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Spominsko obeležje 
osamosvojitvi Slovenije

Organizacijski odbor za počastitev 20. obletnice osamosvojitve Republike 
Slovenije, ki je bil imenovan s strani župana in ga sestavljajo Majda Kovačič 
Cimperman, ravnateljica OŠ Sodražica, Andrej Pogorelc, podžupan občine, Peter 
Levstek, predsednik OZZVS Ribnica, Blaž Kovačič, predstavnik občine ter Blaž 
Milavec, župan, je sprejel odločitev, da se dvajsetletnica osamosvojitve počasti 
s priložnostno proslavo in z ureditvijo spominskega parka na osrednjem trgu v 
Sodražici. 

Organizacijski odbor je utemeljil svojo odločitev s sledečimi razlogi:
- obletnica – dvajset let države Republike Slovenije;
- pomembna vloga Sodražice in širšega območja ter njenih prebivalcev pri 
osamosvajanju države, saj je Sodražica predstavljala pomembno logistično točko v 
dejavnostih pristojnih organov v času osamosvajanja (zlasti skrivno skladišče orožja 
in opreme MSNZ leta 1990), po drugi strani pa je veliko naših občanov posredno 
ali neposredno sodelovali pri osamosvojitvenih operacijah;
- spomin in počastitev osamosvojitvenih vrednot (državotvornost, enotnost in 
domoljubje).

PROSLAVA
Proslava Občine Sodražica v počastitev 20. letnice Republike Slovenije bo v 

prenovljenem parku na trgu v Sodražici, v okviru praznovanja občinskega praznika. 
Program je okvirno določil organizacijski odbor, natančnejšo vsebino pa so 
pripravile učiteljice OŠ Sodražica. Na njej bodo sodelovali praporščaki OZVVS, 
PVD Sever in PGD Gasilske zveze Ribnica,  postroja veteranov, članov OZVVS 
in PVD Sever, ešalon gasilcev, Pihalna godba iz Ribnice, Mladinski pevski zbor in 
Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor iz OŠ Sodražica ter Upokojenski pevski zbor 
iz Sodražice. V okviru programa je predviden mimohod praporščakov s prapori 
in dvig državne zastave, častno veteransko dejanje, slavnostni govor dr. Franceta 
Bučarja, predsednika Skupščine RS 1990–1992, pesmi in recitali ter slovesno 
odkritje in blagoslov spominskega obeležja. 

SPOMINSKO OBELEŽJE
Ureditev spominskega parka in spomenika je bila zaupana Janezu Zobcu, arhi-

tektu iz Ribnice, izvedba pa je podjetju Grafit oziroma podizvajalcu Arko s.p. iz Za-
mostca. Spomenik, ki se postavi v spominski park, je sestavljen iz treh ravnih trikot-
nih prizem oz. blokov (pohorski tonalit), ki so na vrhu rahlo posekane. Prizme se 
postavljene skupaj in tako simbolizirajo narodni simbol – Triglav. Na spomeniku 
bo napis: »Prebivalcem teh krajev za njihovo enotnost in domoljubje ob osamos-
vajanju Republike Slovenije 1990– 1991. Poleg spomenika je postavljen drog za 
državno zastavo.

Obeležitev dvajsetletnice osamosvojitve Republike Slovenije je počastitev do-
godkov in dejanj v času nastajanja naše države, zlasti pa vrednot, ki so nas tedaj 
združevale in povezovale. Je tudi počastitev in zahvala vsem našim možem, ženam, 
očetom in materam, sinovom in hčeram tudi iz naše občine, ki so pred dvajsetimi 
leti sprejemali pomembne odločitve in sodelovali pri tem velikem projektu. Pro-
slava in postavitev spominskega obeležja je tako le dostojen način počastitve. Vsem 
pomislekom ob rob pa naj zaključim, da je domovina tako kot žena – rada ima nekaj 
lepega in tvojo pozornost; četudi je kriza, je za rojstni dan bolj vesela lepe rože ali 
kristalne vaze kot lonca ali novega predpasnika, ki ju sicer potrebuje. 
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Pozabljena dežela
Piše: Blaž Milavec, župan

V časih, ko se tresejo svetovni finančni in gospodarski imperiji in 
ko v naši državi padajo še donedavnega nedotakljive hiše, se zazdi, 
kot da se dogaja ponoven Gospodov mimohod (vsaj za nekatere). 
Neverjetno kako hitro se obrne v življenju, ko smo še 
pred nekaj leti šteli dobičke in v omamljenosti uspehov 
kovali bogate načrte, danes pa marsikje zbiramo zadnje 
cente in rešujemo zavožene projekte, marsikdo pa se že 
sooča s skrbjo, kako preživeti mesec. Očitno je tako, da 
je v človekovi naravi, ko mu gre dobro, se prehitro ne 
le navadi na to ampak postane sebičen, samovšečen in 
domišljav. To navadno vodi v požrešnost in pohlep enih 
ter v revščino in nesrečo drugih. Tolikokrat videna slika 
iz zgodovine, se je ponovno »naslikala« ne le pred našimi očmi 
ampak roko na srce vsaj deloma tudi z našo pomočjo. Ne želim 
soditi o naši morali, odgovornosti in odnosu do sočloveka, družbe, 
države, sveta, želim le malo dvigniti preprogo, kamor je večina 
od nas pometla to vprašanje. Prihajajo oziroma se vračajo časi, 
ko bo skrb za sočloveka in povezanost med ljudmi spet del naše 
realnosti. Ne le občutek do nepoštenosti in krivic, ki se dogajajo 
sosedu, ampak nas bo k temu prej ali slej prisilil občutek nemoči in 
ogroženosti. Slike, ki smo jih gledali iz Londona, so se začele pojav-
ljati v Kočevju, ropom in napadom na poštne uslužbenke tam blizu 
Ljubljane, smo priča zdaj tudi tu pri nas. Lahko le pretreseni in 
zaskrbljeni sprejemamo poročila o tem, kaj se je zgodilo starčkoma 
v Globeli in v še nekaj drugih vaseh. Zgroženi smo ob novici o 
ropih pri Novi Štifti, sploh pa v Sodražici pri gospodu župniku. 

Ali smo ob tem lahko še brezbrižni in se tolažimo s mislijo, da je 
itak večina prebivalcev zemlje v še slabših razmerah? Pa naj bo na 
splošno o tem dovolj, raje to prepustim vsakemu posebej in tistim, 

ki so za to poklicani. 
Želel pa bi nadaljevati razmišljanje o tistemu, kar 

nam je skupno, to je naša domovina. Namenoma 
imenujem domovina, ker je v tej besedi skrit domači 
kraj, narod in država. Naša domovina je danes ne le 
pred novimi volitvami in novo oblastjo ampak pred 
točko, ki ji je dana kot možnost resnega razmisleka 
in premisleka o nas, našem delu in vrednotah, o 
preteklosti in prihodnosti. Ta razmislek in premislek 

ni namenjen le odgovornim na oblasti ampak vsem nam, ker vsak 
izmed nas po malem soustvarja usodo domovine. Mi vsi imamo 
možnost odločiti, kdo in po kateri poti nas bo vodil. Res je, da 
povprečnega državljana žal itak slepijo in vodijo take ali drugačne 
konspiracije in lobiji, je pa res, da če stvari poznaš in si pozoren, 
je ta vpliv zmanjšan in omejen. Komu zaupati svoj glas, je stvar 
vsakega posameznega volilnega upravičenca in prav je tako. Vseeno 
pa želim povabiti vse, ki želijo temu prisluhniti, da razmislimo o 
naši izbiri skozi vsaj tri pragmatične aspekte: kdo želi graditi na 
iskanju resnice in si prizadevati za pošteno družbo in de facto 

pravno državo; kdo zmore povezovati in združevati moči celega 
naroda ter na koga lahko računa pozabljena dežela od Barja do 
Kolpe. Da, lahko si dovolimo in smo tudi malo lokalpatrioti, saj če 
se ne spoštujemo sami, nas bodo drugi še manj. Končno pa je naša 
domovina tudi južno od Ljubljane, kjer slučajno živimo tudi mi ne 
le medvedi in volkovi.

Nekaterim je v preteklosti že bila dana možnost pokazati se 
skozi prizmo teh aspektov. Svojo priložnost so bolj ali manj uspešno 
ali pa neuspešno prestali. Dobro je, da njih lahko presojamo po 
njihovih dejanjih in ne le besedah. »Novi obrazi« so uganka, ki 
lahko navdušuje ali pa tudi razočara. Vsekakor je modro zahtevati 
več in pričakovati manj. Ker pa smo v samostojni Sloveniji že prerasli 
otroštvo in puberteto, v pravljice ni potrebno več verjeti, hkrati pa 
jih tudi ne pričakovati od nikogar. Srečno roko pri obkrožanju želim 
vsem nam in, kako bi bilo lepo, ko bi nas politika razdeljevala le 
toliko, kolikor nas navijanje za ta ali oni nogometni klub. Potem se 
ne bi bilo potrebno bati Jezusovih besed, ki so se skozi zgodovino 
tolikokrat uresničile: Vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se 
opustoši in hiša se na hišo zruši. 

»Vsako kraljestvo, ki je 
razdeljeno proti sebi, 
se opustoši in hiša 
se na hišo zruši«

Lk, 11,17

V počastitev občinskega praznika Občine Sodražica
Vas vabimo na otvoritev prenovljenega parka v Sodražici 
in odkritje spominskega obeležja Osamosvojitvi Slovenije 

ter na slavnostno sejo Občinskega sveta s proslavo, 
kjer bomo podelili priznanja in nagrado za leto 2011. 

V petek, 28. oktobra 2011
bo ob 17. uri 

v parku nasproti trga v Sodražici,
OTVORITEV PRENOVLJENEGA PARKA V 
SODRAŽICI IN ODKRITJE SPOMINSKEGA 

OBELEŽJA 

in ob 19. uri 

v dvorani Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica.
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 

PROSLAVO.
 

Vabljeni!

   župan
Blaž Milavec

  

ŽUPANOVA STRAN
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Odlok o vaških odborih
Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli Odlok o vaških odborih. Do 

sedaj veljavni odlok je v veljavi že od same ustanovitve naše občine 
leta 1999. Novi odlok prinaša poleg uskladitev s sedaj veljavno 
zakonodajo tudi zmanjšanje števila vaških odborov, in sicer iz 
trinajst na sedem. Praksa delovanja teh odborov je namreč pokazala, 
da razen posameznih odborov večji del ni v nobenem sklicu deloval 
aktivno oziroma se nekateri dejansko niso nikoli sestajali. Verjetno 
je razlog takega stanja tudi relativno nezanimiva zgolj posvetovalna 
funkcija vaškega odbora, vendar jim tako funkcijo nalaga zakon. 
Sedem vaških odborov glede na obseg ustreza volilnim enotam v 
Občini Sodražica. S tem se ustvarijo območja, ki so z vidika priprave 
in izvedbe razvojnih programov primerljiva in pregledna, predvsem 
pa je olajšana komunikacija med njimi in občino, kar bi imelo za 
posledico izboljšanje operativnosti in funkcionalnosti ter odzivnosti 
odborov. 

Odlok uvaja tudi spremembo glede načina imenovanja članov 
odbora. Zainteresirana javnost, občani, društva idr. predlagajo 
posamezne člane v vaške odbore. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja iz podanih predlogov pripravi končni predlog 
in ga posreduje občinskemu svetu v sprejem. Vsak vaški odbor 
sestavljajo najmanj trije člani in največ toliko članov, kolikor naselij 
obsega posamezni vaški odbor. Krajevni odbor, ki zajema naselji 
Sodražica in Jelovec, pa sestavlja sedem članov. Komisija zagotovi, da 
predlog kandidatov upošteva enakomerno vključenost kandidatov iz 
vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo območje posameznega 
vaškega odbora. Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat 
članov občinskega sveta. 

Skupna občinska uprava
Občina Sodražica ponovno pristopa k ustanovitvi skupne 

občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva. Obe nalogi 
sta občinam naloženi z zakonom, v kolikor se zagotavljata v okviru 
skupne občinske uprave dveh ali več občin, pa ju sofinancira tudi 
država. Občina Sodražica je že večkrat pristopila k tovrstni ustanovitvi 
skupne občinske uprave, vendar ker je potreben konsenz več občin, je 
vsak poskus do sedaj spodletel. Tokrat je bil v prvi obravnavi sprejet 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski  
inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica 
in Velike Lašče«. Odlok naj bi vse občine dokončno sprejele še v 
letošnjem letu in sredstva za delovanje skupne inšpekcije in redarstva 
zagotovile s sprejetjem občinskih proračunov za leto 2012.

Nov direktor v Knjižnici Miklova hiša
Svetniki so bili pozvani, da podajo pred imenovanjem direktorja 

Knjižnice Miklova hiša svoje mnenje o predlaganem kandidatu 
Marku Zupancu. Kandidat, ki ga je po opravljenem razpisu predlagal 
svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica, je izpolnjeval 
vse pogoje in glede na vse navedene reference ter delovne izkušnje, 
je občinski svet podal pozitivno mnenje. Pomislek se je pojavil le 
zaradi dejstva, da predlagani kandidat ni domačin, temveč prihaja iz 
Ljubljane.

Svet javnega zavoda Miklova hiša je na zadnji seji svojega 
mandata, po pridobitvi soglasja Občine Ribnica ter mnenj Občin 
Sodražica in Loški Potok ter mnenja zaposlenih v knjižnici, tako 
imenoval za naslednje mandatno obdobje petih let za direktorja 
Knjižnice Miklova hiša Marka Zupanca, ki bo v januarju 2012 po 20 
letih zamenjal dosedanjo direktorico Vesno Horžen.

Občinski svetniki so na seji obravnavali tudi polletno poročilo 
o izvrševanju proračuna občine Sodražica, imenovali novega 
predstavnika v svetu javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica 
za naslednje mandatno obdobje – to bo svetnik Jaka Debeljak –  ter 
obravnavali predloge za občinska priznanja in nagrado v letu 2011, ki 
bodo podeljena ob občinskem prazniku konec oktobra.

Na predlog Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Sodražica je svet soglasno sprejel 
sklep, da se prodaja zazidljivega zemljišča Na Pesku preloži v leto 
2012, saj na razpis, ki je bil objavljen avgusta letos, ni prispela nobena 
ponudba.

Svetniki so obravnavali tudi predlog sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, ki se je nanašal na prometno varnost na 
cesti Sodražica–Podgora–Lipovšica tja do odcepa za Novo Štifto. 
Po razpravi so svetniki s sklepom zadolžili občinsko upravo, da 
pripravi predlog ukrepov za zagotovitev povečanja varnosti prometa 
na odseku Lipovšica–Sodražica ter na Slemenski cesti in Zavodi v 
Sodražici. Pri pripravi predloga lahko občinska uprava zaprosi za 
pomoč tudi  zunanje strokovnjake. 

Svetniki so bili seznanjeni tudi s pobudo Ivana Lušina, da se uredi 
divje odlagališče pri Novi Štifti tako, da bo onemogočeno odlaganje 
odpadkov. Vinko Čampa je povedal, da je lokacija fizično zaprta z 
nasipom, prav tako je onemogočenje odlaganje iz kritičnih točk, 
ni pa še urejena celotna ograja območja, saj je potreben dogovor z 
lastnikom, to je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Povedal je tudi, 
da je bil na kraju tudi inšpektor za okolje, kamor sta bila vabljeni 
tako občina kot omenjeni sklad, vendar se le-ta kaj dosti ne zmeni 
za zaščito tega zemljišča, tako da je zadeva bolj ali manj prepuščena 
občini. Svetniki so zaključili, da se skupaj z lastnikom oz. upravljavcem 
zemljišča Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov pripravi konkreten 
program sanacije opuščenega peskokopa in se dogovori za nadaljnje 
skupno reševanje problema. 

Iz seje občinskega sveta
Piše: Darja Vetrih

Sodraški svetniki so sredi septembra, natančneje 15., zasedali na 
6. redni seji in obravnavali dvanajst točk dnevnega reda. 

Gosta na seji sta bila predstavnika podjetja Provita d.o.o. Goran 
Boštjančič in Uroš Štemberger, ki sta predstavila osnutek Operativnega 
programa za odvajanje komunalnih voda v Občini Sodražica. Goran 
Boštjančič je povedal, da je v predlogu opredeljeno, kje se bodo 
gradili javni kanalizacijski sistemi in kje bo potrebno kanalizacijo 
reševati  individualno.  Povedal je tudi, da so prioriteta večja naselja, 
ker se primarni vodi sofinancirajo iz državnih sredstev. Svetniki so 
v razpravi ugotavljali, da bo potrebno posamezne lokacije, kjer naj 
bi stale čistilne naprave, natančno pregledati na terenu. Župan je 
poudaril, da je pomembno, da občina vzporedno s programom določi 
tudi tista območja, ki ne bodo v zajeta v operativnem programu, in s 
tem odpre možnost subvencioniranja individualnih čistilnih naprav. 
Predstavitvi operativnega programa bo sledila javna razgrnitev, 
kjer bo vsakdo lahko podal mnenje, za tem pa bo sledil sprejem na 
občinskem svetu.



AKTUALNO

Sprejet je Občinski prostorski 
načrt Občine Sodražica (3. del)
Občinski prostorski načrt Občine 
Sodražica za razvoj naselij in izboljšanje 
pogojev bivanja 

V prejšnjih dveh številkah Suhorobarja smo vam na kratko 
predstavili pot do sprejema prostorskega akta in obrazložili, kaj 
prinaša novega. V tej številki pa govorimo o njegovem pomenu za 
razvoj naselij in izboljšanje pogojev bivanja. 

Priprava novega prostorskega načrta v občini Sodražica ni 
bila le posledica dejstva, da s spreminjanjem starih prostorskih 
aktov ni več mogoče zadostiti novim potrebam ljudi in zahtevam 
po varovanju okolja in prostora. V zadnjih dvajsetih letih so 
spremembe v družbi, vsaka na svoj način, vplivale na prostor. 
Pogosti so bili primeri negativnih pojavov v prostoru zaradi 
nedorečenosti predpisov. Spremenili so se družbeni in vrednostni 
sistem, politično-upravna ureditev, odnos do okolja, kultura 
bivanja, socialna razmerja, tehnologije v produkcijskih procesih in 
komunikacijah, raba energije ipd.

Načela, ki jih uveljavlja nov zakon, prinašajo v prostor več reda, 
bolj smotrno gradnjo in predvsem boljšo kakovost našega skupnega 
prostora. Prostor je namreč skupna dobrina, kjer je lastništvo 
zemljišča le eden od (pomembnih) faktorjev. Tako OPN v prakso 
urejanja prostora dosledno uvaja načela trajnostnega prostorskega 
razvoja, usmerjanja razvoja naselij, prevlade javnega interesa in 
ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora. Ta načela so sicer v 
strokovnih krogih že vseskozi v veljavi, vendar so bila v preteklosti v 
procesih priprav in sprejemanja prostorskih dokumentov pogosto 
razvrednotena in zanemarjena. Življenje v praksi pa je sploh teklo 
svojo pot. V vsakem primeru pa OPN prinaša tudi višje standarde 
v odnosu do okolja in prostora  ter od projektantov terja višjo 
strokovno raven ter kakovost pri projektiranju.

Prostor in okolje kot nenadomestljivi in javni dobrini, 
pomembni tako za posameznika kot za celotno skupnost, sta pod 
vse večjim pritiskom potreb, a hkrati v primežu okoljskih in drugih 
varstvenih zahtev. Zato je bilo potrebno v procesu nastajanja 
dokumenta vseskozi iskati ustrezno ravnotežje. Okolju in prostoru 
na ljubo se danes bistveno spreminja tudi odnos ljudi do narave 
in bivalnega okolja. Nevestnega ravnanja z okoljem je vse manj, 
zlasti mladi si želijo urediti prijetno, udobno in varno bivalno 
okolje. Primanjkuje pa še zavesti o skupnih potrebah in vrednotah, 
o potrebni skladnosti razmerja med ožjim in širšim prostorom 
(domačija – vas, vas – odprta krajina …).

Določitev stavbnega zemljišča in pogojev za gradnjo v veliki 
meri zadeva predvsem lastnike zemljišč. Ti se sedaj lahko na 
podlagi na novo opredeljenega prostorsko-pravnega statusa 
odločajo o širitvah objektov, morebitnih legalizacijah, o novih 
posegih v prostor, ureditvi lastniško pravnih razmerij itd. Nekateri 
občani so podali tudi predlog za zmanjšanje obsega stavbnih 

zemljišč. Mnogim bo namreč zaloga nezazidanih stavbnih zemljišč 
v prihodnje tudi breme, gledano z vidika pričakovanih obdavčitev 
premoženja. V prihodnosti pa je mogoče pričakovati, da se bodo 
nezazidana stavbna zemljišča znašla tudi na trgu v ponudbi zemljišč 
za gradnjo. Takšna ponudba bo najbolj dobrodošla za mlade 
družine, ki si želijo ostati v občini Sodražica, nimajo pa svojega 
zemljišča za gradnjo. Gotovo je v prihodnosti mogoče pričakovati 
tudi zanimanje investitorjev iz drugih okolij, zlasti za priselitev v to 
mirno in z neokrnjeno naravo obdarjeno okolje. 

Za občane, ki so že pred leti podali predlog za spremembo 
namembnosti zemljišča, je gotovo najpomembneje, da so 
s sprejetjem OPN dobili dokončni odgovor na vprašanje o 
možnosti pozidave svojega zemljišča. V primerih, ko je bil takšen 
predlog sprejemljiv z vidika razvoja poselitve ter širitve naselja in 
ni bil v nasprotju z varstvenimi režimi, je tako sedaj že mogoče 
pristopiti k realizaciji pozidave. Začeti je mogoče s pripravo 
potrebne dokumentacije, to je projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

Kakovost bivalnega okolja je ena izmed temeljnih zahtev in 
pričakovanj sodobne družbe. Pri razvoju naselij stopnje kakovosti 
ne določajo samo obseg oskrbe s storitvami gospodarskih 
javnih služb, prometna dostopnost in komunalna opremljenost 
zemljišča. V veliki meri jo določajo tudi družbena infrastruktura in 
dostopnost do storitev na področju zdravstva, socialnih dejavnosti, 
izobraževanja ter pogoji za razvoj novih delovnih mest in možnosti 
zaposlovanja. Sodražica ima vse možnosti za razvoj takšnega 
bivalnega okolja, OPN pa je dobra strokovna in prostorsko pravna 
podlaga za takšen razvoj. Posebej je potrebno izpostaviti dejstvo, 
da bo za realizacijo gradenj na predvidenih nezazidanih površinah 
stavbnih zemljišč v prihodnosti potrebno te površine komunalno 
opremiti. Brez urejene kanalizacije na stavbnem zemljišču gradnja 
v prihodnje ne bo več mogoča, ne le v Sodražici, tudi v vseh drugih 
naseljih bo potrebno urediti kanalizacijske sisteme in tako opremiti 
stavbna zemljišča. 

Pot od zamisli za gradnjo nove hiše ali prenovo in razširitev 
stare, za gradnjo delavnice, hleva, gospodarskega poslopja … 
do njene izvedbe navadno ni lahka. Ne le zaradi kar splošnega 
pomanjkanja finančnih sredstev. Tudi zaradi drugih razlogov, kot 
so ne dovolj domišljena ideja, pomanjkanje informacij v zvezi z 
graditvijo objektov, bojazen pred birokratskimi ovirami, neurejena 
lastniška razmerja itd. Toda bojazni so pogosto tudi neutemeljene, 
številni problemi pa učinkovito rešljivi. Vendar si je za to potrebno 
zagotoviti ustrezno strokovno oporo in podporo. Primerno je, da 
si investitor strokovno pomoč poišče že v samem začetku snovanja 
investicije. Neizogibna pa je pri izdelavi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, učinkovita pa je tudi v nadaljevanju pri 
nadzoru gradnje. 

Zato bomo sodelavci podjetja Struktura, ki smo akt skupaj z 
Občino pripravili, vsem občanom Sodražice, v kolikor boste želeli, 
v pomoč in oporo pri uveljavljanju OPN v vsakdanjem življenju. V 
mesecu septembru smo v prostorih Občine že izvedli brezplačna 
svetovanja, kjer smo vam bili na voljo za različna vprašanja s 
področja novega OPN-ja, urbanizma, arhitekture in geodezije. 
Vabimo vas, da nas po dogovoru obiščete v naši pisarni na Škofljici 
(T: 051/390 945, ga. Nika). 
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IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Z neizglasovanjem liste Pahorjevih 
kandidatov za izpraznjena ministrska mesta je 
istočasno pomenilo tudi konec Pahorjevega 
mandata. Predsednik republike je za 4. 
december razpisal prve predčasne volitve v 
zgodovini Slovenije.

To je bil težak mandat za državo. Ne samo 
zaradi svetovne finančne in gospodarske 
krize, ki se ji ni nikakor bilo mogoče izogniti, 
ampak predvsem zaradi nespretnosti in 
neučinkovitosti prepirajoče se vlade, ki 

nikakor ni zmogla pripraviti pravočasnih in predvsem učinkovitih 
ukrepov. Vsak doktor v vladi je imel svoje predloge in rešitve, ki so 
bili nesistemski, sploh pa ne taki, da bi spodbujali gospodarstvo. 
Zaradi tega smo padali in zaostajali za vsemi evropskimi državami, 
tudi za tistimi na vzhodu.

Predsednik vlade je sadil rožiče, olepševal razmere v državi in 
vladi. Skoraj za prav vsako svinjarijo svojih političnih sodelavcev 
je zastavil svoje dobro ime – za bulmastife, NPU, Ultro, korupcijo 
v svojem uradu, pri razpisih, npr. za Stožice, ni se omehčal niti pri 
interpelacijah, kjer je trdno stal za svojimi ministri. Prav veliko ga 
niso ganila niti slaba mnenja računskega sodišča ali protikorupcijske 
komisije. Večkrat slišim, predsednik vlade Pahor je poštenjak, tisti 
okoli njega pa so (bili) slabi. Morda drži. Vendar se sprašujem, kako 
je lahko mogel in zaradi kakšnih razlogov tako neomajno braniti 
slabosti in celo nezakonitosti svojih izbrancev. Je bila to res samo 
poštenost ali je v ozadju kaj drugega. Kaj takega najbrž ne bi počel 
nihče brez razloga.

Kakorkoli, sedaj je predvolilni čas. Pojavljajo se novi in »novi« 
obrazi, ponavadi oboji v nekih novih ali prenovljenih strankah 
in »kao« neodvisnih listah. V politiko naj bi prinesli nove ideje, 
nove vrline in nove vrednote. Imajo pa eno ali dve vsebinski točki. 
Kot da ni država mnogo več kot »topla greda« ali mesto heroj; kot 
da ni drugih politik in potreb. Vse to pa poganja isto klientelno – 
koruptivno ozadje, ki je omogočilo padec Pahorjeve vlade. 

Predvolilni čas je čas resnega premisleka. Najbrž smo spoznali, da 
so potrebne korenite spremembe ustroja države in njenih sistemov, 
kar se bo lahko na ključnih področjih izvedlo šele s spremembo 
ustave. Nekaterih reform, npr. sodstva, drugače sploh ni možno 
izvesti. Za to pa se potrebuje veliko glasov in veliko mandatov, vsaj 
60 ali več glasov.   

V SDS smo se odločno in pravočasno lotili dela. Imamo 
pripravljen program, imamo izkušnje preteklih mandatov in imamo 
ekipe, ki bodo to sposobne izvesti. Odločeni smo, da to storimo. Ker 
tako ne gre več naprej.

Ko smo v letih 2004–2008 vodili vlado, so nam očitali, da bi 
morali storiti več. Da smo bili premalo reformni. Vem, da lahko bi 
storili še več, vendar je bila vlada šibka, z majhno večino in ni mogla 
preko ustavnih ovir. Tokrat so razmere zrele, da naredimo tudi ta 
korak. 

Ko se boste na volilni dan odločali, se boste odločali za 
nadaljevanje tega slabega stanja ali pa za upanje za spremembe na 
boljši jutri.

Kdorkoli pa bo zmagal, naj zmaga prepričljivo – da ne bo 
žrtev tistih drobnih in sitnih pomembnežev, ki na koncu dejansko 
usmerjajo usodo države.    

Konec je, sledijo predčasne volitve
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na podlagi 5. člena Odloka o vaških odborih 

(Ur. l. RS št. 76/11) objavlja naslednji 

JAVNI POZIV
Pozivamo občane, društva, politične stranke in druge 
organizacije, da posredujejo predloge kandidatov za 

člane posameznih vaških odborov za mandatno obdobje 
2010 - 2014. 

Predlogi morajo vsebovati ime in priimek predlaganega, 
naslov njegovega stalnega prebivališča in pisno soglasje 
posameznega predlaganega kandidata.

Posamezniki bodo glede na kraj stalnega prebivališča 
imenovani v naslednje vaške odbore in krajevni odbor:

Vaški odbor Globel za območje naselja Globel, •	
Vaški odbor Podklanec za območje naselij Podklanec, •	
Novi Pot, Kotel in Brlog-del, 
Vaški odbor Gora za območje naselij Betonovo, •	
Kračali, Kržeti, Janeži in Petrinci, 
Vaški odbor Žimarice za območje naselja Žimarice,•	
Vaški odbor Zamostec za območje naselij Zamostec, •	
Sinovica in Preska, 
Vaški odbor Vinice za območje naselja Vinice, •	
Vaški odbor Lipovšica za območje naselij Male Vinice, •	

Ravni Dol, Travna Gora, Lipovšica in Nova Štifta, 
Vaški odbor Zapotok za območje naselja Zapotok,•	
Krajevni odbor Sodražica za območje naselij Sodražica •	
in Jelovec.

Vsak vaški odbor sestavljajo najmanj trije člani in največ toliko 
članov, kolikor naselij obsega posamezni vaški odbor. Krajevni 
odbor sestavlja sedem članov. Komisija zagotovi, da predlog 
kandidatov upošteva enakomerno vključenost kandidatov 
iz vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo območje 
posameznega vaškega odbora. 
Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov 
občinskega sveta. 
Funkcija člana vaškega odbora je častna.

Predlogi morajo biti pisni, poslani po pošti na naslov Občina 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ali po elektronski 
pošti na naslov obcina@sodrazica.si oziroma dani na sedežu 
Občine ustno na zapisnik, in sicer najkasneje do 21.11. 2011. 
S posameznim predlogom se lahko predlaga največ toliko 
kandidatov, kolikor je mest za člane vaškega odbora.
Predlogi, ki ne bodo upoštevali pogojev javnega razpisa, ne 
bodo upoštevani. 

Sodražica, 20.10.2011
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja
   Boštjan Mihelič l.r.
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DIPLOMANTI
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V znanju je moč
Piše: Nina Pirc Vovčko

Tokrat bralcem Suhorobarja predstavljamo dve sveži 
diplomantki z Naravoslovnotehniške fakultete. Marina Vesel-
Lukić je diplomirala na Oddelku za geologijo, Meta Drobnič pa 
na Grafični tehnologiji. 

Marina Vesel-Lukić 

Ljudje so polni presenečenj in raznolikih darov. Ena takih je 
zagotovo Marina Vesel-Lukić, doma iz Sodražice, sedaj pa živi v 
Ribnici. Univerzitetna diplomirana inženirka geologije se s strastjo 
in pristno otroško radovednostjo predaja kamninam, fosilom in 
raziskovanju Zemlje, poleg tega pa ji prosti čas zapolnjujejo številni 
hobiji. »Pri meni bi dan moral imeti 25 ur,« smeje pove. Tisti, ki 
ste se v začetku poletja ob Tržnem dnevu sprehodili po Sodražici, 
ste Marino lahko opazili pri stojnici s čudovitimi ročno izdelanimi 
papirnatimi voščilnicami, za katere skrivaj upa, da bodo nekoč 
postale tudi njen poklic.

Marino je izobraževalna pot vodila najprej na Gimnazijo 
Želimlje, ki je bila med ogledanimi šolami še najbolj naravoslovno 
usmerjena, od tam pa na Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelek 
za geologijo. »Geologija je zelo široka veda,« razloži. »Z njo 

lahko določamo 
starost kamnin, 
razvoj Zemljine 
zgodovine, naravne 
nesreče, primernost 
podlage za gradnjo 
cest, tunelov, hiš, 
kakovost in zalogo 
vode in še bi lahko 
naštevali. Skozi 
celoten študij sem 
tako dobila zelo 

široko znanje.« Kot pravi, je odločitev za ta študij prišla predvsem 
iz otroške želje, da bi raziskovala in odkrivala nove vrste dinozavrov. 
Vsekakor je hitro spoznala, da je v Sloveniji težko dobiti denar za 
tovrstne raziskave, no, pa tudi fosilnih ostankov plazilcev je bolj 
malo. Zato se je preusmerila na mikropaleontologijo, ki je veda o 
mikroskopsko majhnih izumrlih organizmih.

S področja mikropaleontologije je tudi njeno diplomsko delo: 
Norijski in retijski holoturijski skleriti na Kobli, Julijske Alpe. Nič 
hudega, če vam naslov zveni zelo nerazumljivo. Marina pojasnjuje: 
»Geologi starost kamnin večinoma podajamo z besedo in zelo 
redko številčno. Norij in retij sta obdobji v Zemljini zgodovini in 
segata približno 210 milijonov let nazaj. Holoturiji pa je strokoven 
izraz za morske kumare. Torej sem določevala mikroskopsko 
majhne delce, t. i. sklerite, morskih kumar, ki so izredno pomembni 
za določanje meje med dvema obdobjema, v mojem primeru med 
norijem in retijem.«

Marina pravi, da je v času študija odrasla in postala »zrela 
ženska«, čeprav je otroškost v njej »verjetno ukoreninjena«. Poleg 
tega je v času študija »dobila« čudovitega moža, s katerim si želi 
ustvariti dom in družino. Študentska leta pa si bo zapomnila tudi 
po aktivnosti v sklopu fakultete: bila je predstavnica študentov 

geologije, organizirala je enotedenske geotabore, v času prakse 
na Geološkem zavodu je navezala stike z znanstveniki s področja 
geologije. Tako ne preseneča, da je bila izbrana na razpisu za 
mlado raziskovalko na Geološkem taboru in se je vpisala naprej na 
doktorski študij, ki ga začenja z oktobrom.

Za konec Marina dodaja: »Mislim, da bi se še enkrat odločila za 
enako pot, saj sem z njo zelo zadovoljna. Seveda so bili tudi padci, 
vendar kakor pravi stari pregovor, kar ne ubije, okrepi. In tega 
gesla se držim tudi jaz.« Držimo se ga tudi mi, Marini pa zaželimo 
srečo pri vseh njenih znanstvenih in umetniških »podvigih«. In 
še namig: njene izvirne voščilnice si lahko ogledate na njenem 
internetnem blogu: http://papirnatitrenutki.blogspot.com/

Meta Drobnič

Verjetno le malo Sodražanov ve, da občinsko glasilo Suhorobar 
pravzaprav oblikuje za to usposobljena oseba – univerzitetna 
diplomirana inženirka grafične tehnologije. Ta naziv je pred kratkim 
namreč pridobila Meta Drobnič iz Sodražice. Po opravljeni maturi 
na Gimnaziji Ledina se je tudi ona vpisala na Naravoslovnotehniško 
fakulteto, smer Grafična tehnologija, kjer je konec junija letos 
diplomirala.

Njeno diplomsko delo nosi naslov Analiza enačb za barvne 
razlike na vzorcih z minimalno razliko v svetlosti. Meta pravi, da so 
jo najprej pritegnila predavanja s to tematiko, in ker se ji te snovi ni 
bilo težko učiti, se je odločila tudi za diplomo s tega področja. Pri 
samem študiju je pogrešala več praktičnega dela, ki bi v tej stroki po 
njenem mnenju moralo biti na 
prvem mestu.

Ni mogoče prezreti, da je 
Meta sproščena oseba, ki zna 
uživati v življenju, in vsaj na 
videz ne pozna sodobnega 
stresa. Prav zato so njeni 
spomini na t. i. študentska leta 
bogato zapolnjeni z druženjem 
s prijatelji in neštetimi hobiji: 
s hojo v hribe, plavanjem in 
kolesarjenjem, plesom, tekom 
in potapljanjem, pa tudi s 
fotografijo in ljubiteljskim 
kuhanjem. Pravi, da se je v tem 
času naučila skupnega bivanja 
in prilagajanja ter je v praksi 
preizkusila dejstvo, »da ne more biti vse po tvoje«.

Danes odločitve za študij grafične tehnologije ne obžaluje. Pri 
njem je pridobila znanje o tehnologiji grafičnih procesov, grafičnih 
materialih, digitalni pripravi na tisk, teoriji grafičnih procesov, 
fotografiji, reprofotografiji, interaktivnih medijih, standardizaciji 
grafičnih procesov, tipografiji, barvni metriki, grafičnem 
inženiringu, vodenju grafične proizvodnje in še bi lahko naštevali. 
»Žal mi je le, da nisem že med študijem več delala v svoji stroki. 
Tako bi mi bilo lažje pri iskanju službe, kjer vsi zahtevajo toliko in 
toliko let delovnih izkušenj.« Na manjših projektih je Meta začela 
delati kot absolventka. In sedaj? »Priložnostno delam, še koristim 
ugodnosti študentskega življenja in se imam lepo,« se nasmeje. 
»Seveda pa hočem najti sanjsko službo.« Držimo pesti, da ji to 
tudi uspe!



ŠOLA / VRTEC

Mesec požarne varnosti
Piše: Katarina Žagar

V mesecu oktobru smo za učence 
prve triade organizirali tehniški dan 
na temo požarna varnost. Dan smo 
pričeli v matičnih učilnicah, kjer smo 
se pogovorili o poteku dne in izvajali 
dejavnosti na to temo. Nato smo se 
odpravili v gasilski dom, kjer so nas 
pričakali gasilci Metod Pucelj, Jaka 
Mihelič in Matija Oražem. Učencem 
so najprej predstavili gasilsko vozilo 
in pripomočke v vozilu ter ostale 
pripomočke, s katerimi si gasilci 
pomagajo pri gašenju požarov. 
Ogledali smo si tudi notranjost 
gasilskega doma. 

Gasilci so nato učence razdelili v 
tri skupine. Prva skupina je tekmovala 
v metanju balincev. Druga se je urila v 
športno-gasilskih veščinah – z vodnim 
curkom so zbijali plastenke s stojal. 
Tretja skupina je dejavnosti likovno 
poustvarjala v sejni dvorani gasilskega doma. Dejavnosti skupin so 
se menjavale na eno šolsko uro. Vsak učenec se je nato preizkusil 
še v  brizganju z gasilsko cevjo. Ob zaključku so gasilci predstavili 
delovanje vodnega topa. Učenci so vse dejavnosti spremljali in 
izvajali z navdušenjem in v zahvalo gasilcem spontano zaploskali. 

Ob zaključku smo se pozdravili z gasilskim pozdravom: NA 
POMOČ!

V imenu vseh učiteljev se vsem trem gasilcem še enkrat prisrčno 
zahvaljujem za pomoč pri izvedbi tega dne, saj so darovali svoj prosti 
čas in z nami preživeli to lepo dopoldne. 
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Prišla je jesen
Piše: Marija Pakiž, učiteljica 2. a; foto: Ernest Pirnat

Na sprehodu po gozdu že opazimo, da so tla prekrita s pisano preprogo 
iz listja. Le nekaj mesecev prej je to listje zelenelo na vejah dreves. Počasi 
bomo pomahali lastovici v pozdrav, ki se že odpravlja v južne kraje. 
Opazimo tudi veverico, ki si pod lesko nabira lešnike za zimo. Ravno ko 
je zapihal veter in v gozdu dvignil pisane liste dreves, razmetaval plodove 
bukve in hrasta, smo se učenci 2. a odpravili na sprehod v gozd. Opazili 
smo zanimivo dogajanje v naravi in nabrali veliko plodov. Pri uri likovne 
vzgoje pa so iz njih nastali izdelki, ki smo jih poimenovali ŽELODKOTI. 
Učenci so se z njimi pogovarjali in igrali. Ob tem so nastala zanimiva 
besedila:

JUHUHU, JAHAHA, MIDVA SVA PRIJATELJA,
JUHUHU, JAHAHA, MIDVA SE ZABAVAVA.
                                                    Nik Ambrožič, 2. a                

ŽELODČEK, ŽELODČEK, KAM SI ŠEL?
V GROZDJE SEM SE SKRIL, DA VINA BI DOBIL.
                                                    Črt Arko, 2. a

KAM GREŠ, ŽELODČEK?
V ŠOLO GREM!
SAJ SI TAK KOT BONBONČEK.
NAJEDEL SEM SE ,
PA SEM TAK OKROGEL KOT LONČEK.
                                                  Laura Hočevar, 2. a
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Ekskurzija v Posočje
Piše: Kristjan Virant, 9. a

Dne 16. 9. 2011 smo se učenci 9. razreda 
odpravili na ekskurzijo. Pot nas je vodila skozi 
Ljubljansko kotlino, mimo Kranja, Jesenic in 
Kranjske Gore čez Vršič. Naprej smo se ustavili 
pri Ruski kapelici, nato smo si hoteli ogledati 
še Ajdovsko deklico, ki jo zaradi megle žal 
nismo videli. Na vrhu Vršiča smo se za nekaj 
minut ustavili in uživali v prekrasnem pogledu 
na Jalovec in sosednje gore. Na poti navzdol 
smo se ustavili pri spomeniku Juliusu Kugyju. 
Ko smo prišli v dolino Trente, smo obiskali 
Trentarski muzej. Tam smo si ogledali zbirko 
kamnin, planšarsko hišo in prikaz revnega 
načina življenja v dolini nekoč. Naslednji naš 
obisk je bil v Kobariškem muzeju. Predvsem 
nas fante je zanimala bogata zbirka orožja iz 1. svetovne 
vojne in trpljenje vojakov v vojni. Kosilo smo imeli v 
Tolminu. Ogledali smo se še Tolminska korita. Uživali smo 
v prekrasnih naravnih lepotah in občudovali tudi viseče 
mostove in prepadne stene. Domov smo se vrnili prijetno 
utrujeni in z veliko novih spoznanj in doživetij.  

Zbiralna akcija papirja
Piše: Gašper Krže, 9. a

Letošnji učenci 9. razreda naše šole smo z zbiralno 
akcijo papirja začeli zelo hitro. Že po nekaj tednih smo zbrali 
približno 5 ton odpadnega papirja. Ker se v šoli gradi, nam 
niso mogli nuditi prostora, kjer bi papir zbrali. Krajnčevi so 
nam odstopili kletni prostor. Največ zaslug moramo pripisati 
Blažu, saj je bil največji pobudnik za začetek akcije. Papir je 
odpeljal tovornjak  Papir servisa in z njihovo pomočjo smo 
ga hitro napolnili. Ob napornem delu smo se tudi prijetno 
zabavali in družili. Na koncu smo se posladkali s sladoledom, 
ki nam ga je kupil g. Govže iz Zapotoka.                  

Papir nameravamo vsekakor še naprej zbirati, eno akcijo 
bi naredili še jeseni in eno spomladi. Zato vas naprošamo, 
da nam priskočite na pomoč, prihranite nam odpadni papir. 
Pridemo ga iskat.  

Tehniški dan na OŠ Sodražica 
z naslovom Predstavitev poklicev
Piše: Jaka Gumilar, 8. b       
        

6. oktobra smo se učenci 8. razreda OŠ Sodražica odpravili na ogled 
srednjih šol v Kočevju.

Najprej smo obiskali Srednjo šolo Kočevje. Profesorji so nas vljudno 
sprejeli in se nam predstavili. Pripravili so nam tudi čokoladice in že na 
začetku naredili dober vtis na nas. Predstavili so se tudi z glasbeno točko, 
saj nam je učenec lesne šole zaigral nekaj skladb na diatonično harmoniko 
oz. frajtonarico. Nato so povedali nekaj o šoli, kako poteka pouk na šoli ter o 
izletu, ki ga v 3. letniku organizirajo dijaki.

Pokazali so nam izdelke dijakov v lesni šoli. Povedali so, kaj lahko 
izdelamo, iz kakšnega lesa se dela in kako poteka delo. Predstavili so nam 
njihovo šolsko trgovinico. Njihova šola je ena izmed redkih, ki ima v šoli 
svojo trgovinico.

Za obisk smo se vljudno zahvalili, profesorji so nas bili veseli in tudi oni 
so se nam zahvalili za prijeten obisk. Srednja šola v Kočevju se nam je zdela 
lepa. Mogoče se bo kakšen od naših učencev odpravil prav tja. 

Naša naslednja postaja sta bili gimnazija in ekonomska šola. Tudi tam so 
nas vljudno sprejeli. Knjižničarka, ki je zaposlena v šoli, nam je na začetku 
povedala nekaj podatkov o sami šoli. Nato smo se odpravili v učilnico. Sledil 
je opis šole, njihov učni načrt in slike iz izletov, ki so jih naredili dijaki in 
profesorji. Na slikah smo videli, da se dijaki zabavajo tako na sami šoli kot 
na izletih. To je na nas naredilo dober vtis. Zelo se nam je zdelo zanimivo, 
kako so naredili svojo marmelado in zanjo naredili tudi nekaj reklam. 
Reklame za marmelado so bile zelo zabavne. Knjižničarka nam je razkazala 
nekaj učilnic v šoli. Profesorji so nam povedali, kaj se trenutno učijo in kako 
dijaki sodelujejo. Učilnice so seveda velike in imajo vse učne pripomočke 
od računalnika do raznih plakatov. Za konec smo se odpravili še v šolsko 
knjižnico, ki je seveda veliko večja kot naša. Knjižničarka je povedala še 
nekaj o šoli in se lepo poslovila od nas. Našim profesoricam je za darilo 
podarila nekaj kozarcev njihove marmelade. Zahvalili smo se za obisk in 
odpravili smo se domov v Sodražico. 

Obisk vseh šol se nam je zdel zanimiv. Spoznali smo, kako je na srednji 
šoli in kako tam poteka pouk. Obisk nam bo omogočil veliko lažjo odločitev, 
kam bomo šli po končani osnovni šoli. 
                                                      
                                                                                                             



Novice iz Zamostca
Pripravila: Nuša Ambrožič, Viktor Pucelj

Čeprav je poletje tradicionalno čas kislih 
kumaric, letošnje poletje v Zamostcu ni bilo 
tako. Začelo se je s praznovanjem 90-letnice 
domačega prostovoljnega gasilskega društva, 
o kateri smo že pisali v prejšnji številki 
Suhorobarja. Predstavili smo vam kratko 
kroniko društva, ki je nastala v pripravah na 
osrednjo prireditev. Objavili smo jo v želji, 
da delo in zgodovino društva spoznate tudi 
ostali krajani in bralci Suhorobarja.

Ko smo junija pospravili veselični prostor, 
so se začele priprave na operativno vajo v vasi 
Zamostec. Vajo je pripravilo domače gasilsko 
društvo. Z njo smo preverili usposobljenost 
članov za gašenje in delo z dihalnimi aparati. Med namišljenim 
požarom je zagorel skedenj pri Martinovih. Pred gašenjem je 

bilo potrebno dobiti čim več 
informacij lastnika (prisotnost 
oseb v objektu, nevarne snovi, 
izklop el. napeljave, stroji, 
živina ...). Med vajo sta bila 
izvedena dva zunanja napada 
na objekt in eden notranji 
napad z dihalnimi aparati. 
Sodelovalo je 11 domačih 
članov in 5 članov PGD 

Sodražica z vozili in opremo. Vajo je vodil domači poveljnik, po 
koncu vaje pa sta skupaj s poveljnikom GZ Ribnica podala oceno 
izvedbe. Za sodelovanje se PGD Zamostec zahvaljuje družini Šilc 
in vsem sodelujočim gasilcem.

Mesec avgust je zaznamoval 
tradicionalni »dan ocrancu«. 
Dan je namenjen druženju 
vseh vaščanov, poleg hrane 
in jedače pa je poskrbljeno 
tudi za zabavo. Udeleženci 
vsako leto preizkusijo svoje 
znanje in spretnosti v različnih 
družabnih igrah in spretnostih. 
Tudi letošnje leto je bilo tako 
in ugotavljamo, da se »dneva 
ocrancu« radi udeležijo tako 
mladi kot malo manj mladi 
vaščani. 

V mesecu avgustu smo pričeli s pripravami na sodelovanje na 
Ribniškem sejmu in na Občinsko gasilsko tekmovanje v Ribnici. 
Na sejemsko nedeljo smo v ribniškem gradu postavili šank in se 
obiskovalcem predstavili z gostinsko ponudbo. Potrebnih je bilo 
kar nekaj priprav, vendar nam je s pomočjo vseh članov in ostalih 
vaščanov uspelo pripraviti prostor ter zbrati ekipo, ki je pogostila 
vse lačne in žejne obiskovalce Ribniškega sejma. 

Na občinskem gasilskem tekmovanju v Ribnici so PGD 
Zamostec zastopale ekipe v vseh kategorijah, razen v kategoriji 
veteranov. Dosegli smo lepe rezultate, za kar je potrebno pohvaliti 
vse člane ekip ter njihove mentorje, ki so v prostem času svoje 
znanje izpopolnjevali in nadgrajevali na vajah ter ga kasneje tudi 
dokazali na tekmovanju v Ribnici. Tekmovanju je sledilo druženje 
v gasilskem domu, kjer smo že začeli s pripravami in načrtovanjem 
dela tja do začetka leta 2012. 

Šedržanke na izletu
Piše: Petra Marn

V soboto, 17. septembra smo se članice Turističnega društva 
Sodražica - sekcija Šedržanke odpravile na izlet. Lani smo si 
ogledale del Štajerske, letos pa smo se pod vodstvom Cvetke Vesel 
potepale po Kostelu in Osilnici. Na prvi postaji smo si ogledali 
cerkev v Kočevski Reki, ki stoji na temeljih stare cerkve. Pot nas je 
nato vodila do gradu Kostel, kjer smo si ob vodenju lokalne vodičke 
Vande ogledale tudi slap Nežica in Faro. Vožnjo smo nadaljevale ob 
Kolpi navzdol ter občudovale kanjon Kolpe, vhode v podzemne 
jame, izvir Rinže, preden se izliva v Kolpo. Naše potepanje se je 
nadaljevalo mimo mejnega prehoda Petrina ob Kolpi proti Osilnici. 
Med potjo smo občudovale neokrnjeno naravo in lepoto reke Kolpe 
in okoliških hribov in gora na obeh straneh meje. Ustavili smo se 
pri cerkvi  Svete Ane in se razgledale po dolini, si ogledale kovačijo, 
v Ribjeku pa cerkev Svetega Egidija iz 16. stoletja. Naše druženje 
se je nadaljevalo v Osilnici, kjer smo imele v hotelu Kovač kosilo, 
polne energije pa smo obiskale galerijo priznanega kiparja Staneta 
Jarma in se sprehodile po Osilnici do sotočja Kolpe in Čabranke. 
Med izletom smo obiskale tudi nekaj kamnov s pozitivno energijo, 

ki jo potrebujemo vsak dan. Izlet smo zaključile z adrenalinsko 
vožnjo po novi cesti iz Osilnice čez Borovec.

Šedržanke se zahvaljujemo Vandi in Cvetki za vodenje in 
popotovanje po njihovih rojstnih krajih ter njuno gostoljubje. 
Hvala tudi Občini, ki nas je pri izletu finančno podprla. 
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Klub harmonikarjev Urška iz Zamostca pri Sodražici je v soboto, 6. avgusta, 
pripravil tradicionalno, že 19. srečanje harmonikarjev, na katerem se je pomerilo 
27 tekmovalcev. Tekmovali so v štirih starostnih skupinah. Največ virtuozov na 
harmoniki je prišlo z Dolenjske. Meh so po oceni strokovne žirije najbolje vlekli: 
Mateja Markljec (Mokronog) v skupini tekmovalcev do 13 let, Blaž Brudar iz 
Novega mesta v skupini od 13 do 18 let, Erik Šavron iz Grdin je bil najboljši med 
harmonikarji, starimi od 18 do 50 let, v skupini nad 50 let pa je zmagal legendarni 
Tone Klun, »Španov Tone« iz Prigorice. Med štirimi najbolje ocenjenimi 
tekmovalci je strokovna žirija za Naj harmonikarja Urška 2011 razglasila 17-letnega 
Blaža Brudarja, doma iz Vinje vasi pri Novem mestu, sicer evropskega prvaka v 
igranju na diatonično harmoniko. Predsednik kluba Franc Lesar je z mislimi že pri 
20. tekmovanju harmonikarjev, ki bo prihodnje leto, njegova največja želja pa je na 
ta dogodek povabiti številne harmonikarske orkestre iz vse Slovenije.

19. tekmovanje Kluba harmonikarjev Urška v Zamostcu
Piše: Marko Modrej

Veterani Območnega združenja vojne 
za Slovenijo Ribnica so v soboto, 10. 9. 
2011, izvedli 6. veteranski pohod, to pot po 
zahodnem delu Ribniške doline, po območju 
Občine Ribnica in Občine Sodražica.  
Povabili so naše znance – veterane in tudi 
domačine. Prišli so veterani iz OZVVS 
Kočevja, Grosuplje, Domžal, Ruš in Sežane. 
V parku kulturnikov v ribniškem gradu se je 
zbralo 52 pohodnikov. Med njimi je bil tudi 
predsednik Zveze veteranov Janez Pajer s 
soprogo.

Ob 8.05 je zbrane pohodnike pozdravil 
in nagovoril predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Ribnica Peter Levstek in jim zaželel prijeten 
pohod. Pohodnike je pozdravil tudi France 
Lapajne, sekretar OZ borcev za vrednote 
NOB Ribnica in omenil sodelovanje med 
Območnim združenjema. Član OZ borcev 
za vrednote NOB Ribnica Stanko Rus pa je 
opisal pomen obeležja spomenika borcem 
NOB v ribniškem gradu, kjer so izpisana 
imena padlih v bojih in umrlih v taboriščih 
med 2. svetovno vojno. 

Sekretar OZVVS Ribnica je v nekaj 
stavkih opisal pomen parka kulturnikov, v 
katerem so dobili svoja obeležja vsi zaslužni 
možje (skupaj 67), ki so v več stoletjih 
največ prispevali za splošen gospodarski, 
kulturni in umetniški razvoj naše družbe. 
Imena pesnikov in pisateljev, likovnih in 
glasbenih umetnikov, zgodovinarjev in 
politikov, znanstvenikov, organizatorjev, 
narodnih buditeljev in mecenov so izpisana 
na 17 različnih kamnitih obeležij v ribniškem 
gradu.

6. pohod veteranov OZVVS Ribnica po Ribniški dolini
Piše: Borut Kozina  

Borut Kozina je pohodnike seznanil s 
smerjo pohoda in krenili po začrtani poti. 

Pohodniki so se ustavili pri izdelovalcu 
suhe robe, posodarju Francu Jakliču v 
Sajevcu, ki je pohodnike povabil v svojo 
delavnico in jim prikazal delovne postopke 
za izdelavo škafcev, golid, viter in še kaj. 
Pri razlagi je bil zelo prepričljiv, ker je 
vnašal svoje domiselne in šaljive poglede 
in pripombe pri svojem delu. Pohodniki 
so pozorno spremljali njegovo izvajanje 
ročne in jezikovne spretnosti. Po končanem 
prikazu izdelave suhe robe so nabavili nekaj 
spominskih izdelkov, ki jim jih je izdelovalec 
ponudil. 

Karavana pohodnikov je krenila naprej 
proti vasi Kot in naprej v Ravni Dol, kjer jih 
je pričakal lastnik Muzeja Maticove Etno 
hiše Ivan Šega. Prisotne je nagovoril ter 
povabil na ogled muzeja. Soproga Ivana Šege 
pa je postregla z domačo medico, saj je Ivan 
znani čebelar. Domačinom je znano, da je 
Ivan Šega vsesplošno aktiven krajan v Občini 
Sodražica. 

Pri Novi Štifti so se pohodniki malo 
odpočili na klopeh in okrepčali. Pijača je bila 
zelo zaželena, saj jih je sonce ves čas pohoda 
močno grelo. 

Pohodnike je pozdravil brat frančiškan 
Marijan in jih je povabil v cerkev Marije 
Vnebvzete, kjer je pohodnike pozdravil 
tudi podžupan Občine Sodražica Andrej 
Pogorelc (prisoten je bil tudi predsednik 
OZVVS Ribnica Peter Levstek ). V cerkvi 
so poslušali razlago frančiškana Marijana o 
nastanku cerkve na Brinovem griču. Nato je 
prisotne povabil na romarske stopnice, kjer 
so izvedeli, kaj svete stopnice pomenijo za 
cerkev in romarje. Frančiškanu Marijanu so 
se pohodniki zahvalili za prijetno razlago, se 
poslovili ter krenili naprej proti vasi Breže. 
Po krajšem počitku je pohodnike čakala še 
zadnja etapa do izhodišča, kjer sta pohodnike 
čakala topel obrok in pijača. 

S prijetnimi občutki so se pohodniki 
poslovili z željo, da se ponovno srečajo 
naslednje leto na podobnem pohodu po 
Ribniški dolini.

DRUŠTVA
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Na enem izmed letošnjih nedeljskih 
izletov na priljubljeno sodraško izletniško 
točko Travno goro sta Janez in Tone dala 
idejo, da bi ŠD Sodražica-pohodniška 
sekcija po 15-letih ponovno osvojila 
(drugič) najvišji slovenski vrh Triglav . Vse 
skupaj je nekaj časa tlelo v posameznih 
glavah, vse dokler ni ideje  
javno objavil alfa in omega 
sodraških pohodov Tone 
Matelič na marčevskem 
občnem zboru ŠD 
Sodražica . 

Tonetova ideja ter 
hkrati trasa pohoda med 
Sodražico in Triglavom 
je bila na občnem zboru 
potrjena. Sklenjeno je bilo, 
da se pohod opravi med 16. 
8 in 20. 8. 2011 v več etapah, 
k sodelovanju pa povabi 
še vrhniške planince, člane 
Veselih Triglavcev, s katerimi 
nas veže dolgoletno prijateljstvo. Zato so 
kmalu stekle nemajhne priprave od objav 
na internetu, v lokalnem glasilu ter ostalih 
medijih, ki pokrivajo sodraško občino 
in pridobivanju sponzorskih sredstev. 
Sekcija pohodnikov je sklenila, da se drugi 
pohod opravi v počastitev praznovanja 20. 
obletnice samostojne Slovenije. Tekli so 
meseci in dnevi vse do nedelje, 7. 8. 2011, 
ko so Tone, Viktor, France, Janez in Miran 
še zadnjič pregledali traso prve etape med 
Sodražico in Vrhniko.

Nastopil je dan X, kar pomeni, da smo 
pričakali torek, 16. 8. 2011, 1. dan pohoda.

Tega dne zgodaj zjutraj se je pred 
gostiščem Majolka v Sodražici zbralo 18 
pohodnikov s kompletno pohodniško 
opremo. Pričakalo nas je tudi nekaj 
Sodražanov, ki so se nam na pohodu 
priključili kasneje ter nam zaželeli srečno 
pot. Pred priljubljeno sodraško gostilno nas 

je čakal že Janezov tovornjak z obveznim 
spremstvom, v katerem sta bila voznik Tone 
Matelič in kuhar Stane Pogorelc. Tovornjak 
je seveda že bil kompletno opremljen 
s priročnim hladilnikom ter ogromno 
osvežilnih napitkov ter seveda razne druge 
,,obvezne,, opreme za v hribe. Na tovornjak 
smo naložili nahrbtnike, v katerih smo imeli 
tisto najnujnejšo opremo za visokogorje.

Vodja pohoda Tone Matelič nas je vse 
pozdravil, dal še zadnje napotke, naredili 
smo skupno fotografijo ter ob 7.05 uri 
pričeli z večdnevnim naskokom na Triglav.

Pot nas je vodila iz Sodražice, Sedla, 

Globeli, kjer smo se že prvič malček ustavili 
pri prijaznem vaščanu, ki nam je za hude 
čase namenil 1 liter žganega. Nato smo 
nadaljevali pot čez Podklanec na Novi pot 
in vse tja do Kotla. Od tu nas je pot vodila 
proti bloški vasi Ravnik, kjer nas je že prvič 
čakal tovornjak z oskrbo. V senci velike 
slovenske lipe smo si napolnili baterije 
ter odšli naprej po vaseh za Slivnico vse 
do Cajnarjev. Tu sta Tone in Stane prvič 
pripravila malico. Kaj kmalu nas je čakal 
prvi večji vzpon mimo LD Cajnarje in vasi 
Gora, kjer smo se spustili vse do struge 
manjše rečice imenovane Pekel. Ponovno je 
bil pred nami dokaj hud vzpon do Dolenjih 
Otav. Tik pod vrhom poti smo naleteli 
na gnezdo os, ki so opikale najmlajšo 12-
letno Niko Košir z Male Slevice in še eno 
pohodnico. Seveda pri sebi nismo imeli 
ledu, zato smo si pomagali s kamni, v 
bližnji vasi pa neuspešno prosili za karkoli 
mrzlega ali pa vsaj podobnega ledu. Vseeno 
pa nam je uspelo na kmetiji Katern tik pred 
Kožlješkim grabnom od prijazne mladenke 
pridobiti hladilno mazilo fenistil, ki je 
začasno olajšal bolečino mladi Niki.

Prve težave nas niso ovirale v tolikšni 
meri, da nismo do dogovorjene ure prišli 
v Kožlješki graben, kjer sta nas čakala 
spremljevalca Tone in Stane, ki sta skuhala 
za kosilo našo domačo TROJKO. 

Po 1-urnem počitku oz. kosilu smo 
se odpravili po makadamski poti ter 
bližnjicah vse do Vrhnike, kjer smo mimo 
obeh izvirov reke Ljubljanice prišli do 
doma Tinke in Bogdana Kranjc, kjer so 
nas domačini pričakali kar z ansamblom. 
Viktor ne bi bil Viktor, če kljub dobrim 
50-im prehojenim kilometrom ne bi takoj 
začel s plesom. Čeprav ga poznamo kot 
klenega pohodnika, smo se vsi spraševali, 
od kod mu v tem trenutku še toliko volje oz. 
moči. Predsednik sekcije Veselih Triglavcev 
Srečo Krašovec je pripravil krajši protokol, 
v katerem je našemu najstarejšemu 
pohodniku, 81-letnemu Francu Češarku, 
podelil priznanje v obliki Aljaževega stolpa. 
Nato smo skupaj z vrhniškimi planinci 

Podvig sodraških pohodnikov 
Piše: Miran Štupica, predsednik ŠD Sodražica
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družno pojedli ,,kralja živali,,, seveda pa pri 
tem spili nekaj žlahtne kapljice, vse za moč 
in trud, ki smo ga potrebovali naslednji dan. 
Miran je oskrbel nekaj prvih 
žuljev, nato pa smo se odpravili 
spat na bližnji senik, kjer smo 
si uredili ležišča s spalnimi 
vrečami v senu. Le Miran je 
izkoristil priložnost ter odšel 
spat domov, saj sicer stanuje 
cca. 500 metrov stran.

V sredo, 17. 8. 2011, smo se od prijaznih 
Tinke in Bogdana poslovili ter ob 7.00 uri 
pričeli z drugo etapo. Pridružili so se nam 
Milan, Tine in Janez, vsi vrhniški planinci. 

Pot nas je vodila čez Kurjo vas na Vrhniki 
na Planino, kjer so si nekateri ogledali 
razgledni stolp, nato pa nas je pot vodila 
proti Smrečju do gostilne Kasarna, kjer 
nas je že čakala malica. Tonetu in Stanetu 
so se pridružili še Tinka in Bogdan, Janez 
in Damjana, Srečo in Kacinova žena, vsi iz 
Vrhnike. Po okrepčilu smo pot nadaljevali 
mimo vasi Lavrovec, mimo Golega vrha 
v dolino Brebrovnice. Tu pa se nam je 
dogodila prva težava. Zaradi zaraščenosti 
smo zgrešili pravo pot in se nekaj časa 
odločali kam in kako. Viktor se je odločil, 
da bo sam poiskal pravo pot, pri tem pa 
se nam je tudi on izgubil. Dosegljiv na 
mobitelu ni bil, vedeli pa smo, da bo pot 
slej ko prej sam našel. Kljub nekaj skrbem 
smo se odločili, da se vrnemo po poti cca. 
500 metrov, kjer smo nato našli pravo 
pot. Odločitev, ki smo jo sprejeli, je bila 
prava, saj nas je Viktor že čakal na začetku 
vasi Brebrovnica. Naj ob tej priložnosti 
povem, da gre to za dolgo dolino, ki jo 
domačini imenujejo DOLINA MIRU, iz 
sicer iz razloga, ker so pred mnogimi leti 
tu snemali znan slovenski film DOLINA 
MIRU. Tu nas je pričakal Srečo z osvežilno 
pijačo, v tem času pa sta Stane in Tone že 
kuhala kosilo v bližini Hotavelj ob reki 
Sori.

Skupaj smo pot nadaljevali po asfaltirani 
cesti mimo Žirovskega vrha skozi  Gorenjo 
vas vse do Hotavelj. Po kosilu smo se po 

strmi asfaltirani cesti odpravili skozi 
Hotavlje proti visokoležeči kmetiji 
Likar, ki leži tik pod vrhom Blegoša. 
Sonce je neusmiljeno pripekalo, 
težave pa nam je še dodatno delal 
asfalt. Do koče na Blegošu smo 
prispeli tik pred temo, vsi razen 
Milana iz Vrhnike ter Mirana, ki 

sta se ,,nekoliko,, izgubila tako, da sta jima 
morala nasproti priti Metod in Slavc, ki 
sta imela naglavne baterije ter jima tako 
pomagala pri orientaciji skozi teman gozd.

Po večerji v 
prenovljeni koči 
na Blegošu smo 
oskrbeli ponovno 
nekaj na novo 
nastalih žuljev in 
se spravili spat. Pri 
nekaterih pa so 
se že pojavili prvi 
izpuščaji po nogah, 
po vsej verjetnosti 
zaradi raznoraznih 
materialov, iz 
katerih so narejene 

nogavice, ter hoje po travi. Vsi smo spali v 
sobah, razen Mirana, ki si je zaradi smrčanja 
v sobah napravil priročno posteljo pri šanku 
v koči ter tako prav lepo prespal. Pogorelčev 
Stane pa je celo prespal v spalni vreči nekje 
zunaj pred kočo. 

Po obilnem zajtrku na Blegošu smo se po 
gozdu ob 7.00 uri odpravili v smeri Zalega 
loga. Tu smo ob 7.45 uri prvič pred sabo v 
daljavi zagledali naš končni oziroma glavni 
cilj TRIGLAV. Že se je pričelo vriskanje, 
adrenalin pa je ob pogledu na očaka močno 
potekel po žilah.

Po gozdu smo prišli do Zalega Loga, 
kjer smo popili nekaj osvežilne pijače, nato 
pa nadaljevali pot po asfaltni cesti v smeri 
Sorice. Tu nekje na sredi poti nas je po 

telefonu poklical Miheličev Janez – Blavc 
ter nam zaželel srečno pot v upanju, da 
se nam priključi na Uskovnici.  Metod ne 
bi bil Metod, če ne bi skoraj zavriskal od 
veselja, ko je v vasi Zali Log ob cesti opazil 
prvi gasilski dom. Nezaslišano, je rekel 
Metod, da na celi trasi do sedaj ni opazil 
nikjer domovanja gasilcev. 

Po malici v rojstnem kraju slovenskega 
impresionista Ivana Groharja na Sorici smo 
po bližnjicah osvojili Soriško planino in se 
po gozdnih poteh spustili vse do Bohinjske 
Bistrice. Med potjo je Janez našel jurčka, 
Miran pa marelo, ki sta nato oba končala 
kot priboljšek h kosilu v Boh. Bistrici. 
Tone in Stane sta nam poleg rečice Bistrica 
spekla ogromno mesa ter pripravila okusno 
solato. Ob tem so Toneta poklicali iz radia 
UNIVOX, da je dal intervju neposredno v 
eter.

Iz Bohinjske Bistrice smo pot nadaljevali 
vse do Srednje vasi, kjer smo po gozdni poti 
ob 20.45 uri prišli do planine Uskovnica. 
Med potjo je na razgledni točki Rina našla 
digitalni fotoaparat znamke Canon. Miran 
bo seveda uporabil vse svoje ,,veze,,, da bo 
našel lastnika in mu vrnil fotoaparat, saj je 
na fotografijah našel nekaj avtomobilskih 
številk, na podlagi katerih bo mogoče najti 
pravega lastnika. Na planini Uskovnica nas 
je že čakala skupina sedmih Sodražanov, ki 
so se nam pridružili naslednji dan na poti 
proti Triglavu. Tja jih je pripeljal Srečko s 
šolskim kombijem.

Pred nami je petek, zadnji dan na poti 
proti Triglavu, ki smo ga z vsakim korakom 
videli bližje. 

Po zajtrku na Uskovnici pregledamo 
ogromno žuljev, skompletiramo opremo in 
se poslovimo od Toneta, ki s tovornjakom 
odide v Sodražico, Stane pa nadaljuje pot z 
nami proti Vodnikovi koči.

Med potjo Metod po telefonu zve 
za požar v domačem kraju in nikakor ne 
more nič pomagati.  Kmalu nas pokličeta 
po mobitelu sodraški župan Blaž Milavec 
in podžupan Andrej Pogorelec, ki sta ob 
6.20 uri pričela z vzponom na Triglav s 
Pokljuke. Dogovorimo se, da se srečamo 
nekje na vrhu ali pa vsaj na Kredarici.

Pri Vodnikovi koči se od nas ločita Tine 
in Janez iz Vrhnike ter pot nadaljujeta sama 
proti Planini Jezero. Od Vrhničanov je tako 
z nami ostal samo Milan vse do konca.

Končno, konec Kalvarije! Ampak prav 
zares. Tako se namreč imenuje najtežji 
del poti proti Kredarici, kjer nas je sonce 
možno žgalo. V domu na Kredarici si najprej 
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POHOD SO OMOGOČILI:
ŠUŠTERŠIČ Jože, Vrhnika
PEDIKURA Bizjak, Vrhnika
Gostilna Pri Kranjcu, Vrhnika
Gostilna Pr Oblaku Vrhnika
Mesarija AMBROŽIČ, Ribnica
Mesarija ARKO, Sodražica
INLES Ribnica
RIKO d.o.o. Ribnica
FIPIS d.o.o. Ribnica
MAJOLKA Bar, Sodražica
KOKPIT BAR Sodražica

POHODNIKI IZ SODRAŽICE:
MIHELIČ Marta – Zamostec
DROBNIČ Viktor st. – Sodražica
PUCELJ Metod – Sodražica   PRVIČ NA TRIGLAVU
PUCELJ Matjaž – Sodražica   PRVIČ NA TRIGLAVU
ARKO Katarina – Sodražica
DEČMAN Angelca – Zamostec
ČEŠAREK Franc (81 let) –Sodražica
TRHLJEN Janez – Zamostec PRVIČ NA TRIGLAVU
TRHLJEN Mateja – Zamostec
CENTA Lili – Breg pri Ribnici
HENIGMAN Stanka – Rakitnica
KOŠIR Breda – Mala Slevica
KOŠIR Slavko  – Mala Slevica
KOŠIR Nika (12 let) – Mala Slevica PRVIČ NA TRIGLAVU
PETERLIN Irena – Mala Slevica PRVIČ NA TRIGLAVU
DEBELJAK Anka – Žlebič
MIHELIČ Anica – Grič pri Ribnici 
ŠTUPICA Miran – Vrhnika

POHODNIKI IZ VRHNIKE:
ŠČEPANOVIČ Milan
SUHADOLNIK Tine
KAVČIČ Janez  
KRZNAR Joja

POHODNIKI IZ USKOVNICE:
MIHELIČ Janez in Jelena – Sodražica
TURK Marinka – Sodražica
ŽAGAR Darinka – Sodražica
TRHLJEN Meta – Zamostec PRVIČ NA TRIGLAVU
TRHLJEN Jan – Zamostec PRVIČ NA TRIGLAVU
MESTEK Boris – Zamostec PRVIČ NA TRIGLAVU

SPREMLJEVALNA EKIPA:
Tone MATELIČ – Sodražica
Stane POGORELC – Žimarice in
Srečo KRAŠOVEC - Vrhnika

Pekarna AJDIČ Sodražica
FRAGMAT Sodražica
Občina Sodražica
TRHLJEN Janez SP – Zamostec
ARKO Franc – Globel
VESEL Darko SP – Sodražica
POGORELC Andrej – Zapotok
SPAR Ribnica
MIKLIČ Lojze, Vrhnika
Šiviljstvo KOROŠEC, Vrhnika
KAVČIČ Janez, Kamnik pod Krimom
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preskrbimo vnaprej rezervirana skupna ležišča. Težke nahrbtnike 
pustimo tu in KONČNO napademo naš tako željeni vrh TRIGLAVA. 
Nekaj jih je ostalo kar v domu, saj so na Triglavu že bili in so raje 
počivali.  Nekako na Malem Triglavu srečamo sodraškega župana 
Blaža Milavca ter njegovega podžupana Andreja Pogorelca s hčerjo 
Katjo, ki so se že vračali z vrha 
proti domu na Kredarici. 

Na vrhu TRIGLAVA 
pa veselje, da mu ni para. 
Sploh za tiste, ki so tu bili 
prvič v življenju. Očitno je 
res nekaj v tem, da nisi pravi 
Slovenec, če nisi bil nikoli na 
Triglavu. France Češarek in 
Viktor Drobnič sta z vrvjo ter 
karabinčkom opravila protokol 
krsta osmih pohodnikov, ki 
so tako postali pravi planinci. 
Pobrati je treba vse potrebne 
žige, napraviti ogromno spominskih fotografij, nekaj spiti, napraviti še 
skupno fotografijo s sodraško zastavo in nazaj v dolino.

Ob povratku je v domu na Kredarici sodraški župan podelil 
posebna priznanja vsem tistim, ki so ta dan prvič splezali na najvišji 
slovenski vrh TRIGLAV, nato pa smo nemajhen dosežek nekoliko 
proslavili. Ob tej priložnosti pa nam je sodraški župan priznal, da je 
tudi on sam tega dne prvič splezal na najvišji slovenski vrh. Bravo 
našemu županu!

V soboto smo na Kredarici spali 1 uro dalj kot ponavadi, se 
poslovili od prijaznih oskrbnikov in se pred domom zbrali vsi, ki smo 
tako ali drugače prispeli do tu. Še enkrat smo se skupaj fotografirali in 
se vrnili skoraj po isti poti na Pokljuko, kjer nas je ob 14-ih že čakal 
avtobus, ki nas je odpeljal na Vrhniko. Tu smo v gostilni Pri Kranjcu 
imeli kosilo. Ob tej priložnosti je naš vrhniški prijatelj Tine Suhadolnik 
pohodnikom Francu Češarek, Viktorju Drobniču in Antonu Mateliču 
spomin podelil pohodniške cepine, ki jih sam izdeluje doma. Nato 
smo se z avtobusom odpravili proti rojstnemu kraju Sodražici, kjer 
smo v torek začeli zares velik pohodniški podvig.

Kje pa drugje kot pri »Mikuliču« je bilo potrebno podvig 
proslaviti. Pričakalo nas je nekaj Sodražanov, ki so se nam pridružili pri 
proslavljanju ter obujanju spominov. Ob tem je potrebno spomniti, da 
so bili ta trenutek pozabljeni vsi slabi trenutki, vsi žulji, ves pretečen 
znoj, vsi izpuščaji, vse ose in čebele, ki so nas med potjo neusmiljeno 
napadale. Ampak se nismo predali in dosegli smo svoj cilj.
BRAVO, SODRAŽANI!
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V soboto, 13. 8. 2011, je v Sodražici 
potekal tradicionalni nogometni 
turnir na travi. 

Udeležilo se ga je šest ekip, ki so se v 
lepem sončnem vremenu borile za najvišja 
mesta. Največ so pokazali igralci Dinsd 
Okič, ki so v finalu premagali igralce iz 
Prigorice. 

V tekmi za tretje mesto sta se pomerili 
ekipi Kapca in Benlesa. Igralci Kapca so 
imeli nekaj več športne sreče in so tako 
osvojili pokal za tretje mesto. 

Priznanje za najboljšega vratarja je 
dobil Boštjan Štanfel, ki je odlično branil 
za igralce iz Prigorice. Najboljši igralec Jure 
Kandare pa je prihajal iz vrst zmagovalcev. 

Športno obarvana sobota v Sodražici z nogometom in rokometom
Piše: Tadej Levstek

Rokometni turnir veteranov v 
spomin bratoma Fajdiga

Na asfaltnem igrišču pa se je v 
popoldanskem času odvijal prvi veteranski 
turnir v spomin bratoma Fajdiga. 

Na turnirju so nastopile tri ekipe: RD 
Sviš, RD Dobrepolje in RD Sodražica.

Pred pričetkom turnirja je delegacija na 
grob odnesla šopek nageljnov ter prižgala 
svečke. Na igrišču pa je pred začetkom ekipe 

nagovoril brat pokojnih Rude Fajdiga. Prvo 
mesto so osvojili igralci RD Dobrepolje. 
Drugo mesto je pripadlo RD Sodražica in 
tretje RD Sviš. 

Toni Grandovec, ki je igral za RD 
Dobrepolje, pa je bil proglašen za 
najboljšega strelca turnirja.

Vse tekme sta sodila rokometna sodnika 
Amir Parezanovič in Dušan Andoljšek. 

Pokale sta podelila Rude in Vesna 
Fajdiga.

KMN KOT letos suvereno osvojil »OLMN Sodražica 2011«
Piše: Tadej Levstek

Kar nekaj negotovosti oz. nejasnosti je bilo letos razrešenih že krog pred koncem prvenstva, čeprav so obstajale še teoretične možnosti, 
ki pa bi jih morali Veterani krepko preseči, da bi se letošnje prvenstvo morda končalo kako drugače, kot se je. Tako so prvenstvo povsem 
zasluženo brez ene same oddane točke osvojili igralci KMN KOT. Drugo mesto je pripadlo mladim igralcem Bjertka, tretje pa Veteranom. 
Četrti so bili lanski prvaki Dinsd Okič. Vse do zadnjega 
se je odvijal boj za končno peto mesto, ki je na koncu 
pripadlo ekipi Zamostca. Mesto za njimi pa najdemo 
ekipo Globeli. Igralci Bhip so osvojili sedmo mesto. 
Na osmem pa najdemo igralce Slemen, ki jim je za kaj 
več letos resnično manjkalo nekaj več športne sreče. Na 
deveto mesto so se tik pred koncem prebili iz kroga v 
krog boljši Kok Pit barovci, ki so točke začeli nabirati 
šele v drugi polovici prvenstva. Zapotok, ki je prvič 
nastopil v ligi, je zasedel enajsto mesto. Mesto za njimi pa 
najdemo Odpisane, ki so se trdno zasidrali na enajstem 
mestu. Amz Team je dolgo čakal svoje prvenstvene 
točke in jih dočakal tik pred koncem ter je tako osvojil 
dvanajsto mesto. Na zadnjem trinajstem pa so končali 
mladi osnovnošolci, ki se s svojimi nogometnimi 
koraki šele spoznavajo, tako da bodo imeli možnosti po 
dokazovanju še veliko. 
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V nedeljo, 21. avgusta 2011, smo 
ribiči revirja Sodražica na ribniku 
Smrekovec organizirali prireditev Ribiški 
piknik, v okviru katerega smo pripravili 
tudi tekmovanje mladincev za najdaljšo 
postrv. 

Tekmovanja se je kljub veliki vročini 
udeležilo kar nekaj tekmovalcev. Postrvi 
so se zaradi tople vode, ki je na vrhu ribnika 
dosegla kar 26 °C, umaknile v globino, 
zaradi česar je bilo tudi manj prijemov. 
Vztrajnost mladincev se je obrestovala, 
tako je po dvournem lovu imel največ 
sreče Žan Pogorelc. Na suho je potegnil 
31 cm dolgo postrv, kar je bilo dovolj za 
zmago. Na drugo mesto se je uvrstil Jure 
Arko, tretje mesto pa je osvojil Urban Arko. Prvi trije tekmovalci 
so za nagrado dobili praktične nagrade, in sicer za prvo mesto 

Tekmovanje mladincev RD Ribnica 
na ribniku Smrekovec za najdaljšo postrv
Piše: Jože Arko; foto: Vida arko

muharsko vrvico, za drugo 
mesto podmetalko in za tretje 
mesto komplet 10-ih umetnih 
muh. Vse ulovljene postrvi smo 
po merjenju spustili nazaj v 
vodo.   

V popoldanskem času pa 
se je prireditev nadaljevala z 
ribiškim piknikom, na katerem 
je igral ansambel Srčev AS. 
Obiskovalcem smo postregli 
z odličnimi ribjimi polpeti in 
pečenimi postrvmi. Prireditev 
je bila dobro obiskana, zato 
smo se odločili, da bi prireditev 
postala tradicionalna. Ob 

tej priložnosti bi se ribiči radi zahvalili vsem, ki so prostovoljno 
pomagali pri izvedbi prireditve.  
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V nedeljo, 18. 9. 2011, je v športni dvorani v Velikih Laščah 
potekalo pokalno tekmovanje pod okriljem MNZ Ljubljana.  
Tekmovanja se je udeležilo 5 ekip. 

Pokal MNZ Ljubljana, Velike Lašče, nedelja, 18.9.2011
predkrog:
Velike Lašče - Vuko 3:0 (1:0)
polfinale: 
Dobrepolje - Fragmat Extrem 0:2 (0:0)
Velike Lašče - Fragmat Extrem U 21 4:2 (3:1)
finale:
Fragmat Extrem - Velike Lašče 5:1 (3:0)

Naša članska zasedba je z odlično igro v finalu deklasirala 
tekmeca in se tako povsem zasluženo kot prvak uvrstila v osmino 
tega tekmovanja. Čestitke si zaslužijo vsi fantje, ki so pokazali, kako 
se bori za barve svojega kluba. S takim pristopom in borbenostjo, 
ki je bila na trenutke kar fanatična, lahko z velikim optimizmom 
pričakujemo začetek članskega tekmovanja (7. 10. 2011) v 2. SFL, 
kjer verjamemo, da bomo lahko dostojen nasprotnik vsakemu 
tekmecu.

Pohvaliti velja tudi naše mlade fante U21, ki so z dobro in 
predvsem zelo borbeno igro bili dostojen tekmec ekipi Velikih 
Lašč. Za dobro predstavo so bili nagrajeni s pokalom za tretje 
mesto. Tudi oni že komaj čakajo, da pokažejo, česa so sposobni 
v tekmovanju U21, kjer branimo lansko drugo mesto, ki nam bo 
lahko tudi letos vsem velik izziv. 

Fragmat Extrem prvak v pokalu MNZ Ljubljana
Piše: Tadej Levstek



ŠPORT
16     SUHOROBAR                                                                                                                                                             september / oktober 2011 september / oktober 2011                                                                                                                                                             SUHOROBAR     17 

BŠK Sodražica je v nedeljo, 18. septembra 2011, na podlagi 
sklepa IO BZS organizirala državno prvenstvo v natančnem 
zbijanju v kategoriji dečkov, mladincev in članov za tekmovalno 
sezono 2011. Nastopilo je kar 46 tekmovalcev v vseh kategorijah. 
Očitno je bila Sodražica zares srečen kraj 
tako za domači klub, organizatorja kot tudi 
na tekmovalni ravni. Predsednik ter hkrati 
igralec domačega balinarskega kluba Boris 
Matelič je na presenečenje vseh (ne pa 
domačih soigralcev) dosegel izredno lep, 
če ne največji uspeh sodraškega balinanja v 
več kot 20-letni zgodovini organiziranega 
delovanja. V članski kategoriji je namreč 
dosegel drugo mesto ter tako osvojil 
kar SREBRNO medaljo na državnem 
prvenstvu. Medalja bo zagotovo dosegla 
zares velik odmev v bližnji ter daljni okolici, predvsem pa med 
ljubitelji balinanja po vsej Sloveniji. Boris je tako vsem dokazal, da  
vztrajnost slej kot prej prinese dober rezultat. BRAVO, BORIS!

Sodraške balinarke v postavi Slavka Prijatelj, Marinka Turk, 
Darinka Žagar in Beba Matelič so se v soboto, 10. septembra 2011, na 
povabilo vrhniških balinark udeležile tradicionalnega balinarskega 
turnirja, imenovanega tudi Mamin turnir. Med osmimi ekipami 
so naše balinarke zasedle odlično drugo mesto in tako s seboj v 
Sodražico prinesle 
srebrne medalje. 
V finalu so morale 
priznati premoč 
samo domači ekipi 
Društva invalidov 
Vrhnika. Iskrene 
čestitke!

MAMIN TURNIR 
2011

1. SKUPINA
RADNA – LOGATEC            4:10
DI VRHNIKA – CERKNICA   10:1
RADNA – CERKNICA           7:11
DI VRHNIKA – LOGATEC     10:3
LOGATEC – CERKNICA        7:3
Naprej: DI VRHNIKA 
             LOGATEC

2. SKUPINA
VRHNIKA – SODRAŽICA    3:11
LOVRAN – VIČ-ROŽNIK     12:8
VRHNIKA – VIČ-ROŽNIK    13:1
LOVRAN – SODRAŽICA     6:12
VRHNIKA – LOVRAN          13:4
Naprej: SODRAŽICA
             VRHNIKA

FINALE ZA 3. MESTO
LOGATEC – VRHNIKA         
 12:1

ZA 1. MESTO
DI VRHNIKA – SODRAŽICA    
     13:0

Državno prvenstvo v Sodražici
Piše: Miran Štupica

Lep uspeh sodraških balinark
Piše: Miran Štupica

V  torek, 23. 8.2011, je potekal še pokal Sodražice, na katerem je 
nastopilo samo dvanajst najboljših ekip iz rednega dela prvenstva. 
V razigravanju so igralci Kota rutinirano premagali igralce Amz 
Teama, ki se niso mogli resneje upirati. Ravno tako poletno 
razigrani Bjertki niso imeli veliko dela z Odpisanimi. Nekaj več dela 
so Veteranom povzročili igralci Zapotoka, čeprav zmaga ni bila niti 
v enem momentu vprašljiva, saj so imeli ves čas vse pod kontrolo. 
Dinsd Okič se je maščeval za poraz v rednem delu prvenstva Kok 
Pit baru in jih tako prepričljivo izločil iz pokala. Ekipa Zamostca 
je zmagala brez boja, saj se ekipa Slemen že drugo leto zapored 
zaključnega turnirja ni udeležila, kar jim ni ravno v čast. V zadnji 
tekmi pa so igralci Globeli pokazali veliko želje, ki se jim je na 
koncu tudi obrestovala, saj so kar visoko odpravili Bhip, čeprav sam 

Bjertek najboljši v pokalu »Sodražica 2011«
Piše: Tadej Levstek

potek tekme ni ravno kazal na to, saj so imeli tudi nasprotniki nekaj 
svojih priložnosti, ki pa jih niso izkoristili.

V petek, 26. 8. 2011,  smo na sklepnem dejanju dobili še 
pokalnega prvaka. 

V finalnem srečanju, kjer so se pomerile tri ekipe (Kmn Kot, 
Veterani in Bjertek), so največjo dnevno formo in razpoloženje 
pokazali igralci Bjertka, ki so tako postali letošnji pokalni prvaki. 
Drugo mesto je pripadlo Veteranom in tretje igralcem Kmn Kot.

Sledila je podelitev pokalov najboljšim iz lige. Proglašena sta 
bila najboljši vratar lige Nejc Mohar (Bjertek) in igralec Žiga Loušin 
(Globel). Za tem je bila še podelitev pokalov za pokal, kjer je naziv 
najboljšega strelca turnirja pripadel Juretu Kordišu (Bjertek).
Tako je za nami še eno nadvse zanimivo poletje. 



ZDRAVJE

Mesec oktober je zaznamovan z roza 
pentljo, simbolom ozaveščanja o raku dojk, 
ki je najpogostejši rak pri ženskah v razvitem 
svetu. V Sloveniji letno zboli okrog 1100 
žensk. Dokazano je, da je rak dojke visoko 
ozdravljiv, če je odkrit zgodaj. 

V Ribnici 12. leto deluje skupina za 
samopomoč žensk z rakom dojke v okviru 
Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Smo 
ena od 20 skupin v Sloveniji, ki delujemo 
v programu Pot k okrevanju. Skupina je 
odprtega tipa, vodita jo strokovni vodja in 
prostovoljka koordinatorka, ki sta za svoje 
delo posebej usposobljeni. Skupina deluje 
po pravilih, osnovna načela pa so zaupnost, 
demokratičnost, strpnost, tolerantnost, 
enakopravnost, svoboda in sprejemanje. 
Nihče ne more bolje razumeti in prisluhniti 
nekomu, ki je v stiski, kot tisti, ki ima 
izkušnjo bolezni. Phil Bosmans je zapisal: 
Kadar rečemo komu: »Bodi pogumen«, 
mu hkrati recimo: »Nisi sam«. Skupina se 
redno srečuje vsak v mesec, udeležujemo pa 
se tudi aktivnosti, ki jih organizira Društvo 
onkoloških bolnikov Slovenije. 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 
združuje bolnike z rakom, njihove svojce, 
prijatelje, zdravstvene strokovnjake in 
vse, ki želijo sodelovati. Ustanovljeno je 

Rožnati oktober, svetovni mesec boja proti raku dojk
Piše: Alenka Nadler Žagar

bilo leta 1986 in ima status humanitarne 
organizacije. Sodeluje s sorodnimi 
združenji doma in v tujini. Je aktivni član 
Mednarodne organizacije za samopomoč 
žensk z rakom dojke Pot k okrevanju, 
Mednarodne zveze organizacij bolnikov 
in Evropske zveze bolnikov z rakom. Poleg 
skupin za samopomoč je organizirana tudi 
individualna samopomoč. V obdobju, 
ki je minilo, je društvo ustvarilo številne 
projekte. Med najodmevnejšimi je 
vsakoletni že 14-krat uspešno izpeljani 
pohod žensk z rakom dojke na Triglav. 
19. leto zapored je bila organizirana Nova 
pomlad življenja, ki združuje ženske z 
rakom dojke iz vse Slovenije v Cankarjevem 
domu. Srečanje pomeni množici žensk 
nepozabno doživetje, vir novega upanja 
in veselja do življenja, ki je za vsakega, 
ki se sreča z rakom, še bolj dragoceno. 
Peto leto zapored je bila organizirana tudi 
kolesarska dirka od Ljubljane do Maribora 
po naslovom Kolo življenja in je bila letos 
posvečena evropskemu letu prostovoljstva. 
Društvo izdaja svoje glasilo OKNO, v 
katerem lahko preberemo strokovne 
članke, poročila o delu društva in številna 
pričevanja bolnikov. 

Društvo onkoloških bolnikov bo 28. 
10. 2011 ob 20. uri v ljubljanski dvorani 
Stožice ob svoji 25. letnici organiziralo 
največji dobrodelni koncert v Sloveniji po 
naslovom Nešteto razlogov za življenje. 
Nastopili bodo številni znani glasbeniki in 
stand up komiki. Vstopnice so v prodaji na 
vseh prodajnih mestih Eventima in na www.
eventim.si . Ob obletnici teče tudi akcija 
Nešteto razlogov, ki so jo lahko ogledate 
na spletni strani www.nestetorazlogov.si in 
tudi Vi poveste svoj razlog.

V oktobru smo članice naše skupine v 
zdravstvenih ustanovah postavile na ogled 
številne publikacije, ki jih izdaja društvo. 
Tako želimo spregovoriti, razširjati, 
ozaveščati, delovati in živeti v smislu gesla 
našega društva:
Življenje je vrednota, zato ga z osebnim 
smislom vsakega trenutka povezujmo v 
celoto.

Redna srečanja skupine za samopomoč 
žensk z rakom dojke so vsak  četrti 
ponedeljek v mesecu ob 17. uri v sejni sobi 
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma 
Ribnica. Prostovoljka koordinatorka je 
Marija Adamič, tel. 031559614, strokovni 
vodja pa Alenka Nadler Žagar, dr. med.
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Zapotok ima nov lesen gasilski dom – iz naslovnice
Piše: Vinko Čampa

PGD Vinice Zapotok je v septembru letos postavil nov lesen gasilski dom, narejen po 
vzoru njegovega predhodnika iz 19. stoletja. Pri postavitvi je bilo vloženega preko 1000 
ur prostovoljnega dela vaščanov Vinic in Zapotoka. Vsem, ki so kakor koli pripomogli k 
uresničitve dolgoletne ideje, se ob tej priložnosti zahvaljujemo.

Foto: Elizabeta Čampa

Foto: Petra Marn



PRAZNOVANJE

Dr. Stanislav Lenič (6. 11. 1941 – 4. 1. 1991)
pomožni škof in župnik v Sodražici 1955–1964
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Med 21 sodraškimi župniki in 88 kaplani gotovo zavzema 
posebno odlično mesto dr. Stanko Lenič. Devet let, od maja 1955 
do maja 1964,  je deloval med nami in se neizbrisno zapisal v 
srca in spomin vseh župljanov. Njegov prihod je 
prinesel  dobesedno cvetočo pomlad in osvežitev 
duhovnega življenja župnije. Z živo, navdušujočo 
in v srce segajočo govorico je ljudi osvojil že po 
prvi pridigi na binkoštno nedeljo. Na prižnici je 
ljudem preprosto povedal: Sv. Duh je naš Učitelj, 
Posvečevalec in Tolažnik. To troje bi bil tudi jaz 
vam rad. Nisem prišel iskat to, kar je vaše, ampak 
vas. 

Župnija je zadihala s polnimi pljuči. Znal je 
pritegniti različne sodelavce in jih navdušiti za 
delo pri graditvi župnijskega občestva. Postaviti 
je dal nove orgle, povišal zvonik, vsestransko 
polepšal župnijsko cerkev, njegova ljubezen je bila 
posvečena tudi podružnični cerkvi na Strmci.

Poleg duhovniškega dela je zelo rad zahajal k ljudem in se z 
njimi pogovarjal. Poznal je vse svoje farane in njihove težave. Rad 
se je pogovarjal, nasmejal, jim svetoval, prisluhnil, četudi se je kdo 

oglasil v župnišču pozno zvečer, pomagal, se pošalil, 
rad zapel s pevci, se veselil novih maš, napisal 
priložnostno besedilo za pesem, skratka živel je med 
ljudmi in za ljudi. Njegovo osebnostno in duhovno 
veličino so priznavali celo ljudje drugačnih nazorov. 
Hotel je biti zares vsem vse. Poudarjeno poprsje pri 
kipu nam tako simbolno sporoča, da je ohranil tudi 
kot škof široko odprto in razumevajoče srce.

Po devetih letih bogate setve je odšel v 
Ljubljano na škofijo za generalnega vikarja, leta 
1968 pa je postal ljubljanski pomožni škof. Tudi v 
novi službi se je rad spominjal svoje prve in edine 
fare, z veseljem sprejemal nekdanje farane na škofiji 
ali zasebno ter se rad vračal med nas ob birmah in 
drugih slavnostih.

VABILO NA DOGODKE

Tridnevnica pred praznovanjem 100. 
obletnice rojstva dr. Stanislava Leniča v 
župnijski cerkvi v Sodražici 

Četrtek, 3. november, ob 18h molitvena 
ura za duhovne poklice, ob 19h sv. maša z 
nagovorom – prof. Tone Košir

Petek, 4. november, ob 1830 molitev 
rožnega venca  za mlade, ob 19h sv. maša z 
nagovorom – župnik Bogdan Oražem; po 
maši srečanje za mlade v župnijskem domu

Sobota, 5. november, ob 1830 molitev 
rožnega venca  za družine, ob 19h sv. maša 
z nagovorom – dr. France Oražem

Nedelja, 6. november, ob 10h slovesna 
sv. maša ob 100. obletnici rojstva – škof dr. 
Anton Jamnik 

Sobota, 19. november, ob 18h sv. maša, 
pri kateri sodeluje mešani župnijski 
pevski zbor Sodražica, po maši koncert 
župnijskega zbora v spomin župniku dr. 
Stanislavu Leniču v župnijski cerkvi

6. 11. 1911 
rojen v Župeči vasi, župnija Cerklje ob 
Krki, kot zadnji izmed štirih otrok pomladi 
1912, štiri mesece po Stankovem rojstvu, 
odide oče Martin na delo v Ameriko
3. 1. 1917 
umrla mati Marija, otroke si kar na 
pogrebu razdelijo sorodniki
28. 9. 1921 
umrl oče, Stanko postane sirota
1922 
za vedno se poslovi od domače hiše in 
gre živet k družini Butara v Cerkljah
1925 
po posredovanju cerkljanskega kaplana 
Mateja Tomazina pričel že malo starejši, 
14-leten, obiskovati gimnazijo v Zavodu 
sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano
1933 
maturira z odliko na škofijski gimnaziji, 
vstopi v ljubljansko bogoslovje
4. 7. 1937 
posvečen v duhovnika, posvetil ga je škof 
Gregorij Rožman
11. 7. 1937 
nova maša v  rodni župniji Cerklje ob 
Krki
1. 9. 1937 
nastopi službo prefekta (vzgojitelja) v 
dijaškem zavodu Marijanišče
1. 9. 1940  
nastopi službo  tajnika škofa Gregorija 
Rožmana
9. 7. 1947 
obrani doktorat iz teologije

29. 8. 1947 
zaprt in obsojen na 12 let ječe; skoraj 
osem let preživi v različnih zaporih, od 
tega dve leti in dva meseca v samici, 
popolnoma zapuščen, celo brez brevirja
23. 4. 1955 
pogojno izpuščen
26. 5. 1955 
nastopi poslanstvo župnika v Sodražici, v 
župniji zaveje prava duhovna pomlad in 
preporod
31. 5. 1964 
po devetih letih slovo od Sodražice; 
kasneje večkrat poudari, da je v Sodražici 
preživel svoja najlepša duhovniška leta
29. 11. 1967 
imenovan za naslovnega škofa 
vazisarskega in ljubljanskega pomožnega 
škofa
14. 1. 1968 
v Ljubljani posvečen za škofa
1986 
zaradi zdravstvenih razlogov zaprosi 
papeža za razrešitev službe škofa
november 1988 
papež sprejme odstop
januar 1990 
zaradi padca v stanovanju si zlomi  nogo 
in ostane privezan na bolniško posteljo
4. 1. 1991 
umrl na prvi petek v svojem stanovanju 
v Ljubljani
8. 1. 1991 
maša zadušnica in pogreb v cerkvi Vseh 
svetih na ljubljanskih Žalah, maševal je 
nadškof dr. Alojzij Šuštar, somaševalo 15 
škofov, stiški opat in 410 duhovnikov.

(Iz nagovora prof. Ludvika Miheliča ob odkritju spomenika škofa Leniča)
Pomembni mejniki dr. Stanislava Leniča

Franc Bizjak, župnik
Župnija Sodražica, Podgorska cesta 16, 

tel. 01/8366 144, 041 955 182



OBVEŠČAMO

LOČENO ZBIRANJE  TEKSTILA, 
OBUTVE IN PLIŠASTIH IGRAČ
Biti ekološko osveščen pomeni skrbeti za prihodnost naših otrok 
in planeta. Če želimo živeti v čistem okolju, moramo preudarno 
in gospodarno ravnati z odpadki. To pa pomeni, da moramo 
zmanjševati količino odpadkov, ki gredo na odlagališča. 
Odloženi tekstilni izdelki se trenutno najhitreje rastoči odpadki 
v EU in se bodo po napovedi še povečali.

Glede na dejstvo, da so odlagališča prepolna nepotrebnih 
odpadkov, smo začeli z ločenim zbiranje tekstilnih odpadkov v 
našem zbirnem centru komunalnega podjetja v Goriči vasi.

Ves tekstil, obutev in plišaste igrače, ki se bodo zbrale v našem 
zbirnem centru, bomo predali posredniku, ki te odpadke 
dostavi evropskim prevzemnikom. 

Vse, kar morate narediti, je, da odvečna oblačila, obutev in 
plišaste igrače pripeljete v naš zbirni center komunalnega 
podjetja v Goriči vasi ali pa ga oddate poleg kosovnega 
odpada. Ves tekstil, obutev in plišaste igrače, ki so za oddajo, 
oddajte v vrečkah ali v kartonskih škatlah ločeno. Tekstil, obutev 
in plišaste igrače naj bodo suhe, saj zaradi mokrote pride do 
plesnenja in so stvari neuporabne. Oddaja tekstila,obutve in 
plišastih igrač je brezplačna.

Tako zbranih tekstilnih odpadkov se 60 % uporabi v prvotni 
obliki, 20 % tekstila se uporabi za izdelavo čis-tilnih krp, 15 
% se jih reciklira in uporabi v tekstilni, papirni in avtomobilski 
industriji (oblaganje polic, pred-pražniki...)  ter 5 % je odpadkov 
in končajo na odlagališčih oziroma jih sežgejo.

Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila, obutvijo in plišastimi 
igračami pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so 
ločeno zbrani, ne končajo na deponiji.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
KOMUNALA RIBNICA d.o.o., 
Goriča vas 11 a, 1310   Ribnica
tel., fax.,:01/8361-138, 8360-650
http://www.komunala-ribnica.si/; 
e-mail: komunala.ribnica@siol.net

Zimski delovni čas Zbirnega centra od 1.11. do 15.3.

Pon., sre., čet., pet.
Torek
Sobota

07:00 – 15:00
09:00 – 17:00
08:00 – 12:00

Letni delovni čas Zbirnega centra od 16.3. do 31.10.

Pon., sre., čet., pet.
Torek
Sobota

07:00 – 15:00
11:00 – 19:00
08:00 – 12:00

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA:

Za vse podrobnejše informacije  nas pokličete na tel 01/83 61 
138 ali pa nam pišete na komunala.ribnica@siol.net .

 
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
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Obvestilo
Velikokrat nimamo ideje in ne vemo kaj podariti ob 
osebnih praznovanjih ali  pred prihajajočimi novoletnimi 
prazniki. V samostanu na Novi Štifti je na voljo še nekaj 
slik Nove Štifte, ki so bile podarjene s strani umetnikov in 
posameznikov ob letošnjem jubileju (370- letnici cerkve 
Marije Vnebovzete).  Z nakupom slike boste izbrali pravo 
in trajno darilo, obenem pa boste tudi dobrodelni, saj 
boste z zneskom, ki ga boste darovali za sliko, prispevali 
za obnovo kapele sv. Jožefa na Novi Štifti. 

Lepo povabljeni k nakupu in obisku Nove Štifte
Frančiškanski samostan Nova Štifta 01/836 99 43

“Glasba je hrana ljubezni.”
(William Shakespeare)

VABILO
Si želiš kvalitetnega petja, dobre dužbe in zabave? 
Če je tudi pri tebi tako, te člani Komornega zbora 

p. Stanislav Škrabec vabimo v svoje vrste. 

Avdicija za sprejem bo potekala v petek 21.10.2011 
ob 19.00 uri v prostorih samostana pri Novi Štifti. 

Se vidimo na vajah. 

S pozdravom, 
člani Komornega zbora p. Stanislav Škrabec, Ribnica

Info: Renata Mihelič, tel.: 031 698 805 



OBVEŠČAMO

 
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
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Društvo Joga Ribnica 
vas vabi na vadbo 
QIGONG (či gonga) in 
TAIJIQUAN (tai čija) v RIBNICI 
ob petkih ob 19.00.

Vabljeni tudi na začetno vadbo JOGE od septembra dalje:
 
RIBNICA – vsak četrtek ob 20.00 v prostorih društva na 
Riku
KOČEVJE – vsak četrtek ob 20.00 v Srednji šoli Kočevje
KOČEVSKA REKA – vsak torek ob 20.00 v kulturnem domu 
SODRAŽICA  – vsak ponedeljek ob 18.30 v OŠ Sodražica

Od oktobra dalje:
VELIKE LAŠČE – vsako sredo ob 20.00 v Levstikovem 
domu
LOŠKI POTOK – vsako sredo ob 19.30 v osnovni šoli
KOMPOLJE – vsak četrtek ob 20.00 v gasilskem domu
DOLENJA VAS- zbiramo prijave

Ne premišljujte, storite zase nekaj dobrega, razgibajte in 
spoznajte svoje telo. 
Informacije na 041 316 989 ali 041 397 789. 

V soboto, 22. oktobra, 
ob 20.00, 

bo v dvorani Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica 

potekal Jazz večer. 
Pridite in uživajte ob zvokih klasičnih džezovskih pesmi 
v izvedbi Tony Cater Jazz Banda in njihovih glasbenih 

gostov.
Večer tudi tokrat ne bo potekal v obliki koncerta, ampak 

bo šlo bolj za druženje in sproščen pogovor ob dobri 
glasbi, pijači in prigrizkih.

Vstop prost! 

Mladinski klub Sodražica

VABILO
KED Maticova etno hiša v Ravnem Dolu

vabi na
ogled razstave slik,

ki so jih ustvarili avtorji na junijski slikarski koloniji.

Razstava bo na ogled do 1. 12. 2011.
Po tem datumu bo ponujena organizatorjem 

dobrodelnih prireditev.
Pred obiskom pokličite na: 031 625 194.

Vljudno vabljeni!

Občina Sodražica obvešča zainteresirane, da so se v 
mesecu oktobru pričeli opravljati redni tedenski 
linijski prevozi iz smeri Zapotok, Podklanec, 
Petrinci proti Sodražici in Ribnici ter nazaj. 
Izvajalec Integral Stojna d.o.o. iz Kočevja, vozovnice 
zaračunava po znižani, subvencionirani ceni v višini od 
1 do 2 evra, odvisno od dolžine relacije.

Prevozi bodo potekali v poskusnem obdobju, 
predvidoma do konca leta 2011 vsako delovno sredo 
po naslednjem voznem redu:

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA
IN OBČINA SODRAŽICA

vas v počastitev občinskega praznika vabita na 

9. revijo domačih ansamblov,

ki bo v nedeljo, 30. oktobra, ob 17. uri
v dvorani Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj 

Sodražica.

Nastopili bodo ansambli iz domačih in tujih logov, 
ki bodo v spomin na g. Lojzeta Slaka igrali med 

drugim tudi njegove viže.
Pripravljamo pa tudi posebno presenečenje.

VLJUDNO VABLJENI!

Postajališče

Žlebič

Podklanec 
(pri kapelici)
Petrinci 
(krožni tok)
Sodražica 
(pri OŠ)
Ribnica 
(center)

Sodražica 
(pri OŠ)

Ura odhoda

7:35

8:00

8:20

8:45

12:00

12:30

Smer

Zapotok – Vinice – Zamostec 
- Sodražica

Žimarice - Sodražica

Sodražica

Zamostec – Vinice – Zapotok 
- Ribnica
Žlebič - Zapotok – Vinice 
– Zamostec - Sodražica 
-Podklanec

Petrinci



Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,
srce ljubeče zdaj spi,
nam pa rosijo se solzne oči.
Odšel si, več te ni
in v srcih to spoznanje nas boli.
V bolečini nemi smo sklonili glavo,
z lepo mislijo na te – za slovo,
ker te med nami več ne bo.

Zahvala
V nenadnem trenutku, rosni mladosti nas je zapustil 
sin, brat, stric, nečak, partner in zelo dober prijatelj

UROŠ  KRŽE

Iz Sodražice
(19.05.1986 – 14.9.2011)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sošolcem, znancem, 
sosedom, zdravstvenemu osebju, posebej dr. Curlovi (za 
izkazano zavzetost in pomoč), komunali, pevcem za ubrano 
petje ter g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred.

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče ter da ste ga s številčnostjo pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Urošu na zadnji poti ste stali ob strani in nam iskreno 
pomagali njemu najbližji prijatelji, ki ste ga dobro poznali in 
ste mu pripravili od srca iskren poslovilni govor.

Iskrena hvala tudi punci Amadeji, njenim staršem, starim 
staršem in sorodnikom.

Žalujoči mama, oče in sestra Barbara z družino.

Nova spletna stran 
kluba MC Kresnička: 
http://www.mc-kresnicka.si/

VAŠA STRAN
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Odgovor na prispevek 
»Obeležja državnih praznikov«, 
objavljenem v Suhorobarju 
št.71/XIII, julij – avgust 2011, 
na strani 21

V članku »Obeležja državnih praznikov«, ki je bil objavljen v 
vašem glasilu za mesec julij/avgust in v katerem  avtor g. Ivan Šega 
piše o (ne)uporabi državnih simbolov, je med drugim navedeno, 
da si ob državnem prazniku 25. junija letos obešanja zastav niso 
privoščili niti v javnih ustanovah, tudi ne na pošti. 

Slednje ne drži, saj se na Pošti Slovenije zavedamo pomembnosti 
državnih praznikov. Tudi upravnica pošte 1317 Sodražica ga. 
Vida Arko ob vsakem državnem prazniku poskrbi, da je zastava 
vedno izobešena, kot to dopušča poslovni prostor pošte, in sicer v 
predprostoru pošte. Tako je bilo tudi 25. junija letos.

V pojasnilo še dodajamo, da so na večstanovanjskem bloku, 
v katerem se pošta nahaja, nosilci za zastave, do katerih pa pošta 
ne more dostopati, saj je zgolj najemnik prostorov. Zato je, kot že 
navedeno –  vselej ob takšnih priložnostih, zastava izobešena v 
predprostoru pošte.

S prijaznimi pozdravi, Pošta Slovenije d.o.o.

Zahvala

ob smrti sosede

ALOJZIJE PERUŠEK 
(27.2.1922–7.10.2011)
iz Globeli 1

se iskreno zahvaljujeva patronažni službi, Centru za 
socialno delo Ribnica, Domu starejših občanov Ribnica  
in g. župniku za opravljen pogrebni obred.

soseda France in Milka



NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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V zadnjem času smo v našo knjižnico 
dobili kar nekaj naslovov iz žanra fantazijske 
literature. Naj že kar na začetku opozorim, da 
tega žanra ne gre zamenjevati z znanstveno 
fantastiko: v fantaziji ne bomo našli tehnike, 
robotov, vesoljskih plovil itd., temveč gre 
pri večini za nekakšen našemu srednjemu 
veku vzporeden svet, ki ga v večji ali manjši 
meri obvladuje magija. In še to, fantazijske 
literature ne gre avtomatično enačiti z 
mladinsko literaturo. V nadaljevanju bom 
zato predstavila štiri obsežne romane iz 
serije Pesem ledu in ognja ameriškega 
avtorja Georga R. R. Martina – ta namreč  
po lastnih besedah želi dokazati, da 
je fantazijska literatura lahko odrasla, 
sofisticirana in domiselna. To je tisti avtor, ki 
ga je na predstavitvi prevoda Vranje gostije 
v Konzorciju junija letos pričakalo dva tisoč 
bralcev; in tisti, katerega serijo Pesem ledu 
in ognja je televizijska hiša HBO prelila v 
nadaljevanja, ki jih na malih ekranih lahko 
spremljamo tudi pri nas. Iz angleščine 
serijo Martinovih romanov v slovenščino 
prevaja Boštjan Gorenc, bolje poznan kot 
stand-up komik Pižama. Pri zahtevnem 
prevajanju romanov z nad osemsto stranmi 
je ohranil malce arhaični jezik izvirnika 
– z besedami Martina, realističnega in 
brezkompromisnega pisanja. 

V romanih Igra prestolov, Spopad 
kraljev, Vihra mečev in Vranja gostija 
tako spremljamo življenje v fiktivnem svetu, 
kjer se po smrti kralja Roberta Baratheona 
med seboj za oblast in krono borijo rodbine 
iz vseh koncev Sedmih kraljestev. Tako se 
fokus pripovedi seli iz Kraljevega pristana, 
ki je še najbolj podobno srednjeveškemu 
dvoru, do bolj domišljijsko oblikovanih 
Železnih otokov, severnjaškega Zimišča 
in drugih postojank. Hkrati spremljamo 
še dogajanje na Zidu, kamor so poslani 
izobčenci, da kraljestvo na visokem severu 
varujejo pred divjaki onstran zidu … pa tudi 
pred neživci, ki po legendi napadajo v mrzlih 
zimah. V Martinovih romanih se magija in 
domišljijskost pojavljata relativno malo; 
omejena je na magijsko verstvo, neživce 
in zmaje. Pa tudi zmaji so še za prebivalce 
Zahodnjega nekaj napol izmišljenega, 
ostanek čudežne preteklosti, ter tako 
neskladni z njihovim svetom politike in 
vojn. Pripovedna perspektiva iz poglavja v 
poglavje preskakuje, tako da dogajanje po 
gradovih in gozdovih istočasno spoznavamo 

skozi oči najrazličnejših likov v zgodbi; te 
pa se skozi romane menjajo, saj marsikdaj 
tudi najpomembnejši prvoosebni lik sredi 
zgodbe umre. Zgodbeno linijo dogajanja v 
njegovi bližini prevzame drug lik, neredko 
obrobni, in skozi roman nadaljuje svojo 
zgodbo. Tako se skozi romane pojavi kar 
precejšnje število protagonistov in še 
veliko večje število stranskih oseb. Osebe 
so detajlno okarakterizirane: skozi romane 
rastejo, se zaradi izkušenj osebnostno 
spreminjajo, zato je težko »biti na strani« 
kogarkoli. Čaka vas torej velik bralski 
zalogaj, ki bo zadovoljil tudi tiste, ki od 
branja zahtevajo nekaj več.

V naši knjižnici si lahko izposoditi 
tudi romane ene najuglednejših pisateljic 
fantazijske literature, dobitnice več 
književnih nagrad, ameriške avtorice Ursule 
LeGuin. Kljub temu da je v tujini zelo 
prevajana in prepoznana, pa je v slovenščini 
dostopno le malo njenih knjig. Pri nas so od 
njih na voljo romani iz Sage o  Zemljemorju 
– Čarovnik iz Zemljemorja, Atuanska 
grobnica, Poslednja obala in nazadnje 
prevedena Tehanu.

Pod objektivom

Prvič imamo možnost v slovenščini 
brati priljubljeno delo Northangerska 
opatija ene od pionirk ljubezenskega 
romana Jane Austen. V naši knjižnici imamo 
tudi njene romane Emma, Prevzetnost 
in pristranost ter Razsodnost in 
rahločutnost. V viktorijanskem času 
19. stoletja napisana ljubezenska zgodba 
z mnogo ironičnimi prvinami govori 
o neizkušenem dekletu, ki se zaljubi v 
precej bogatejšega moškega. Zgodba, tako 
kot v vseh drugih njenih delih, kritično 
obravnava družbene vrednote tistega časa, 
po katerih so ženske vzgajane v duhu čim 
boljše poroke in s tem družbenega vzpona.

Posebej je pozornosti vreden tudi 
prevod prvenca Služkinje ameriške 
pisateljice Kathryn Stockett, ki je takoj 
po izvodu postal uspešnica. Zgodbo, 
postavljeno na ameriški jug šestdesetih 
let prejšnjega stoletja, nam pripovedujejo 
tri ženske različnih družbenih položajev. 
Dve črnski služkinji pri belskih družinah, 
naveličani muh svojih delodajalcev, se 

posledicam navkljub odločijo javno 
spregovoriti o svojih življenjih v knjigi 
tretje protagonistke, dobro stoječe sveže 
diplomantke iz belske družine. Tudi ona 
izstopa iz kalupa tedanjega časa, saj si 
v nasprotju s družbenimi vrednotami 
(pričakovanji) namesto moža želi službe in 
na nekoliko naiven način želi spreminjati 
svet.

Novosti za mladino

Od avstralske pisateljice 
MelineMarchetta smo dobili nadaljevanje 
zgodbe, ki sega v prejšnji roman z naslovom 
Reševanje Francesce. V pričujočem 
romanu Piskačev sin sledimo zgodbi 
o odraščanju in vrsto težav s prijatelji in 
družino Thomasa Mackeeja. Za svoja dela 
je tudi ta avtorica prejela vrsto nagrad, 
med drugimi dve za najboljšo avstralsko 
mladinsko knjigo.

Svojevrstno pot pa je v svojem delu 
ubral švedski avtor Johan Unenge. Roman 
Moje vzporedno življenje je napisan 
delno v klasični prozi delno v stripu, s čimer 
ublaži resen ton, ki prevladuje marsikje v 
delu. Roman namreč govori o problematiki 
rasizma in ksenofobije; junak romana, ki 
je rasno strpen, je razpet med dekletom, 
ki mu je všeč, a je do tujcev nestrpna, in 
prijateljstvom do ubežnika iz Afrike, ki ga 
pomaga skriti. 

Otroški kotiček

Za najmlajše smo vam med drugim 
pripravili knjige Kim, vila zlatih 
ribic Daisy Meadows, Nenavadna 
knjižničarka Kašmirja Huseinoviča, Peter 
Nos in prijatelji Primoža Suhadolčana, 
Tekmovanje Kate Westerlund, 
Winnijin veliki ulov Laure Oven ter 
Primabalerina ribniške avtorice Sonje 
Pucer.

Pravljične urice 
v Knjižnici Sodražica se bodo začele proti 
koncu oktobra, prijavijo pa se lahko vsi 
otroci od štirih let naprej v naši knjižnici. 
Članstvo v knjižnici ni pogoj za prijavo! O 
točnih datumih pravljičnih uric boste vsi 
prijavljeni obveščeni po pošti.

Lepo vabljeni!

Novičke iz knjižnice
Piše: Nastja Hafnar, Knjižnica Miklova hiša



  

VVSSTTOOPPNNAA  TTOOČČKKAA  VVEEMM  
  

 
 

01/895 06 10 
031 647 793 
info@rc-kocevjeribnica.si 
http://www.rc-kocevjeribnica.si 

 
  BBRREEZZPPLLAAČČNNAA  ppoommoočč  iinn  ssvveettoovvaannjjee  pprrii  rreeggiissttrraacciijjii,,  zzaaggoonnuu  iinn  ppoosslloovvaannjjuu  

ppooddjjeettjjaa  
  BBRREEZZPPLLAAČČNNAA  rreeggiissttrraacciijjaa  ss..pp..  aallii  dd..oo..oo..,,  iizzvveeddbbaa  ppoossttooppkkoovv,,  ppoottrreebbnniihh  zzaa  

zzaaččeetteekk  ppoosslloovvaannjjaa  ((pprriijjaavvaa  vv  zzaavvaarroovvaannjjee,,  ooddddaajjaa  ppooddaattkkoovv  zzaa  DDUURRSS……)),,  
iizzvveeddbbaa  sspprreemmeemmbb  ss..pp..  aallii  dd..oo..oo..  iinn  iizzbbrriissaa  ss..pp..  

 
 Obiščite nas v novih poslovnih prostorih: TRATA XIV/6a (prostori Podjetniškega 

inkubatorja Kočevje) 
 

URADNE URE: od ponedeljka do petka, od 8:00 do 10:00 in od 12:00 do 15:00 
 

    

Brezplačni postopki pri ustanovitvah, spremembah, izbrisih…s.p.-jev in d.o.o.-jev potekajo preko portala e-Vem, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo. Aktivnosti točke 
VEM so sofinancirane s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Ministrstva za gospodarstvo.  
 


