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Zgodba iz naslovnice
Od 3. marca do 3. aprila je bila v knjižnici Velike Lašče v Levstikovem domu na 

ogled razstava slik Simona Lavriča. Mladi umetnik je na ogled postavil slike živali, za 
katere se zdi, da bodo vsak čas stopile s skale, poletele iz vode in platna in tako zares 
zaživele. S tankimi nanosi barv naslikane živali gledalcu dajejo občutek, da gleda 
fotografijo in ne prave mojstrovine. Vsaka poteza čopiča po velikem platnu doda sliki 
svoj pečat, kar daje opazovalcu občutek, da v naravnem okolju vidi do potankosti 
naslikano žival. V natančnih slikah divjih živali so upodobljena perja in dlaka živali, ki 
prikazujejo pravi realizem ptic in sesalcev. 

Razstavljene slike so nastale od leta 2008 
naprej v umetnikovem domačem ateljeju. Simon 
Lavrič, doma iz Podklanca, je absolvent Akademije 
za likovno umetnost in oblikovanje. Z risanjem se 
je začel ukvarjati v 1. razredu, ko je pri ilustracijah 
uporabljal suhe barvice, za pomoč pri opazovanju in 
risanju živali pa je uporabljal lovske revije. Ob koncu 
osnovne šole je risal manj, vendar je skice risb naredil 
kar na robove zvezkov. V Srednji šoli za oblikovanje 
in fotografijo - industrijsko oblikovanje, je nagradil 
svoje znanje, saj se je navadil vizirat, risat perspektive 
in osvojil osnove risanja. »Naučili so nas natančno 
opazovati postavljene predmete in jih v optičnem 
razmerju prenesti na risarsko površino. Pri delu smo 
uporabljali vizirko in tako risali predmete po pravilih 
konstrukcijskega risanja, to je določanje višine, 
dolžine in širine predmeta.« Na akademiji je v prvem 

in drugem letniku spoznaval anatomijo človeka in akt, v 3. letniku pa se usmeril v 
animalizem (živali) ter se začel spoznavati z barvami, tako z akrilnimi kot z oljnimi. 
Simonove slike zajemajo naravo, prostoživeče živali in njihov življenjski prostor, 
najraje slika konje, narisal pa je tudi kragulje, jelene, rise, medvede, vodomca, gamsa, 
fazana, raco … nikoli pa se še ni lotil slikanja psa. Njegov vzornik je Carl Brenders, ki 
prav tako ustvarja realistične slike. 

Simonov cilj je, da se žival razvije, čeprav 
današnja likovna akademija ne podpira več realizma 
- natančnega risanja in naturalističnih stvari, ampak 
odkriva nove smeri in ideje, prepletene s psihologijo 
in fiziologijo, išče tudi drugačno identiteto, kot je 
npr. konjski trup s tigrovo glavo ali košuta v človeški 
pokrajini.

Trenutno se ukvarja z diplomsko nalogo subjekta 
živali v današnji umetnosti in s poučevanjem v 
Likovnem izobraževalnem centru - LICE Galerije 
Miklova hiša. »Poučevanje tečajnikov je super izkušnja 
tako za mene kot mentorja, ko delim osvojeno znanje 
na tečajnike, kot tudi za njih, saj le-ti dobijo pravo 
podlago znanja tudi za morebitni vpis na likovno 
akademijo,« zaupa Simon in pove, da bi v prihodnosti 
rad učil likovne krožke oziroma tečaje risanja živali ter 
razstavil v galeriji, saj je do sedaj razstavljal na skupinski razstavi v Miklovi hiši in 
na študentskih skupinskih razstavah v Novem mestu in Kranju, svoje slike pa želi 
razstavljati v tujini in jih predstaviti na lovskih sejmih.

Petra Marn

Vesele velikonočne in prvomajske praznike!
župan Blaž Milavec
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Padec mnogih gradbenih podjetij, ki smo jim priča že nekaj 
časa, se je zgodil tudi v primeru projekta Izgradnje športne 
dvorane in rekonstrukcije vrtca v Sodražici. Občina Sodražica je 
v okviru postopka oddaje javnega naročila kot najugodnejšega 
izvajalca izbrala konzorcij ponudnikov GPG d.d. in GPG 
Holding d.d. Izbrani izvajalec je po podpisu pogodbe začel z deli 
že decembra lansko leto in jih do začetka marca tudi izvajal v 
skladu z dogovorjenim terminskim načrtom. Žal je zaradi svojih 
ekonomski težav (insolventnost) gradbišče zaprl 14. 3. 2011. GPG 
je na poziv občine za nadaljevanje del odgovoril, da mu njegova 
insolventnost ne omogoča izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, 
zato je občina dne 30. 3. 2011 odpovedala pogodbo in pričela s 
postopki izbire novega izvajalca za dokončanje projekta. Občina 
Sodražica bo s pomočjo izbrane odvetniške pisarne začela tudi 
postopke za vnovčitev bančnih garancij izvajalca.

Projekt nove športne dvorane in dozidave vrtca vključuje 
izgradnjo nove večnamenske športne dvorane, rekonstrukcijo 
dela vrtca in dozidavo prostorov za nove oddelke, razširitev 
šolske jedilnice, dvigalo v šoli in ureditev parkirišča ter okolice. 
Rekonstrukcija vrtca, jedilnice in izgradnja športne dvorane 
je nujna tako z vidika potreb predšolske vzgoje kot z vidika 
osnovnošolske in ostalih dejavnosti. Z začetimi gradbenimi deli 
je obstajalo veliko upanje, da bosta v naslednjem šolskem letu 
vrtec in šola delovala v boljših in ustreznejših  prostorih, ki si jih 
otroci vrtca, učenci šole in vsi zaposleni zagotovo zaslužijo. 

Zaradi nastalega problema ni mogoče več računati na 
realizacijo projekta do konca leta, so pa postavljeni novi roki, ki 
določajo, da se novi objekti predajo namenu spomladi naslednje 

Kriza gradbenih podjetij ujela tudi nas
Piše: Blaž Milavec, župan

leto. Žal to pomeni predvsem za vrtec podaljšanje bivanja in 
delovanja v okviru obstoječih pogojev, ki ne omogočajo povsem 
ustreznega izvajanja programa predšolske vzgoje. Nastala 
situacija je odraz razmer v državi, vendar ob tem upamo, da se 
položaj še dodatno ne poslabša in da bomo lahko zdaj končno 
pripeljali projekt do zaključka. Tu upamo zlasti na srečnejšo 
izbiro novega izvajalca, ki se ga izbira po hitrejšem postopku 
javnega naročanja z oddajo naročila s pogajanji brez predhodne 
objave v skladu z zagotovitvijo potrebne konkurenčnosti in 
izpolnjevanja vseh določenih pogojev ter vsebine določbe 
Zakona o javnem naročanju, ki določa: »Postopek s pogajanji 
brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila 
gradenj samo, če je to nujno potrebno, kadar je iz razlogov, ki jih 
ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče 
pripisati naročnikovemu ravnanju, javno naročilo neizogibno 
potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, 
ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni 
objavi.«

Občina Sodražica tako vodi ustrezne postopke in sprejema 
ukrepe, da zavaruje lokalni javni interes, ki se odraža v dokončanju 
izgradnje nove športne dvorane in rekonstrukcije vrtca. Vsekakor 
je želja vseh nas, da v okviru zagotovljenih sredstev z najmanjšimi 
možnimi zamudami uresničimo pričakovanja po pridobitvi 
pravih ustreznih prostorov tako za vrtec, šolo kot novo dvorano in 
omogočimo čim bolj prijazne pogoje našim otrokom, zaposlenim 
in vsem uporabnikom teh objektov pri njihovem delu, pouku in 
drugih športnih ali kulturnih udejstvovanjih.

Vsebinsko bogata in konstruktivna 4. redna seja 
občinskega sveta
Piše: Darja Vetrih

Svetniki so se 14. aprila sestali na 4. redni seji, ki je po potrditvi 
predlaganega dnevnega obsegala kar 14. točk. Na seji so bili prisotni 
kar štirje gostje, predstavnik policijske postaje Ribnica, direktor 
ribniške Komunale, predsednik Nadzornega odbora in direktor 
podjetja Čas d.o.o., ki je v sodelovanju z Občino pripravilo Občinski 
program varnosti. 

Obravnavanje varnosti občine v dveh točkah
Izmed gostov je kot prvi predstavil delo Policijske postaje Ribnica 

v letu 2010 policijski inšpektor Rudi Topolovec. Povedal je, da se 
leto 2010 bistveno ne razlikuje od leta 2009 in dodal, da pa statistika 
vseeno kaže, da se je obseg kriminalitete nekoliko povečal, upadla 
pa je raziskanost posameznih primerov. Kot pravi Topolovec gre 
tu predvsem na račun raziskav, ki so se zavlekle v leto 2011. Največ 
kaznivih dejanj je bilo storjenih na področju tatvin, predvsem malih 
tatvin, pa tudi goljufij in poškodovanja tuje lastnine. V porastu so tudi 
kazniva dejanja na področja prepovedanih drog in prav temu področju 
posveča ribniška policija največ aktivnosti. 

Občinski svet je soglasno sprejel Občinski program varnosti, ki ga 
je občina dolžna imeti na podlagi Zakona o občinskem redarstvu. Dr. 
Tomaž Čas je obrazložil, da progam varnosti prispeva k varnosti na 

širšem območju, z njim pa se načrtuje, kako odpraviti tveganja, kako 
identificirati problematiko, jo obravnavati in reševati. Kot je dodal 
župan, si občina že dalj časa prizadeva organizirati redarsko službo 
v okviru skupne občinske uprave s sosednjimi občinami. Glavni 
pristojnosti redarske službe sta promet ter skrb za javni red in mir, pri 
čemer župan poudarja, da ni namen Občinskega programa varnosti 
in organizacije redarske službe v dodatni represija, temveč bolj 
preventivna dejavnost.

Nove cene pogrebnih in pokopaliških storitev
Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica je predstavil razloge 

za povišanje cen pogrebnih storitev. Komunala Ribnica se je zaradi 
finančne podhranjenosti te dejavnosti, ki je posledica neusklajevanja 
cen pogrebnih storitev že vse od julija 2004, odločila zvišati cene 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v tem obdobju, to 
je  za 18,1 %. Poleg tega se določi tudi višja cena prevoza, ki bo po novem 
za 20 km znašala 20 EUR, za vsak dodatni kilometer pa bo potrebno 
doplačati še 0,688 EUR. Cena se je dvignila zaradi višjih cen goriva. 
Za 25% se dviga tudi cena grobarine, kar je posledica višjih stroškov 
vzdrževanja, goriva in manjših investicijskih del. S povišanjem cen 
pogrebnih in pokopaliških storitev bo Komunala zmanjšala negativni 

Nadaljevanje na strani 4 spodaj
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Zadnje tedne se je na tem področju 
začelo nekaj dogajati. Evroposlanec SD, 
Zoran Thaler, je zaradi vpletenosti v 
korupcijski škandal moral odstopiti. Pritisk 
vodje socialistov v EU na predsednika 
SD Pahorja je bil premočan in SD se je 
potrudila, da s tem odstopom ohranja vsaj 
lepo podobo v Evropi.  

Thalerja bi moral v EU parlamentu 
naslediti dr. Andrej Horvat, Pahorjev 
posebni “minister” za Pomurje, sicer 
zaposlen prav v premierovem kabinetu. 
Vendar se je zataknilo. Tudi ta je 
obremenjen s sumi koruptivnih ravnanj, 
saj naj bi razdeljeval razvojni denar za 
Pomurje precej po domače. Veliko naj bi ga 
prejeli predvsem njegovi prijatelji, ki so mu 
pomagali pri kandidaturi, zaradi česar se je 
znašel v preiskavi protikorupcijskega urada. 
Mediji so objavili celo več dokumentov, ki 
naj bi nakazovali na vpletenost v nečedne 
posle in na klientelistično razdeljevanje 
sredstev razvojnih pomoči. Zaradi teh 

sumov, ki se bodo najverjetneje izkazali 
za utemeljene, Horvat ni bil primeren za 
Thalerjevega naslednika v EU parlamentu. 
Pahor je dosegel, da se je odpovedal 
kandidaturi. 

Zanimivo pa je, da Pahor dr. Horvata 
ni pozval k odstopu z mesta državnega 
sekretarja oziroma da ga ni odstavil. 
Slednje lahko stori brez velikih besed. To 
zelo očitno pokaže, kako v tem mandatu 
deluje Pahorjeva pravna država. Na osnovi 
popolnoma istih okoliščin Andrej Horvat 
“ni smel” sprejeti funkcije EU poslanca, 
je pa lahko državni sekretar v kabinetu 
predsednika vlade in deli milijone evrov za 
Pomurje.  

To nazorno pokaže na dvoličnost 
sedanje koalicije, ki kaže lep obraz Evropi, 
medtem ko tolerira vse mogoče packarije 
in lumparije doma. Zdenka Cerar je nekoč, 
ko je bila generalna državna tožilka, dejala, 
da ni vsaka velika svinjarija že kaznivo 
dejanje. Ta izjava je pravzaprav paradigma 

Korupcija in dvoličnost: Zakaj imajo dokazi o koruptivnih dejanjih 
v EU drugačno težo kot doma?

te politične opcije. Kako si sicer drugače 
razložiti, da noben sodni proces s področja 
gospodarskega kriminala ali kriminala 
belih ovratnikov, v katere so bili vpleteni 
pripadniki ali podporniki sedanje politične 
opcije, ni prišel do obsodilnega zaključka. 
Za nekatere ni policija našla dovolj dokazov, 
druge je zaradi premalo tehtnih dokazov 
izločilo tožilstvo, veliko se jih je tudi 
založilo po raznih omarah in so zastarali, 
preostalo pa je na podoben način končalo 
na sodiščih.
Pa še nekaj. Tisti, ki so največji zagovorniki 
pravne države v tem mandatu, ki imajo 
pravno državo in enakost pred zakonom 
zapisano tudi v programih strank, so 
vpleteni v največje afere, od katerih so se 
nekatere celo tragično končale. 

Lahko se sprašujemo, kaj nam je storiti, 
da bo drugače? Recimo, vsaj podobno kot 
v EU.
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Piše: Jože Tanko, poslanec

rezultat, ki je v letu 2010 znašal 9.659 EUR. Svetniki so predlog 
soglasno podprli, odločitev za povišanje pa je bila zagotovo lažja, ker 
se vsaj v sodraških vežicah stvari že premikajo na bolje. 

Testno zbiranje odpadkov od vrat do vrat
Komunala Ribnica je pripravila tudi nov program pobiranja 

odpadkov, saj ugotavljajo, da s sedanjim sistemom ne dosegajo zadanih 
ciljev. Ti se nanašajo na striktno ločevanje odpadkov na izvoru, torej 
po gospodinjstvih in s tem bistveno zmanjšanje odvoza splošnih 
odpadkov. Ta potreba se še posebno izrazito kaže od zaprtja deponije 
Mala gora, saj na deponiji v Grosupljem natančno beležijo vsak 
kilogram pripeljanih splošnih odpadkov in jih seveda tudi zaračunajo. 
Svetniki so tako soglasno podprli sklepe skupščine Komunala Ribnica, 
ki jo sestavljajo župani občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok, in na 
podlagi katerih se bo na testnem območju v obdobju najmanj šestih 
mesecev pobiralo embalažo in splošne odpadke na domu v ločenih 
individualnih zabojnikih. Več o tem si lahko preberete v Suhorobarju 
na strani sedem.

Statut, poslovnik in zaključni račun
Občina Sodražica bo po objavi v Uradnem listu imela tudi nov 

Statut občine, temeljni akt delovanja občine. Svetniki so sprejeli tudi 
nov Poslovnik občinskega sveta, saj je pravica novega sestava občinskega 
sveta, da si samostojno določi pravila delovanja in poslovanja. Po 
krajši predstavitvi župana in predsednika Nadzornega odbora Jožeta 
Drobniča, ki je povedal, da niso odkrili večjih nepravilnosti, so svetniki 
soglasno sprejeli zaključni račun Občine za leto 2010

Občinski svet je v prvi obravnavi z nekaj popravki sprejel tudi 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Miklova hiša. Sprejet je bil tudi sklep, na podlagi 
katerega bodo stranke, ki so po zakonu upravičene do občinskih 
sredstev, le-te lahko tudi pridobila. Zakonodaja pravi, da občina lahko 
nameni za sofinanciranje strank do 0,6% sredstev primerne porabe 
za posamezno proračunsko leto, občina Sodražica pa je s sprejetim 
proračunom za leto 2011 namenila zgolj 0,25 % primerne porabe. 
Svetniki so podali tudi soglasje k posegu na kmetijsko zemljišče II. 
kategorije za izgradnjo parkirišča v Petrincih. Povečan obisk Gore, 
predvsem s strani romarjev, terja tudi ureditev možnosti za urejeno in 
varno parkiranje avtobusov in avtomobilov.

Pod točko razno so bili svetniki med drugim seznanjeni s 
situacijami, v katerih se nahajajo večje investicije v naši občini. Kljub 
temu, da se zaradi stečajnega postopka grosupeljskega gradbenega 
podjetja na gradbišču pri Osnovni šoli trenutno ne dogaja nič, pa 
Občina intenzivno dela na čimprejšnji ponovni oživitvi le-tega. Če 
se bodo postopki, ki jih zahteva zakonodaja za izbor novega izvajalca 
izgradnje športne dvorane, jedilnice in prizidka vrtca, stekli po načrtu, 
bodo stroji pri šoli ponovno zaropotali v drugi polovici maja.

Občinski svetniki so na 1. dopisni seji 21. 2. 2011 imenovali v svet 
zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica predstavnike občine 
za novo mandatno obdobje štirih let naslednje člane: Jaka Debeljak, 
Boštjan Mihelič in Andrej Pogorelc. Poleg treh predstavnikov občine 
zasedajo v svetu šole še trije predstavniki staršev in pet predstavnikov 
zaposlenih. Svet šole se bo v novi sestavi še letos soočil s pomembno 
nalogo, to je imenovanje ravnatelja osnovne šole, saj petletni mandat 
aktualni ravnateljici poteče konec oktobra letos.

Nadaljevanje s strani 3
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Pomladni meseci so tisti čas, ko se je 
ob koncu srednješolskega izobraževanja 
potrebno dokončno odločiti, kateri študij 
bi bil najbolj primeren. Najlažje je, če 
posameznik ve, kaj ga najbolj zanima in 
ima upanje, da bo po končanem študiju 
od tega tudi spodobno živel. Žal pa je 
res, da se zaključek študija običajno 
ne krona z želeno službo in marsikdo 
pristane na povsem drugem delovnem 
mestu kot si je nekoč predstavljal, vesel, 
da je sploh dobil zaposlitev. Vendar, če 
mu je uspelo pridobiti želeno formalno 
izobrazbo, ima zagotovo več možnosti 
za iskanje zaposlitve tudi v svoji stroki.

Dominika Lušin  
z izborom študija po 
končani gimnaziji Poljane 
ni imela težav, saj jo je 
vedno zanimala vizualna 
kultura, osnovnošolsko 
in srednješolsko pot pa 
je zaključila z odličnim 
uspehom. Na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani je 
diplomirala januarja 
letos in pridobila naziv 
univerzitetna diplomirana 
sociologinja kulture in 
profesorica umetnostne zgodovine. 

Njena diplomska naloga nosi naslov 
Ikone industrijskega oblikovanja. Govori 
o večplastnih pomenih najpomembnejših 
predmetov iz zgodovine oblikovanja, 
nanaša pa se tudi na sodobno oblikovanje. 
»Predvsem sem želela oblikovati okvir 
za proučevanje in razumevanje vloge in 
statusa predmetov, kot so na primer stol 
Rex, motorno kolo Vespa, Thonetov stol. 
Gre za predmete, katerih pomen je prerasel 

njihovo funkcijo,« pravi Dominika, ki je 
večino svoje diplomske naloge napisala 
na študentski izmenjavi na Karl-Franzens 
Universitaet v Gradcu. Šlo je za Erasmus 
študijsko izmenjavo, ki je najbolj uveljavljena 
oblika dodiplomskih študijskih izmenjav 
v Evropi. »Poleg študijske pomeni tudi 
bogato kulturno izkušnjo, saj na izmenjavi 
srečaš študente iz celega sveta. V Gradcu 
sem bila štiri mesece in pol in gotovo je 
bila to zame zelo pozitivna izkušnja,« je 
navdušena sogovornica.
Pa bi se ponovno odločila za isti študij? 
»Ne, vsekakor se ne bi odločila za isti 
študij. Tako umetnostna zgodovina kot 
tudi sociologija sta sami po sebi zanimivi 
vedi, vendar pa se mi zdi neprimeren in 
predvsem nezanimiv način, kako ju vidijo 
profesorji na obeh oddelkih. Danes bi se 

raje odločila za študij, kjer 
bi bilo več poudarka na 
kreativnosti. Žal je študij 
na Filozofski fakulteti 
preveč teoretičen 
in predvsem preveč 
zastarel, da bi bili lahko 
diplomanti iz omenjenih 
smeri usposobljeni za 
delo v stroki. Obenem 
pa tudi stroka sama in 
še bolj sistem kulturnih 
ustanov ne nudita 
intelektualne širine in 

poklicnega izziva za delo na tem področju. 
Ob vpisu sem mislila, da bom lahko več 
energije namenila posameznim področjem 
znotraj stroke, ki me tudi osebno zanimajo, 
vendar je bila na primer izbira seminarjev 
in mentorjev zelo omejena. Zelo malo 
časa je bilo namenjenega moderni 
in sodobni umetnosti, arhitekturi in 
uporabni umetnosti ter oblikovanju, to pa 
so področja, ki me najbolj zanimajo. Poleg 
tega sem pričakovala tudi več sodelovanja 

s kulturnimi institucijami in zunanjimi 
strokovnjaki ter interdisciplinarnega 
pristopa.« 

Ne glede na to, da Dominiki študij ni 
prinesel želenega, pa med študijem ni vrgla 
puške v koruzo. Med študijem je bivala v 
Ljubljani, v študentskem domu v Rožni 
dolini, na kar ima lepe spomine. Sicer pa 
je v Ljubljani bivala že v srednješolskih 
letih. Čeprav ne živi več v naši prestolnici, 
pravi, da se v njej počuti kot doma. Prosti 
čas je namenjala rekreativnemu športu, 
kolesarila po Škofjeloških hribih, pozimi 
je prišel na vrsto tek na smučeh na 
Pokljuki, ukvarjala pa se je tudi z aerobiko 
in plavanjem. Predvsem v drugi polovici 
študija je veliko delala preko študentskega 
servisa, med drugim na Ljubljanskem 
gradu in pri Telemachu, sodelovala je pri 
izvedbi 21. in 22. bienala industrijskega 
oblikovanja, občasno pa še danes dela kot 
vodička v Plečnikovi hiši. »Najlepše je bilo 
v Plečnikovi hiši, ki si jo bom poleg izjemne 
zapuščine našega največjega arhitekta 
zapomnila tudi po srečevanju ljudi s celega 
sveta in predvsem po izvrstnih sodelavcih,« 
dodaja Dominika.
In kakšen je recept za uspešno končanje 
študija? Dominika pravi, da je v določenih 
trenutkih pač treba veliko presedeti 
za knjigami. Ključna je tudi dobra 
informiranost, kaj profesorji zahtevajo, 
torej kaj se splača učiti in česa ne. Predvsem 
pa je ključna motivacija.

Naša sogovornica sicer redne zaposlitve 
še ni našla, kot zunanja sodelavka pa 
sodeluje z Muzejem za arhitekturo in 
oblikovanje ter Muzejem in galerijami 
mesta Ljubljana. Poklicne želje ostajajo na 
področju kreative, predvsem jo zanimata 
arhitektura in oblikovanje pa tudi varovanje 
kulturne dediščine. Dopušča tudi odprto 
možnost po nadaljnjem izobraževanju, 
vendar kot pravi, po vsej verjetnosti to ne 
bo na Filozofski fakulteti.

V znanju je moč
Piše: Darja Vetrih

Računalniško izobraževanje odraslih
Piše: Milka Gornik

Ljudska univerza Kočevje je ob koncu lanskega leta v OŠ 
Sodražica organizirala tečaj z naslovom: Računalniška pismenost 
in računalniško digitalno opismenjevanje za odrasle. 

Prvo skupino, kot začetniško, je obiskovalo 13 kandidatov. 
Program je obsegal 50 ur. Drugo skupino, kot nadaljevalno s 60-
urnim programom, pa 12 kandidatov. Istočasno je tečaj potekal 
tudi v Loškem Potoku. Z nami se je umirjeno in z dobro voljo 
trudil prof. Jože Zidar. Program je obsegal vsebine na področju 

temeljnega znanja računalništva: urejanje besedil, uporabo 
interneta in elektronske pošte. 

Na tečaj se je prijavilo zelo veliko kandidatov, kar dokazuje, 
da  računalnik postaja pomemben del našega vsakdana tako v 
poslovnem kot tudi v privatnem življenju. 

Tečajne ure so hitro minile. Čeprav je bilo za nekatere to prvo 
»bližnje srečanje« z računalnikom, smo se ogromno naučili, 
kar smo morali na koncu tudi dokazati z zaključnim izpitom. Na 
sedežu Ljudske univerze v Kočevju so 17. 3. 2011 pripravili tudi 
slavnostno podelitev potrdil o opravljenem tečaju, ki smo se je 
udeležili tečajniki iz vseh petih skupin.

V imenu vseh udeležencev se zahvaljujem organizatorju ter 
predavatelju za čas in znanje, ki ga je delil z nami.  
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V soboto, 9. aprila 2011, smo se v 
organizaciji Turističnega društva Sodražica 
pridružili čiščenju našega okolja.  Kljub 
prepričanju, da smo v prejšnjih akcijah 
že dodobra očistili našo okolico - letošnja 
čistilna akcija je namreč že šesta po vrsti 
- smo že kmalu po koncu sicer mile zime 
začeli odkrivati nova-stara odlagališča. 
Očitno tudi ukinitev kontejnerjev oziroma 
urejenega kontejnerskega odvoza smeti že 
kaže prve rezultate, saj veliko odpadkov 
konča v bližnji in daljni okolici. Kljub 
temu, da letošnja akcija ni bila posebej 
oglaševana, se jo je udeležilo preko 50 
udeležencev. Razdelili smo se v 12 skupin, 
določili vodje le-teh, po potrebi pokazali 
tudi lokacijo čiščenja. 

Letos je bil poudarek čistilne akcije 
poleg pobiranja smeti tudi ločeno zbiranje 
le-teh. Direktor Komunale in eden od 
organizatorjev čistilne akcije nam je pred 
začetkom podrobno pojasnil, kaj gre v 
katero vrečo in med samo akcijo to tudi 
preverjal. V zelene vreče smo tako pobirali 
steklo, v bele vreče embalažo, v črne pa 
ostale odpadke. Kosovne odpadke smo 
odlagali v kontejnerje, ločeno pa smo 
zbirali tudi nevarne odpadke kot npr. 
barve, akumulatorje, baterije.

Zaradi velike udeležbe in takojšnega 
odvoza s kamioni smo uspeli očistiti 
tudi bolj oddaljena odlagališča kot npr. 
odlagališča v Kotlu, na gozdnih pobočjih 
Travne Gore … Do 13. ure smo zbrali 
okrog 20 m3 odpadkov - 10 m3 starega 
železa, 5 m3 kosovnih odpadkov, 5 m3 
gospodinjskih aparatov in plastike, ki smo 
jih prepeljali na začasno deponijo v Izber, 
od tam pa še isti dan na pravo deponijo. 
Po odvrženih plastenkah, konzervah, 
cigaretnih škatlicah in podobni krami ob 
glavnih cestah sklepamo, da metanje smeti 
(iz avta) lahko pomeni tudi svojevrstno 
sprostitev pred ali po napornem delovnem 
dnevu. Če smo v preteklih letih poročali 
o nenavadnih trofejah kot npr. nojevih 
jajcih, je letos zmagal ljubitelj Janževca, 
saj je na cesti nad Bravčarjem na različnih 
mestih odvrgel preko 60 steklenic, seveda 
praznih. Vsakoletna nerešena problema 
ostajata opuščen kamnolom na Novi 

Čistilna akcija 
(s poudarkom na ločenem zbiranju odpadkov)
Piše: Pavle Košir, foto: Pavle Košir

Štifti ter parkirišče pred Fibranom. 
Sanacija kamnoloma zahteva 
nekoliko resnejši pristop tako lastnika 
(Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS) kot občine - postavitev dodatnih 
opozorilnih tabel, mreže, zatravitev 
oziroma pogozditev. Na parkirišču pred 
Fibranom pa je nujno potrebno postaviti 
koš za smeti in kemični WC. 

Poleg občanov in članov Turističnega 
društva so se akcije udeležili še člani 
Smučarskega kluba, Lovske družine 
Sodražica, Ribiške družine ter učenci 
in učenke iz OŠ. Da je akcija tako dobro 
uspela, so poleg zagnanih udeležencev 
prispevali še Komunala Ribnica, Občina 
Sodražica, Fragmat Izolirka, Grafit, 
Mesarija Arko, Pekarna Ajdič, Sadjar 
Sanjsko sadje ter Zavod za gozdove 
Slovenije – Krajevna enota Travna Gora, 
za kar se jim najlepše zahvaljujemo. 
Seveda ne smemo pozabiti omeniti tudi 
tradicionalnega zaključka z lovskim 
golažem (hvala Jernasovim za pripravo) in 
osvežilno pijačo v senci Gasilskega doma. 
Hvala vsem in na svidenje naslednje leto, 
smeti namreč še dolgo ne bo zmanjkalo. 
     
                            

Zbiranje udeležencev na trgu, navodila za 
ločeno zbiranje odpadkov

Malo starejše/-ši na Sedlo in čez Jelovec 
mimo ribnika proti Sodražici

Nova Štifta - v zeleno vrečo steklo, v belo 
embalažo, v črno ostalo …

Specialca na strmih pobočjih Travne Gore 

Bojan: Zaupanje je dobro, kontrola še boljša

Začasna deponija  in  sortiranje odpadkov

Lanske napake s starim železom 
nismo ponovili
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Predvidoma v mesecu juniju 2011 bo Komunala Ribnica d.o.o. 
pričela z ločenim zbiranjem odpadkov po sistemu od vrat do vrat 
na testnih območjih. Sistem »od vrat do vrat« pomeni, da bo 
vsako gospodinjstvo imelo individualno posodo za mešane ko-
munalne odpadke (zelen zabojnik) in embalažo (zelen zabojnik z 
rumenim pokrovom). Zabojnike boste dobili v najem od Komu-
nale Ribnica. Papir in steklo se bo še vedno zbiralo na ekoloških 
otokih. Komunala bo zabojnike praznila enkrat na štirinajst dni. 
En teden bo praznila mešane komunalne odpadke, drugi teden 
pa embalažo. Z začetkom individualnega zbiranja in odvoza od-
padkov na testnih območjih se bo prekinilo zbiranje in odvoz iz 
skupinskih zabojnikov na teh območjih. 

Testna območja, na katerih se bo začelo ločeno zbiranje 
odpadkov od vrat do vrat:

1. Sodražica,
2. Jelovec, Žimarice, Globel, Podklanec, 
3. Zamostec, Vinice, Ravni Dol, Zapotok

Testno obdobje bo trajalo predvidoma pol leta.
Zaradi pravilnega in lažjega ločevanja vam v naslednjih 

vrsticah podajamo, kaj sodi in kaj ne sodi v zabojnik za mešane 
komunalne odpadke oz. v zabojnik za embalažo.

V zabojnik za mešane komunalne odpadke SODIJO naslednji 
odpadki: povoščeni papirji, vžigalniki, kosti, ohlajen pepel, 
plenice, sanitarni izdelki, lasje in dlake, cigaretni ogorki, umazani 
papirnati kozarci in krožniki, tapete, umazan papir, čevlji, sesalne 
vrečke, smeti od pometanja, keramika, porcelan, mačji pesek, 
šiviljski ostanki, usnje, kasete, filmi, fotografije, lepilni trakovi …

Ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat

7. april - Svetovni dan zdravja  
7. aprila vsako leto obeležujemo Svetovni dan zdravja, ki 

ga je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila 
že leta 1950. Geslo letošnjega svetovnega dne je Premagajmo 
odpornost mikroorganizmov proti zdravilom - Brez ukrepanja 
danes, ni ozdravitve jutri! Letos želi SZO še posebej opozoriti na 
pojav bakterij, ki lahko povzročajo življenjsko nevarne okužbe, in 
postajajo vedno bolj odporne proti antibiotikom, to je zdravilom 
za njihovo zdravljenje. Gre za posledico razširjene in nepreudarne 
uporabe antibiotikov tako pri ljudeh kot živalih.

Antibiotiki so dragocena in zelo pomembna zdravila za 
zdravljenje in preprečevanje okužb, ki jih povzročajo bakterije.

Kaj lahko storimo sami 
• Nikoli ne jemljimo antibiotikov, ne da bi nam jih predpisal 
zdravnik na recept. 
• Ne pričakujmo, da nam bo zdravnik predpisal antibiotike 
za vsako okužbo. Virusi so povzročitelji različnih okužb dihal, 
vključno s prehladi in gripo. Antibiotiki so samo za zdravljenje 
bakterijskih okužb. Zaradi nepotrebnega jemanja antibiotikov 
smo lahko v prihodnje bolj ranljivi. 
• Če nam zdravnik predpiše antibiotike, jih jemljemo natančno 
po navodilih zdravnika ali farmacevta. Antibiotike jemljemo 

V zabojnik za mešane komunalne odpadke NE SODIJO 
naslednji odpadki: organski odpadki iz kuhinje in vrtov, embalaže 
živil in pijač (kartonske, plastične, steklene in kovinske), 
papirnati izdelki, baterije, računalniki, tiskalniki, barve, zdravila, 
kozmetika, žarnice, sijalke … 

V zabojnik za embalažo SODIJO naslednji odpadki: Plastenke 
in pločevinke pijač in živil, izpraznjeni jogurtovi lončki, konzerve 
živil, raznih namazov, plastični kozarčki, krožniki, pribor, tube, 
plastenke pralnih sredstev in čistil, ki ne vsebujejo nevarnih 
sredstev, plastične vrečke in folije, tetrapaki, aluminijaste folije, 
embalaža zmrznjene hrane, prazne embalaže izdelkov za osebno 
higieno, prazne embalaže kave, kakava, rozin …

V zabojnik za embalažo NE SODIJO naslednji odpadki: 
umazana embalaža (plastenke, kozarci, pločevinke, vrečke, 
folije), smuči, pločevinke barv, lakov, plastične škatlice z zdravili, 
povoščeni papirji, pločevinke pod pritiskom, diskete in zgoščenke, 
mali gospodinjski aparati, sijalke …

Ob enem pa vas obveščamo, da vam v primeru napačne 
vsebine v namenskem zabojniku le-tega ne bomo izpraznili 
in vas o tem tudi obvestili. Cene storitev zbiranja, odvoza in 
deponiranja odpadkov se zaradi ločenega zbiranja odpadkov ne 
bodo spremenile.

Na nov sistem zbiranja odpadkov prehajamo, da bomo 
povečali količino ločeno zbranih frakcij odpadkov na izvoru 
in maksimalno zmanjšali količino odpadkov, ki so namenjeni 
končnemu odlaganju na odlagališču.                         

              
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

predpisan čas, tudi če se že počutimo bolje, ker se sicer lahko 
obolenje povrne. 
• Ne uporabljajmo antibiotika, ki je bil predpisan drugemu ali 
za drugo obolenje. 
• Redno si umivajmo roke in k temu spodbujajmo svojo 
družino, prijatelje in znance. 
• Nekatere bakterijske okužbe lahko uspešno preprečujemo s 
cepljenjem. 
• Antibiotike naj bi za  živali uporabljali le, ko jih predpiše 
živinozdravnik. 

Zapomnimo si 
• Antibiotiki niso vedno potrebni. 
• Njihova prekomerna in napačna uporaba vodi k odpornosti 
bakterij proti antibiotikom. 
• Proti antibiotikom odporne bakterije povzročajo več zapletov 
in nepotrebnih smrti. 
• Bakterijska odpornost proti antibiotikom lahko družbo vrne 
v dobo pred antibiotiki, ko so ljudje zaradi enostavnih okužb 
umirali. 
• Če ne bomo ukrepali danes, lahko jutri ostanemo brez 
učinkovitega zdravila. 

Povzeto iz poslanice SZO oz. inštituta za varovanje zdravja 
Ljubljana 
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Na tečajih iz varnega dela v gozdu 
smo obljubili, da bomo za udeležence 
tečajev, lastnike gozdov oziroma ostale 
zainteresirane organizirali »gozdarsko 
ekskurzijo«. Obljuba dela dolg in tako 
smo se v petek, 11. februarja 2011, 
udeležili Dneva odprtih vrat in si ogledali 
razstavljen visokokakovostni les. V 
začetku leta 2011 je v Slovenj Gradcu 
potekala namreč že peta licitacija visoko 
vrednega lesa. 

Na letošnji jubilejni licitaciji je 268 
lastnikov gozdov iz vse Slovenije skupaj 
prodajalo preko 1400 kubičnih metrov 
lesa oziroma 1768 hlodov, na njej je 
sodelovalo 27 kupcev, 12 iz Slovenije, 
devet iz Avstrije, pet iz Nemčije ter po 
eden iz Švice in s Hrvaške. Licitacija je 
priložnost za specifične kupce, ki znajo 
ceniti kakovosten les, ki se uporabi 
za glasbila, prestižne jahte, ladje, 
avtomobilsko industrijo, puškarstvo, 
modelarstvo, čevljarstvo in mizarstvo. 
Cena za kubični meter lesa različnih 
drevesnih vrst je bila v primerjavi z lanskim 
letom precej višja. Tako je bila najvišja 
cena za kubični meter lesa za gorski javor 
7.760 evrov, črni oreh 4.740 evrov, češnjo 
2.100 evrov, slivo 2.022 evrov, brek 1.000, 
gorski brest in kostanj 828 evrov, smreko 
728 evrov, macesen 528 evrov, graden 506 
evrov in za bukev 188 evrov. Sicer pa je za 
posamezen hlod najvišjo ceno dosegel 
gorski javor z 9.759 evri, črni oreh pa je 
dosegel vrednost 7.012 evrov. 

Dan odprtih vrat je obiskalo veliko 

lastnikov gozdov, kmetov, dijakov in 
drugih udeležencev. Obiskovalci smo se 
med razstavljen les napotili s katalogi v 
rokah, iz katerih je bilo mogoče razbrati, 
kolikšno ceno je dosegel posamezen 
hlod. Z zanimanjem smo si ogledovali 

Ogled licitacije vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu
razstavljene hlode, ki so bili prodani, in tudi 
tiste, ki so bili nekoliko slabše kakovosti 
in so ostali brez novega lastnika, saj 256 
hlodov tokrat ni zamenjalo lastnika. 

Z letošnjimi rezultati je organizator 
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske 
doline zelo zadovoljen. Slovenija lahko 
pokaže, da je v gozdovih v dolgih letih 
vzgojila kakovosten les, kar je rezultat 
načrtnega dela z gozdovi. Ker na licitaciji 
ni marž, lastniki res lahko iztržijo 
maksimalno vrednost za svoj hlod. 
Licitacija vrednejših lesnih sortimentov 
je eden boljših načinov za doseganje 
realne tržne vrednosti lesa. Vse prevečkrat 
se namreč vrednejši lesni sortimenti 
izgubljajo v masovni prodaji žagovcev in 
lesa za druge predelave in 
ne nazadnje tudi lesa za 
kurjavo. Nenazadnje bo 
za najbolje plačan letošnji 
hlod lahko lastnik kupil 
dva hektarja gozda. 

Društvo lastnikov 
gozdov je zagotovo način, 
kjer povezani lastniki 
gozdov, z združenimi  
močmi in skupnim 
nastopom lahko napravijo 
največ tako do prodajalcev 
opreme, do kupcev lesa in 
do države. Društva, ki jih 
je v Sloveniji že preko dvajset, skrbijo za 
izobraževanje svojih članov na področju 
gospodarjenja z gozdom, varnega 
dela in uporabe lesa kot vira energije, 
skupne in tako cenejše nabave gozdarske 
opreme in orodja, člane seznanjajo z 
možnostmi  pridobivanja državnih in 
evropskih sredstev za boljše trajnostno 
gospodarjenje z gozdom, svetujejo 
lastnikom pri prodaji lesa in pri iskanju 
strokovno usposobljenih delavcev za 
delo v gozdu, pomagajo pri organiziranju 
skupne prodaje okroglega lesa, tržijo les 
in bioenergijo. Nenazadnje je namen tudi 
v druženju, spoznavanju in navezovanju 
stikov s podobnimi organizacijami v 
Sloveniji in v tujini. 

Ideja o ustanovitvi društva na našem 
območju zori že nekaj let, zainteresirane 
lastnike gozdov bomo pred končno 
odločitvijo peljali na obisk lastnikov 
gozdov iz Mirenske doline, ki so pred 

osmimi leti kot prvi v Sloveniji ustanovili 
svoje društvo, in se pozanimali za njihove 
izkušnje. Ustanovitev društva seveda 
podpiramo tudi v Zavodu za gozdove.

Še nekaj nasvetov za vse lastnike 
gozdov, ki bi radi sodelovali s prodajo 
sortimentov na licitaciji leta 2012. Pred 
izbiro lesa za prodajo pokličite revirnega 
gozdarja, ki vam bo svetoval tako pri izbiri, 
kot tudi pri krojenju lesa. Zaradi krize 
v lesni industriji, je cilj organizatorjev 
pridobiti čim več res kakovostnih 
sortimentov. Paradni drevesni vrsti sta 
še gorski javor in oreh, zaželene pa so 
tudi sadne in druge redke vrste dreves. 
Pomembna ni količina, temveč kakovost 
lesa. Vse bolj tržno zanimiv bo masivni 

les za pohištvo in pomembne bodo barve 
lesa. Vsak lastnik, ki prodaja na licitaciji, 
mora plačati prispevek organizatorjem, 
njegov strošek je tudi manipulacija in 
varovanje neprodanega lesa. 

Po zanimivem ogledu smo se odpeljali 
v Muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarje, 
ki hrani, premično kulturno dediščino 
s področij gozdarstva in lesarstva na 
območju Zgornje Savinjske doline. Sledil 
je ogled kotlovnice na biomaso, s katero 
ogrevajo večji del mesta Mozirje.

Ekskurzijo smo zaključili s kosilom v 
Šempetru in se (sicer ne vsi) v večernih 
urah vrnili domov.

Za uspešno izvedbo ogleda se 
zahvaljujemo Občini Sodražica.

Pavle Košir
Zavod za gozdove Slovenije 

KE Travna Gora



ŠOLA 

Roševi dnevi so literarno srečanje 
učencev 8. in 9. razredov osnovnih šol, 
ki poteka vsako leto v Celju v spomin 
na Frana Roša, slovenskega pesnika, 
pisatelja, dramatika, častnega meščana 
Celja in odličnega učitelja in jih organizira 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
s svojo Območno izpostavo Celje, s 
sodelovanjem z Osrednjo knjižnico Celje 
in Osnovno šolo Frana Roša Celje. 

Letos so bili že XXIV. Roševi dnevi 
in med dvajseterico izbranih je bila 

tudi učenka naše šole Jasna Janež iz 9. a 
razreda. Na srečanju je prejela priznanje 
za svoje tri pesmi: Navdih, Glagoli 
življenja in Sneži. Vse tri njene pesmi so 
bile objavljene tudi v letošnjem zborniku 
Roševih dni, z naslovom Moje misli so 
včasih večje od mene. 

Roševih dni se lahko vsako leto udeleži 
le 20 najboljših pesnikov in pisateljev, ki  
jih izbere tričlanska komisija. Letošnje 
prispevke so ocenjevale: Dragica Breskvar, 
profesorica in samostojna svetovalka 
JSKD za literarno dejavnost ter odgovorna 
urednica revije Mentor, Vida Mokrin-
Pauer, diplomirana komparativistka in 
bibliotekarka ter pesnica in pisateljica 
za odrasle in otroke (njen opus obsega 
do sedaj 14 knjig in dve zgoščenki), ter 
Barbara Korun, diplomirana slavistka 
in komparativistka, pesnica, pisateljica, 
esejistka, moderatorka ter vodja literarnih 
delavnic. 

Vesela sem, da je mlada pesnica zbrala 
pogum ter razkrila širši javnosti svoj 
talent, ki sem ga zaslutila že ob prebiranju 

SNEŽI
Piše: Jasna Janež

Sneži. Sneg pada v kosmih. 
Mraz para
kristale belih svežnjev. 
Bela barva prevladuje. 
 
Vse je belo. Sneženo.
Narava belo spi. 
Da si odpočije.
  
Ledena lepota sije.
Sneg se 
blešči in miruje. Leži na 
mrtvi zemlji.
 
Mehki žarki svetlobe 
pronicajo skozi lubje bukve. 
Drevesa so odvrgla
liste. 

Na XXIV. Roševih dnevih tudi mlada ustvarjalka Jasna Janež
Piše: Tadeja Topolnik, prof. slov.

njene prve pesmi, ki mi jo je izročila v 
vpogled. Kljub njeni mladosti in kot mi 
je zaupala šele osmih mesecih, kar svoje 
misli in občutke izraža v poeziji, se mi 
zdijo njene pesmi zelo globoke, zrele in 
jasne, kot je Jasna sama. Avtoričin slog 
je zelo zgoščen, impulziven in čustveno 
nabit. Upam, da bo svojo ustvarjalno 
moč razvijala tudi v prihodnjih letih, ko 
bo zapustila našo šolo. 

Fran Roš se je sicer rodil l. 1898 v 
Kranju, a se je pri treh letih z bratom in 

starši preselil v Celje. Po končani deški 
šoli v Celju je obiskoval gimnazijo in se 
odločil za študij prava v Zagrebu.  Toda 
navdušenje nad mladino ga je pripeljalo 
v pedagoški poklic. Po končani prvi 
svetovni vojni se je pridružil borcem za 
Koroško, med drugo svetovno vojno je 
bil v izgnanstvu v Srbiji (4 leta), ker je bil 
zaveden Slovenec. V tem času so nastale 
njegove Pesmi iz ječe in pregnanstva in 
spominska proza Slovenski izseljenci 
v Srbiji 1941–1945. Po drugi svetovni 
vojni je bil šolski nadzornik in učitelj na 
gimnaziji in učiteljišču. 

Pisal je novelice, črtice in feljtone 
za različne časopise. Njegova osrednja 
ustvarjalna muza so  otroci v svoji igrivosti 
in hudomušnosti, tako so nastale njegove 
pesmi, zgodbe, ki jih je objavil tako v 
mladinskih revijah kot v knjigah (npr. 
Medvedek Rjavček, Juretovo potovanje 
…) ter dramska dela za otroke (npr. Ušesa 
carja Kozmijana in Desetnica Alenčica). 
Pisal je tudi dramska dela za odrasle in 
libreta za opere. Za svoje delo je dobil več 

odlikovanj in umrl l. 1976 v Celju. V Celju 
si lahko ogledate njegovo spominsko 
sobo v njegovi hiši ter osnovno šolo, ki so 
jo štiri leta po njegovi smrti poimenovali 
po njem. 
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Učenci priklicali pomlad
Pišeta: učiteljici Brigita in Minka 

V začetku meseca marca so po naseljih začeli vabiti plakati 
na predpomladno prireditev. V kotu plakata, na katerem je bilo 
vabilo, je bila slika deklice, ki smo jo lahko vsi prepoznali. Kdo 
ne pozna Pike Nogavičke? Hecne, srčne, pogumne, pravične, 
iskrene, živahne, nagajive, radodarne in iznajdljive deklice, ki je v 
čevljih kot čolna, z opico na rami in pikastim konjem živela v  vili 
Čira-čara.  Ob branju knjige ali ogledu filma so se zabavale in se še 
zabavajo generacije otrok. Zanimiv je bil film, ko je bil še v črno-
beli tehniki, zanimiva je Pika tudi danes v poplavi raznoraznih 
ponudb.

Zato  smo se učiteljice, ki smo pripravljale predpomladno 
prireditev odločile, da bo Pika tisti lik, ki bo povezovala celotno 
prireditev. Obiskovalce prireditve, ki je bila 18. marca, je že na 
vhodu pričakalo pet  ljubkih Pik Nogavičk, ki so delile programske 
liste, sladke bombone in prijazne nasmehe.  V pestrem programu 
smo lahko videli nekaj prigod Pike, ki so jih, vsak na svoj način, 
predstavili učenci tretjega, četrtega in petega razreda. Plesno 
recitacijski venček učencev prvega razreda in ples cha-cha, ki so ga 
zaplesali učenci drugega razreda, nam je pričaral igrivost mlajših 
učencev. Kdo je tako korajžen kot Žan iz drugega razreda, ki je 
pred vso dvorano skupaj s sošolci zapel, da je mali lump. Prireditev 
sta popestrila tudi oba šolska zbora, zaplesale so nam mažoretke. 
Učenci šestega razreda so nam ob spremljavi harmonike zapeli 
pesem Belo obleko si že nosila. Za glasbeno spremljavo sta 
poskrbeli učenki glasbene šole Anja in Lejla.

Glede na odziv publike, ki je prireditev spremljala, smo 
ugotovile, da je bila prireditev uspešna, tako za nastopajoče, 
kot tudi za vse,  ki smo se z njo trudili. Obiskovalci so odhajali 
domov zadovoljni in polni lepih vtisov.
                                                                                                       

Ker tudi sama pišem pesmi, mi je 
učiteljica slovenščine predlagala, naj 
sodelujem. 

Tako smo poslali pet mojih pesmi. 
Na natečaju je sodelovalo 45 osnovnih 
šol iz vse Slovenije. Izmed vseh so izbrali 
20 najboljših avtorjev, ki so jih povabili 
na to srečanje. Proti koncu februarja sem 
izvedela, da sem med izbranimi. 

24. 3. smo se skupaj s tremi avtoricami 
in njihovo mentorico iz Nove vasi s 
kombijem odpravili proti Celju. Tja 
smo prispeli okoli 10.30. Pol ure smo 
počakali v šolski knjižnici, nato pa nas je 
knjižničarka pospremila do predavalnice, 
kjer se je srečanje mladih piscev začelo.

Nekaj misli mlade avtorice o dnevu, ki ga 
je preživela 24. marca 2011 v Celju
Piše: Jasna Janež

Najprej nas je pozdravila ravnateljica 
šole. Vsi udeleženci smo prejeli majhna 
darila. Ob 11.30 smo avtorji odšli s 
pesnico in pisateljico Vido Mokrin-
Pauer, s katero smo imeli delavnico. 
Mentorji so ostali v predavalnici, kjer so 
imeli mentorsko delavnico, ki jo je vodila 
Barbara Korun. Po končanih delavnicah 
smo odšli na kosilo, po kosilu pa smo 
prebrali svoja besedila, ki smo jih ustvarili 
na delavnicah. V spomin na današnji 
dan je izšel tudi zbornik, v katerem so 
objavljena vsa besedila izbranih avtorjev. 

Po končani predstavitvi smo odšli na 
avtobus, s katerim smo se odpeljali do 
Roševe hiše. Pred hišo smo imeli kratek 

program, sledil je obisk hiše, nato pa smo 
se peš odpravili proti knjižnici Celje. 
Tam smo se udeležili odprtja razstave 
šolskih glasil s prispevki osnovnošolskih 
otrok. Ob 17.00 smo že sedeli v dvorani 
glasbene šole Celje. V njej je bila osrednja 
prireditev s podelitvijo nagrad petim 
najboljšim avtorjem. Po končanem 
programu smo s kombijem odrinili proti 
domu. 

Ta izlet je bila ena zelo lepa izkušnja, ki 
mi bo ostala za vedno v spominu. Postala 
sem bogatejša in bolj samozavestna na 
področju svojega pisanja. Rada bi se 
zahvalila svoji mentorici Tadeji Topolnik, 
ki je lektorirala pesmi in jih poslala na 
natečaj. Iskrena hvala tudi Ani Porenti, 
ki potrpežljivo prebira moje pesmi, 
jih analizira, popravlja, izboljšuje in 
dopolnjuje. Hvala vsem, ki mi stojite ob 
strani in me vzpodbujate pri mojem delu,  
ki ga počnem s strastjo! Upam, da mi uspe 
še naprej razvijati svoj talent.
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Od hiše do hiše, od vrat do vrat
Na letošnji pustni torek, ki po dveh letih končno ni bil med 

počitnicami, je v Slemena prišla pomlad. Prinesle so jo maškare, 
ki so obudile star pustni običaj in ponesle pesem, dobro voljo 
in živ-žav od vrat do vrat. Kadar so se vrata hiš odprla, so otroci 
še posebej lepo zapeli in domačini, predvsem starejši ljudje, 
so bili obiska maškar zelo veseli. Pohvalili so izvirne maske in 
otroke bogato obdarili. Pustni sprevod smo začeli pri Svetem 
Gregorju, nadaljevali preko Hojč in Grabna, vse do Hudega 
Konca. Utrujeni, a polni lepih vtisov, smo se vrnili v šolo, kjer so 
nas čakali ocvrti flancati. Pustna oblačila, navade in  jedi so nam 
všeč,  in čeprav običaj obiskovanja hiš po vaseh že izumira, smo 
sklenili, da ga bomo učenci na podružnični šoli gojili še naprej. 

Zdenka Kljun in Ana Porenta, POŠ Sveti Gregor 

Pomlad je potrkala tudi na vrata 
Podružnične šole Sveti Gregor (POŠ), 
kjer se je 25. marca odvil čudovit večer, 
poln pestrega kulturnega programa. 
Praznovanje pomladi  je bilo letos že 
četrtič. Poleg cvetlic, ki so krasile oder, so 
pravo pomladno vzdušje s seboj prinesli 
otroci pevskega zbora s pesmijo Lepo je 
pomlad na svet. Po uvodnem prepletu 
pesmi in deklamacijah o mamah je 
učenka Laura pozdravila prisotne, zlasti 
ravnateljico OŠ Dr. Ivan Prijatelj 
Sodražica Majdo Kovačič 
Cimperman ter ribniškega 
župana Jožeta Levstka in 
podžupana Vinka Levstka.

Kot prvi gostje večera so se 
predstavili MePZ KUD Sveti 
Gregor pod vodstvom Toneta 
Kersniča. Pravljično likovni 
krožek je za prireditev pod 
vodstvom mentorice Zdenke 
Kljun pripravil dramatizacijo 
Sadni prepir  in prizor Pri peku, 
ki je s prepričljivostjo igralcev 
nasmejala publiko. Ustvarjalni krožek z 
mentorico Ano Porenta je z Orffovimi 
inštrumenti pripravil več glasbenih 
dramatizacij, vsi skupaj pa so zaplesali 
z baloni v skupinski koreografiji in 

predstavili najlepše pesmi iz zakladnice 
slovenske otroške poezije o starših in 
starih starših. Z ubranim petjem in lepimi 
glasovi so navdušili otroci podružnice 
tudi kot Otroški pevski zbor POŠ Sveti 
Gregor pod vodstvom Teje Tegelj. Poleg 
petja, ritmične spremljave, sta zbor 
spremljala tudi Tilen s harmoniko in Eva 
na klavirju. 

Nekdanji učenci naše šole se radi 
vračajo in se pokažejo z novim znanjem. 

Letos sta se tako predstavili dve 
srednješolki, in sicer Anja Levstek, ki je v 
duetu zapela z Mojco Šilc in Neja Debeljak, 
ki je s harmoniko spremljala mlajšo sestro 
Lenčo na saksofonu. Otrokom s POŠ 

LEPO JE POMLAD NA SVET
Praznovanje pomladi ob materinskem 
dnevu v dvorani pri Svetem Gregorju
Piše: Teja Tegelj, POŠ Sveti Gregor

Sveti Gregor so se z veseljem pridružili 
tudi starejši vrstniki. Gledališki krožek iz 
Sodražice pod mentorstvom Ane Porenta 
nas je z odlomkom iz poetične gledališke 
predstave Hočem živeti napeljal na misli 
o življenju, prijateljstvu in ljubezni. 
Mlada pianistka Anja Adamič je na klavir 
zaigrala temo iz filma Levji kralj. 

Svoj trud in ustvarjalno energijo so 
otroci podružnice pokazali tudi s folklorno 
skupino Slemenci pod mentorstvom 
Zdenke Kljun, Ane Porenta in Teje Tegelj. 
Predstavili so tematsko obarvan folklorni 
splet Kaj boš pa ti jutri delal, kjer so ob 
plesu, igri na improvizirana glasbila in 
harmoniko tudi zapeli. 

S svojo prisotnostjo je popestrila 
program tudi skupina Jazzva ob spremljavi 

beatbox-a pod umetniškim 
vodstvom Jasne Žitnik. Vokalna 
skupina je s tremi angleškimi 
pesmimi navdušila občinstvo.

Ob zaključku prireditve se je 
učenka Ida zahvalila številnim 
obiskovalcem, ki so napolnili 
dvorano do zadnjega kotička 
ter jih povabila k nadaljevanju 
družabnega večera, otroški pevski 
zbor pa se je s pesmijo še enkrat 
spomnil na mamice. Dobro uro 
trajajoč program se je zaključil 
ob slastnih prigrizkih, za katere 

so tudi letos poskrbele mame in babice 
nastopajočih otrok. Ob kramljanju in 
toplih pečeh se je večer zaključil z mislijo 
na cvetočo pomlad in naslednje srečanje 
čez leto dni.
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VRTEC

Levčki in Metuljčki na pohodu
Ker smo v letošnjem šolskem letu vključeni v projekt 

Zdravje v vrtcu, smo se strokovne delavke oddelkov Metuljčki 
in Levčki odločile, da običajno delavnico, ki poteka v igralnici, 
nadomestimo s pohodom po bližnji okolici Sodražice. K 
sodelovanju smo povabili ga. Štefko Joras, ki se je povabilu z 
veseljem odzvala in se ji ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo. V 
torek, 22. 3. 2011, ob 16.00 uri smo se otroci, starši in strokovne 
delavke zbrali pred vrtcem. Ga. Štefka Joras nam je opisala pot, 
po kateri naj bi prišli do cilja. S polnimi nahrbtniki in obilo dobre 
volje, smo se odpravili na pot. Šli smo proti Strmici, pri cerkvi 
smo pomalicali in se odpravili v dolino. Spotoma smo nabirali 
spomladanske cvetlice, premagovali ovire, se veliko pogovarjali 
in sproščeno nadaljevali pot do glavne ceste. Pot smo nadaljevali 
po gozdu in prišli do Miklavca. Nekoliko utrujeni, pa vendar 
dobre volje, smo se vrnili pred vrtec. Starši so bili mnenja, da 
je takih oblik druženja premalo in sklenili, da se naslednje leto 
spet srečamo.

Strokovne delavke oddelkov Metuljčki in Levčki

DRUŠTVA
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Športno društvo Sodražica z novim vodstvom
Piše: Petra Marn, foto: Nataša Arko

Sodražica ima dolgoletno tradicijo 
športa, saj smo lani praznovali 100 
let športa in telesne kulture. Športno 
društvo Sodražica je po osamosvojitvi 
izgubljalo na pomenu, saj so se začele 
posamezne sekcije kreirati v nova 
društva, povrh vsega pa je v letu 2010 
umrl dolgoletni predsednik društva 
Stane Rigler, kateremu gre tudi ob tej 
priliki nedvomna zahvala, da delovanje 
društva pravzaprav ni popolnoma 
zamrlo. 

Kljub vsem nastalim težavam pa 
je društvo nekako delovalo, saj so bile 
izpeljane vse začrtane prireditve.

V petek, 11. marca, je v novih prostorih 
PGD Sodražica potekal občni zbor 
Športnega društva Sodražica. Pobudo 
za njegov sklic in oživitev društva je dal 
sodraški župan Blaž Milavec. Poleg že 
tradicionalnih točk dnevnega reda je bila 
najpomembnejša točka le-tega volitve in 
imenovanje v organe društva; soglasno je 
bil za predsednika društva izvoljen Miran 
Štupica, namestnik predsednika društva 
je postal Janez Mihelič, Vida Arko in 
Mateja Trhljen pa blagajničarka oz. tajnica 
društva. Izvoljen je bil tudi upravni odbor 
ŠD, katerega poleg predsednika društva 
sestavljajo še vodje sekcij, in sicer: Angelca 

Pucelj - vodja sekcije splošne vadbe, 
Marinka Turk - vodja sekcije pohodništvo, 
Matjaž Arko - vodja sekcije tekaštvo in 
kolesarstvo in Darko Vesel - vodja sekcije 
rokomet veterani. V nadzorni odbor so 
bili imenovani Jože Košmrlj, Borut Troha 
in Andrej Pogorelc, za člane disciplinske 
komisije pa Franc Češarek, Viktor Drobnič 
in Anton Matelič. 

Na občnem zboru so bile sprejete 
spremembe in dopolnitve Statuta 
Športnega društva Sodražica, določila se 
je članarina za leto 2011, ki znaša 10 EUR, 
za mladoletne in študente pa 5 EUR.

Kot glavne cilje si je društvo za leto 
2011 zadalo cilj organizirati tradicionalne 
prireditve, kot so Prvomajski pohod na 

Pristavo, Pohod po sodraški pešpoti, 
Kolesarski maraton po domovini 
rjavega medveda in v počastitev 
praznovanja 20. obletnice slovenske 
samostojnosti še 2. pohod iz Sodražice 
na Triglav, ki se bo začel 16. avgusta in 
bo trajal do 20.avgusta.

Rokometni veterani bodo v okviru 
delovanja ŠD organizirali veteranski 
rokometni turnir v spomin bratov 
Fajdiga, ki bo postal tradicionalen. 
Tekači in kolesarji pa se bodo udeležili 
že v naprej načrtovanih tekmovanj ter 
tako predstavljali tudi naše društvo.
Vse dogajanje Športnega društva 

Sodražica lahko spremljate na www.
sportnodrustvo-sodrazica.si, kjer je 
objavljenih in posnetih z GPS napravo 7 
etap (Sodražica–Travna gora, Sodražica–
Kamen grič–Travna Gora, Sodražica–
Veliki Marinovec–Travna Gora, Travna 
Gora–Sodražica, Sodražica–Travna Gora–
Sodražica, Travna Gora–Pristava–Travna 
Gora, Travna Gora–Jelenov Žleb–Travna 
Gora). 

Na spletni strani so prav tako aktualna 
vabila na prireditve v okviru ŠD in 
prispevki posameznih sekcij z dodanimi 
fotografijami, ki prikazujejo njihovo 
delovanje.
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Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 
2004 pod imenom Kulturno-rekreativno 
društvo pivo pivcev z izjemo (PPzI), 
nakar se je dve leti kasneje preimenovalo 
v Mladinski klub Sodražica. Delujemo na 
področju kulture (organizacija koncertov, 
prireditev in izletov, sodelovanje na 
Psoglavskih dnevih), druženja (zabave, 
pikniki) in športa (organizacija pohodov in 
smučanja). Občasno organiziramo še kake 
manjše dogodke, kot so silvestrovanje, 
potopisno predavanje, trgatev ipd. Med 
odmevnejše dosežke sodijo organizacija 
koncerta ob 20. obletnici delovanja 
skupine Pop Design v Sodražici, katerega 
se je udeležilo preko 4000 obiskovalcev, 
ter dve tradicionalni prireditvi – Glasbena 

mineštra (glasbeno-dramska prireditev, 
na kateri se predstavijo predvsem mladi 
glasbeniki in igralci iz občine, seveda pa 
imamo vedno tudi goste od drugod) in 

Jazz večer s Tony Cater Jazz Band-om. 
Sodelujemo tudi z društvi iz drugih občin 
(predvsem z Ribniškim študentskim 
klubom; pobrateni smo s Planinskim 

društvom Gornji Grad). Pred štirimi leti 
smo bili vključeni tudi v projekt MUST 
(združenje društev iz sosednjih občin: 
Bloke – BOŠ, Velike Lašče – MD Vrt, 
Dobrepolje – MD Dobrepolje, Ribnica – 
RŠK, Sodražica – MKS), vendar ideja žal 
ni zaživela in smo skupaj izpeljali le dva 
projekta. Sedaj je pobudo za povezovanje 
društev v Ribniški dolini prevzela 
območna izpostava JSKD Ribnica, tako 
da se je koordinacija med društvi lažje 
vzpostavila. 

V dosedanjih sedmih letih delovanja 
smo izvedli skupaj okoli 80 projektov. 
Lansko leto je bilo sicer bolj sušno, saj 
smo izvedli le štiri projekte. Poleg obeh 
tradicionalnih prireditev smo se odpravili 
še na smučanje na Kanin ter organizirali 
avtobusni prevoz na majski koncert na 
Turjaku. Jazz večer je izvrstno uspel, 
obiskovalci so bili zopet zelo navdušeni, 
glasbena izvedba in organizacija sta bili 
na najvišjem nivoju do sedaj. Glasbena 
mineštra pa je postregla z zgodbo o srečanju 
žlahte in soočanju z medgeneracijskimi 
problemi, seveda z obilico humorja. 
Obe prireditvi vsako leto napredujeta v 
kakovosti, čeprav vedno mislimo, da ju 
boljše sploh ne moremo izpeljati.

Kar se tiče letošnjega leta, imamo 
v načrtu več kot deset dogodkov, med 
katerimi je najbolj pomemben projekt 
obnove klubskih prostorov. S pomočjo 
občine smo namreč končno dobili 
prostore, ki se nahajajo v zadružni stavbi, 
vendar bo potrebno še kar precej dela, 
preden bodo uporabni za naše delovanje. 
O tem bom torej lahko več napisal v 
prihodnji številki Suhorobarja, saj bomo 
do takrat že pričeli z obnovitvenimi deli.

Zaenkrat pa sem hotel le opozoriti, 
da MKS še vedno obstaja (zadnje čase 
smo malo poniknili iz našega domačega 
tiskanega medija) in tudi aktivno izvaja 
zastavljene projekte. V kolikor vas zanima 
še kaj več o našem društvu, nas obiščite 
na spletni strani http://sites.google.com/

Še dihamo?
Mladinski klub 
Sodražica se predstavi
Piše: Žiga Lovšin, predsednik društva

Izdelava klopce na Travni gori

Pohod na Grintovec

Prednovoletno rajanje

Jazz večer

Izlet na Pivo in cvetje

Forum mladih na Travni gori

Glasbena mineštra

site/mksodrazica in si oglejte naše foto in 
video galerije, načrte, zgodovino kluba. 
Stran je sicer še v izdelavi, tako da vsa 
zaželjena vsebina še ni na voljo, vendar 
bomo le-to sčasoma izpopolnili. 

Ob tem pa vabim vse mlade, da se nam 
pridružijo. Trenutno se morda zdi to malo 
težje, vendar ko bomo uredili klubske 
prostore, nas boste lahko našli tam. 
Zaenkrat pa nas lahko obiščete na naših 
projektih ali pa nas kontaktirate preko 
e-pošte: mladinski.klub@gmail.com. Ne 
bojte se, ne grizemo!
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V Zamostcu ne počivamo 
in vedno poskrbimo, da se kaj 
dogaja.  Po januarskem občnem 
zboru smo se člani in njihovi 
sorodniki zbrali na dan slovenskega 
kulturnega praznika in se podali na 
že tradicionalni pohod na Travno 
Goro. V nasprotju z letom poprej 
naša pot ni bila zasnežena - sonce 
nas je spremljalo od gasilskega 
doma v Zamostcu, preko Vranovih 
njiv, kjer se nam je pridružila 
skupina tamkajšnjih pohodnikov in 
Nove Štifte vse do doma na Travni 
Gori. Po počitku in okrepčilu ni manjkalo 
dobre volje, zahvaljujoč najmlajšemu 
pohodniku Urbanu pa smo lahko ob 
zvokih harmonike tudi zaplesali. Ko 
smo se vračali domov, smo si obljubili, 
da Prešernov dan naslednje leto zopet 
praznujemo na Travni Gori. 

Za pusta so se naši člani spremenili v 
čebele, arabske šejke, trebušne plesalke, 
gusarje in čarovnice in domačo vas 
zastopali med ostalimi maškarami. Ni kaj, 
bilo je veselo. 

Še pred pokopom pusta pa so se 
začele priprave na praznovanje dneva 
žena. Ob dnevu žena, osmem marcu, 
so prizadevne članice in člani pripravili 
pravo proslavo našim članicam, mamam, 

Zamoščani se radi družimo
Piše: Nuša Ambrožič

babicam in tetam. V nedeljo, 14.  marca,  
smo se popoldne zbrali v gasilnem domu, 
kjer nas je pričakala lepo okrašena sejna 
soba. Po kratkem uvodnem nagovoru 
tajnika PGD Zamostec o pomenu in 
samem praznovanju dneva žena (letos 
mineva 100 let odkar se praznuje dan 
žena), smo bili zbrani navdušeni nad 
recitacijami naših pionirjev in mladincev 
ter domiselnostjo pri uprizoritvi igre o 
Pepelki. Igra je bila prirejena sodobnim 
razmeram, igralci-pionirji in mladinci 
PGD Zamostec- pa so ne le odlično 
zaigrali, temveč se tudi oblekli tako, kot 
jim je narekovala njihova vloga. Vsi smo 
jim navdušeno zaploskali in skupaj z njimi 
zapeli pesem Bela obleka. Po kulturnem 

programu je sledila pogostitev in 
sproščen pogovor do nedeljskega 
večera. Domov so vse ženske odšle 
s tradicionalnim nageljnom v roki.

Pa še nekaj povzetkov zapisov 
iz knjige prihodov in odhodov v 
gasilskem domu Zamostec: ob 
druženju smo skrbeli za redno 
pregledovanje in preizkuse gasilske 
opreme, orodja ter komunikacijskih 
povezav, zastopali naše društvo na 
občnem zboru PGD Sodražica, 
obiskali ter obdarili najmlajšo 
članico v Lipovšici ter nazdravili s 

člani, ki so v tem času praznovali okrogli 
jubilej. 

V letu 2011 praznuje PGD Zamostec 
90-letnico svojega delovanja, ki jo bomo 
obeležili junija 2011 s  prireditvijo, 
veselico in srečelovom. Vsem, ki so vas 
naši člani že obiskali in ste že darovali 
svoje prispevke za srečelov, se najlepše 
zahvaljujemo. Vse tiste, ki ste nam pri 
organizaciji srečelova še pripravljeni 
pomagati, pa prosimo, da kontaktirate 
naše vodstvo. Vsem skupaj nasvidenje na 
veselici, v naslednjem Suhorobarju pa ne 
pozabite prebrati prispevka o dogajanju 
med gasilci v Zamostcu!

Otroški pevski zbor v Strunjanu
Piše: Jelka Pakiž

V nedeljo, 6. marca, se je 15 otrok Otroškega pevskega zbora 
iz Nove Štifte z avtobusom odpeljalo v Strunjan z namenom, da 
bi s svojim lepim petjem popestrili bogoslužje pri sveti maši ob 
10. uri, ki jo je daroval naš pater Filip ob somaševanju p. Nika 
Žvoklja, tamkajšnjega župnika.

S prvo nedeljo v marcu se je pričela enomesečna priprava 
na praznovanje 50. letnice župnije Marijinega prikazanja v 
Strunjanu. Svetišče je nastalo v 13. stoletju, ko so benediktinci 
postavili majhno kapelo sv. Marije. Leta 1463 je bila cerkvica 
prenovljena. Po Marijinem prikazovanju leta 1512 so zgradili 
novo cerkev. Frančiškani tridentinske province so se naselili v 
Strunjanu leta 1907, slovenska provinca jo je prevzela leta 1955, 
župnija pa je bila ustanovljena leta 1961.

Velika čast je pripadla našim otrokom, da so kot prvi zbor 
prepevali in popestrili sveto mašo z ubranim petjem pod 
vodstvom Petre Vrh Vrezec. Verniki so jih z navdušenjem 
poslušali in še sami pritegnili njihovemu petju. Ko so po končani 

sv. maši zapeli še 
pesem o mamici, 
saj smo bili pred 
praznikom dneva 
žena, so poželi 
velik aplavz.

Otroci so se 
zadovoljni s svojim petjem in veselih src sprehodili ob sončni 
obali in nato odšli na zasluženo kosilo. V popoldanskih urah jih 
je avtobus odpeljal proti domu. Med vožnjo so si še kar prepevali, 
saj so bili srečni, da so vernikom polepšali nedeljsko dopoldne 
in prispevali delček lepote v mozaiku praznovanja strunjanske 
župnije.

Vsako nedeljo v mesecu marcu so bogatili bogoslužje župniki, 
ki so v teh petdesetih letih tam delovali, skupaj s svojimi pevskimi 
zbori. Zaključno slovesno sveto mašo je 27. marca daroval škof 
msgr. Metod Pirih ob somaševanju strunjanskih župnikov in 
kaplanov.
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V nedeljo, 27. 3. 2011, se je na prekrasen način končala futsal 
sezona za igralce do petnajstega leta starosti. Da je ekipa, ki smo 
jo postavili pred tremi leti, resnično iz pravega testa, so nam kaj 
hitro pokazali, saj so osvojili naslov najboljšega v državi morda 
na način, ki se ga letos še ni nadejal skorajda nihče. Kot mladi 
nadebudni mladeniči so v lanski sezoni končali svojo zadnjo 
sezono v tekmovanju U13, ki so ga kronali z bronastim odličjem. 
Tako so letos prestopili nov mejnik v njihovi kategoriji, saj so 
se morali kosati z leto starejšimi v kategoriji U15. Zelo hitro so 
nam pokazali, da so strah in morda nezaupanje in pomanjkanje 
izkušenj popolnoma odveč, saj so suvereno nastopali v svoji 
tekmovalni skupini, kot bi bili tega že vajeni. Tako so osvojili 
prepričljivo prvo mesto v skupini in tako želeni polfinale je bil 
tu. 

V polfinale, ki je potekalo v Tolminu, so šli z odločno mislijo, 
da bodo presenetili tudi tokrat. Misel se jim je uresničila, saj so še 
enkrat pokazali, da lahko igrajo, tudi ko je čutiti določen pritisk. 
Tako so v prvi tekmi deklasirali domačine KMN Puntar. V drugi 
tekmi so nesrečno klonili proti lanskim prvakom Duplek Selce 
Zavrh. 

Za najboljšega posameznika turnirja je bil proglašen Erik 
Tajčman. 

Tako se je z drugim mestom in s tem uvrstitev v finale končala 
odisejada po tolminskem. 

Pred ekipo pa je bil sedaj še večji izziv, kako preskočiti še 
predzadnjo oviro pred odličji. 

Klubske barve so branili: Jože Levstek (V), Blaž Rot (V), Sašo Kožar,  Žiga Lavrič, Leon Debeljak, Gašper Mihelič, 
Jan Lovšin, Žan Levstek,  Aleksander Šega, Teo Turk, Miha Marić, Erik Tajčman in Niko Adamič

Fragmat Extrem U15 državni prvak v futsalu 2010/2011
Piše: Tadej Levstek, prof.

Finalni del je potekal v športni dvorani Benedikt. Dolga pot 
na drug konec Sloveniji bo vsem ostala zapisana v srcu za vse 
večne čase, čase, ki jih piše športna zgodovina. V prvi tekmi so 
naši igralci premagali domačine KMN Slovenske Gorice šele 
po streljanju kazenskih strelov, v finalu pa so deklasirali še naše 
malo bolj oddaljene sosede FC Dobrepolje.

Za najboljšega igralca je bil proglašen Teo Turk (Fragmat 
Extrem), najboljši vratar Blaž Rot (Fragmat Extrem). Le malo 
je manjkalo, pa bi imeli še tretje leto zapored (Alen Zakrajšek, 
Suad Okić) najboljšega strelca prvenstva, saj je za to lovoriko 
Niku Adamiču zmanjkal le zadetek.

Tako trenerju Gorazdu Knavsu kot Gregi Janežu, Janiju 
Čampi in Daretu Miheliču, kot predstavniku ekipe Francu 
Rotu, ter klubski legendi Jožetu Zidarju, ki so se tako ali drugače 
skozi celotno sezono trudili, da bi fante kar čim bolje pripravili, 
še enkrat čestitke. USPELO VAM JE, HVALA VAM!

Več na naslednjih povezavah:
http://www.futsal.si/novice/U15-Naslov-Fragmat-Extremu-2-
mesto-Dobrepolju
http://www.sd-extrem.si/selekcije/u-15/obvestila-u15/
fragmatextrempostaldrzavniprvaku15

Iskrene čestitke igralcem Fragmat Extrem U15 
za osvojeno lovoriko!

župan Blaž Milavec
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Veterani prepričljivo 
najboljši
Piše: Tadej Levstek, prof.

Tako kot poročam vsa leta, se je tudi letos v 
Cerknici odvijala veteranska rekreativna liga v 
futsalu tako za člane kot veterane. Sodražani so 
imeli v tekmovanju prijavljeni obe ekipi.

Veterani so letos že četrtič dvignili najvišji 
pokal. Ekipa, ki ostaja vsa leta skorajda popolnoma 
nespremenjena, je tudi letos dominirala med 
veterani in povsem zasluženo osvojila prvo mesto, 
saj jim letos resnično ni mogel nobeden blizu.

Dobro pa so se odrezali tudi člani, ki so 
nastopili pod imenom KMN Sodražica. Čeprav 
jim na začetku ni kazalo ravno najbolje, so 
stisnili vrste, ko je bilo to nujno potrebno. Tako 
so se uvrstili v zaključni del med šest najboljših 
ekip v ligi. Na zaključnem delu so odigrali zelo 
prepričljivo in suvereno, ter se na koncu prebili 
celo do drugega mesta. Malo je zmanjkalo, pa bi 
se naslova veselili tudi oni. 

Več o samem tekmovanju si lahko pogledate 
na spletni povezavi: http://drustvo-sovica.
si/2011/02/28/koncna-lestvica-zimske-lige-
20102011-2/

Prijetno presenečenje šolskega 
tekmovanja za starejše dečke v 
malem nogometu pa so postali, kot 
poročajo nekateri športni mediji, 
igralci iz Osnovne šole dr. Ivana 
Prijatelja Sodražica. 

Uspel jim je daleč največji uspeh 
in preboj v polfinale, ki se ga ni 
nadejal skorajda nihče. Da so treningi 
in tekme eden izmed meril, ki ti 
utrjuje prepotrebno samozavest in 
tehnično znanje, se je pokazalo tudi 
tu. Da uspeh ni bil zgolj naključje, 
so vmes dokazali isti igralci tudi na 
klubski sceni, ko so v nastopanju za 
ekipo Fragmat Extrem osvojili naslov 
državnih prvakov U15. Medtem ko 
bomo to brali, pa bomo že izvedeli 
ali jim je uspelo morda še kaj več kot 
polfinale. Vsem fantom in pedagogu 
Jerneju Oblaku vse čestitke.

Šolska ekipa v 
polfinalu
Piše: Tadej Levstek, prof.

ŠD Sodražica – kolesarska in tekaška sekcija  objavljata 
plan tekaških in kolesarskih tekem za leto 2011
DATUM

21.3.
10.4.
17.4.
1.5.
7.5.
5.6.
12.6.
25.6.
2.7.
2.7.
14.7.
31.7.
27.8.
28.8.
3.9.
11.9.
18.9.
24.9.
25.9.
2.10.
9.10.
23.10.

PRIREDITEV
Kraški maraton (21 km) tek
Duatlon Ribnica (5-20-2.5) tek,kolo,tek
Duatlon Kočevska Reka (5-20-2.5) tek,kolo,tek
Tek na Slivnico 
Tek trojk (28 km)
Tek okoli Cerkniškega jezera (10 km)
Maraton Franja (156 km) kolo
Tek na Vršič
Tek po Lončariji (10 km)
Sodraški maraton (50 km) kolo
Vzpon na Grmado - kolo
Tek na Grintavec
Krpanov maraton - kolo
Tek Veronike Deseniške (10, 21 km)
Juriš na Vršič - kolo
Tek po Blokah (10 km)
Duatlon Gotenica (10-40-5) tek, kolo, tek
Tek po polhovih stopinjah (14 km)
Tek po Lavričevi poti (10 km)
Obkolpski tek (14 km)
Tek po Rakovem Škocjanu (10 km)
Ljubljanski maraton (42 km) tek

KRAJ
Sežana
Ribnica
Kočevska reka
Grahovo
Ljubljana
Cerknica
Ljubljana
Kranjska Gora
Dolenja vas
Sodražica
Ribnica
Kamniška Bistrica
Podskrajnik
Kočevje
Kranjska Gora
Bloke
Gotenica
Kozarišče
Šentvid pri Stični
Žaga, Dol
Rakov Škocjan
Ljubljana

Fragmat Extrem  U21
Piše: Tadej Levstek, prof.

Tako kot so se končala ostala tekmovanja 
mladih, gre počasi h koncu tudi tekmovanje U21 
zahod in vzhod. Dobili smo končno lestvico, ki 
bo dala odgovor, kdo se bo 16. 4. 2011 pomeril 
v polfinalu in dan kasneje v finalu, ki bo dal 
odgovor, kdo bo letošnji državni prvak. 

Naši igralci so po trinajstih krogih brez ene 
same oddane točke prepričljivo osvojili prvo 
mesto na zahodu in se bodo pomerili v polfinalu 
z ekipo KMN Viktorbit, ki prihaja iz Ljubljane. 
Drugi polfinalni par pa je Casino Safir Divača in 
dvakratni zaporedni državni prvak v tej kategoriji 
KMN Dobovec.

Pred ekipo so veliki izzivi in želje. Ali nam 
bo uspelo, pa bomo izvedeli kaj kmalu. Ob tej 
priložnosti vabim vse zveste navijače, da pridete 
in nam pomagate, da morda še zadnji list v naši 
letošnji knjigi napišemo, tako kot smo si pred 
sezono vsi želeli.

Več o samem tekmovanju lahko spremljate: 
http://www.futsal.si/U21-Liga

Seveda pa ne pozabite na našo spletno stran, kjer 
lahko vidite in izveste čisto vse: http://www.sd-
extrem.si/

Sodraška gasilska himna

Sonce se z večerom ljubi,
svetla zarja zagori,

nihče drug je ne pogasi
kot gasilci sodraški.  

Veter piha čez Slemena,
zarja rdeče zažari,

nihče drug je ne pogasi
kot gasilci sodraški.

Zarje žar se razplamteva,
v naših srcih zdaj gori,
nihče drug ga ne pogasi

kot gasilci sodraški.

Brž brizgalno napolnimo
z vodo naše Bistrice,
hitro ogenj pogasimo
gasilci fare sodraške.

Melodija po narodni pesmi: 
Goreči  ogenj brez plamena, napisala 
Ivana  Oražem za 110 letnico GDS.
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11. mali kraški maraton v Sežani
Pišeta: Lojze Sterle, Matjaž Arko, foto: Darko Rovanšek

Lojze Sterle (desno) proti ciljuMatjaž Arko v ciljni ravnini

27. marca 2011 je Sežana zaživela v 
svojem že 11. malem kraškem maratonu. 
Kljub slabi vremenski napovedi, ki se na 
srečo ni povsem uresničila, se je teka na 
21 in 8 kilometrov dolgi poti udeležilo 
približno 3000 tekačev. Tudi člana 
Športnega društva Sodražica, tekaška 
sekcija, Lojze Sterle in Matjaž Arko 
sta skupaj z ostalimi 1700 tekači svojo 
formo preizkusila na 21 km dolgi poti. 
Rezultati so pokazali, da sta pozimi pridno 
trenirala. 

Matjaž Arko je s časom 1.23.12 absolutno 
dosegel 59. mesto, v kategoriji pa 12. 
mesto. 
Lojze Sterle je s časom 1.28.23 absolutno 
dosegel 117. mesto, v kategoriji pa 9. 
mesto.

Sicer pa je bilo iz ribniškega in 
kočevskega konca kar nekaj tekačev, ki 
so se dobro uvrstili. Prireditev je bila 
odlično organizirana, kar gre zahvala 
organizatorjem in gostoljubnim 

domačinom. Lepo je urejena tudi spletna 
stran, kjer so bili že nekaj ur po teku 
objavljeni vsi rezultati. Doživeli smo lep 
tekaški dan, zato »nasvidenje prihodnje 
leto v Sežani«.
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Pohod Sodražica-Triglav 2011
Športno društvo Sodražica – pohodniška sekcija vabi vse občane, 
prijatelje športa in rekreacije, da se nam ob praznovanju 20. 
obletnice samostojnosti Slovenije pridružijo na pohodu od 
Sodražice do slovenskega očaka Triglava.

Pohod se bo pričel v torek, 16. 8. 2011, iz trga v Sodražici in se 
končal v soboto, 20. 8. 2011, na Pokljuki, ko se bomo vrnili z 
najvišjega vrha Slovenije.

Pohod je dokaj zahteven zaradi dolgih etap, vendar vsekakor 
primeren za dobro pripravljene rekreativce in ljudi dobre volje.

Pot nas bo vodila po predvidenih naslednjih etapah:

1. dan Sodražica–Cajnarje–Kožlješki graben–Pokojišče–Vrhnika;
2. dan Vrhnika–Ulovka–Smrečje–Žirovski vrh–Hotavlje–Blegoš;
3. dan Blegoš–Sorica–Bohinjska Bistrica–Uskovnica;
4. dan Uskovnica–Vodnikova koča na Velem polju–Planika–vrh 
Triglava–Kredarica;
5. dan Kredarica–Vodnikova koča–Pokljuka–Sodražica;

Pohodnike bo med Sodražico in Triglavom spremljala posebna 
ekipa kuharjev in šoferjev, ki bodo s seboj prevažali nahrbtnike 
pohodnikov ter pripravljali toplo prehrano vse do Uskovnice, 
tako da bo pot le nekoliko lažja.

Vse zainteresirane prosimo, da do predvidenega pohoda pridno 
nabirajo kondicijo, si predhodno preskrbijo dobro obutev in 
seveda še pravočasno včlanijo v Planinsko zvezo Slovenije, 
katerega članstvo je pomembno pri ceni prenočišča v planinskih 
kočah. 

Zaradi pravočasne rezervacije v planinskih kočah prijave zbira 
Marinka Turk, telefon 01/836 63 32, Tone Matelič, telefon 041 
436 236 ali Mateja Trhlen, telefon 041 445 710.
Športni pozdrav!                                                  ŠD Sodražica
                      Miran Štupica 
      

VABILO 
IN OBVESTILO ZA PREVENTIVNE AKTIVNOSTI 

ob dnevu DRUŽENJA TREH GENERACIJ – 
sobota 7. maj 2011

Zdravstveni dom Ribnica – Zdravstvena postaja Sodražica 
ob sodelovanju lokalne skupnosti organizira preventivni 

dan, ki je namenjen ohranjanju in krepitvi zdravja. 

STORIMO NAKAJ ZASE – preprečimo najhujše. 
Organiziran bo SVITOV dogodek, kjer bomo pripravili 

nazoren prikaz, kaj se dogaja v našem telesu.

Imeli boste možnost, da se boste sprehodili skozi skrivnosti 
našega črevesja in spoznali znake bolezenskih sprememb.
Zdravje je bogastvo, ki se ga zavedamo šele takrat, ko z 

našim telesom nekaj ni v redu. 

Od 8. do 10. ure bo potekalo merjenje krvnega sladkorja 
ali holesterola, krvnega tlaka in TEST HOJE NA 2 KM, s 
katerim Vam bomo izmerili telesno zmogljivost ali fitnes 

indeks. Možen bo posvet pri zdravniku.

Preventivne aktivnosti, bodo potekale pred Zdravstveno 
postajo Sodražica .

Pridite v športni opremi in obutvi, za merjenje krvnega 
sladkorja ali holesterola pa morate biti tešči.

Ob udeležbi na testu hoje dveh generacij posamezna 
družina prejme posebno pohvalo.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 
040 664 754.

Vabljeni! 
Koordinator: Anka Debeljak, dipl. m.s.



NAŠE OKOLJE

obvestilo za javnost
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. 

bo organiziralo brezplačno zbiranje nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev. Nevarne odpadke iz gospodinjstev boste lahko 
oddali po naslednjem razporedu: 

Dne 14. 5. 2011 se bo brezplačno pobiranje vršilo na naslednjih 
lokacijah:

PODKLANEC

GLOBEL

ZAMOSTEC

ZAPOTOK

PETRINCI

12:55 do 13:25 – Kapelca
Za prebivalce vasi: PODKLANEC, NOVI POT, 
KOTEL

13:30 do 13:50 – v vasi, pri kozolčku
    
14:20 do 14:50 – Pri okrepčevalnici Urška
Za prebivalce vasi: ZAMOSTEC, RAVNI DOL, 
NOVA ŠTIFTA, LIPOVŠČICA, MALE VINICE
  
15:00 do 15:30 – Gasilni dom
Za prebivalce vasi: ZAPOTOK, VINICE, 
PRESKA, SINOVICA

8:00 do 8:30 – Trgovina
Za prebivalce vasi na Gori in vasi Travna Gora

Dne 21. 5. 2011 pa se bo brezplačno pobiranje vršilo še na 
lokaciji:

SODRAŽICA

ŽIMARICE

11:05 do 12:05 – Park nasproti zdrav. doma
Za prebivalce Sodražice, Jelovca.    

12:15 do 12:45 – Gasilni dom

Vsem občanom občine Sodražica, namenjamo naslednje

Pod nevarne odpadke iz gospodinjstev spadajo:

• Barve in sorodni pripomočki -  barve na osn.org. topil, oljne 
barve, barve za tekstil, razredčilo, odstranjevalec rje, laki, kiti, 
tesnila, lepila
• Različna čistila - organska topila, jedka čistila
• Kozmetika in zdravila - kozmetika na alkoholni osnovi, toniki 
in lasjoni, tablete, razpršila, laki za nohte in odstranjevalci, 
preparati za lase
• Avtomobili - motorno olje, bencin, avtokozmetika, 
avtomobilske barve in kiti, tekočine za pranje stekel, hladilna 
tekočina, zavorna tekočina, akumulator
• Nevarni predmeti in snovi – fluoroscentne žarnice, živosrebrni 
termometri, fotokemikalije, različne kisline in baze, jedilno 
olje in mast, nafatalinske kroglice, baterijski vložki, različna 
razpršila
• Vrtni izdelki – razpršilo za zajedalce, gnojila, pesticidi in 
insekticidi, fungicidi, herbicidi in strupi

                         JKP Komunala Ribnica d.o.o. 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
KOMUNALA RIBNICA d.o.o.,
Goriča vas 11A, 1310 Ribnica
Tel.fax.: 01/8361-138
e-mail: komunala.ribnica@siol.net
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Aparat ni za kosovni odpad!  
AKCIJA ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME, BATERIJ IN AKUMULATORJEV IZ GOSPODINJSTEV

Podjetji ZEOS d.o.o. in JKP KOMUNALA RIBNICA d.o.o. 
organizirata akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske 
opreme, baterij in akumulatorjev “Aparat ni za kosovni odpad!”, 
s katero želimo vse spodbuditi k oddaji odsluženih električnih in 
elektronskih aparatov, odpadnih varčnih in fluorescentnih sijalk 
ter baterij in akumulatorjev na pravo mesto.

Vsi, ki boste v času akcije, med 1. majem in 31. majem 2011, 
prinesli v ZBIRNI CENTER na sedež komunalnega podjetja v 
Goriči vasi katerokoli odpadno električno in elektronsko opremo, 
odpadno varčno sijalko ali baterijo/akumulator, boste na podlagi 
izpolnjenega kupona sodelovali v nagradnem žrebanju za nov 
hladilnik.

 
Zbirni center je odprt v ponedeljek, 

sredo, četrtek in petek med 7. in 15. uro, 
torek med 11. in 19. uro ter v soboto med 
8. in 12. uro.

Poleg tega bomo odpadno električno 
in elektronsko opremo, varčne sijalke 
ter baterije in akumulatorje zbirali tudi 
z ločeno akcijo, v kateri boste lahko odpadno električno in 
elektronsko opremo, varčne sijalke ter baterije in akumulatorje 
oddali direktno na naš kamion, ki bo za občane Sodražice v 
SOBOTO, 14. 5. 2011,  na voljo na spodaj prikazanih lokacijah.

Med električno in elektronsko opremo 
spadajo: 
štedilniki, hladilno zamrzovalni aparati, 
pralni in sušilni stroji, TV, monitorji, 
računalniki, fen, MP3, radio, brivnik, 
igrače na baterije in polnilce,  električno 
orodje, cvrtniki, mikserji, sesalniki …

SOBOTA 14.5.2011
SV. GREGOR  
SODRAŽICA
ŽIMARICE
PODKLANEC
GLOBEL
ZAMOSTEC
ZAPOTOK

LOKACIJA
gasilni dom
park nasproti zdrav. doma
gasilni dom
kapelca
v vasi - pri kozolčku
pri okrepčevalnici Urška
gasilni dom

URA
9:50–10:50
11:05–12:05
12:15–12:45
12:55–13:25
13:30 –13:50
14:20–14:50
15:00–15:30

Vasi Grčarice, Grčarske ravne, Dolenja vas, Lipovec, Otavice, 
Makoše, Rakitnica, Blate, Kot pri Rakitnici, Prigorica, Nemška 
vas, Goriča vas, Hrovača, mesto Ribnica, Bukovica, Dane, 
Jurjevica, Sajevec, Kot, Breže, Dolenji lazi, Grič, Breg, Zapuže, 
Žlebič, Gorenji Lazi, Slatnik imajo lokacijo oddaje odpadne 
električne in elektronske opreme v zbirnem centru na sedežu 
komunalnega podjetja v Goriči vasi.

Če imate doma kakršenkoli pokvarjen aparat, odpadno varčno 
sijalko ali baterijo le-to odpeljite v zbirni center ali pa na katero 
od zgoraj navedenih lokacij in poskrbeli bomo, da bodo obdelani 
in odstranjeni na pravilen način.

Vse dodatne informacije o sami akciji dobite na naši spletni 
strani in v zbirnem centru na sedežu komunalnega podjetja  v 
Goriči vasi.

JKP Komunala Ribnica d.o.o.

ZBIRANJE 
ODPADNE 

ELEKTRIČNE IN 
ELEKTRONSKE 

OPREME JE  
BREZPLAČNO!
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Javnost je bila o gradnji  in vsebinah 
Rokodelskega centra veliko informirana, 
kljub temu pa so se pojavljali različni 
komentarji, ki so izkrivljali določena 
dejstva. V nadaljevanju prispevka 
podajamo kratko poročilo o vlogi in delu 
zbornice na projektu Rokodelski center 
Ribnica.

Vzpostavljanje vsebin
V oktobru 2008 smo prevzeli 

vodenje projekta »Vzpostavljanje vsebin 
Rokodelskega centra«, ki je trajal do 31. 
12. 2010, financiral pa ga je Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja iz 
programa Leader. Partnerji zbornice v 
tem projektu so bili: Občina Ribnica, 
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., 
Obrtna zbornica Slovenije in Srednja 
šola Kočevje. V dveh letih smo pripravili 
in izdelali vse načrtovane vsebine, ki so 
ob odprtju RC 24. 9. 2010 tudi zaživele. 
Poleg postavljenih razstav suhe robe in 
lončarstva z naslovom »V korak s časom« 
in razstave Zlata vitica, smo opremili in 
zagnali rokodelske delavnice. Izdelali 
smo več dokumentov, ki bodo služili kot 
osnova za delovanje centra. Naj omenimo 
Strategijo trženja, Načrt izobraževanja 
v RC za vse ciljne skupine, Koncept 
povezovanja republiškega in regijskih 
Centrov DUO, Strokovno gradivo 
o zakonodajni ureditvi slovenskega 
rokodelstva, popis 39 izdelovalcev suhe 
robe in 200 izdelkov, od MŠŠ smo pridobili 
Nacionalno poklicno kvalifikacijo za 
poklic suhorobar, podeljenih je 38 
dovoljenj za uporabo geografske označbe 
»Ribniška suha roba«, izdelali smo 
spletno stran za RC, izdelali smo prvi 
prospekt RC v angleškem in slovenskem 
jeziku, sodelovali smo pri uvrstitvi 
ribniškega šopka in glinenega konjička 
med 10 NAJ spominkov Slovenije, RC 
smo uvrstili v katalog »Dnevi evropske 
kulturne dediščine«, RC smo propagirali 
praktično v vseh medijih (TV, radio, 
časopisi, revije …).

Da je zbornica uspešno izpeljala 
projekt, potrjujejo vsi partnerji v 
projektu, še posebej je razveseljiva dobra 

Vloga Obrtne zbornice Ribnica v projektu 
»ROKODELSKI CENTER RIBNICA«
Piše: predsednik OOZ Ribnica: Franc Vesel

ocena Ministrstva za kmetijstvo, preko 
katerega so pridobljena EU sredstva, 
kontrola izvajanja projekta pa je ocenila 
dobro delo. Zbornica je še posebej 
zadovoljna s projektom, ker je vanj 
vključila preko 10 mladih strokovnjakov 
iz različnih področij, vsi pa prihajajo iz 
»suhorobarskega območja«.

Odprtje Rokodelskega centra
Zelo pomembno vlogo pa je zbornica 

odigrala tudi ob odprtju Rokodelskega 
centra, ki je bilo 24. 9. 2010. Bila je nosilec 
ali pa sodelovala pri vselitvi vsebin, 
pri organizaciji in izvedbi programa 
same otvoritve, člani gostinske sekcije 
so brezplačno pogostili udeležence 
otvoritve, za demonstracije v delavnicah 
je pridobila 15 suhorobarjev in lončarjev, 
izdala je prvi prospekt RC, nabavila je prvi 
material (glino, les) za delavnice, centru 
pa je podarila tudi nekaj opreme. Vse 
našteto, predvsem pa delo, vrednotimo 
na cca 10.000 EUR, kar je spodoben 
prispevek za zagon centra.

Upravljanje
Po odprtju RC Občina Ribnica kot 

lastnica še ni izpeljala vseh pravno-
formalnih postopkov za  ustanovitev 
Javnega zavoda, zaradi česar je sklenila 
pogodbo z OOZ Ribnica, ki je upravljala 
delovanje centra od odprtja do konec 
februarja 2011. V petih mesecih je 
ekipa treh mladih strokovnjakinj, skupaj 
s strokovno službo naše zbornice, 
začela praktično z vsemi aktivnostmi 
in vsebinami, ki jih je predvidel zgoraj 
opisani dveletni projekt.

Javnost je bila o vseh aktivnostih 
sproti informirana preko različnih 
medijev in tudi spletne strani centra, 
kjer je bilo v petih mesecih kar 16.000 
obiskov. Povedati je potrebno, da smo 
kljub omejenim sredstvom zagotavljali 
odprtost centra vsak dan od 8. do 17. 
ure, v nedeljo pa po dogovoru. Da je 
bilo 5-mesečno delo v RC zelo uspešno, 
pričajo nekatere številke. V tem času je 
center obiskalo 3.400 ljudi, izvedli smo 
45 delavnic, tečajev in demonstracij v 

rokodelski delavnici, v večnamenski 
dvorani smo organizirali 25 različnih 
dogodkov, RC smo predstavili na sejmu 
Turizem in prosti čas na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani.  Vzpostavljeni 
so mnogi kontakti s šolami, fakultetami, 
turističnimi organizacijami, s predstavniki 
sejemskih prireditev doma in v tujini, s 
kupci suhe robe in lončarstva, izdelovalci 
so informirani o pomenu geografske 
označbe, o možnosti sodelovanja v centru 
…

Mogoče še beseda o finančnem 
poslovanju. Če bi zaračunali vse delo 
(vstopnine, plačila tečajev, organizacija in 
izvedba tehničnih dni) po ceniku, ki bo v 
nadaljevanju delovanja centra sicer veljal, 
bi prihodki pokrivali vse stroške delavnice 
in osebe, ki bi vodila delavnice. Vsekakor 
so se potrdile napovedi pred odprtjem, 
da je možno rokodelski del (delavnice, 
stalna razstava) v celoti pokrivati iz lastne 
dejavnosti.

Na koncu lahko ugotovimo, da so 
obiskovalci izrekali odlične pohvale na 
račun centra, na račun vsebin, posebej 
veliko pohval pa je šlo na račun Tine Zajc, 
Brigite Mestek in Katje Grebenc, ki so 
opravile ogromno delo, da je Rokodelski 
center že takoj na začetku zaživel. 
Še eno spoznanje veseli: domačini ste 
vzeli center za svoj, saj so vsi tečaji in 
delavnice zelo dobro obiskani.
Čisto ob koncu se OOZ Ribnica 
zahvaljuje za zaupanje vsem partnerjem, 
sodelavcem in javnosti, novemu vodstvu 
pa želi, da bi nadaljevalo dobro začeto 
delo. 

V Muzeju Ribnica in 
Galeriji Miklova hiša 

pripravljamo obsežno 

razstavo o ustanovitelju 
ribniškega muzeja 

Janku Troštu. 
Ker je bil izjemno aktiven pri ohranjanju 
dediščine, zlasti domače obrti suhe 
robe, je v tem okolju pustil vidne sledi. 
Če hranite kakšno gradivo v zvezi z 
njim, vas pozivamo, da se  obrnete na 
Muzej ali Galerijo (041 764 022 ali  041 
578 079), kjer bomo v tem letu, poleg 
razstave, vzpostavljali tudi register 
njegovih del.
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Skoraj vse naše cerkve so postavljene 
na izbranih krajih in skrivajo v sebi veliko 
zakladov, zato smo upravičeno ponosni 
nanje. Vseeno nekatere še posebej izstopajo. 
Božjo pot k Mariji Vnebovzeti pri Novi 
Štifti nedaleč od Sodražice in Ribnice pa 
bi lahko upravičeno poimenovali romanje 
k eni najlepših cerkva na Slovenskem 
in to bodo vsi, kljub temu da imajo radi 
svoje cerkve in kraje, ob obisku Nove 
Štifte morali priznati. Prijazno vabljiva 
zaradi naravne lege in izbrane baročne 
arhitekture, že 370 let zbira romarje, da 
se izročajo Mariji s pesmijo: O Marija pri 
Novi Štifti, jaz se tebi izročim ...

Nova Štifta je zagotovo tudi ena izmed 
glavnih turističnih znamenitosti občine 
Sodražica, čeprav se tega včasih premalo 
zavedamo. Večina jo obišče le nekajkrat 
na leto, skoraj zagotovo pa jo obiščemo 
na praznik Marijinega vnebovzetja ali 
za »veliko mašo« 15. avgusta, ko  k 
Novi Štifti prihajajo številni romarji iz 
širše Ribniške doline in od drugod. 

O njeni izredni lepoti in dolgi in 
pestri zgodovini je dekan A. Skubic 
že davnega leta 1928 takole zapisal v 
Ilustriranem Slovencu, ki je bil takrat 
tedenska priloga časopisa »Slovenec«.

»Dobro uro hoda od Ribnice na 
Dolenjskem, na zahodni strani, med 
Ribnico in Sodražico, na nizkem 
gričku, tik pod Veliko goro, stoji prelepa 
romarska cerkev Marije Vnebovzete, 
imenovana Nova Štifta. Zraven 
je kapelica sv. Jožefa in samostan 
frančiškanov. Od tod je diven razgled 
po ribniški dolini. Nova Štifta ni samo 
znamenita božja pot, ampak tudi krasna 
izletna točka. Posebno Ljubljančanom in 
učencem – izletnikom je priljubljena.

Marijino svetišče obkrožajo 
mogočne stoletne lipe. Na eni teh 
lip je uta za 20 gostov. Cerkev ima v 
notranjosti obliko osmerokotnika. 
Rotundo pokriva 26 m visoka kupola 
z laterno in štirimi okni. Cerkev je 
krasna romanska stavba, katere kupola 
je poslikana s sedmerimi skrivnostmi 
Marijinih radosti. Kupolo je poslikal 
frančiškan p. Blaž Farčnik. Izven rotunde 
stoji pod manjšo kupolo velik oltar, čigar 
mojstrsko sliko je napravil slovenski slikar 
Mencinger (umrl 1759) in je 4 m visoka in 

370 let cerkve Marije Vnebovzete pri Novi Štifti na Dolenjskem
Piše: Peter Lesar

2 m široka. Včasih je imela cerkev sedem 
oltarjev (za Valvazorja pet), danes pa 
ima le še tri, ki so s prižnico vred krasno 
baročno delo. Okrog cerkve vodi pokrit 
hodnik, čigar streha sloni na kamnitih 
stebrih. Tukaj so svoj čas ob velikih 
shodih postavljali spovednice in cele noči 
spovedovali številne romarje. Na severni 
strani cerkve pa so »svete stopnice«, 
obložene z marmorjem, nalomljenim prav 
pod Novo Štifto. Romarji stopajo po njih 
le po kolenih, ker so vanje vdelane razne 
relikvije.

Legenda, ki je še zelo živa v ljudskih 
ustih, pripoveduje, da se je na tem griču, 
ki se je takrat imenoval Brinjev vrh, Marija 
sama prikazala pobožnemu kmetu Matiju 

Furlanu iz bližnje vasi Sušja in mu ukazala 
tu zidati cerkev nji v čast. Pokazala da mu 
je prav kraj za cerkev in načrt, ki naj se po 
njem zida. Ribniški grajski valpet Riglar 
ga je dal zato zapreti v ječo, češ da se kmet 
izpametuje. Za kazen je valpet oslepel, 
dokler se ni vdal v voljo božjo, in je graščina 
potem prva začela z zidavo cerkve.

Zgodovinski viri in listine ne vedo o 

tej legendi ničesar, pač pa se opirajo tudi 
na neka skrivnostna prikazovanja. Listine 
pripovedujejo, da so videli ljudje v prvih 
desetletjih 17. stoletja na Brinjevem vrhu 
ponoči večkrat različne luči. Z ozirom 
na to je ribniški baron Jurij Jernej Kizelj 
zaprosil oglejskega patriarha Marka 
Gradonika, naj mu dovoli tam sezidati 
Marijino cerkev in nastaviti kaplana, ki 
bo opravljal službo božjo. Patriarh mu je 
poslal tako dovoljenje dne 31. marca 1640, 
v katerem se izrečno sklicuje na neke luči 
(in loco ubi nocturno tempore lumina 
varia a pluribus visa sunt – grajski arhiv 
v Ribnici), ribniški župnik in naddijakon 
Frančišek Maksimiljan Vaccani pa naj 
po obredu rimske cerkve položi za novo 

cerkev temeljni kamen, kar se je zgodilo 
v nedeljo po sv. Martinu leta 1641.

Naslednje leto pa je že baron Kizelj 
prodal ribniško graščino in gospostvo 
baronu Juriju Andreju Trileku, baronu 
podkrajskemu, ki je bil isto tako novi 
cerkvi pobožno naklonjen. Ljudje so 
se kosali, kdo bo zvozil več materiala, 
največ pa je prispeval baron sam. Dne 
20. decembra 1650 je patriarha že 
zaprosil, naj tam nastavi duhovnika, ki 
mu on sam odkaže kos sveta za užitek, 
patriarh pa naj prevzame neposredno 
varstvo nad novo cerkvijo. Patriarh mu 
je 15. januarja 1651 v vsem ustregel s 
pripombo, da se bo moral duhovnik, ki 
bo tam opravljal službo, osebno javiti 
pri njem, da sprejme njegova navodila.

Po smrti barona Andreja Trileka 
leta 1667 se je za novo cerkev pri Novi 
Štifti posebno zavzel njegov rodni brat 
baron Janez Friderik Trilek, ki je cerkev 
dogradil leta 1671. Dne 17. februarja 
1671 je ribniški župnik in naddijakon 
dr. Janez Ludovik Schönleben položil 
v jabolko nad kupolo več relikvij 
svetnikov, lesen španski križ in listino, 
v kateri je na kratko popisal zgodovino 

o postanku cerkve, ter jabolko blagoslovil, 
preden se je nataknilo vrh kupole. Svoji 
pobožnosti do sv. Jožefa je Schönleben 
dal izraza tudi pri Novi Štifti, ko je poleg 
Marijine cerkve postavil osmerokotno 
kapelo svetega Jožefa.

Kmalu po pozidavi je Nova Štifta 
dobila tudi svojega duhovnika in božja 
pot je zelo zaslovela. Odslej je cerkev 

Razglednica Nova Štifta, poslana 1940, 
v času ko je bila še gostilna na Novi Štifti / hrani 

knjižnica frančiškanskega samostana Novo mesto
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imela vedno svojega beneficijata. Še bolj 
je božja pot zaslovela, ko je leta 1743 
cerkev posvetil tržaški, pozneje ljubljanski 
škof  grof  Leopold Petazzi, brat ribniškega 
naddijakona grofa Karla Žiga Petazzija, 
ob kateri priliki je v ribniški dolini birmal 
16.814 vernikov, kar znači, da je tistikrat 
Ribnica redko videla svojega škofa.

Okrog leta 1700 so ribniško gospostvo 
baronov Trilekov priženili grofi Kobenclji 
s Proseka, ki so prav vdano skrbeli za 
Novo Štifto in tamošnjega duhovnika. 
Nekateri duhovniki so bivali v Novi Štifti 
skoraj vso svojo življenjsko dobo. Tako 
je n.pr. benificijat Matej Ferdinand Torta 
pl. Grünthal deloval pri božjepotni cerkvi 
v Novi Štifi 42 let (1719–1761). Leta 
1780 je vikar Franc Ks. Anton pl. Stabile 
tam postavil svete stopnice. Leta 1787 
je bil oskrbnik ribniške graščine Anton 
Rudež, ki je bil navdušen jožefinec in kot 
tak božji poti pri Novi Štifti nenaklonjen. 
Leta 1810 pa je Rudež graščino kupil v 
last. Hinavski ključarji od Nove Štifte so 
mu nosili celo milodare romarjev, tako da 
ljudje niso hoteli več dajati darov cerkvi. 
Njegovo geslo je bilo: »Seine Majestät der 
Kaiser brauchen mehr Geld als die Mutter 
Gottes von Neustift!« (Arhiv pri Novi 
Štifti.) Umetniško naobraženi beneficijat 
Anton Erazem Mertel pl. Mitterberg 
(1796–1812) se je čutil prisiljenega, da je 
leta 1812 zapustil priljubljeno božjo pot, 
ki skozi dvajset let ni imela več svojega 
duhovnika. Tako je novoštiftarska cerkev 
ostala kar dvajset let »civitas desolata«. 
Na listi cerkva, ki naj bi se na ukaz 
jožefinskih oblastnikov porušile, je bila 
tudi Nova Štifta (Carniola, 1911,150), kar 
se pa na prizadevanje ribniškega dekana in 
idealno mislečega graščaka Josipa Rudeža 
ni zgodilo, dasi je njegov prednik prodal 
celo orgle.

Poznejši Rudeži so bili zopet bolj 
naklonjeni Novi Štifti in od leta 1832 
ima cerkev stalno svojega duhovnika. 
Leta 1914 so se tam po prizadevanju 
ljubljanskega škofa dr. Antona Bonaventure 
Jegliča in prelata dr. Josipa Lesarja naselili 
frančiškani, ki oskrbujejo božjo pot. 
Dne 7. aprila 1925 je prelepa božjepotna 
cerkev pogorela, pa je z milodari zopet 
vstala v vsej svoji krasoti. Romar in izletnik 
pridi in poglej, p. Oto ti bo vse v najlepši 
prijaznosti razkazal.«
vir: Ilustrirani Slovenec, Leto IV. Tedenska 
priloga »Slovenca« (št.137) z dne 17.VI.1928 
Štev. 25/zasebna last/Peter Lesar

Odmevi daljne preteklosti v ljudskih 
pesmih
Piše: Ivana Oražem

Ptice pojo, ker imajo pesem, naš zbor pa poje iz mnogo več razlogov. Podedovali 
smo prelepe ljudske pesmi, z bogatim folklornim izročilom, ki bi jih radi poživili, 
negovali, ohranili in podarili naprej sedaj živečim in zanamcem v kar najlepši 
harmoniji in z ljubeznijo. Zaradi sedanjega hitrega utripa in temeljitih sprememb 
življenja narodna pesem izgublja nekdanjo pomembnost. Še vedno pa ima tisto 
večno žlahtnost, sporočilo, prvinska čustva in lepoto, kar je zmogla ohranjati skozi 
preteklost. Sposobna je povezovati stare in mlade in prav bi bilo, da bi v vsaki 
družini,  v vrtcu in šoli poslušali in prepevali ljudske pesmi, kajti »vsakomur je 
najbližja tista glasba, na katero se je njegovo uho navadilo v zgodnjem otroštvu«. 
In prav bi bilo tudi, če bi bila narodna pesem prisotna tudi na občinskih in drugih 
praznikih. Ni nujno, da jo posreduje naš zbor, če se zdi komu preveč »starinski«. 
Vsi pa zanesljivo stopamo po tej poti, zato je malo prizanesljivosti koristno za vse.

Vesela sem, da imamo v sodraški osnovni šoli ravnateljico, gospo Majdo 
Cimperman Kovačič, ki se tega zaveda in meni, da naš zbor dostojno opravlja to 
poslanstvo. Povabila nas je med ostale nastopajoče za dan državnosti. Res smo 
amaterji, brez strokovnega vodstva, toda vsi smo že prepevali v zborih in si z rednimi 
vajami razgibavamo, krepimo in negujemo naše glasilke doma in med druženjem, 
z dušo in ljubeznijo pa skušamo ustvariti blagozvočno harmonijo, sprejemljivo in 
všečno. Da bi se sami slišali kako zvenimo, nam je naš požrtvovalni vodja Ivo Smisl 
omogočil, da je njegov sin Janko neko nedeljsko popoldne posnel sedemnajst 
ljudskih pesmi, gasilsko himno in himno za Tržni dan z mojim besedilom po ljudski 
melodiji v njegovem studiu brez efektov »na suho«,  (kakor smo želeli) in nam 
naredil zgoščenko, da se lahko poslušamo in sproti popravljamo. To nam je opravil 
brezplačno. Naredil nam je ogromno uslugo in zato smo mu iz srca hvaležni. Kar 
dobro zveni, pa še izboljšujemo se. Menim, da bi bil občinski arhiv bogatejši, če 
bi imel pravo zgoščenko, pa čeprav bi zato še nekaj dodali rednim sredstvom, ki 
nam jih občina po razpisu dodeli, saj nima vsak kraj svoje gasilske in tržnodnevne 
himne.

S petjem našega zbora popestrimo naše občne zbore, jubilejne prireditve, 
srečanja ob Dnevu starejših občanov, imeli pa smo tudi dva koncerta v domovih 
za starejše občane. V lanskem novembru smo pripravili pol urni program za 
oskrbovance doma v Ribnici. Devet pesmi smo popestrili s povezovalno vsebino, z 
recitacijo, za humor pa je poskrbel naš GOLIDARJEV JOKL – Gmajnarjev Lojze 
iz Globeli. Obiskovalci doma so hvaležni poslušalci in ljubo nam je, da smo jim 
popestrili in skrajšali čas. 

Letos februarja po smo z istim programom nastopili še v domu v Loškem 
Potoku. To je svetel, prijazen dom, kar se odraža na oskrbovancih. Vodja Lidija 
Knavs si je vzela čas, čeprav je presegal njen obvezni delavnik, nam prijazno 
razkazala prostore in se pogovarjala z nami. Prostori so svetli, polni pozitivne 
energije. Mislim, da je to zasluga zaposlenih. Oskrbovanci so nasmejani in z 
zanimanjem spremljali naš program, se nam na koncu lepo zahvalili z ugotovitvijo, 
da smo jim zelo polepšali dan in izrazili željo, da še skupaj zapojemo. Skupaj smo 
zapeli še tri pesmi ter sproščeno poklepetali. Tako je bilo lepo nam in njim in z 
veseljem bomo še prišli med te prijazne ljudi, kadar bodo želeli. Na koncu so nas 
v zahvalo še pogostili. Ni pomembno to, da so nas pogostili, pomembno je to, 
kar je iz tega razvidno. Mar jim je, da se njihovi oskrbovanci dobro počutijo in so 
zato tudi pripravljeni nekaj narediti. Ta ugotovitev mi je prinesla veliko notranje 
svetlobe, saj je to dom, kamor se ne bi bala iti, če bo potrebno in to me tolaži ter 
mi daje moč in veselje, da se v vsako novo jutro zbudim vedro, z  radovednim 
pričakovanjem novih možnosti.
Ne spreglejte Sodraške gasilske himne na strani 16!



Zahvala
Ob boleči izgubi dragega moža, ata, starega ata, 

dedija in pradedija

IVANA BENČINA                         
1930–2011
iz Sodražice

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam pomagali v težkih dneh. Hvala za daro-
vano cvetje, sveče in svete maše. Hvala za besede tolažbe in 
izrečeno sožalje. 
Hvala vsem, ki ste ga prišli kropit in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se dr. Luciji Mihelič Šarc, vsemu zdravstvenemu 
osebju Zdravstvenega doma Sodražica in Ribnica, ki mu je stalo 
ob strani v času bolezni, domačemu  župniku g. Bizjaku za molitev 
v mrliški vežici, gospodu Koširju za darovano mašo in pogrebni 
obred. Zahvala tudi gospodu Škulju in gospodu Oražmu. Hvala 
pevcem za zapete pesmi, gasilcem, ribičem za govor in delavcem 
Komunalnega podjetja Komunala Ribnica.

Vsem še enkrat najlepša hvala.    
    

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

Žalujoči  vsi njegovi

Frančiškanski samostan Nova Štifta, ob 
370-letnici cerkve Marije Vnebovzete na Novi 

Štifti v letu 2011, objavlja

POZIV
vsem umetnikom, slikarjem, ljubiteljskim slikarjem, 

posameznikom, društvom, ustanovam, fotografom, 
rezbarjem in vsem ljudem dobre volje, za upodobitev/

sliko cerkve Marije Vnebovzete pri Novi Štifti. 
Slika je lahko izdelana v različnih tehnikah risanja (olje, 

akvarel, risba, les, steklo, fotografija …). Sliko bi brezplačno 
prispevali – darovali. Rok za dokončanje in oddajo slik je 

31. maj 2011. Slike bodo nato razstavljene na priložnostni 
razstavi v mesecu avgustu 2011 ter ob koncu meseca 

avgusta prodane na javni dražbi. 
Ves izkupiček bo namenjen za obnovo kapele sv. Jožefa, 

kjer bo v bodoče tudi predviden prostor za razstave.

Vse, ki ste pripravljeni sodelovati pri omenjenem pozivu, 
naprošamo, da nas obvestite do 

31. marca 2011 na naslov: Frančiškanski samostan 
Nova Štifta, Nova Štifta 3, 1317 Sodražica 

ali na elektronski naslov marijan.cvitak@siol.net ali na  
telefon 01/836 99 43.

Lepo Vas vabimo k sodelovanju. Mir in dobro vsem!
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Vabljeni!

Oratorij 2011 – V tvojo smer 
Letos animatorji pripravljamo že 14. oratorij v naši 

župniji. Tokrat bo potekal od 4.–10. 7. Prijavnice začnemo 
zbirati maja. 

Letošnji naslov oratorija je V tvojo smer. Zgodba, ki nas 
bo povezovala skozi ves teden, govori o preroku Jonu. 
Vsak dan bomo videli delček zgodbe, ki je sestavljena iz 
šestih delov. 

Naj vam na kratko predstavimo vsebino: Bog nekega 
dne Jonu naroči, naj gre oznanjat v Ninive, glavno mesto 
Asirije. Toda Jona noče v 
Ninve, in tako izbere ladjo za 
Taršiš. Bog tedaj pošlje vihar 
nad njim. Jona pove, da je 
vihar zaradi njega in zato ga 
mornarji vržejo v morje. Jona 
reši riba. V njenem trebuhu 
prerok moli in Bogu obljubi, 
da bo šel v Ninive. Riba ga 
odloži na obali Niniv. Tam Jona 
začne oznanjati, da se morajo 
ljudje spreobrniti, sicer bo 
vse pokončano. Ninivljani se 
začnejo postiti in spremenijo 
svoje življenje. Na koncu se 
spreobrnejo, Bog Jona pouči, da se je moral spreobrniti 
tudi on sam. 

Da bi se čim bolje pripravili na naše delo, smo se od 8.–
10. 4. odpravili v Bohinjsko Bistrico, kjer smo imeli intenzivne 
priprave. Veliko novega smo se naučili in se zabavali. 

Vse otroke lepo vabimo, da se udeležijo letošnjega 
oratorija! To je  lepa priložnost, kako koristno preživeti 
počitnice. 

Jasna Janež

Ljudska univerza Kočevje 
v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska 

vabi na Točko vseživljenjskega učenja v Sodražici.

Organiziramo  predavanja oz. delavnice :

SUPERŽIVILA MATERE NARAVE: 
regrat, čemaž, kopriva (ga. Anja Janeš)

sreda, 11. 5. 2011, s pričetkom ob 16.00 uri - OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica

KUHAJMO SKUPAJ: 
regrat, čemaž, kopriva (ga. Anja Janeš)

sreda, 25. 5. 2011, s pričetkom ob 16.00 uri - OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica

Udeležba na delavnici je brezplačna, saj je projekt 
sofinanciran iz MŠŠ in Evropskega socialnega sklada.

Za več informacij pokličite Ljudsko univerzo Kočevje 
tel. 01/893 82 70.



Novičke iz knjižnice
Piše: bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik                                                                                  

Na februarski pravljični urici so 
najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom 
Mačeha in pastorka ter jo kasneje likovno 
upodobili. Marčevska pravljična urica 
je minila v znamenju pravljice Mala siva 
miška. Mali nadebudneži so izdelovali 
papirnate lutke mišk, mačk in sonca. Pon-
ovno smo pobrskali tudi med knjižnimi 
policami in našli marsikaj zanimivega za 
naše zveste bralce! Tokratni pomladansko 
obarvan izbor knjižnih novosti ponuja pre-
cej raznovrstnega branja!

Ameriška pisateljica Carolly Erick-
son je avtorica zgodovinskega romana, 
ki ima naslov Caričina hči. V letu 1989 
je Darja Gradova stara gospa, ki živi na 
podeželskem  ameriškem zahodu. Toda 
ne njeni otroci ne sosedi ne vedo, da ni to, 
kar trdi, da je – vdova preprostega ruskega 
priseljenca. V resnici se je rodila kot vélika 
vojvodinja Tatjana, ki sta jo starša car Niko-
laj II. in carica Aleksandra, klicala Tanja. 
Osrednji lik romana predstavlja mlada 
Tatjana, ki živi v ekstravagantnem razkošju 
predrevolucionarne Rusije. Je ena od štirih 
hčera in rojstvo mlajšega brata prinese 
tako blagoslov kot prekletstvo. Carjevičeva 
bolezen in skrivnostna moč nepismen-
ega meniha Rasputina, ki ga ohranja pri 
življenju, sta samo napoved precej hujših 
stvari, ki se bodo zgodile. Kmalu izbruhne 
vojna in revolucionarji odstavijo družino 
z oblasti in jo odpeljejo v Sibirijo. V Tan-
jino življenje vstopi mlad vojak, ki mu je 
pomagala rešiti življenje, in postane njen 
partner pri drznem načrtu, kako carsko 
družino rešiti pred gotovo smrtjo.

Ameriška pisateljica Jude Deveraux 
predstavlja tokrat svoj novi roman z naslo-
vom Prebujenje. Amanda Caulden živi 
umirjeno življenje na očetovem posestvu 
in čaka na poroko s svojim učiteljem, vse 
dokler v mesto ne pridrvi Hank Mont-
gomery. Vročekrvni sindikalni aktivist, lju-
bitelj žensk in šampanjca začuti ogenj, ki tli 
pod togo, krepostno lepoto in se zaobljubi, 
da jo bo osvojil. Amando razburi Han-
kov napad na njeno urejeno življenje, a jo 
obenem tudi privlači. Polagoma jo popelje 
v svet čutnih užitkov: slastne hrane in 
plesov v mesečini, brezskrbnega smejan-

ja, ukradenih poljubov in nežno odstira 
žerjavico strasti. Toda strastni ljubezni, ki 
se razvije med njima, grozi nasilen izgred, 
ki bo morda uničil Cauldenovo posestvo 
in njuni življenji.

Priljubljena ameriška pisateljica Dan-
ielle Steel ponuja v branje svoj novi roman, 
ki ima naslov Prelomnica. Plesna dvora-
na sanfranciškega hotela Ritz-Carlton 
razkošno blesti toplega majskega večera, 
ko se na dobrodelni večerji in plesu zbere 
lesketajoča se množica, polna slavnih oseb. 
Večer je popoln, dokler se dvorana tik pred 
polnočjo ne začne gugati. Po potresu se 
zbližajo življenja štirih tujcev. Sara Sloane, 
žena finančnega čudežnega dečka, vidi, 
kako razpada njen popolni svet. Pevka 
Melanie Free, dobitnica grammyja, doseže 
prelomni trenutek življenja in kariere. Fo-
tograf Everett Carson najde med razvali-
nami nov smisel življenja. Sestra Maggie 
Kent, redovnica, ki dela z brezdomci, išče 
med razbitinami in ve, da mora veliko na-
rediti.

Založba Mladinska knjiga je izdala 
novo kriminalko Agathe Christie, ki ima 
naslov Hotel Bertram. Londonski hotel 
Bertram slovi kot dostojanstven, nevsiljiv, 
tih in drag. Ko se tja na krajši oddih odpra-
vi gospodična Marple, ni razočarana. Ho-
tel je videti natančno takšen, kot je bil v 
njeni mladosti, poleg tega je postrežba iz-
vrstna in ponujajo vse, kar si človek zaželi. 
Toda njenemu pozornemu pogledu se 
kmalu razkrije vrsta nedoslednosti in sum-
ljivih malenkosti. Ko pa izgine zmedeni 
kanonik Pennyfather, se začnejo razkrivati 
skrivnostne povezave in resnica, skrita za 
kuliso staromodnega častivrednega hotela. 
A celo izkušeno gospodično Marple prese-
neti hladnokrvna premišljenost umora, ki 
se zgodi.

Polde Bibič, vrhunski gledališki in 
filmski ustvarjalec, v Spominjarijah z 
gledališko napetostjo oživlja svoje otroštvo 
in nekatera bistvena nasprotja povojnega 
časa. Sproščeno pripoveduje o zgodnji mla-
dosti, o skrivnostni očetovi smrti, materi, 
prvi zaljubljenosti, starodavno obarvanem 
življenju v Žabji vasi, strašljivem pohodu v 
jamo Pekel, in o bolj strašljivih vojnih do-
godkih, na primer o bombardiranju Mari-
bora. V slikovito napisano in jezikovno 
bogato pripoved je avtor vpletel dogodke 
iz svojega poznejšega življenja, popisal pa 
je tudi vrstnike, ki so se pozneje zapisali v 
slovensko zgodovino.

Tudi za najmlajše in mladino smo prip-
ravili kratek pregled nekaterih knjižnih 
novosti! Izbirate lahko med naslednjimi 
novimi slikanicami: Nejka in Vinko; 
Zvezdica; Rezika ukani drvarja; Buča 
debeluča; Hiša glasbe; Pikapolonica 
Lili; Ana, vila morskih prašičkov; 
Kraške jame; Miška Mica v arhivu; 
Najljubša kapa; O lačni lisici itd.

Izpod peresa angleške pisateljice Vivi-
an French prihaja knjiga z naslovom Princ-
esa Ela in očarljivi jelenček. V Bodikovem 
gozdu se je izgubil jelenček. Čarovnica 
Vanda že ves dan išče njegovo mamo, 
potem pa obupana na pomoč pokliče Vilo 
in princese iz Biserne palače. Princesa Ela 
ima nenavadno, a dobro zamisel, toda tudi 
nesramna princesa Bogdana se je nečesa 
domislila. 

Angleška pisateljica Sophia Bennett 
predstavlja tokrat svoj literarni prvenec 
– mladinski roman z naslovom Nitke. 
Nonie je strastno zaljubljena v modo. Edie 
namerava rešiti svet. Jenny nastopa v hol-
lywoodskem filmu. Ko pa tri najboljše 
prijateljice naletijo na mlado begunko 
Vran, ki s svojim slogom oblačenja močno 
odstopa od preostalih vrstnikov, se izkaže, 
da so odkrile pravi oblikovalski talent. Po-
nudi se jim priložnost, da naredijo nekaj 
čudovitega in uresničijo svoje sanje. V 
omenjenem romanu se iskrivo prepleta lah-
kotno užitkarstvo, vrvenje v svetu visoke 
mode in glamurja s kritiko potrošništva ter 
politično angažiranostjo. To je zgodba o 
prijateljstvu, drznosti in sočutju.

Angleška pisateljica Angie Sage ponuja 
v branje svoj novi mladinski znanstveno-
fantastični roman z naslovom Sirena. V 
peti knjigi magične serije Septimus po 
srečni vrnitvi s poti iskanja, ki bi se kmalu 
končala tragično, napreduje v višjega va-
jenca, na kar je izredno ponosen. Zato sam 
poleti na svojem zmaju Ognjebruhu po 
prijatelje, ki so ostali pred Hišo foriksov. 
A v hudi nevihti z zmajem strmoglavi in se 
znajde na osupljivo lepem otoku. Tam na-
leti na čudne stvari: nenavadno magično 
deklico po imenu Sira, svetilnik v obliki 
mačje glave, a brez svetlobe, srhljivo bitje, 
ki mu poje … Ali se bo Septimus uspel up-
reti vabljivemu klicu?

S tem tudi zaključujem tokratni pre-
gled nekaterih knjižnih novosti! Vljudno 
vabljeni v sodraško knjižnico! Čim lepše 
in prijetneje preživite preostanek letošnje 
pomladi! Radi in lepo se imejte ter na sv-
idenje do prihodnjič!

Za odrasle...

... za najmlajše in mladino
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Letos smo za okrasitev vaših domov vzgojili      
okensko in balkonsko cvetje; za zasajanje gredic 
in grobov sadike enoletnic; za vrtove pa sadike 
zelenjave.

Ponujamo tudi substrat za presajanje, gnojila in 
korita z vodno rezervo, ter nasvete za zasajanje. 

V vrtnariji  delamo                       
od ponedeljka do sobote
od 9. do 19. ure,
v nedeljo in na praznik pa
od 9. do 12. ure.                         Vljudno vabljeni!  

ELANDA d.o.o.

Plosovo 2
1315 Velike Lašče

041/753-031
danica.rojc@siol.net


