkušnja ostala in se ne bomo enostavno 
vrnili na popolnoma iste »tirnice«, pač pa bomo vsaj včasih čisto po otroško 
zadovoljni in veselega srca uživali v tem, kar nam je dano. 

Veselo poletje vam želim!
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POLLETJE, KI SE POSLAVLJA: V LETU 2020 Z 
NAJBOLJŠO OCENO RAZVITOSTI DO ZDAJ, IZ 
EPIDEMIJE Z ODLIČNO ZDRAVSTVENO SLIKO
PIŠE: BLAŽ MILAVEC, ŽUPAN; FOTO: MARKO BURGER

Občina Sodražica je preklic epidemije pričakala z odlično epi-
demiološko sliko, saj nismo imeli nobene uradno potrjene okužbe. 
To je najpomembnejši podatek, na katerega smo lahko upravičeno 
ponosni. Rezultat, ki v sebi odslikava ustrezen odziv lokalne skup-
nosti v času epidemije novega koronavirusa, zlasti pa odgovoren 
odziv prebivalstva glede spoštovanja sprejetih ukrepov in preven-
tivnega obnašanja. V tem času se je obudil ne le duh odgovornosti, 
ampak tudi solidarnosti, pomoči in skrbi za bližnje in sodelovanje 
v skupnosti. Pri nas se je javilo preko 30 prostovoljcev posamezni-
kov in več kot deset društev, klubov ali drugih skupin za pomoč 
oz. sodelovanje pri različnih aktivnostih v času epidemije. Obču-
dovanja vredna je tudi samoorganiziranost ljudi, da se razmeroma 
hitro lahko odzovejo in pripravijo na različne oblike pomoči oz. 
ukrepanja. Tako je bilo tudi pri šivanju mask, skrbi za sosede in 
znance, obveščanju pristojnih institucij o morebitnih potrebah lju-
di v stiski itd. Kot že velikokrat se je tudi tokrat izkazalo, da spo-
sobnost posameznikov in skupin skupaj z Občino, njenimi služ-
bami in drugimi javnimi organi, ki delujejo na našem območju, 
predstavlja močno zagotovilo, da se še tako težki, celo nepričako-
vani težavi lahko ustrezno postavimo po robu. Prilagodljivost in 
sposobnost samoorganizacije ljudi ter razmeroma solidno delujoč 
in odziven sistem oblasti na lokalni ravni nas lahko vendarle opo-
gumljajo v teh sicer nepredvidljivih časih, da nismo prepuščeni 
sami sebi.

je naša razvojna strategija, ki ne temelji na obsežno spisanem gra-
divu, a je zelo jasna in nedvoumna – najprej (postopen) infrastruk-
turni razvoj, nato tudi še ostalo, končno tudi s konkretno oceno 
podkrepljena in upravičena. Pri številnih drugih kazalnikih, kjer si-
cer občina po večini nima neposrednega vpliva (odmerjena doho-
dnina na prebivalca, stopnja aktivnega prebivalstva, dodana vred-
nost gospodarskih družb itn.), smo dosegli zadovoljive vrednosti, 
ki pa puščajo odprt prostor za izboljšave. Skupno povprečje je re-
lativno gledano vendarle dobro. To izraža tudi zadovoljstvo večjega 
dela občanov v občini, ki je bilo izmerjeno pred dobrim letom. Ob 
zavedanju, da bo treba še veliko urediti, izgraditi, obnoviti in pre-
urediti, tega ne jemljemo kot potuho, temveč potrditev, da smo na 
pravi poti, ki je sicer še dolga. Pomeni izziv in spodbudo za reševa-
nje težav na drugih področjih, kjer smo bili do zdaj nekoliko manj 
dejavni oz. uspešni. Zlasti sedaj po epidemiji, ko se spreminja tudi 
ugodna ekonomska in socialna slika, je čas, da pozorno spremlja-
mo gospodarska gibanja doma in širše ter se na kritične spremem-
be poskusimo ustrezno odzvati. Zato je tudi na zadnji seji občinski 
svet sprejel odlok, ki predstavlja pravno podlago za pripravo ne-
kaj oblik pomoči na lokalnem področju, predvsem malemu gospo-
darstvu. V naslednjem letu se bo začelo v občini Sodražica izvajati 
tudi z evropskimi sredstvi financiran projekt Rokodelska zadruga, 
ki je namenjen organiziranju strukture podpore domači lesarski 
obrti. Vse to predstavlja del odziva Občine, da se ohrani dober re-
zultat razvitosti. Slednje je sicer za samo Občino paradoksalno prej 
težava zaradi omejitev pri dodeljevanju financerskih sredstev, ven-
dar je naš končni cilj razvita občina, kjer lahko njeni prebivalci v 
polnosti razvijajo svoje želje, interese in potencial.

Nadpovprečna razvitost občine in dobra epidemiološka slika 
nista le splet srečnih naključij. Gre za rezultat različnih dejavnikov, 
v delu najbrž res tudi malo sreče. Vsekakor pa takšni rezultati niso 
le posledica odločnih in sposobnih vodij, ampak modrosti ljudi, 
ki razumejo, kaj je dobro za skupnost, in zmorejo presegati lastne 
parcialne interese in samoljubnost, vsaj v tolikšni meri, da sta mo-
žna sožitje in razvoj. Sodražica ima kljub vsemu takšnih ljudi še 
kar veliko, kot se je ponovno pokazalo v času epidemije.

Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje 
misli obseže vso; ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in 
kar bo ljubil kdaj pozneje. Zakaj ljubezen je ena sama, edina 
in nerazdeljiva; v en kratek utrip srca je stisnjeno vse – mati, 

domovina, bog.
Ivan Cankar

VOŠČILO

Občankam in občanom Sodražice 
iskreno voščim ob dnevu državnosti!

                                                                                                     
Blaž Milavec, vaš župan

Poleg epidemije odhajajoče polletje zaznamuje tudi relativno 
dobra ocena razvitosti naše občine. V leto 2020 smo namreč vsto-
pili z najboljšim koeficientom razvitosti do sedaj (vir: Ministrstvo 
za finance), prav tako smo zasedli najboljše – prvo mesto na ribni-
ško-kočevskem območju. Po desetletju, ko smo bili sicer med pr-
vimi, smo končno sami stopili na vrh razvitosti v regiji. Statisti-
ka še zdaleč ni edini in tudi ne vedno najboljši kazalnik stanja ali 
razvoja, je pa zagotovo eden od uradno določenih in med vsemi 
verjetno še najbolj objektiven. Predvsem je pomembna primerja-
va z drugimi. Tako koeficient razvitosti za našo občino izkazuje, da 
smo v povprečju med desetimi posameznimi standardiziranimi ka-
zalniki prejeli najvišjo oceno med občinami našega območja. Po-
kaže, da smo tudi nadpovprečno razviti glede na celotno državo. 
Kar je tudi zelo dobro. Še zdaleč pa nismo v samem slovenskem 
vrhu. To namreč še ostaja izziv. Tudi sprehod čez posamezne kazal-
nike kaže, kje smo dobri: stopnja registrirane brezposelnosti (konec 
leta 2019: 5,3-odstotna) in oskrbljenost z dobrinami in storitvami 
javnih komunalnih služb. Prav pri slednjem smo v zadnjem dese-
tletju naredili največji napredek, zlasti z novozgrajeno komunalno 
infrastrukturo (kanalizacija, vodovodi, ceste itd.). To dokazuje, da 
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PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE  
V KREKOV DOM

Občinski svet Občine Sodražica je 4. junija 2020 na 11. redni seji 
sprejel sklep o začetku postopka za preimenovanje stavbe (nekdanja za-
druga) na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici v Krekov dom. Pred do-
končno odločitvijo podaja poimenovanje v javno razpravo. 

Pridobitev stavbe in namen
Občina Sodražica je v letu 2019 odplačala kupnino in se vpisala v 

ZK kot lastnica stavbe na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici, ki je 
bila prej trgovina z drugimi poslovnimi prostori KGZ Ribnica. Od leta 
2013, ko je KGZ Zadruga trgovino preselila v nov objekt na bližnji lo-
kaciji, v tej stavbi ni programa. S sprejetjem proračuna za leto 2020 je 
občinski svet med drugim odobril sredstva za preselitev splošne knji-
žnice vanjo to stavbo. V nadstropju pa je Občina oddala nekaj pro-
storov v uporabo društvom oz. klubom. Dolgoročno Občina načrtuje 
prenovo stavbe; po idejni zasnovi, ki jo je izdelal arhitekt Janez Zlobec, 
bi dela stala 1.500.000 evrov. Na podlagi tega mu je naročena nekoli-
ko racionalnejša rešitev, ki bi vključevala načrt za rekonstrukcijo stavbe 
v večnamenski objekt s prostori za splošno knjižnico, galerijo, uprav-
ne prostore Občine in drugih javnih služb, z že obstoječo kotlovnico 
ter poslovnimi prostori (pošta). V letu 2021 naj bi bili projektni načrti 
predstavljeni javnosti. Trenutno je še težko določiti točnejši terminski 
načrt, najverjetneje pa projekt obnove ne bo izveden v kratkem času.

Ne glede na to želi Občina ta prostor revitalizirati v okviru razpo-
ložljivih možnosti, zato je občinski svet sprejel in odobril predčasno in 
začasno prestavitev knjižnice ter odprtje prostorov za druge dejavnosti. 
S tem vračamo temu trgu določen impulz (urbanega) življenja. Čas po-
novne oživitve stavbe je tudi primeren čas za njeno poimenovanje. Ker 
do sedaj ni obveljala kakšna izvirna različica, razen stara zadruga ali sem 
ter tja že nova Občina, je smiselno stavbi dati tudi to pomensko vred-
nost. 

Na območju občine Sodražica smo epidemijo Covid-19 prestali 
zelo dobro. Uradno nismo imeli potrjene okužbe, kar je z zdravstvene-
ga vidika odlično. Predvsem pa je pomembno, da ni bilo žrtev. Sprejeti 
ukrepi so bili torej pri nas ustrezni, predvsem pa smo jih spoštovali in se 
jih držali. Zato se moram zahvaliti vam občankam in občanom za zrelo 
in odgovorno obnašanje v času epidemije. Hvala za vašo potrpežljivost, 
razumevanje in sodelovanje.

Zahvaliti se moramo učiteljicam in učiteljem, ki ste požrtvovalno 
izvedli pouk na daljavo. Hvala ravnateljici Majdi Kovačič Cimperman 
in osebju šole oz. vrtca, da ste organizirali in zagotovili vse potrebno za 
pouk na daljavo in za vrnitev otrok v šolo in vrtec. Hvala zaposlenim 
v zdravstveni postaji in lekarni, prav tako zaposlenim v drugih nujnih 
službah, ki so delovale v času epidemije, zlasti na pošti, v trgovini, pe-
karni in mesariji ter na bencinskem servisu. Ob tem ne smemo poza-
biti tudi drugih, ki so ves čas skrbeli za delovanje sistema na našem ob-
močju: hvala vodstvu in zaposlenim v Zdravstvenem domu Ribnica in 
Kočevje, Lekarni Ribnica, Centru za socialno delo, Upravni enoti Rib-
nica, policiji (PP Ribnica), MIR, Elektru Ljubljana, Komunali Ribnica 
in Hydrovodu in drugih javnih zavodih in službah. Hvala predstavni-
kom Rdečega križa Ribnica in Karitas Sodražica, sodraškemu župniku 
Franciju Bizjaku in patroma Tadeju Igličarju in Marijanu Cvitku pri 
Novi Štifti za skrb in nudenje potrebne pomoči občanom v tem času.

Posebej izrekam zahvalo številnim občankam in občanom, ki ste se 
odzvali na različna povabila in pozive, še posebej kot prostovoljci pri 
dostavi hrane in zdravil, varstvu otrok, izdelovanju in razdeljevanju 

ZAHVALA ZA POMOČ V ČASU EPIDEMIJE

Nihče ne more storiti vsega,
toda vsak pa lahko naredi nekaj.

zaščitnih mask ali pri pomoči redarske službe. Razmere na srečo niso 
terjale aktiviranja vseh kapacitet, zato tudi večine prostovoljcev sploh 
nismo vpoklicali. Nabor prostovoljcev je sicer štel preko 30 posamezni-
kov. Prav tako so v ozadju ostali v pripravljenosti tudi naše gasilke in 
gasilci. Ne glede na to, se zahvaljujemo vsem, ki ste pokazali svojo prip-
ravljenost pomagati. Zahvaljujemo se različnim društvom, klubom in 
skupinam, ki ste nam pomagali organizirati podporo prostovoljcev (od 
mladincev, lovcev, športnih klubov do turistov oz. Šedržank itd) ali nu-
dili obveščanje občanov oz. občine o potrebah ljudi (Društvo upoko-
jencev, krajevna organizacija ZB NOB). Prav tako hvala tudi vzgojitelji-
cam iz vrtca, ki ste se ponudile za varstvo otrok na domu. Zahvaljujem 
se tudi posameznim podjetnikom, ki ste nam bili pripravljeni nuditi 
kakršno koli potrebno pomoč in donacije. Vsem iskrena hvala!

Na koncu hvala ožjim sodelavcem: direktorici naše občinske uprave 
Darji Vetrih, sodelavkam ter sodelavcem v občinski upravi: Petri Marn, 
Martini Car, Vinku Čampi in Blažu Kovačiču, poveljniku Andreju Po-
gorelcu, podpoveljniku Metodu Puclju in članom občinskega štaba CZ 
ter regijskemu centru URSZR, članom občinskega sveta ter krajevnega 
oz. vaških odborov, Ireni Đorđević in Simonu Levstku za odgovorno in 
korektno opravljeno delo ter vso pomoč in nasvete.

                                                                                                                                
Blaž Milavec, župan

Utemeljitev poimenovanja 
Predlog za preimenovanje v Krekov dom temelji na tem, da je Ja-

nez Evangelist Krek, po katerem naj bi se poimenovalo dom, po ma-
teri Sodražan. Čeprav je bil rojen pri bližnjem Sv. Gregorju, kjer s(m)
o po njem poimenovali tudi tamkajšnjo podružnično šolo, vemo, da 
je bila njegova mama Marija Krek, roj. Štupica, doma iz Sodražice 
(Ošterjeva), iz hiše, kjer danes stoji gostilna Majolka, se pravi nasproti 
predmetne stavbe. Krek je počitnice do mature redno preživljal v Sod-
ražici. Glede na to, da ima naše korenine (viri navajajo, da je imel soci-
alni čut po mami), in glede na to, da je bil eden od vodilnih slovenskih 
javnih osebnosti na prelomu iz 19. v 20. stoletje, z velikimi zaslugami 
za obstoj kmečkega in delavskega življa na podeželju, pobudnik usta-
navljanja zadrug kot oblike pomoči zadolženih slovenskih kmetov in 
obrtnikov, predvsem pa zelo povezovalna osebnost, bi bilo primerno, 
da se ta stavba poimenuje po njem. 

Ob tem je občinski svet obravnaval poimenovanje galerije, ki se 
ureja v prostoru nekdanjega depoja trgovine v isti stavbi, po prav tako 
velikem rojaku, mednarodno uveljavljenem akademskem kiparju Fran-
cetu Goršetu. Imenovala naj bi se Galerija Franceta Goršeta. S tem bi 
se na dostojen način poklonili obema velikima možema iz naše doline.

Javno povabilo
Na navedeni predlog poimenovanja z obrazložitvijo Občina Sodra-

žica vabi občane, da podajo svoje mnenje oz. pripombe na naslov: Ob-
čina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,  ali po e-pošti: obci-
na@sodrazica.si ali neposredno v tajništvu Občine do ponedeljka, 31. 
8. 2020. 

Mag. Blaž Milavec, župan
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NA 11. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 
ZELENA LUČ ZA OBČINSKO POMOČ MALEMU 
GOSPODARSTVU 

SODRAŽICA V ČASU EPIDEMIJE

PIŠE: DARJA VETRIH 

PRIPRAVILA: DARJA VETRIH

Občinski svet Občine Sodražica se je v četrtek, 4. junija 
2020, sestal na 11. redni seji, ki je bila tokrat v dvorani gasil-
skega doma PGD Sodražica. Na seji, ki je združila dve načrto-
vani, in sicer zaradi epidemije prestavljeno sejo s konca aprila 
in redno junijsko, je občinski svet obravnaval 13 točk dnevnega 
reda. Med najpomembnejšimi zadevami je Odlok o ukrepih po-
moči gospodarstvu zaradi epidemije covid-19, ki so ga svetniki 
po nujnem postopku soglasno sprejeli. Odlok predstavlja prav-
no podlago za pripravo paketa pomoči nekaterim segmentom 
malega gospodarstva, ki naj bi ga epidemija tudi najbolj priza-
dela. Drugi del predstavlja prelongacijo nekaterih obveznosti 
davčne narave (povišanje NUSZ) za eno leto. Pomoč se načrtu-
je v letu 2021, saj se letos že izvajajo obsežni programi državne 
pomoči. Občina ima sicer omejen obseg možnih ukrepov, treba 
pa je tudi upoštevati evropska pravila de minimis in preprečeva-
ti možnosti dvojnega financiranja. Konkreten program (ukrepi) 
in višina sredstev bosta določena s pravilnikom, predvidoma je-
seni.

Občinski svet je obravnaval tudi zaključni račun za leto 
2019, se seznanil z letnimi poročili Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva ter javnih podjetij Hydrovod in Komunala. 
Obravnaval je tudi poročilo o ukrepih v času epidemije na ob-
močju občine ter novelo Pravilnika o določanju plač in drugih 
prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, 
volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in žu-
pana, s katero se je uredilo področje delovanja občinskega štaba 
civilne zaščite, ki je bilo do sedaj še neurejeno. 

Poleg obravnave vlog občanov je občinski svet zaključil sejo 
s pobudami in vprašanji. Med drugim je svetnik Anton Prijatelj 
podal pobudo za nadaljevanje komasacijskih postopkov, župan 
pa je svetnikom predstavil pobudo o poimenovanju stavbe na 
naslovu Trg 25. maja 15 (nekdanja zadružna trgovina) Krekov 
dom. Prav tam se namreč ureja prostor za sodraško knjižnico, 
ki naj bi se tja preselila konec poletja. Župan je svetnikom ob 
tem pojasnil, da ne gre za dokončno ureditev prostorov, saj bo 
stavba, ko bo Občina uspela zagotoviti zadostna sredstva v ta 
namen, deležna celovite prenove. Svetniki so ob tem odprli tudi 
vprašanje preimenovanja posameznih ulic v Sodražici. 

Epidemija, ki je za dva meseca zavladala Sloveniji, je posegla tudi 
v življenje sodraške doline. Drži, vsaj uradno pri nas ni bilo potrjene 
okužbe, prav tako v sosednjih občinah Loški Potok in Bloke. Vendar 
tega 12. marca, ko je bila epidemija razglašena, nihče ni mogel napo-
vedati. Tako sta Občina Sodražica in občinska civilna zaščita z vso re-
snostjo in odgovornostjo pristopili k izvajanju potrebnih ukrepov in 
pripravam na morebitni obsežni val okužb z virusom covid-19. Budno 
sta spremljali dogajanje na državni ravni in se v tednu pred razglasitvi-
jo epidemije že dvakrat sestali. Tako je župan že 11. marca izdal sklep 
o ukrepih za preprečevanje širjenja virusa covid-19, s katerim je poz-
val občane, da dosledno spoštujejo navodila, podana na nacionalnem 
nivoju. Sočasno so bile v prostorih v lasti Občine Sodražica in v pro-
storih gasilskih društev odpovedane vse prireditve, že naslednji dan, 
po ponovnem sestanku s celotnim štabom civilne zaščite ter predstav-
niki zdravstva, šole, komunale in policije, pa je bilo sprejeto, da se s 
petkom, 13. 3. 2020, zapreta Športna dvorana Sodražica in dvorana 
OŠ za vse dejavnosti, omeji vstopanje v prostore Občine in prepove 
vsakršne javne dogodke na območju občine, z izjemo tistih, ki so na 
državnem nivoju izrecno dovoljeni. Sledili so nacionalni ukrepi, ki so 
»ustavili življenje«.

V času po razglasitvi epidemije sta Občina in civilna zaščita pos-
krbeli za vse potrebne aktivnosti in ukrepe, ki so pripomogli k spo-
štovanju vladnih ukrepov, lajšanju življenja prebivalcev zaradi številnih 
omejitev in ogroženosti zaradi epidemije. Na podlagi državnih pri-
poročil sta bila organizirana dva centra, in sicer za pomoč pri preskr-
bi občanov ter za pomoč pri varstvu otrok na domu. Na poziv se je 
odzvalo 24 prostovoljcev, čez 20 jih je bilo na seznamu za pomoč pri 
preskrbi, za dostavo živil in zdravil na dom, pet prostovoljk pa se je 
javilo za varstvo otrok na domu, ki je bilo namenjeno tistim, kjer sta 
oba starša zaposlena v najbolj potrebnih službah (zdravstvo, policija 
ipd.). Pohvalno je, da so se med prostovoljke javile štiri strokovne de-
lavke sodraškega vrtca. Oblikovana je bila tudi skupina prostovoljcev 
za pomoč pri redarstvu.

Občina in civilna zaščita sta tekoče spremljali zaloge in potrebe po 
zaščitni opremi ter se prvih 14 dni še posebno naprezali, da bi uspeli 
zadostiti vsem potrebam po zaščitnih maskah. Ne glede na to, da naj 
bi se določenim službam (zdravstvo, sociala …) priskrbelo zaščito iz 
drugih virov, jim je Občina večkrat priskočila na pomoč, predvsem z 
zaščitnimi maskami, da so lahko nemoteno opravljale delo tudi v času 
največjih pritiskov. Redno in tekoče je bilo tudi sodelovanje s ključ-
nimi inštitucijami, s šolo, zdravstvenim domom, lekarno, komunalo, 
centrom za socialno delo. V sodelovanju z njimi se je tekoče preverjalo 
potrebe na terenu in dogovarjalo za ustrezne rešitve. Sodelovanje je po-
tekalo tudi z ribniškim Rdečim križem, Karitas in Društvom upoko-
jencev Sodražica, tako da je bila zagotovljena oskrba najbolj ranljivih 
skupin. 

Na pobudo ministrice za kmetijstvo, ki je pozvala upravljavce jav-
nih tržnic, da omogočijo prodajo živil, je Občina Sodražica v sodelo-
vanju s Komunalo Ribnica, ki je upraviteljica sodraške tržnice, slednjo 
za živila prvič odprla že 4. aprila, in ker je bilo odprtje dobro sprejeto 
tako med prodajalci kot kupci, tržnica od takrat gosti prodajalce po-
gosteje kot pred epidemijo. Občina je od občana prejela tudi donacijo 
treh rabljenih prenosnih računalnikov, ki jih je s pomočjo šole razdeli-
la trem družinam z več šoloobveznimi otroki.

Dnevno je tekla tudi komunikacija z Upravo RS za zaščito in re-
ševanje, predvsem o dobavah zaščitne opreme ter stanju v občini. Po 
prejeti donaciji 2000 servietk iz materiala airlaid, ki jih je doniralo 
podjetja Seti, d. o. o., je Občina dokupila material, prostovoljci Mla-
dinskega kluba Sodražica, ki so se jim pridružile še članice Turistične-
ga društva Sodražica, pa so izdelali pribl. 3500 enostavnih mask, ki so 
bile razdeljene med občane.

V času epidemije je omejeno delovala tudi občinska uprava. S 
strankami je poslovala predvsem po e-pošti in telefonu, osebno pa le v 
nujnih primerih. Svoja vrata je Občina ponovno odprla že s 5. majem. 
Glede na to, da je bilo ravno v aprilu načrtovanih več prireditev zaradi 
800-letnice prve pisne omembe Sodražice, ki so žal odpadle, je Obči-
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MASKE DOMAČE IZDELAVE
Posamezni občani so samoiniciativno šivali zaščitne maske in 
jih želeli podariti sokrajanom. V ta namen je bila vzpostavljena 
evidenca, objavljena na spletni strani Občine, s podatki, kje 
lahko zainteresirani dobijo pralno zaščitno masko domače 
izdelave.

ZAHVALA PROSTOVOLJCEM 
Občina Sodražica in občinska civilna zaščita se zahvaljujeta 
vsem prostovoljcem, ki so izrazili pripravljenost za pomoč 
in bili pri tem pripravljeni darovati svoj čas in se izpostaviti 
dodatnemu tveganju za svoje zdravje. Hvala vsem, ki 
so se javili – bodisi kot člani pozvanih društev bodisi kot 
posamezniki. 

PROSTOFER
Z začetkom razglašene epidemije je bilo prekinjeno 
izvajanje prevozov za starejše v okviru projekta Prostofer. 
Klicni center je ponovno začel delovati 18. 5. 2020, 
prevozi s Prostoferjem pa se ob upoštevanju predpisanih 
preventivnih ukrepov (razkuževanje, maske itd.) ponovno 
opravljajo od 25. maja dalje.

Z avtom, ki se sicer uporablja za potrebe projekta Prostofer, je občinski 
sodelavec Simon Levstek prevzel pakete OZRK Ribnica in jih razvozil 
občanom, ki sicer prejemajo pomoč Rdečega križa. (foto: arhiv OZRK)

Takole je v občinski sejni sobi potekalo prvo izdelovanje zaščitnih mask iz 
doniranih servietov SETI, ki smo jih razdeljevali občanom. Prve maske sta 
izdelovala občinska sodelavca Irena Đorđević in Simon Levstek. Občina je 
nato nabavila še dodatne materiale za izdelavo enostavnih zaščitnih mask, 
ki so jih izdelovali prostovoljci Mladinskega kluba Sodražica. (foto: Darja 
Vetrih)

na v počastitev velikega dogodka med 6. in 14. aprilom po občini ra-
zobesila zastave.

Poseben izziv ob koncu epidemije predstavlja vzpostavljanje pogo-
jev za normaliziranje življenja v občini. Prav gotovo je bila pri tem še 
posebej izpostavljena šola, saj je konec koncev morala pod svoje okrilje 
praktično čez noč ponovno sprejeti vse otroke, vključene v šolo in vr-
tec. Na srečo so se priporočila NIJZ glede prostorskih pogojev toliko 
razrahljala, da je bil sprejem učencev in še posebno otrok iz vrtca de-
jansko mogoč. Ker pa so pogoji NIJZ glede prevozov učencev ostali 
nespremenjeni, gre zahvala staršem, ki so sami poskrbeli za prevoz 
svojih otrok v šolo oz. jim omogočili, da so prihajali s kolesom. 

V petek, 29. 5. 2020, je bila podpisana pogodba z izbranim iz-
vajalcem na javnem razpisu, to je Komunalne gradnje, d. o. o., iz 
Grosuplja skupaj s partnerjem Tanko, d. o. o., iz Ribnice. Pogodbe-
na vrednost gradbenih del skupaj znaša 116.000 evrov. Nabavo vo-
dovodnega materiala in montažo pa bo na podlagi in house naročila 
izvedel upravljalec vodovoda Hydrovod, d. o. o., Kočevje.

Občina Sodražica namerava rekonstruirati 1013 m dolg odsek 
občinske ceste JP 852211 (Globel–Sedlo–Pesek), in sicer od obstoje-
če občinske ceste JP 852171 (Pesek–Jelovec) do cerkve v kraju Glo-
bel. 

Obravnavana cesta širine 2,50–3,00 m je v makadamski izvedbi 
in v delu s slabim ustrojem ter tako na določenih mestih poškodova-
na. Nima ustrezno urejenega odvodnjavanja, kar še povečuje mož-
nost za nastanek novih poškodb vozišča.

Zaradi makadamske izvedbe obravnavanega odseka JP 852211 
se po večjih deževjih na cestah pojavijo udarne jame in neravnine, v 
sušnih obdobjih pa prihaja do onesnaževanja okolice ceste s prašni-
mi delci. Makadamska izvedba ceste ter poškodbe vozišča pomenijo, 
da je cesta slabše prevozna, prometno manj varna ter ne zagotavlja 
dobre prometne povezanosti med kraji občine. Prav tako je zaradi 
makadamske izvedbe ter dotrajanosti oteženo vzdrževanje te ceste. 
Z ureditvijo asfaltnega vozišča tega makadamskega odseka bomo v 

OSKRBA S PITNO VODO SORIKO II
PRIPRAVIL: VINKO ČAMPA

občini Sodražica končali enega zadnjih odsekov kategorizirane javne 
ceste, ostane samo še lokalna cesta za naselje Travna gora. 

Vodovod Zapotok
Občina Sodražica namerava zgraditi nov vodovodni odsek na 

območju visoke cone Zapotok, ki je navezan na v letu 2019 konča-
ni projekt SORIKO. Projekt zajema izgradnjo 398 m vodovoda z 
nadzemnimi hidranti in reducirnim jaškom.

Na obravnavanem območju sedaj ni javnega vodovodnega sis-
tema, prebivalci pa se z vodo oskrbujejo iz vaškega vodovoda.

Vodovodna odseka Hosta
Novozgrajeni vodovod SORIKO omogoča hidravlične izbolj-

šave tudi na obstoječi vodovodni mreži območja Hoste in obrtne 
cone Pesek. Novogradnje stanovanjskih objektov pa zahtevajo, da 
se vodovodno omrežje povečuje. Z izgradnjo obeh navedenih od-
sekov vodovoda bo približno 50 prebivalcev dobilo dostop do čis-
te pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. Pokritost občanov z 
javnim vodovodnim sistemom v občini Sodražica bo tako predsta-
vljala dobrih 90 % vseh prebivalcev.
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V lokalnih glasilih občin smo že večkrat opozarjali na pomen za-
konskih določb cestnih predpisov, ki se nanašajo na ureditev vegeta-
cije ob javnih cestah, a kljub temu vsako leto znova ugotavljamo, da 
posamezni lastniki nepremičnin ob cesti teh določb ne spoštujejo. 
Redno vzdrževanje vegetacije, ki se nahaja znotraj cestnega sveta jav-
ne ceste, je naloga izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest. Naloga 
vsakega lastnika zemljišča ob javni cesti pa je, da vzdržuje vegetacijo 
na svojem zemljišču, ki se nahaja v varovalnem pasu javne ceste.

Previsoka in preveč razraščena vegetacija ob javnih cestah pred-
stavlja oviro, s tem pa je ogrožena varnost udeležencev v cestnem 
prometu, tako voznikov kot pešcev in kolesarjev. Zakonodajalec je s 
ciljem zagotovitve varne uporabe javnih cest v cestnih predpisih do-
ločil, da se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, 
da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da 
so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter 
cestne naprave in druge ureditve. Prav tako je treba vzdrževati cesti 
bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet 
na njej.

Na javni cesti ali zemljiščih in objektih ob javni cesti je prepove-
dano izvajati ali opustiti kakršna koli dela, ki bi lahko škodovala cesti 
ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Še zlasti 
pa je prepovedano:

postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge visoke 
nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste;

vzpostaviti vegetacijo ali postaviti objekte, naprave in druge 
predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, 
križišča ali priključka v območju križišča javnih cest, križišča ceste z 
železniško progo, v območju cestnih priključkov na občinsko cesto 
in na notranjih straneh cestnih krivin.

Vsi posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovolje-
ni le s soglasjem upravljavca občinske ceste. Širina tega varovalnega 
pasu občinske ceste je odvisna od njene kategorije.

 Ker je osnovni namen tega članka preventivne narave, saj bo 
naša služba v naslednjih tednih ponovno poostreno nadzirala izvaja-
nje določb cestnih predpisov, ki se nanašajo na vzdrževanje vegetacije 
ob cestah, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj praktičnih napot-
kov, kako pravilno vzdrževati vegetacijo, da bo zadoščeno določbam 
cestnih predpisov, predvsem pa zagotovljena varnost udeležencev v 
cestnem prometu:

UREDITEV VEGETACIJE  OB  JAVNIH CESTAH
PRIPRAVIL: MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOBREPOLJE, LOŠKI POTOK, RIBNICA, SODRAŽICA IN VELIKE LAŠČE

Pred zasaditvijo vegetacije ob cesti (ali tudi če ste jo že zasadili, 
pa tega soglasja še nimate) upravljavca ceste z vlogo zaprosite za so-
glasje za poseg v varovalni pas ceste, kjer vam bo za vašo konkretno 
lokacijo predpisal pogoje glede zasaditve in vzdrževanja vegetacije.

Zaradi zagotavljanja preglednosti naj višina žive meje ob cesti v 
preglednem polju križišča in na notranji strani zavojev ne presega 75 
cm od nivoja vozišča.

Drevesa, ki rastejo ob cestah, naj bodo obrezana tako, da je pros-
ta višina nad cesto najmanj 7 m.

Vegetacija ne sme zakrivati prometne signalizacije v križiščih in 
na cestnih priključkih. Udeleženec v prometu mora prometno signa-
lizacijo pravočasno opaziti, da se lahko ravna po njej.

Pri vključevanju v promet iz stranske prometne smeri mora biti 
zagotovljena vidnost na prihajajoče vozilo, ki pelje po glavni prome-
tni smeri, vsaj na zaustavitveni razdalji.

Pri križanju ceste in železnice upoštevajte, da vlak potrebuje veli-
ko večjo razdaljo, da se ustavi, kot pa avto, zato mora biti temu pri-
merna tudi preglednost, zlasti na pasivno varovanih železniških pre-
hodih.

Vegetacija naj se ne vrašča v zračni prostor pločnikov in kolesar-
skih poti.

Če dvomite, kako pravilno obrezati in urediti svojo vegetacijo ob 
cesti, vam predlagamo, da se za nasvet obrnete na upravljavca ceste, 
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih javnih cest, lahko pa tudi na 
našo službo ali policijo.

CENE OSKRBE S PITNO VODO PO SORIKU
Z zaključkom investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo 

SORIKO je potrebno na podlagi Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 
78/2019, 49/2020 – ZIUZEOP) uskladiti vrednost infrastruktu-
re z novim stanjem in višjimi obratovalnimi stroški infrastruktur-
nih naprav. To pomeni spremembo višine omrežnine, kar je bilo 
predvideno že s sprejetim Investicijskim programom. Po izvedbi 
projekta SORIKO se je na območju občine Sodražica vrednost vo-
dovodne infrastrukture sicer podvojila, vendar ker se upošteva za 
obračunsko območje vse tri občine, v katerih se je izvedel projekt, 
se načrtuje enoten dvig cene omrežnine približno za tretjino (pred-
log predvideva dvig za našo občino z zdajšnjih slabih 6 na 8 evrov 
za najpogostejši vodomer DN 20/mesec brez DDV). Cena voda-
rine za zdaj ostaja nespremenjena. V skladu z veljavnimi predpisi 
cene javne službe enotnega vodovodnega sistema SORIKO določa 

skupni ustanoviteljski organ, ki bo tudi odločil o spremembi tre-
nutno veljavne cene, predvidoma že za naslednje polletje. Še to in 
naslednje leto ostaja subvencija omrežnine s strani Občine. Cena 
vodooskrbe se je v občini Sodražica nazadnje spremenila leta 2013.
Več o tem na: www.hydrovod.si ali www.sodrazica.si.

Občina Sodražica

FOTO : FREEPIK
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in 
priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) dne 16. 6. 2020 
objavlja

RAZPIS

o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad
Občine Sodražica za leto 2020

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila  
v letu 2020, so:
• zlata plaketa Občine Sodražica
• priznanje Občine Sodražica

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, 
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za 
izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. 

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, 
za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. 
Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega 
pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino 
Sodražica in v širšem družbenem prostoru. 

Podeli se največ ena zlata plaketa Občine Sodražica in 
največ tri priznanja Občine Sodražica. 
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki 
ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, 
društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije 
in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe.

Predlog mora vsebovati:
• ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
• navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog 

nanaša;
• ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega;
• utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in 
nagrad Občine Sodražica, ki bodo v zaprti kuverti oddani 
na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 
Sodražica, s pripisom »Ne odpiraj – razpis – občinsko 
priznanje 2020«, in ki bodo osebno ali po pošti prispeli 
na naslov Občine Sodražica do vključno 31. 8. 2020.  

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine 
Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
telefon: (01) 836 60 75.

Datum: 16. 6. 2020
Številka: 030-4/20

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 
– ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) župan pripravi 
in predloži občinskemu svetu predlog proračuna. Konec 
leta 2019 je občinski svet sprejel proračuna za leti 2020 
in 2021. Zaradi spremenjenih okoliščin se načrtuje jeseni 
priprava rebalansa proračuna za leto 2020 in morebiti 
sprememba proračuna za leto 2021. Za pripravo rebalansa 
oz. spremembe proračuna, zlasti del načrta razvojnih 
programov, se želi opreti tudi na mnenje občank in 
občanov, zato najavlja 

JAVNI POZIV ZA 
ZBIRANJE PREDLOGOV 

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov porabe 
proračunskih sredstev (projektni predlogi in pobude) 
v naslednjem proračunskem obdobju (2020–2021) ali v 
obdobju veljavnega načrta razvojnih programov. 

Predlogi bodo razvrščeni kot predlogi za investicijske 
projekte ali kot pobude za neinvesticijske programe. Nadalje 
bo vsak predlog ovrednoten na podlagi primernosti in 
učinkovitosti (točke 0–3). Pozitivno ocenjeni bodo glede 
na izvršljivost in postavljeno vsakokratno prioritetno shemo 
vključeni neposredno v proračun za tekoče obdobje 
oziroma v načrt razvojnih programov za naslednja finančna 
obdobja. 

Predloge lahko podajo prebivalci Občine Sodražica ter 
predstavniki pravnih oseb, ki delujejo na območju Občine 
Sodražica. 

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo prispeli od 1. julija do 
31. avgusta 2020 na naslov Občina Sodražica,  
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ali po e-pošti:  
obcina@sodrazica.si ali neposredno na vložišče v tajništvu 
Občine. 

Označeni morajo  biti z navedbo, da gre za zbiranje 
predlogov v okviru javnega poziva.

Zbiranje predlogov za Občino ni zavezujoče. Zaradi načela 
uravnovešenosti in drugih proračunskih pravil ter zakonskih 
določil si župan pridružuje pravico do končne odločitve o 
vključenosti posameznega predloga v proračun oziroma 
načrt razvojnih programov. Anonimna, nekonstruktivna ali 
celo žaljiva pisanja ne bodo obravnavana v tem postopku.

Na uradni spletni strani bo objavljeno poročilo o prispelih 
predlogih, seznam upoštevanih predlogov ter seznam 
vključenih v proračun oziroma načrt razvojnih programov. 
Poročilo bo vključeno tudi v obrazložitev predloga 
proračuna, ki bo podan v obravnavo občinskemu svetu.

Mag. Blaž Milavec, župan
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Kot kaže, smo v Sloveniji zelo uspešno 
prebrodili zdravstveni del svetovne koron-
ske krize, in to kljub temu, da je bilo v naši 
bližini, v severni Italiji, dlje časa evropsko 
koronsko žarišče in da je prav tu covid-19 
terjal izjemno visok človeški davek.

Janševa vlada se je takoj lotila premišlje-
nih ukrepov. Med drugim je sprejela tudi 

KOLESARSKI PROTESTI
PIŠE: JOŽE TANKO, POSLANEC SDS, PODPREDSEDNIK DZ

Občina Sodražica vabi na 

PRAZNOVANJE DNEVA 
DRŽAVNOSTI

 
V soboto, 20. junija 2020, ob 19. uri bo v Župnijski 
cerkvi svete Marije Magdalene v Sodražici potekala 

maša za domovino. 

Pri spominskem obeležju osamosvojitve Slovenije v 
parku nasproti trga v Sodražici bo sledila slovesnost, 

kjer bo zbrane nagovoril predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za  

Slovenijo Ribnica, g. Franc Mihelič. 

Prireditev bodo obogatili učenci Osnovne šole dr. 
Ivana Prijatelja Sodražica in Vokalna skupina Koral. 

Lepo vabljeni!

Občina Sodražica vabi na 

MAGDALENIN VEČER

S petjem ga bo obogatil Oktet Gallus.  
Koncert bo v nedeljo, 19. julija 2020, 

ob 19.30 v Župnijski cerkvi svete Marije 
Magdalene v Sodražici.

V primeru, da bodo nekateri protivirusni ukrepi 
še vedno veljali, bo prireditev v Športni dvorani 

Sodražica. 

Lepo vabljeni!

Psoglavski dnevi 2020 …
PRIPRAVILA: PETRA MARN

Še pred kratkim smo živeli v ustaljenem ritmu in delu, v 
popolni pripravljenosti na Psoglavske dneve 2020. Žal 
pa je vmes posegla epidemija, ki je spremenila potek 
dogajanja, in glede na vladne predpise je organizacijski 
odbor sprejel odločitev, da letošnja tridnevna prireditev 
odpade. 
Do sedaj smo uspešno izpeljali 15 Tržnih dni; utrinki 
preteklega dogajanja bodo na ogled na priložnostni 
razstavi, ki bo odprta na prireditvi 4. 7. 2020. 
Dogajanje bo popestril koncert Tamburaškega orkestra 
Sodražica in Kluba harmonikarjev Urška, kot pa se za 
sobotni večer spodobi, nas bodo s smehom razveselili 
člani Mladinskega kluba Sodražica. 
V Turističnem društvu Sodražica nameravamo konec 
septembra izpeljati Vampijado, ki bo letos potekala 
skupaj s prireditvijo Sladka jesen. Lepo vabljeni, 
da spremljate našo FB-stran in spletno stran Občine 
Sodražica, kjer bodo objavljeni točni datumi prireditev. 
Vabljeni tudi na ogled snemanja oddaje Dobro jutro, 
ki bo potekalo v sredo, 23. septembra.

Turistično društvo Sodražica in Občina Sodražica 
namesto odpovedanih Psoglavskih dni  2020

ob 15-letnici Tržnih dni 

vabita na

KONCERT TAMBURAŠKEGA 
ORKESTRA SODRAŽICA 

IN KLUBA HARMONIKARJEV URŠKA 

Koncert bo v soboto, 4. julija 2020, ob 19.30 
na trgu v Sodražici.

Na koncertu bodo za smeh poskrbeli  
člani Mladinskega kluba Sodražica.

Hkrati bo potekalo odprtje razstave z naslovom  
Sprehod skozi Tržne dni 2005–2020.  

Ob 20.30 vabljeni tudi na koncert Pera Lovšina,  
ki bo na balinišču v Sodražici.

nekatere omejitve gibanja ljudi ter poslovanja tistih delov gospo-
darstva, pri katerih se je skoraj nemogoče izogniti množičnim člo-
veškim stikom. Te omejitve so zadele predvsem gostinstvo in tu-
rizem. Treba pa je priznati, da so bili pri nas omejitveni ukrepi 
precej blagi, predvsem zaradi tega, ker se je ogromna večina lju-
di držala navodil, ki so nam jih vsakodnevno posredovali vlada, 
NIJZ, zdravstveni strokovnjaki in drugi. Po vseh mednarodnih pri-
merjavah smo prav v vrhu po uspešnosti boja proti koronavirusu. 
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Ne mine dan, ko ne bi prebirali poročil 
o obolelih, ozdravljenih ali številu umrlih 
zaradi posledic bolezni novega koronavirusa 
(covid-19). Mnogi so zaradi svojega pokli-
ca v položaju, ko nimajo časa za premišlje-
vanje, pač pa morajo ukrepati in iz dneva v 
dan pomagati drugim, lajšati njihovo stisko 
in bolečine. Zato moje razmišljanje ne more 
mimo ponovne zahvale vsem, ki nosijo naj-

večjo težo in odgovornost v teh časih preizkušenj.
Evropska unija (EU), z njo pa tudi Slovenija, v zadnjih desetih 

letih že drugič vstopa v krizno obdobje. Prepričana sem, da bo tok-
ratna kriza lahko politično precej bolj usodna od tiste, ki se je zače-
la leta 2008, če se politični diskurz in dejanja ne bodo osredotočali 
na pomen solidarnosti in empatije.

Ne želim si, da bi z blatenjem EU s strani nekaterih voditeljev 
duh svinčenih časov komunizma in kratenja demokratičnih svo-
boščin spet preplavil naš kontinent ali morebiti celo preostali svet. 
EU je ob prejšnji finančni krizi šla skozi mukotrpna pogajanja, ki 
so trajala kar dve leti (2010–2012). To, kar se je tedaj zgodilo v 
dveh letih, se je v zdajšnji krizi v manj kot mesecu dni!

MED RAZPADOM, DIKTATURO IN  
SVOBODNO PRIHODNOSTJO
PIŠE: LJUDMILA NOVAK, EVROPSKA POSLANKA

Sedaj vse države hitijo s pripravo in sprejemom ukrepov pomo-
či gospodarstvu in turizmu, da ne bi koronska kriza za sabo pote-
gnila še prehude recesije, sploh pa ne kakšne depresije. Prav nobe-
na evropska država letos po projekcijah ne more računati na rast, 
padec gospodarske rasti bo povsod znaten. Obeti za Slovenijo so 
boljši kot za povprečje EU; za prihodnje leto je predvidena rast, ki 
naj bi izničila letošnji padec. Seveda pa moramo vsi na vseh rav-
neh, od gospodarstva, delavstva, politike do družbenih sistemov, 
dati vse od sebe. 

A kot kaže, naša pot ne bo lahka. Zadnje tedne, pravzaprav že 
celoten kratki mandat te vlade, se v javnost lansirajo namigi, da naj 
bi bilo pri nabavah najnujnejše opreme in pripomočkov za spopad 
s koronavirusom, za katere so se istočasno borile mnoge države, vse 
narobe, pa naj je šlo za maske, respiratorje, za način nabave ali pla-
čevanja itd. Glavni slovenski RTV- in tiskani mediji so sprožili sis-
tematično gonjo proti posameznim ministrom sedanje vlade in jih 
obtoževali pranja denarja, korupcije, klientelizma, preplačevanja 
materiala, predragih prevozov … 

Kot priče so angažirali enega podpisovalca pogodb (Ivana Ga-
leta) z zavoda za blagovne rezerve, pa enega zdravnika (Riharda 
Knaflja), ki je sodeloval pri pisanju programa LMŠ, direktorico 
firme (Tosama), ki ni zmogla pravočasne dobave, in še koga. 

Prav zaradi teh namigovanj je vlada pripravila obsežno poroči-
lo, ki ga je obravnaval državni zbor, a njegova vsebina opozicijskih 
poslancev in medijev ni prav veliko zanimala. Pomembnejše so bile 
žaljivke in podtikanja. Ker niso zmogli resnih argumentacij v svo-
jih razpravah, so kar tekmovali, kdo bo imel bolj grob in vulgaren 
nastop. Sicer pa se bodo s temi interventnimi nabavami ukvarjali 
nekateri organi. Če bodo odkrili nepravilnosti, je prav, da jim sle-
dijo sankcije.

Istočasno pa so prav politične stranke opozicije in njihovo stra-
teško zaledje spodbudili organizirane biciklistične proteste, na 
katerih so protestniki, večinoma nevladniki, namerno kršili var-
nostne norme. Ob tem pa so ljudem jasno sporočali, da mora Jan-
ševa vlada, ker naj bi bila koruptna, ker naj bi množično kršila 
človekove pravice in ovirala svobodo gibanja, ker naj bi posegala 
v medije pa uničevala naravo, ker naj bi izvedla državni udar in 
bila diktatura in še kaj, oditi. Liderji vseh opozicijskih strank – SD 
(Židan), LMŠ (Šarec), SAB (Bratušek) in Levica (Mesec) – ki so 
januarja sesuli svojo nesposobno vlado, hočejo na vsak način izzva-
ti predčasne volitve in vzpostaviti prejšnji nered. Ne ustavi jih niti 
čas epidemije. Zanje žrtve niso pomembne. 

Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc, član SD, je 4. maja na druž-
benem omrežju Twitter zapisal naslednje: »Baje so se mi zmanj-
šale človekove pravice in svoboščine. ‘Vse razsvetljene’ prosim za 
pojasnilo, katere so tiste spremembe v mojem življenju, ki terjajo 
izvedbo protestov, in katere so tiste svoboščine in pravice, ki si jih 
moram ponovno pridobiti. Za pojasnila se zahvaljujem.« Židan in 
ostali liderji opozicije mu (javno) niso odgovorili. Kar pomeni, da 
je vse to, kar je povezano s protesti in obtožbami vlade in mini-
strov, skonstruirano. Je pa jasen cilj: vlada mora pasti. In to čim 
prej. Zavedajo se, da čim dlje bo na oblasti Janševa vlada, bolj se 
bo pokazala njihova nesposobnost in težje se bodo borili na voli-
tvah. Kljub podpori najvplivnejših medijev.

Pozivam pa vas, da se pridružite akciji podpore vladi in podpi-
šete peticijo »Potrebujemo vlado, ki zna in zmore – in taka vlada 
nas potrebuje!«. Če našo vlado kot eno najuspešnejših v svetovnem 
merilu ocenjujejo mednarodne institucije, je prav, da ji podporo 
izrečemo tudi državljani. Da je ne bomo sodili po biciklistih, ka-
terih jedro predstavljajo pripadniki množice nevladnih organizacij 
in razni svobodnjaki.

Evropski parlament je že konec marca za prvo blažitev posledic 
pandemije koronavirusa potrdil prerazporeditev 37 milijard evrov 
kohezijskih sredstev in razširitev solidarnostnega sklada. Slovenija 
bo ob tem prejela skoraj 600 milijonov evrov. Verjamem, da je del 
tega zneska vlada namenila tudi za izredno pomoč vsem samostoj-
nim podjetnikom, lastnikom podjetij in zaposlenim. Podpora v vi-
šini 2,7 milijarde evrov bo namenjena razdelitvi zaščitne opreme, 
razvoju zdravil in testiranja.

V Bruslju je bil dosežen tudi dogovor o več kot 500-milijar-
dnem kriznem paketu pomoči. Slovenija bo iz evropskega reševal-
nega sklada (ESM) lahko najela skoraj milijardo evrov pomoči! V 
okviru prihodnje finančne perspektive pa naj bi bil vzpostavljen 
tudi sklad za okrevanje gospodarstva.

In navsezadnje ne smemo prezreti, da je Evropska centralna 
banka (ECB) sprejela kar 750 milijard evrov težek protikrizni pro-
gram, s katerim bo preko odkupovanja obveznic zagotavljala likvi-
dnost podjetij v evrskem območju.

Zato želim z vso resnostjo zavrniti zlonamerne trditve, da je 
EU v tej krizi neaktivna. Verjamem, da EU ima mehanizme, s ka-
terimi bomo to krizo lažje prebrodili. Ne bo sicer lahko oz. bo tež-
je kot kadar koli prej. A narediti moramo vse, da nam bo uspelo. 
Cena neuspeha bi bila preprosto previsoka.  
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IZBER ALI IZVER?
PRIPRAVILA: NINA PIRC VOVČKO, FOTO: FREEPIK 

Tokrat smo se odločili raziskati sodraško dilemo, ki je že dalj časa 
predmet razprav v najrazličnejših lokalnih krogih. Kako bi bilo 
pravilno poimenovati naše smučišče in priljubljeno sprehajalno 
točko – Izber ali Izver? K razmisleku na to temo smo povabili 
Sodražane, ki se poklicno ukvarjajo z jezikom, zgodovino, 
geografijo ... Vabljeni k prebiranju njihovih mnenj – morda 
naredimo nov korak v smeri pravega poimenovanja.

Izber ali Izver
Ta dilema »nesrečnega imena« traja že desetletja. Kdaj natanko 

se je kraj preimenoval v Izver, ne vem, verjetno takrat, ko se je za-
čelo razvijati smučišče in so gostilno ob smučišču poimenovali IZ-
VIR. Verjetno je ime Izver zvenelo bolj moderno kot naš Izber. V 
mojem otroštvu je bil vedno Izber. Vsi starejši domačini kraj tudi 
tako imenujejo. V pogovorih z domačini je vedno slišati Izber. Po-
imenovanje Izver uporabljajo mlajši, ki so tako naučeni, ali pa pri-
seljenci, saj je na smerokazih tako napisano. Ko zagledam tablo z 
napisom Izver, sem ogorčena nad napisom.

Izvora imena nisem raziskovala, sem pa ob pripravljanju di-
plomskega dela Družbeno-geografske spremembe v KS Sodraži-
ca, v študijskem letu 1992/93, naletela na starejše rokopise učitelja 
Lovrenca Arka z naslovom Popis ribniške doline v posebnem oziru 
na Sodraško faro iz leta 1852, kjer kraj poimenuje Izber. Zanimiv 
se mi zdi zapis, kjer je omenjena voda v Izberju – citiram navedek: 
»Izber – dobra in zdrava voda, ki jo zdravniki celo vnanjih kra-
jev priporočajo. Tukaj so bile od ranciga gospoda fajmoštra M. K. 
mrzle kopelce narejene, zdej pa je žaga na tej vodi.« (M. K. najbrž 
pomeni Mihael Kavčič, op. avt.)

Poimenovanje Izver mi ne zveni po naše in glede poimenova-
nja Izver ali Izber sem imela tudi debato na enem od seminarjev za 
slovenščino (1995), ko sem se izobraževala za mentorico učiteljem 
pripravnikom. Slavistka, dr. znanosti, katere imena se ne spom-
nim, mi je povedala takole: »Kraj se poimenuje in zapiše tako, kot 
ga imenujejo domačini.«

V času iskanja slikovnega gradiva za knjigo Sodraških 800 sem 
navezala stike z dr. Matijem Fajdigo, čigar stari oče je bil lastnik 
žage in posestva v Izberju. Čeprav od mladosti živi v Ljubljani, je 
še vedno Šedržan in ga zanima, kaj se dogaja pri nas. Tudi njega 
moti »moderno« poimenovanje Izberja in ga zanima, kaj bomo na-
redili, da bo kraj poimenovan tako, kot je prav.  

Torej moje mnenje je, da je edino pravilno ime IZBER.

Angelca Pucelj, prof. razrednega pouka

IZBERite IZBER
Izber ali Izver? S stališča pravopisa, ki obsega pravila o pravil-

nem zapisovanju besed, je pravilni zapis le Izver, saj je to poimeno-
vanje zapisano v uradni evidenci zemljepisnih imen.

Pa ste že kdaj slišali kakšnega prebivalca Sodražice in sosednjih 
vasi, da gre v Izver? No, jaz priznam, da ga še nisem. Kako se odlo-
čiti, katera ustreznica poimenovanja je pravilna? Govorec se mora 
zanesti na svoj jezikovni občutek in uporabiti tisto besedo, ki se 
mu zdi v danih okoliščinah najbolj primerna. In več kot očitno je, 
da se poimenovanje Izver za govorno rabo ne uporablja. Poimeno-
vanje Izver morda uporablja kakšen posameznik, ki se mu zdi izje-
mno pomembno, da uporablja zborni knjižni jezik. A po mojem 
mnenju to ni potrebno.

Zanimalo me je, bolj iz radovednosti kot s stališča jezikoslovja, 
kakšen je postopek za spremembo lastnega zemljepisnega imena. 
Obrnila sem se na sošolko dr. Heleno Dobrovoljc, ki je zaposlena 
na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Povedala je, da je 
pravi naslov za tovrstna vprašanja vladna komisija za zemljepisna 
imena, v kateri kot jezikoslovka sodeluje tudi sama. Sprememba 
zemljepisnega imena je mogoča, tehnične podrobnosti pa je raz-
ložila gospa Marija Brnot z Geodetske uprave Republike Slovenije:

»Ker je zemljepisno ime Izver v registru zemljepisnih imen (ura-
dna evidenca zemljepisnih imen v Sloveniji), ki ga vodi Geodetska 
uprava RS, evidentirano za poimenovanje zaselka, zanj ne veljajo do-
ločbe Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008), zato je postopek 
preimenovanja lahko nekoliko enostavnejši. Vsekakor je pa zelo smisel-
no, da Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen predlagano pre-
imenovanje preveri in v končni fazi tudi standardizira (če bo mnenja, 
da gre za ustrezno preimenovanje). Posledično se novo ime evidentira v 
registru zemljepisnih imen in je prikazano na državnih kartah.«

Jezik se skozi čas spreminja in razvija, slovarji in evidence pa se 
ne posodabljajo prav pogosto. Za to je potreben čas. Besedo Izber 
bomo lahko brez ovir uporabljali pri pisnem sporazumevanju šele 
potem, ko oz. če se bodo pristojni za ta postopek odločili in ga bo 
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen tudi standardizirala. 
Do takrat pa vam kot idejo za sprehod ali za smučanje v zimskih 
mesecih svetujem le: IZBERite »IZBER«.

Dr. Katarina Rigler Šilc

Izber' Izver
Fonetika je sila zanimiva reč, posebej pri učenju tujih jezikov, 

ti pa včasih lahko pomagajo tudi pri razumevanju svojega. Če za-
nemarimo zabavno dejstvo, da sta v standardizirani postavitvi tip-
kovnice (qwertz) v in b sosednji črki, mi je najprej prišlo na misel, 
da je ta sodraška zadrega Izber/Izver neke vrste španska dilema. V 
španščini si namreč črki b in v delita iste zvoke. Tudi nasploh je 
tvorba glasu podobna, le da pri b naredimo zaporo z ustnicama 
(dvoustnični glas), pri v pa priporo z ustnico in zobmi (ustnično-
-zobni). Zelo poenostavljena razlaga, kdaj se v španščini izgovori b 
in kdaj v, pravi, da je po pavzi, torej na začetku besede, običajno 
(mehak) b (Valencia – izg. balensija), pozneje v besedi pa v (prim. 
nogometaš Xabi – izg. čavi). 

Skratka, glasova sta si podobna, kar seveda ne velja le za špan-
ščino, ampak tudi za slovenščino, čeprav v nekoliko manjši meri. 
Ime za Izver naj bi izviralo iz besede izvír, in če bi ostali pri 
prvotnem naglasu na drugem zlogu, ne bi bilo dvoma. Kraj bi bil 
Izvér (Izbér se precej težje izgovori). Ker se je naglas prestavil na 
prvi zlog, je nepoudarjena izgovorjava drugega zloga postala manj 
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O Izverju

Večina ledinskih imen na območju Sodražice nakazuje močno 
povezanost prebivalstva (v preteklosti) in neposeljenih geografskih 
elementov. Povezanost izhaja iz kmetijske rabe prostora, obdelova-
nje kmetijske krajine pa je seveda močno odvisno od naravnih po-
gojev. 

V okolici Izverja vsa ledinska imena jasno nakazujejo osnovne 
naravne geografske značilnosti prostora. V smeri naselja Sodraži-
ca se na zahodni strani razprostirajo Pob(e)ržine. To so nekdanje 
njivske površine (danes travniki in pašniki). Ime logično izhaja iz 
besede »brežina«, kar pomeni vzpetina nad ravnino. Na vzhodni 
strani zamoščanski zaselek v imenu Podgora jasno izraža prostor-
sko umeščenost pod (Travno) goro. Na severni strani onstran Bi-
strice pa podobno razločno nakazuje svoj pomen vzpetina (morda 
bolje vzpetinica) z imenom Strmca. 

Sodraško območje je del dinarskokraških pokrajin Slovenije, 
kjer so številni kraški predeli brez stalnih površinskih vodotokov (v 
naši občini območji Gore in Travne gore). Vsak izvir je bil na kra-
škem območju v času poselitve zaradi redke naravne mreže še po-
sebno pomemben lokacijski dejavnik za preživetje, zato so bila ta 
območja izkoriščena in pogosto preprosto naravnogeografsko po-
imenovana. Predvidevam, da je Izver logična posledica poimeno-
vanja območja izvira manjšega potoka, kar med drugim sovpada z 
naravnogeografsko navezanostjo ostalih ledinskih imen v opisanem 
prostoru.

Ernest Pirnat, prof. geografije in sociologije

Ízber, Ízver ali Izvír?

izpostavljena, in ker se imena ni pogosto zapisovalo, so nekateri 
besedo slišali in izgovarjali kot ízver, drugi kot ízber. Zdi se mi, da 
je bila druga izbira celo pogostejša; nekako gre bolj naravno z jezi-
ka. Katera je bolj ustrezna, bi verjetno najbolje utemeljil kak stro-
kovnjak za jezik z Inštituta za Slovenski jezik Frana Ramovša pri 
ZRC Sazu. Čeprav sam besedo najpogosteje izgovarjam kot ízber, 
pa vsaj dve stvari vodita k drugi izbiri. Domači smučarski klub je 
svoje smučišče poimenoval Izver Sodražica, kar seveda pomeni, da 
je ime že ustaljeno in ga ni smiselno spreminjati. Poleg tega pod 
severnim robom Rakitne izvira potoček z imenom Izber. Ne dvo-
mim, da so v njihovem lokalnem glasilu že kdaj razpravljali o tem, 
ali ne bi bilo morebiti bolj prav Izver. Ampak naj imajo oni Izber, 
mi pa Izver.

Tadej Košmrlj, radijski novinar,  
avtor oddaje Jezikanje na Radiu Slovenija

Glede poimenovanja vsem Sodražanom dobro znanega izvira 
in pritoka Bistrice oz. zaselka Sodražice razmišljam kot domačin 
in geograf. Osebno ne dvomim, čeprav nisem izveden v etimolo-
giji, ki pojasnjuje izvor in nastanek besed, da izhaja poimenovanje 
Ízber iz hidronima izvír. S čim podkrepljujem svoje mnenje?

Dober vpogled v rabo hidronimov nam dajejo stari do-
moznanski zapisi. Za izhodišče sem vzel zapis sodraškega učitelja 
Lovrenca Arka, po rodu iz Zamostca. V Župnijski kroniki je vlo-
žen njegov 12 strani obsegajoč rokopis Popis ribenške doline v po-
sebnim oziru na soderško faro, datiran 31. malega srpana (julija) 
1852. V razdelku Vode na str. 3 natančno opisuje pritoke Bistri-
ce. Kot njen sedmi desni pritok navaja: »Pod Soderšco pa izvira 
spod Velkegore Izber, dobra in zdrava voda, ki jo zdravniki bolnim 
do vunanjih krajov priporočajo. Tukaj so bile napravljene od ran-
cih gosp. fajmoštra M. K. (sodraški vikar Matevž Kavčič, op. avt.) 
mrzle kopalce, zdaj pa je narejena žaga na tej vodi.« 

Leta 1864 je Anton Lesar, duhovnik, katehet in učitelj sloven-
ščine na ljubljanski realki, doma iz Sušja, v delu Ribniška dolina 
na Kranjskem podobno opisal vode v podpoglavju Kteri potoki in 
studenci Ribniško dolino napajajo? Najprej poimenuje omenje-
ni potok Izvir, a takoj pristavi »ali kakor to ime sploh izgovarjajo: 
ízber«. Tudi on ga označi kot »močan studenec« in povzame ome-
njeni Arkov opis. Doda, da ga je »leta 1840 o šolskih praznikih 
prav huda merzlica tresla; dva dni zapored rano vstanem, grem peš 
v izberove kopalce, ondi se dobro skopljem, studenčnine dobro na-
pijem, in – tretji dan ni bilo treba več k ízberu, – ker odlazila je 
bila merzlica«.

Poglejmo, kako je  zapisal ime znanega izvira Sodražan Fran 
Fajdiga (1871–1970), ki nam je leta 1957 zapustil dragoceno, si-
cer neobjavljeno, Kroniko Sodražice. Na str. 5 piše: »Ko sem kupil 
od domačina Ivana Šega, vulgo Lenčkovega Janeza njegovo veliko 
gozdno posest z mlinom in vodno žago v Izberju  (leta 1910, op. 
avt.), kjer je Šega že malo prej začel z majhno stolarsko delavnico, 
sem postavil v Izberju parno lokomobilo …«

Naj dodam k tem zanimivim in povednim, res verodostojnim 
zapisom še svojo izkušnjo. Nikoli nisem slišal poimenovati izvir in 
zaselek drugače kot Ízber. Že od malih nog je moja pokojna mama 
Rožca pripovedovala o delu v Ízberju, kjer je bila v 50. letih po 
drugi svetovni vojni kot mlado dekle več let zaposlena v nacionali-
zirani Fajdigovi stolarni.

Če sklenem, trdno stojim za utemeljitvijo, da je ustrezno po-
imenovanje, tudi na podlagi narečne izgovorjave, samo Ízber. 
Predlagam, da se v tehtni in argumentirani razpravi odloči o poe-
notenem uradnem zapisu in rabi tega imena.  

Mag. Ludvik Mihelič

Razglednica prikazuje žago v Jzverju (!), katere lastnik je bil 
Ivan Šega do leta 1910, ko je vso posest z žago vred prodal 
Franu Fajdigi. Odposlana je bila verjetno pred 1910.  
(Last: Miloš Mikolič)

Zasneženo smučišče Izver (Foto.:  Dejan Lampret)
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V SPOMIN RAVNATELJICI ZINKI BENULIČ

GREMO ZOPET V VRTEC

PIŠE: CVETKA VESEL, FOTO: OSEBNI ARHIV Z. BENULIČ

PIŠE: TADEJA TOPOLNIK, POMOČNICA RAVNATELJICE, FOTO: ARHIV VRTCA

Maja je v 92. letu starosti umrla Zinka 
Benulič, dolgoletna ravnateljica na Osnovni 
šoli dr. Ivana Prijatelja Sodražica. Ob smrti 
katerega koli člana našega šolskega kolekti-
va njegova prisotnost ponovno zaživi v na-
ših mislih in dogajanjih. Nekdanji sodelavci 
smo tudi ob njenem slovesu obudili števil-
ne spomine na čas, ki smo ga preživeli sku-
paj.  

Zinka Benulič, rojena Petek, se je ro-
dila 20. 11. 1928. Večji del svojega življe-
nja je preživela v domačem kraju, v Jurje-
vici. Njeno mladost je zaznamovala vojna, 
katere težki dogodki so v mladi duši pustili 
številne travme. Po vojni je študirala in di-
plomirala na naravoslovni fakulteti Univer-
ze v Ljubljani in končala študij biologije. 
Pedagoško-vzgojno pot je začela na osnovni 
šoli v Oplotnici na Pohorju, kjer je preži-
vela šest let. Na njeno željo, domotožje jo 
je vleklo v domače kraje, je bila premešče-
na na osnovno šolo v Sodražici. Tja je prišla 
1962. leta; poučevala je biologijo, kemijo, 
glasbeno vzgojo, vodila pevski zbor, dram-
ski krožek in skrbela za šolsko obdelovalno 
zadrugo. Učenci so z njeno pomočjo obde-
lovali njivo in s pridelki oskrbovali šolsko 
kuhinjo. Pridelovali so zelenjavo in krom-
pir, kar je stroške kosil precej znižalo. Ob 
šoli so zasadili tudi jablane. S strokovnim 

znanjem in vodstvenimi veščinami se je 
njena poklicna pot povzpela, leta 1967 je 
prevzela delo ravnateljice in na tem polo-
žaju ostala 21 let, do upokojitve leta 1988. 
Njeno idejno in delovno vnemo je bilo ču-
titi v pedagoškem in družbenem življenju 
domačega okolja. Z napredno in razisko-
valno mislijo je iskala nove vzgojne usme-
ritve. Šola je bila na njen predlog poime-
novana po Ivanu Prijatelju, ki je bil učenec 

naše šole in kot slovstveni zgodovinar znan 
po vsej Sloveniji in Evropi. Ves čas ravnate-
ljevanja se je spopadala s poplavami na šoli, 
obnovo in gradnjo šolskih prostorov. Velik 
izziv ji je predstavljala izgradnja vrtca, saj 
je kot ravnateljica prevzela organizacijo pri 
njegovi gradnji in financiranju. Otvoritev 
vrtca je bila njena velika poslovna in oseb-
na zmaga. Ob pogostih novostih v šolstvu 
je imela veliko odgovornost pri  zagotavlja-
nju ustreznega učiteljskega kadra in iskanju 
finančnih sredstev za uspešno delo. Znala 
je potrkati na prava vrata in dosegla je, da 
se je z delom začelo pravi čas. Uspešno je 
krmarila med zahtevami Zavoda za šolstvo, 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi v 
občini Ribnica in potrebami šole, učiteljev, 
staršev in učencev. Tako so bile novosti pre-
navljanja šolskega sistema hitro in kakovo-
stno uresničene. 

Tudi po upokojitvi se je rada odzvala 
vabilom šole ob pomembnih dogodkih in 
prelomnicah. Z njo smo pred dobrim le-
tom praznovali tudi njen 90. rojstni dan. 
Zdravje ji je počasi pešalo, njen um pa je 
bil bister do zadnjega dne, ko je njeno srce 
omagalo. Dobra volja naše nekdanje ravna-
teljice, predvsem pa vztrajna borbenost in 
premagovanje življenjskih težav v zadnjih 
letih naj nam bodo vsem v navdih.

Ves kolektiv Enote vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
– od vodstva, vzgojiteljic, kuhinjskega osebja, perice do hišnika – 
se je že pred odprtjem vrtca pripravljal na prihod otrok v igralni-
ce vrtca. Preučili smo možnosti, v kolikšni meri bomo lahko izva-
jali vzgojno-izobraževalne dejavnosti glede na prijave, ki smo jih 
prejeli, in hkrati zadostili vsem navodilom, ki smo jih v času pred 
odprtjem dobili od ministrstva in NIJZS. Najbolj nas je pestilo 
vprašanje, s katerim so se v teh dneh spopadali številni vrtci: Kako 
bomo v primeru, da se v vrtec vrnejo vsi otroci, uspeli upoštevati 
priporočilo manjšega števila otrok v skupinah? 

Na srečo so se starši v našem okolišu izkazali za zelo solidarne 
in so tisti, ki imajo v tem času bodisi možnost drugih alternativnih 
oblik varstva bodisi delajo od doma ali so na porodniškem dopu-
stu, otroke obdržali doma in jih niso pripeljali v vrtec. S tem so 
svoje otroke in druge člane družine,  osebje vrtca in otroke, ki so v 
vrtcu, ter njihove starše preventivno zaščitili pred možnostjo okuž-
be s covid-19.

Vsem staršem, ki ste v tem času sprejeli vlogo »nadomestnih 
vzgojiteljev in učiteljev« in opravljate dragoceno poslanstvo vzgo-
je in izobraževanja od doma, se iskreno zahvaljujem. Hvala za vso 
energijo in čas, ki ga posvečate otrokom, ter da vam ni vseeno za 
skupno dobro slovenske družbe.

Prvi dan ponovnega odprtja vrtca smo zaposleni v vrtcu priča-

kovali z mešanimi občutki. Po eni strani smo se veselili srečanja z 
otroki in dejstva, da bomo zopet zaživeli vsakdan, ki smo ga bili 
vajeni pred pandemijo, po drugi strani smo bili polni vprašanj in 
dvomov. Ali bo prihod za večino otrok pomenil »ponovno uvaja-
nje« in bodo stežka zapustili starševski objem? Ali bodo upošteva-
li drugačna navodila in spremembe v rutini, ki nam jih narekuje 
trenutna situacija? Kako bo po novem potekal dan v vrtcu? Ali bo 
poleg izvajanja vseh higienskih ukrepov ostalo sploh še kaj časa za 
izvedbo dejavnosti po kurikulu? Takšna in podobna vprašanja so se 
nam porajala pred prihodom v vrtec. 

Ko je napočil ponedeljek, 15. 5. 2020, moram reči, da so se 
naši strahovi precej hitro razblinili, saj so otroci prišli v vrtec veči-
noma dobro razpoloženi, le nekaj bolj občutljivih je na vratih po-
točilo kakšno solzo ob ločitvi od staršev, a v družbi vrstnikov in v 
objemu vzgojiteljic hitro pozabilo na vzrok za žalost. Otroci so bili 
veseli ponovnega snidenja z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgo-
jiteljic, eden čez drugega so hiteli pripovedovati, kaj so v času ka-
rantene doživeli doma s starši. Najbolj se nam je vtisnil v spomin 
deček iz skupine Čebelice, ki se je na vratih iztrgal iz rok mami in 
stekel v naročje vzgojiteljice in jo tako močno stisnil, da jo je sko-
raj prevrnil. Izkazalo se je, da so otroci zelo pogrešali skupno igro 
in druženje z vrstniki, in nekateri popoldne kar niso hoteli domov, 
ker bi se še igrali v vrtcu.
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UČENCI OŠ DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA 
SO NOVEGA RISA POIMENOVALI BORIS

Vzgojiteljice so opazile, da so v tednih, ko so bili otroci v za-
vetju svojih domov, zelo zrastli in tudi napredovali na različnih 
področjih (govornem, gibalnem, v usvajanju higienskih navad …). 
Nekateri jih presenečajo z novimi besedami, spet drugi so se nau-
čili uporabljati kahlico, tretji pa so med bivanjem doma malo po-
zabili na dnevno rutino, a so jo že po nekaj dneh v vrtcu ponovno 
pridobili. 

Čeprav v vrtcu otroci ne morejo uporabljati toliko igrač in ma-
terialov kot običajno, si vzgojiteljice prizadevajo, da bi se dobro 
počutili. Ker smo na podeželju in obdani s čudovito naravo, še več 
časa kot sicer preživijo v naravi, na sprehodih in ob drugih gibal-
nih aktivnostih, igrah. Naučili so se, kaj je koronavirus in kakšno 
je pravilno umivanje rok. 

Verjamemo, da tudi otroci, ki so v tem času pri starših, starih 
starših, kakovostno preživljajo čas. Če si zanje vzamejo čas in poka-
žejo določeno mero dobre volje in potrpežljivosti, jih lahko v krat-
kem času naučijo marsičesa, česar jih v vrtcu ne moremo. Upamo, 
da se v vrtcu kmalu vidimo z vsemi otroki. 

PIŠE: MOJCA VESEL, MENTORICA PROJEKTA, FOTO: GREGOR ŠUBIC, JANEZ TARMAN, ILUSTRACIJE: UČENCI OŠ

Vemo, da je ris konec 19. stoletja na našem ozemlju že izumrl. 
Leta 1973 so uspešno naselili šest risov iz Slovaške. Ti so se takoj 
začeli razmnoževati in populacija je rasla. A v 90. letih je pričelo 
število risov upadati, kar se je nadaljevalo vse do danes. Trenutno 
naj bi jih bilo po ocenah Zavoda za gozdove pri nas približno 20. 
Glavni vzrok zmanjševanja števila risov je parjenje v sorodu. Danes 
so si vsi risi pri nas v povprečju med seboj že tako sorodni, kot da 
bi bili bratje in sestre. Zaradi tega prihaja do številnih dednih bo-
lezni. Kažejo se kot odpoved srca, imunska pomanjkljivost in spre-
membe na okostju. Možnost, da se zmanjša posledice nadaljnje-
ga parjenja v sorodu, je »osvežitev krvi« – dodatna naselitev risov 
iz drugih populacij, kar je tudi cilj projekta LIFE Lynx. V sklo-
pu projekta bodo preselili 14 risov iz Slovaške in Romunije na ob-
močje Slovenije in Hrvaške ter tako povezali dinarsko populacijo z 
alpsko v Švici in Avstriji. Trenutno so preselili petega risa. Dva so 
pripeljali na Hrvaško, tri pa v Slovenijo. 

V okviru projekta izvajajo tudi različne aktivnosti z lokalni-
mi prebivalci. Vzpostavili so t. i. lokalne posvetovalne skupine, v 
okviru katerih so zainteresirani posamezniki redno obveščeni o ak-
tivnostih projekta. Lokalni lovci sodelujejo pri monitoringu risov 
s pomočjo foto pasti. Nedavno pa je projekt pričel z aktivnostmi 
za šole in vzpostavil program Mladi varuhi risov, v katerega se je 
vključila tudi OŠ Sodražica. Namen sodelovanja v projektu je, 
da bi željo po dolgotrajni ohranitvi risa v naših gozdovih prenesli 
na učence, kajti ti bodo v naslednjih letih in desetletjih imeli po-
membno vlogo pri upravljanju s tako karizmatično živaljo, kot je 
ris.

Otroci imajo ljubezen do živali v sebi. Šola kot izobraževalna 
in vzgojna ustanova pa želi, da bi risa spoštovali tudi kot narav-
no vrednoto, da bi bili ponosni, da imamo v naših gozdovih naj-
večjo evropsko mačko. V okviru pouka in projektnih dejavnosti 
bodo učenci pridobivali znanje o risovih telesnih značilnostih, nje-
govem življenjskem prostoru, prehranjevanju in  pomenu v delova-
nju gozdnega ekosistema. 

Na začetku aprila smo dobili priložnost, da risu, ki je v Slove-
nijo prispel kot tretji, podelimo ime. Učence od 6. do 9. razreda 

sem povabila, da prispevajo predloge. Odziv je bil odličen. Preje-
la sem 58 predlogov, pogosto so učenci razložili, kako so prišli do 
imena. Bili so izvirni in domiselni. Iz nabora imen je strokovna 
komisija, ki so jo poleg mene sestavljali še starešina lovske druži-
ne Loški Potok Stanko Anzeljc, ambasador projekta Peter Prevc in 
predstavnica projekta in biologinja Manca Velkavrh, izbrala enega. 
Del točkovanja je bil objektiven, saj so imena, ki so povezana z risi 
ali mačkami, gozdom ter lokalnimi in zgodovinskimi posebnostmi, 
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ŠOLA OD DOMA
PRIPRAVILA: SLAVKA TANKO

dobila dodatne točke. Omejeno število do-
datnih točk je lahko podelil vsak član ko-
misije s svojo oceno. Ime, ki je po številu 
točk najbolj izstopalo, je bilo Boris – kot 
sestavljanka besed »bor« (drevo) in »ris«.

Boris je v oboro v Loškem Potoku pris-
pel iz Romunije 30. 4. 2020. Učenci so mu 
za dobrodošlico narisali tudi kar 52 slik. 
Veliko jih je pravih umetnin. 

Za nagrado smo učencem in njiho-
vim staršem omogočili voden ogled Borisa, 
dokler je bil še v obori. To je bil veličasten 
dogodek za dolgotrajen spomin. Najprej 
nas je radovedno iskal z očmi in dvignje-
nimi ušesi, kasneje pa je že nemirno hodil 
in tekal po obori. Njegovo oglašanje nas je 
postavilo na realna tla, da imamo pred se-
boj divjo zver in ne plišastega mucka. 

28. maja so risa spustili na svobodo. Z 
veseljem bomo preko podatkov iz teleme-
trične ovratnice spremljali, kaj se z »našim« 

Borisom dogaja, kje se nahaja, ali si je že 
našel družico, kdaj bo dobil potomce.

Projekt Mladi varuhi risov bo potekal 
do leta 2024. Vsi učenci naše šole bodo 
vključeni v različne dejavnosti. 

Pred vami so izdelki učencev 5. b razreda, ki so nastali v domačem okolju, kakor poteka šola na daljavo.
Nastali so čudoviti izdelki, kar kaže na bogato domišljijo naših otrok in tudi na delo, ki ga opravljajo z vso odgovornostjo. K temu pa 
prav gotovo zelo veliko prispevajo odgovorni starši. »Jabolko ne pade daleč od drevesa,« pravi slovenski pregovor.

MOJE NAJ POČITNICE

Ko šola se konča,
začenja se zabava.
Tukaj so počitnice

in smeha polna glava.

Vsak dan se s prijatelji
skupaj veselimo
in po cele dneve
zunaj vsi norimo.

In potem avgusta
gremo vsi na morje

in tam pa sive kamne
mečemo v obzorje.

Glede na trenutne pozitivne odzi-
ve učencev verjamem, da bomo v takem 
vzdušju tudi nadaljevali in dosegli namen, 
to je dolgotrajna ohranitev risa v naših goz-
dovih.

Fotografije svojih izdelkov so prispevali Anja Pogorelc, Kaja Zajc, Domen Kranjc, Lara Turk,  
Dominik Pahulje, Tilen Lavrič, Veronika Bačnik. Avtor pesmice je David Osojnik.
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TINA V NARAVI
PRIPRAVLJAJO: KATARINA TURK, DAŠA MATELIČ, MAXINE KOŠIR, ZARA KORDIŠ, FOTO: EVGEN ZAJC

TINA JE V TEM ČUDNEM ČASU NEVARNEGA VIRUSA SPOZNALA, DA JI JE PREOSTALO 
OGROMNO PROSTEGA ČASA. KER SE JE ZAČELA POMLAD IN S TEM VELIKO LEPIH 
DNI, JE VSAKEGA IZKORISTILA ZA SPREHOD V NARAVO. VSAK TEDEN JE OPAZOVALA, 
KAKO SE DREVESA SPREMINJAJO IN POSTAJAJO VEDNO BOLJ ZELENA. PREBUDILE SO 
SE ŽIVALI, ROŽE SO ZACVETELE, PTIČKI SO ZAČELI ŽVRGOLETI IN ČEBELE PRIDNO 
NABIRATI MED.

MED RAZISKOVANJEM JE IZSLEDILA PODATEK, DA V SODRAŽICI POLEG 
SMREKE RASTE VELIKO DREVES PO IMENU BUKEV. TO JE VISOKO 
LISTNATO DREVO, KI POZIMI ODVRŽE LISTE. IMA LEPE SVETLOZELENE 
LISTE, KI SO V ČASU TININIH SPREHODOV VSAK DAN RASTLI IN 
OBARVALI NARAVO. PLOD BUKVE SE IMENUJE ŽIR.

2. 3.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. NALOGA: 
KAM SE BO TINA ODPRAVILA NASLEDNJIČ? GESLO KRIŽANKE JE ODGOVOR NA 
TO VPRAŠANJE. ČE ODGOVORA NE POZNAŠ, ZA POMOČ PROSI STARŠE/STARE 
STARŠE.

2. NALOGA: 

SI ŽE KDAJ POSKUSIL/-A IZDELATI HERBARIJ (KNJIGO RASTLIN)?

POSTOPEK JE TAKŠEN:

1. Z DRUŽINO POJDITE NA IZLET V NARAVO IN NABERITE NEKAJ TVOJIH 
NAJLJUBŠIH RASTLIN (NABERI JIH SKUPAJ S KORENINO).

2. RASTLINE POLOŽI V ČASOPIS IN JIH OBTEŽI S KNJIGAMI.
3. POČAKAJ NEKAJ DNI, DA SE RASTLINE POSUŠIJO.
4. POIŠČI IMENA RASTLIN, KI SI JIH NABRAL/-A.
5. PRIPRAVI LISTE PAPIRJA IN JIH ZVEŽI SKUPAJ V KNJIGO.
6. POSUŠENE RASTLINE PRILEPI V KNJIGO IN POLEG NJIH NAPIŠI NJIHOVO IME.         
7. PLATNICO KNJIGE OKRASI S SVOJIM IMENOM, NASLOVOM IN NAJLJUBŠIMI 

BARVAMI.
8. HERBARIJ FOTOGRAFIRAJ IN FOTOGRAFIJO POŠLJI NA ELEKTRONSKI 

NASLOV: otroskarubrika@gmail.com.

1. PRELAZ MED SODRAŽICO IN GLOBELJO.

4. DRUGO IME ZA VELIKI TRAVEN.                        
6. IGLAVEC, KI MU POZIMI ODPADEJO IGLICE.
7. DREVO Z BELIM DEBLOM

NEKEGA DNE JE TINA MED SPREHODOM NA SEDLO RAZMIŠLJALA, PO ČEM 
LAHKO PREPOZNAMO DREVESA IN KATERIH JE V SODRAŽICI NAJVEČ. 
NA KNJIŽNI POLICI JE POISKALA KNJIGO DREVES IN UGOTOVILA, DA JIH 
DELIMO NA IGLAVCE IN LISTAVCE. IGLAVCI IMAJO IGLICE, LISTAVCI PA LISTE. 
NAJBOLJ SI JE ZAPOMNILA SMREKO, KER JIH JE V NJENEM DOMAČEM KRAJU 
NAJVEČ. SMREKA JE DREVO, KATEREGA STORŽI VISIJO NAVZDOL, TEMNO 
ZELENE IGLICE PA RASTEJO OKOLI VEJIC.
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WEBINAR: ETSY II  
– PRVI SAMOSTOJNI KORAKI NA PLATFORMI ETSY
PIŠE: MARIJA MARTINČIČ BAUMAN, SPOT SVETOVANJE JV SLOVENIJE

Januarja 2020 smo v sodelovanju z Občino Ribnica v prostorih 
Rokodelskega centra Ribnica organizirali prvo, teoretično delavni-
co na temo Etsy. Ni naključje, da prav to. Kočevsko-ribniški ko-
nec je namreč znan po odličnih rokodelcih, entuziastih, delovnih 
in podjetnih ljudeh. Ko smo razmišljali, katere teme bi bile za to 
področje zanimive, nismo pozabili na vse vas, ki negujete, razvi-
jate ali obnavljate tradicijo suhorobarstva, krošnjarstva ali ostalih 
rokodelskih obrti, katerih unikatnost in prepoznavnost se trudite 
predstavljati v svetu. Prav je, da glas o vaši pridnosti seže daleč na-
okoli, in prav je, da vas »opremimo« z znanjem o tem, kako svoje 
izdelke ponuditi trgu tudi s pomočjo sodobnih tehničnih pripo-
močkov.

Zadnji dogodki, ko koronavirus nekako kroji naša življenja, ko 
omejuje osebna srečanja in udeležbe na sejmih, toliko bolj potrju-
jejo prepričanje, da so takšna orodja potrebna.

Viri: Arhiv RC Kočevje Ribnica, d. o. o.; SPOT Svetovanje JV Slovenija

P1 plus 2020 – garancije Sklada za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki 
jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.
Upravičenci:
mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot prav-
ne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna pod-
jetja (so. p.).
Upravičeni stroški:
materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Kreditno-garancijske linije:
• razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
• razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
• razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina,  

vzdrževanje in popravila motornih vozil
• mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa covid-19 
• Roki za oddajo vlog: 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.

Tudi tokrat smo medse (na virtualni način) povabili odlično 
poznavalko, predavateljico in lastnico Etsy trgovine, Anito Česnik 
Mažgon. Delavnica, ki smo jo organizirali s pomočjo videokon-
ferenčnega orodja Zoom, je prav tako kot prva privabila številne 
udeležence. Ti so delali prve samostojne korake do svoje spletne 
trgovine, pri tem pa spoznavali ključne zakonitosti za boljšo pre-
poznavnost na eni in pasti trgovine na drugi strani. Spoznali so na-
čin načrtovanja in vzpostavitev trgovine po »Etsy pravilih«. Po od-
zivu udeležencev sodeč, je delavnica izpolnila njihova pričakovanja. 
Vsem, ki na njej niste mogli sodelovati, bi si pa želeli, sporočamo, 
da bo posnetek na voljo na spletni strani Razvojnega centra Kočev-
je Ribnica. Vabljeni k ogledu!

Vsem udeležencem delavnice se zahvaljujemo za sodelovanje 
ter vas hkrati vabimo na nove, organizirane v prihodnjih mesecih.

Vse dobro; bodite zdravi!

Dodatne informacije:
Mašenjka Hvala: 01 895 06 10 in Tomaž Lovšin: 031 451 434

POTREBUJETE POSOJILO  
IN GARANCIJO?

SEEMEET 
SLOVENIA 2020 

Edinstvena priložnost za iskanje 
novih poslovnih partnerstev
Razvojni center Kočevje Ribnica 
vabi vse podjetnike, da se nam 
pridružijo na mednarodnem B2B-
dogodku SEEMEET SLOVENIA,  
ki bo potekal 
 21. in 22. oktobra 2020  
v Mariboru.

Na dogodek se je treba prijaviti 
(www.seemeet.si). Če boste 
pohiteli in se prijavili do 6. 7. 2020, 
boste plačali nižjo kotizacijo.

Dodatne informacije:
Tomaž Lovšin
E-pošta: 
tomaz.lovsin@rckocevjeribnica.si 
Tel.: 031 451 434
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Smo na vrhuncu poletja, ki se je po tradicionalni kitajski me-
dicini začelo 5. maja in bo ob poletnem sončnem obratu 21. junija 
doživelo vrhunec (jang v jangu). Dan se začenja krajšati, tako da v 
vsakem letnem času prehajamo različne faze. Zdaj se začenja jin v 
jangu, nato jin v jinu, prehodna faza, ki zadnjih 18 dni pred no-
vim letnim časom vedno pripada elementu zemlje, in 7. avgusta 
bomo vstopili v jesen. 

Vse v naravi tako kot v našem življenju poteka ciklično, je v 
neprestanem gibanju in spreminjanju. Dobro je razumeti, da so 
spremembe naša stalnica, da jim sledimo, jih sprejmemo z ljubez-
nijo, se jim predamo in s čim manj napora potujemo skozi živ-
ljenje. Na naše življenje delujejo različni vplivi: okolje, v katerem 
živimo, vpliv neba-astrologije-dednosti, naš genski zapis, usoda, 
karma, kakor koli to imenujemo, in MI s svojimi odzivi na življe-
nje. Vsako področje pokriva tretjino naše celote, tako da s tretjino 
svojega delovanja lahko vplivamo na ostalo.

Vrnimo se k elementu ognja, ki označuje ta čas; trije meseci 
poletja nas bodo torej razvajali z obiljem vsega, kar vidimo, obču-
timo, doživljamo, se izražamo, vse je v polnem razcvetu, na vrhun-
cu, površju. Poletje se kaže z dvigovanjem moči, energije, svetlo-
be, vsega (element ognja). Značilnosti ognja poznamo vsi. Vemo, 
da se širi, dviga, je vroč, in v našem telesu so to srce, tanko črevo, 
osrčnik in trodelni grelec s pripadajočo družino (jezik, zunanji del 
– uhelj, pot, polt, sij oči, kri, ožilje, očesni kotički, vse, kar je ko-
ničasto – konica nosu, govor, pripadajoče mišice posameznega or-
gana, linije meridianskih poti teh organov). Ob opazovanju sebe in 
svojega telesa nam vse to lahko marsikaj pove o ravnovesju v ome-
njenih organih in posledično tudi v celotnem telesu. Kot v naravi 
je tudi v nas vse povezano in deluje v medsebojni interakciji. 

Srce je kot cesar, vlada celotnemu telesu, je dom našega duha 
in zavesti, prežema nas s pozornostjo. Poznamo rek »Zdrav duh v 
zdravem telesu«. Ko je duh močan, so telo, čustva in um povezani, 
zato ohranjajmo zdrav duh in naj bo naše vodilo in zagotovilo za 
zdravo – vitalno telo. Le takrat delujemo usklajeno, kar se kaže kot 
živost z jasnim čustvenim izražanjem, imamo zdravo polt, iskrive 
jasne oči in konstantno prisoten um z občutenjem lastnega bitja v 
povezavi z drugimi.

Srce je v tesni povezavi z ledvicami. Kar ledvice sprejema-
jo skozi čutila, srce izraža skozi govor. Najbolj ga zmotijo čustva. 
Vsa močna čustva, pretiravanje vznemirijo našega duha in prekine 
se povezava med umom in duhom. Srce je dom duha, kri je dom 
uma. Ko pade duh, pade tudi telo.

Vročina v času poletja potroši telesno vlago in suši kri. Pojavi 
se naval misli, vtisov v umu, misli postanejo nepredvidljive in se 
izmenjujejo s stanji otopelosti. Osebo lahko popade tako panika, 
evforija kot strah in negotovost. 

Posledice so nam verjetno poznane in tudi odziv telesa v 
takšnih situacijah. Izraziteje se to kaže pri osebah, ki so tudi po 
morfologiji ogenj, to so osebe okroglega obraza, bolj čokate posta-
ve, močnih kosti, ženske z bujnim oprsjem, s poudarjenimi obli-
nami, polnih ustnic, z izraženo željo po telesnem stiku, dotikanju, 
objemanju, so energične in jih vse zanima. Rade dobro jedo in 
se družijo, prav tako zelo rade pomagajo. Zgodaj vstajajo in gre-
do zgodaj spat. Ne znajo reči NE. Vročino slabo prenašajo in kot 
ženske so zelo srčne mame, želijo veliko otrok in pogosto trpijo za-
radi sindroma praznega gnezda. 

Te osebe potrebujejo neprestano vlaženje telesa in se morajo iz-
ogibati razburjanju, nujna je stabilnost. Piti je treba dovolj vode, 

se izogibati suhi in mastni hrani ter poživilom (kava, čaj, alko-
hol, sladkor, sol, začimbe, kot sta kari, čili itd.). Energijo srca slabi 
mrzla hrana, tudi pšenica, vse vrste kruha, testenin, timijan, orešč-
ki, svinjsko meso, kumare. Okus, ki sicer pripada elementu ognja, 
je GRENKO, vendar tudi grenko lahko poškoduje srce, zato je tre-
ba pri dietah vedno izhajati iz posameznika in njegovega stanja. 

Osrčnik je kot varuh srca napolnjen s tekočino in je ustvarja-
lec zgodb. Obdeluje naša čustvena stanja, da zavaruje srce. Naša 
naloga je, da preprečimo vse oblike pretiravanja (fizično, čustveno 
in mentalno) in zatikanja, ustavljanja normalnega pretoka energije 
in krvi, da se ne ujamemo v zgodbah in ne prilivamo žerjavice na 
ogenj.

Tanko črevo kot jang organ elementa ognja skrbi za ločevanje 
čistega od motnega, torej kaj uporabiti in kaj odstraniti oz. posla-
ti kot neuporabno naprej. Tudi tu se lahko zataknemo tako fizično 
kot čustveno. Lahko jemljemo vse za svoje in ne znamo spustiti oz. 
ločiti, kaj je naše in kaj ni, kaj je v naši domeni in kaj ni. Naučiti 
se je treba reči NE.

Trodelni grelec, ki pa ni organ, temveč so tri votline v telesu in 
dom vseh endokrinih žlez, ki vsaka na svoj način skrbijo za nemo-
teno delovanje našega hormonskega sistema.  

In zdaj me boste vprašali, kako doseči, da bo energija ognja 
v harmoniji. Dala bom tak odgovor kot običajno: Z ZDRAVIM 
NAČINOM ŽIVLJENJA, ki pokriva vsa področja naše biti, od di-
hanja, prehranjevanja, gibanja, odnosov, uživanja vode, sprostitve, 
ljubezni, do počitka in spanja …

Ker naše telo sledi umu, je velik poudarek na naših mislih. Mi-
sel je energija, materija znotraj nas, in telo ji sledi. Sprogramirajmo 
svoje možgane na videnje pozitivnega v življenju, na hvaležnost za 
to, kar imamo, ne na pozornost na to, česar nimamo. Bodimo po-
zorni na svoje misli in se zavedajmo, da smo to, kar mislimo.

Osredotočimo se na tretjino NAŠEGA vpliva na življenje in ga 
po največjih zmožnostih kreirajmo v dobrobit sebe in drugih. Pri 
tem občutimo radost in hvaležnost za darove, ki jih nosimo v sebi, 
in procesi ravnovesja se bodo samodejno vzpostavili. Negujmo vrli-
ne RADOSTI, SAMOSPOŠTOVANJA in SAMODISCIPLINE.

Vsem želim čudovito poletje, polno radostnih in svetlih trenut-
kov, ki nas delajo žive.

TELO SLEDI UMU
PIŠE: KATARINA IZ DRUŠTVA ZDRAV.SI, FOTO: OSEBNI ARHIV
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ALERGIJA
PIŠE: ALENKA ADAMIČ, MAG. FARM., FOTO: FREEPIK

Letos nas zaposluje covid-19; dnevno spremljamo število okuže-
nih, umrlih na državnem in svetovnem nivoju, iskanje cepiva zanj, 
sprašujemo se, kdaj bo konec izrednih razmer. Vendar tudi druge 
zdravstvene težave ne mirujejo. Ena bolj zoprnih je alergija. Spomla-
di imamo alergiki na cvetni prah veliko težav zaradi nje. 

Kaj je alergija
Kadar se imunski sistem pretirano odzove na snovi, ki so ne-

škodljive in jih večina ljudi normalno prenese, govorimo o alergiji. 
Snovem, ki sprožijo alergijo, pravimo alergeni. Lahko gre za različ-
ne snovi, najpogosteje pa so to: cvetni prah, hišne pršice, dlaka do-
mačih živali, živila, zdravila, piki žuželk, kozmetični izdelki in sonce. 
Alergene lahko v organizem vnesemo skozi dihala ali usta, lahko pa 
pridejo v stik s kožo ali očmi.

Zakaj alergija nastane
Še vedno ni povsem pojasnjeno, zakaj pride do razvoja alergije. 

Ena izmed razlag je tako imenovana »higienska hipoteza«. Ta pred-
videva, da se imunski sistem v otroški dobi ni srečal z dovolj velikim 
številom različnih snovi, da bi se ustrezno naučil, kako se odzvati ob 
stiku z njimi. Zaradi tega začne pozneje reagirati tudi na neškodljive 
snovi. Zato mogoče stari rek, da mora otrok v prvem letu priti v stik 
s kilogramom umazanije, ni čisto iz trte izvit. Toda tudi ta rek je tre-
ba jemati s kančkom soli, saj nobena skrajnost ni dobra. Ni pa pre-
tirana čistoča v zgodnjih letih edini vzrok za nastanek alergij, ampak 
je njihov pojav povezan tudi z dednostjo, izpostavljenostjo cigaretne-
mu dimu, alergenu itd.

Najpogostejše alergijske bolezni so:
• alergijske bolezni dihal (seneni nahod, astma),
• alergije na strupe žuželk,
• alergije na hrano,
• alergije na zdravila in cepiva,
• kožne alergijske bolezni (atopijski dermatitis, »malorka akne«).

Kako prepoznamo alergijo
Za alergijo so značilni: 

• srbenje, rdečina na koži in sluznicah, izpuščaji;
• kihanje, kašelj, zamašen nos, izcedek iz nosu;
• solzenje in pordelost oči, otekle veke;
• srbenje in otekanje v ustih, žrelu in grlu;
• siljenje na bruhanje, driska in krči v trebuhu.

Simptomi in bolezenski znaki se največkrat pojavijo na tistem 
delu telesa, ki pride v stik z alergenom, lahko pa zajamejo tudi druge 
organe. Sami lahko raziskujete, kaj pri vas sproži značilne simptome, 
tako da se opazujete in jih opišete. Za potrditev svojih ugotovitev se 
oglasite pri zdravniku, ki prisotnost alergije lahko določi z različnimi 
testi. Najpogostejši so kožni, krvni in provokacijski testi.

Kako si lahko pri alergiji pomagamo
Najpomembnejši ukrep je izogibanje povzročiteljem – alerge-

nom. Pri alergiji na cvetni prah se je pametno športnim aktivnos-
tim na prostem in daljšemu zadrževanju zunaj izogibati. Tudi med 
vožnjo naj bodo okna v avtomobilu zaprta. Priporočljivo je, da se 
ob prihodu domov preoblečemo, si umijemo obraz in tudi lase. 
Poleg tega je priporočljivo, da oblačil, ki smo jih nosili zunaj, ne 

odlagamo v spalnici. Izogibajmo se 
sušenju  perila zunaj, z zračenjem 
prostorov pa počakajmo do noči ali 
zračimo po dežju. Nošnja mask za-
radi izrednih razmer je sicer zoprna, 
so pa številni pacienti imeli manj težav 
s simptomi  alergije na cvetni prah.
• Preobčutljivi na pršico morajo odstraniti oblazinjeno pohištvo, 

preproge in težke zavese iz stanovanja, zmanjšati vlažnost stano-
vanja, predvsem pa vzmetnice in vzglavnike prevleči s protialer-
gijskimi prevlekami.

• Alergičnim na hrano se priporoča izključitvena dieta, kar pomeni 
popolno izogibanje hrani, ki bolniku škodi.

• Alergičnim na sonce se priporoča izogibanje direktnemu son-
cu, uporaba krem z visokimi, po možnosti mineralnimi faktorji, 
nošnja klobuka, sončnih očal in tankih oblačil z rokavi.
Včasih pa tudi vsi preventivni ukrepi ne pomagajo dovolj ali pa 

nam okoliščine ne omogočajo, da bi  upoštevali vsa priporočila – 
takrat si pri blaženju simptomov lahko pomagamo tudi z zdravili. 
Ta alergije ne pozdravijo, zmanjšajo pa alergijski odziv in bolezen-
ske znake ali pa simptome odpravijo. Uporabljajo se antihistaminiki, 
kortikosteroidi, dekongestivi, antiholinergiki, antilevkotrieni. Pred-
pisal vam jih bo zdravnik. Natančno sledite navodilom za uporabo. 
Bolniki, ki so doživeli hudo alergijsko reakcijo, morajo vedno imeti 
pri sebi set za prvo pomoč, ki jim ga je predpisal zdravnik. Po samo-
pomoči pa morajo čim prej obiskati zdravnika. 

Posebna oblika zdravljenja je imunoterapija. To je način zdravlje-
nja alergijskih bolezni z uporabo alergenih cepiv. Cepivo se daje 
praviloma v obliki podkožnih injekcij. Imunoterapija traja 3–5 let, 
zlasti je učinkovita pri bolnikih, alergičnih na strupe žuželk, dobri 
rezultati pa so bili doseženi pri alergiji na cvetni prah.

Pri blažjih simptomih, predvsem senenega nahoda, si lahko od-
rasli pomagamo s samozdravljenjem z zdravili, ki so v lekarnah do-
segljiva brez recepta. Pri zdravljenju alergij uporabljamo dve skupini 
zdravil: preprečevalce in olajševalce.
• Preprečevalci zdravijo alergijsko vnetje in preprečujejo, da bi teža-

ve sploh nastale.
• Za zdravljenje simptomov sezonskega alergijskega rinitisa oz. se-

nenega nahoda lahko uporabimo kortikosteroidno pršilo za nos. 
• Lahko ga uporabljamo tudi za zdravljenje že izraženih simpto-

mov senenega nahoda.
• Olajševalci blažijo težave.
• Med olajševalce sodi na primer protialergijsko zdravilo, kot je 

antihistaminik, v obliki tablet in zdravilo za lajšanje nabrekle 
nosne sluznice, nosni dekongestiv, v obliki kapljic ali pršila za 
nos.
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Priprava:
Za testo: penasto umešamo maslo, postopoma dodamo jajca 
in sladkor. Moko zmešamo s pecilnim praškom in vmešamo. 
Testo damo v namaščen pekač (mere približno 38 × 24 cm).

Za nadev: penasto stepemo rumenjake in dve tretjini sladkorja, 
primešamo skuto. Nato dodamo smetano in prašek za puding. 
Jajčne beljake s preostalim sladkorjem stepemo v trd sneg in 
vmešamo v preostalo maso.
Na testo enakomerno porazdelimo nadev in posujemo s 
poljubnim sadjem. Pečemo približno eno uro na 160 stopinj. 
Pečeno pecivo ohladimo in razrežemo na poljubne rezine.

Vsak letni čas nam prinese kaj posebnega, lepega in očarljivega. Vsak je obarvan v svoje barve, temperature in videz. Vsak 
nam da tisto, kar v tistem času potrebujemo, je za nas dobro, koristno in zdravo. Narava točno ve, kaj je najbolje za nas. Ampak 
priznajmo, velika večina ima še vedno najraje tople mesece, pomlad in poletje, ko se začnejo dopusti, topla in sveža jutra, čivkanje 
ptic, zvečer pa nas v sanje popeljejo črički. Prav poseben čar. Narava pa nam podari tudi najpomembnejše gorivo, hrano. Poleti 
nas obdari z ogromno plodovi, sadjem in zelenjavo. Ni boljšega, kot se sredi dneva ohladiti s sočno sadno solato ali pojesti 
ogromen paradižnik, kar tako, malo posoljen, brez vsega.
Poleti nam prija lahka, sveža in sočna hrana. Na voljo imamo ogromno kombinacij, saj je na razpolago vse, kar smo spomladi 
posejali v zemljo. Da pa bi izkoristili dobro z zdravim, je včasih kar težko pripraviti obroke. Težava nastane pri idejah, saj se 
večinoma prehranjujemo enolično in dolgočasno, ker nam primanjkuje časa, pa tudi volje. V tokratni številki Suhorobarja vam 
ponujava dva preprosta recepta, ki vas bosta ob pomanjkanju navdiha zagotovo navdušila.

Zdrobovi zrezki

Sestavine:
1/2 l mleka
20 dag pšeničnega zdroba
200 g masla
80 g naribanega sira
50 g salame (šunka, 
tirolska, poli ipd.)
1 jajce
80 g sveže paprike
1/2 čebule
sol, peteršilj, česen
ostra moka za oblikovanje

Testo:
125 g masla
125 g sladkorja
3 jajca
230 g moke
1/2 pecilnega praška

Skutno pecivo s sadjem

PIŠETA IN FOTOGRAFIRATA: SONJA IN MARJAN ČAMPA

»Če se želiš z nekom spoprijateljiti, pojdi v njegovo hišo in jej z njim...  
Ljudje, ki ti dajo svojo hrano, ti dajo svoje srce.« 

C. Chavez

Priprava:
Na mleku, ki smo mu dodali sol in maslo, skuhamo zdrob. 
Ohlajenemu dodamo jajce, nariban sir, sesekljano salamo, 
česen, peteršilj in na čebuli prepraženo papriko, ki smo jo 
zrezali na drobne kocke.
S pomočjo moke oblikujemo štruco in jo narežemo na rezine. 
Povaljamo jih v moki in v vročem olju cvremo do zlato rumene 
barve. Za bolj zdrav obrok lahko zrezke opečemo v ponvi. 
Ponudimo jih kot samostojno jed s skledo solate, lahko pa jih 
ponudimo kot prilogo k mesnim ali brezmesnim omakam.

Nadev:
180 g sladkorja
4 rumenjaki
800 g puste skute
4 dl smetane
1 zavitek praška za vaniljev puding
4 beljaki
poljubno sadje (borovnice, breskve iz kompota, mandarine iz 
kompota, češnje, višnje)

KO STE BREZ IDEJ …

Namig 
Ko ni sezona sadja ali ga nimamo nič pri roki, lahko to pecivo 
pripravimo kar brez njega. Tudi tako bo odličnega okusa!
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PIŠE IN FOTOGRAFIRA: JELKA PAKIŽ

SESTRIČNI LOJZKA IN IVANA  
PRAZNOVALI ČASTITLJIVIH 90 LET

Le kdo ne pozna Lojzke Levstek, 
neutrudne štoparke? Rodila se je 26. 

aprila 1930 v Makošah pri Dole-
nji vasi. Očetu Alojziju in ma-
teri Frančiški, rojeni Štupica, iz 
Preske so se rodili trije otroci: 
dva sinova, ki sta umrla takoj 
po porodu, in hčerka Alojzija, 

ki je dobila ime po svojem očetu. 
Prvi razred osnovne šole je obisko-

vala v Ribnici, potem pa se je še tri 
leta šolala v Dolenji vasi. Nato je šla v 

meščansko šolo v Kočevje. Tam je štiri leta 
stanovala pri usmiljenkah. Med vojno so mesto bombardirali, šolo 
požgali, zato je Lojzka šele po vojni dokončala šolo v Ribnici. Po 
šoli se je najprej zaposlila v Obnovitveni zadrugi v Ribnici, ko pa 
se je dela priučila, so jo poslali v Obnovitveno zadrugo v Drago, 
saj tam niso imeli ustreznega kadra. Poleg nje, ki je skrbela za raču-
novodstvo in blagajno, sta bila zaposlena le še predsednik in tajnik 
zadruge. Nabavljali so gradbeni material kot vojno odškodnino za 
ljudi, ki so po vojni obnavljali svoje hiše. 

Po treh letih bivanja v Dragi se je Lojzka za dve leti zaposlila 
v OZKS v Kočevju, kjer je opravljala enako delo, in potem še v 
Medzadružnem odboru v Ribnici. Po poroki leta 1953 ni šla več 
v službo, saj je morala skrbeti za svoje štiri otroke in ji dela nikoli 
ni zmanjkalo. Z družino je živela v Ribnici, v hiši nasproti Občine. 
Zapustila ji jo je teta, ki je odšla v Ameriko. Leta 2000 se je z naj-
mlajšim sinom preselila na Vinice, kjer stanuje še sedaj. 

Kot punčka se je Lojzka učila šivati pri teti, potem je šla na te-
čaj v Ljubljano, da se je naučila še krojiti. Imela je veliko veselja 
do šivanja in je marsikatero stvar popravila ali naredila, dokler so 
ji oči še služile za tako delo. Že v šoli je kazala znake nadarjenosti 
za risanje, zato jo je Janko Trošt učil risanja, potem pa tudi vžiga-
nja v les. Kupila si je strojček in risala na krožnike, pručke, risala 
je vitre, pa tudi Ribnico je narisala. S tem delom si je prislužila vso 
balo za poroko. Že od malega zelo rada bere in rešuje križanke, ki 
so ji prinesle marsikatero nagrado. Lojzka je tudi prava zeliščarka. 
Že v mladosti je skupaj z mamo nabirala gobe in zelišča, jih sušila 
in prodajala. Potem jo je tudi mož učil zeliščarstva, sama se je uči-
la iz knjig, največ od zeliščarja A.Vogla. Seveda pa vse znanje upo-
rablja tudi v praksi. Za veliko bolezni pozna zdravilo, ki si ga zna 
sama pripraviti. Pripoveduje, kako je hčerki pozdravila rano na že-
lodcu, ko je bila še majhna: rdeče polže je potresla s sladkorjem in 
jih zaprte v kozarcu pustila točno 24 ur, da so spustili sluz. Ker je 
bila nastala tekočina prijetnega, sladkega okusa, jo je punčka rada 
pila. Zdravila, ki jih je predpisal zdravnik, je vrgla stran, in ko je 
prišla na kontrolo, zdravnik ni mogel verjeti, kako hitro si je rano 
pozdravila. No, tole je že en dober recept za dolgo, zdravo življenje 
– čim več naravnih zdravil, potem pa še gibanje, hoja in telovadba 
po svojih zmožnostih. 

Kot smo začeli, tudi končujemo življenjsko zgodbo naše slav-
ljenke: vsak dan gre na štop po opravkih; pri tem se razgiblje in 
spozna veliko ljudi in njihovih zgodb. Živi preprosto življenje, se 
ne obremenjuje z ničimer, rada je v družbi ljudi, vedno je dobre 
volje in nasmejana. Želimo ji, da taka ostane še veliko let, zdrava 
in vesela.

Ivana Cvar se je rodila 18. 
maja 1930 v Preski 3 pri Sodražici. 
Imela je še brata, ki pa je med voj-
no padel pri Žužemberku. To sta bila 
otroka iz prvega zakona. Ko je bila Iva-
na stara pet let, ji je umrla mama in oče se 
je drugič poročil. V drugem zakonu se je rodilo še šest otrok. V 
osnovno šolo je hodila šest let in pol v Sodražico; med vojno so 
imeli pouk v treh hišah, kjer je bilo pač mogoče. Leta 1945, ko je 
dopolnila 15 let, šola ni bila več obvezna, zato je ostala doma in 
pomagala očetu pri sečnji in spravilu smrekovega lesa, iz katerega 
je delal škafe. Ker je bila najstarejša izmed otrok, je morala popri-
jeti za vsako delo pri hiši; opravljala je tudi moška dela, ker ni bilo 
več brata, da bi ga on opravil namesto nje. 

Ivana bi šla zelo rada naprej v šole, zato je pri 18 letih odšla na 
Bled, da bi naredila gospodinjsko šolo. Tam se je učila šivati in ku-
hati, vendar jo je oče že po 14 dnevih prišel iskat in jo odpeljal do-
mov, da bi mu pomagala pri delu, ker drugega ni bilo; ostali otroci 
so bili še premajhni. Do svojega 28. leta je delala na kmetiji, po-
tem pa se je zaposlila v Ciglarni v Ribnici, kjer je skladala opeko, 
da si je prislužila denar za balo. Naslednje leto se je poročila in se 
z možem preselila na Vinice. Ta je že prej kupil majhno hišo in jo 
delno tudi obnovil. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki. Nekaj 
let je ostala doma in skrbela zanju, potem pa se je zaposlila v Sod-
ražici v podjetju Krim in nato v Pletenini. Ves čas je delala v likal-
nici. Ker sta bili hčerki še majhni, sta šli direktno iz šole v varstvo 
k stari mami v Zapotok. 

Težko življenje Ivani ni prizanašalo. Ko je bila stara komaj 47 
let, ji je po hudi bolezni umrl mož in ostala je sama z dvema šolo-
obveznima otrokoma. Za vse je bila sama, zato je bila primorana 
hoditi na delo toliko časa, da sta hčerki prišli do kruha. Po poroki 
najstarejše hčerke, ki si je ustvarila svojo družino doma, je skrbela 
za pet vnukov in potem še za dva vnuka v Prigorici, kamor se je 
poročila druga hčerka. Ves čas je tudi obdelovala njivo v Zapoto-
ku. Ko je prišla domov iz službe, je na hitro skuhala, pojedla in že 
je bila na kolesu z motiko in košaro, in tako prav vsak dan. Dela in 
skrbi je bilo vedno dovolj. Vendar se ni pritoževala, rada je delala 
in rada se je družila z ljudmi. Do nedavnega je za vse skrbela sama, 
si kuhala in pospravljala, sedaj pa se je preselila k hčerki, kjer ima 
vso oskrbo, saj je noge ne ubogajo več, kot bi si želela. 

Ivana že od malega rada bere, predvsem Družino in Mohorjeve 
knjige, v zadnjem času tudi Sveto pismo. V mlajših letih je večkrat 
glasno brala možu in hčerkama, zlasti Večernice. Veselje do branja 
ji je ostalo do danes, čeprav si mora večkrat pomagati tudi z lupo, 
ker so oči že precej opešale. Seveda pa tudi rada posluša radio, zlas-
ti radio Ognjišče je njen spremljevalec v dolgih dnevih. Začne že 
zgodaj zjutraj z molitvijo rožnega venca in konča zvečer s preno-
som svete maše. Televizije ne gleda rada. Sedaj, ko par mesecev sta-
nuje pri hčerki in smo se znašli v krizni situaciji, ko smo morali os-
tati doma, tudi mama Ivana ni mogla več obiskovati maše v cerkvi, 
kamor je tako rada zahajala, zato je bila vseeno vesela, da je lahko 
po televiziji spremljala prenos svetih maš in molitev. Te so ji po-
magale prebroditi še tako težke trenutke v življenju in teh ni bilo 
malo. A kljub vsemu ni nikoli obupala. S skromnim življenjem, 
delom in molitvijo je dočakala lepo starost. Še naprej ji želimo ve-
liko trdnega zdravja, božjega blagoslova in Marijinega varstva.
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PRIPRAVILA: KATARINA ARKO IZ DRUŠTVA ZDRAV.SI

DIVJERASLE RASTLINE Z DOMAČEGA LOGA 

V soboto 30. junija je bila v okviru društva ZDRAV.si organi-
zirana delavnica v naravi pod naslovom »DIVJERASLE RASTLI-
NE Z DOMAČEGA LOGA, ki jo je tokrat že drugič vodil znan 
botanik, biolog, mag. Stipe Hečimovič. 

Zbrali smo se ljubitelji narave, njenih darov  in z veseljem ter 
velikim zanimanjem prisluhnili našemu predavatelju g. Stipetu, ki 
je zakladnica znanja in modrosti o zdravem načinu življenja  in po-
osebljena vitalnost človeka, ki je pri svojih 73. letih brez dneva bol-
niške.  Njegovo znanje je neprecenljive vrednosti, njegov odnos do 
narave,  razmišljanje in način življenja, ki ga živi, je lahko mnogim 
za vzgled. Znanje o darovih narave v različne namene, ki jih  ima-
mo na dosegu brez plačila, je izjemno pomembno za nas in naše 
potomce. Naša naloga je, da to znanje  osvojimo in predamo dalje, 
ohranimo naravo čisto in uživamo v njenem objemu in darovih.  

Toplo mi je  pri srcu, ko so se udeleženci  odzvali s  tako pozi-
tivnimi vtisi o našem dogodku in potem veš,  da si na pravi poti.  
Tako niti ni potrebno, da sama kaj več napišem o delavnici, saj si 
boste iz vtisov lahko ustvarili svojo sliko. 

VTISI UDELEŽENCEV

Navdušujoče in navdihujoče
Srčna hvala organizatorki Katarini Arko iz društva Zdrav.si za 

čudovito izvedbo delavnice o divjeraslih rastlinah v objemu prele-
pe narave v Sodražici. Znanje iz prve roke gospoda Hečimoviča, kaj 
in kako uporabiti rastline, uporaba za divjo hrano, zdravilo, je bilo 
navdušujoče in navdihujoče! Polni prijetnih vtisov in dragocenih 
uporabnih informacij sva se s hčerko odpravili nazaj proti domu v 
Maribor. Hvala lepa še enkrat.

Jitka Štumper iz Maribora

V naravi je znanje za življenje
Tako na preprost, pa vendar popolnoma strokoven način prib-

ližano dragoceno znanje iz narave. Ob Stipetu se človek ozavesti, 
kako preprosto je življenje. Z zdravo kmečko logiko lahko človek 
živi dolgo in zdravo. Na delavnici sem bila že drugič in vsakič sr-
kam znanje z odprtimi usti. Mimogrede smo izvedeli še modrosti iz 
zanimivih izkušenj. Fascinantno je, kako malo potrebujemo. Pog-
ledaš okoli sebe, vidiš kakšno divjo rastlino, jo prepoznaš, utrgaš in 
že uporabiš. Tudi na divje rastline, ki jih že dobro poznam, se mi 
je odprl nov pogled. O, ljuba marjetica, kako tekneš v solati. Sti-
pe nam je razkril skrivnost, da se v njej skriva posebna beljakovina, 
ki preprečuje razmnoževanje tudi najhujših virusov. Še bolj zavedna 
sem pomembnosti narave in zdravilnih rastlin. Odlična potrditev, 
da se v naravi skriva vse znanje za življenje. Stipe pa nam je odprl 
tudi širši pogled in praktično filozofijo glede prehrane in načina živ-
ljenja. Neprecenljivo. Skupaj s Katarino sta odličen "tim".

Katarina iz bogastva divjih rastlin, ki obkrožajo njen dom, prip-
ravlja odlične hidrolate. Kar na delavnici spoznaš, tako že hitro lah-
ko imaš. Zelo sproščen in koristno preživet pa je tudi čas po de-
lavnici. Ob sproščenem vzdušju se spoznavamo z udeleženci, kateri 
imamo skupna zanimanja. Stipe pa je nesebično pripravljen deliti 
svoje znanje in izkušnje še naprej. To je tista pika na I, ko si ob Ka-
tarininem bio kruhu iz kopriv, piškotih iz konoplje in odličnimi be-
ljakovinskimi namazi iz fižola ali čičerike prijetno pocrkljaš še želo-
dec in brbončice.

Darja Furek iz Ljubljane

Travnik je postal doživetje
Spoznavali smo zdravilnost in uporabnost divjeraslih rastlin, ki 

rastejo dobesedno na vsakem travniku, vrtu ali celo vogalu. Mno-
ge izmed njih imamo za navaden »plevel« in pogosto občutimo 
predsodke, da bi jih sploh uporabljali. Predavatelj je prava zaklad-
nica znanja. Dobili smo vpogled v botanične karakteristike posa-
mezne rastline ter njihovo zdravilnost in uporabnost. Prav tako nas 
je seznanil s primeri iz svoje bogate prakse uporabe le-teh. Mnoge 
so uporabne tudi v kulinariki in zaupal nam je tudi nekaj njegovih 
najljubših receptov za pripravo jedi. Z novimi spoznanji je hoja po 
travniku pravo doživetje in spoznanje, da moramo spoštovati nara-
vo in jo varovati. Jaz osebno sem se že udeležila kar nekaj njegovih 
delavnic in vsakič pridobim še nove informacije, saj tematika je zelo 
raznolika.

Dorjana Pečar, Hrastovlje
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Vrelec znanja o rastlinah  
in zdravi pameti

Gospod Stipe je paša za oči in balzam za dušo.  Pri svojih 73 je 
pravi navdih za vitalnost. Ne uporablja farmacevtskih, zdravstve-
nih, mesnih in mlečnih izdelkov. Z iskrivostjo, humorjem in zgle-
dom pa nam je kazal z naravo usklajen način življenja, saj se je v 
svojih 50 letih proučevanja rastlin od nje ogromno naučil. Ker je 
neodvisen in svoboden v srcu, svoje védenje brez dlake na jeziku 
podeli z ljudmi. Marsikdo od poslušalcev mora pri tem krepko 
predihati svoja prepričanja in verovanja, Stipe se namreč ne ukvar-
ja s tem, da bi ugajal našim pogledom na svet, temveč podaja svo-
ja dognanja, ki se jih je naučil v šoli narave. Konec koncev imamo 
do šole narave dostop prav vsi, a žal je zelo očitno, da nismo prav 
zagnani učenci. Stipe pa svoje življenjsko delo z ljubeznijo predaja 
vsem, ki so  se pripravljeni učiti in ZASE tudi kaj NAREDITI.

 Na predavanju sem spoznala ducat uporabnih, zdravilnih in 
hranljivih rastlin, ki so brezplačne in dosegljive. Potrebno je le, da 
jih prepoznamo, cenimo in uporabimo. Izvedeli smo, da ima Slo-
venija največjo biodiverziteto v Evropi. Da ponekod (Kozjansko) 
raste tudi 50 različnih rastlin na kvadratnem metru. Glede na to, 
da je del njih užitnih in zdravilnih, imamo pravo lekarno in naj-
boljši market naravnost pred nosom. Ob predpostavki, da se tega 
tudi zavedamo, cenimo in spoštjivo ravnamo, smo preskrbljeni ne 
samo mi, ampak tudi tisti, ki pridejo za nami. 

Izvedeli smo, da zdravilo za korono, borelijo, glivice, rane in 
vse gripe sveta lahko raste tik ob hiši. Niso ravno jagode in ne 
pušpani ali tulipani, ampak dragocena rastlinica, iz katere si lahko 
naredimo tudi svoj šampanjec in si ga za pravo zdravje res privošči-
mo požirek na dan.

Še ideja za sladokusce: namočenim rozinam dodamo mlet mak, 
zmeljemo in imamo čudovit namaz za ljubitelje palačink. Pa še ena 
inspirativna informacija: gospod Stipe je poosebljenje vitalnosti – 
star je 73 let in od svojega 20 leta vegan, kljub krvni skupini 0. 

Zakaj me je predavanje o uporabnih rastlinah v naši okolici pri-
tegnilo? Vrtnarjenja se šele učim in vedno znova ugotavljam, da so 
divje rastline bistveno bolj vitalne in bujne,  da zrastejo povsod in 
točno tiste, ki v okoliščinah, ki so na razpolago, lahko zrastejo. Nih-
če jih ne okopava, zaliva ali gnoji. Vse to je delo narave. Rezultat pa 
je, da so bistveno bolj hranljive in opremljene s tistim, kar bitja v 
njihovi bližini potrebujemo.

Ob tem zavedanju je bilo predavanje društva Zdrav.si z botani-
kom Stipetom Hečimović  kot nalašč, saj me od uporabnih rastlin v 
moji okolici loči trenutno neznanje in neaktivnost. Ne vem, da ne 
vem. Zato ne naredim tistega, kar bi bilo dobro, da bi. Za bogastvo, 
ki je v nas in okrog nas, se lahko obrnete na Katarino Arko in Dru-
štvo Zdrav.si 

Urška Lan z Vrhnike

Z veseljem spet pridem
V soboto, 30. maja, sem se udeležila dogodka, kjer smo spozna-

vali zdravilne rastline. G. Stipe nam je na zanimiv način predstavil 
zdravilne lastnosti zelišč, ki jih imamo na vrtu. Najbolj všeč pa mi 
je bila pogostitev, ki jo je pripravila ga. Katarina, predvsem koprivni 
kruh, namazi in piškoti. Z veseljem se udeležim še kakšne delavnice 
na to tematiko.

Tina Jakopin iz Kočevja

Vsakič kaj novega
Katarina, hvaležna sem za vse dogodke, saj vsakič izvem kaj no-

vega koristnega za zdravje.
Kot vedno je bil tudi ta dogodek zelo lepo organiziran. Botanik 

Stipe Hečimović nam prav na vsakem koraku pokaže rastline, s ka-
terimi si lahko pomagamo pozdraviti več različnih težav z zdravjem. 
Oba skupaj imata toliko znanja, da na vsakem dogodku z gospo-
dom Stipetom, od vaju izvem kaj novega.

Čeprav sem bila tudi na prejšnjem dogodku, ko je bil povabljen 
gospod Stipe in čeprav je bilo na istem travniku, nam je spet pove-
dal nekaj novega za nas. Res je, da sta bila dogodka v različnih let-
nih časih, a je bila vseeno prisotna kakšna rastlina, ki je bila tudi na 
prejšnjem dogodku, in čeprav nam je predajal znanje o tej rastlini 
že prejšnjič, nam je tokrat povedal še več o njej. Za vsako rastlino 
pri kateri se ustavimo nam lepo razloži katere  vse težave z zdravjem 
odpravlja ter kako in kateri del rastline uporabimo za posamezno 
težavo.

Veselim se še delavnic z njim.
Kot na vseh dogodkih do sedaj mi je bilo lepo, da smo imeli 

na koncu možnost še klepetati, še kaj vprašati, poslušati zanimive 
zgodbe iz življenja in kot vedno smo bili pocrkljani z zdravimi dob-
rotami organizatorke, ki so vedno iz zdravih rastlin iz narave in so 
zelo slastne.

Hvala, Katarina, se že veselim prihodnjih dogodkov društva 
ZDRAV.si

Jasna Alagič iz Litije

Pisani rastlinski svet
Slovenija ima eno največjih biotskih raznovrstnosti v Evropi. 

V prijetnem klepetu s predavateljem Stipetom, v še bolj prijetnem 
ambientu na Katarininem vrtu smo raziskovali rastlinski svet. Kaj 
so in kako prispevajo v naše življenje številne rastline, ki nas obdaja-
jo ali jih gojimo na svojih vrtovih.

Sonja Grlica iz Sodražice

Navdušena
Gospoda Hačimoviča sem poslušala že tretjič in kot vedno sem 

bila navdušena nad njegovim znanjem in načinom predajanja zna-
nja prisotnim slušateljem. 

Tako smo na parih kvadratnih metrih travnate planjave spozna-
li veliko samoraslih rastlin, ki jih lahko uporabimo v prehrani kot 
prilogo, osvežitev ali pa si z njimi olajšamo kakšno manjšo težavo z 
zdravjem. 

Daniela Oberstar iz Ribnice
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NASMEJMO SE
PRIPRAVILA: N. P., ILUSTRACIJE: FREEPIK

Pravijo, da je smeh pol zdravja, zato smo vam v teh resnobnih 
časih pripravili nekaj šal in hudomušnih modrosti, kar tako, za 
nasmeh in veselje, ker smo. Sproščen dan vam želimo!

Obrtniške
Izvijač pravi vijaku: »Dokler te nisem spoznal, moje življenje 
ni imelo smisla.«

Obrnikov največji strah? Da bo po njegovi smrti žena 
prodala njegovo orodje za toliko, kot ji je rekel, da je stalo.

Delo z lesom je razdeljeno na eno tretjino načrtovanja, eno 
tretjino izvedbe in eno tretjino razmišljanja o tem, kako boš 
spremenil načrt, da boš zakril napako, ki si jo ravno napravil.

Moto obrtniškega društva: Dvakrat pomeriš, enkrat prerežeš, 
nato pa prisiliš oba dela, da stojita skupaj.

V četrtek, 7. maja 2020, se je zbrala skupina harmonikarjev 
kluba Urška in popestrila vsakdanjik upokojencem v DŠO Ribni-
ca in ZD Ribnica. Enourni nastop smo izvedli kar zunaj, saj so še 
vedno veljali predpisi karantene. Upokojenci in zdravstveni delav-
ci so bili nastopa, ki smo ga med drugim namenili našemu članu 
Mirku Fegicu, zelo veseli. Upamo, da smo jim vsaj malo polepšali 
dan. 

DOPUSTOVANJE 2020:  
RAZŠIRITE GLAS  
O SVOJEM KRAJU
PRIPRAVILA: EKIPA PORTALA MOJAOBČINA.SI

Vsak kraj ima edinstve-
no zgodbo, vendar smo ljud-
je tisti, ki jih pišemo. Vsak 
občan je soustvarjalec lokal-
nega utripa, zato vabljeni, 
da začnete tudi vi poročati 
o aktualnem dogajanju svo-
je občine na spletnem medij-
skem portalu MojaObčina.
si Sodražica (www.mojaobci-
na.si/sodrazica). Objavljanje 
je omogočeno posamezni-
kom ter društvom in ostalim 
neprofitnim organizacijam 
in je zanje tudi brezplačno!

V današnjih posebnih razmerah, ko so potovanja omejena, 
turizem pa ohromel, kaže, da bomo poletje 2020 preživeli znot-
raj meja svoje domovine. Ta kljub majhnosti popotnikom ogrom-
no ponuja, zato letos s pomočjo portala MojaObčina.si Sodražica 
spodbujamo lokalni turizem v Sloveniji. Pri tem se še kako zaveda-
mo, da je beseda domačina zlata vredna.

Ideje za pohajkovanje in ažurne informacije s svojih koncev 
lahko podate prav vi, saj sami najbolje poznate svoj kraj in veste, 
po čem izstopa. Predlagajte ljudem, kam se lahko odpravijo na iz-
let, v katerih aktivnostih naj se preizkusijo, katero izletniško toč-
ko naj obiščejo, ali pa poročajte o svojem obisku zanimive lokalne 
znamenitosti. Portal MojaObčina.si Sodražica je vaš medij. Razširi-
te zgodbe iz svoje občine in prispevajte k lokalnemu turizmu!

Vrtnarske
Delo na vrtu terja veliko vode … večino v obliki potenja. 

Vrtnarjenje je cenejše od terapije – in še paradižnik dobiš.

Mladenič obupuje: »Saj bi si rad sam prideloval svojo hrano, 
ampak ne najdem semen za slanino?!«

Napis na vrtu: »Razprodaja plevela. Izpulite si svojega.«

Pasje
Zakaj psi niso dobri plesalci? Ker imajo dve levi nogi.

Zakaj psi zakopavajo kosti v tla? Ker jih ni možno na drevesa.

Kaj dobiš, če križaš psa in kalkulator? Prijatelja, na katerega 
lahko računaš.

Sosedovi psi so bili glasni, zato je nekdo poklical policijo, da 
opozori lastnika. Ko so policisti prišli, je sosed pojasnil: 
 »Hej, psi lajajo. To je čisto človeško.«

NASTOP KLUBA 
HARMONIKARJEV
PRIPRAVIL: KLUB HARMONIKARJEV URŠKA 



S U H O R O B A R M A J  /  J U N I J  2 0 2 0

2 7O D  T U  I N  TA M

NASILJE NAD URBANO IN NARAVNO KRAJINO
PIŠE: HINKO KLUN, VAŠKI ODBOR ŽIMARICE

Tudi v naši vasi se srečujemo s proble-
mom zapuščenih stavb, gospodarskih po-
slopij in zaraščenih obhišnih zemljišč. Za-
puščene stavbe so nevarne za okoliške 
prebivalce in nasilne do urejene okolice. 
Med raziskovanjem smo ugotovili tudi, da 
od stavb, ki imajo več lastnikov, sploh nih-
če ne plačuje dajatev, kot so npr. nadome-
stila za stavbno zemljišče. Glede na to, da 
velja splošno negativno mnenje glede ne-
premičninskega davka, pa bi najbrž v tem 
segmentu rešil nekaj težav. Kljub vsemu na 
podlagi novega gradbenega zakona Občina 
lahko zaradi zavarovanja javne koristi sprej-
me odlok, v katerem določi merila in po-
stopke za določitev nevzdrževanih objektov 
in določitev vzdrževalnih del na teh objek-
tih.

Pred enim letom je Vaški odbor Žima-
rice podal na Občino Sodražica pobudo za 
postopke sprejetja odloka o merilih in po-

Žimarske Planine

Očetov naših zemlja trda,
rodov globoke korenine,

nekoč Metullum
so zdaj žimarske Planine.

Ko zapiha s Planin
mrzel veter pradavnin,

ledeno jezero planinsko
postane ogledalo zgodovinsko.

Vsako jutro že zarana 
gleda se boginja Tana.

Voda je življenja vir,
žimarska je eliksir.

Ob požirku prebudi
hrabrost tistih davnih dni.

Del japodskega srca
in vsa slava žimarska.

Metullum je ponos krvi,
Oktavianu se ne pokori.
Smrti al' življenju v bran

se postavi Žimarčan.

Življenja dobri bog Bindu 
roti ga, naj gre od tu.

 Japod ponosen je in ve,
brez boja ni zemlje žimarske. 

Avgusta večkratna legija hrumi,
ostro Japod mu bran postavi.

Za čast rodu je krik mu dar:
ŽI-MAR, ŽI-MAR!

Razlaga pesmi

Zasebni raziskovalec zgodovine Slovencev Dimitrij Kebe je nad naseljem Žimarice na 
hribu Planine odkril staro japodsko mesto Metullum.
Planinsko jezero je ob višjih vodostajih še vedno vidno. Najverjetneje je tudi vir biserne 
vode s hriba, ki je osnovna pitna voda za vas Žimarice.
Japodi so ilirsko pleme, ki je naseljevalo ozemlje na Balkanskem polotoku. Ukvarjali so 
se s pastirstvom, poljedelstvom in metalurgijo. Verjetno je bilo njihovo najpomembnejše 
središče Metullum. 
Središče Metullum je padlo okrog leta 35 ali 34 pred našim štetjem, zavzel pa ga je 
Oktavijan, kasnejši prvi rimski cesar Avgust. Vpleteni naj bi bili dve ali celo tri rimske 
legije, kar pomeni, da se je bojevalo dvajset tisoč rimskih vojakov proti največ štiri tisoč 
japodskim braniteljem.
V Metullumu je padlo štiri tisoč vojščakov, nekateri prebivalci so se verjetno poskrili po 
gozdovih … Morda so se umaknili po kakšnem rovu. V okolici Cerknice je bilo še več 
japodskih naselbin. Sveta Ana, hrib ob Cerkniškem jezeru proti Loški dolini, nad Kriško 
jamo, je bila denimo znana japodska naselbina.
Bitka je trajala tri dni, tako piše v vseh starih zapisih. To je veliko za štiri tisoč braniteljev, 
ki se jim je pridružilo še dvesto venetskih bojevnikov. Po treh dneh je mesto padlo, in da 
ne bi kdo živ prišel v roke sovražnika, so metullumske ženske umorile vse svoje otroke, 
nato pa še sebe! Valvasor in tudi drugi viri so opisovali, da je bil v tej bitki Oktavijan 
ranjen kar dvakrat.
Vrhnji del mesta je bil v bitki z rimskimi legijami leta 35 ali 34 pred našim štetjem porušen 
do tal, v spodnjem delu pa so še danes dobro vidni talni obrisi koč, obrambni nasipi 
naselbine, delno pa je viden porušeni zaporni zid. Spodaj, na višini okrog 750 metrov, 
so ohranjene tudi gomile.
Japodi so verjeli v več bogov. Njihova vrhovna božanstva so bila Bindu – bog voda, 
življenja in plodnosti, Vidasus – bog zdraviteljstva, gozdov in narave ter Thana – boginja 
izvora, gozdov in lova, ki so jo Iliri imenovali Gozdna mati. 

ŽIMAR etimološko razdelimo na: 
– ŽI (sig.), ki je v staroslovenskem jeziku pomenil življenje;
– MAR – Mars, bog vojne in smrti.
ŽI-MAR:  boj na življenje in smrt

Vaški odbor Žimarice 

stopkih za določitev nevzdrževanih objek-
tov in vzdrževalnih del na njih. Odlok naj 
bi določil merila in postopek za določitev 
objektov, ki imajo zaradi opustitve redne 
in pravilne uporabe ter vzdrževanja večje 
pomanjkljivosti. Te neposredno ogrožajo 
zdravje in življenje ljudi, premoženje več-
je vrednosti, promet ali sosednje objekte. 
Lahko pa zaradi izrabljenosti, zastarelosti, 
vremenskih vplivov zelo slabo vplivajo na 
zunanjo podobo naselja in krajine občine 
in je zato na njih treba izvesti vzdrževalna 
dela po predpisih o graditvi objektov.

Občina zaradi zavarovanja javne koristi 
sprejme odlok, v katerem določi merila in 
postopke za določitev nevzdrževanih objek-
tov in določitev vzdrževalnih del na teh 
objektih. V odloku morajo biti natančno 
določena merila z definiranimi pomanj-
kljivostmi in merila o negativnem vplivu 
objekta na prostor. Pri določitvi vzdrže-

valnih del mora prevladati načelo soraz-
mernosti med težo predvidenega posega in 
javne koristi. Odlok določa tudi, da nabor 
objektov in okvirno določitev vzdrževalnih 
del predlaga komisija, ki jo sestavljajo čla-
ni različnih strok. Določena sta vsebina in 
postopek za sprejem odloka o vzdrževanju 
objektov, na podlagi katerega lahko potem, 
ko je sprejet in objavljen v uradnem glasilu, 
pristojni občinski organ izda odločbo, s ka-
tero lastnika zaveže, da v določenem roku 
izvede vzdrževalna dela na nevzdrževanem 
objektu. Če lastnik ne izvede predpisanih 
del, to stori Občina in za to dobi na objek-
tu, na katerem so se izvedla vzdrževalna 
dela, hipoteko v višini založenih sredstev. 
V primeru, da se ugotovi, da pomanjklji-
vosti na objektu ni možno odpraviti samo 
z vzdrževalnimi deli niti z rekonstrukcijo, 
lahko Občina odredi odstranitev objekta.

Upam, da bo na Občini prevladal ra-
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DRAGA SLOVENIJA! 
PIŠE: LJUBICA KOŠIR, FOTO: ARHIV KLUBA KRESNIČKA 

Naši predniki so rekli: »Saj vas bo kazen doletela, ko ste tako 
nehvaležni.« Mnogi so redno molili tudi za zdravo pamet, danes reče-
mo v čast Svetemu Duhu za prave odločitve.

Mi pa živimo v mirnem času, mnogi še vedno v izobilju vseh dob-
rin, a kljub vsemu smo nezadovoljni in nehvaležni, prepirljivi, škodo-
željni, zavistni, sužnji greha. Ker se življenje nikomur ne ustavi, vsako 
življenjsko obdobje prinaša nove izzive, nova spoznanja, nov zagon, pa 
tudi razne nesreče, bolezen, starost, trpljenje in za vsakega pride tudi 
čas umiranja, včasih tudi prehitro.

Veliko različnih zgodb in situacij smo lahko doživljali prav v mi-
nulih mesecih, ko nas je kot strela z jasnega presenetila nova virusna 
bolezen. Nihče ni vedel, kako se bo širila in kdo bo zbolel. Vsa Slove-
nija se je skoraj v nekaj urah ustavila. Pošteno rečeno, hvala Bogu, da 
smo imeli v državi ljudi, ki so prevzeli odgovornost, delali po svojih 
najboljših močeh v prid slovenskih državljanov v zelo posebnih raz-
merah, ki jih nismo doživeli vsaj 30 let. Potrebno je bilo hitro, modro, 
strokovno in premišljeno ukrepati, kar se je izkazalo, da je bilo prav in 
dobro.

Hvala prav vsem odgovornim za opravljeno delo, potrpljenje, za 
vse preizkušnje, human odnos do vseh, ki so bili najbolj potrebni po-
moči. Ob vseh resničnih in neresničnih spremljajočih dogodkih, ki so 
se zgodili v tem času, bi citirala dva znana pregovora: »Kdor dela, tudi 
greši« in »Napad je najboljša obramba«.

Na preizkušnji so bile najbolj mlade družine in starejši, saj so ne-
kateri popolnoma odvisni od pomoči bližnjih. Izkazalo se je, da je tudi 
napredek znanosti in tehnike pomagal vzpostaviti človeško bližino na 
različnih področjih dela, učenja, sporazumevanja, obveščanja …

Hvala ti, ker si naša domovina, naša država. Lepo je bivati v koščku »bisera«, ki je odet v lepote 
stvarstva od vzhoda do zahoda, od severa do juga. Premalo smo ponosni nate, draga Slovenija, 
premalo te cenimo. Nudiš nam obdelovalno zemljo, zelene travnike, vinograde, ravnine, gozdove, 
reke, morje in jezera, gore in planine, mi pa tarnamo, česa vse nimamo, kaj bi še morali imeti …

Ko smo se lahko srečevali le ožji družinski člani, smo vsi zaslu-
tili, kako dragocena je človeška bližina, objem, pogovor iz oči v oči. 
Družinskih srečanj so se razveselili tudi otroci, ki so imeli o dogodkih 
morda različne predstave in so bili v določenih situacijah tudi negoto-
vi (kdaj bomo šli v šolo, kdaj v vrtec). Ko so zaslutili varnost ob svojih 
starših in bližnjih, ko so jim starši lahko namenili več časa, so bili tudi 
otroci bolj mirni in zaupljivi. Smo se pa prav vsi, posebej večje druži-
ne, urili v potrpljenju, ker smo morali biti doma, opravljati vsak svoja 
opravila in z medsebojnim razumevanjem in naklonjenostjo vzgajati 
drug drugega. Tudi sebičnosti smo morali zavestno reči ne.

Imeli smo veliko priložnosti za različne hobije, izobraževanja, bra-
nje, lahko smo si okrepili moč duha in storili kaj za svoje zdravje, bil 
je pravi čas za delo na vrtu, nekatere mlade mamice in očki so se preiz-
kušali v kuharskih spretnostih in razveseljevali vso družino ob skupnih 
obrokih. Tako je bilo prav in koristno za vse člane družine.

Življenje je kljub preizkušnji in nekaterim omejitvam teklo naprej, 
v veliki meri pa je bilo od vsakega posameznika odvisno, kako je izko-
ristil ta čas šole življenja, kaj novega se je v tem času naučil in kaj bi 
morda v življenju tudi spremenil. 

V naši prelepi domovini se je marca ravno začela prebujati  narava, 
kot bi nam hotela priti naproti in reči, tukaj sem, tudi jaz vam želim 
podati roko. Greli so nas celo topli sončni žarki in tudi njihova toplina 
nam je dobro dela. Zakaj torej ne bi bili hvaležni za vse, kar nas obda-
ja, kar imamo in kar smo?

Ob letošnji 25-letnici Kresničke prilagam fotografijo naših anima-
torjev, ki so se večkrat pripravljali na oratorij tudi v naravi (Bohinj, 
2011) in tako spoznavali tudi lepoto Slovenije. Pa srečno pot naprej, 
draga naša Slovenija, in Bog te živi še na mnoga leta!

zum za sprejetje tega odloka. V Žimaricah 
in verjetno tudi v drugih vaseh naše obči-
ne tovrstno nasilje traja že predolgo. Brez 
zakonske podlage težave sploh ni bilo mo-
goče reševati. Dejstvo je, da se nekateri la-

stniki trudijo za lep videz hiše, vasi, obči-
ne, drugi pa s svojo brezbrižnostjo ravno 
nasprotno. Brezbrižnost v tem primeru po-
meni zbijanje ekonomske vrednosti lastni-
ne sosedu, neprivlačnost bivanja širši okoli-

ci ter nezmožnost širjenja turizma v občini. 
Torej s tem odlokom imamo vsi direktne 
ekonomske prednosti, razen brezbrižnežev, 
ki s svojim delovanjem izvajajo nasilje nad 
urbano in naravno krajino.
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Zahvala
Od svojih dragih se je poslovil  

mož, oči, deda, brat, stric in prijatelj

MATIJA PRIJATELJ
z Vinic

(8. 9. 1949–15. 5. 2020)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu stali ob strani in  
mu nudili podporo, pomoč in ljubezen.

Hvala vsem za sočutne besede ob njegovem slovesu.

Vsi njegovi

Radi bi doumeli skrivnost smrti. 
Toda, kako jo boste našli, če je 
ne iščete v srcu življenja? 
Kajti življenje in smrt sta eno, 
tako kot sta eno reka in ocean. 
(Kahlil Gibran)

Zahvala
ob slovesu dragega moža, očeta,  

tasta, starega ata, pradedka in strica

RUDOLFA TRDANA
iz Sodražice

(28. 5. 1933–1. 4. 2020)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu posvetili čas na 
njegovi življenjski poti, in vsem, ki ste bili v mislih z 

nami, ko smo ga pospremili k večnemu počitku.
Hvala zdravstvenemu osebju ZD Sodražica in Ribnica, 

PGD Sodražica, Komunali Ribnica,  
župniku g. Franciju Bizjaku ter vsem za izrečeno 

sožalje, darovane maše, cvetje in sveče.  

  Žalujoči: vsi njegovi

»Sonce gre že k zatonu,
z njim odšel si tudi ti,
zarja zjutraj se prebuja, 
tvojega glasu več ni …«
(žena Vida)

Zahvala
ob boleči izgubi naše drage mame

POLONCE KOVAČIČ
iz Zamostca

(5. 8. 1954–23. 5. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob izgubi 
naše drage mame izrazili sožalje, se udeležili pogre-
ba, darovali za cerkev, svete maše, sveče in cvetje. 

Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica in posebno lečeči 
zdravnici dr. Alenki Nadler Žagar in VMS Dominiki 
Arko. Zahvaljujemo se g. župniku Francu Bizjaku, 
g. Simonu Virantu in g. diakonu Andreju Justinku, 
pevcem, Komunalnemu podjetju Ribnica in vsem, 
ki so nam in naši mami kakor koli pomagali v času 

njene bolezni in po smrti. Posebej se zahvaljujemo še 
gasilcem, sosedom in prijateljem. 

Vsem Bog povrni! 
  Žalujoči domači

V nebesih sem doma,
tam Jezus krono da,
tam je moj pravi dom,
tam večno srečen bom. 
(A. M. Slomšek)

OBVESTILO

Lovska razstava prestavljena v leto 2021

Upravni odbor Lovske družine Sodražica si je za svoj 
štiriletni mandat za vsako leto pripravil po en program, 
s katerim bi občanom Sodražice ter tudi širši javnosti 
prikazali delovanje lovske družine. Leta 2017 smo s 
praznovanjem sedemdesetih let delovanja lovske družine 
ter razvitjem novega prapora pokazali javnosti, da smo 
tudi lovci del skupnosti, ki kot prva nevladna organizacija 
prostovoljno deluje v korist narave in živali. Leta 2018 smo 
v sodelovanju z Zvezo lovskih družin Kočevje organizirali 
Hubertovo mašo v naši farni cerkvi, kar je naredilo 
velik vtis na naše krajane, ki so prireditev zelo pozitivno 
ocenili. Nadalje smo v letu 2019 gostili prireditev v sklopu 
Kinološke zveze Kočevje, tj. pasjo tekmo po umetnem 
krvnem sledu, ki sta jo organizator in sodniški zbor ocenila 
z odlično oceno. Leta 2020 pa smo nameravali pripraviti 
razstavo naših prednikov in pionirjev na lovskem področju 
in lovske kinologije ter delovanja Lovske družine po 
osvoboditvi. Ta razstava naj bi bila s strani Lovske družine 
obenem posvečena tudi praznovanju osemstoletnice 
občine Sodražica. Zaradi novega koronavirusa bi bila 
izvedba preveč tvegana za zdravje obiskovalcev, še 
posebno pa šolskih otrok, zato sem se po posvetovanju z 
gospodom županom odločil, da prireditev prestavimo na 
naslednje leto oz. na čas, ki bo varen za vse!

Lovski zdravo!                                                                                    
Franc Šivec, Starešina LD Sodražica
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BLAŽU V SPOMIN 

* 16. 4. 1987, + 11. 6. 2010

Dragi Blaž, te dni mineva 10 let, odkar te ni več med nami. 
Radi te imamo in zelo te pogrešamo, čeprav vemo, da ti ves čas bediš nad nami.

Vsi tvoji
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pred nekaj meseci izginila in velja za pogrešano. Toda Hunter dvomi 
o identiteti žrtve. Ve, da bi stanje neprepoznavnega trupla zlahka 
zakrilo številne grehe. Nato pa odkrijejo še druge ostanke – in odročno 
močvirje začenja razkrivati svoje skrivnosti. S srhljivim, tesnobnim 
vzdušjem, presunljivimi podrobnostmi ter eksplozivnimi trenutki 
presenečenja je roman Nemirni mrtveci vrhunska kriminalka, ki po 
nekajletnem premoru oznanja osupljivo vrnitev enega najboljših piscev 
tega žanra.

TESSA AFSHAR
Tatica iz Korinta

Tessa Afshar se je rodila v Iranu v muslimanski 
družini. Ko so se njeni starši ločili, se je pri štirinajstih 
letih preselila v Anglijo. Študij je nadaljevala v ZDA, 
ki so kasneje postale tudi njen dom. Pri dvajsetih 
se je spreobrnila v krščanstvo in študirala teologijo. 
Svoje znanje zdaj uporablja kot voditeljica bibličnih 
skupin za ženske. V slovenščini so že izšli njeni romani 

Dragulj v pesku, Na polju milosti, Zaklad rubinov, Pravi zaklad, Kraj 
tišine in Kruh močnih.
Grško mesto Korint je bilo v prvem stoletju izjemno bogato in 
priljubljeno med trgovci ter tujci. Seveda pa so v njem cveteli tudi 
kriminal, korupcija, pokvarjenost – to nevarno okolje je bilo popolno 
za Ariadnino največjo avanturo. 
Ariadna je k očetu v Korint zbežala iz Aten, iz materine in dedkove 
hiše, da bi odkrila skrivnost, ki je uničila zakon njenih staršev. Čeprav 
Galen pripada višjemu sloju, se ponoči prelevi v skrivnostnega tatu, ki 
si za žrtve izbira najbolj pokvarjene bogataše v mestu. Ariadna ga želi 
obvarovati, zato postane njegova pomočnica in s tem tvega dobro ime, 
svobodo in ljubezen moškega, ki ga obožuje. Ko pa ju nekdo odkrije, 
se njuna prihodnost znajde v veliki nevarnosti. V tem času spoznata 
judovskega učitelja Pavla – njegovo oznanilo ju močno izziva, a 
obenem ponuja nekaj, o čemer si nista drznila niti sanjati. Le za katero 
pot se bosta odločila?

ANNETTE MIERSWA
Instagramerka

Isi je bila pravzaprav kar zadovoljna s svojim 
življenjem – do ločitve staršev. Naenkrat je bilo vse 
drugače. Komu sploh še lahko zaupa? Tudi ona se 
je spremenila. Vsaj za kratek čas se je spet počutila 
dobro, ko ji je sošolka Kim odprla bleščeči svet 
majhnih virtualnih stvaritev ličenja in fotografije, 
s katerimi je Isi sprožila poplavo všečkov na 

Instagramu. A se je hkrati znašla v čustvenem vrtincu, v katerem 
se je morala soočati z zavistjo, zamerami, ljubosumjem, drogami, 
lažmi, anoreksijo, prijateljstvom, zaupanjem, uporom, kriminalom, 
normalnostjo itd.

PIŠE: NEŽKA MOHAR GAČNIK, BIBLIOTEKARKA 

Minila sta dva meseca in znova sem vam oglašamo z novičkami iz knjižnice. Pobrskali smo med knjižnimi policami in za svoje zveste 
bralce izbrali naslednje zanimive knjižne novosti.

NORA ROBERTS
Nebo in zemlja

Ripley Todd je šerifova namestnica na otoku Tri sestre. 
Ima delo, ki ji ustreza, uživa v svoji neodvisnosti in 
svobodi. Kadar si zaželi moške družbe, jo brez težav 
najde.
Toda nekje na dnu njene notranjosti jo nevidno in 
neopazno muči ena stvar: ima posebne moči, ki se jim 
upira, jih odriva in se jih izogiba. Močno se trudi, da 

jih ne bi bilo, vendar tlijo v njej.
Na otok pride zanjo moteči element – čedni MacAllister Book – 
raziskovalec neobičajnih stvari. Rad bi raziskal domneve in zapise o 
čarovnicah in čarovništvu na otoku, ki se je pred 300 leti odlomil od 
celine. Zelo hitro mu je jasno, da Ripley Todd ni kar tako. Za to niso 
krive le njene iskrive zelene oči ali polten nasmeh. Še nekaj drugega 
je. Nekaj, kar lahko on zazna s svojimi inštrumenti in razloži s svojim 
izjemnim umom, ona pa noče priznati.

JUDE DEVERAUX
Pravi zanjo

Roman Pravi zanjo se odvija v priljubljenem 
izmišljenem mestecu Summer Hill v Virginiji. 
Poglablja se v napetosti med premožnimi meščani 
ter obiskovalci letovišča na eni strani, na drugi strani 
pa je delavski razred, ki skrbi, da življenje v mestu in 
letovišču gladko teče.
Terri Rayburn je dekle s slabim slovesom, čeprav po 

krivici. Ker je odraščala v okolici mesteca Summer Hill v Virginiji, 
dobro ve, kaj se dogaja v malih mestih. Zlobne govorice lahko zadušiš 
le tako, da se ne meniš zanje. Zato se drži sama zase in vodi letovišče pri 
jezeru Kissel. Ko se vrne s kratkega potovanja, odkrije, da se je medtem 
v njeno hišo naselil privlačen neznanec. Stvar se ji zdi sumljiva. Nekdo 
ju je hotel združiti in mora priznati, da je Nate Taggert res moški po 
njenem okusu. A Nate je že zaročen z županovo hčerko in zato zanjo 
čisto nedosegljiv. Nate in Terri se kljub vsemu spoprijateljita, medtem 
ko se on privaja na življenje ob jezeru. Govorice glede Terri ga zmedejo. 
Ker se zaveda, kako lepa in močna je, sklene ugotoviti, kje je vir teh 
govoric. Terri ne želi podoživljati preteklosti, a Nate se ne bo ustavil, 
dokler ne bo izvedel resnice – čeprav bi resnica zanju utegnila biti 
prehuda.

SIMON BECKETT
Nemirni mrtveci

Prihodnost Davida Hunterja, enega najbolj cenjenih 
forenzičnih ekspertov v državi, je negotova – tako 
na profesionalni kot na osebni ravni. Ko prejme klic 
policijskega inšpektorja iz Essexa, se zato z veseljem 
odzove prošnji za pomoč. V pusti, blatni pokrajini, 
imenovani Močvara, ki ji vlada plimovanje morja, 
so našli hudo razkrojeno truplo. Policisti so pod 

pritiskom, saj mestne oblasti pritiskajo, naj čim hitreje razrešijo 
primer, zato pokličejo Hunterja, da bi jim pomagal identificirati 
žrtev. Preiskovalci namreč menijo, da gre za ostanke Lea Villiersa, sina 
uspešnega poslovneža, ki je izginil pred nekaj tedni. Primer je zapleten, 
ker se govori, da je imel Villiers razmerje z žensko iz okolice. Tudi ta je 

S tem zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Čim lepše in prijetneje 
preživite čas, ki nas loči do letošnjih počitnic in dopustov. Radi 
in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!                                              

Potovanje po novih svetovih
N O V I Č K E  I Z  K N J I Ž N I C E
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Turistična agencija ITER
Cesta na Ugar 2, 1310 Ribnica

info@iter-tours.si

Turistična agencija Iter

ODDIH V SLOVENIJI
Potrebujete pomoč pri iskanju

namestitve za koriščenje
turističnih bonov? Pokličite nas.

V naši agenciji podpiramo lokalne in
slovenske turistične ponudnike.

Pridružite se nam!

NOVA SPLETNA STRAN
https://iter-tours.si

UGODNI NAROČNIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

Microera Jože Šilc s.p.
Hrovača 14A (trgovski center SPAR Ribnica)

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI ČAS:
PON - PET

8.30 h - 12 h
ter 14 h  - 18 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ

Mks NOVA kolekcija 

Za vse NOVE in 
sedanje člane 
GRATIS MAJČKA 

MONOGRAFIJA 
SODRAŠKIH 800

Naj spomnimo: pripravlja se 
monografija z naslovom  
Sodraških 800, ki bo celovito in 
temeljito predstavila našo občino. 

Knjiga bo v trdi vezavi večjega 
formata in bo vsebovala preko 600 
barvnih strani. Poleg tekstualnega 
dela bodo v njej številne 
fotografije, grafi, razpredelnice 
in dokumenti, med katerimi bo 
nekaj prvič objavljenih (med njimi 
tudi 800-letna listina s turjaškega 
gradu). 

Monografija Sodraških 800, ki jo bo sicer izdala Občina 
Sodražica, bo izšla predvidoma v drugi polovici septembra 
2020. Še vedno jo lahko naročite po ugodni prednaročniški 
ceni 25 evrov na Občini Sodražica do 31. avgusta 2020. 
Po izidu bo stala 40 evrov.
Knjigo naročite v tajništvu Občine osebno ali po pošti na 

naslovu Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, oz. 
po elektronski pošti obcina@sodrazica.si ali po telefonu (01) 
836 60 75 (v času uradnih ur). Prednaročanje je namenjeno 
zbiranju rezervacij; knjigo plačate šele po izidu, ko jo boste tudi 
prejeli.

Mag. Blaž Milavec, župan  
 Mag. Ludvik Mihelič, odgovorni urednik


