
Poštnina plačana pri pošti 
1317 Sodražica

GLASILO 
OBČINE SODRAŽICA

134/XXIV, januar–februar 2022



Organizacijski odbor sporoča, da Turistično 
društvo Sodražica v sodelovanju z Občino 
Sodražica in stalnimi partnerji glede na 
obetajoče zdravstvene napovedi pripravlja 
vrnitev Tržnega dne in Psoglavskih dni.

Tržni dan '22 bo v nedeljo, 26. junija, 
celoten festival Psoglavski dnevi '22 pa od 
petka, 24., do nedelje, 26. junija 2022.

Organizacijski odbor vabi društva in občane, 
ki bi želeli sodelovati, da se že pridružijo 
pripravi teh prazničnih dni na programskem ali 
organizacijskem področju. Vse zainteresirane 
prosimo, da sporočijo svojo pripravljenost 
na e-naslov: td.sodrazica@gmail.com čim 
prej, najkasneje pa do konca marca. 
Kljub dobrim epidemičnim projekcijam za poletje bo festival 
izveden le, če ga bo glede na takratne zdravstvene razmere 
mogoče izvesti v ustreznem obsegu in pogojih. Zato več 
o Psoglavskih dnevih '22 v prihodnjih številkah.

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC 
PRI OŠ DR. IVANA 

PRIJATELJA SODRAŽICA
za šolsko leto 2022/2023

Starše in zakonite zastopnike otrok obveščamo, 
da OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja razpis 
za vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 
2022/2023 (vpis z dnem 1. 9. 2022).

Obrazci Vloga za  vpis otroka v vrtec so na voljo 
v vrtcu, v tajništvu šole in na šolski ter vrtčevski 
spletni strani pod rubriko Dokumenti/Obrazci.
 
Izpolnjene obrazce za vpis oddajte v tajništvo 
šole v času razpisa od 22. 2. 2022 do 31. 3. 2022. 
 
Če bo prošenj več, kot je prostih mest v vrtcu, bo 
o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. 

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno 
obveščeni do konca meseca junija 2022.

Za dodatne informacije se lahko oglasite osebno 
v vrtcu, pokličete na telefonski številki: 01 83 50 
565 (vrtec) in 01 83 50 550 (tajništvo šole) ali pišete 
na e-naslov: tadeja.topolnik@os-sodrazica.si.  

Ravnateljica: Majda Kovačič Cimperman, prof.

Zavod Dobra pot med 14. in 25. marcem 
organizira vseslovensko akcijo zapisovanja 
spominov starejših: ZAPIŠIMO SPOMINE!

V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko 
prijavite kot zapisovalci spomina (tisti, ki 
bi zgodbe starejših zabeležili oz. posneli in  
vnesli v aplikacijo) ali kot pričevalci (starejši, 
ki bi želeli podeliti svoje spomine). Prijave 
potekajo prek spletne strani Zavoda Dobra 
pot (www.dobra pot.si) ali prek aplikacije 
Zapisi spomina (odčitajte QR kodo). 
Organizatorji sporočajo še, da bo za vse 
prijavljene v začetku marca organizirana 
spletna delavnica, na kateri bodo 
podrobneje predstavili potek dvotedenske 
akcije in odgovorili na vsa vprašanja.

TRŽNICA V SODRAŽICI

V Sodražici se praviloma vsako drugo soboto, 
med 8. in 11. uro, odvija prodaja domačih živil 
na tržnici. Naprodaj so domači siri, skuta, maslo 
in jogurti, domači suhomesni izdelki, kranjske 
klobase, domača kokošja jajčka ter med in cvetni 
prah. Občasno se najde tudi sezonska zelenjava. 

Ne spreglejte: Po izkušnjah uporabnikov se roba 
hitro prodaja, tako da prodajalci večkrat zaključijo 
s prodajo že pred 11. uro. O vsakokratni sobotni 
tržnici kupce obveščamo na spletni strani 
www.sodrazica.si in na oglasnih panojih po občini.

Prodaja na tržnici se večkrat vrši tudi 
tekom tedna. Ob četrtkih se tako že dalj 
časa dobijo oblačila in tudi živila. 

Vabljeni kupci in tudi vsi tisti, ki bi 
želeli prodajati na tržnici.

Vse, ki bi bili zainteresirani za prodajo svojih 
domačih pridelkov in živil na sobotni tržnici, 
vabimo, da se za več informacij obrnete na 
Komunalo Ribnica, tel. št.: 01/83 59 086.
Za prodajo tekom tedna se za več informacij lahko 
obrnete na Občino Sodražica, tel. št. 01/83 66 075.

Tržni dan se vrača

Foto: Tomaž Rejec
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ako ste kaj v teh razburkanih časih? Verjetno smo vsi pri-
čakovali, da bo naporno, a je kljub temu vsakodnevni izziv 

»stati inu obstati« sredi takšnega kaosa. Kaj lahko naredimo 
zase in za svoje bližnje? Zame kot mamo je ena od nedvom-
nih prednosti življenja »na deželi« gotovo ta, da lahko, ko 

v stanovanju postane preveč bučno in naporno, preprosto odprem 
vrata in otroke pošljem ven. Na svežem zraku se razpoloženje hitro 
popravi, nadihajo se, sprostijo in se razgibajo, kasneje pa se lažje 
vrnejo k šolskim obveznostim in drugim izzivom.

Od dnevne urice na prostem skoraj ne odstopam. Name je narava od 
nekdaj učinkovala kot magnet in sama se le stežka odrečem vsako-
dnevnemu sprehodu. Čisto vseeno mi je, ali zunaj sneži, zmrzuje, brije …  
moj sprehod je moja potreba, pravica, nuja in tudi užitek. Večkrat 
sem že razmišljala, kaj je vendar takega zunaj, in našla nekaj lepih 
odgovorov. Vas zanima?

• Narava je svoboda, ki jo vdihnem s polnimi pljuči, takoj ko pres-
topim domači prag. V njej ni prisile, primerjanja, tekmovalnosti, 
zato se moje telo lahko sprosti, odloži delo, premlevanje in skrbi 
ter se končno prepusti svojemu ritmu. Ker veliko časa presedim 
za ekranom, je učinek še toliko večji.

• Narava je mir, ki ga včasih nikakor ne najdem v medsebojnih od-
nosih, še manj na internetu in socialnih omrežjih, ki me povlečejo 
v trače o ljudeh, ki jih ne poznam, in oglase za stvari, ki jih ne 
potrebujem. Narava mi ničesar ne ponuja, vsiljuje, dopoveduje, 
preprosto je in lahko sprejme tudi mene.

• Narava je pristnost in resničnost, ki se vsak dan pokaže točno 
takšna, kot je. Dež in sneg, megla, zmrzal, topel veter, pomla-
dno sonce, poletna pripeka … Naravi še na misel ne pride, da 
bi me premerila od glave do peta in me ocenila, ali sem dovolj 
dobra za njeno družbo. Tako lahko pridem in sem tudi jaz re-
snična; včasih vesela, razigrana in močna, naslednjič nemirna, 
jezna, žalostna …

• In nenazadnje … narava je osupljiva lepota, če dovolj upočasnim, 
da jo opazim. Diamantni lesk snega, dih jemajoč sončni zahod, 
topel veter, živahno žuborenje potoka, zvezdno nebo, prvi po-
mladni cvet. Je kje še kaj lepšega? 

Vtise z vsakdanjega sprehoda ponesem v svoj vsakdan, saj me vedno 
znova opomni, da sem tudi jaz bitje narave. Da sem njena hči, ustvar-
jena za svobodo, mir, pristnost, lepoto, ki jih lahko izbiram tudi tedaj, 
ko se zdi, da se svet okrog mene podira. 

Poleg narave seveda obstaja še veliko drugih načinov, s katerimi 
preusmerimo pozornost proč od skrbi. Morda lahko malce poma-
ga tudi tokratni Suhorobar, v katerem se kot vedno osredotočamo 
na konstruktivne vsebine, pozitivne projekte in medsebojno pomoč.
Srečno in srčno pričakovanje pomladi vam želim.

POZDRAV IZ UREDNIŠTVA

Nina Pirc Vovčko, urednica

V naravo

Fotografija na naslovnici: 
Jože Arko: Zimsko veselje

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@sodrazica.si; 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: Anja Adamič
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NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 28. marec 2022. 
Gradivo, predloge in vprašanja nam lahko 
pošljete na naslov:  
suhorobar@sodrazica.si  
Vabljeni k soustvarjanju našega skupnega 
glasila!

»Na vsakem sprehodu z naravo 
človek prejme veliko več, kot pa išče.« 

John Muir
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In vendar se vrti naprej
Blaž Milavec, župan
Foto: Marko Burger, Janez Kotar

Ko se po dveh letih bojda svita konec 
pandemije, za katero se je zdelo, da me-
če svet iz tečajev, se ta še vedno vrti. Vrtel 
se bo tudi, če bo zavrelo onstran Karpa-
tov ali kjer koli drugje. Vprašanje je le, ali 
se bomo z njim še naprej vrteli tudi mi. 
Vsaka kriza še ne zaustavi sveta, pusti pa 
posledice, saj vsakič vzame kot svoj plen 
tudi žrtve – pa naj si bodo to neposredno 
življenja ali le težke ekonomsko socialne 
razmere. Težki časi, katerih smo že siti, po 
tej koroni od njih tudi utrujeni, vzbujajo v 
nas strah in kažejo na našo ranljivost in 
minljivost. Kot smo minljivi, smo vsi tudi 
enkratni in neponovljivi. Vsi namreč lahko 
sooblikujemo ta svet v danem trenutku in 
na danem mestu, za ta prispevek, ki je pri 
kom večji, pri kom manjši, pa si zaslužimo 
svoje spoštovanje.

Kljub stalni kritiki, da je svet slab in po-
kvarjen, in kako bi ga morali izboljšati, po-
zabljamo na vse tiste, ki niso le negodo-
vali, ampak so vsaj poskusili graditi lepši 
svet, zavedajoč se, da bo tudi potem še 
vedno nepopoln in za marsikoga še vedno 
slab. Pomembno je, da se zavedamo, da 
se svet ni pričel z nami in se z nami tudi ne 
bo končal. Tudi naši predniki so v svojem 
času delali velike stvari in jih bodo prej ali 
slej tudi naši nasledniki. Ni danes vse tako 
slabo, kakor jutri ne bo vse boljše. Naša 
naloga naj bo, da pogledamo, kaj lahko 
v tem trenutku naredimo sami. Vsak čas 
prinaša svoje izzive in svoj prispevek, ka-
kor prinaša tudi svoja bremena in težave. 
Če na marsikaj nimamo vpliva, ga imamo 
vsaj majceno pri izbiri, komu zaupati večjo 
odgovornost. Zato ni vprašanje, kdo bi bil 
boljši od nekoga, ki je že bil, ampak kdo 

bo boljše znal odgovoriti na vprašanja in 
izzive, ki šele prihajajo. So trenutki, ko so 
takšna vprašanja še posebej aktualna in 
relevantna. In ti trenutki pridejo kmalu.

Nimamo vsi enake vloge in ne nosimo 
enakih odgovornosti, a nosimo jih vsi. Če 
je danes svet ena sama globalna vas in 
človeštvo ena velika skupnost, je še ved-
no vse sestavljeno iz množice majhnih in 
večjih vasi ter majhnih in večjih skupnosti 
ljudi. Vsak izmed nas kot del te celote lah-
ko kaj doprinese predvsem v svoji domači 
skupnosti. Doma se najprej gradi lepši in 
boljši svet. Tu se najprej odločamo za ra-
zvoj in tu se najprej učimo sodelovanja, 
skrbi za sočloveka in odgovornosti. In v to 
skupnost uprimo najprej svoje poglede in 
ji namenimo svoja prizadevanja.

Naša domača občina je le ena izmed 
mnogih lokalnih skupnosti, a je za naše 
ljudi najpomembnejša. Ta pogled nas je 
vedno usmerjal pri naših odločitvah in de-
lu. Ker se zavedamo pristojnosti in zmož-
nosti občine ter omejitev, preko katerih ne 
moremo iti, nismo ne obljubljali ne delali 
nemogočega ali vsega, kar bi sicer ljudje 
radi. Delali pa smo tisto, za kar smo pre-
sodili, da je za to območje in za te ljudi 
pomembno. Ker je bila naša ekonomska 
in socialna slika dobra, smo usmerili svo-
je aktivnosti v projekte, ki so popravljali 
tisto, kar pa ni bilo tako dobro. Najprej je 
to bila osnovna infrastruktura. Ta je sploh 
pogoj, da se nekje ljudje želijo nastaniti in 
živeti. S tem ciljem smo in še vedno gradi-
mo in obnavljamo ceste, vodovode in tudi 
kanalizacijo. Z direkcijo za infrastrukturo 

projektiramo in pripravljamo projekt kole-
sarskih poti od Zapotoka do Boncarja, da 
bodo vsi, ki se vozijo s kolesom ali hodi-
jo peš, varnejši v prometu. Zaradi potreb 
ljudi in njihovih prošenj smo si prizade-
vali, da se postopno gradijo tudi optična 
omrežja, ter da je signal mobilne telefonije 
dosegljiv tako v Sodražici kakor v vseh va-
seh naokrog. Z izgradnjo športne dvorane 
se ni le prerodil naš lokalni šport, ampak 
se je z njo zagotovila možnost za bolj zdra-
vo preživljanje prostega časa številnim ot-
rokom, mladostnikom in tudi odraslim. Z 
mnogimi manjšimi projekti in programi 
tudi neinvesticijske narave postopno dvi-
gujemo standard in izboljšujemo pogoje 
za življenje naših ljudi. Z različnimi ukrepi 
in tudi lastnim angažiranjem pomagamo 
graditi tudi družbeno življenje in urejati 
bivanjsko okolje. 

Ker nismo vsemogočni in brez napak, 
žal tudi nismo vedno uspešni in naredi-
mo kdaj tudi kaj narobe. Nekje je to na-
ša odgovornost, ne pa povsod. Ker smo 
majhna občina z zelo omejenim obsegom 
sredstev, smo na razvojnem področju od-
visni od podpornega denarja s strani dr-
žave in EU. Na mnogih področjih, kjer se 
srečujemo s težavami, sploh ni pristojna 
občina, ampak država in njene institucije. 
Velikokrat so ne le nas, ampak tudi vse po-
dobne občine omejevali in onemogočali 
administrativni državni predpisi. Zlasti to 
velja pri prostorskem urejanju, ki predsta-
vlja težavo praktično vsem občinam.

 Spet na nekaterih drugih področjih 
tudi ni občina tista, da bi delala names-
to njenih prebivalcev. Njeno poslanstvo 
je predvsem ustvarjanje pogojev, ostalo 
še vedno ostaja na ljudeh, da iz njih ne-
kaj naredijo. Takšna je vloga občine v go-
spodarstvu, tudi v turizmu in na področju 
kmetijstva. Izjema je, če se jasno izkaže in-
teres, npr. pri mladih. Takrat je naloga ob-
čine, da tudi takšna prizadevanja podpre. 
Tako je občina podprla ustanovitev roko-
delske zadruge. Na področju kmetijstva je 
v pripravi občinska pomoč. Tudi na podro-
čju turizma želimo igrati aktivnejšo vlogo. 
Tako smo iniciirali medobčinski turistični 
projekt Sprehodi skozi naše trge, priprav-
ljamo tudi še nekatere druge oz. pri njih 
sodelujemo. Pripravljeno imamo tudi 
idejno zasnovo Turistično-rekreacijskega 
centra Izver, ki jo je pripravila domačinka 
arhitektka Urška Suhadolnik Vovko. V pri-
hodnje načrtujemo sprejem strategije ra-
zvoja turizma pri nas. Smo namreč občina, 
ki ima kar nekaj turistično zanimivih točk, 

Ta svet 
sestavljamo mi

Izboljševanje 
sveta se prične 
doma

Potencial, ki ga 
lahko izkoristimo
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ki so prepoznane tudi širše. Razglasitev 
Magdalene Gornik za Božjo služabnico, 
kar je neke vrste predstopnja beatifikaci-
je, bi morala za nas predstavljati poseb-
no čast. S tem dobiva ne le Gora, ampak 
cela občina povsem druge razsežnosti 
in okvirje možnosti tudi na turističnem 
področju. 

Pomembna naloga, ki čaka občino v 
tem desetletju, je priprava in izvedba 
obsežnega projekta preureditve šole in 
vrtca ter športnega kompleksa. Nič manj 
pomembna ni naloga pripeljati katero 
od institucionalnih oblik bivanjskega 
okolja starejših. Tako smo se s pristojni-
mi že začeli intenzivno pogovarjati za po-
stavitev večgeneracijskega doma. Tu bi 
še posebej izpostavil naklonjenost mini-
stra Janeza Ciglarja Kralja. Sicer nas čaka 
še dolga pot, kjer se lahko še marsikaj 
spremeni, a prvi temelji so se vendarle 
začeli postavljati.

Obdobje, v katerega vstopamo, pri-
naša številne priložnosti za rešitev pre-
nekaterih izzivov. Nanje odgovarjamo z 
načrtom, ki prinaša kar nekaj smiselnih 
projektov. Zavedati pa se je potrebno, da 
ne bo lahko. Časi prezalitosti z denarjem 
so bržkone mimo, čemur se bo prilago-
dila tudi realizacija, saj je ena od najpo-
membnejših zahtev varovati dolgoročno 
vzdržnost občinskih financ.

Vse, kar smo naredili, in vse, kar se 
načrtuje, ni odvisno le od dela občine, 
ampak tudi od medsebojnega sodelo-
vanja, ugodnih okoliščin in naklonje-
nosti odgovornih, ki vodijo državo in 
imajo sredstva za pomoč in podporo. 
Predvsem pa je pomembno, da so vsi 
dejavniki na ravni občine pripravljeni 
sodelovati. Ključna je enotnost in ra-
zumevanje občinskih svetnikov pri naj-
pomembnejših razvojnih vprašanjih. A 
tudi brez zaveznikov in podpornikov iz-
ven občine ni šlo in bo težko šlo tudi v 
prihodnje. Nezanemarljivo je zavedanje 
županov, da je pri pomembnejših me-
dobčinskih projektih nujno sodelovanje. 
Kljub pregovornem medkrajevnem rival-
stvu smo župani na našem območju pri 
ključnih vprašanjih znali stopiti skupaj. 
Tradicionalno se to nanaša na sodelova-
nje z Občinama Ribnica in Loški Potok ter 
tudi Blokami in Velikimi Laščami, pa tudi 
širše. Skupno smo izpeljali tudi kakšen 
pomembnejši projekt. Še zlasti pri pro-
jektu SORIKO gre zahvala Občini Kočev-
je in županu dr. Vladimirju Prebiliču za 
vodenje tega zahtevnega regionalnega 
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projekta in usklajevanje med različnimi 
projektnimi partnerji. 

Kljub kratkemu mandatu je ves čas nu-
dil vso pomoč naš občan Franc Vesel, ki 
je bil državni sekretar za malo gospodar-
stvo v kabinetu predsednika vlade. Vesel 
je občini tudi podaril vozilo za Prostofer in 
s tem podprl ta socialni projekt pri nas. Na 
področju infrastrukture ne moremo mimo 
Aleša Miheliča, ki je kot državni sekretar na 
Ministrstvu za infrastrukturo vseskozi izra-
žal naklonjenost naši občini in podpiral 
najpomembnejše projekte pri nas. Še po-
sebej smo hvaležni za odobritev sredstev 
za obnovo ceste v Žimaricah in za pripravo 
projekta celovite prenove prometne infra-
strukture na 3. a razvojni osi, ki se bo sicer 
izvedla šele čez nekaj let, a bo, kot je se-
daj zastavljena, bistveno izboljšala pove-
zavo našega območja z osrednjim delom 
države. Kot poslanca sta bila pripravljena 
pomagati tako Ljudmila Novak kakor tu-
di Predrag Baković. Največkrat pa nam je 
pomagal poslanec in aktualni podpred-
sednik DZ RS Jože Tanko. Kolikor je bilo 
v njegovi moči in je bilo to smiselno, je 
vedno ponudil pomoč, ki je bila velikokrat 
ključna za preboj pri razumevanju naših 
potreb pri različnih odločevalcih. 

Ni vse slabo
Brez sodelovanja in medsebojne pomo-

či je tudi v politiki težko delati na dolgi rok. 
Pri sodelovanju ni pomembno, kdo zasto-
pa katero od (političnih) barv, ampak je 
pomembnejša njegova volja in priprav-
ljenost. To je dobro vedeti, ker je potem 
lahko pogled na ta vrteči se svet nekoliko 
drugačen. Pri vsem tem ne smemo poza-
biti tudi na številne ljudi, naše občanke in 
občane, ki na različnih področjih s svojimi 
prizadevanji in trudom pomagajo graditi 
boljšo in lepšo skupnost. Kljub sivini, ki 
se jo žal vse preveč slika, zlasti s strani 
medijev, in katero vidimo edino, če smo 
ujeti znotraj črnoglednosti in negativizma, 
je za tem zakrito tudi marsikaj dobrega 
in lepega. 

Torej ni vse slabo, kakor seveda ni vse 
le dobro in lepo. Mnogi se pač trudimo 
delati, kot mislimo, da je prav in dobro. Pri 
tem žal tudi grešimo in vsega ne naredimo 
tako, kot bi si želeli. Včasih tudi vsega ne 
znamo ali smo kljub volji nemočni. Zato pa 
so priložnosti, da pridejo tudi drugi, ki to 
znajo in zmorejo boljše, ali pa, da se na-
redijo popravni izpiti. Kakor koli že – svet 
se bo v vsakem primeru vrtel naprej, prej 
ali slej tudi brez vsakega od nas. Ostaja 
nam le možnost puščanja sledi, in to na 
različnih področjih. A na vsakem od njih 
se lahko gradi lepši in boljši svet.

Skupno 
štipendiranje 
deficitarnih 
poklicev

Občine Kočevje, Ribnica, Kostel, Loški 
Potok in Sodražica so 9. februarja pod-
pisale dogovor o štipendiranju dijakov, 
ki se bodo vpisali v poklicne programe 
Gimnazije in srednje šole v Kočevju. Šti-
pendiranje, ki bo namenjeno za poklice: 
strojni tehnik, mizar, oblikovalec kovin – 
orodjar, obdelovalec lesa in računalniški 
tehnik, se bo pričelo izvajati v šolskem 
letu 2022/2023. Višina posamezne me-
sečne štipendije je predvidena 80 evrov. 
Namen posebnega štipendiranja je omo-
gočiti mladim, ali pa jih vsaj vzpodbuditi, 
da se odločijo za poklicno izobraževanje 
na področjih, ki so deficitarne narave, a 
jih družba tudi danes še kako potrebuje. 
Ob tem ne smemo pozabiti, da se obe-
nem vzpodbuja šolanje mladih na doma-
čem območju, hkrati pa tudi pomaga oh-
ranjati učne programe v Kočevju.

Blaž Milavec
Foto: Vlado Komljenovič

Brez sodelovanja 
ni boljšega sveta
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Prva letošnja seja Občinskega sveta 
Občine Sodražica oz. 19. redna po vrsti 
je potekala v četrtek, 10. februarja. Gle-
de na številne okužbe v občini, ki jih tok-
rat povzroča različica omikron, so svetni-
ki  zasedali v dvorani Gasilskega doma 
Sodražica. 

Občinski svet je obravnaval in v 2. 
obravnavi soglasno sprejel Odlok o obre-
menjevanju nepremičnega premoženja 
v lasti Občine Sodražica s služnostnimi 
pravicami. Odlok določa način, pogoje, 
merila in ravnanje občine, kadar se njeno 
nepremično premoženje obremenjuje s 
služnostno ali stavbno pravico. Obreme-
nitev se izvede s pogodbo; če obstaja in-
teres dveh ali več oseb za pridobitev istih 
pravic na predmetni nepremičnini, pa se 
predhodno izvede postopek pogajanj. Za-
konodaja dopušča možnost, da se nep-
remično premoženje oddaja v najem oz. 
se obremenjuje s služnostno ali stavbno 
pravico tudi brezplačno, ko se zasleduje 
javni interes. 

Po skrajšanem postopku so svetniki 
sprejeli Odlok o spremembah in dopol-
nitvah odloka o vaških odborih. Leta 2011 
sprejet Odlok o vaških odborih namreč 
določa zapleten sistem za izvolitev članov 
vaškega odbora v primeru, ko je kandida-
tov več, kot je mest v posameznem va-
škem odboru, kar novela rešuje s tajnim 
glasovanjem. Po novem bo tudi javni po-
ziv za podajo predlogov za člane v vaške 

Z 19. redne seje 
Občinskega sveta
Darja Vetrih 

odbore naslovljen na celotno javnost in 
ne le na posamezne javne subjekte.

Župan je dal svetnikom v obravnavo tu-
di Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prazniku in prizna-
njih Občine Sodražica, ki je bil ravno ta-
ko sprejet po skrajšanem postopku. Po 
novem število priznanj Občine Sodražica 
na letni ravni ne bo več omejeno na do 
tri priznanja. Novela tudi krepi vlogo Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanje pri pripravi končnega izbora 
kandidatov za podelitev posameznega 
priznanja. Bolj jasno in nedvoumno tu-
di določa, da se mora Komisija do pris-
pelih predlogov v okviru javnega razpisa 
opredeliti in izmed njih izbrati utemeljene 
predloge za Občinski svet (lahko tudi no-
benega). Komisija pa pri podaji končne-
ga predloga ni vezana le na te predloge, 
temveč lahko Občinskemu svetu poleg 
prispelih predlogov iz razpisa predlaga 
še kakšen svoj predlog.

Uporaba v juniju 2021 sprejetega Pra-
vilnika o podpori mladim in mladim dru-
žinam pri reševanju prvega stanovanjske-
ga problema v občini Sodražica je vodila 
k nekaj popravkom in tako so svetniki 
sprejeli tudi Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim 
in mladim družinam pri reševanju prvega 
stanovanjskega problema v občini Sodra-
žica. S spremembami in dopolnitvami se 
namesto izrazov »obnova« in »preuredi-

tev« uporabi izraz »vzdrževanje objekta«, 
ki ga uporablja in definira tudi Gradbeni 
zakon. Posledično se tudi natančnejše 
definira, kdaj je vlagatelj upravičen do 
pravice do podpore iz naslova vzdrževa-
nja objekta. 

Na županov predlog je Občinski svet 
obravnaval in sprejel Pravilnik o določitvi 
vrednosti odškodnine za prenos lastnin-
ske pravice za zemljišča, na katerih je ka-
tegorizirana občinska cesta. Podobno kot 
drugod po Sloveniji se tudi na območju 
občine Sodražica postopno ureja prenos 
lastninske pravice z zasebnih lastnikov 
na Občino v primeru zgrajene cestne in-
frastrukture, pri čemer so lastniki upravi-
čeni do odškodnine. Pravilnik obravnava 
zgolj tiste primere prenosov, ki predsta-
vljajo manjše vrednosti in se nanašajo le 
na cestno infrastrukturo, ki je bila zgra-
jena pred letom 1999, torej pred več kot 
20 leti.

Na predlog sklepa Komisije za manda-
tna vprašanja volitve in imenovanja je Ob-
činski svet za predstavnico Občine Sod-
ražica v svetu Javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša Ribnica za naslednje man-
datno obdobje imenoval Darjo Vetrih, v 
nadaljevanju pa je obravnaval še predlo-
ge Odbora za komunalne zadeve in pro-
storsko planiranje glede odvodnjavanj iz 
zemljišč ter predlog Komisije za vodenje 
in nadzor postopka razpolaganja s stvar-
nim premoženjem Občine Sodražica.

Optično omrežje
Blaž Kovačič 

V Uradnem listu številka 41/2021 je bil 
marca 2021 objavljen Javni razpis za sofi-
nanciranje gradnje odprtih širokopasov-
nih omrežij naslednje generacije 'GOŠO 
5', ki ga delno sofinancira Evropska uni-
ja, in sicer iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Na razpis se je prijavilo 
podjetje Tritel d. o. o. ter pridobilo kon-
cesijo za gradnjo odprtega širokopasov-
nega omrežja naslednje generacije v več 
občinah, med katerimi sta v našem kon-
cu tudi Občini Ribnica in Sodražica. Do 
gradnje so upravičena vsa tista gospo-
dinjstva, ki so bila prijavljena na seznam 
belih lis, ki ga je pripravil Direktorat za 

informacijsko družbo (DID). Bele lise so 
tiste hiše, ki po podanih podatkih ope-
raterjev niso imele omrežnega dostopa 
ali pa je bil ta zelo slab. Omrežje se bo 
gradilo iz smeri Velikih Lašč čez Sveti Gre-
gor in nato po dveh smereh čez Presko, 
Zamostec, Novo Štifto do Travne Gore in 
po drugi strani čez Zadnike proti Žimari-
cam in Globeli proti vasem na Gori. Po 
besedah operaterja se lahko na njihovo 
omrežje priklopijo tudi ostali uporabni-
ki, ki so v bližini glavnih tras, ki pa jim 
bo operater zaračunal dejanske stroške 
priklopa in izgradnje omrežja. V sklopu te 
gradnje se bo gradilo izključno optično 
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V občinskem proračunu za leto 2022 
je načrtovana ureditev parkirišča pod 
cerkvijo na Gori. Projekt prevideva po-
asfaltiranje parkirnih površin ter uredi-
tev prostora za postanek. Poleg tega je 
predvidena tudi postavitev turistične in-
formacijske table na samem parkirišču 
ter tri manjše table na mestu rojstne hiše 
Magdalene Gornik, pri kapelici v Janežih 
ter pri križu prikazovanja. Vsebino tabel 
naj bi uredil prof. mag. Ludvik Mihelič.

Poleg navedenega Občina načrtuje 
prenovo občinske ceste od Vagovke do 
križišča proti Kržetom. Ko bo sprejeta in 
uveljavljena novela OPN, na njeni podla-
gi pa tudi gradbeno dovoljenje, se pred-
videva tudi sicer že dalj časa želena ure-
ditev športnega igrišča. 

Vremenska postaja 
Sodražica
Rok Nosan

Vremenska postaja je z delovanjem za-
čela v torek, 11. januarja, ko sta bila ob 
smučišču Izver nameščena dva senzorja 
za spremljanje temperatur in ostalih me-
teoroloških spremenljivk (vlage, zračnega 
tlaka, vetra in padavin). En senzor se na-
haja v spodnjem delu smučišča, drugi pa 
v zgornjem. Višinska razlika med njima je 
okoli 80 metrov. 

Prvi mesec delovanja meteorološke po-
staje je zaznamovalo zelo stabilno vreme. 
Jasno in suho ozračje je omogočalo velika 
temperaturna nihanja med nočjo in dne-

vom, zelo pogosto pa smo imeli tudi t. i. 
inverzijo oz. temperaturni obrat. Gre za po-
jav, ko se hladen zrak, ki je težji od toplej-
šega, ob jasnih nočeh brez vetra uleže v 
nižje dele površja in tam pozimi pogosto 
vztraja tudi čez dan. V obdobju od enajste-
ga januarja do desetega februarja so bili le 
trije dnevi brez inverzije (12. 1., 24. 1., 7. 2.), 
najbolj izrazit temperaturni obrat pa je bil 
zabeležen drugega februarja malo pred 21. 
uro, ko je bilo v zgornjem delu smučišča za 
več kot šest stopinj topleje kot v spodnjem 
delu (zgoraj: +5,9 °C, spodaj: -0,4 °C).

omrežje. Na spletni strani občine je pri-
kazan informativni potek omrežja Tritel.

Prav tako vzporedno optično omrežje 
gradi podjetje Telekom, ki je v mesecu 
januarju izvajalo hišne priključke v Za-
potoku in Ravnem Dolu. V mesecu marcu 
načrtujejo gradnjo priključkov v naselju 
Vinice. Priključki operaterja Telekom so 
brezplačni. Ker so se pojavila ugibanja 
o škodljivosti optičnega omrežja, prila-
gamo še krajši opis optičnega vlakna, s 
katerim se gradi optično omrežje.1

Optično vlakno je zelo tanko vlakno 
optično čiste snovi, po katerem lahko 
potuje svetloba. Optična vlakna so zara-
di majhnih izgub primerna za prenos ve-
like količine informacij v optičnih komu-
nikacijah. Za primerjavo, na eno bakreno 
parico lahko spravimo 24 digitalnih tele-
fonskih priključkov (recimo velikosti re-
da do 30). Na tipičen optični kabel lahko 
spravimo 32 000 digitalnih telefonskih 
priključkov, na novejših sistemih pa prek 
500 000. To lahko seveda izkoristimo tu-
di za večje hitrosti povezav do končnega 
uporabnika. Prednost prenosa informacij 
po optičnem kablu na krajše razdalje je v 
prihranku prostora, saj eno optično vlak-
no nadomesti več električnih kablov. Na 
prenos signala po optičnih vlaknih ravno 
tako ne vplivajo električne motnje iz oko-
lice. Optična vlakna tudi ne prevajajo ele-
ktričnega toka in tako varujejo komuni-
kacijske naprave pred visoko napetostjo 
pri npr. udaru strele.

Spodaj Zgoraj

Najnižja temperatura -11,7 °C (13. januar) -10,1 °C (13. januar)
Najvišja temperatura 13,1 °C (9. februar) 12,4 °C (9. februar)
Povprečna temperatura -0,5 °C 0,7 °C
Povprečna vlaga 80 % 77 %
Najmočnejši veter 51 km/h (7. februar) 55 km/h (7. februar)
Višina padavin 8,2 mm -

Parkirišče in informacijske table na Gori
Blaž Milavec, Blaž Kovačič
Foto: Marko Burger, Andreja Arko

Vreme v Sodražici lahko spremljate na naslednji povezavi: 
https://vreme-podnebje.si/sodrazica1. Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Op-

ti%C4%8Dno_vlakno#Telekomunikacije

Magdalenina rojstna hišaCerkev na Gori
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Kako otrokom približati tako veličastno 
in hkrati kompleksno glasbilo, kakršno so 
orgle? Na to vprašanje odgovarja izvor-
no nizozemski, danes pa svetovno znani 
projekt Orgelkids, ki po zaslugi glasbe-
nih mojstrov Braneta Koširja in Tomaža 
Sevška prihaja v Slovenijo in Sodražico.

Otroci in orgle

Nina Pirc Vovčko
Foto: Brane Košir, Orgelkids.nl, Wikipedia

Projekt Orgelkids

Mineva dobro desetletje, odkar je nizo-
zemska pedagoginja in podjetnica Lydia 
Vroegindeweij začela s spletno stranjo 
Orgelkids.nl, ki povezuje organiste, šole 
in druge ustanove, hkrati pa nudi peda-
goške nasvete in učna gradiva, s katerimi 
želijo orgle približati otrokom, da bodo ti 
lahko spoznali in cenili to glasbilo. Pravi 
magnet izobraževalnega projekta je pos-
tala njihova »skrivnostna škatla«, v kateri 
se za 128 raznolikimi in skrbno izdelani-
mi deli, ki so pretežno iz lesa, skrivajo 
prave orgle. Podobno kot pri lego koc-
kah lahko otroci samostojno sestavijo to 
glasbilo s pomočjo preprostih navodil, 
sestavljanje pa spremlja mentor, pri kate-
rem dobijo odgovore na tehnična vpraša-
nja. Te edinstvene orgle so poimenovali 
doe-orgle (doe – narediti). Omogočajo, 
da v skrivnostni svet tega kraljevskega 
glasbila mladi in tudi starejši vstopimo 
na poučen in zabaven način. Ko so orgle 
sestavljene, seveda lahko nanje tudi za-

igramo, potem pa zopet postanejo skriv-
nostna vsebina črne škatle. A nikoli za 
dolgo časa.

Projekt Orgelkids je postopoma pre-
rasel v mednarodno gibanje in postal 
neprofitna organizacija strokovnih pro-
stovoljcev, ki delajo z navdušenjem in 
navdihom. Ima mrežo vodij projektov v 
več kot 18 državah, izdelanih pa je bilo 
že preko 120 doe-orgel.

Sodražani smo se z orglami že večkrat 
srečali. Velik projekt so bile nove orgle iz 
župnijske cerkve, ki so zaživele leta 2005, 
dve leti prej smo jih spoznali na razsta-
vi »Orgle – glasbeno orodje in simbol«, 
postavljeni v dvorani sodraške osnovne 
šole. Orglarski mojster Brane Košir pravi: 
»Ob postavitvi novih orgel smo se zave-
dali, da moramo za dobro orgelsko pri-
hodnost navdušiti predvsem mlade, a 
se v praksi ni veliko premaknilo.« Minilo 

je nekaj let, ko se je srečal s projektom 
Orgelkids in sklenil, da se ga bo lotil ob 
upokojitvi. Tako je prišel tudi ta čas, do-
datno motivacijo pa mu je prinesla na-
grada Občine Sodražica, ki jo je prejel 
oktobra 2021. Brane z veseljem dodaja, 
da se je že povezal z Občino Sodražica, 
kjer so mu obljubili pomoč in podporo. 

Srečno, Orgelkids Slovenija!

»Ob postavitvi novih 
orgel smo se zavedali, 
da moramo za dobro 
orgelsko prihodnost 
navdušiti predvsem 

mlade, a se v praksi ni 
veliko premaknilo.« 
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Učinkoviti in pravočasni odzivi vlade
Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora

Janševa vlada se je izjemno odzvala na težav-
ne »koronske razmere« in z močnimi finanč-

nimi ukrepi pomagala vsem strukturam in 
slojem, da so lažje prebrodili družbene, 
družabne in poslovne omejitve. Prav vse 
mednarodne institucije, od bank do OECD-
-ja, bonitetnih agencij, Evropske centralne 
banke, Evropske komisije itd., so ocenile 

ukrepe naše vlade kot zelo učinkovite in nas 
na vseh lestvicah uvrščajo prav v najožji vrh 

uspešnosti.
Te dni poslušamo KUL opozicijske politike, da Slovenija ni bila 
še nikoli toliko zadolžena kot sedaj in da bo to velik problem za 
naslednje vlade in generacije. A lani se je prvič zgodilo, da je 
Slovenija najemala kredite po negativni obrestni meri, kar po-
meni, da bomo vrnili manj, kot smo najeli. A to tudi pomeni, da 
bo vlada prvič v zgodovini pri zadolževanju naredila dobiček, saj 
bomo vrnili nekaj 10 mio € manj, kot smo jih najeli.
Se pa Janševa vlada zadolžuje precej manj, kot je to določeno s 
proračuni, znižuje pa se tudi delež javnega dolga v BDP (druž-
benem bruto produktu), saj so njeni ukrepi pripomogli k izjemni 
gospodarski rasti in k pomembnemu znižanju nezaposlenih, ki 
je najnižje v zgodovini države. Posledično pa so nižji  stroški t. 
i. socialne države, precej večji pa so prilivi, ne samo v proračun, 
ampak tudi v zdravstveno in pokojninsko blagajno. 
Prav ta odlična makroekonomska gibanja omogočajo, da je vla-
da predlagala tudi nižje dohodninske obremenitve državljanov. 
Vsak zaposleni bo v povprečju plačal za eno neto plačo manj 
dohodnine v državni proračun oziroma mu bo na leto ostala 
ena plača več v denarnici. Je pa zanimivo, da temu zmanjšanju 
obdavčitve nasprotujejo v KUL-u in sindikatih, kar je svetovni 
fenomen. V stoletni zgodovini sindikalizma ni primera, da bi 
sindikati nasprotovali višjim plačam zaposlenih, saj je prav bitka 
za višje plače glavna naloga sindikata. A pri nas je to drugače. 
Levica pa je celo vložila zahtevo za posvetovalni referendum, s 
katerim nagaja in preprečuje zvišanje plač. Ko smo se odločili, da 
bi koalicija to referendumsko odločanje podprla, če bo izvedeno 
na dan volitev v državni zbor (24. aprila), so preostale stranke 
KUL-a takoj izjavile, da Levice pri referendumski zahtevi več ne 
podpirajo. Bomo videli, do kdaj bodo levičarji vztrajali.
Pojavljajo pa se že novi zahtevni problemi. Velik skok cen ener-
gentov na svetovnih trgih ni obšel Slovenije. Cene kurilnega olja, 
plina in energije nasploh so precej poskočile, kar ima za posle-
dico, da so navili cene tudi distributerji. Povečini močno preti-
rano, saj je nemogoče, da bi se ob 30–40 % dvigu cen plina ali 
kurilnega olja cene ogrevanja namesto pričakovanih (realnih) 
20–30 % dvignile za 100, 200 ali še več %. Menim, da bi morali 
potrošniki proti takim oderuhom, ki izkoriščajo njihovo stisko, 
ukrepati in sprožiti ustrezne postopke. Prav tako bi moral ukre-
pati regulator in preprečiti oderuštvo.
Na nenormalne in pretirane podražitve se je odzvala tudi vlada 
in sprejela nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k znižanju cen 
energentov, s tem pa tudi k nižjim položnicam za ogrevanje in 
elektriko. Že samo začasno trimesečno znižanje omrežnine bo 
precej znižalo stroške gospodinjstev, deloma pa bo na znižanje 
cen vplivala tudi znižana trošarina. Pomemben ukrep pa je tudi 
t. i. energetski vavčer v višini 150 €.
Tudi tu se je pokazalo, da se Janševa vlada loteva ukrepov pre-

Med holokavstom 
in kulturo
Ljudmila Novak, evropska poslanka

V Evropskem parlamentu smo se 27. ja-
nuarja, na 77. obletnico osvoboditve na-

cističnega koncentracijskega taborišča 
Auschwitz-Birkenau, poklonili žrtvam ho-
lokavsta. Častna gostja na spominski slo-
vesnosti v Bruslju je bila stoletnica Margot 

Friedländer, ki je holokavst preživela. Opi-
sala je svojo pretresljivo izkušnjo bivanja v 

taborišču Theresienstadt, kjer je spoznala tudi 
svojega kasnejšega moža. Kljub velikemu trpljenju v taborišču in 
ob izgubi mame in brata, je hvaležna vsem, ki so jo nekaj časa 
uspešno skrivali, ker so si upali upreti tem grozodejstvom proti 
človečnosti.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v svo-
jem govoru poudarila, da je smisel dneva spomina na žrtve ho-
lokavsta, da se spomnimo zločinov, ki jih je človeštvo zagrešilo v 
preteklosti, in se hkrati zavemo, kako pomembno se je ob krše-
nju človekovih pravic oglasiti danes, da bomo lahko imeli mirno 
prihodnost.

V času, ko v družbi vladajo različni strahovi, je naša dolžnost, 
da ohranjamo spomin na najtemnejšo stran naše preteklosti in se 
zavzemamo za to, da se grozodejstva holokavsta in druge svetov-
ne vojne nikoli več ne ponovijo. Antisemitizem in rasizem v Evropi 
ne bi smeta imeti niti najmanjše podpore. Zgodovina nas uči, da 
učenje in spoznavanje resnice lahko pripomoreta k temu, da se v 
prihodnosti izognemo podobnim napakam, ki bi lahko pripeljale 
do tako hudih zločinov, kot je bil holokavst. 

Dediščina prejšnjih generacij prebivalcev EU se odraža skozi za-
vedanje pomembnosti preteklih dejanj prejšnjih generacij. Gospa 
Friedländer in največji slovenski pesnik France Prešeren izhajata 
iz povsem različnih časov, a kljub temu  predstavljata podoben 
navdih za duhovni razvoj prihodnjih generacij. 

mišljeno, sistematično in sprotno, ukrepi pa so obsežnejši, sme-
lejši in učinkovitejši kot v drugih državah. Vsem nam je v intere-
su, da s temi izravnalnimi ukrepi pomagamo predvsem tistim, 
ki nimajo možnosti, da bi si pomagali sami. To pa so predvsem 
upokojenci in delavci.
V tem pa je tudi pomembna razlika med vladami, ki jih vodi SDS, 
in vladami, ki so jih pred letom 2004 in po letu 2008 vodili razni 
levičarji, ki so imeli socialno državo in socialno pravičnost samo 
na ustnicah, z dejanji pa so pokazali povsem drugačen obraz. 
Mi delamo za vse, vsem nudimo dobre možnosti in trudimo se, 
da »država« zase vzame samo tisto, kar je nujno potrebno za 
njeno delovanje.  
Levičarji delajo drugače. Najprej poskrbijo za svoje privilegiran-
ce, z drobtinicami, ki jih njihovi mediji zelo napihnejo in levičarje 
naredijo za prave dobričine, pa zavajajo narod, čeprav je resnica 
povsem drugačna.
Mi od svojega koncepta tudi v prihodnjih mandatih ne bomo 
odstopali. Še naprej bomo gradili Slovenijo za vse.
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V Sloveniji smo namreč v obdobju praznovanja največjega slo-
venskega kulturnega praznika, ko se spominjamo veličine pesnika 
Franceta Prešerna. Ko so tedanji avtorji umetniških besedil na na-
ših tleh večinoma pisali le v nemškem jeziku, je Prešeren vztrajal 
in oral ledino slovenski umetniški besedi. S svojimi pesmimi je 
dokazal, da je tudi slovenščina primerna za umetniško izražanje 
in ne zgolj za vsakdanje sporazumevanje preprostih ljudi. Skozi 
vso našo zgodovino je bila tako prav kultura tista temeljna vredno-

Magdalena Gornik 
Blaž Kovačič
Foto: Martina Kraljič, Ivo Žajdela

Kot je sporočil postulator postopka za beatifikacijo in ka-
nonizacijo Magdalene Gornik Franci Petrič, je decembra pred 
tretjo adventno nedeljo, nedeljo veselja, iz Rima prišla vesela 
novica. Apostolska nunciatura v Sloveniji je 10. decembra 2021 
seznanila nadškofa msgr. Stanislava Zoreta, da je Kongregaci-
ja za svetnike 23. novembra 2021 izdala dovoljenje, s katerim 
lahko nadškofija začne uradni postopek za beatifikacijo in ka-
nonizacijo Božje služabnice Magdalene Gornik.

Tako se bo v prihodnjih tednih lahko v skladu s cerkvenimi 
predpisi začel škofijski postopek za beatifikacijo. V priprav-
ljalnem obdobju zanj je moral postulator Franci Petrič zbrati 
vso dokumentacijo, stališča in mnenja o Magdaleni Gornik ter 
posebej predstaviti njen današnji sloves svetosti kongregaciji 
za svetnike.

Božja služabnica (tako se odslej naziva) Magdalena Gornik je 
posebej v zadnjih letih deležna velike pozornosti vernih. »Mno-
go ljudi je tudi v času stroge omejitve v pandemiji posamično 
romalo na njen grob in se ji priporočalo. Znana so tudi usliša-
nja. Vse to bo potrebno tudi raziskati in predstaviti v poročilu 
za kongregacijo,« poudarja postulator Franci Petrič in dodaja, 
da se ji radi priporočajmo še naprej in morebitna uslišanja tudi 
sporočimo na nadškofijo ali njemu osebno ter romajmo na njen 
grob in v njej ljubo cerkev Marije Snežne na Gori.

ta in pomembno vodilo, ki nam je služilo na poti razvoja jezika, 
umetnosti, kulture in narodne samobitnosti. To je okrepilo našo 
samozavest in nas na koncu pripeljalo do naše samostojne države. 

Kulturna dediščina, jezikovna različnost in posebnosti vsakega 
naroda bogatijo posameznike, narode in celotno evropsko pove-
zavo. »Združeni v različnosti« je geslo EU in tudi njeno resnično 
bogastvo, ki pa ne sme nikoli postati povod za spore in vojne.

Obeležitev Magdalenine smrti

Ob obeležitvi datuma smrti Magdalene Gornik 
bo letos 23. 2. 2022 ob 16. uri v župnijski cerkvi 
v Sodražici slovesno somaševanje, ki ga bo vodil 
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav 
Zore ob somaševanju postulatorja Francija 
Petriča in župnika Franca Bizjaka.

Zbiranje dokumentacije, 
stališč in mnenj

Doživljala je lepoto nebes
Slovenska mistikinja in kandidatka za blaženo se je rodila 

leta 1835 na Gori pri Sodražici. V svojem življenju je velikokrat 
doživela mistično smrt. Medtem ko je doživljala lepoto nebes, 
»je prosila Jezusa, naj ji dovoli, da ostane pri njem, a dokler ni 
izpolnila tistega, zaradi česar jo je izbral, je ostala na zemlji. 
Njeno poslanstvo je bilo vabiti ljudi k spreobrnjenju in trpeti za 
grehe sveta,« je v prispevku za Družino z naslovom Ljubljenka 
Božja, ki je že na zemlji doživljala lepoto nebes ob 125-letnici 
njene smrti zapisal Petrič. 

Magdalena je umrla je 23. februarja 1896.

Postulator Franci Petrič

Nagrobnik

"Rada, rada bom 
šla po tej poti ..." 

Magdalena Gornik 
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Barbara Nosan, strokovna služba OOZ Ribnica
FOTO: Freepik

OOZ Ribnica: burno 2021 
– optimistično v 2022

Drugo leto Covida-19 je bilo zopet bur-
no za OOZ Ribnica. Zastopanje, svetova-
nje, informiranje in izobraževanje malega 
gospodarstva zahteva intenzivno delo na 
zbornici, epidemija pa je delo povečala za 
najmanj 100 odstotkov. S terena smo do-
bivali informacije o težavah pri poslovanju 
podjetij, zato smo angažirano sodelovali 
pri sprejemanju vsakega protikoronskega 
paketa (PKP). Splošna ocena narejenega 
dela na Zbornici je zadovoljiva, do izraza je 
prišla dobra povezanost z raznimi instituci-
jami in računovodskimi servisi. Prenekate-
ro dilemo smo rešili skupaj, iz zbornice pa 
je v Ljubljano na OZS ali direktno na spre-
jemalce PKP romalo kar nekaj predlogov.

V nadaljevanju izpostavljamo le najpo-
membnejše aktivnosti v letu 2021.

Aktivnosti/zastopanje/dosežki OZS/OOZ:
• Na pobudo OZS sprejet Pravilnik o so-

razmernosti pri presoji upravičenosti za 
pridobitev nekaterih ukrepov (temeljni 
dohodek, čakanje na delo).

• Financiranje regresa za letni dopust za 
dejavnosti, ki so bile v času epidemije 
najbolj prizadete.

• Delno povračilo nadomestila v primeru 
karantene in višje sile pri samozaposle-
nih in družbenikih enoosebnih d. o. o. za 
obdobje od 1. 7. 2021 dalje.

• Podaljšanje turističnih bonov.
• Podaljšanje ukrepa upravičenosti na-

domestil stroškov za izvajanje občasnih 
prevozov potnikov z avtobusi za obdobje 
1. 1.–30. 6. 2021.

• Podaljšanje ukrepov univerzalnega te-
meljnega dohodka, čakanja na delo in 
skrajšanega delovnega časa v leto 2021.

• Pri ugotavljanju upada prihodkov pri 
ukrepu čakanja na delo po PKP8 se upo-
števa primerjava prihodkov iz leta 2021 
z letoma 2020 ali 2019, kar je ugodneje 
za zavezanca.

• Podaljšanje ukrepa upravičenosti do 
nadomestil izpada prihodkov iz naslova 
šolskih prevozov od 1. 11. 2020 do 24. 
6. 2021.

• Sodelovanje pri pripravi sprememb dav-
čne zakonodaje s predlogi nižje obreme-
nitve kapitala, spremembe dohodnin-
ske lestvice in zvišanja olajšav za s. p. 
in podjetja.

ZASTOPANJE

INFORMIRANJE
• Posredovali 100 sporočil za javnost, ki 

jih je pripravila OZS. 
• Članom poslali več kot 100 e-novic z ak-

tualnimi informacijami.
• Obveščali člane o aktualnih razpisih (za 

mojstrske izpite; za dodeljevanje pomo-
či za razvoj podjetništva in gospodar-
stva v občini Ribnica za leto 2021; za 
vavčerje; za sredstva za usposabljanje 
starejših zaposlenih; sofinanciranje za-
četnih investicij in ustvarjanja novih de-
lovnih mest na obmejnih problemskih 
območjih v letih 2021 in 2022; za kredite 
za blažitev posledic epidemije Covid-19 
na gospodarstvo; mikrokrediti …).

• Na spletni strani OZS ustvarjen pose-
ben zavihek, kjer so bile ažurno obja-
vljene informacije in pojasnila v zvezi s 
koronavirusom.

SVETOVANJE
• 228 individualnih osnovnih podjetniških 

svetovanj za ustanovitev s. p. ali d. o. o. 
• Svetovanje in informiranje poslovnih su-

bjektov glede sprejetih protikoronskih 
ukrepov (PKP).

• Covid svetovanje – interventna za-
konodaja: odloki, prepovedi, pogoji 
poslovanja

• Pri vpisih v imenik vodij dela za izvajalce 
gradbenih del.

• Pomoč pri izdaji, spremembi in obnovi 
licence za prevoznike.

• Pomoč pri prijavi in izpolnjevanju prijav-
nic na mojstrske izpite.

• Krajše specialistično svetovanje pri iz-
biri statusnih oblik (podrobnejša obra-
zložitev): samostojni podjetnik, osebno 
dopolnilno delo (ODD), dopolnilna de-
javnost na kmetiji, družba z omejeno 
odgovornostjo.

• Pomoč pri izbiri pogodb za opravljanje 
dela tako za posameznike kot tudi za 
upokojence ( podjemna pogodba, po-
godba z upokojeno osebo, avtorska po-
godba, pogodba za določen ali nedolo-
čen čas …) ter obrazložitev posameznih 
določb iz pogodb ( letni dopust, odprav-
nina, odpovedni rok …).

• Oddaja 21 davčnih napovedi za leto 
2020.

• Pomoč pri ustanavljanju zadruge.

• Preko 35 posredovanih eRačunov pro-
računskim uporabnikom za  s. p. in iz-
delovalce ODD.

• V času epidemije odgovorili na preko 250 
zastavljenih vprašanj, ki smo jih prejeli ali 
po mailu ali telefonsko.

IZVAJANJE 
POSTOPKOV 
preko aplikacije 
e-VEM/SPOT OOZ 
Ribnica je ena izmed vstopnih točk VEM/
SPOT registracije, kjer lahko potencialni 
člani, s. p. in d. o. o. opravijo naslednje 
postopke:
• vpise, spremembe in izbrise s. p. v PRS 

Ajpes, vpise in spremembe pri enoo-
sebni in večosebni družbi, vpis poslov-
ne enote pri s. p. in d. o. o., oddaja dav-
čnih podatkov in zahtevkov za DDV za 
s. p. in d. o. o., prijava M1, odjava M2, 
spremembe M3 … izvedenih je bilo 468 
postopkov

• vnos pooblastil za procesna deja-
nja v postopkih VEM ... vnesenih 344 
pooblastil

IZOBRAŽEVANJE
Organizacija seminarjev, delavnic in 
tečajev:
• e-tečaj: POSLOVNA ANGLEŠČINA, I. in II. 

stopnja (marec 2021)
• e-delavnica: NORMIRANCI in DAVČNI OB-

RAČUN za normirance za leto 2020 (2. 
3. 2021)

• e-seminar: SUBVENCIJA minimalne plače 
v letu 2021 in izračun upada prihodkov 
po Pravilniku o merilih sorazmernosti 
(26. 3. 2021)

• e-seminar: IZRAČUN UPADA PRIHODKOV 
po dopolnitvi Pravilnika o merilih soraz-
mernosti (22. 4. 2021)

• e-seminar: KAJ PRINAŠA NOV INTERVEN-
TNI ZAKON (13. 7. 2021)

• 7-urno USPOSABLJANJE VOZNIKOV (25. 
7., 14. 8. in 12. 9. 2021)

• e-seminar: POVRAČILA STROŠKOV PRE-
VOZA po novi Uredbi (22. 9. 2021)

• e-seminar: KAKO ZNIŽATI DAVČNO 
OSNOVO (1. 12. 2021)
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Izvajanje 24-urne dežurne službe 
Komunale Ribnica

Na podlagi Zakona o pogrebni in po-
kopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 
62/2016) so Občine Ribnica, Sodražica 
in Loški Potok sprejele Odlok o poko-
pališkem redu na območju vsake pred-
metne občine (Uradni list RS št. 94/2021, 
št. 163/21 in št. 108/21). Odloki med dru-
gim urejajo tudi način izvajanja 24-urne 
dežurne pogrebne službe, ki je v skladu 
z Zakonom o pogrebni in pokopališki de-
javnosti del javne službe.

Obveščamo vas, da je Komunala Rib-
nica d. o. o. skladno s 4. členom Odlokov 
o pokopališkem redu na območju občin 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok od 1. 1. 
2022 dalje edini izvajalec 24-urne dežu-
rne pogrebne službe.

24-urna dežurna pogrebna služba ob-
sega vsak prevzem in prevoz pokojnika 
na območju občine, od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne služ-
be ali zdravstvenega zavoda, zaradi ob-
dukcije pokojnika ali odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku 

Luka Ilc, Komunala Ribnica d. o. o.

Dežurna številka 
pogrebne službe je 

051 324 894

Kratek opis postopka:
Ob nastopu smrti svojci umrlega na 

telefonski številki 051 324 894 naročijo 
izvedbo dežurne službe in prevoz po-
kojnika do hladilnega prostora izvajalca 
24-urne dežurne pogrebne službe.

Dežurna služba po prihodu na kraj 
smrti prevzame listino o ugotovljenem 
nastopu smrti, se dogovori o nadaljnjih 
postopkih in pokojnika prepelje v hladil-
ni prostor.

V primeru, da smrt nastopi izven ob-
močja občin Ribnica, Sodražica ali Loški 
Potok (v bolnišnici ali na drugem kraju), 
storitev 24-urne dežurne službe izvede in 
po njihovi veljavni ceni zaračuna izvaja-
lec tiste občine, v kateri je pokojnik umrl. 
V njihovi hladilnici ga izvajalec pogreba 
tudi prevzame.

Podrobnejše informacije lahko najdete 
na spletni strani www.komunala-ribnica.
si ali pa nam pišete na mail info@komu-
nala-ribnica.si.

• e-seminarji v organizaciji z OZS (po de-
javnostih) zaradi nove Uredbe o emba-
laži in odpadni embalaži:

• 10. 5. 2021 (optiki in zlatarji)
• 13. 5. 2021 (cvetličarji in vrtnarji)
• 14. 5. 2021 (kovinarji, plastičarji, ele-

ktričarji, elektroniki in mehatroniki)
• 17. 5. 2021 (lesarji)
• 18. 5. 2021 (frizerji, kozmetiki, prede-

lovalci kož)
• 19. 5. 2021 (gostinci in turizem)
• 20. 5. 2021 (trgovci)
• 1. 6. 2021 (splošen seminar o no-

vostih in obveznostih, ki jih prinaša 
Uredba)

PROJEKTI

DRUGI DOGODKI

• Zaključili z aktivnostmi na projektu RO-
KODELSKA ZADRUGA (nosilec projekta 
Občina Sodražica): izpeljali še ostali dve 
aktivnosti (delavnici).

• Nadaljevali z aktivnostmi na projektu 
SKUPAJ SMO LAHKO TURIZEM (nosilec 
Rokodelski center Ribnica): udeležba na 
delovnih sestankih.

• Razdelili brezplačne zaščitne maske 111 
poslovnim subjektom (do 4 zaposlene) 
v obdobju januar–april 2021.

• Objava člankov v lokalnih časopisih Re-
šeto, Odmevi in Suhorobar.

Med obrtniki in podjetniki v občinah Rib-
nica, Sodražica in Loški Potok je čutiti zme-
ren optimizem za leto 2022. Pomoč države 
za ohranitev delovnih mest in obstoj podje-
tij je bila učinkovita, so pa nekatere panoge 
(gostinstvo, turizem, prevozi oseb, nekate-
re storitvene dejavnosti), ki jih je epidemi-
ja prizadela. Po napovedih naj bi bilo leto 
2022 v znamenju okrevanja, gospodarska 
aktivnost pa naj bi bila celo večja kot pred 
epidemijo. To je vsekakor vzpodbudno.

Konec leta se je vodstvo Zbornice ses-
talo s tremi župani, Ivanom Benčino iz Lo-
škega Potoka, mag. Blažem Milavcem iz 
Sodražice in Samom Pogorelcem iz Rib-
nice. Vodstvo se je županom zahvalilo za 
sodelovanje, dodatna pomoč, ki jo obči-
ne nudijo Zbornici za izvajanje določenih 
nalog, je učinkovito porabljena.  Usmerili 
smo pogled naprej ter ugotovili, da bomo 
skupaj lahko še veliko naredili za dobro 
gospodarsko sliko. Dotaknili smo se kar 
nekaj konkretnih zadev, izpostavljamo pa 
predlog, da se na bodočih informativnih 
dnevih osnovnošolcem posreduje jasno 
sliko, kakšen kader potrebujejo podjetja v 
bodoče, kakšne so možnosti štipendiranja 
in opravljanje učne prakse. 

in nato do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe. Komunala Ribnica d. o. o. 
ima zagotovljeno 24-urno dežurno služ-
bo, na katero nas pokličete ob primeru 
smrti oskrbovanca, pacienta ali smrti na 
domu.
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Spominjamo se …
Mag. Ludvik Mihelič
Foto: Marko Burger, arhiv Občine Sodražica

Vsako leto ne postreže z enako bogato 
bero okroglih obletnic in jubilejev. Lansko 
je prineslo marsikatero okroglo obletnico, 
ki jo je nepredvidljivi koronski čas preskočil 
ali smo se je spomnili le bledo in bežno. 
Leto 2022 v tem pogledu ne prinaša prav 
velikega izbora okroglih ali bolj odmev-
nih jubilejnih letnic. A vendar, če skrbno 
pobrskamo po preteklosti naše občine, se 
odkrije marsikaj vredno praznovanja ali 
vsaj spominjanja.

Med starejšimi dogodki omenimo 270 
let, odkar je habsburška vladarica Marija 
Terezija 2. februarja 1752 podpisala privile-
gij za redni tedenski tržni dan, ki je presekal 
več kot polstoletne uradno nedovoljene tr-
žne dneve v Sodražici. 

Natanko 200 let pa je od tega, kar je žu-
pnijski vikar Matevž Kavčič leta 1822 na 
zahtevo ljubljanske škofije spisal temeljit 
in zelo poveden topografski opis župnij-
skega vikariata, ki pomeni prvo celovito 
geografsko, zgodovinsko in demografsko 
predstavitev našega območja.  Opisu je 
dodan tudi zemljevid.  25. oktobra bo mi-
nilo 160 let, kar je župnijski vikariat postal 
samostojna župnija, Jožef Lesjak pa prvi 
sodraški župnik.  

Spomladi bo minilo 180 let od začetka 
gradnje podružnične cerkve Žalostne ma-
tere božje na Strmci. Letnica 1842 je vkle-
sana na portalu cerkvice. Gradnjo, ki so jo v 
začetku spremljali številni zapleti, je z nav-
dušenjem pričel župnijski vikar Matevž Kav-
čič v zaobljubo po hudi koleri, ki je morila 
med Sodražani leta 1836. Pred 80 leti je 
cerkev na Strmci delno pogorela, uničeno 
je bilo tudi precej opreme. V slabem stanju 
je propadala celih dvajset let, ko je bila po 
prizadevanju tedanjega župnika dr. Sta-
nislava Leniča temeljito obnovljena in 16. 
septembra 1962 ponovno blagoslovljena. 

Preidimo k znanim Sodražanom. Prve-
ga decembra se bomo spomnili 70-letnice 
smrti nestorja slovenskega lovstva in kino-
logije dr. Ivana Lovrenčiča. Slovenski lovci 
so mu pred 65 leti postavili spominsko plo-
ščo na Lovrenčičevi hiši na trgu v Sodražici.  
Letos mineva tudi 180 let od rojstva in 150 
let od smrti povsem pozabljenega profe-
sorja Janeza Zajca iz Žimaric. Bil je med pr-
vimi izobraženimi geologi na Slovenskem, 
a se zaradi prezgodnje smrti ni mogel po-
trditi v svoji stroki. Da so se naši predniki 
znali pokloniti spominu rojakov, dokazuje 
tudi odkritje spominske plošče narodni he-
rojki Majdi Šilc na rojstni hiši v Kržetih 22. 
julija 1952.

Med obletnicami nikakor ne moremo 
prezreti 85-letnice smrti univerzitetne-
ga profesorja dr. Ivana Prijatelja (23. maj 
1937). Leta 1942 je bil postavljen njemu v 
čast pred Narodno in univerzitetno knjižni-
co v Ljubljani spomenik z doprsnim kipom, 
delo Franceta Goršeta. 15 let po smrti so se 
mu kolegi slavisti poklonili 25. maja 1952 
z odkritjem spominske plošče na rojstni 
hiši na Vinicah. Drug pomemben mejnik  
je poimenovanje Osnovne šole Sodražica 
po dr. Ivanu Prijatelju, kar se je zgodilo na 
svečani proslavi 8. februarja 1972, pred 50 
leti. Pobudo za poimenovanje šole po ve-
likem rojaku je dala ravnateljica prof. Zin-
ka Benulič.  Hvalevredno dejanje.  Mnoge 
osnovne šole, tudi nekatere v ne tako od-
daljeni soseščini, se žal ne imenujejo po 
pomembnih možeh ali ženah iz lokalnega 
okolja. Ne nazadnje ima poimenovanje šo-
le velik simbolni pomen. Vedno sem s po-
nosom povedal ime naše šole. In verjetno 
večina učencev! V spomin na obe obletni-
ci se bomo velikemu proučevalcu sloven-
ske knjižne besede poklonili z odkritjem 
doprsnega kipa. 

Letos se svojih začetkov spominjajo ne-
katera  društva.  6. januarja 1932, torej pred 
90 leti, je bila ustanovljena samostojna če-
belarska podružnica v Sodražici. Leto 1962 
velja kot ustanovno za Društvo upokojen-
cev Sodražica.  Pred 50 leti je bil tudi ura-
dno registriran Klub malega nogometa. 

Prav gotovo pa ne smemo spregleda-
ti 10-letnice nove športne dvorane, ki je 
bila slovesno predana svojemu namenu 
ob občinskem prazniku 30. oktobra 2012. 
Športnega in kulturnega utripa si brez nje 
verjetno ne predstavlja danes noben Sod-
ražan.  Je pa tudi eden (naj)vidnejših do-
sežkov naše občine.

Upamo, da se v letu 2022 vendarle  izvi-
jemo iz neprijetnega in za vse že nadležne-
ga primeža epidemije korona virusa. Zato 
bo morda lažje praznovati te ali še kakšno 
drugo obletnico.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših 
domovih
Kako delujejo drzni tatovi?

•	Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne. 
•	Tatovi delujejo v skupinah.
•	Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma; 

pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici 
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in 
poskuša zvabiti stran od doma. 

•	Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?

•	Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na tel-
efonsko številko 113.

•	Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
•	Neznancev ne spuščajte v svoj dom. 
•	Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
•	V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma. 
•	Na pojav takšnih oseb opozorite sosede. 
•	Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo po-

zorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?

•	Obvestite policijo na telefonsko številko 113. 
•	Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer 

odhoda ipd.). 
•	Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so 

bili ti v stiku.
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Obisk knjižnice v 
Krekovem domu

Vsi razredi razredne stopnje OŠ Sod-
ražica smo v decembru 2021 in januarju 
2022 obiskali Knjižnico Miklova hiša, od-
delek v Sodražici. Sprejela nas je knjižni-
čarka Anica Mohar, ki je cel mesec za nas 
pripravljala ure v knjižnici. Sprejela nas je 
ob torkih in četrtkih, vsak razred pose-
bej. Učiteljice in njihovi učenci so bili z 
obiskom zelo zadovoljni, saj so spoznali 
zanimive stvari in prisluhnili čudovitim 
pravljicam in zgodbam ter bili ob obisku 
dejavni. Knjižničarka je za vsak razred 
pripravila drugačen, starosti in opisme-
njenosti primeren program. 

Obiska so se udeležili tudi učenci POŠ 
Sveti Gregor, ki poročajo: »Knjižničarka 
Anica nam je zelo nazorno razložila in po-
kazala, kako so knjige v knjižnici razpore-
jene. Na koncu nam je prebrala pravljico 
Abir. Preživeli smo zanimivo uro.« Učen-
cem je zastavila različne uganke, preizku-
sili so se še v reševanju knjižnega izziva, 
Jakob je bil kasneje tudi izžreban.

Prvošolci so bili navdušeni nad števi-
lom knjig, ki so jih videli v knjižnici. Pog-
lejmo si nekaj njihovih izjav:  

• Všeč so mi bili barvni stolčki, knji-
ge, Božički in ko je knjižničarka 
brala knjigo. (Gašper, 1. a)

• Knjižničarka je imela lep zvonček. 
(Tjaša, 1. a)

• Razložila nam je, česa ne smemo 
početi s knjigo. (Viktorija, 1. b)

• Všeč mi je bilo, ko nam je pokaza-
la, na katerih policah so knjige za 
otroke in na katerih so knjige za 
odrasle. (Andraž, 1. b)

• Knjižničarka nam je povedala, da 
knjigo, ki nam ni všeč, odložimo na 
okroglo mizo. (Tia, 1. b)

Drugošolci so v knjižnici poslušali pra-
vljico in spoznali, kaj pomenijo barvne 
oznake na knjigah ter kako so razvršče-
ne. Učiteljica Anja pravi: »Ko so otroci 
izvedeli, da lahko v knjižnici tudi pišejo 
domačo nalogo, jih je kar nekaj izjavilo, 
da bodo večkrat prišli tja napisat doma-
čo nalogo.«

Tretješolci so spoznavali različne knji-
žne zbirke, ugotavljali prednosti takšne-
ga branja in se igrali kviz. S pomočjo 
besedila so ugotavljali naslove knjig. 
Učiteljica Milena pove: »Ura je hitro mi-
nila, saj je bila pestra in razgibana. Svoj 
čar pa ima seveda tudi menjava okolja 
in "učiteljice".«

Četrtošolci smo spoznali, kaj pomenijo 
oznake knjig (UDK), iskali knjige na po-
licah s pomočjo teh oznak ter brskali po 
knjigah. Po dva učenca sta iskala knjigo, 
da bi našla odgovor na zanimivo vpra-
šanje, ki sta ga dobila na kartončku, na 
primer: 

• Midve z Eleno sva našli, kako se 
reče vbočenim in izbočenim ogle-
dalom. (Polona)

• S Kim sva morali poiskati knjigo 
o Velikem kitajskem zidu in najti, 
koliko je dolg. (Zala)  

• Midva z Jakobom sva morala v knji-
gi Svetovna verstva poiskati, kje 
živijo grški bogovi. (Ožbej)

• S Svitom sva imela področje geo-
logije. V knjigi sva poiskala podat-
ke o razcepljenih celinah. (Domen)

Kim je po obisku povedala: »Najbolj mi 
je bilo všeč, ko nam je knjižničarka pove-
dala, kaj pomenijo oznake na knjigah in 
na koncu, ko smo si sami izbrali knjigo 
in si jo ogledali.« 

Petošolcem je Anica Mohar predsta-
vila, kje najdejo strokovno literaturo z 
različnih področij, nato pa so izdelova-
li plakate, vsak na svojo temo. Učiteljica 
Suzana pravi: »Menim, da je bila delav-
nica za učence res izvedena ob pravem 
času, ko se učenci pripravljajo na izde-
lovanje plakatov, seminarskih nalog in 
referatov. Kljub zahtevnosti obravnava-
ne tematike pa je bilo vse razloženo na 
učencem prilagojen ter zanimiv način. 
Učenci so z navdušenjem izdelovali pla-
kate, izdelki so bili čudoviti in zelo pouč-
ni. Po delavnici smo že skoraj pravi stro-
kovnjaki v izdelovanju plakatov.«

Ob tej priložnosti se učiteljice razredne 
stopnje OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
in POŠ dr. Janeza Evangelista Kreka Sve-
ti Gregor zahvaljujemo knjižničarki Anici 
Mohar za odlične urice, ki jih je pripravila 

za nas. Prepričane smo, da bodo učenci 
večkrat prišli v splošno knjižnico in ra-
je posegali po knjigah, ki so raznolike – 
prav vsak lahko najde vsaj eno, ki jo bo 
z veseljem prelistal in če ne že zdaj, pa 
kmalu tudi sam prebral.

Ana Porenta
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Tridnevna šola v naravi v 
Osilnici pri Kovaču
Klavdija Janež, učiteljica
Foto: Eva Kebe, učiteljica

Letos so epidemiološke razmere do-
puščale, da so se učenci 1. razredov od 
20. do 22. 12. 2021 udeležili tridnevne šo-
le v naravi v Osilnici pri Kovaču, v okviru 
katere smo izvedli 10-urni tečaj prilaga-
janja na vodo. Učenci so se pod budnim 
očesom treh učiteljev plavanja preko raz-
ličnih iger za razvijanje občutka za upor 
vode, pravilno dihanje, plovnost in drse-
nje v vodi ter ob uporabi plavalnih pri-
pomočkov učili pravilne tehnike prsnega 
plavanja. 

Vremenske razmere so bile dokaj ugo-
dne, zato smo izvedli tudi veliko dejav-
nosti na prostem. Sprehodili smo se po 
sončno obsijani Osilnici in si ogledali 
deželo Petra Klepca, spoznavali gozd in 
življenje v njem, si ogledali oboro z jeleni 
in jih tudi hranili, se preizkusili v ribolovu 
in lokostrelstvu. Nekaj časa smo nameni-
li utrjevanju računanja. Večere smo pre-
življali ob poskočni glasbi, petju, plesu, 
skupinskih igrah, ogledali smo si božični 
risani film Grinch.

Učenci so se v tem času še bolje spoz-
nali, oblikovala so se nova prijateljstva, 
razvijali so samostojnost in pozitivno sa-
mopodobo ter pridobivali samozavest. 
V prostem času so se družili v sobah, se 
igrali družabne igre ali s svojimi najljub-
šimi igračami.  

Vsi učenci so napredovali po svojih 
zmožnostih. Potrebno pa je poudariti, da 
je šlo predvsem za prilagajanje na vodo, 
da učenec izgubi morebiten strah pred 
vodo in pridobi pozitivne izkušnje z njo 
že na samem začetku.

Aktivnosti so potekale skozi ves dan, 
učenci so bili ves čas zaposleni, tako da 
časa za domotožje ni bilo. Po vrnitvi v šo-
lo so povedali, da jim je bilo v šoli v nara-
vi večinoma zelo všeč, so pa polni novih 
izkušenj in prijetno utrujeni ob prihodu 
v Sodražico vseeno veselo stekli v objem 
svojih staršev. Taka doživetja so za prvo-
šolce zelo pomembna, saj je življenje v 
šoli v naravi precej drugačno od pouka v 
šoli, učijo se tudi sobivanja z drugimi so-

šolci in učitelji, krepijo medsebojne od-
nose in pridobivajo dragocene izkušnje 
za življenje.

Šolske Prešernove nagrade 2022
Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica OŠ
Foto: arhiv OŠ

Na Osnovni šoli dr. Ivana Prijatelja Sod-
ražica smo se v petek, 4. februarja, pok-
lonili Prešernu in drugim ustvarjalcem. 
Pripravili smo kulturno prireditev ob sode-
lovanju učencev šole, ki so pokazali svojo 
ustvarjalnost na glasbenem, besednem, 
dramskem in plesnem področju. Tokrat 
je bila prireditev drugačna, saj smo točke 
kulturnega programa vnaprej posneli in jo 
spremljali na daljavo preko MS Teamsov. 
Žal se nismo osebno srečali na prireditvi 
v dvorani, razstavo likovnih izdelkov v av-
li šole smo občudovali preko posnetka in 
tudi podelitev šolskih Prešernovih nagrad 
smo izpeljali drugače. Verjamem, da smo 
tudi na takšen način začutili pomen kul-
turnega praznika.  

V današnjem hitrem tempu življenja pa 
še obstajajo otočki, ki so polni sanj, idea-
lov, otroških misli in prešernega nasmeha 
otrok. Ta otoček je v šoli, in tudi v šoli na 
daljavo. V šoli, ki je polna zahtevne sno-
vi, učenja in trdega dela in kjer se vsemu 
navkljub skrivajo sanje, nagajivosti in iskri-

ce v očeh. In kjer kar naprej iščemo vezi 
med ljudmi. Kulturna prireditev ob Prešer-
novem dnevu je znova dokaz, da lahko 
stkemo niti med seboj tudi drugače.

Ob slovenskem kulturnem prazniku se 
podeljujejo Prešernove nagrade za do-
sežke na področju kulturnega ustvarja-
nja. Na naši šoli smo že šestnajstič po-
delili ŠOLSKE PREŠERNOVE NAGRADE in 
se zahvalili šestnajstim devetošolcem za 
njihov prispevek in sodelovanje na šolskih 
in občinskih kulturnih prireditvah v času 
osnovnošolskega izobraževanja. S svojo 
ustvarjalnostjo so pustili poseben kulturni 
pečat šoli in kraju. 

Šolske Prešernove nagrade 2022 so 
prejeli:
Tilen Adamič, Lana Arko, Maja 
Debeljak, Hanna Kordiš, Sara Lavrič, 
Zina Lovšin, Glorija Lušin, Anej 
Mehmedović, Lana Oblak, Matej 
Osojnik, Nik Petrič, Jerca Piršič, Jana 
Turk, Tjaša Šijanec, Zala Zabukovec in 
Laura Zajc. 
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Praznični utrip v enoti vrtca

Cvar, Nika Cvar, Jan Divjak, Maks 
Petrič, Manca Levstek

• iz 8. b razreda: Evgen Indihar, 
Mark Adamič, Ajda Klun in Jernej 
Glavonjič

• iz 9. razreda: Jerca Piršič, Lana 
Oblak, Tilen Adamič, Zala Kovačič, 
Zala Zabukovec, Zina Lovšin, Sara 
Lavrič, Tjaša Šijanec, Izak Oražem, 
Matic Lavrič, Jan Košir, Timotej 
Arko, Laura Zajc in Hanna Kordiš.

S šolskim likovnim projektom smo tok-
rat poskrbeli za podrobnejše spoznava-
nje slovenskih umetnikov in umetnic, 
spoznali njihov umetniški pogled in likov-
no izraženje motivov slovenskih žena, ki 
so skozi čas pustile pomemben pečat v 
kulturi življenja.

Tadeja Topolnik, pomočnica ravnateljice  

Kljub pandemiji, ki nam še vedno hro-
mi življenje in terja od nas upoštevanje 
številnih ukrepov, smo se v vrtcu zapos-
leni trudili otrokom november in decem-
ber narediti kolikor se da prijeten in na 
različne načine pričarati v vrtcu prazni-
čen utrip.

Na Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 
11.) je vse skupine vrtca obiskal čebelar, 
za nazorno predstavitev življenja čebel 
pa je že drugo leto poskrbela tudi na-
ša vzgojiteljica Urška R. Milavec, ki je 
otrokom pokazala čebelarsko opremo, 
jim razložila, kako se jo uporablja, ter 
svojo delavnico zaokrožila z degustaci-
jo čebeljih produktov (medu, peloda in 
propolisa).

V jesenskih in zimskih mesecih so 
vzgojiteljice dejavnosti povezale z aktu-
alnimi prazniki, tako sta bili eni izmed 
priljubljenih tem v skupinah čarovništvo 
in spomin na umrle. Otroci so pod men-
torstvom vzgojiteljic ustvarjali risbe, iz-
dolbli buče, ki so nato krasile izložbe v 
poslovalnici trgovine Bags&More in Offi-
ce&More v Ribnici. Otroke vseh skupin je 
obiskala vzgojiteljica Meta Hribar kot ča-
rovnica Uršulinka, ki je skušala otrokom 

Tudi letos smo v pripravah na sloven-
ski kulturni praznik izpeljali tradicionalni 
šolski likovni projekt z motivi slovenskih 
žena. Likovna naloga je bila poustvarja-
nje likovnega motiva slovenskih žena, 
povzeta po znanih slovenskih umetni-
kih in umetnicah (od Matevža Langusa, 
Jurija Šubica, Jožefa Petkovška, Matije Ja-
me, Maksima Sedeja, Ferda Vesela, An-
tona Kosa do Ivane Kobilice in drugih). Z 
razstavo likovnih del učencev (t. i. zinov) 
ob kulturnem prazniku v avli šole pred-
stavljamo zin kot sodobno obliko ume-
tniškega ustvarjanja. Nastal je čudovit 
mozaik zinov, ki je vreden ogleda.

Avtorje najboljših izdelkov smo nagra-
dili s priznanjem in z obiskom kulturne 
prireditve – predstave v Ljubljani. Nagra-
jenci letošnjega projekta so:
• iz 6. a razreda: Leila Strac, Eva Škulj, 

Tinkara Arko in Loti Henigman
• iz 6. b razreda: Kiara Oblak, Primož 

Žgajnar, Neja Mehič Kersnič, Tjaša 
Oražem in Tamara Gornik 

• iz 7. a razreda: Lija Putre in Neja 
Prilesnik 

• iz 7. b razreda: Veronika Bačnik, 
Maria Cohanska, Klara Pintar

• iz 8. a razreda: Iza Debeljak, Neja 

približati lik čarovnice ter jih spodbujala, 
da bi se otresli strahu pred čarovnicami. 
Pri Zajčkih so izdelovali ikebane za gro-
bove svojih dedkov in babic. 

Otroci iz skupin Metuljčki, Slončki, 
Medvedki, Zajčki in Levčki so s svojimi 
prispevki pod mentorstvom vzgojiteljic 
Mirjam Peterlin, Tadeje Korelc, Dragice 
Lovšin, Petre Arko in Dragice Debeljak 

sodelovali v kreativno-dobrodelnem na-
tečaju Rišem za prijatelja na temo slo-
venske/svetovne znamenitosti ali vzorci. 
Natečaj je razpisala trgovina Bags&More 
in Office&More. Otroci in vzgojiteljici Dra-
gica Lovšin in Urška R. Milavec iz skupine 
Medvedki pa so za svojo ustvarjalnost 
prejeli praktično nagrado revije Unikat.

Vzgojiteljice Laura Strah, Melanija Zo-
bec in Štefka Debeljak so skupaj z otroki 
iz skupin Ježki, Čebelice in Polžki sode-
lovale pri izdelavi prazničnega koledarja. 
Okrasili so smrečice iz recikliranega ma-
teriala za pravljični gozd.
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Nastop Glasbene šole Ribnica smo le-
tos spremljali na posnetku preko računal-
nikov v posamičnih skupinah. Mažoret-
ke letos žal niso nastopile pri nas, ravno 
tako zaradi neugodnih epidemioloških 
razmer nismo mogli izvesti načrtovane 
predstave vzgojiteljic za otroke in starše 
v okviru obiska Dedka Mraza ter božič-
no-novoletnega bazarja. 

Otroci iz skupin drugega starostnega 
obdobja so po mehurčkih obiskali knji-
žničarko v sodraški knjižnici, otroke iz 
prvega starostnega obdobja pa je knji-
žničarka obiskala v vrtcu.

Vse otroke je najbolj presenetil in 
razveselil obisk Dedek Mraza, ki je vse 
igralnice obdaril z igračami, poleg tega je 
podjetje Hofer letos že četrtič v praznič-
nem decembru prispevalo darila za otro-
ke našega vrtca. 

Članice društva Poprtnik so ponovno 
organizirale delavnico peke golobičk iz 
kruha za otroke iz skupin Zajčki, Medved-
ki, Levčki in Slončki. Vzgojiteljici Petra Ar-
ko in Maruša Novak sta skupaj s svojo 
skupino na razstavo poprtnikov prinesli 
tudi svoj poprtnik.  

Vzgojiteljice so letošnje leto poskrbele 
za čudovito praznično dekoracijo vrtca 
na temo božične zgodbe Jakec in božič-
na skrivnost avtorice Maje Kramar. Idejno 

zasnovo je prispevala vzgojiteljica Laura 
Strah, iz fotografij praznično okrašenega 
vrtca ter z besedilom zgodbe o Jakcu, Bo-
žičkovem pomočniku, pa je vodja aktiva 
vrtca, Nika Mesec, izdelala video zgodbo 
kot božično-novoletno voščilo za starše, 
ki so ga vzgojiteljice po eAsistentu pos-
lale staršem, na ogled pa je tudi na sple-
tni strani Youtuba. Praznični december 
smo kot vsa leta zaokrožili s prazničnim 
kosilom.

Božična zgodba, Jakec, Božičkov po-
močnik, pripoveduje o lisjačku, ki si v 
življenju najbolj želi postati Božičkov 
pomočnik. Odpravi se v Božično deželo, 
kjer mu že jelen na vratih pojasni, da so 
bili do sedaj lahko Božičkovi pomočni-
ki samo palčki. Klub vsemu ga pelje do 
glavnega pomočnika, ki mu da prilož-
nost in ga dodeli na prvo postajo, kjer 
pomočniki berejo pisma otrok. Lisjaček 
ne more opraviti zadane naloge, ker ne 
zna brati. Glavni pomočnik mu da še eno 
priložnost, da dela na postaji, kjer zavija-
jo darila. Zaradi ostrih krempljev lisjaček 
strga darilni papir in si tako zapravi drugo 
priložnost. Na srečo se izkaže s svojim 
izjemnim vohom ter pomaga palčkom 
poiskati izgubljeno darilo – punčko iz 
cunj. Božičku pa dokaže, da je vreden 
biti njegov pomočnik, predvsem zaradi 

svoje iskrenosti, saj drži obljubo in ne iz-
da božične skrivnosti. Celotno zgodbo si 
lahko preberete na spletni strani http://
mrzlakava.si/bozicna-zgodba-jakec-in-
-bozicna-skrivnost/ . 

Ob zaključku leta se iskreno zahva-
ljujem vsem zaposlenim in drugim zu-
nanjim izvajalcem, ki ste prispevali svoj 
del k prazničnemu utripu v vrtcu ter se 
priporočam za nadaljnje sodelovanje.

Druga obletnica projekta PROSTOFER 
Milka Gornik
Foto: Darja Vetrih

Na županovi desni sedi Miha Bogataj, direktor zavoda Zlata mreža, ki 
organizira mrežo Prostofer.

Minili sta dve leti od prvih korakov do 
pristopa k projektu Prostofer. 6. 11. 2019 
je bil izveden prevzem avtomobila sku-
paj z županom Blažem Milavcem, koor-
dinatorjem Zlate mreže Mihom Bogata-
jem in prostovoljci, ki so se prijavili kot 
prostovoljni šoferji.

Pobuda za tako obliko pomoči je bila 
na občino podana s strani projekta Sta-
rejši za starejše, ki ga že štirinajsto leto 
izvaja Društvo upokojencev z aktivnimi 
prostovoljkami. S strani občinskega sve-
ta je bil projekt pozitivno sprejet.

V prvih poprazničnih dneh pa smo 
prostoferji dobili prijetno vabilo mag. 
Blaža Milavca na srečanje in pogosti-
tev v gostišče Urška v Zamostcu. Zbrali 
smo se 6. 1. 2022 ob 12. uri. Poleg žu-
pana Blaža sta bila prisotna tudi Darja 
Vetrih in koordinator Zlate mreže Miha 
Bogataj. Pozdravni govor je imel župan, 
spodbudne besede pa nam je namenil 
tudi koordinator Miha. Izkazalo se je, da 

so taka srečanja pozitivna glede na iz-
kušnje prostoferjev in potreb občanov.

Ob slovesu smo vsi prisotni prejeli 
praktična darila s strani Občine. Od Zla-
te mreže pa je za zimske razmere darilo 

dobil tudi avto. Na koncu se lepo zah-
valjujem Občini Sodražica, Zlati mreži 
in vsem šoferjem, ki svoj čas delimo za 
ljudi, ki nas potrebujejo. Uspešno in po-
zitivno leto ter srečno vožnjo.
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Alenka Adamič, mag. farm.
Foto: Freepik

Prehladna obolenja – 
spremljevalci zime (2. del)

Trenutno je na trgu več zdravil, ki vse-
bujejo kombinacije različnih zdravilnih 
učinkovin, npr. poleg paracetamola ali 
acetilsalicilne kisline tudi učinkovine, ki 
zmanjšujejo nabreklost nosne sluznice 
ter zdravilne učinkovine, ki blažijo dražeč 
kašelj. Pogosto je zdravilom dodan vita-
min C. Prednost tovrstnih kombiniranih 
zdravil je v tem, da lahko z enim zdravi-
lom ublažimo več simptomov hkrati, ven-
dar pa je s tem tudi povečano tveganje 
za neželene učinke, zlasti pri kroničnih 
bolnikih. Takšna zdravila priporočamo le 
takrat, ko so izraženi vsi simptomi, ki jih 
zdravilo zdravi.

Pri zdravljenju prehladnih obolenj lah-
ko pomagajo tudi pripravki rastlinskega 
izvora (čaji, raztopine, kapljice, sirupi, 
mazila), ki jih lekarniški farmacevti lah-
ko svetujemo za lajšanje različnih tegob, 
povezanih s prehladom.

Antibiotiki niso učinkoviti proti viru-
snim obolenjem, nepotrebna uporaba 
lahko vodi do razvoja bakterij, ki so od-
porne na antibiotike.

Obisk zdravnika je potreben, kadar 
znaki prehladnega obolenja brez izbolj-
šanja trajajo dlje kot en teden, kadar so 
bolečine v žrelu tako hude, da otežuje-
jo požiranje, pri močnem glavobolu, ko 
bolečina seva v predel obraza, pri močno 
povišani telesni temperaturi, ki traja več 
kot tri dni.

Posvet z zdravnikom glede zdravljenja 
prehladnih obolenj je smiseln tudi pri ne-
katerih kroničnih boleznih (srčno-žilne 
bolezni, sladkorna bolezen, astma, bron-
hitis). Virusna okužba zgornjih dihal lah-
ko pri astmatikih izzove napad, prehlad 
lahko poslabša tudi stanje pri bolnikih s 
kroničnim bronhitisom.

Pri hujših oblikah prehladnih obolenj 
obisk zdravnika svetujemo tudi noseč-
nicam, majhnim otrokom ter starejšim. 
Nosečnicam ter doječim materam odsve-
tujemo uporabo večine zdravil, ki se upo-
rabljajo pri prehladu.

Čeprav je večina zdravil, ki jih uporab-
ljamo za lajšanje znakov prehlada, na vo-
ljo v lekarni brez recepta, tudi ta zdravila 
lahko vplivajo na delovanje drugih zdra-
vil ter povzročajo zaplete nekaterih bo-
lezni. Prvo pravilo je, da zdravila vedno 
jemljemo skladno z navodili, ki so prilo-
žena zdravilu. Posebno pozornost mo-

Viri
1. Pisk N. et.al. Samozdravljenje – priročnik za 
bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko 
društvo, 2011: 14–18 
2. Kerec Kos M. Medsebojno delovanje zdravil 
brez recepta z drugimi zdravili. FarmVestn 
2011; 62: 195–202.

ramo nameniti bolnikom, ki se sočasno 
zdravijo z več zdravili.

Acetilsalicilna kislina poleg tega, da 
znižuje telesno temperaturo, lajša bole-
čine in vnetja, vpliva tudi na strjevanje 
krvi. Zato se uporabi acetilsalicilne kisline 
izogibamo pri tistih bolnikih, ki že jem-
ljejo zdravila proti strjevanju krvi oziroma 
so nagnjeni h krvavitvam. Acetilsalicilni 
kislini se morajo izogibati tudi astmatiki 
(zdravilo lahko sproži astmatični napad), 
bolniki z razjedo na želodcu (zdravilo lah-
ko poškoduje želodčno sluznico), bolniki 
ki jemljejo metotreksat, bolniki s hudo 
ledvično ali jetrno odpovedjo. Zdravil, ki 
vsebujejo acetilsalicilno kislino, ne da-
jemo otrokom. Izogibamo se tudi sočas-
nemu zdravljenju z acetilsalicilno kislino 
in naslednjimi zdravili: druga protivnetna 
zdravila, zdravila za zdravljenje sladkor-
ne bolezni, diuretiki, nekatera zdravila za 
nižanje krvnega tlaka.

Zdravila s paracetamolom imajo manjši 
vpliv na želodčno sluznico ter strjevanje 
krvi. Uporabe paracetamola ne svetuje-
mo bolnikom, ki imajo okvaro jeter ali 
hujšo okvaro ledvic. Na slovenskem trži-
šču je veliko različnih zdravil, ki vsebujejo 
paracetamol, zato moramo biti previdni, 
da ne zaužijemo prevelikih odmerkov 
ter s tem potenciramo neželene učinke. 
Bolniki pogosto jemljejo zdravila s para-
cetamolom in vitaminom C preventivno, 
da bi se izognili prehladnim obolenjem 
ter izboljšali odpornost. Tovrstno upora-
bo odsvetujemo, kajti na tržišču je do-
volj drugih pripravkov za spodbujanje 
odpornosti organizma. Dolgotrajno je-
manje paracetamola ima lahko negativ-
ne učinke na delovanje jeter.

Na tržišču je več zdravil za zdravljenje 
prehladnih obolenj, ki poleg paraceta-
mola ali acetilsalicilne kisline vsebujejo 
še učinkovine, ki lajšajo težave zamaše-
nega nosu, učinkovine, ki blažijo dražeč 
kašelj, dodana sta lahko še kofein ali vi-
tamin C. Zaradi večjega števila učinkovin 
moramo biti ob uporabi tovrstnih zdravil 
še bolj pozorni na morebitna tveganja ter 
medsebojno delovanje z drugimi zdra-
vili. Učinkovin, ki zmanjšujejo izcedek iz 
nosu ter olajšajo dihanje pri zamašenem 
nosu, katere pogosto vsebujejo kombini-
rana zdravila v obliki tablet za zdravljenje 
prehladnih obolenj, ne smejo jemati bol-

niki z visokim krvnim tlakom, povečanim 
delovanjem ščitnice, sladkorno bolezni-
jo, srčnimi boleznimi. Odsvetuje se tudi 
sočasna uporaba z nekaterimi zdravili za 
zdravljenje motenj razpoloženja ter z ne-
katerimi zdravili za zdravljenje povišane-
ga krvnega tlaka. Prav tako odsvetujemo 
sočasno uporabo tovrstnih pripravkov s 
kapljicami za nos, ki vsebujejo učinko-
vine, ki zmanjšujejo nabreklost nosne 
sluznice.

Pomembno je, da se pred uporabo ka-
teregakoli zdravila brez recepta pri kro-
ničnih bolnikih predhodno posvetujete 
z lekarniškim farmacevtom ter preberete 
priloženo navodilo za uporabo. Enako ve-
lja tudi za prehranska dopolnila.

V boju s prehladnimi obolenji lahko ve-
liko storimo sami. Najpogosteje se oku-
žimo z dotikanjem površin, na katerih so 
prisotni virusi in te nato z rokami prene-
semo na očesno ali nosno sluznico. Ka-
pljična okužba s kihanjem ali kašljanjem 
je šele na drugem mestu. Zato je najpo-
membnejši ukrep v boju z vsemi virusi 
redno temeljito umivanje rok. Roke si 
umivamo pred pripravo hrane, pred ob-
rokom, po kihanju ali kašljanju, po upora-
bi toaletnih prostorov, javnega prevoza ...

Imunsko odpornost organizma krepi-
mo tako, da se veliko gibamo na svežem 
zraku, uživamo raznovrstno prehrano z 
veliko sadja in zelenjave ter zadosti spi-
mo. Hladno jesensko-zimsko vreme naj 
ne bo razlog, da ostajamo doma, pač 
pa se primerno oblečeni odpravimo v 
naravo.
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Uživanje vode (2. del)

Katarina Arko iz društva ZDRAV.si

Kako, koliko, kdaj in kakšno vodo piti?

Zjutraj na tešče je dobro, da popijemo 
vsaj 2–3 dcl alkalne vode, to je pH 7, ki ga 
ima izvirska voda ali voda iz pipe, naj bo 
mlačna. Lahko ji dodamo žlico slanice, ki 
jo pripravimo iz himalajske soli, namoče-
ne v vodi. Tudi Donat je dobra izbira, če je 
mlačen in postan, brez mehurčkov. Vodo 
zjutraj popijemo na dušek – ne samo, 
da bo počistila naše telo nesnag, ki so 
se nabrale tekom noči, zaradi mineralov 
se bo tudi lažje absorbirala v celice. To 
vedno naredimo pred vsemi drugimi vno-
si kakršnih koli dodatkov in hrane v telo. 
S tem ga prečistimo in navlažimo, zlasti 
črevesje, ki optimalno deluje zjutraj med 
5. in 7. uro. Naj nam to postane rutina. 

Pijemo vedno vsaj 30 min pred jedjo 
– obrokom. S tem telo pripravimo na iz-
ločanje želodčnih sokov, ki so nujni za 
prebavo hrane in potrebujejo veliko vo-
de, da jih je dovolj za kvalitetno preba-
vo, s čim manj odpadnih kislin. Nikoli ne 
pijmo med jedjo, ker bi razredčili želod-
čno kislino, ki mora imeti pH 1,3 v času 
prebave. Če imamo težave s prebavo oz. 
pomanjkanjem želodčne kisline, lahko v 
vodo, ki jo popijemo pred obrokom, do-
damo ½ žličke jabolčnega kisa ali par 
kapljic limone.    

Kuhana prevreta voda ima kisel značaj, 
zato jo pijmo tekom dneva, ko je hrana v 
želodcu, ali pred obrokom. Pri glavnem 
obroku lahko popijemo tudi kozarec vi-
na. Tudi pred spanjem popijmo toplo 
oplemeniteno vodo z limono ali malce 
jabolčnega kisa. 

Temperatura vode, ki jo pijemo tekom 
dneva po požirkih, je odvisna od tipa – 
morfologije posameznika. Oseba, ki je 
bolj ledvičnega značaja in jo konstantno 
zebe, naj pije toplo, skoraj vročo vodo, 
seveda, ne da se opari – vsaj 39 stopinj, 
kar je delovna temperatura želodca. S 
tem ga pazi, da ne troši dodatne ener-
gije za segrevanje vsebine. Za osebe, ki 
so bolj vroče, je voda seveda lahko sob-
ne temperature. Prevroča pijača in hrana 
lahko poškodujeta debelo črevo, lahko 
sta tudi vzrok za nastanek raka na DČ (de-
belem črevesju). 

Ko se sprašujemo, ali dovolj popijemo, 
saj so normativi zelo različni, je dobro 
imeti pred očmi svoje telo in ga spremlja-
ti. Nekaterim je 3 litre premalo, nekateri 
težko spravijo 1 liter vode vase. Pri vsem 
se je potrebno zavedati, da govorimo o 

VODI, kar ne pomeni sokov, čajev, kave, 
juhe … Vse, kar ima okus, ni VODA, tem-
več hrana. Pijače, ki jih pogosto uživamo, 
naj bodo sokovi, kava, nekateri čaji, pivo, 
vino so diuretiki. Potrebno bi bilo zraven 
popiti še 2 dcl vode, kar pa seveda red-
ko kdo počne. Poleg tipičnih čajev, ki so 
diuretiki, npr. črni čaj in  drugi, ki vsebu-
jejo kofeine in teine, so to tudi nekateri 
zeliščni čaji, peteršilj, navadni slez, re-
grat (list in korenina), ingver, zelena … 
Odlično prečistijo ledvice in urogenitalni 
trakt, vendar ne nadomeščajo vode. Po 
daljšem časovnem obdobju uživanja to-
vrstnih pijač se telo izsušuje, prav tako 
tudi učinkovine čajev ne pridejo na ciljno 
mesto zaradi pomanjkanja hidracije in so 
tako brez učinka.

Koliko popiti je odvisno od konstitucije 
posameznika, od letnega časa, od nje-
govega načina življenja, aktivnosti, zdra-
vstvenega stanja in še bi lahko našteva-
li. Načelo na 10 kg telesne teže 2–3 dcl 
vode je nekje povprečje, z upoštevanjem 
vsega prej naštetega. (+ - ) 

Potrebno je spremljati svoje telo in po-
čutje, da se telo ne izsuši, kajti značilno 
je, da z leti želja po pitju upada in veči-
na starostnikov ne čuti potrebe po pitju 
vode. Telo se izsuši v celoti, od fascij do 
kosti, možganov in črevesja. Ne deluje 
optimalno, se ne regenerira, postaja ved-
no bolj zakisano zaradi neizločanja pre-
snovkov pri prebavi, pojavljajo se suha 
usta, ustnice, koža, sluznice, vedno več 
je bolečin, nastajajo vnetja, ki postanejo 
lahko kronična. Priporočam knjigo »Telo 
kliče po vodi« avtorja dr. Batmanghelidja.  

Tekom dneva za ustrezno hidracijo pi-
jemo po požirkih, le tako bo voda doseg-
la vsako celico v telesu. V zimskem času, 
če pijemo toplo ali vročo vodo, ji lahko 
dodamo tudi kakšno toplo zelišče, cimet, 
nageljnovo žbico, koriander, lovor, kumi-
no, komarček, janež. Vse to so tople za-
čimbe in antioksidanti. Z začimbami pa 
seveda ne pretiravamo – uporabljamo 
posamezno v vodi, ki jo prevremo ali na-
močimo tekom noči. Dehidracija je pozi-
mi pogost pojav. Hlad, veter, zakurjeni in 
klimatizirani prostori izsušujejo telo. Ker 
nas zebe, manj pijemo. Pijmo, preden ob-
čutimo žejo. Dehidracija je spremljevalka 
tudi bruhanja in driske. Takrat dodamo 
elektrolite, to sta natrij in kalij. 

Če si prikličemo v spomin letošnje po-

letje in vpliv močnih nalivov na izsuše-
no zemljo, vemo, da se je zelo slabo na-
pojila, še vedno je bila žejna. Enako je v 
telesu. Ko popijemo kozarec ali dva na 
dušek, bo zelo malo ostalo v telesu. Vo-
da bi morala v telesu ostati vsaj 2 uri, ko 
jo spijemo. Če je čas krajši, je le odtekla 
skozi, tudi urin je takrat svetle barve, do-
čim pri dehidraciji postane značilno te-
mnejše barve in ima vonj. Obstaja prašek 
za rehidracijo, ki se ga v zimskem času 
priporoča starejšim osebam. Lahko pa 
to nadomestimo preprosto s slanico hi-
malajske soli ali solnega cveta, piranske 
soli. Sol ne sme biti rafinirana. Če želimo 
pridobiti budnost brez stranskih učinkov, 
pijmo dovolj toplo, skoraj vročo vodo in 
občutili bomo dovolj energije v telesu. 
Je odlično poživilo, ki nas naredi spro-
ščeno budne.

Zdaj smo v zimskem času, ki tudi pri-
pada elementu VODE in ker voda pozimi 
zmrzuje, poskrbimo za dovolj sprošče-
nega umirjenega gibanja in segrevanja 
telesa, da ohranimo pretočno, gibko telo 
in da vsaka celica dobi, kar potrebuje. 

Vsem želim NA ZDRAVJE!
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Ni pravega pusta brez krofov. Na Slovenskem sprva 
poimenovani kot dunajski krofi, kar jasno kaže na to, da smo 
jih Slovenci sredi 19. stoletja prevzeli od takratne gospode. V 
naših krajih poznamo tudi drugo ocvrto pecivo, npr. flancate, 
miške. Nekateri recepti so enostavni, nekateri bolj zapleteni, 
za vse pa je najbolj pomembno, da si za pripravo vzamemo 
dovolj časa. Še najbolje nam ti recepti uspejo, če smo v členu 
prenosa receptov iz roda v rod. Morda poznate mamin nasvet 
pri pripravi krofov: »Zapiraj vrata, da se krofi ne prehladijo.« 
Premalo ali preveč vzhajano testo ne bo imelo lepega venčka. 
Za najbolj norčav praznik v letu si lahko privoščimo visoko 
kalorično hrano, saj zatem sledi 40-dnevno postno obdobje. 

Tina in Ernest Pirnat

Pust, sladkih ust
Sestavine (za 20 krofkov):
400 g moke
1,5 dl mleka
50 g masla 
50 g sladkorja
1 suhi kvas (7 g)
1 jajce
žlička cimeta
pol žličke soli
olje za cvrenje 

Mini krofi

Postopek:
S segrevanjem mleka stopimo maslo. V skledi za testo 
zmešamo moko, sladkor, cimet, sol in suhi kvas. Na sredini 
naredimo jamico in vanjo zlijemo stepeno jajce in ohlajeno 
mleko z maslom. S kuhalnico dobro premešamo. Nato testo 
dobro pregnetemo še ročno. Če je potrebno, dodamo še 
malo moke. Testo ne sme biti niti prevlažno, niti presuho. To 
preverimo tako, da se testo na otip ne lepi na prste, hkrati pa 
se še vedno lahko pregiba. 
Testo pustimo počivati v naoljeni posodi, ki jo pokrijemo in 
postavimo na toplo. Počiva naj toliko časa, da pridobi dvojno 
prostornino (1–2 uri). 
V nadaljevanju vzamemo pekač s peki papirjem. Pred 
valjanjem kroglic testo še nekajkrat pregnetemo, da 
iztisnemo morebitne zračne mehurčke. Kroglice oblikujemo 
v velikost oreha. Pri polaganju na pekač kroglico z dlanjo 
rahlo potlačimo. Pekač pokrijemo s PVC folijo in ga še za 1 
uro postavimo na toplo. 
Pri cvrenju smo pazljivi na primerno temperaturo olja (cca. 
170 °C). Cvremo približno eno minuto na vsaki strani 
(opazujemo, da krofi počasi dobivajo zlato barvo).
Krofe še tople napolnimo s priljubljeno marmelado ali 
karamelo. Namesto klasičnega sladkornega posipa jih lahko 
pomočimo v toplo čokoladno zmes.

Nasvet: 
Mini krofi so posebno všeč tistim, ki jim je pomembno dobro 
razmerje med testom in količino polnila. Ljubitelji čokolade 
jih lahko z oblivanjem spremenite v čokoladne (kokosove) 
krogle. Ljubitelji okusov gozdnih sadežev lahko pri pripravi 
testa dodate žlico ali dve stlačenega sadja in krofi bodo še 
bolj drznega okusa. Tudi dodaten rumenjak testu ne bo 
naredil slabe usluge.

Sestavine:
2 pesti špinače
žlica olja
2 stroka česna
žlica moke
sol, poper, vegeta
1 jajce

Špinačna juha z jajčnimi 
vlivanci 

Postopek:
Na olju blanširamo špinačne liste in stroka česna. Ko 
so špinačni listi zmehčani, jih spasiramo s paličnim 
mešalnikom. V lončku zmešamo žlico moke, sol, poper 
in vegeto, vse skupaj primešamo špinači ter zalijemo z 
vodo. Ko juha zavre, vanjo zakuhamo jajčne vlivance, ki 
jih pripravimo tako, da eno jajce zmešamo z malo moke. 
Če je zmes pregosta, ji dodamo malce mleka. Tik pred 
serviranjem po želji dodamo žlico kisle smetane..
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Novo gasilsko vozilo
Blaž Mohar, podpredsednik GZ Ribnica in predsednik PGD Ribnica
Foto: Nika Možek, PGD Ribnica

15. 5. 2018 je bil datum, ko se je prvič 
sestala komisija za nabavo novega vozi-
la TRV-D. To je bil prelomen dan za PGD 
Ribnica, saj smo takrat začrtali plan za 
njegov nakup. Sledilo je ogromno sestan-
kov in usklajevanj tako na društveni ravni 
kot tudi med društvom in Občino Ribni-
ca. Potrebno je bilo najti skupen jezik. 
Naj povem, da ideja o tehničnem vozilu 
z dvigalom sega leta nazaj. Prve pogovo-
re o novem vozilu smo v društvu namreč 
imeli že leta 2014. Takrat so vse to bile 
želje, ki pa so rastle, in novi župan nam je 
prisluhnil ter podprl projekt. Nakup vozila 
za društvo predstavlja ogromen strošek 
in brez pomoči Občine bi bil še danes v 
oblakih. Ocenjena vrednost investicije je 
bila okoli 400.000 €. Občina je namreč 
za nakup vozila neposredno prispevala 
slabo polovico vseh potrebnih sredstev. 
Drugo polovico sredstev smo prispevali 
sami ob pomoči donacij podjetij in obča-
nov ter tudi iz sredstev, ki jih prejmemo 
od države za posredovanja ob prometnih 
nesrečah in nesrečah z nevarnimi snov-
mi, in seveda z lastnimi sredstvi. Finanč-
na konstrukcija je tako bila zaprta in maja 
2020 smo objavili javno naročilo za na-
kup novega vozila. 

Na objavljeni razpis se je prijavilo pod-
jetje Bijol d. o. o. ter nam poslalo ponud-
bo v treh sklopih – podvozje, dvigalo ter 
nadgradnja. Ponudba je bila sprejemljiva 
in v avgustu istega leta smo slavnostno 
podpisali pogodbo za dobavo. Rok za 
izvedbo je bil takrat nastavljen na april 
2022. Sledilo je nekaj sestankov in uskla-
jevanj in že smo prejeli prvi del – to je 
podvozje proizvajalca MAN. Drugi del 
– montaža dvigala – je sledil v Vuzenici 
v mesecu aprilu. Končna nadgradnja in 
gasilski izgled pa se je pričel avgusta is-
tega leta v podjetju Rosenbauer v Gornji 
Radgoni. S podjetjem smo na sestankih 
za vsako postavko opreme dorekli mesto 
v vozilu in to je bilo dokončano v decem-
bru. Sledilo je še dokončno kalibriranje 
dvigala v Vuzenici in dokončanje še zad-
njih malenkosti.

Končno je prišel težko pričakovani dan. 
V petek, 7. 1. 2022, smo namreč v Rib-
nico pripeljali naš ponos, naš novi ka-
mion. Veliko tehnično vozilo z dvigalom 
je namreč na ta dan okoli 18. ure prvič 
zapeljalo skozi Ribnico ter doživelo pra-
vi mali sprejem. Številni občani, kot tudi 
operativci in drugi člani PGD Ribnica v 

spremstvu župana g. Sama Pogorelca, 
so namreč vozilo pričakali s špalirjem 
in ognjemetom pred gasilskim domom 
v Ribnici. 

Kot je že bilo omenjeno, je novo teh-
nično reševalno vozilo sestavljeno iz treh 
delov – iz podvozja, hidravličnega dviga-
la in gasilske nadgradnje z opremo. Vo-
zilo sloni na podvozju proizvajalca MAN 
s 340 konjskimi močmi, avtomatskim 
menjalnikom in štirikolesnim pogonom. 
Hidravlično dvigalo nosi ime proizvajal-
ca Palfinger in premore dvig v višino 18 
m. Zmogljivo dvigalo v iztegnjenem po-
ložaju  8 m od zadnjega dela vozila ter 
na višini 18 m lahko nosi breme, težko 
1500 kg. Poleg hidravličnega dvigala je 
na njem vzporedno vgrajen tudi hidrav-
lični vitel z jeklenico za spust in dvig bre-
mena. Prav tako je v sami šasiji vozila že 
vgrajen hidravlični vitel za vleko bremen, 
in sicer pred vozilom do 5 t in zadaj za 
vozilom do 10 t vlečne sile. Na hidravlič-
nem dvigalu je možnost vpetja delovnih 
priključkov, kot so žlični grabilec, vilice 
za prenašanje palet in košara za varno 
delo gasilcev na višini. Gasilska nadgra-
dnja vsebuje vso potrebno opremo za 
vse vrste večjih in težjih intervencij, kot 
so nesreče v cestnem prometu težjih in 
velikih vozil, nesreče na železniških tirih, 
letalske nesreče, porušitve objektov, nes-
reče z nevarnimi snovmi, nesreče na vo-
di itd. Vsestransko vozilo pa bo veliko v 
pomoč tudi ob elementarnih nesrečah, 
kot so poplave, vetrolom, žledolom, toča, 
potres in ostalo.

Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica 
je tudi gasilska enota širšega pomena 
(GEŠP), kar pomeni, da imamo z državo 
podpisano pogodbo za posredovanje v 
prometnih nesrečah in nesrečah z nevar-
nimi snovmi. Poleg ribniške občine na-
mreč omenjene nesreče pokrivamo tudi 
v občinah Sodražica, Loški Potok, Velike 
Lašče in Videm-Dobrepolje.

Vozilo bo za občane Ribnice in Sodraži-
ce ter tudi širše v regiji predstavljalo velik 
doprinos k boljšemu zagotavljanju zašči-
te in reševanja ljudi, ki bodo našo pomoč 
potrebovali.  Z nakupom tega vozila bo 
za nas gasilce posredovanje postalo ve-
liko varnejše, saj bomo z dvigalom lahko 
tudi varneje delali na višini. Vozilo pa bo 
vsebovalo vso potrebno opremo, ki jo bo 
občan potreboval, da zaščitimo njegovo 
življenje, imetje in premoženje.

Drage občanke in občani, ribniški ga-
silci pišemo veliko zgodbo. Del te velike 
zgodbe ste tudi vi. Brez vaših prispev-
kov ne bi zmogli. Brez donacij podjetij, 
ki so nam v teh težkih časih priskočila 
na pomoč, prav tako ne. Zahvaljujemo 
se vsem in vsakomur, ki nam je pomagal, 
da smo spisali to veliko zgodbo. Ker ste 
nam pomagali VI, vam bomo sedaj lahko 
pomagali MI. 

Naj pa vas že sedaj povabim na veliki 
slavnostni prevzem vozila s parado skozi 
mestno jedro Ribnice. Parada bo v sobo-
to, 11. 6. 2022, v mestnem jedru. Sledil bo 
slavnostni sprejem vozila, kjer se bomo 
vsakemu posamezniku in podjetjem, ki 
so prispevala za nakup vozila, zahvalil na 
primeren način. Po uradnem delu pa bo 
sledila še prava gasilska veselica z an-
samblom Stil.

Zaključil pa bom z mislijo našega po-
veljnika Roka: »Delo, ki ga opravljamo, 
ne bi pomenilo nič, če ga ne bi opravlja-
li s PONOSOM, POGUMOM in PREDA-
NOSTJO, ker v slogi je moč, v službi 
ljudstva NA POMOČ!«

112!



Prismojen lonec še ne pomeni, 
da je zgodbe konec
Ines Oražem
Foto: Arhiv MKS
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Decembrska norija je mimo, ravno tako turobna žalost ja-
nuarja. Če naredimo kratko refleksijo za mesec in pol nazaj in 
pobrskamo po spominu … Se morda spomnite česa, kar ste na 
prazničnem meniju pogrešali?

Mi vam lahko zagotovimo, da je na naši praznični mizi ne-
kaj definitivno manjkalo. Tista že 16 let skrbno pripravljena in 
dodelana tradicionalna jed. Zakuhana ravno ob pravem času z 
ogromno sestavinami. Pripravljena s srcem, dušo in veliko mero 
humorja ter postrežena v lončkih za enkratno uporabo. Na ža-
lost ta vedno vroča jed v letu 2021 ni dočakala svoje premiere. 

Hja, poglejte, kot mladi iznajdljivci bi vam sedaj lahko nakle-
pali nekaj tisoč razlogov, ali pa nobenega. Pa vendar, zgodilo 
se je, Mineštra se je v procesu kuhanja vsaj enkrat prismodila 
in pustila rahlo grenak priokus. Nekaj polen smo si, kot vsako 
leto, sami pometali pod noge, nekaj hlodov pa nam je na že 
zvoženo pot podrla mati narava. Se pravi – končni rezultat je 
zažgana Mineštra v letu 2021. Precej žalostno in neokusno, se 
strinjamo.

 Ker pa mladi nismo kar tako in se ponavadi ne damo, se tu-
di tokrat ne bomo. Prvotno bi radi izpostavili, da se Mineštra 
2021+1 kuha s polno paro. Priprave so v teku in še vedno zbi-
ramo mlade nadobudneže, ki si želijo izkusiti vso slavo v soju 
žarometov te enkratne priložnosti. 

Zakaj? 

V naše vrste vabimo vse ustvarjalce, tako dramske, glasbe-
ne in likovno nadarjene, kot tudi vse tiste, ki bi sodelovali, a 
se neradi izpostavljate. Vabimo čisto vse mlade, da se nam 
pridružite.

Za konec pa bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, ki ste kot 
vsako leto pripomogli k ustvarjanju te dišeče in omamne jedi. 
Čeprav se je vse skupaj prismodilo, želimo, da veste, da smo 
vam izredno hvaležni. Vsa sredstva, ki smo jih prejeli, bomo 
vključili v sestavine za Mineštro 2021+1. Kdaj bo jed pripravljena 
za pokušino, žal še ne vemo. Kot veste, se čorbice kuhajo dlje 
časa, zato le potrpežljivo počakajte.

 O vseh napredkih in morebitnih prihajajočih dogodkih vas 
bomo redno obveščali na naših socialnih omrežjih. 
Hvala za razumevanje. 

Naši dobrodelni sponzorji 
POS PLASTIKA 
ŠTUPICA TRANSPORT
OBČINA SODRAŽICA 
FIBRAN 
KG-DENT

INOTHERM 
JAKA&I
KGZ
RIKO
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Kvačkarske 
novičke

Kaj je novega v knjižnici?

Jelena Mihelič

Nekega dne nisi več mlad. Čeprav se 
tolažiš, je to dejstvo, ki prinese veliko no-
vega in neznanega. To novo pa ni nujno 
samo dobro. Pojavijo se misli o smislu 
bivanja, ki se razpršijo na vsa območja 
delovanja. Človek vse svoje življenje rad 
zatava v svet ČE. Če bi imel denar … če bi 
znal … če bi utegnil … če bi mi kdo poma-
gal … No, in še nekaj prinese čas ne-mla-
dosti – več časa, ki ga moraš investirati, 
kajti v življenju štejejo le dejanja.

Naša skupina že nekaj let kvačka vsa-
ko sredo eno uro in pol, potem pa še lep 
čas doma. To nas izpolnjuje, krepi naš 
odnos do dela, ohranja socialno pripa-
dnost, krepi cel roj miselnih tokov in še 
kaj uporabnega nastane. 

Vsa ta leta nekaj časa posvetimo iz-
delavi copatkov za naše novorojenčke. 
Lanski modeli so nam bili zelo všeč in 
smo z njimi sodelovale na razstavi PZDU 
Dolenjske in Bele krajine v Rokodelskem 
centru v Ribnici.  

Za konec leta smo pripravile kvačkane 
snežake, ki so krasili novoletno jelko na  
razstavi poprtnikov v Krekovem domu. 
V prihajajočih mesecih bomo izdelova-
le torbice in šale tako, da bomo zlagale 
»babičine kvadratke«. Razmišljamo, da 
bi te izdelke razstavile ob dnevu žena.

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša
Foto: Anica Mohar

RFID tehnologija se hitro uveljavlja pri 
skladiščenju, v avtomobilski industri-
ji, zdravstvu, trgovini in tudi v knjižni-
čarstvu. S septembrom smo v sodraški 
enoti naše knjižnice prešli na izposojo s 
pomočjo RFID tehnologije. Vsako knjigo 
in vse drugo gradivo smo polepili z radi-
ofrekvenčnimi kodami in jih povezali z 
inventarnimi številkami prek črtne kode. 
Premik s črtnih na radiofrekvenčne kode 
nam bo omogočal hitrejšo izposojo in 
vračilo, hkrati pa bomo zmanjšali mož-
nost človeških napak pri izposoji. Poso-
dobitev je financirala Občina Sodražica.

Zlata hruška je znak kakovosti mladin-
skih knjig. Nagrado podeljuje Pionirska – 
Center za razvoj mladinske književnosti. 
Vsako leto z nalepko zlata hruška ozna-
čimo knjige tudi v naši knjižnici. Lepo va-
bljeni, da jih poiščete in si jih izposodite!

Hitrejša izposoja

Zlate hruške

Svetovanja IKT 
za starejše smo 
nadgradili s svetova-
nji pri učenju branja!

Po akciji Poletavci in Najpoletavci smo 
spet začeli s knjižnim izzivom. Gre za nagra-
dni kviz, kjer lahko sodelujejo vsi osnovno-
šolci. Vprašanja se nanašajo na knjige, ki jih 
otroci prebirajo za bralno značko ali doma-
če branje. Vsak mesec je treba odgovoriti 
na eno vprašanje, mi pa 15. v mesecu žre-
bamo po enega nagrajenca za vsak razred.

Že nekaj časa starejšim svetujemo na 
področju informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Tako so se starejši naučili brati 
e-knjige, poslušati zvočne knjige, skupaj 
pa smo rešili tudi že prenekatero težavo s 
covid-potrdili. Če se še niste prijavili na sve-
tovanje, vas vabimo, da to storite čimprej!

Vsak začetek je težak in pri učenju branja 
imajo nekateri otroci še dodatne težave. Za 
učenje branja je v knjižnici na voljo aplika-
cija KOBI, ki jo lahko uporabljate na tab-
ličnih računalnikih. Kobi je projekt sloven-
skih strokovnjakov, ki otrokom s težavami 
pri branju omogoča prilagajanje besedila 
svojim potrebam. Tako se lahko med dru-
gim nastavi ustrezna barva ozadja, velikost, 
barva in vrsta pisave. Možno je poudarja-
nje posamičnih črk (npr. b in d), ki otrokom 
pogosto delajo težave. Aplikacija omogo-
ča tudi skeniranje in prilagajanje besedil 
iz knjig, učbenikov ipd. Še posebej je pri-
merna za bralce z disleksijo in skotopičnim 
sindromom.

Vse starše skupaj z otroki vabimo, da 
se naročijo na svetovanje za začetne bral-
ce. Tu vas bomo seznanili z aplikacijo, vas 
naučili uporabe ter vam tablico z aplika-
cijo tudi posodili na dom, da boste lahko 
usvojeno znanje dnevno preizkušali. Prija-
ve sprejemamo na tel. 01 8350 382 ali na 
mail knjiznica@miklovahisa.si. S Kobijem 
bo vaš otrok lahko naredil velik korak k bolj-
šemu branju!

Osnovnošolci, ste že 
sodelovali na 
knjižnem izzivu?

Po akciji Poletavci in Najpoletavci smo 
spet začeli s knjižnim izzivom. Gre za 
nagradni kviz, kjer lahko sodelujejo vsi 
osnovnošolci. Vprašanja se nanašajo na 
knjige, ki jih otroci prebirajo za bralno 
značko ali domače branje. Vsak mesec je 
treba odgovoriti na eno vprašanje, mi pa 
15. v mesecu žrebamo po enega nagra-
jenca za vsak razred.
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Aktivnosti 
Muzejskega 
društva Ribnica
Nejc Lovšin, predsednik Muzejskega društva Ribnica
Foto: Nik Rus

V petek, 28. januarja 2022, je v Rokodelskem centru Rib-
nica potekal že 10. občni zbor Muzejskega društva Ribnica, 
na katerem smo člani potrjevali poročilo predsednika Mu-
zejskega društva Ribnica o delu društva, finančno poročilo, 
poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča društva 
za leto 2021. 

Predsednik društva Nejc Lovšin je torej predstavil poročilo 
dela društva za leto 2021 in program za tekoče leto. Osrednji 
projekt letošnjega leta bo poleg obeleževanja 10. obletni-
ce delovanja društva, ki ga načrtujemo v maju, projekt »Pet 
osebnosti iz petih občin«. Že v letu 2021 so se pričele pripra-
ve z zbiranjem znanih in tudi tistih morda malo manj pozna-
nih osebnosti, ki izhajajo z območja občin Dobrepolje, Loški 
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. V letu 2022 bomo 
pripravili izbor petih osebnosti, po eno iz vsake občine. Odlo-
čili smo se za predstavitev žensk, saj je njihova vloga prepo-
gosto spregledana. V okviru projekta načrtujemo tudi manjšo 
razstavo. Nadaljevali bomo tudi s projektom zbiranja starih 
fotografij. V tem letu načrtujemo dve celodnevni ekskurziji (v 
Slovensko Istro in na Štajersko) ter z namenom spoznavanja 
svojega okolja krajša izleta v Sodražico in Velike Lašče. 

Predstavitvi poročil in programov je sledil osrednji dogodek 
– imenovanje dolgoletnega predsednika društva prof. France-
ta Ivanca za častnega člana društva. France Ivanec, prvi pred-
sednik Muzejskega društva Ribnica, je lani po devetih letih 
predsedovanja na lastno željo odšel s funkcije predsednika 
in prepustil vodenje društva mlajšemu članu. Kljub temu pa 
še vedno ostaja član izvršnega odbora in s svojim znanjem 
in izkušnjami še naprej aktivno pomaga pri plemenitenju 
društvenih vsebin. S svojim delom je nedvomno pustil velik 
pečat na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine.

Vsi, ki bi želeli postati član društva ali pa biti zgolj obveščeni 
o naših aktivnostih, nam pišite na ali pokličite.

Najstarejša 
naseljena hiša v 
občini? 
Danilo Šilc
Foto: Žiga Lovšin

V sklopu zapisov za Sodraških 800 let je morda zanimivo 
najti tudi najstarejšo naseljeno hišo. Morda je to v Jelovcu št. 
10 – Na Hosti, ali je še kje starejša?

Hiša je bila zidana verjetno ob zatonu Starega gradu ali ob 
nastanku Ortneškega gradu, kot grajska izpostava velikosti 3,5 
x 6 m z zidovjem do 70 cm debeline. Postavljena je bila na fa-
sadno obdelane temelje, verjetno za časa Rimljanov. Locirana 
je na razgledni točki, od koder sega pogled (v času, ko še ni 
bilo toliko gozdov) na bližnji Rimski zid, Stari grad, Ortneški 
grad, cesto v Loški potok, na skoraj vso cesto od Sinovice do 
Zadnikov, prelaz preko Jurjevice proti Ribnici in na druge stra-
teške točke.

Bližnja konfiguracija tal nakazuje na še eno nekdanje bivali-
šče, bližje prometnici Žlebič–Postojna, kar sondiranje globine 
tal potrjuje z najdenimi ogorki in odkruški posode iz črne gline 
kvalitetne izdelave iz neznane dobe.

Po hišnem zapisu iz leta 1955 sedanji rod živi tu neprekinjeno 
od 16. stoletja, ko je Bartol iz Loškega Potoka prevzel službo 
lovskega čuvaja pri ortneškem graščaku. V tem času se je hi-
ša dvakrat dograjevala, dalje pa se le prenavlja in posodablja 
njena funkcionalnost ter energetska varčnost. Torej lahko tudi 
tako stara zgradba utripa s časom in ni vedno za rušenje.

muzejskodrustvoribnica@gmail.com
041 764 022

Prvi predsednik društva prof. France Ivanec s plaketo v 
rokah in aktualni predsednik Nejc Lovšin v družbi čla-
nov, ki so v društvu aktivni že od njegove ustanovitve. 

V uredništvu bomo veseli tvojih foto prispevkov. 
Tematika je poljubna, zaželena je le visoka 
ločljivost fotografij, saj nikoli ne veš, morda se 
ravno tvoja znajde na naslednji naslovnici. 

Fotografije zbiramo na 
suhorobar@sodrazica.si, 
kjer smo ti tudi na voljo 
če imaš kakšno vprašanje.
Zdaj pa veselo na delo! 

Kakšen je tvoj pogled na 
Sodraško dolino skozi 
fotografski objektiv
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Medgeneracijski 
dom v Žimaricah

Vaško društvo 
Žimarice kljub 
epidemiji dela in z 
optimizmom gleda 
v prihodnost

Hinko Klun, vaški odbor Žimarice
Foto: Freepik 

Hinko Klun

Ob lokaciji Gasilskega doma Žimarice, Globel in Podklanec, 
je Občina Sodražica pridobila zemljišča za izgradnjo novega 
medgeneracijskega doma. Lokacija je skrbno izbrana, saj že 
sedaj predstavlja stično točko treh vasi. Medgeneracijski cen-
ter bo zamenjal obstoječi gasilski dom. 

V naših krajih ima glavno povezovalno vlogo Gasilsko društvo 
Žimarice, Globel in Podklanec. Od društev na našem področju 
je aktivno samo še Vaško društvo Žimarice. Vsaka izmed vasi 
Žimarice, Globel in Podklanec ima tudi vaški odbor, ki je formi-
ran kot sestav posvetovalnega občinskega telesa.

Namen medgeneracijskega centra je širši od organizacije 
gasilstva. Njegov osnovni namen je vklopiti in povezati v ak-
tivno preživljanje prostega časa mlade in starejše prebivalce 
naših vasi. Povezovanje med generacijami je pomembno zara-
di prenosa znanj, ki mora potekati v obe smeri. Mladi se učijo 
tradicije, starejši pa novih tehnologij in uporabnih znanj. Obo-
jestranska korist sodelovanja in druženja je v tem, da mladi 
črpajo iz tradicije in znanja starejših za svoje poslovne mode-
le, starejši pa lahko z uvajanjem praks inovativnih prijemov, 
predvsem elektronske pismenosti, podaljšajo svoje bivanje v 
domačem okolju.

Obstoječi gasilski dom je v zimski periodi neuporaben za dru-
žabne dogodke ter medgeneracijsko druženje. Novi medgene-
racijski dom bo namenjen zagotavljanju kvalitetnega prostora 
za vzpodbujanje in nemoteno delovanje obstoječih društev 
skozi celo leto ter omogočil kvalitetne prostore za delovanje 
novoustanovljenih društev in interesnih skupin. Nov objekt bo 
vseboval večjo avlo, ki bo namenjena tudi sproščenemu dru-
ženju, garažo in orodišče za potrebe gasilstva, večjo interak-
tivno učilnico, pisarne za gasilce ter vaške odbore in društva 
in spremne prostore. Glavna in največja pridobitev bo večna-
menska dvorana v pritličju. Dvorana je namenjena delno športni 
uporabi, delno kulturnim in ostalim prireditvam. V dvorani se 
bodo odvijale tudi priprave za gasilska tekmovanja. Lahko jo 
bodo koristili mladi, kot tudi tisti manj mladi za slavja okroglih 
obletnic. Ob domu bo asfaltno igrišče ter zunanje igrišče za 
manjše otroke. 

Za pokritje stroškov gradnje medgeneracijskega doma bomo 
kandidirali na evropska sredstva, preostali del pa bosta zago-
tovila občina in gasilsko društvo. Projekt je bil predstavljen na 
občini vsem trem vaškim odborom ter svetnikoma iz teh kra-
jev. Odziv po predstavitvi je bil pozitiven. Projekt je sedaj v fazi 
priprave projektne in investicijske dokumentacije.

Leto 2021 je bilo tudi za Vaško društvo Žimarice, kot za vsa 
ostala društva, omejeno na delovanje pod strogimi pravili NIJZ, 
zato so bili tudi organizirani družabni dogodki v vasi močno 
okrnjeni. V društvu se znamo držati pravil ravnanja, ki gredo 
v dobro vseh prebivalcev naše vasi. Zaradi tega tudi nekatere 
odpovedi dogodkov, na katere so vaščani množično prihajali 
in jih sprejeli za svoje. Tukaj mislim predvsem na vaške igre 
in silvestrovanje ob švedskem ognju. Pogovor, pogled, stik z 
drugim človekom so še vedno lastnosti, ki nas delajo človeš-
ke, ki razumejo in ustvarjajo odnos s sočlovekom. Izkušnja je 
pokazala, da je pravo bogastvo tisto, ki se skriva v vseh nas, 
da so ušesa še vedno pot do srca. Raznolikost naj nas bogati, 
ne pustimo pa, da bi nas razdruževala.

Pozitivni duh v društvu se z omejitvami samo še bolj kre-
pi. Verjamemo vase, v naše bližnje, v človeka, v stvari, ki jih 
lahko ustvarimo, rešimo, izboljšamo. Saj veste: »Sreča čaka 
na pripravljene.« V vaškem društvu smo epidemijo izkoristili 
za pripravo konceptov nadaljnjega delovanja ter za reševanje 
prostorske stiske za pripravo prireditev. Ciljev nam ne manjka, 
potrebujemo samo normalne razmere in primerne prostore. 
Počasi stopamo korak za korakom k svojim ciljem.

V spomladanskem času smo kljub omejitvam uspešno izpe-
ljali čistilno akcijo. Prvič smo izdelali ter pri kapelici postavili 
veliko velikonočno butaro, ki jo je blagoslovil g. župnik. Priprave 
velikonočnih butaric ter izdelave velikonočnega okrasja letos 
zaradi omejitev nismo izpeljali. 

V poletnem času smo izvedli pohod do Rimskega zidu in 
Kadic ter imeli malico v gasilskem domu v Žimaricah. Sponzor 
pohoda je bilo podjetje POS plastika. Za vodiča sta nam bila 
Martina in Robert Šega (hvala). Pot nas je vodila iz Žimaric 
preko Podklanca do starega mlina. Spoznali smo, da obstajajo 
tri poti Boncarja ter izvor imena Cesta na Boncar (Bono Car – 
Dobri car). Ob poti smo videli tudi žlični mlin. Ko smo prispeli 
v Benete, smo za nekaj trenutkov postali ob kmetiji, ki vzreja 
koze in izdeluje iz kozjega mleka sir, skuto in druge dobrote. 
Nedaleč od kmetije je viden del Rimskega obzidja in tu smo 
naredili daljši postanek.

Rimski zaporni zid – CLAUSTRA ALPINUM IULIARUM je bil v 
dobi rimskega cesarstva utrjen državni mejni pas. Dokončno je 
bil postavljen v 3. in 4. stoletju (1700 let) skupaj z obrambnimi 
trdnjavami, obzidanimi naselji, kasteli, stražnimi in oglednimi 
stolpi, prežami in utrjenimi podeželskimi vilami, mitnicami za 
plačilo cestne pristojbine in drugimi vojaškimi postojankami. 
Njegova naloga je bila braniti občutljiva mejna območja pred 
ropajočimi in nasilno naseljujočimi ljudstvi ter varovati sedež 
rimskega imperija. V 7. in 8. stoletju pa je prav ta zid predsta-
vljal zahodno naselitveno mejo Slovanov.

Pot smo nadaljevali proti drugemu našemu cilju, in sicer Ka-
dicam. Soteska leži ob cesti Sodražica – Nova vas. Skoznjo je 
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Prvi koraki SKD v 
Ribnici pred 32 leti
Franc Mihič, prvi predsednik OO SKD v Ribnici

Mateča voda v triasne dolomite izdolbla dobrih sto metrov dol-
go in izrazito alpsko sotesko. Omenjeni potok je samo eden od 
krakov Bistrice, ki teče proti Ribnici. Potok je izdolbel okrogle 
vdolbine, ki spominjajo na manjše kadi (tolmune), za dekoracijo 
pa se vam na ogled postavi manjši slap. V stranskih pritokih je 
mogoče opaziti mahovno oblazinjenje na lehnjakovi kamenini. 
Dostopna pod do soteske Kadice je lepo urejena ter označena.

Po odhodu iz soteske Kadice pa se je ekipa bolj pripravlje-
nih pohodnikov podala še na Škofka ali po domače na obisk 
k Mateči dekli. Ostale sta z osvežilno pijačo prijazno postregla 
Danica in Jože Mustavar (hvala). Ob silni vročini smo pot zaklju-
čevali proti gasilskemu domu. Tam sta nas čakala Marija in Jože 
Ogrinc s pripravljeno malico. Vaščani smo ob malici še malo 
pokramljali in polni vtisov ter rahlo težkih nog odšli domov.

Jesenske priprave za izvedbo vaških iger so se kmalu končale, 
saj smo že v začetku septembra videli, da bo oster jezik virusa 
zopet oplazil tudi naše kraje. Zaradi istega razloga je odpadel 
jesenski pohod, ki je bil načrtovan za konec oktobra.

Smo pa člani vaškega društva postavili božično drevo ter jas-
lice ob kapelici v Žimaricah. Upam, da smo s tem vsaj simbolno 
vaščane zbližali med prazniki. Krašenje božičnega drevesa je 
potekalo v okrnjeni obliki, saj je bilo ob organizaciji predvideno 
tudi izdelovanje okraskov, kar bi prevzeli vaški otroci, ampak 
je zaradi epidemije odpadlo. 

Pripravili smo bakle ter organizirali pohod na polnočnico do 
Nove Štifte. Zaradi izjemno slabega vremena ter vseh ukrepov 
za zajezitev epidemije je bil odziv ničen. Vaško društvo je bi-
lo tudi pripravljeno za organizacijo silvestrovanja s švedsko 
baklo ob gasilskem domu, ki je bilo iz preventivnih vzrokov 
nerealizirano. 

Člani vaškega društva se vsem sponzorjem in podpornikom 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje in se priporočamo še nap-
rej. Ob vseh omejitvah so zrasle tudi nove ideje. Predvsem pa 
se pripravlja vse potrebno za pridobitev novih društvenih ze-
mljišč ter društvenih prostorov, v katerih bomo lahko uresniče-
vali svoje ideje. S pomočjo Občine Sodražica pripravljamo vse 
potrebno za gradnjo medgeneracijskega doma za obstoječim 
gasilskim domom v Žimaricah. Ob gradnji se predvideva poleg 
sejnih prostorov tudi manjša večnamenska dvorana. Medgene-
racijski dom bo omogočal tudi širše delovanje Vaškega društva 
Žimarice, saj je prisoten interes, da se začnemo močneje po-
vezovati z vaščani Globeli in Podklanca. Medgeneracijski dom 
bo stična točka za druženja ter inkubator novih idej za lepše 
življenje v naših krajih.

Minilo je 32 let, odkar smo se, 17. januarja 1990, sestali pi-
onirji ribniške pomladi, pripravljeni, da sodelujemo v stranki 
SKD – Slovenskih krščanskih demokratov pri graditvi demokra-
tične države Slovenije. Ta zgodovinski dogodek smo proslavili 
letos prvič. 

To so bili prelomni časi. Razpadali so enopartijski komunistični 
režimi in nastajale so demokratične države. Za to so bili potrebni 
ljudje, ki se niso strinjali s socialističnim režimom. Zavedali smo 
se, da je bila tedaj priložnost za zgodovinske spremembe. Lahko 
smo ponosni, da smo oblikovali iniciativni odbor za ustanovitev 
krščansko demokratske stranke v Ribnici. SKD je postala najšte-
vilčnejša stranka v občini. Na prvih svobodnih volitvah je prejela 
največ glasov in bila zmagovalka! Kako so nastali ribniški krščan-
ski demokrati SKD? Nenavadno je bilo, da so bile v ribniški občini 
ustanovljene že vse stranke, ki so se pripravljale na prve svobodne 
volitve, le krščanskih demokratov ni bilo nikjer.  

Kako se je pričelo, nam pove kar Anton Marolt iz Novega pota 
pri Sodražici: »Konec osemdesetih let je postalo jasno, da je ko-
munizem propadel in da je čas za nov, boljši družbeni red. Vsak 
kolikor toliko razumen človek se je počutil dolžnega pomagati 
pri njegovem ustvarjanju. Tudi jaz sem se. Čutila se je potreba po 
ustanovitvi demokratičnega parlamentarnega, večstrankarskega 
sistema. Na osebni ravni se je postavilo vprašanje, kateri stranki 
želim pripadati, katera stranka je tista, ki obeta kar največji dop-
rinos k nastanku demokracije v naši deželi. Kot človeku, ki dokaj 
redno hodi k maši, so se mi zdeli najbolj obetavni Peterletovi SKD. 
To predvsem zaradi tega, ker so bili v Italiji, Avstriji in Nemčiji Kr-
ščanski demokrati največje in najbolj demokratične stranke. Kako 
priti v stik s Peterletom in SKD? V imeniku najdem ime Lojze Pe-
terle. Zavrtim telefon, takoj se je oglasil. Brez ovinkov ga vprašam, 
če ima v Sodražici svojo organizacijo? Ne, tam ne pozna nikogar. 
V Kočevju pozna že aktivnega člana SKD, g. Bogomirja Štefaniča, 
ki ga pokličem. Tudi g. Štefanič ne pozna nikogar v Sodražici, a 
ve, da se za dogajanje in spremembe v politiki zanima inž. Franc 
Mihič iz Ribnice. Pokličem ga in naletim na dobrega sogovornika. 
Čeprav se nisva še nikdar videla, sva se dogovorila za prvi sestanek 
pri Mihiču doma. Dogovorila sva se, da vsak povabi svoje znan-
ce, somišljenike za spremembe. Na prvi sestanek on povabi so-
mišljenike iz Ribnice, sam pa naj pripeljem še koga iz Sodražice.« 
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Anton Marolt je torej prvi povezal vodstvo stranke SKD z za-
interesiranimi občani ribniške občine. Na najino vabilo se niso 
odzvali vsi. Odzvalo se je 15 občanov, ki smo se zbrali v »Mihičevi 
hiši«  zvečer, 17. januarja 1990, da smo ob pomoči prisotnega g. 
Bogomirja Štefaniča, člana SKD iz Kočevja, izvolili iniciativni odbor 
za ustanovitev stranke SKD v Ribnici. Na tem sestanku smo bili: 
Anton Marolt iz Novega pota, iz Žimaric Anton Klun, iz Sodražice 
Anton Košir, Majda in Matija Petrič, Ervin Smisl, iz Ribnice France 
Klun, Stanka Hitij Hočevar, Marijan Hočevar, Benjamin Henigman, 
Ana Dejak Henigman, Janez Marolt, Stane Mihič, Marica Mihič in 
Franc Mihič. Izvolili smo iniciativni odbor, ki smo ga vodili Stan-
ka Hitij Hočevar, Anton Marolt in jaz kot predsednik Odbora. Od 
naštetih so že pokojni Majda Petrič, Marijan Hočevar in Stane Mi-
hič. G. Franc Klun ni sprejel članstva v SKD, Janez Marolt pa je tu-
di kmalu zapustil stranko. V tistih okoliščinah, v časovni stiski še 
nismo uspeli navezati stikov s somišljeniki iz Loškega Potoka. Pri 
tem ne morem pozabiti, da so v Loškem Potoku na prvo srečanje 
s predstavniki stranke SKD prišle samo ženske, predvsem vdove 
iz časov NOB in revolucije. Člani odbora smo osebno vabili obča-
ne v vrste SKD, ki je bila ustanovljena že 30. januarja 1990, njen 
predsednik pa je postal Franc Mihič. To je terjalo veliko predanost 
iniciativnega odbora in novega članstva, ki je kasneje doseglo 
številko 300 članov v celotni občini. 

Sledile so torej volitve. Zmagovalka prvih svobodnih volitev je 
bila stranka SKD. Tedaj smo dobro sodelovali s stranko SDZ. Na 
zboru za promocijo ciljev Demosa, ki je bil sklican na pobudo 
SDZ, sem bil za omizjem skupaj s Spomenko Hribar in Janezom 
Janšo. Počutil sem se dobro, bil ponosen. Kdaj bomo podobno 
zopet doživeli? Na  predlog SKD je bil za predsednika ribniškega 
Demosa izvoljen dr. Ladislav Andoljšek, član SDZ, ki je imela 50 
članov. Za podpredsednika Demosa – iz stranke SKD, ki je imela 
300 članov – pa sva bila izvoljena Franc Mihič in Marijan Hočevar. 
Iz vrst ribniške SKD je bil Franc Lovšin na prvih volitvah izvoljen 
za poslanca v republiški zbor občin. Hvaležen sem pokojnemu 
Marijanu Hočevarju, ki ni bil samo pionir stranke SKD, odgovor-
no je sprejel funkcije in je bil meni in stranki glavni svetovalec. 
Oba sva se odrekla možni karieri in častnim funkcijam, samo 
da bi stranka SKD (Demos) zmagala, da jo bodo vodili ljudje, 
domačini, bolj poznani ljudem, ki jim bodo volivci lažje zaupali 
kot nama, manj znanima v ribniškem javnem življenju. Vse do 
danes nisem zasledil, da bi vsaj pomladna politika opazila, da 
smo ribniško vodstvo stranke na prvih občinskih volitvah prvi v 
Sloveniji sestavili glasovnico z imeni kandidatov stranke, ki so jo 
potem izvoljeni predstavniki članstva stranke, »elektorji«, lahko 
z glasovanjem odobrili ali spremenili. Tako je članstvo oz. njeni 
elektorji odločilo o sestavi in vrstnem redu kandidatov na glasov-
nici in preprečilo, da bi samo predsednik stranke postavil sebi 
lojalne člane na prva mesta na glasovnici.  

S sprejetjem kandidature se kandidat obveže, da zasleduje ci-
lje stranke, ki mu je omogočila izvolitev in pokaže odgovornost 
do nje. Vodstvo SKD in  volivci smo bili presenečeni in razoča-
rani, ko je župan Franc Mihelič, izvoljen pod zastavo krščanskih 
demokratov, podpiral predloge »prenoviteljev«, ne pa predloge 
SKD. Zmagovalka volitev je predlagala Branka Čavko za man-
datarja za predsednika Izvršnega sveta občine. Svetniki so mu 
šele v drugem poskusu podelili mandat. Sledilo je iskanje kan-
didatov za člane Izvršnega sveta. Žal nismo uspeli pridobiti no-
benega kandidata in smo mandat vrnili. Zato je Občinski svet 
imenoval za vršilca dolžnosti predsednika IS Petra Levstika, sicer 
člana sveta na listi »prenoviteljev«, ki je bil predsednik IS že v 
bivšem režimu in bil tudi predsednik občinskega komiteja Zve-
ze komunistov. Tako se je zgodilo, da je v Ribnici kljub temu, da 
je na volitvah zmagal Demos in je bila SKD zmagovalka volitev, 

postal v. d. predsednika IS član stranke naslednice ZKS, ki ni bila 
zmagovalka volitev. (Opomba: stranka SKD je ta uspeh ponov-
no dosegala še na drugih volitvah.) Tako stanje ni trajalo dolgo, 
ko so štirje delegati iz Zbora združenega dela, vsi zaposleni na 
Riku, predlagali za mandatarja Janeza Henigmana, zaposlenega 
na Riku. Tako je postal predsednik IS Janez Henigman, »iz Rika«, 
brez podpore stranke, ki bi bila na volitvah. Kmalu za tem se je 
odkrilo, da so predsednik SO, župan Franc Mihelič, predsednik 
Izvršnega sveta, Janez Henigman in Peter Levstik, član občinske-
ga sveta, kupili občinska zemljišča brez javnega razpisa, kar je 
v demokraciji zloraba položaja. To je sodu izbilo dno. Stranka 
je izključila Franca Miheliča iz svojega članstva ter predlagala 
občinskemu svetu, da mu izreče nezaupnico. Za ostala dva pa 
je bilo pričakovati, da bodo to storili drugi. Krščanski demokrati 
nismo uspeli doseči izglasovanja nezaupnice. Večina svetnikov 
je županu tako podelila zaupnico. S tem je večina potrdila, da je 
zloraba položaja v osebno korist še naprej vredna zaupanja. Mar 
ni to sprevržena morala? Res pa je, da so vsi trije preklicali nakup 
in jim je občina vrnila njihovo plačano kupnino. 

Takih dogodkov demokracija ne pozablja! Po prvih korakih na 
oblasti je SKD maja organizirala svečanost, Tabor pri Novi Štifti. 
Bodimo ponosni, da je plebiscit o samostojnosti v Ribnici dobil 
podporo z enim najvišjih odstotkov. Pred plebiscitom smo krščan-
ski demokrati povabili predstavnike vseh strank, levih in desnih, in 
še nekatere javne osebnosti, ravnateljico Anico Benčina, župnika 
in dekana Maksa Ipavca na sestanek v prostorih občine, kjer smo 
vsi prisotni  podprli plebiscit in smo to sporočili javnosti. Predse-
dnik Demosa dr. Andoljšek je na radiu novinarjev Staneta Hafnerja 
in Darje Debeljak Hafner prebral peticijo volivcem, da gredo na 
volitve in volijo za Slovenijo. Peticijo smo sestavili dr. Andoljšek, 
mag. Hočevar, Franc Mihič in Stane Hafner. SKD je obravnavala 
in bila nosilka predlogov za ustanovitev Nadzornih svetov v vseh  
javnih inštitucijah, a ti še danes ne delujejo skladno z demokratič-
nimi načeli, odgovornostjo, kakršna je pogoj za temelj demokra-
cije. Obravnavali smo položaj Rika, delovni čas diskotek, polnih 
mladoletnikov, delovanje lokalne policije in drugo iz vsakdanjega 
življenje, kar bi morala biti naloga vseh izvoljenih predstavnikov 
ljudstva. Žal tako ravnanje tedaj ni dobilo podpore. 

Člani iniciativnega odbora smo ponosni, da smo opravili prve 
korake za ustanovitev stranke SKD, dvakratne zmagovalke volitev 
v Ribnici. Stranki je lahko v čast, da je bil Benjamin Henigman, 
predsednik ribniške SKD, tudi dva mandata poslanec v DZ RS. 
Tudi v tistem času je stranka SKD  marsikaj dosegla. O tem naj 
spregovorijo drugi, saj lahko pokažejo marsikaj. Prav bi bilo, da 
pomladne stranke ne bi zanemarile  svoje zgodovine, učiteljice 
življenja. 

Udeleženci prvega srečanja članov iniciativnega odbo-
ra SKD (od desne): B. Henigman, A. Dejak Henigman, 
S. Hočevar, M. Mihič, F. Mihič, A. Klun, A. Marolt, M. 
Petrič, E. Smisl
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Utrinki s sprehoda
Ana Modic
Foto: Freepik

V jasnem zimskem dnevu sem se od-
pravila na sprehod po sodraških ulicah, 
da si pretegnem noge in se nadiham 
svežega zraka. Moj pogled je pritegni-
la mlada ženska, ki je sedela na klopi v 
Kostanjevem parku. Na glavi je imela to-
plo volneno kapo in k prsim je pritiskala 
bel sveženj. Ko sem se ji približala, mi 
je pomahala in se mi nasmehnila. Šele 
tedaj sem jo spoznala. Pomahala sem ji 
nazaj in se nasmehnila. Z roko  mi je po-
kazala na belo štručko na njenih prsih. 
Ta štručka je imela toplo belo kapico in 
se je prisesala na mamino dojko. Lačno 
dojenčico je mama podojila takoj, ko je 
zajokala. Kakšen lep prizor! Škoda, da v 
naši javnosti ne vidimo več takih prizo-
rov tesne povezanosti med dojenčkom 
in materjo.

Zavila sem čez most. Na kamnitem bal-
konu sta stala starejša ženska in odrasel 
moški. Bila sta mama in sin. Mati je iz 
škafa zagrabila oprano rjuho in jo stresa-
la. Nato jo je podala sinu. Ta je stresano 
rjuho s ščipalkami pripel na napeto vrv 
visoko nad njunima glavama. Najbrž sta 
tak postopek nadaljevala do zadnjega 
kosa perila v škafu. Na prepihu in soncu 
se bo hitro posušilo. Tu se je videla po-
zornost in ljubezen sina do mame. Spet 
en lep prizor.

Vrnila sem se do Krekovega doma in 
skozi okno občudovala sožitje razstavlje-
nih poprtnikov in kvačkanih snežakov na 
novoletni jelki. Kakšna ustvarjalnost pri 
peki obrednega kruha in kakšna priza-
devnost in raznolikost pri kvačkanju ok-

raskov za jelko. Samo v skupnem sode-
lovanju pridejo eni in drugi do svojega 
pravega pomena in izraza. Nekateri po-
prtniki so prave umetnine, lepi in dob-
ri pa so najbrž čisto vsi. In še posebej 
razveseljivo: tradicija peke poprtnikov se 
nadaljuje z mladimi.

Zavijem še na pokopališče. Pri še sve-
žem cvetju na grobu zagledam mladeni-
ča, ki dolgo stoji ob grobu svoje babice in 
se v mislih dolgo pogovarja z njo. Ne mo-
tim ga pri tej meditaciji in se umaknem. 
Tudi to je ljubezen, ki traja še po smrti.
Ali ste opazili, da sem na tem spreho-
du prešla življenjski krog od rojstva 
do smrti?
Ali ste opazili, da v vsakem od  teh 
prizorov vlada ljubezen?

Ponudniki s tržnice 
Kmetija Osvald – Jurjevica
Nina Pirc Vovčko
Foto: osebni arhiv

Na kmetiji Osvald, po domače Pr’ Lukče-
vih, na Jurjevici kmetuje Blaž Osvald. Na 
kmetiji poleg njega živi in mu pomaga nje-
gova mama Anica Osvald, ki je že v pokoju. 
Tako kot je bilo včasih pri vsaki hiši nekaj 
zemlje in nekaj živali v hlevu, je bilo tudi pri 
Lukčevih. Potem je to postal hobi Blaževih 
staršev. Ker pa ima Blaž veselje do kme-
tovanja, po izobrazbi je inženir kmetijstva, 
kmetija prehaja izven okvirjev hobija in iz 
leta v leto raste.

Na kmetiji obdelujejo nekaj čez 15 ha 
kmetijskih zemljišč. Njihova glavna dejav-
nost je reja govedi. V hlevu in poleti na paš-
nikih imajo okoli 20 glav goveje živine, od 
tega nekaj krav dojilj, plemenskega bika ter 
ostalo mlado živino, bike, telice. Nekaj ma-

lega telet dokupijo. Zakol zanje izvaja klav-
nica KZ Velike Lašče. Poleg goveda redijo 
nekaj čez 50 kokoši nesnic. Tem je omogo-
čen stalen izpust, v poletnih mesecih tudi 
nekaj paše. Lansko leto so tako za kokoši 
kakor za govedo povečali kapacitete hleva. 

V poletnih mesecih se kmetija ukvarja 
tudi s pridelavo zelenjave na prostem. Pri-
delujejo krompir, čebulo, rdečo peso, kore-
nje, kolerabo, česen, fižol, koruzo, žita. Pri 
pridelavi pa je zgodba prodaje malo dru-
gačna, saj količina pridelanega na našem 
območju letno niha. Lansko leto je bila zelo 
močna suša in pridelka praktično ni bilo. 

Osvaldovi domače meso, jajca in zelenja-
vo večinoma prodajo na domu, jajca pro-
dajajo tudi na tržnici v Ribnici in Sodražici. 

Poleg tega sodelujejo z nekaterimi lokal-
nimi gostinci in javnimi zavodi, kot so šole 
in vrtci. Na kmetiji jim v delovnih konicah 
priskočijo na pomoč ožji družinski člani. Ko-
ristijo tudi tako imenovano medsosesko ali 
medkmetijsko pomoč, kar pomeni, da si 
kmetje iz bližnje okolice med seboj poma-
gajo. Na kmetiji nudijo kar nekaj strojnih 
uslug ter jih prav tako tudi koristijo od dru-
gih kmetov.

V prihodnosti si Blaž želi nadaljevati 
zastavljeno pot in morda ustvariti delovno 
mesto na kmetiji (sedaj hodi še v službo). V 
trajnostnem in lokalnem duhu, z delčkom 
turizma in v sodelovanju z lokalnim oko-
ljem. Vabljeni torej na kmetijo Osvald in 
seveda na sodraško tržnico.
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Člani Lions kluba Ribnica smo izvedli 
akcije prednovoletnih obdarovanj 
Tatjana Devjak, predsednica LK Ribnica, Mirjam Trdan, vodja akcije

Skrb za tiste, ki potrebujejo pomoč, 
pozornost in humanost, je tudi eden od 
ciljev delovanja Lions kluba Ribnica. Ta-
ko smo tudi letos v mesecu decembru 
izvedli dobrodelno akcijo obdarovanja 
oskrbovancev z raznovrstnimi poticami 
v domovih za ostarele v Ribnici, Loškem 
Potoku, na Vidmu in v Zavodu Prizma v 
Ponikvah in v Sodražici. Eni smo pek-
li sami, drugim so na pomoč priskočili 
prijatelji, tretji so prispevali sredstva za 
nakup potic. Pri peki nam je pomagala 
in tudi donirala 10 potic  Pekarna Ajdič 
iz Sodražice. Nastajale so raznovrstne 
potice: orehove, rozinove, pehtranove, 
rožičeve … okrogle in podolgovate, slad-
ke in malo manj sladke, predvidevam 
pa, da vse zelo dobre in okusne. 

Nekatere članice in člani, ki so sodelo-
vali v akciji, imajo na peko potic razno-
vrstne spomine: eni so že pravi mojstri, 
mojstrice, drugi se še učijo. Naša člani-
ca Brigita se takole spominja svoje prve 
peke potice: »Izkušnja s pripravo prve 
potice v moji »pekovski karieri« je zelo 
prijetna, poučna in zabavna. Ker me je 
bilo strah, sem v pripravo vključila kar 
mojo ljubo sosedo. Ko imaš zbrane vse 
dobre sestavine, se začne priprava na 
dolg in počasen proces. Čez celoten pro-
ces sva šli počasi, umirjeno in premišlje-
no in mimogrede me je naučila drobnih 
skrivnosti, ki se jih šele z leti naučiš, za 
kar sem ji izredno hvaležna. Končni iz-
delek je odlično uspel, od veselja sva 
nazdravili s penino in se še dolgo v večer 
pogovarjali o tradiciji slovenske potice. 
To je bila prav posebna potica in vesela 
sem, da je družbo dobila v domu starej-
ših občanov. Dame in gospodje, vsi, ki 
še dvomite v svoje sposobnosti,  bodite 
korajžni.«

V sredo, 15. 12. 2021, smo se člani 
kluba z velikolaškega konca odpravili 
najprej v Zavod Prizma v Ponikve, kjer 
nas je toplo sprejela direktorica ga. Se-
lan, od tod pa v Zavod sv. Terezije na 
Videm. Obloženi smo bili s poticami in 
mandarinami, ki jih je doniral Mercator 
Ribnica, ter voščilnicami, ki smo jih kupili 
v VCD Ribnica. Zunaj je bil mraz in zima, v 
srcu pa nam je bilo vsem prisotnim lepo 
in toplo. Pomagati in nekomu polepša-
ti dan, mu vliti zaupanje v sočloveka in 

občutek, da ni sam … to je res poseben 
občutek. V četrtek, 16. 12. 2021, dopol-
dne smo člani iz ribniškega konca izročili 
potice, mandarine in voščilnice vodilne-
mu osebju iz DSO Ribnica in nekaj ča-
sa porabili za prijeten klepet ob kavi na 
terasi pred domom. Izmenjali smo naše 
skupne poglede na starostno obdobje, 
ki ga mnogi preživijo v domovih ter pris-
luhnili gospem Damjani Deržek, Sergeji 
Mastnak ter Suzani Štupica, ki so nam 
predstavile aktivnosti, ki jih nudi dom 
za lažje prestajanje tegob starostnega 
obdobja. Ker smo pozornost namenjali 
starostnikom, smo nadaljevali z obiskom 

naše drage častne članice Tanje Debe-
ljak, upokojene učiteljice slovenščine, ki 
nas je kljub častitljivi starosti presene-
tila s svojo hudomušnostjo in pozitivno 
energijo. Namenila pa je vsem članom 
zelo čustven nagovor, ki smo ga posneli 
za trajen spomin na naše srečanje in si 
obljubili, da se kmalu spet vidimo.

Nadaljevali smo z  obiskom in obdarit-
vijo enote Prizma v Sodražici, kjer smo 
bili s strani osebja na čelu z go. Alenko 
Kokalj in s strani varovancev res toplo 
sprejeti. Prav ganila nas je njihova po-
zornost v obliki daril, kot so posodice s 
pecivom, snežak s pletenim šalom, dva 
jelenčka, lesena smrečica, pladenj, sveč-
ke …Tako bogate obdaritve z izdelki, ki 
so rezultat lastnega dela varovancev in 
mentorjev ter terapevtov, se nismo na-
dejali. Poslovili smo se z namero, da se 
spomladi ob otvoritvi vrtnega paviljona, 
ki ga bomo postavili s pomočjo našega 
člana Jurija Rudeža, družbe Dotes iz Do-
lenje vasi ter Občine Sodražica, ponovno 
srečamo. Tudi na DSO Loški potok nismo 
pozabili, kamor smo se namenili v po-
nedeljek, 6. 12., in bili tako nadaljevanje 
Miklavževi obdaritvi, kot sta nam izrekla 
varovanca na hodniku.

Akcija obdaritve na vseh predsta-
vljenih lokacijah nas je navdala s hva-
ležnostjo, da lahko pomagamo, skupaj 
smo preživeli čas, prežet s srčnostjo 
in veseljem, kar nam bo dobra popot-
nica za izvajanje tovrstnih akcij tudi v 
bodoče.
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Statistika rojstev 
v letu 2021

V lanskem letu se je v naši občini rodilo 26 otrok – 13 deklic 
in 13 dečkov. 

Če pogledamo število rojstev po mesecih, ugotovimo, da se 
je največ otrok rodilo decembra, in sicer 5, julija in oktobra 4, 
avgusta, septembra in novembra po 3, v mesecih januar, fe-
bruar, marec in maj se je rodil po 1 otrok.

V letu 2021 imamo 8 prvorojencev (4 deklice in 4 dečke), 10 
drugorojenih (4 deklice in 6 dečkov), 7 tretjerojenih (4 deklice 
in 3 dečke) ter eno četrtorojeno deklico. 

Podatki po vaseh pokažejo, da je bilo 13 otrok rojenih v Sod-
ražici, 4 v Zamostcu, 3 v Žimaricah, 2 v Globeli in po 1 v Janežih, 
Ravnem Dolu, Vinicah in Zapotoku.

Objavljamo 23 imen otrok, katerih starši so podali dovoljenje, 
da se ime otroka lahko objavi v Suhorobarju. Ime Tim se pojavi 
dvakrat, ostala imena dečkov pa so: Aleks, David, Lan, Lukas, 
Lovro, Nik, Oskar, Ruj, Sven in Vito. Starši so deklice poime-
novali: Alja, Ela, Eva, Isabella, Iva, Karla, Maša, Neža, Patricija, 
Pavlina in Viktorija.

Petra Marn
Foto: Freepik

HK, BK, RO
Foto: Janez Kotar

Izvoljen je bil nov 
župnijski pastoralni 
svet župnije 
Sodražica

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno 
in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in 
preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Spodbuja in 
omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri 
pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogo-
služja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika 
in laikov. ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim 
življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja de-
lovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje.

Dne 21. oktobra 2021 je bil imenovan nov župnijski svet 
župnije Sodražica. V njega so izvoljeni Andreja Arko in Lud-
vik Arko za naselja na Gori, Dominik Bartol za Zapotok, Anica 
Mihelič za Jelovec, Hinko Klun za Žimarice, Blaž Kovačič za 
Zamostec, Drago Jakopin za Podklanec, Mirko Oražem za Glo-
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Slovenija praznuje
Ljubica Košir
Foto: Radio Ognjišče

Slovenija praznuje 30. rojstni dan in obletnico priznanja sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Veseli se z ve-
selimi, žaluje z žalostnimi in si želi le eno – da bi v njej prebivali 
srečni ljudje.

Česa pa si Slovenci in njeni prebivalci želimo v prelepi  Sloveniji 
in kaj pričakujemo od nje? Kaj osebno in kot skupnost, v kateri 
imamo pravice in dolžnosti, kaj smo pripravljeni storiti za boljšo 
in lepšo Slovenijo? Medsebojno obtoževanje, jeza, sovraštvo in 
grožnje ne koristijo prav nikomur.

Zadnji podatki, ki smo jim priča, kažejo, da si verjetno vsi naj-
bolj želimo konca epidemije, življenja v miru in blagostanju. Žal 
so nam na voljo tudi mnogi drugi podatki, ki na eni strani pri-
kazujejo veliko slabega, veliko nezadovoljstva med ljudmi, ne-
strinjanja z vsem, kar so in kar imajo, ki iščejo le napake drugih, 
svojih pa ne vidijo, na drugi strani pa je veliko lepega in dob-
rega, o čemer se ne govori ali pa se le kritizira in žali tiste, ki se 
trudijo delati v prid vseh nas, ki živimo na slovenskih tleh, in ne 

le peščice privilegirancev. Prav vse je dokazljivo, pa ne le z be-
sedami, ampak tudi z dejanji, zato bodimo pošteni do sebe in 
drugih in to priznajmo. 

Pristopimo h kulturi dialoga, saj nas tudi različnost lahko bo-
gati, v njej se dopolnjujemo in tako širimo obzorja sebi in dru-
gim, tako mlajši kot starejši. Če kdo, so imeli veliko težje pogoje 
za življenje naši predniki, ki so se borili s kugo, lakoto in vojno. 
Nepredstavljivo za današnji čas generacij zahtevnosti, preobilja, 
nepotrpežljivosti, nehvaležnosti in neotesanosti, saj bi nekateri 
vedno radi živeli na tuj račun, kar pa ni pošteno, saj se nekateri 
celo s trdim vsakdanjim delom ne morejo več preživljati.

Veliko lepih želja je bilo izrečenih in napisanih za letošnje le-
to, veliko luči, zlata in srebra je osvetljevalo naše domove in 
mesta, žal si nismo mogli podajati rok, objemov in poljubov, 
vendar upajmo in zaupajmo, da bo prišel čas, ko si bomo lahko 
iskreno pogledali v oči in privoščili vsakemu vse tisto in toliko, 
kar privoščimo sebi.

Je blagoslov 
svetega Blaža le 
»Blažev žegen«?
Branka Gornik

Izraz »biti blažev žegen« je največkrat uporabljen nekoliko 
posmehljivo: uporabimo ga, ko o nekem zdravilu govorimo, 
da sicer nič ne koristi, a tudi škoduje ne. Povezan je s svetim 
Blažem in njegovim »žegnom« oz. blagoslovom, ki izvira iz 
legende o čudežni ozdravitvi dečka, katerega je sveti Blaž ču-
dežno ozdravil, ko se je skoraj zadavil z ribjo kostjo. Zato sv. 
Blaž velja za zavetnika proti kašlju, golši, otroškim boleznim, 
zobobolu, kugi ter je zavetnik zdravnikov, gradbenikov ... Spada 
med 14 pomočnikov v sili. Pri Blaževem blagoslovu duhovnik 
podrži verniku dvoje prekrižanih sveč pod vratom in govori: 
»Po priprošnji svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Gospod 
varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla, v imenu Očeta in 
Sina in Svetega Duha. Amen.«

Te besede so dobrodejne, nežne, pomirjajo in dajejo obču-
tek zaupanja. To sem pred nekaj leti doživela tudi sama. Ko je 
bila moja hči še predšolska, je večkrat imela gnojno angino, 
ponavljale so se druga za drugo. V stiski in strahu pred nasle-
dnjo ponovitvijo sem hčerko pospremila v cerkev po Blažev 
žegen, seveda v veri in zaupanju, da Gospod lahko pomaga. Po 
tistem blagoslovu se angina ni nikoli več ponovila in operacija 
(odstranitev mandljev) tako ni bila potrebna.

Od takrat naprej zame Blažev žegen ni več samo frazem. 
Blagoslov svetega Blaža še posebej potrebujemo v tem času, 
ko nas epidemija stiska in nagovarja od blizu. Poleg zdravja 
pa prosimo tudi za to, da iz našega grla ne bo prišla nobena 
slaba beseda, nobeno opravljanje, sodba, laž. Da med nami 
ne bi prihajalo do hudih besed in razdeljenosti. Naj sveti sveči 
na ta način ozdravita naše največje rane in bolečine.

bel, Ljubica Košir, Katarina Turk, Rok Osojnik, Branka Gornik 
in Ludvik Mihelič za Sodražico, Tone Petrič kot predstavnik 
ključarjev, Tatjana Mihelič kot katehistinja in Brane Košir kot 
organist.

Bog po imenu kliče vsakega izmed nas. Vsak izmed nas 
ima edinstveno in posebno vlogo, ki mu jo je Bog namenil 
v svojem odrešenjskem načrtu in je namesto nas ne more 
izpolniti nihče drug. Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si 
prizadevamo iskati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili 
poslanstvu Cerkve. Člani ŽPS smo svoje poslanstvo začeli s 
predstavitvijo pri sveti maši na nedeljo Božje besede s so-
delovanjem pri obeh svetih mašah. Nedelja božje besede je 
praznik Svetega pisma in je potekala pod geslom »Tudi ona 
dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta 
ga prepoznala po lomljenju kruha« (Lk 24,35). V nedeljskem 
popoldnevu pa je potekal mini svetopisemski maraton. 3-urno 
branje svetega pisma je v Sodražici potekalo že tradicionalno.

Na vsakem srečanju ŽPS se poglobljeno predela temo iz 
priročnika. Letošnji priročnik za člane župnijskega sveta ima 
naslov Ko je orodje pospravljeno na svoje mesto ..., Kreposti in 
zgled svetega Jožefa. Sveti Jožef je tako kot Marija ostal zvest 
božjemu klicu. Preprosto storil je, kar mu je naročil gospodov 
angel. ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim 
življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja de-
lovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. 
Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje žu-
pnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogo-
služju in dobrodelnosti, tako so že bile izbrani dodatne članici 
Karitasa na Gori, ki je bila prej samostojna župnija.

Na ŽPS je bil podan predlog, da se uredi zbirnik, kjer bi lah-
ko ljudje v stiski podali svoje prošnje za molitev. Ob vhodu 
v cerkev se bo postavil nabiralnik za 
zbiranje prošenj in predlogov, nato pa 
se bo pri nedeljskih mašah molilo po 
namenih prositeljev. V ta namen je bila 
tudi oblikovana GoogleGroups skupi-
na, molitevzaljudivstiski@googlegrou-
ps.com, kamor lahko pošiljate prošnje 
za molitev.
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Zahvala
Od nas se je poslovil dragi sin, brat, stric in svak

Jože Lovka
(11. 3. 1957–23. 12. 2021)

iz Zamostca

Iskreno se zahvaljujemo za vso pomoč ZD Loški 
Potok, Ribnica, Sodražica  

in patronažni sestri Dominiki. 
Hvala vsem, ki ste se mu poklonili v spomin, za 

darovano cvetje in sveče.
Hvala gospodu župniku Bizjaku, pevcem,  

predstavnikom vojnih veteranov in Komunali  
Ribnica. Hvala za poslovilni govor gospodu  
Miheliču in vsem, ki ste ga pospremili do  

preranega groba.

Vsi njegovi 

Na svetu tem si ti obstal,
da si za druge se razdajal. 
Prezgodaj prišlo je slovo, 

ko te med nami več ne bo. 

Zahvala
ob izgubi naše drage mame

Marije Pust
(1. 11. 1928–23. 12. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, 

ki ste pomagali pri lepo opravljenem obredu:  
g. župniku, pevcem, komunalnemu podjetju, 

upokojencem in vsem ostalim.

Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju in 
vsem tistim, ki ste jo v času njene bolezni obiskali 

in ji stali ob strani.

Žalujoči vsi domači

Zahvala
6. januarja smo se poslovili od naše mame  

in prababice 

Marije Vesel
(1937–2022)

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom za izrečeno sožalje, 

podarjeno cvetje, sveče in darovane sv. maše. 
Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki jih nismo 
posebej omenili, pa tudi tistim, ki ste bili v teh 

trenutkih v mislih z nami. Iskrena hvala vsem, ki 
ste jo spremljali skozi življenje in jo imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči, 
le moja drobna lučka še brli.

(S. Makarovič)
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Kako toplo mi je bilo pri srcu kar nekajkrat v teh prazničnih 
dneh, ko sem odprla vhodna vrata in me je presenetila kakšna 
darilna vrečka. Iskrena hvala vsem, ki znate deliti, ki znate s 
svojo pozornostjo razveseliti tudi starejše.

Ko bomo dovolj ozaveščeni, da delamo »VSE IZ LJUBEZNI, 
NIČ IZ PRISILE«, kar je priporočal sv. Frančišek Saleški, bodo 
tudi naši medsebojni odnosi boljši in svet bo postajal lepši 
za vse ljudi.
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Pisane knjižne police
Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka 

Minila sta dva meseca in ponovno se vam oglašamo z Novičkami iz knjižnice. Na knjižnih policah se je znašlo marsikaj zanimi-
vega in prav gotovo bomo naše zveste bralce razveselili s tokratnim izborom knjižnih novosti.

FIONA LUCAS
Ne reci mi adijo

To je ganljiva ljubezenska zgodba o izgu-
bi in upanju. Anni je Spencer pomenil vse 
in mislila je, da bo njuna ljubezen večna. 

Toda pred skoraj tremi leti je umrl v 
prometni nesreči in ji življenje obr-
nil na glavo. Njena žalost je brez-
mejna in na silvestrovo pokliče na 
Spencerjevo telefonsko številko, da 
bi še enkrat slišala njegov glas na 
odzivniku. Pretresena je, ko se nek-
do oglasi. Brody je dobil Spencerjevo 
staro telefonsko številko in prvi razu-
me, kaj Anna doživlja, saj tudi on nosi 

v sebi hudo bolečino. Njuni pogovori 
so vse pogostejši in predvsem Anni so v 
veliko oporo. Toda Brody ni povsem odkrit 
z njo. Bo njegova skrivnost uničila vez, ki 
se je počasi spletla med 
njima?

CHRISTINA LAUREN
Nemedeni tedni

Kaj se zgodi, ko smr-
tna sovražnika skupaj 
odpotujeta na nepozab-
ne počitnice na Havajih? 
Olive ima vedno smolo. 
Po drugi strani bi lahko za njeno enojajčno 
dvojčico Ami trdili, da je najsrečnejši člo-
vek na svetu. Poročila se bo s svojim sanj-
skim moškim in poroko je v celoti plačala 
z zadetki na nagradnih igrah. Ženinov brat 
Ethan je Olivin smrtni sovražnik, vendar ji 
ne preostane drugega, kot da se sprijazni, 
da bo morala na poroki sodelovati z njim.

Morda pa Olive vseeno čaka sreča? Na 
poročnem sprejemu se vsi svatje razen nje 
in Ethana zastrupijo s hrano, ampak sanjski 
medeni tedni na Havajih so že plačani in 
treba jih je izkoristiti. Olive in Ethan zaradi 
brezplačnih počitnic pozabita na nesoglas-
ja in odpotujeta v raj, trdno odločena, da 
se bosta na Mauiju drug drugemu za vsako 
ceno izogibala. Ampak Olive v hotelu na-
leti na svojega novega šefa in mu natvezi 
nedolžno laž, ki ji nato uide izpod nadzora.

Ker sta Olive in Ethan prisiljena igrati 
mladoporočenca, se zbližata precej bolj, 
kot sta pričakovala. Težava je le v tem, da 
se Olive kmalu zave, da nima nič proti, ker 
se mora pretvarjati. Pravzaprav se počuti 
celo srečno.

ROBERT BRYNDZA
Brezno smrti

Za lepim obrazom se morda skri-
va temna misel. Kdo 
bo tokrat na vrsti? Za-
sebna detektivka Kate 
Marshall in njen par-
tner Tristan Harper 
dobita prvi veliki pri-
mer. Stranka želi, da 
ugotovita, kaj se je 
zgodilo z novinarko 
Joanno Duncan, ki je izginila pred 
dvanajstimi leti, potem ko je razkrila po-
litični škandal.

Kate in Tristan dobita dostop do Joanni-
nega dosjeja, toda njuna preiskava se ne 
konča v slepi ulici, tako kot se je konča-
la preiskava policije. Kate med Joannini-
mi osebnimi predmeti odkrije imeni dveh 
mladih moških, ki sta tako kot ona izginila 
brez sledi.

Izkaže se, da so izginotja povezana in 
Kate se zave, da je Joanna izginila, ker je 
prišla na sled serijskemu morilcu. Bližje kot 
je temu, da ga najde, temačnejša postaja 
zgodba.

ALJOŠA BAGOLA
Srečo, prosim

Aljoša Bagola, slo-
venski kreativni direk-
tor desetletja in avtor 
uspešnice Kako izgo-
reti in vzeti življenje v 
svoje roke, najbolje 
prodajane knjige leta 
2020 pri nas, se v novi 
knjigi zakoplje v razi-
skovanje nadvse izmuzljive in težko 
dosegljive sreče. Pri tem ugotavlja, da naša 
sreča v resnici ni odvisna od tega, kako us-
pešni smo v posnemanju uspeha drugih, 
ampak predvsem od poguma in odloče-
nosti, da se soočimo tudi s svojimi temnimi 
platmi in jih zdravo priključimo svoji celovi-
tosti. Le tako lahko odkrijemo in uresničimo 
svojo edinstvenost – svoje bistvo.

Še ena mojstrovina, polna navdihujočih 
življenjskih zgodb, izpod peresa proniclji-
vega opazovalca lastne notranjosti in ak-
tualnega družbenega dogajanja.

MIHA ŠALEHAR
Pustolovec zmote

Nova knjiga prilju-
bljenega radijca Mi-
he Šaleharja, avtorja 
uspešnice Duh če-
sa, prodane v več 
kot 5.500 izvodih! 
Šalehar, večni pus-
tolovec zmote, na 
pragu drugega pol-
časa v patetičnem 
priročniku za razumevanje priletnega 
alfa samca v 40 samoanalizah išče ključ-
ni odgovor, kako osmisliti prihodnost. Ob 
tem pred bralci brez cenzure razkrije svoje 
napake in zablode iz preteklosti. Vse v ime-
nu preobrazbe v jezdeca upanja. Mu uspe? 

IGOR KARLOVŠEK
Sotočje

To je peta knjiga 
iz mladinske zbirke 
Ognjeno pleme. Do-
gajanje je postavlje-
no v čas in prostor 
preseljevanja naro-
dov konec 6. stoletja. 
Avtor postavi v sre-
dišče dogajanja pet 
otrok poveljnika slo-
vanske vojske, ki so, medtem ko oče širi 
slovansko ozemlje proti zahodu, na milost 
in nemilost prepuščeni naklepom njego-
vih nasprotnikov in nevarnostim, ki pre-
žijo na poti. A Ognjenovi otroci še zdaleč 
niso lahek nasprotnik: pretkana zdravilka 
Ajda, prelepa Mila, ki ji sledijo vse živali, in 
trojčki – mojstri frače, loka in meča, misli-
jo še dolgo ostati pri življenju. Po dolgem 
potovanju se Ognjen spet sreča s svojimi 
otroki. Veselje ob snidenju ne traja dolgo. 
Dežela Ajdine matere, kamor bi Ognjen rad 
popeljal Slovane, je še daleč. Na poti pa 
so jim Bizantinci z maščevalnim Fokasom, 
pogoltni Obri in staroste s svojimi načrti. 
Njihove poti se zopet ločijo. Naši junaki 
bodo potrebovali obilico znanja, sreče, iz-
kušenosti, spretnosti in srčnosti, da bi se 
lahko znova srečali v deželi ob sotočju Save 
Dolinke in Save Bohinjke.

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! 
Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje zime. Radi in lepo se imejte ter ostanite zdravi!



SUHOROBAR, 1-2/2022 35RAZVEDRILO

 Build your own custom worksheet at education.com/worksheet-generator

© 2007 - 2022 Education.com

Križanka
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Down: Across:
1. ptič, ki ne leti
2. 8. februar
3. igralec, ki je igral Bedanca

4. naprava za prenos in predvajanje zvoka in
slike

5. grški bog morja
6. Strnišev hit Slovenske popevke

7. romunsko mesto Timișoara
8. mostovi v Ljubljani

9. slovenski arhitekt
10. zdravilna rastlina z drobnimi cvetovi

11. največji otok na svetu
12. filmska nagrada
13. prireditveni prostor
14. skupina zvezd14. grška črka
15. lisasta krava
16. alpska smučarka Corinne
17. žival, ki se pri plavanju ne zmoči

17. zgodovinska in geografska regija Romunije

18. vrh nad Turjakom

®

Februarska križanka

NAVPIČNO
1. ptič, ki ne leti
2. 8. februar
3. igralec, ki je igral Bedanca
5. grški bog morja
6. Strnišev hit Slovenske popevke
9. slovenski arhitekt
10. zdravilna rastlina z drobnimi cvetovi
14. grška črka
17. zgodovinska in geografska regija Romunije

VODORAVNO
4. naprava za prenos in predvajanje zvoka in slike
7. romunsko mesto Timișoara
8. mostovi v Ljubljani
11. največji otok na svetu
12. filmska nagrada
13. prireditveni prostor
14. skupina zvezd
15. lisasta krava
16. alpska smučarka Corinne
17. žival, ki se pri plavanju ne zmoči
18. vrh nad Turjakom

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

REŠITVE DECEMBRSKE KRIŽANKE

NAVPIČNO: DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, POTICA, OBERNDORF, LENNON, 
POEZIJE, GRADEC, KOLEDNIKI 
VODORAVNO: TA VESELI DAN, MIKLAVŽ, HRESTAČ, SHS, SNEŽAK, POPRTNIK,  
MOKRICE, LADOŠKO JEZERO, ZELEN, ŽIVO SREBRO, KORENO 

Resnica

Če je v vinu resnica, a je potem v špricarju samo pol resnice?

Hranilna knjižica

»Vlado, zakaj si tako 
žalosten?« »Čital sem 

knjižico, ki ima žalosten 
konec.« »Katero knjižico?« 

»Hranilno!«

Stara zakonca

»Vsakič, ko hočem kaj 
povedati, me prekineš in 

praviš, da to sploh ne drži.« 
– »To pa sploh ni res!«
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