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 KUD Ribniški pihalni orkester želi 
vsem prebivalcem občine Sodražica
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN

SREČNO, ZDRAVO, 
USPEŠNO NOVO LETO 

2012

Odbije polnoč in leto mine. 
Podarja izkušnje, uspehe, spomine. 

Odbije polnoč, poti so odprte 
za upe, želje in nove načrte. 

Srečen BOŽIČ in uspehov polno LETO 
2012. 

Turistično društvo Sodražica

Pusti, naj prihajajo stvari same - kot večer, kot noč, jutro in dan. 
Počakaj, da potrkajo pri tebi kot dež, kot lačen ptič, 

kot izgubljen popotnik. 
Pusti, da stvari odtečejo kot čas in voda. 

Prihodnost je ponujena razprta dlan za dotik - umik - dejanje - 
pričakovanje - ali pa samo za sanje.

Lep in miren božič, ter zdravja, osebne sreče in optimizma v
prihajajočem letu vam želim

Blaž Milavec, župan

Tako se zmeraj
na novo rojeva novo.
Nov up.
Nova misel.
Nov dan …
              (Tone Pavček)

V prihajajočem letu 2012 
vam želimo veliko zdravja, 
uspehov, dobrih misli in sreče.

Vsi iz OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica 
in enote vrtca pri šoli

Življenje je kot ogledalo;
smeji se ti, če ga gledaš 

nasmejano!

Pričarajte si 366 
nasmejanih dni,

pa nobeden ne bo izgubljen.

Suhorobar

ŠPORTNO DRUŠTVO SODRAŽICA 

VABI NA

tradicionalni nočni pohod 
na Travno Goro, 

 ki bo

V NEDELJO, 1. 1. 2012, 
Z ODHODOM S TRGA 

OB 17. URI.

Pot  nas bo peljala do Doma na 
Travni Gori, vrnitev v Sodražico pa je 
predvidena ob 21. uri. Prijavnine ni.  

Vabljeni!



ŽUPANOVA STRAN
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Žetev
(govor ob občinskem prazniku, oktober 2011)

Piše: Blaž Milavec, župan

Kar seješ, to žanješ, pravi stari rek, ki nas uči, da sta uspeh in 
rezultat odvisna od tega, koliko truda, moči, znanja in sposobnosti 
smo vložili v neko delo, v neki odnos ali v celo našo življenjsko 
pot. Včasih žanješ hitro in bogato, včasih 
pa žetev zakasni, če le nebo s pravo 
mero sonca in dežja blagoslovi to naše 
polje. Življenje slehernega izmed nas je 
tako kot setev in žetev, polje in žito. Je 
pomlad in poletje, ko nam vse cveti in 
zori, je pa tudi kot pusta jesen in zima, 
ko vse miruje, odpada in bledi. Če velja 
ta naravni zakon za naša življenja, velja 
še toliko bolj za naše skupnosti, družine, 
občine, narod in državo, ki jih končno 
ustvarjamo in sestavljamo mi vsi skupaj. 
Tako vsak izmed nas doživlja svojo lastno 
in našo skupno usodo tega toka. Pameten 
človek seje dobro seme, da lahko bogato žanje. Po žetvi pa modro 
ravna s pridelkom, da ga lahko uživa tudi v času hladu in sivine 
zimskih dni. Ni človekova krivda, da pride iznenada mrzla zima, je 
pa njegova nespamet velika, če misli, da je ne bo ter da požrešno in 
razsipno potroši pridelek, še preden lahko pospravi celotno polje. 

Ne želim vleči vzporednice z našo državo, ker jih boste v tem času 
slišali še veliko. Takih in drugačnih. Končno tudi ne želim biti samo 
kritičen do nje, saj smo vsi del te države, ki smo ji pred dobro uro na 
našem trgu odkrili spomenik. Slovenska država, spoštovani, je naša 
država, ki se je sejala in zorela skozi dolga stoletja, tisoče in tisoče 
žuljavih rok in prelite krvi naših prednikov, da bi jo na tak lahkoten 
način samo obrekovali. Med letošnjimi našimi nagrajenci so 
možje in žene iz veteranskih in gasilskih društev, ki so v odločilnih 
trenutkih ponudili svoja življenja za  našo državo in nekateri so 
jih tudi dejansko dali. Ta njihova žrtev je predragocena, da bi jo 
zamazalo naše nezadovoljstvo in prezir. Slovenska država je dobro 
žito, če pa moka iz tega žita ni dobra, je kdaj žal potrebno zamenjati 
mlinarja ne žito.

Dejansko želim spregovoriti še o nekem drugem žitu in žetvi. Danes 
namreč praznujemo tudi praznik naše občine. Občina Sodražica 
danes dobro žanje. Na posameznih področjih smo dolgo orali, 
sejali in obdelovali, da nam lahko danes zori lepo klasje. Investicijski 
projekti nove športne dvorane in razširitev vrtca, ki tehta poltretji 
milijon evrov, dobro napreduje, izgradnja kanalizacijskega sistema 
in biološke čistilne naprave v Žimaricah, ki znaša milijon evrov, teče 
v skladu z zastavljenimi načrti. Gradimo oziroma moderniziramo 
nove odseke občinskih cest, skupaj s sosednjimi občinami 
pripravljamo pomembne projekte na področju vodooskrbe, ki bodo 
dolgoročno zagotovili ustrezno oskrbo s pitno vodo na pretežnem 
območju občine. Na podlagi letos sprejetega novega Občinskega 
prostorskega načrta že planiramo nove projekte in naložbe na 
področju okoljske in tudi ekonomske infrastrukture. S sredstvi 
Občine Sodražica podpiramo dejavnosti različnih naših javnih 
inštitucij: osnovne šole, vrtca, zdravstvenega doma in dejavnosti 

na področju socialnih programov. Stojimo ob strani prizadevanjem 
naših občank in občanov v njihovih profesionalnih ali prostočasnih 
dejavnostih na področju glasbe, kulture, športa ter izobraževanj in 

usposabljanj. Tvorno sodelujemo in po 
svojih močeh podpiramo vse, ki skrbijo 
za našo varnost in zaščito, in ki so prvi, ki 
nam priskočijo na pomoč. Z določenimi 
posamezniki in člani turističnega in 
drugih društev bi želeli narediti tudi korak 
naprej v naši turistični ponudbi in večji 
prepoznavnosti naših krajev. Praktično je 
Občina Sodražica prisotna na skoraj vseh 
področjih našega lokalnega življenja. To 
je njena naloga in obveznost, ji je pa tudi 
čast in ponos, kot so nanjo ponosni naše 
občanke in občani. 

Vendar kot sem rekel na začetku, je setev in žetev. So tako vzponi, 
a tudi padci, je poleg toplega poletja tudi mrzla zima. Na polju ni 
le zlato klasje, ampak tudi pusta in suha razgrapana zemlja preden 
zapade prvi sneg. Vemo in se zavedamo, da žetev ne traja dolgo in 
vedno. Če je suša v deželi, se bo prej ali slej lahko dotaknila tudi 
nas. S preudarnostjo moramo postavljati naše cilje za jutrišnji dan. 
Žal ne bo mogoče izpolniti vseh želja in ustreči vsem potrebam in 
marsikdaj povsem upravičenim pričakovanjem naših občank in 
občanov. Kolikor sredstev imamo, le toliko bomo lahko porabili. 
Kar ni nujno potrebno ali pa kar ne lovi dodatnega evropskega 
denarja, bo pač moralo počakati na boljše čase. Spoštovani, to je 
žal moja napoved za prihodnje obdobje. Od vseh prej naštetih idej, 
projektov in načrtovanj bomo lahko v naslednjih letih izpeljali le 
tiste, katerih v celoti vzdrži finančna konstrukcija. Marsikje bo 
treba zmanjšati porabo in se veliko bolj varčno obnašati. Za Občino 
Sodražice se ne bojim, da ne bi mogli temu v glavnem slediti. Je pa 
zelo grenak priokus, ko se na nekaterih področjih, ki jih povečini 
ureja država, to pravilo tako težko upošteva. 

Spoštovani, pa vendar danes je najprej naš praznik, praznik Občine 
Sodražica, ki naj se doživi v veselem in svečanem vzdušju. Mislim, 
da smo si tako praznovanje tudi zaslužili. Posebej pa ga želim deliti 
z vsemi, ki jim želim ob tem izreči iskreno zahvalo. Ta naj gre vsem 
vam spoštovane občanke in občani za vašo podporo, razumevanje 
in pomoč. Posebna zahvala naj mi bo dovoljena mojim sodelavcem 
v občinski upravi, svetnikom in članom drugih občinskih institucij 
za vaše požrtvovalno delo, korektno sodelovanje in pomoč pri 
sprejemanju odločitev. Hvala tudi vsem zunanjim sodelavcem, 
odgovornim v različnih ustanovah, organizacijah in društvih za 
dobro sodelovanje in pomoč. Iskrena hvala tudi tistim, ki pomagajo 
pri stikih s pristojnimi ministrstvi in državo. Tu moram še posebej 
izreči zahvalo ob predčasnem zaključku mandata poslancu iz 
našega območja g. Jožetu Tanku ter vsem drugim, ki ste na tak ali 
drugačen način prispevali k našim skupnim uspehom. Na koncu pa 
naj izrečem še voščilo ob prazniku vsem občankam in občanom, še 
posebej pa čestitke našim letošnjim nagrajencem!
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Občinski svet je zasedal novembra in 
decembra ter tako še pred novim letom 
sprejel proračuna za naslednji dve leti. 
Proračuna sta naravnana varčevalno, 
saj bomo le tako lahko izpeljali zadane 
investicijske projekte. Kljub temu pa naj bi 
po dolgotrajnih postopkih medobčinskega 
usklajevanja v letu 2012 končno le dočakali 
delovanje občinskega oz. medobčinskega 
inšpektorja in redarja. Upajmo, da 
bosta slednja vendarle poskrbela za bolj 
dosledno upoštevanje občinskih pravil in 
predpisov. Vsekakor pa si Občina obeta 
nekaj rezultatov tudi od Sveta za varnost 
občanov, ustanovljenega z odlokom, ki bo, 
kot že samo ime pove, opravljal naloge, 
usmerjene k večjemu zagotavljanju večje 
splošne varnosti občanov.

Sprejeta proračuna za leti 2012, 2013 
Letos je občinski svet prvič sočasno 

sprejel proračuna za naslednji dve leti. 
Glede na znane  investicije, ki so v teku oz. 
so zanje odobrena sredstva ter na tekoče 
transfere, pri katerih tudi ni pričakovati 
večjih odstopanj, sta bila tako svetnikom 
novembra dana v obravnavo predloga 
proračunov, po javni obravnavi ter obravnavi 
na odborih, pa je oba proračuna soglasno 
sprejel občinski svet na decembrski seji.

Proračun za leto 2012 je težak dobre štiri 

milijone EUR, od tega pa bomo ob uspešni 
realizaciji projektov več kot 2,5 mio EUR 
oz. kar 66 % proračunskih sredstev namenili 
investicijam. V naslednjih dveh letih naj bi 
tako poleg zaključka investicije pri osnovni 
šoli, vključno z ureditvijo kulturnega doma, 
realizirali še projekt vodovod Lipovšica, 
kanalizacija Žimarice, regionalni vodovod, 
ob uspešni kandidaturi na razpisih pa še 
ureditev centra Petrinci ter ureditev centra 
Sodražica. Pri slednjem gre predvsem 
za ureditev prometne infrastrukture na 
območju od Pošte mimo Zadruge in Občine. 
Občina leta 2013 načrtuje tudi investicijo 
v kanalizacijo Zamostec – Sodražica, 

vključno z novo čistilno napravo, pri čemer 
upa, da bo kandidatura na sredstva EU 
uspešna. Ob sprejemu proračuna 2013, ki 

je ob sprejemu visok dobrih 3,2 mio EUR, 
pa se je že omenil rebalans za to leto, saj 
po zadnjih informacijah država vendarle 
načrtuje obnovo ceste skozi Žimarice, pri 
čemer bo morala Občina sočasno zagotoviti 
svoj delež. 

Največji del prihodkov v letih 2012 
in 2013 predstavljajo transferni prihodki, 
to so sofinancerski deleži pri posameznih 
projektih, sledijo jim davčni prihodki, 
nedavčni prihodki in kapitalski prihodki. 
Občina Sodražica bo v letu 2012 med 
drugim ponovno prodajala zazidljivo 
parcelo Na pesku, ki letos ni bila prodana.

Rebalans proračuna 2011
Svetniki so potrdili rebalans proračuna 

za tekoče leto, s katerim se sredstva 
znižujejo za dobrih 15 %, in sicer zaradi 
zamika pri izvedbi posameznih investicij 
v leto 2012. Gre za investicijo kanalizacija 
Žimarice, vodovod Lipovšica, ki je dejansko 
dobil zeleno luč šele septembra ter ureditev 

centra Petrinci, kjer Občina v času razpisa 
za pridobitev sredstev še ni razpolagala 
s potrebno dokumentacijo za izvedbo 
projekta. 

Medobčinski inšpektorat
Na novembrski seji je bil v drugi 

obravnavi sprejet Odlok o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski  inšpektorat in redarstvo 
občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica 
in Velike Lašče«, ki predstavlja osnovo 
za vzpostavitev medobčinske službe na 
področju inšpekcije in redarstva. Delovanje 
teh služb naj bi se vzpostavilo v prvi polovici 
leta 2012.

Varnost občanov
Svetniki so podprli tudi sprejem odloka, 

s katerim se ustanavlja Svet za varnost 
občanov. »Predolgo smo si zatiskali oči, 
predolgo smo mislili, da se nas to ne tiče, 
da je Sodražica oaza miru. Izkazalo se 
je, da nismo imuni na pojave drog, kraj 
… Trudili se bomo, da bo varnost spet 
prišla v normalne okvire,« je v razpravi 
povedal pobudnik za ustanovitev tega 
Sveta, podžupan Andrej Pogorelc. Župan 
Blaž Milavec dodaja, da se delovanje tega 
Sveta ocenjuje kot pozitivno, saj se bo s 
tem zagotovilo permanentno obravnavanje 
problemov na področju varnosti občanov. 
Svetniki so se strinjali, da je potrebno delati 
predvsem na večjem osveščanju otrok, 
mladine in staršev ter vseh, ki neposredno 
delajo z mladimi. 

Iz novembrske in decembrske seje Občinskega sveta
Piše: Darva Vetrih

Vaški odbori
Po objavi poziva za imenovanje članov v posamezne vaške odbore, ki žal ni obrodil 

želenih sadov, saj predlogov praktično skorajda ni bilo, so svetniki na predlog Mandatne 
komisije potrdili imenovanje članov vaških odborov, za katere je občinska uprava uspela 
pridobiti soglasja. 
Za mandatno obdobje 2010–2014 so bili imenovani naslednji člani:
Vaški odbor Globel: David Janež, Anton Košir, Mirko Oražem ml.
Vaški odbor Podklanec: Miha Šega, Andrej Maček, Janez Košmrlj, Jure Marolt
Vaški odbor Gora: Peter Levstek, Drago Arko, Ludvik Arko, Anton Bačnik, Mirko Krže 
Vaški odbor Žimarice: Miha Vesel, Hinko Klun, Bojan Kovačič, Ivo Gornik
Vaški odbor Zamostec: Anton Prijatelj, Emil Prijatelj, Andrej Benčina, Dominik Kovačič, 
Mirko Vesel 
Vaški odbor Vinice: Alojz Pintar, Draško Vidovič, Franc Marn
Vaški odbor Lipovšica: Ludvik Debeljak, Jože Lušin, Peter Fajdiga, Anton Zalar, Janez 
Šilc ml.
Vaški odbor Zapotok: Anton Tanko, Vladislav Lušin, Janko Kožar, Matija Puželj
Krajevni odbor Sodražica: Pavel Košir, Anton Matelič, Metod Pucelj, Jože Košmrlj, Bojan 
Trdan, Andrej Pakiž, Bojan Zgonc



IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Volilnih napetosti je konec - 
preobrat v zadnjem dnevu
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Ugibanj in razprav o tem, kdo bo zmagal 
na volitvah, je konec. Rezultati so znani. Še 
enkrat več se je pokazalo, da napovedi agencij 
niso najbolj točne in da jim ne gre pretirano 
zaupati. Volivci in njihova odločenost je tista, 
ki da rezultat in ne medijske manipulacije.

Priznam, da z rezultati nisem zadovoljen, 
pa čeprav sem ponovno, četrtič, postal 
poslanec državnega zbora. Naša ekipa je 
ostala pod vrhom in marsikatere naše in 
moje obljube ne bo mogoče uresničiti. Ne 

bo pogojev. Tudi če bi obstajali, zanjo ne bo podpore. 
Za vsak okraj je pomembno, da ima poslanca. Da pomaga 

županom pri realizaciji občinskih projektov, da jim odpira vrata 
do vladnih funkcionarjev in uradnikov, da se kaj umesti v zakone 
ali proračune. Če povem enostavno, da zadeve hitreje stečejo. 
Tudi poslancem ni vedno enostavno, ampak praviloma je razlika 
očitna. Še posebej, če poslanec dobro pozna drobovje države in 
mehanizme delovanja države.

Do tega mandata sem vedno uspel, da sem vsakemu županu, 
ki se je obrnil name, pomagal pri največjih občinskih projektih. 
Marsikaj ne bi steklo, marsikaj bi še sedaj stalo samo »na papirju« 
in bi bila le pobožna želja, pa se je v odločilnih trenutkih premaknilo. 
Čeprav smo iz različnih strank, smo vzpostavili vzorne, korektne 
odnose in zato smo lahko kot okraj veliko dosegli. Tudi v času, ko 
se je odvijala predvolilna kampanja, ko bi lahko marsikaj potekalo 

Vsem občankam in občanom Sodražice želim 
blagoslovljene božično novoletne praznike, 
veliko miru, zdravja in uspehov v novem letu 2012 
ter prijetno praznovanje dneva  samostojnosti in 
enotnosti. 

 Jože Tanko
Poslanec SDS

drugače, kot je, se je raven komunikacije in odnosov ohranila. Ne 
glede na interese se ni zgodilo nič takega, kar bi obremenjevalo 
prihodnost. Celo več, zadeve so potekale tako, da na tem lahko 
gradimo naprej.

To daje veliko upanje, da bomo tudi v politično negotovi 
prihodnosti, ker še ne vemo, kakšen režim se bo vzpostavil do redko 
poseljenih in obrobnih območij, lahko delovali čvrsto in povezano 
in da bomo znali in zmogli poiskati najboljše rešitve. Slutim pa, da 
ta koalicija do majhnih občin ne bo ravno milostna in da se nam ne 
bo ponudilo prav veliko priložnosti. Ne verjamem, da bo Pozitivna 
Slovenija do vseh res pozitivna. Vendar pa se pustimo presenetiti, 
da ne bomo sodili prezgodaj.

Rad pa bi se zahvalil vsem, ki ste nam in meni v vseh teh letih 
pomagali in mi tudi tokrat namenili svoj glas. Veliko mi pomeni 
in potrudil se bom, da se bo glas našega okraja, torej glas Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka ter vseh ostalih občin med Ljubljano 
in Kolpo, ne samo slišal, ampak da bomo uspeli naše načrte tudi 
uresničiti. Veliko je še neuresničenih želja, veliko pa jih bo prineslo 
tudi naslednje negotovo obdobje.
Še enkrat hvala za vse. 

Spoštovani občani in občanke 
občine Sodražica! 
Piše: Ljudmila Novak, vaša poslanka 

Najprej iskrena HVALA  vsem tistim, 
ki ste na volitvah oddali svoj glas za Novo 
Slovenijo, krščansko ljudsko stranko. S 
tem ste pripomogli k vrnitvi krščanske 
demokracije v slovenski parlament in k 
izvolitvi Ljudmile Novak za vašo poslanko 
v Državnem zboru Republike Slovenije.

Nova Slovenija vam želi 
blagoslovljene božične praznike ter 
lepo praznovanje dneva slovenske 

samostojnosti in enotnosti. 

V novem letu pa veliko zdravja, 
zadovoljstva in miru, 

ki ga potrebujemo ob premagovanju 
različnih življenjskih in delovnih 

izzivov.

Kot poslanka si bom prizadevala, da bo 
tudi vaše mnenje slišano in upoštevano v 
parlamentu, zato vam bom kmalu sporočila, 
kje in kdaj bo odprta moja poslanska 
pisarna. Kolikor bo v mojih močeh, si bom 
prizadevala za razvoj tega območja in za 
dobro sodelovanje z vsemi, ki to želite in 
pričakujete.

Nova Slovenija je prva stranka v 
zgodovini samostojne Slovenije, ki ji je 
uspela vrnitev v parlament. S trdim delom, 
odločnostjo in vizijo smo dokazali, da 
za vodstvo, člane in članice NSI  ter naše 
volivce, ni nič nemogoče. Veseli smo vaše 
podpore in zaupanja v vrednote krščanske 
demokracije.                
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Nastanek in organizacija 
Manevrske strukture v občini 
Ribnica
Piše: Peter Levstek

Leto 1990. Jugoslavija je postajala nestabilna država. Veliko nas je bilo, 
ki vendarle nismo razmišljali o najbolj črnem scenariju, to je o propadu 
države, v kateri smo zrasli, si ustvarili družine in relativno dobro živeli.

V poletnih dneh leta 1990 pa sem v svoji pisarni na občini dobil 
obisk. Obiskal me je moj dober znanec, celo prijatelj, za katerega sem 
vedel predvsem to, da zaseda relativno odgovoren položaj na takratnem 
Sekretariatu za narodno obrambo. Po kratkem pozdravu in ugotovitvi, da 
sva sama, je bil najin pogovor zelo konkreten.

Po sklepu predsedstva Republike Slovenije in po pooblastilu Sekretariata 
za notranje zadeve si imenovan za načelnika Manevrske strukture narodne 
zaščite v občini Ribnica. To je tajna organizacija, ki bo pripravila vse 
potrebno za organiziran, oborožen odpor v primeru napada na Republiko 
Slovenijo po njeni odcepitvi od Jugoslavije. Imenuj dva svoja namestnika, 
to naj bosta človeka, katerima absolutno zaupaš, imeti pa morata dostop 
do najzaupnejših dokumentov občine. Kakršnih koli papirjev ne izdajamo. 
V kolikor se zgodi karkoli napačnega,  ne išči pomoči. V tej funkciji si na 
republiki neznan.

Po kratkem premisleku, odklonitev funkcije ni bila mogoča, sem mu 
povedal svoj predlog za imenovanje mojih namestnikov. Oba sta bila 
občinska funkcionarja, prvi predsednik občine in drugi namestnik načelnika 
oddelka za narodno obrambo. Pri tem sem za prvega izrazil pomislek, da je 
zagret krščanski demokrat. Njegov odgovor sem si dobro zapomnil.

Ne iščemo ljudi gotovega prepričanja, iščemo domoljube. 
Še isti dan je bil pri meni v moji pisarni najprej individualni pogovor 

z vsakim od namestnikov in pozneje skupen dogovor. Zanimivo je to, da 
nobeden ni izrazil kakršnih koli pomislekov.

Po nekaj dneh se je v moji pisarni ponovno pojavil znanec iz republiškega 
sekretariata. Tokrat je bil z njim komandir naše občinske policijske postaje. 
Po uvodnem pogovoru je bilo jasno, da je vsaj vrh policije oz. milice sestavni 
del organizacije. Navodila oz. ukazi so bili jasni. 

V dveh dneh organiziraš tajni nočni prevoz orožja iz skladišča v 
Grosupljem na tajno lokacijo v vaši občini. Milica poskrbi za ustrezno 
zaščito. Orožja je tri tone oz. ustrezna oborožitev za 110 vojakov.

In kje je ta tajna lokacija občinskega skladišča?
To najdete sami. V kolikor ni na razpolago drugih prostorov, lahko 

spraviš orožje doma v svoji hiši. Seveda primerno zaklenjeno in skrito.
Ob sodelovanju obeh sodelavcev smo iskali primerno lokacijo za 

shranitev orožja. Dobro poznavanje občine in predvsem vodilnih ljudi 
v podjetjih je pripomoglo k odločitvi, da orožje začasno shranimo v  
zaklonišču naše lesne tovarne v Sodražici. Direktor, moj dober znanec, je 
vedel samo to, da ključe zaklonišča potrebujejo ljudje iz občine. Naslednji 
večer se je izvršil prevoz orožja. Moj namestnik je prevoz vodil, kot pomoč 
in zaščita sta bila na kamionu prisotna dva uniformirana miličnika.

Naslednja dolžnost, ki smo jo prejeli od našega šefa iz republike, je bila 
izdelava seznama vpoklicanih, ki bi shranjeno orožje v primeru mobilizacije 
dejansko uporabili. Pri izdelavi tega seznama se ni upošteval noben 
dotedanji mobilizacijski seznam. V ta mobilizacijski seznam  je prišlo 110 
najkvalitetnejših fantov oz. mož, sicer razporejenih v najzahtevnejše enote 
takratne JNA. Brez dvoma je bil to tudi še pozneje najzaupnejši pa tudi s 
strani JNA najbolj iskan dokument tistega časa.

Manevrska struktura narodne zaščite občine Ribnica je bila nared.

         

Županovo priznanje

Vaščani Globeli so prejeli županovo priznanje za nesebično 
humanitarno pomoč. Vaščani Globeli so se večkrat 
izkazali, da znajo 
priskočiti na 
pomoč sosedu v 
stiski. Nazadnje 
so sovaščanu 
Janezu Hrenu s 
p ro s to v o l j n i m 
delom izdelali in 
postavili novo 
ostrešje na hiši ter jo tudi na novo prekrili. S tem so 
sovaščanu, ki obiskuje Varstveno delavni center in si sam 
ne bi mogel pomagati pri dotrajani strehi, omogočili, da 
bo še dolgo živel v svojem okolju.

Športno društvo Sodražica je prijelo županovo priznanje za 
organizacijo in izvedbo pohoda od Sodražice do Triglava, 
ki ga je organiziralo 
po 15 letih, in sicer 
med 16. in 20. 
avgustom 2011. 
Gre za nedvomno 
velik podvig tako 
za organizacijo kot 
izvedbo. Pohoda 
se je udeležilo 28 
pohodnikov, od 

Praznik Občine Sodražica 
Pišejo: Petra Marn, Darja Vetrih, Blaž Milavec
Foto: Marko Burger

Konec oktobra naša občina praznuje svoj 
praznik. Letos smo ga počastili še posebej 
slavnostno, saj je bil ob tej priložnosti odkrit 
spomenik ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije 
na trgu. Častni gost in osrednji govornik prireditve 
na trgu je bil dr. France Bučar, kar je dalo prireditvi, 
poleg častne straže garde slovenske vojske ter 
praporščakov in postroja veteranskih združenj in 
gasilcev, še poseben pečat. 

Sledila je slavnostna seja občinskega sveta, 
na kateri je župan podelil priznanja in nagrado 
tistim, ki so s svojim delom pustili sledi, po katerih 
je vredno stopati. Na podlagi spremenjenega 
pravilnika, s katerim je občinski svet dopolnil 
pravila in pogoje za podeljevanje priznanj, sta 
bili letos podeljeni dve županovi priznanji, tri 
priznanja Občine Sodražica ter zlata plaketa z 
denarno nagrado, ki sta si jo delili dve združenji, 
in sicer Združenje veteranov vojne za Slovenijo, 
Območno združenje Ribnica in Policijsko 
veteransko društvo sever območje Ljubljana.

6     SUHOROBAR                                                                                                                                                            november / december 2011



OBČINSKI PRAZNIK

tega 18 iz Sodražice, ostali pa so se jim pridružili na Vrhniki oz. 
Uskovnici. Organizatorji so se izkazali kot dobri vodje, poleg hrane 
in pijače so poskrbeli tudi za zdravstvene tegobe na poti. 

Priznanja Občine Sodražica

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORA je prejelo 
priznanje Občine Sodražica 
za udejstvovanje na področju 
gasilske javne službe. Društvo je 
bilo ustanovljeno leta 1921 in je 
90-letnico delovanja praznovalo 
ob prevzemu novega gasilnega 
avtomobila. Društvo deluje kot 
temeljna lokalna organizacija, 
ki vključuje posameznike z 
Gore z namenom skupnega, 
organiziranega in bolj učinkovitega 
odziva v primeru požara, naravnih 
in drugih nesreč. Društvo složno 
in vzorno deluje na področju 
gasilske javne službe, kakor tudi na 
področju povezovanja kulturnega 

in družabnega udejstvovanja v kraju. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAMOSTEC 
je prejelo priznanje Občine Sodražica za delovanje na področju 

gasilske javne službe 
in udejstvovanju pri 
kulturnem in družabnem 
življenju. Društvo  je 
bilo ustanovljeno pred 
prvo svetovno vojno in 
letos praznuje 90-letnico 
ustanovitve. Ob delovanju 
društva in članov je 
prostovoljna dejavnost na 
vasi ponovno zaživela v 

zadnjih letih, saj je prav gasilsko društvo gonilna sila vseh aktivnosti 
v vasi. Veliko prostovoljnih ur namenjajo za usposabljanje gasilcev, 
aktivno pa sodelujejo pri izpeljavi kulturnih dogodkov. Člani društva 
so složni vseh devetdeset let in kljub nenehnemu nihanju števila 
članov današnja mladina kaže zanimanje za gasilsko dejavnost. 

JOŽE LUŠIN je prejel priznanje za dolgoleten prispevek k razvoju 
športa v Sodražici. Z aktivnim delovanjem v sodraškem športu 
je vložil veliko truda in dragocenega časa za oživitev rokometa v 
Sodražici. Kot trener je svoje dolgoletne izkušnje znal prenesti na 

več generacij sodraške mladine, pod 
njegovim vodstvom pa so se kalili 
tudi rokometaši, ki so kasneje zaigrali 
na državnem nivoju. Svoje varovance 
je vzgajal v športnem duhu, da bi jim 
vzbudil veselje do športa in aktivnega 
preživljanja prostega časa. Jože Lušin 
je s svojim trudom in vztrajnostjo 
dosegel, da so mladi doumeli čar 

športa in svoj čas najbolje izkoristili. 

Zlata plaketa Občine Sodražica
ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO, 

OBMOČNO ZDRUŽENJE RIBNICA in 
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 

OBMOČJE LJUBLJANA 
sta letošnja dobitnika Zlate plakete Občine Sodražica.

 Veteranska združenja povezujeta člane veterane, ki so sodelovali 
v Manevrski strukturi narodne zaščite, Teritorialni obrambi in 
milici v času priprav na osamosvojitev in v vojni za Slovenijo. 
Osamosvojitev, ki je pri nas potekala sočasno z demokratizacijo 
družbe, je velik in kompleksen projekt, ki se je začel že v osemdesetih 
letih in zaključil z mednarodnim priznanjem naše nove države 
Republike Slovenije. Poleg dejavnosti civilne družbe, različnih 
skupin, združenj ter civilnih in političnih organizacij, so v tem času 
odločilno vlogo odigrale tudi naše varnostne sile. Že v decembru 
1989 je takrat slovenska milica preprečila izvedbo mitinga resnice, 
ki so ga želeli prosrbski skrajneži izrabiti za povzročitev nemirov in 
zaustavitev demokratičnih in domoljubnih gibanj v Sloveniji. Leta 
1990, ko je nova Demosova vlada začela pripravljati tudi temelje 
nove države in s tem tudi nove slovenske vojske, je odločilno vlogo 
na varnostnem področju odigrala Manevrska struktura narodne 
zaščite. Tu je pomembno vlogo odigrala tudi Sodražica. Štab 
Manevrske strukture v Ribnici, ki so ga sestavljali načelnik Peter 
Levstek, Anton Joras in France Mihelič, sami Sodražani, in ki je 
deloval v strogi tajnosti, je izbral sodraški Inles za skrivno območje 
skladiščenja več kot tri tone orožja za oborožitev novo formirane 
teritorialne obrambe na našem območju. V času osamosvojitvene 
vojne pa je kar nekaj naših občank in občanov sodelovalo v 
dejavnostih Teritorialne obrambe in policije. Obe združenji 
ohranjata spomin na čas osamosvajanja, na pogum, odločenost in 
povezanost ter enotnost prebivalcev Slovenije, se pravi na vrednote 
osamosvojitve Slovenije, ki so steber naše državnosti in narodne 
istovetnosti. 
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20 LET SAMOSTOJNOSTI

V petek, 28. 10. 2011, na občinski praznik Občine Sodražica, 
smo veterani OZVVS Ribnica in PVD Sever Ljubljana skupno s 
predstavniki občine Sodražica, v parku sredi Sodražice odkrili 
spomenik v spomin na čas osamosvajanja 1990–1991 in 20. 
obletnico osamosvojitve Slovenije. 

Župan Občine Sodražica Blaž 
Milavec je povabil častne goste. Prišli 
so župani sosednjih občin in druge 
pomembne osebnosti, med njimi 
tudi dr. France Bučar, ki je bil na 
svečanosti slavnostni govornik.  

OZVVS Ribnica pa je povabila 
predstavnike Območnih združenj 
iz Pokrajinskega odbora ZVVS 
Ljubljana okolica in PVD Sever 
Ljubljana. Prišli so uniformirani člani 
in praporščaki iz OZVVS Kočevje, 
Domžale, Lukovica, Vrhnika – 
Borovnica, Logatec, Litija, Grosuplje 
in Ribnica, člana in praporščak 
PVD Sever Ljubljana in praporščak 
ZVVS, upokojeni podpolkovnik 
Dominik Grmek, v vlogi praporščaka 
Manevrske strukture narodne 
zaščite 1990 ter praporščaki gasilcev 
GZ Ribnica iz PGD Sodražica. 
Sledila je koračnica pihalnega 
orkestra Glasbene šole Ribnica. 
Predstavnika Garde Slovenske 
vojske s poveljujočim častnikom sta 
pristopila k spomeniku in izvajala 
častno stražo.   

S prihodom praporščakov, 
uniformiranih veteranov in gasilcev se 
je pričela svečanost.

Po prihodu nosilcev Slovenske 
zastave, ki so jo nosili dva veterana 
OZVVS Ribnica, dva veterana 
PVD Sever Ljubljana in dva člana 
občinskih gasilskih društev, je sledila 
himna in dvig Slovenske zastave. 
Sledilo je veteransko dejanje, ki sta 
ga izvajala veterana OZVVS Ribnica, 
podpolkovnik SV Marko Preložnik in 
Jože Klun. V nadaljevanju so prisotni 
prisluhnili pozdravnem nagovoru 
podžupana Andreja Pogorelca, 
tudi veterana OZVVS Ribnica. V 
programu svečanosti so sodelovali 
učenci in strokovne delavke 
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica z 
mladinskim pevskim zborom in vzgojiteljsko-učiteljskim zborom 
ter upokojenski pevski zbor ter pihalni orkester Glasbene šole 
Ribnica. 

Domača moderatorka Nina Pirc Vovčko pa je prijetno 
povezovala program. 

Predsednik OZVVS Ribnica Peter Levstek je v svojem 
nagovoru med drugim omenil, da se odkritje obeležja postavlja 

v spomin na dogodke pred 21 leti, 
ki so bili pomembni za ta kraj. V 
drugi polovici leta 1990 se je v 
Sodražico tajno pripeljalo 3 tone 
orožja in streliva za oborožitev 110 
pripadnikov Manevrske strukture 
narodne zaščite. To orožje in strelivo 
se je tu dalj časa tajno varovalo v 
nekdanjem zaklonišču stavbe Inles 
Sodražica. V zaklonišče se je v 
začetku leta 1991 tajno pripeljalo in 
varovalo tudi 30 kosov avtomatskega 
orožja. Prisotni so prisluhnili tudi 
govoru slavnostnega govornika dr. 
Franceta Bučarja, starosti novejše 
slovenske politike.

Sledilo je odkritje spomenika 
v spomin zanamcem na delovanje 
pripadnikov MSNZ v letu 1990, 
pripadnikov Teritorialne obrambe 
1990–1991 in sodelovanje vaščanov 
v vojni za samostojno Slovenijo. 
Sam spomenik je osnovan tako, da 
je osnova v treh stebrih tetraedra 
različnih velikosti, ki je izdelan 
iz pohorskega tonalita. Tri višine 
spomenika oblike tetraedra 
simbolizira Triglav in simbol vojne za 

Slovenijo. Blizu spomenika je še drog, 
višine 6 m, za slovensko zastavo.

Spomenik so skupno odkrili 
župan Občine Sodražica Blaž Milavec, 
dr. France Bučar in predsednik 
Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Peter Levstek. Po 
odkritju je domač župnik Franc Bizjak 
blagoslovil spomenik. Sledil je odhod 
častne straže, predstavnikov Garde 
Slovenske vojske, praporščakov, 
uniformiranih veteranov in gasilcev 
ter kulturni program vključno s 
Pihalnim orkestrom Ribnica.

Veterani OZVVS  Ribnice so se 
udeležili tudi občinske slovesnosti, 
kjer smo OZVVS Ribnica in PVD 
Sever Ljubljana prejeli Zlato plaketo 
Občine Sodražica. Plaketi sta 

prevzela predsednik Peter Levstek in Franci Novak.

Odkritje spominskega obeležja v Sodražici                                                 

Piše: Borut Kozina

Zapis na spomeniku: 
Prebivalcem teh krajev, za domoljubje in 

enotnost ob osamosvojitvi Republike Slovenije
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DIPLOMANTI

V znanju je moč
Piše: Nina Pirc Vovčko

Tokrat vam predstavljamo diplomanta z dveh na prvi pogled 
zelo različnih področij, elektrotehnike in socialne pedagogike. 
Pa vendar se izkaže, da imata skupno točko – domala 
neskončno zanimanje za nova znanja, za ljudi in njihovo dobro. 
Tu sta Luka Košir in Tina Berčič.

Luka Košir 
iz Sodražice deluje po načelu Uči se, kot 
da boš večno živel, živi, kot da boš jutri 
umrl, ki ga vodi po izredno zanimivi poti. 
Oktobra letos je postal diplomirani inženir 
elektrotehnike. Naslov njegovega dela – 
Pregled električnih parametrov, komor in 
detekcijskih metod za deaktivacijo bakterij 
z ireverzibilno elektroporacijo – večini od 
nas verjetno ne pove veliko. Luka pojasnjuje 
takole: »Opravljal sem poskuse z bakterijo 
E.coli, kjer sem preverjal učinkovitost 
določenih električnih parametrov na 
preživetje bakterije. Poleg tega sem se 
ukvarjal še s pregledom literature in v sklopu naloge podal predlog 
sistema za hladno pasterizacijo tekočin in sterilizacijo vode.«

Zakaj ravno elektrotehnika? Luka izbiro fakultete z nasmeškom 
opiše takole: »Šel sem na izpadanje in s seznama črtal fakultete, ki 
sploh ne pridejo v poštev. Na koncu sem opazil, da so vse fakultete 
prečrtane, in sem se vpisal na tisto, ki sem jo prečrtal nazadnje.« 
Na študentska leta ima lepe spomine predvsem zaradi povezanosti 
»šedrške« ekipe, pri samem študiju pa je cenil le nekaj profesorjev 
zaradi njihove izjemne razgledanosti, strokovnega in uporabnega 
znanja.

Bolj kot znanje, ki ga je mogoče pridobiti na fakulteti, se mu 
zdi uporabno izobraževanje ob delu. Spoznanja strne v komentar: 
»Če bi lahko še enkrat izbiral, sploh ne bi šel na nobeno šolo. 
Izobraževal bi se sam, poleg dela, ter iskal najboljše mentorje z 
določenega področja. Od njih se dejansko naučiš nekaj uporabnega 
za vsakdanje življenje in napreduješ bistveno hitreje. Z uradnim 
nazivom ne pridobiš nič konkretno uporabnega, terja pa veliko 

časa.«
Pri Luku veliko več šteje 

neformalno znanje, katerega 
širina in globina presenetita. 
Odlični kitarist sedaj pravi, da 
je »kitaro zamenjal za kuhinjski 
nož«. Ustvarja nove recepte 
brez glutena, sladkorja in drugih 
nezdravih sestavin, v kuhinji pa 
združuje starodavne tradicije 
in filozofije s sodobnimi 
kuharskimi tehnikami. Poleg 
tega se aktivno izobražuje 

v smeri meta-medicine, ki odgovarja na vprašanja: Zakaj sem 
bolan? Zakaj jaz in zakaj ravno takrat? Ali so mikroorganizmi res 
povzročitelji bolezni? Luka pojasni, da meta-medicina pokriva vseh 
pet vidikov človeškega življenja – telo, um, duh, okolje in socialne 
interakcije. Z analizo vseh petih vidikov najdemo vzrok bolezni ali 
težave in jo nato odpravimo.

Področja, ki se jih Luka loteva, so zanimiva in znajo v 
prihodnosti koristiti številnim ljudem. Zato pozdravljamo njegovo 
neskončno radovednost in ukaželjnost, pa tudi odprtost za novo in 
neznano. Bravo!

Tina Berčič 
je danes doma v Ljubljani, vendar lahko za bralce Suhorobarja 
povemo, da se je še pred kratkim pisala Drobnič in da je prihajala 
iz Globeli. V nasprotju z veliko mladimi, ki do zadnjega in še 

mnogo dlje ne vedo, kaj točno 
si v življenju želijo, je Tina od 
petega razreda OŠ vedela, da si 
želi na Gimnazijo Želimlje, in od 
prvega letnika srednje šole, da si 
želi študirati socialno pedagogiko. 
Kmalu je začutila tudi željo, da bi 
delala kot vzgojiteljica v dijaškem 
domu, če se le da v Želimljah.

Zveni kot pravljica, pa je še 
kako resnično. Tini so se želje 
uresničevale druga za drugo. 
Tako je pred kratkim postala 
univerzitetna diplomirana socialna 
pedagoginja in nastopila službo 
vzgojiteljice, seveda v Želimljah, 

kjer je že davno odkrila svoj drugi dom. Njeno življenje so namreč 
že zgodaj zaznamovali salezijanci in njihovo delo. Začela je ceniti 
njihov odnos do mladih in način dela z njimi. Tako je začela delati 
kot animatorka ter nekaj časa vodila sodraški oratorij. Kasneje je na 

Mladinskem cehu usposabljala animatorje in voditelje oratorijev, se 
izobraževala v tujini … Njena pot dijakinje in študentke je postajala 
vedno bolj tlakovana s številnimi izkušnjami prostovoljnega dela in 
dela preko študentskega servisa.

V diplomsko delo z naslovom Potrebe mladostnic in vloga 
vzgojitelja v dijaškem domu je Tina vključila Don Boskov 
preventivni vzgojni sistem, ki je vodilo salezijancev, voditeljev 
in učiteljev v Želimljah, pa tudi animatorjev na oratorijih. Don 
Bosko namreč razmišlja takole: »V vsakem fantu (dekletu), še tako 
zapuščenem, je točka, dovzetna za dobro. Prva vzgojiteljeva naloga 
je najti to točko, to občutljivo vrvico srca, in jo ujeti.« Tudi Tina se 
pri svojem delu vzgojiteljice želi ravnati po njegovih načelih. 

Nasmejana in optimistična Tina pa se loteva tudi številnih 
hobijev, od katerih so ji zelo ljubi najrazličnejši športi, med drugim 
odbojka in ples. Rada tudi fotografira, oblikuje, potuje, kuha, striže 
in še marsikaj, tako da ji zares nikoli ni dolgčas. Zdaj je srečno 
poročena, želi si ustvariti družino ter se truditi za kakovosten 
zakon. V poklicnem življenju si želi nabirati izkušnje na področju 
vzgoje ter se dodatno usmerjeno izobraževati. Njeno načelo je: 
»Delam za danes in se trudim v tem dnevu narediti največ, kar 
lahko. Prihodnost prepuščam v Božje roke.« Želimo ji, da bi z 
Božjo in Don Boskovo pomočjo čim več mladim pomagala najti 
lastno pot, ki jo tako željno iščejo.
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V vseh igralnicah našega vrtca je bilo v Tednu otroka zelo zanimivo.
Medvedki in Levčki smo se odpravili na pohod v Smrekovec in uživali v 

toplem jesenskem soncu.
Vsi otroci vrtca smo si v šolski telovadnici ogledali predstavo Spet prišla 

je k nam jesen, ki so jo pripravile naše strokovne delavke. Veselo druženje 
smo nadaljevali popoldne, saj smo pred vrtcem pekli kostanj.

Zelo zabavno, zanimivo in poučno je bilo na obisku Policijske postaje 
Ribnica, kamor smo se Medvedki in Levčki odpeljali z avtobusom. Ogledali 
smo si avtomobile, prostore in opremo, ki jo policisti uporabljajo pri svojem 
delu in spoznavali poklic policista.

Za prijazen sprejem se zahvaljujemo PP Ribnica in vsem, ki so se 
ukvarjali z nami.

Metuljčki, Medvedki in Levčki smo odšli tudi v knjižnico, kjer nam 
ga. Anica Mohar vedno pripravi zanimivo pravljico. Tudi njej se prisrčno 
zahvaljujemo za Najprisrčnejšega velikana.

Utrinki v tednu otroka
Piše: Meta Hribar

Medvedke je medved obiskal še v igralnici. Spoznavali 
smo značilnosti te velike živali, ki velikokrat prilomasti v 
bližino naših hiš  in se o njem naučili pesmico. Medvedke 
smo si izdelali iz lesenih žlic in z njimi okrasili stene naše 
igralnice. 

Metuljčki in Medvedki na banki
Piše: Meta Hribar

V okviru Dneva varčevanja smo Metuljčki in Medvedki obiskali banko 
v Sodražici, kjer nas je prijazno sprejel g. Peter Maležič. Ugotovili smo, da je 
varčevanje zelo koristno, saj si s prihranjenimi evri, ki jih nabiramo v hranilniku 
lahko kupimo kaj lepega. Nekateri otroci že imajo svoj TOLI račun, na katerem 
imajo svoje prihranke. 

Ogledali smo si posebne kovance in ugotavljali, da nam na banki denarja ne 
dajo kar tako. Pokukali 
smo v prostor, kjer 
imajo shranjen denar 
in si pred banko 
ogledali bankomat in 
znak banke. 

G. Petru se 
zahvaljujemo za 
prijazen sprejem 
in pikapolonico v 
katero bomo metali 
kovance ter pesmice, 
ki nas bodo še 
naprej spodbujale k 
varčevanju.

Obisk predstavnika 
Poštne banke Slovenije
Piše: Meta Hribar

Da je varčevanje na vseh področjih vedno bolj 
pomembno, lahko slišimo in vidimo vsak dan v 
različnih medijih. Svoje znanje o varčevanju in 
pomembnosti le tega smo utrjevali ob obisku 
predstavnika PBS.

G. Tone Zupanc nas je obiskal kar v igralnici in 
nam pripravil prijetno in poučno urico ob zgodbi, 
kjer so varčevale živali. Pokazal nam je kovance in 
skupaj smo ugotovili, da niso vsi enaki in zanje v 
trgovini dobimo različno veliko stvari. S pomočjo 
g. Toneta smo si izdelali denarnice, kamor smo 
shranili denar, ki smo si ga izdelali kar iz papirja. 
Plastične kovance smo položili pod papir in nato 
barvali ter si tako pričarali denar, s katerim se bomo 
igrali doma ali v vrtcu. S temi evri res ne moremo v 
trgovino, smo se pa seznanjali z različnimi števili, jih 
poimenovali in tako spoznavali različne vrednosti.

Igrali, učili in zabavali smo se vsi. Zahvaljujemo 
se g. Tonetu za obisk in prijetno urico, ki jo je preživel 
z nami in s skupino Levčki. Prepričani smo, da se je v 
našem vrtcu imel lepo in nas bo obiskal še kdaj.
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Sončna jesen je kot nalašč za rolanje. Skupaj z organizacijo Lucky 
Luka smo pripravili rolerski športni dan za učence od 1. do 4. razreda 
centralne šole OŠ dr. Ivan Prijatelj in vse učence podružnice. Prvi trije 
razredi so imeli športni dan na igrišču v Sodražici, ker pa imamo pri 
Svetem Gregorju novo igrišče, smo v Slemenih organizirali športni 
dan za otroke podružnice, ki se jim je pridružil 4. razred OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica.  K Svetemu Gregorju so prišli peš, ta čas smo z 
ostalimi učenci izpeljali jutranje ogrevanje, tekalne in elementarne 
igre. Ko so prišli mentorji soorganizatorja športnega dne, smo 
opremili vse otroke za rolanje. Če kdo ni imel lastne opreme, si jo je po 
predhodni najavi izposodil od izvajalcev. Čisto vsak otrok, tako tisti, ki 
je rolanja že vešč, kot tisti, ki je prvič stal na rolerjih, se je nekaj novega 
naučil. Skupine so bile razdeljene glede na predznanje. Nekateri 
so se z rolerji zapeljali, drugi so se naučili pravilnega ustavljanja, 
slalomiranja in raznih rolerskih spretnosti. Po pridobljenih osnovnih 
rolerskih znanjih so 
potekale rolerske 
elementarne igre, 
tekmovanje v 
hokeju na rolerjih, 
ob koncu pa so se 
skupine pomerile 
še v kvizu o rolerski 
opremi in udeležbi 
pri igri na igralnih 
površinah (in ne v 
prometu!). 

Učenci so bili nad dnevom navdušeni in prijetno utrujeni. Bili 
smo ponosni, da smo lahko tako zanimiv športni dan izpeljali hkrati 
za vse otroke, saj smo izkoristili možnosti uporabe igrišč tako v 
Sodražici, kot pri Svetem Gregorju. 

Tradicionalni slovenski zajtrk
Piše: Katarina Žagar, vodja šolske prehrane

V petek, 18. novembra, smo tudi na naši šoli imeli tradicionalni 
slovenski zajtrk. Za zajtrk smo imeli kruh, med, maslo, jabolko in 
mleko. Domače mleko so nam podarili slovenski kmetje, čebelarji 
pa med. Zajtrku in pogovoru o pomenu zajtrka smo namenili 1. 
šolsko uro. Otrokom smo predstavili, da je ta hrana slovenskega 
porekla in poudarili  pomen kmeta kot pridelovalca hrane in čebele, 
ki so povezane s kmetijstvom in pridelavo hrane.

Učenci so novost z veseljem sprejeli in s slastjo pozajtrkovali. 
Ob tej priložnosti nas je obiskal župan, računovodkinja, ki dela tako 
na Občini kot v šoli, in čebelar v slovesni čebelarski uniformi. Po 
obisku v šoli so odšli še v vrtec, kjer so obiskali vse skupine otrok. 
Ob slovesno pripravljenih pogrinjkih so zajtrkovali tudi oni. 

Kot vemo, je zajtrk pomemben za zdravo rast in razvoj otrok. 
Pripomore k lažjemu učenju, boljšemu spominu in večji miselni 
zbranosti pri pouku. Menim, da je to korak bližje pri ozaveščanju 
mladih o pomenu zajtrka in pomenu uživanja lokalno pridelane 
hrane.

Rolerski športni dan za 
razredno stopnjo, 23. 9. 2011 
Piše: Ana Porenta



DRUŠTVA

Družimo in veselimo se
Piše: Milka Gornik

Tudi  v drugi polovici leta upokojenci nismo mirovali. Še vedno 
se dobimo vsak torek med deveto in deseto uro, ko je uradna ura 
naše vestne tajnice. Ob kavici steče prijeten klepet, obdelamo stare 
in kujemo nove načrte.

Takoj po Tržnem dnevu 
smo že začeli pripravljati 
srečanje jubilantov in 
zlatoporočencev, ki smo ga, 
tako kot vsako leto, pripravili 
v avgustu. Nekatere članice 
so izdelale praktična darila, 
pevci so poskrbeli za petje, 
za dobro razpoloženje so 
poskrbele tudi družabne igre 
in nepogrešljiva harmonika.

Šedržanke aktivne
Piše: Mateja Prijatelj

Kot je bilo že napisano, smo se v 
septembru Šedržanke odpravile na izlet 
v deželo Petra Klepca. V oktobru in 
novembru smo bile aktivne v drugi smeri. 

Ob občinskem prazniku konec oktobra smo 
svoj delček pomoči in spretnosti prispevale 
pri strežbi povabljenih po slavnostni seji ob 
počastitvi občinskega praznika.

V septembru smo organizirali izlet po Štajerski in Prekmurju. 
Udeležba je bila velika, vzdušje popolno, ob vrnitvi pa vsi 
zadovoljni. 

1. oktober je namenjen osebam, starejšim od 75 
let. Takrat smo vse povabili v dvorano osnovne šole, 
jim pripravili kratek kulturni program ter jih pogostili. 
Kako lepo je bilo videti vesele in nasmejane obraze ob 
sproščenem klepetu.

Naj se ob tej priložnosti v imenu društva  lepo 
zahvalim vsem uslužbencem v osnovni šoli, še posebej 
ge. ravnateljici za vso pomoč, ki so nam jo nudili pri 
izpeljavi tega srečanja. 

November je namenjen martinovanju. Letos se 
zaradi takšnih ali drugačnih razlogov žal ni prijavilo 
zadostno število oseb, tako da je martinovanje žal 
odpadlo. Bilo pa je lepo organizirano z bogatim 

programom, tako da je res škoda, ker je toliko truda nazadnje padlo 
v »vino«.

Z vso naglico pa se že bliža veseli december. Skušajmo ga čim 
lepše preživeti. Kot bi mignil, bo tu tudi štefanovo, ki nas po tradiciji, 
lahko rečem že desetletja, pospremi v novo leto. Organizacijski 
odbor vas že sedaj lepo vabi, da se ob koncu leta skupaj poveselimo, 
si stisnemo roke ter zaželimo, kaj drugega kot zdravja. 

Naj vas ob koncu vse skupaj lepo pozdravim ter zaželim miren 
božič in srečno novo leto 2012. Naj vas spremlja upanje, sreča, 
zdravje in dobrota.      

Že je bil tu november in ansambel 
Franca Miheliča se je pripravljal na 40-
letnico delovanja, na veliki spektakel, ki 
se je odvijal v Športnem centru Ribnica. 
Mnogi, ki ste bili na prireditvi in tudi 
drugim je verjetno že znano, da je ansambel 
Franca Miheliča s svojimi gosti navdušil 
vso dvorano, ki se je zelo hitro napolnila. 

Marsikdo se je moral obrniti, ker ni 
bilo več vstopnic, kajti te so bile že 
v predprodaji razprodane. Izpeljava 
takega koncerta pa seveda zahteva 
tudi dobro organizacijo, v katero 
so vključeni ljudje, ki delujejo 
na različnih področjih. Del te 
organizacije je bilo tudi Turistično 
društvo Sodražica in v okviru tega 
društva tudi Sekcija Šedržank. 
Šedržanke smo postregle z domačimi 
dobrotami, ki smo jih same napekle 

ter skupaj z gostinstvom Pugelj skrbele 
za strežbo in dobro počutje gostov.  

Bilo je zelo prijetno vzdušje in imele smo 
tudi možnost spregovoriti s člani ansambla 
Franca Miheliča in drugimi znanimi 
osebnostmi s sveta glasbe, novinarstva 

in politike. Fantje s Praprotna so zelo 
simpatični in prijetni sogovorniki. Tudi 
Lojze Peterle je rad klepetal z nami in nas 
celo povabil v Bruselj. Kdo ve, morda se 
bo pa res kdaj bralo članek z naslovom 
»Šedržanke v Bruslju«.

Ustvarjalnost Šedržank se je pokazala 
tudi konec novembra, ko smo se zbrale kar 
tako za  svojo dušo, da malo poklepetamo. 
Vendar smo združile prijetno s koristnim 
in izvedle delavnico, kjer smo izdelovale 
adventne venčke. Prav zanimivo je bilo 
videti koliko idej in spretnosti premoremo. 
Izpod naših rok so nastale kar lepe umetnine, 
ki smo jih potem odnesle na svoje domove.

Domače dobrote Šedržanek;  
Petrle in Šedržani – gremo v Bruselj
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Novice iz Zamostca
Pišw: Nuša Ambrožič

Na začetku meseca oktobra je PGD 
Zamostec prejelo vabilo na proslavo ob 
prazniku občine Sodražica, na kateri je 
bilo društvu izročeno občinsko priznanje. 
K udeležbi na proslavi so bili povabljeni 
vsi člani s paradnimi uniformami, da 
bi slovesno obeležili za naše društvo 
zelo pomemben dogodek. Vabilu se je 
odzvalo lepo število članov, istega dne 
so člani zastopali društvo še na prireditvi 
ob otvoritvi novega spomenika v parku 
v Sodražici. Občinsko priznanje je bilo 
društvu podeljeno za delo pri izvajanju 

gasilske javne službe ter udejstvovanje na 
kulturnem in družabnem področju. Veseli 
smo, da je bilo naše prostovoljno gasilsko 
društvo predlagano in izbrano kot dobitnik 
priznanja, saj je le-to dokaz, da delamo 
dobro tako na strokovnem - gasilskem 
področju kot na področju celotnega 
vaškega življenja. Priznanje je rezultat 
dela vseh posameznikov, ki prostovoljno 
in v prostem času izobražujejo mlade, se 
udeležujejo gasilskih vaj in izobraževanj, 
skrbijo za red in urejenost orodja in opreme 
v in okoli gasilskega doma ter skrbijo tudi za 
družabne trenutke. Veseli in ponosni smo, 
da je naš trud opažen in cenjen, priznanje 
pa nam je v spodbudo za nadaljnje delo. 
Ob razmišljanju, s čim vse si naše društvo 
zasluži priznanje, se pred očmi zavrtijo vsi 
dogodki, ki so zaznamovali iztekajoče se  
leto: januarski občni zbor, februarski pohod 
na Travno Goro, marčevsko pustovanje 
in praznovanje 8. marca, aprilska čistilna 
akcija, prvomajsko kresovanje, junijsko 
praznovanje 90-letnice s proslavo in gasilsko 
veselico, julijska gasilska vaja pri Martinovih, 
avgustovski dan ocrancu, septembrsko 
tekmovanje in sodelovanje na ribniškem 
sejmu. Ob kratkem pregledu ugotovimo, 
da je vsak mesec pripravljen dogodek, 
ki nas združi in v katerega je vloženega 
nemalo prostovoljnega dela in časa. 

Vsako leto se jeseni podamo na izlet in 
odkrivamo različne dele Slovenije. Ogled 
znamenitosti posameznega dela Slovenije 
združimo z izobraževanjem v gasilski 
stroki ali spoznavanjem orodja, opreme, 
tehnike in zgodovine gasilstva. Pri izvedbi 
letošnjega izleta nam je na pomoč priskočil 
Ernest Pirnat. Odpravili smo se po Beli 
krajini. Pot nas je vodila od Ankinega hisa v 
Tanči Gori (stara belokranjska zidanica) do 
Šokčevega dvora v Žuničih (tradicionalna 
belokranjska hiša), kjer smo bili navdušeni 
nad pristno belokranjsko govorico in 

dobrodošlico gostiteljev. V meglenem in 
mrzlem dnevu smo se ogreli ob ogledu 
Kuzminega mlina v Pobrežju, kjer nas 
je gospodar povabil v svojo zidanico in 
pogostil z letošnjim vinskim pridelkom. 
Seveda ne smemo pozabiti, da smo na vseh 
lokacijah preizkušali poleg mladega vina 
še pristno belokranjsko pogačo. V Metliki 
smo si ogledali Slovenski gasilski muzej 
in dan zaključili v vasi Krupa na turistični 
kmetiji Cerjanec. Naj se  ob tej priložnosti 
še enkrat zahvalimo Ernestu za organizacijo, 

vodenje ter dobro družbo. Dobrodošel tudi 
naslednje leto!

Opisana dogodka sta v večji meri 
zaznamovala vaško življenje, poleg njiju 
pa smo se ob dnevu mrtvih spomnili naših 
preminulih članov in obiskali njihove 
grobove. Z mesecem novembrom se je v 
večnamenskem prostoru gasilskega doma v 
Zamostcu začela tedensko izvajati telovadba 
za članice. Pod vodstvom Helene Troha se 
zbere do 15 članic različnih starosti,  ki ob 
vadbi skrbijo za kondicijo in dobro voljo. 
Štiri članice so se udeležile posveta gasilk 

regije Ljubljana II v Loškem 
Potoku. Na srečanju je 
sodelovala kot predavateljica 
naša  članica, Renata Troha. 
Ne smemo pozabiti na naše 
člane, ki redno opravljajo 
vsa tekoča operativna dela 
(pregled orodja in opreme, 
administrativna dela, testiranje 
radiovez in urejanje okolice 
doma). Sicer pa nameravamo 

v Zamostcu leto zaključiti z osvežitvijo 
znanja o vozlih v gasilstvu. Medse bomo 
povabili našega častnega člana, Franca Rusa 
iz Sodražice, ki ima na tem področju največ 
znanja daleč naokoli. 

Naj na koncu vsem članom, sokrajanom 
bralcem in ostalim občanom zaželimo lepo 
božično praznovanje, v novem letu pa 
veliko dobre volje, pozitivnega razmišljanja, 
strpnosti in medsebojnega razumevanja. In 
ker smo gasilci, še čim manj intervencij. Na 
pomoč!
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Spoštovani!

Ob iztekajočem se letu 2011 se v imenu PGD Sodražica najlepše zahvaljujem vsem 
krajanom naše okolice za vso pomoč pri dokončanju gradnje in obnovi gasilskega 
doma ter ob slovesnosti, pri prevzemu in otvoritvi gasilskega doma v uporabo. Še 
posebna zahvala gre vsem donatorjem za finančno ali drugo pomoč in tistim, ki 
so svoj prispevek od dohodnine namenili za dobrobit gasilstva v našem kraju, in 

upam, da boste to tudi v prihodnje. 

Tudi letos pripravljamo gasilski koledar, s katerim bomo med prazničnimi dnevi 
obiskali vsa gospodinjstva naselij Sodražice, Jelovca in Travne Gore z najlepšimi 

željami.

Vesel božič ter srečno novo leto 2012, ki prihaja, predvsem pa miru ter razumevanja 
med vami in nami.

PGD Sodražica
Metod Pucelj
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Fragmat Extrem v pokalu 
med osem najboljših v 
Sloveniji 
Piše: Tadej Levstek

Extremovi člani smo se po zmagoslavju v pokalu 
MNZ Ljubljana kot prvaki uvrstili v osmino finala. 
Žreb nam je naklonil obalnega ligaša, ekipo MNK 
Black&White. Z njimi smo se pomerili 21. 10. 2011 
v športni dvorani na Škofijah. Svojo vlogo favorita 
smo tudi opravičili in srečanje rutinirano dobili z 
rezultatom 0:3 (0:2), ter se tako uvrstili med osem 
najboljših ekip v Sloveniji. V tem tekmovanju je 
nastopilo 32 ekip.

V četrtfinalu nam je žreb namenil starega znanca, 
ekipo Dobovec Trgovina Jager, ki prihaja iz Rogatca 
(blizu Rogaške Slatine). Z njimi smo si stari znanci še 
iz mladinskih tekmovanj. Prvo srečanje smo odigrali 
9. 11. 2011 v ribniški športni dvorani. Ekipa Dobovca 
je pokazala, zakaj je čisto na vrhu v 1. SFL, saj ji kaj več 
kot polčas le nismo mogli nuditi resnejšega odpora. 

Fragmat Extrem : Dobovec Trgovine Jager 
1:6 (1:1)   

Na povratnem srečanju, ki smo ga odigrali 
23. 11. 2011 v Rogatcu pa se je še enkrat videlo, 
da je nasprotnik v danih razmerah (zaradi poškodb 
ni nastopila skoraj polovica naših fantov) kar malce 
premočan in tako smo še drugič klonili s končnih 
7:2, ter se tako povsem častno poslovili od letošnjega 
tekmovanja. 

Za nami je prijetna in predvsem nadvse poučna 
epizoda, iz katere smo se marsikaj naučili. Videli 
smo, kje smo dobri, kaj moramo še popraviti, tako da 
je tudi iz teh dveh tekem lahko iskati svetle plati, ki 
nam bodo v bodočnosti še kako koristile, če želimo še 
korak naprej. Za pristop, željo, znanje in borbenost pa 
vsem fantom vse čestitke. 

Kok pit bar Sodražica 
prvak MLMN Ribnica 2011
Piše: Tadej Levstek

Konec meseca oktobra se je končalo še eno medobčinsko prvenstvo 
MLMN Ribnica 2011, ki poteka pod okriljem športnega društva Lončar 
iz Dolenje vasi. V letošnjem tekmovanju je nastopilo osem moštev (Kok pit 
bar Sodražica, Pristava de-graz, Kmn Kot, Bar Majolka Ponikve, Grafit, Kmn 
Velike Lašče, Tšd Slemena in Avtopralnica Petek). Tekmovanje je potekalo v 
spomladanskem  delu, druga polovica  pa v jesenskem delu. Vse do zadnjega 
kroga se ni vedelo, kdo bo letos dvignil najvišji pokal. Liga je bila zelo izenačena, 
ekipe zelo skupaj. Na koncu se je le vse izšlo, tako kot so si želeli kok pitovci. 
Tako je naslov prvaka romal po nekaj sušnih letih zopet v Sodražico. Njihov 
neutrudni vodja Stane Hočevar je dobro bedel nad ekipo in tako v svojo zbirko 
zapisal še en pokal več. 

Iz njihovih vrst pa prihaja tudi letošnji najboljši strelec prvenstva. Z 28 
zadetki je to postal Jure Kordiš. 

 

30. 10. 2011 pa je potekalo še 12. pokalno tekmovanje občine Ribnica. 
Na pokalu je nastopilo vseh osem moštev, ki so nastopala tudi v ligaškem 
tekmovanju. Ekipe so bile razdeljene v dve tekmovalni skupini. V finalu sta se 
srečali ekipi KMN Kot in Kok pit bar Sodražica. Finale so tokrat prepričljivo 
dobili igralci KMN Kot z rezultatom 4:1. Tako je pri kok pitovcih še en pokal 
več za v vitrino, saj je tudi drugo mesto zelo lep uspeh.
Vsem igralcem, vodji Stanetu Hočevarju ter donatorjema Tomažu Pogorelcu 
in Mitji Rusu iskreno čestitamo in želimo, da uspeh ponovijo že naslednjo 
sezono.

Za KOK PIT BAR SODRAŽICA so nastopili; Miha Lovšin, Miha Čampa, 
Smajil Okić, Jaka Debeljak, Marko Košir, Mitja Zbašnik, Sebastjan Pogorelec, 
Stane Hočevar, čepijo – Matej Gregorič, Jure Kordiš, Žiga Lovšin, Blaž Arko, 
Marko Matelič in Mitja Rus, manjkata Nejc Mohar in Miha Poje.

1
2
3
4
5
6
7
8

moštvo
KOK PIT’ BAR SODRAŽICA
PRISTAVA DE-GRAZ
KMN KOT
BAR MAJOLKA PONIKVE
G R A F I T
KMN VELIKE LAŠČE
TŠD SLEMENA
KMN AVTOPRALNICA PETEK

T
14
14
14
14
14
14
14
14

Z
10
10
9
8
6
4
1
1

N
3
1
2
3
1
3
1
0

P
1
3
3
3
7
7
12
13

zadetki
58 : 32
75 : 57
52 : 27
43 : 33
47 : 40
42 : 58
18 : 65
30 : 53

točke
33
31
29
27
19
15
4
3

razlika
26
18
25
10
7

-16
-47
-23

Legenda: T – št. tekem, Z – št. zmag, N – št. remijev, P – št. porazov
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Extremovci na polno 
zakoračili v letošnja 
prvenstva v futsalu
Piše: Tadej Levstek

Medtem ko boste bralci to prebirali, sta 
za našimi igralci že dobra dva meseca potenja 
po športnih dvoranah širom Slovenije, saj se 
morajo tako naši člani kot najmlajši prepeljati 
skozi celo Slovenjio, da osvojijo kako točko. 

Najhitreje so tekmovanja začeli člani, 
ki jih čaka zelo naporno in predvsem dolgo 
prvenstvo. Nad njihovim poveljevanjem 
skrbim kar sam. Zaupana pa mi je tudi 
selekcija U21, ki je bila lani podprvak v tem 
tekmovanju, in s katero imamo podobne 
skrite želje tudi v letošnjem tekmovanju. 
Ekipa U18 je doživela kar nekaj sprememb 
in jim ne nalagamo posebnega bremena, tako 
da naj le pridno in lepo igrajo, nagrada pa se 
hrani za kasnejše sezone, ko bomo kmalu 
zopet lahko sestavili ekipo, ki bo mešala 
štrene tik pod slovenskim vrhom. Nad njimi 
bedi trener Marko Matelič z zmagovalno 
mentaliteto, ki jo bo, upajmo, čim bolj 
uspešno prenesel na te mlade fante. Ekipa 
U15 je glede na lansko sestavo tudi doživela 
precej sprememb, vključenih je kar nekaj 
novih fantov. So generacija, ki obeta in se 
lahko tudi letos vključi v boj za odličja. Tudi 
tu imamo novega trenerja. V tej vlogi se za 
enkrat nadvse uspešno poskuša Miha Čampa, 
ki igra tudi za člansko moštvo. Morda se je 
pokazalo še največ organizacijskih težav pri 
ekipi U13, ki jo sestavljajo igralci kar iz vseh 
treh občin. Vendar smo tudi tu našli odlične 
rešitve, ki jih lahko v največji meri pripišemo 
Jožetu Zidarju, ki je alfa in omega vseh 
selekcij, človek brez katerega bi si potovanja 
in logistične stvari kar težko predstavljali. Na 
mesto trenerja pa je priskočil na pomoč Mitja 
Mihelič, ki je dokazal, da mu tudi ta naloga ni 
tuja, da ima že nekaj trenerskih izkušenj pri 
delu z mladimi, saj ima ekipo z vseh vetrov, ki 
kljub temu odlično meša štrene najboljšim. 

Vse podrobnosti iz naših tekmovanj pa si 
lahko zelo natančno preberete na naši spletni 
strani http://www.sd-extrem.si/  in na strani 
http://www.futsal.si/, kjer lahko vidite vse 
rezultate, strelce, lestvice itd.

Skupaj z mojimi ožjimi sodelavci, ki se po 
vseh močeh trudimo, da bi bili vsi kar se da 
čim bolj zadovoljni in uspešni tako z nastopi 
kot s samimi rezultati, vam ob tej priložnosti 
želimo vesel in srečen božič in pa še lepše, 
bolj zdravo in uspešno novo leto 2012, ki naj 
nam prinese obilo lepega tako na osebnem 
kot športnem področju. 

Na tretjem 3. Extremovem dnevu zopet 
živahno
Piše: Tadej Levstek

V nedeljo, 23. 10. 2011, smo extremovci organizirali že tretji tradicionalni »extremov 
dan futsala«, ki je namenjen najmlajšim.  Že v zgodnjih jutranjih urah so se zbrali igralci 
U11. Na turnirju je nastopilo šest ekip (NK Velike Lašče, Fragmat Extrem Sodražica, 
Fragmat Extrem Loški Potok, Fragmat Extrem Ribnica in Fragmat Extrem Nova 
vas). Razdelili smo jih v dve skupini. Čeprav rezultat ni bil v ospredju, vseeno omenimo 
dobitnike pokalov. V tekmi za tretje mesto sta se pomerili ekipi Fragmat Extrem Loški 
Potok in Fragmat Extrem Nova vas. Boljši so bili slednji in tako osvojili svoj prvi pokal, 
saj fantje trenirajo šele dobre tri mesece. Ob tej priložnosti jim iskreno čestitamo in želimo 
dobro treniranje tudi vnaprej. 

V finalu pa sta se pomerila večna tekmeca NK Velike Lašče in Fragmat Extrem 
Ribnica. Naši igralci so bili tokrat boljši in so z evrogolom Žiga Nosana dvoboj odločili  
z 1:0. 

Za njimi so nastopili igralci U18. Na turnirju so nastopile ekipe; Fragmat Extrem, 
FSK Stripy (Škofja Loka) in KMN Vuko (Ljubljana). 

Bili smo priča lepim nogometni predstavam, ki so jih pokazale vse tri ekipe. Z velikim 
optimizmom lahko pričakujemo, da bomo tudi iz te mlade in nadarjene generacije 
kmalu dobili kakšnega uspešnega igralca, ki ga bomo lahko priključili bolj izkušenim in 
preverjenim igralcem, da se bo njegovo znanje še hitreje nadgrajevalo.   

Rezultati tekmovanja U11:
1. NK Velike Lašče 1                       4:0        Fragmat Extrem Nova vas
2. Fragmat Extrem Ribnica             0:0        NK Velike Lašče 2    
3. Fragmat Extrem Sodražica         1:4        Fragmat Extrem Nova vas    
4.  Fragmat Extrem Loški Potok      5:0        NK Velike Lašče 2
5.  NK Velike Lašče 1                      6:1        Fragmat Extrem Sodražica    
6.  Fragmat Extrem Ribnica            2:1        Fragmat Extrem Loški Potok  

    

Vse tekme so potekale 
v duhu fair playa, tako da 
smo dobili pozitivni vtis, 
da mladi tekme resnično 
potrebujejo, tako da se 
ob istem času na istem 
mestu ponovno srečamo 
v prihodnji sezoni.

Tekma za 5. mesto
Fragmat Extrem Sodražica      1:0     NK Velike Lašče 2                                                 
Tekma za 3. mesto
Fragmat Extrem Loški Potok      1:2      Fragmat Extrem Nova vas    
Finale
Fragmat Extrem Ribnica      1:0 NK Velike Lašče1  

Vse tekme je sodil Suad Okić.

Rezultati tekmovanja U18:
1. KMN Vuko            2:1      Fragmat Extrem
2. Fragmat Extrem    1:0      FSK Stripy
3. KMN Vuko            5:2      FSK Stripy

Vse tekme je sodil Dušan Andoljšek.
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Balinanje
Piše: Miran Štupica

Končan je jesenski del tekmovanja 
v drugi državni ligi center. Med osmimi 
ekipami BŠK Sodražica trenutno zaseda 
6. mesto z dvema zmagama in jo pred 
spomladanskim tekmovanjem čaka še 
boj za obstanek. 

Prav tako je končan jesenski del 
tekmovanja v ligi Območne balinarske 
zveze Dolenjske, kjer nastopa druga 
ekipa BŠK Sodražica,  ki med petimi 
ekipami trenutno zaseda tretje mesto. 

S tekmovanjem bodo sodraški 
balinarji nadaljevali v obeh ligah na 
začetku maja 2012. V tem času pa 
bodo po dolgih letih premora skušali 
ohraniti dobro formo s tekmovanjem 
v zimski ligi v balinarski dvorani BŠK 
Ljubljana Šiška, na katero jih vežejo lepi 
spomini. V tej dvorani se jim je letos 
končno posrečilo uvrstiti v višji rang 
tekmovanja, in sicer drugo državno 
ligo.

Predstavniki Tekaške sekcije ŠD 
Sodražica tudi v jesenskem času nismo 
počivali. Udeležili smo se tekem, ki 
štejejo za Dolenjski in Notranjski pokal in 
najbolj množičnega tekaškega tekmovanja 
v Sloveniji, Ljubljanskega maratona. 
Za zaključek sezone smo se odpravili 
v sosednjo Hrvaško in se udeležili 1. 
adventnega maratona v Crikvenici. 

Najbolj odmeven rezultat med 
sodraškimi tekači je dosegel Darko 

kategoriji dosegel tudi na teku v Crikvenici. 
Ravno tako je Darko Rovanšek na tekih v 
Novi vasi in Šentvidu pri Stični posegel 
po dveh tretjih mestih v svoji kategoriji, 
na teku v Kočevju pa je osvojil odlično 2. 
mesto v kategoriji.

Tudi ostala člana Tekaške sekcije ŠD 
Sodražica Sebastjan Starčević in Ivan 
Ruparčič sta dosegla lepe rezultate, glede 
na to, da sta s tekmovanji začela v letošnji 
sezoni.

17. tek Veronike Deseniške, Kočevje, 
28. 8. 2011 (na 10 km)
Darko Rovanšek  – 2. mesto v kategoriji
Matjaž Arko  – 3. mesto v kategoriji
Lojze Sterle – 3. mesto v kategoriji
Ivan Ruparčič – 8. mesto v kategoriji

Uspešen jesenski del tekmovanj Tekaške 
sekcije ŠD Sodražica
Piše: Lojze Sterle, foto: Tadej Levstek, Helena Starčević

Rovanšek na Ljubljanskem maratonu, 
in sicer 1. mesto v kategoriji na 42,95 
km, s časom 3.08,28. Pohvala pa gre 
tudi Sebastjanu Starčeviću, ki se je prvič 
preizkusil v malem maratonu (na 21,098 
km) prav na Ljubljanskem maratonu in 
dosegel lepo uvrstitev. 

To pa ni edina medalja, ki smo jo osvojili 
tekači. Matjaž Arko in Lojze Sterle sta na 
teku v Kočevju dosegla 3. mesto vsak v svoji 
kategoriji. Lojze Sterle je 3. mesto v svoji 

V nadaljevanju pa še pregled tekem in rezultatov jesenskega dela tekmovanj:

Krpanov tek, Nova vas, 11. 9. 2011 
(na 6,7 km)
Darko Rovanšek – 3. mesto v kategoriji
Matjaž Arko – 5. mesto v kategoriji
Lojze Sterle – 6. mesto v kategoriji
Ivan Ruparčič – 6. mesto v kategoriji

Tek po Lavričevi poti, Šentvid pri 
Stični, 25. 9. 2011 (na 10 km)
Darko Rovanšek – 3. mesto v kategoriji

Obkolpski tek, Žaga, Dol, 2. 10. 2011 
(na 13,5 km)
Darko Rovanšek – 4. mesto v kategoriji
Sebastjan Starčević – 6. mesto v 
kategoriji

Ljubljanski maraton, 23. 10. 2011
Darko Rovanšek – 1. mesto v kategoriji 
(na 42,95 km)
Matjaž Arko – 55. mesto v kategoriji (na 
21,098 km)
Sebastjan Starčević – 136. mesto v 
kategoriji (na 21,098 km)

1. adventni maraton, Crikvenica, Hrvaška, 27. 11. 2011 (na 21,098 km)
Lojze Sterle – 3. mesto v kategoriji 
Darko Rovanšek – 4. mesto v kategoriji 
Sebastjan Starčević – 13. mesto v kategoriji 

Ob zaključku tekaške sezone zahvala 
Športnemu društvu Sodražica in Občini Sodražica. 

Vsem bralcem Suhorobarja pa želimo srečno in uspešno 2012.
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V soboto, petega novembra, je bil v dvorani Športnega centra 
Ribnica jubilejni koncert ob 40 letnici več kot uspešnega ustvarjanja 
ansambla, ki je Sodražico, Ribniško dolino, krošnjarja, Ribn’čana 
Urbana in ostale ikone dežele suhe robe in lončarstva ponesel preko 
občinskih in narodnih meja. Mirne duše lahko zapišemo, da je 
Franc Mihelič za Sodražico, Ribnico in okolico, kot so bili ABBA za 
Švedsko, Beatli za Veliko Britanijo itd. Preko dva tisoč obiskovalcev 
je uživalo v več kot dveurnem koncertu presežkov. Izvrstna avdio 
in video podpora, snemanje koncerta v sodobni HD tehniki, 
surround zvoku, je koncertu 
dala še poseben pečat. V vsakem 
kotičku dvorane smo lahko slišali 
čist zvok, bilo je sozvočje mojstrov 
glasbe na odru in Jožeta Pirmana 
za mešalno mizo. Obiskovalci 
so si bili po koncertu enotni: 
»Zamuditi kaj takega, bi bil greh,« 
se je slišalo pri izhodu iz dvorane. 
Navdušeni obiskovalci so prišli iz 
vse Slovenije, iz Belgije, Avstrije 
in Italije. Vodja in ustanovitelj 
ansambla Franc Mihelič je povedal, 
da je bila ta večer v Ribnici ne samo 
Slovenija, temveč srednja Evropa v 
malem. Bernardi, Francu in Tadeju 
Miheliču, Ivanu Hudniku, Milanu Kokalju ter voditeljema večera, 
Tjaši Hrobat in Juretu Sešku, so se na odru pridružili še Francova 
hči Nataša Mihelič Kolonič, Tadejeva izbranka Ylenia Zobec, 
klarinetisti Bojan Zeme, Mitja Marošek, Grega Vindiš, baritonist 
Boštjan Merzdovnik, harmonikar Robert Goter, ansambel pa so 
spremljala godala Orkestra Simfonika Vrhnika.

Franc Mihelič je v svoji karieri napisal več kot 300 skladb, prejel 
številna priznanja in poleg Slavka Avsenika ter Lojzeta Slaka velja 
za enega od treh velikanov slovenske narodno-zabavne glasbe. 

Pokojnemu Lojzetu Slaku so se na koncertu še posebej poklonili. 
Nihče v dvorani, tudi člani organizacijskega odbora niso vedeli, da 
se bodo na odru pridružili legendarni Fantje s Praprotna, vokalisti v 
ansamblu Lojzeta Slaka. Dvorana je onemela, ko so fantje stopili na 
oder, in ko je Franc Mihelič začel igrati ponarodelo V dolini tihi je 
občinstvo vstalo, pri marsikom smo opazili solze v očeh, na koncu pa 
val navdušenja nad potezo večera. Pri Miheličih je bila glasba vedno 
doma, Francov oče je bil glasbenik, ravno tako starejši brat. V rani 
mladosti doma nad Francovim igranjem harmonike niso bili ravno 

navdušeni, niso mu pustili igrati. 
Usoda je hotela, da ga je v sosednji 
vasi med igro z žogo, ta pripeljala 
do okna, kjer je v notranjosti 
zagledal harmoniko. Pred hišo je 
bil toliko časa, da so ga vprašali, 
zakaj stoji pred hišo in se ne igra z 
žogo? Povedal jim je, da je opazil 
harmoniko. Gospa mu je odvrnila: 
»Ja, saj ti si Miheličev, gotovo tudi 
ti znaš igrati na harmoniko,« in 
tako se je po Francovih spominih 
vse skupaj začelo. Danes, po vseh 
teh letih, igra harmoniko tudi po 10 
ur na dan, za ansamblom je nešteto 
nastopov. Bilo je obdobje, ko so 

imeli več kot 150 nastopov na leto, kar je več kot tri nastope na 
teden. Idej, pravi izumitelj pet prstnega igranja na ‘frajtonarico’, ne 
zmanjka in na obzorju je že njihov nov projekt. Za pokušino smo 
na koncertu slišali Škrnicelj kostanja. Glasbi sta se posvetila tudi 
Miheličeva otroka, Nataša in Tadej. Oba ustvarjata glasbo, Tadej 
se preizkuša tudi kot producent in organizator. Jubilejni koncert je 
namreč njegovo delo in za odličen prvenec mu lahko ob pomoči 
prijateljev, Občine Sodražica in Turističnega društva Sodražica, 
več kot čestitamo. Ansamblu pa še na mnoga leta! 

Veličastno, neponovljivo
40 let ansambla Franca Miheliča
Piše: Marko Modrej

V počastitev praznika Občine Sodražica je Klub harmonikarjev Urška v 
nedeljo, 30. oktobra, v dvorani Osnovne šole Sodražica pripravil že deveto 
revijo domačih ansamblov. V dveurnem programu so nastopili: Mladi 
harmonikarji Urška, Ansambel Nemir, Ansambel Zdomarji, Ansambel 
Erazem, Ansambel Roka Žlindre, Ansambel Javor, Ansambel Zakrajšek, 
Ansambel Tonija Verderberja in Ribniški pušeljc. Prireditev je bila posvečena 
velikanu slovenske narodno-zabavne glasbe Lojzetu Slaku. Vsak od ansamblov 
je poleg dveh svojih, zaigral tudi eno Slakovo skladbo. Še enkrat se je izkazalo, 
da je sodraška dvorana za takšno prireditev premajhna in veselimo se že, da 
bo prihodnje leto lahko jubilejna, deseta revija domačih ansamblov, v novi, 
večji dvorani. Klub harmonikarjev Urška, kot je povedal predsednik kluba, 
Franc Lesar, prihodnje leto obeležuje še dva jubileja. Avgusta bodo priredili 
že dvajseto tekmovanje harmonikarjev, klub pa bo praznoval 15 let uspešnega 
delovanja.

Klub harmonikarjev Urška pripravil še en nepozaben koncert
Piše: Marko Modrej, foto: Drago Košir
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V začetku novembra je bila na gradu Turjak otvoritev slikarsko, 
kiparske razstave LICE-Ribnica. Razstava je postavljena v viteški 
dvorani, stolpu, na dvorišču in pred gradom. Razstavljene slike in 
kipi so rezultat triletnega ustvarjanja likovnikov iz LICA (likovni 
center).

Odziv na otvoritev je bil nad pričakovanji. Obisk, ki bi ga 
bil vesel vsak še tako znan in cenjen umetnik. Zato smo bili vsi 
ustvarjalci in organizatorji razstave veseli in počaščeni.

To je šolska razstava, ki prikazuje delo slušateljev LICE, od 
prvega do tretjega letnika, zajema osnove risbe in kiparstva, pa do že 
zahtevnejših del npr. figure v naravni velikosti in abstrakcijo (pred 
gradom). Del razstave je namenjen tudi umetniški fotografiji.

LICE deluje četrto leto, obiskuje ga nad sedemdeset likovnikov 
vseh starosti (15 do 70 let). Usmerja in vodi nas približno 15 
mentorjev različnih usmeritev (slikarji, kiparji, umetnostni 
zgodovinarji, arhitekti, fotografi). Obiskujemo tudi razstave od 
Benetk do Londona, Zagreba …  LICE  že na začetku presega 
ozke občinske meje, saj slušatelji in mentorji prihajajo v Ribnico 
iz krajev od Ljubljane do Kočevja, Cerknice do Trbovelj in vse kar 
je vmes. Delovanje centra je finančno in moralno omogočila in 
podprla občina Ribnica oz. vodstvo le- te. Nastalo je nekaj, kar ne 
prinaša denarja, še manj dobička, ampak ‘’samo’’ veliko veselja nam 
slušateljem in možnost mladim diplomantom akademije, da svoje 
znanje prenesejo na druge.

Pri postavitvi te obsežne razstave se zahvaljujem za pomoč in 
podporo pokrovitelju Občini Velike Lašče in JZTK. Podžupanja 
gospa Tatjana Devjak nas je tudi prijazno nagovorila in pozdravila. 
Zahvaljujemo se tudi pevki Amadeji Košir, kitaristki Pavli Lušin in 
ženskemu odboru SDS Velike Lašče, ki je poleg LICE pokril večino 
stroškov in organiziral vse, kar je potrebno, da je otvoritev postala 
tudi družabni dogodek. 

V odmevu časa - razstava LICE Ribnica
Piše: Mojca Ahac

Zahvalni dan, dan hvaležnosti…
Piše: Ljubica Košir

Poznam skupnost, ki dela za mlade in z mladimi, ki poleg 
zahvalne nedelje vsako leto praznuje tudi dan hvaležnosti. Kako 
lepo praznovanje, kako lep dan, kako lep zgled mladim. Če je vse 
povezano še z medsebojno naklonjenostjo in spoštovanjem, je dan 
še lepši.

Na poseben način, smo  krajani 
Sodražice konec oktobra izrazili dan 
hvaležnosti ob 20-letnici naše domovine, 
ob blagoslovu spomenika na trgu. Gotovo 
je vsak izmed nas ob tem dogodku zaslutil, 
da smo zares srečna generacija v deželi 
pod Triglavom, saj živimo v naši prelepi 
samostojni Sloveniji, kar so si želeli tudi  
mnogi naši predniki. 

Slovesno smo letos praznovali tudi 
zahvalno nedeljo v naši župniji. Ob 100-
letnici rojstva in 20-letnici smrti našega nekdanjega župnika in 
pozneje škofa,  smo se pri sv. maši in 19. novembra tudi s koncertom, 
ki ga je izvajal župnijski pevski zbor, s hvaležnostjo spomnili dr. 
Stanislava Leniča, ki je bil med Sodražani zelo priljubljen. Njegova 
veličina srca in duha nam vsem, ki smo ga poznali in se z njim 
srečevali, še danes ostaja v živem in nepozabnem spominu. Ob tej 
priliki smo se zbrali tudi ob novo postavljenem križu pred cerkvijo, 
kot spominu na minuli evharistični kongres. Zares smo doživeli lep 
praznični zahvalni dan!

Gotovo je prav, da smo kot skupnost občanov  vedno  bolj 
povezani in hvaležni za mnoge stvari, ki so se letos zgodile 
med nami, za mnoge talente, ki so nam podarjeni in jih lahko 
uporabljamo tudi v korist širše družbene skupnosti. Z združenimi 

močmi smo že večkrat dokazali, da se tudi 
v Sodražici dogaja marsikaj koristnega, pa 
tudi zabavnega.  

Vsaka generacija – od najmlajših 
do najstarejših lahko prispeva svoj 
kamenček v mozaik naše skupnosti. 
Včasih je potrebno le malo dobre volje 
ter medsebojne naklonjenosti in že 
lahko storimo kaj dobrega na različnih 
področjih.

Ob iztekajočem se letu običajno 
naredimo različne vrste »inventur« 

in se obrnemo tudi na prehojeno pot. Ko se ozremo po sodraški 
dolini, lahko opazimo, da je bilo v nekaj letih izpeljanih kar nekaj 
projektov, za kar ima veliko zaslug tudi naš župan, ki je poleg 
občinskih sodelavcev prvi odgovoren za izvedbo le-teh na občinski 
ravni. Njemu in vsem odgovornim iskrena hvala.

Vsem krajanom in tudi sebi iskreno želim, da bi bilo leto, ki 
je pred nami SREČNO in USPEŠNO za vsakogar izmed nas, saj 
vemo, da je srečen le tisti, ki srečo deli z drugimi.
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Prejmi lep pozdrav,
saj veš čigav, saj veš od kod, pa pridna bod
Piše: zbiratelj Peter Lesar

Danes sem in tja po atmosferi potujejo kratka elektronska 
sporočila. Vsebinsko bogatejša, ljubkejša in tista, ki prinašajo srečo, 
nekaj časa nosimo s seboj, potem pa jih nekega dne, s pritiskom na 
nekaj tipk izbrišemo. Kdove ali se kje zataknejo in jih bodo nekoč 
digitalni antropologi lahko ujeli in napisali zanimivo raziskavo na 
podlagi njihove sporočilnosti. Le kake na smrt zaljubljene ženske jih 
prepisujejo v skrivne beležke. Včasih se tudi sam zalotim, da si svoje 
najljubše prejete ali poslane poskušam zapomniti, kar ni lahko, a za 
spomin bolje kot česen.

Pisanje voščil na razglednice čedalje manj uporabljamo, 
predvsem mlajši. Ravno lani je minilo 140 let, kar se je v poštnem 
prometu pojavila prva ilustrirana dopisnica oziroma predhodnica 
današnje razglednice, ki jo vse bolj izpodriva elektronsko pošiljanje 
pozdravov in slik. Toda čeprav se njena doba zlagoma izteka, ohranja 
stara razglednica izjemen zgodovinski in kulturni pomen.

Raznolikost motivov razglednic naše mladosti lahko naštejemo 
na prste ene roke in še malo. Kraji in mesta, motivi cvetja in ikeban, ki 
so bili videti, kot da vedno dobivaš eno samo razglednico, zaljubljeni 
pari, sončni zahodi, majhni mucki ali kužek v košari in pogosto ljubki, 
igrajoči se otroci. In pa seveda novoletni in velikonočni motivi, ki si 
zaslužijo svojo zgodbo. Sladki so bili časi, ko je v nabiralniku ali na 
tleh pri vhodnih vratih enkrat sredi dopoldneva pristala razglednica. 
Razglednice imajo dve plati svoje zgodbe, motiv in besedilo. Tudi 
nabor sporočil, ki so jih prinašale na svoje prazne strani, v glavnem ni 
bil ravno raznolik. Nekdaj je bilo vse, kar je prišlo po pošti dragoceno. 
Prebrane razglednice so imele še nekaj časa domovinsko pravico na 
kuhinjskem pultu ali zataknjene za okvir kakega gobelina, potem pa 
jih je čakala dostojna pokojnina v kartonasti škatli od čevljev, nekje 
za omaro. Ta prosti spis o razglednicah pišem zato, ker se mi je zgodil 
nepričakovani dogodek, poln čustev. Nikoli si nisem predstavljal, da 
bom v svojem zapisovanju prišel tako hitro do trenutka, ko bom moral 
napisati, da je vsaka podobnost z resničnimi osebami zgolj naključje. 
V nedeljo me je pritegnilo nekaj nerazložljivega in na boljšem trgu, 
kamor večkrat zaidem, sem kupil zatohlo vrečo razglednic. Zvečer 
sem si jih, kot da bi se igral igro spomin, razdelil po motivih. Poznani 
in nepoznani kraji, spomeniki revolucijam, hiša cvetja, Skopje, 
Beograd, Ribnica, Sodražica, Poreč in Pariz, nič ni manjkalo, lahko 
bi sestavil vizualni zemljevid cele Evrope, s poudarkom na domovini. 
Vrtnice, narcise, hortenzije, nageljni, pravi rajski vrt. Ogromno 
velikonočnih jajc, piščančkov, novoletnih jelk, srnic in jelenčkov, 
dedkov Mrazov, mediteranskih osličkov in nabožnih motivov. In ker 
imajo razglednice dve plati, sem začel prebirati tudi besedila in sledilo 
je veliko odkritje. Moje nove razglednice pripovedujejo tridesetletno 

zgodbo ene same družine iz ljubljanske ulice z lepim imenom. Skozi 
del razglednic, ki sem jih prebral, sem opazil, da tonem v tuji usodi.  
Odkrili so se mi drobni koščki sorodstveno povezanih usod. Bila sta 
ona in on, ki je odšel nekam daleč s trebuhom za kruhom. Medtem 
je ona rodila njunega sina in se sama prebijala skozi vsak dan, on pa 
je iz daljav pošiljal redke blago slajene pozdrave. Njena sporočila, ki 
so zagotovo tudi potovala čez lužo, v tej zbirki niso ohranjena. Rodila 
se je še hči in pozneje se je očka vrnil. Otroka sta, kot vsi, hodila v 
kolonije na bližnje obale in k babicam na deželo. Na razglednicah 
je jasno viden razvoj njune pisave in napredovanje v razmišljanju. 
Seveda je deklica mnogo zgovornejša, vztrajnejša in bolj pridna za 
pisanje. Njena besedila s počitnic so: … vsak dan krmim zajčke, zelo 
so lepi. Reci atiju, naj pošlje dediju bon za bencin, nima za kosilnico. 
Imam se lepo, rada jem. V soboto vas počakam na postaji … Fant je 
preživel vojsko in na razglednicah pošilja svoje želje in zahvale. Od 
doma so, predvidevam, namesto razglednic potovali paketi. Zelo 
zabavne so razglednice, ki jih je po vrnitvi dobival od sovojakov, v 
bornih stavkih popisane usode mladih fantov, raztresenih po vseh 
republikah. Oglašati so se začela tudi njegova dekleta, pogosto brez 
podpisa, nagajivo in skrivnostno. Imeli so tudi iskrivo sestrično, ki 
je pošiljala samo motive zaljubljencev, njena sporočila pa so bila 
eno samo blagohotno klepetanje. Hči je bila nekako bolj zadržana, 
kmalu je rodila in se odselila precej daleč, nič pa ne kaže, da bi se s 
kom poročila. Brat se je odpravil po finančno podlago za prihodnost 
v Irak, kar je bilo v osemdesetih letih precej aktualno. Iz božično 
novoletne in velikonočne kolekcije je jasno razviden nabor tetk 
in stricev in natančno vidiš tiste z domišljijo in druge, ki nikoli ne 
spremenijo niti besede v svojem besedilu. Vse te razglednice so 
napisane z naveličano pisavo, saj so bila po navadi praznična besedila 
enaka za vse prejemnike.

Morda je tudi na vašem podstrešju shranjen preprost mozaik iz 
zgodovine vaše družine, začinjen s poštnimi žigi in znamkami. Ne 
zavrzite jih, poglejte jih skupaj s svojo družino, družbo, prijatelji in 
obujajte lepe spomine … Smo v mesecu, v katerem si izmenjamo 
največ želja in ostalih voščil, zato je prav, da se tudi v času hitrega 
napredka in novih tehnologij potrudimo in napišemo prijazno 
voščilo na razglednico, še posebej lahko uporabimo razglednice 
krajev Sodraške doline, in s tem ohranjamo zgodovinski in kulturni 
pomen razglednice in naših krajev (razglednice naših krajev dobite 
na pošti, v župnijski cerkvi, v frančiškanskem samostanu Nova Štifta, 
v Maticovi etno hiši v Ravnem Dolu).

Besedila na nekaterih razglednicah se končajo takole: naj bo za 
danes dovolj, pa drugič kaj več.

Če posedujete starejše razglednice Sodražice in okolice, bi bil vesel, 
če bi lahko le-te fotografiral ali skeniral, v primeru, da jih pa želite po-
dariti ali prodati,  vam jih za primerno ceno tudi odkupim (več info. 
na 030 996 225 Peter).
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1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za sofinanciranje 
izvajanja redne dejavnosti in enkratnih projektov izvajalcev 
društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s 
Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih 
dejavnosti v Občini Sodražica. 

2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih 
dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. 
Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, 
ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo 
sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira 
glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih 
društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/08), 

objavlja Občina Sodražica

RAZPIS 
za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti 

v Občini Sodražica za leto 2012

1. Naročnik javnega razpisa: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. 
maja 3, 1317 Sodražica

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) REDNA DEJAVNOST

redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma •	
njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih 
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi 
kulturno dejavnost,
kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, •	
srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske 
vzgojno-izobraževalne programe,

B) KULTURNE PRIREDITVE, ki so namenjene občanom in 
promociji občine,
C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA.

3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, 
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, 
lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti 
ter kulturne dediščine.

4. V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi 
pravilnika, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

5. Vrednost sredstev razpisa je 10.000,00 EUR.

6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
letu 2012, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon 
o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.

7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo 
kulturna društva, ostala društva, ki so registrirana tudi 
za kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz 
ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni 
ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani 
uspehi oz. so na enem od opisanih področji ustvarili zaključen 
projekt. Ostali pogoji so naslednji:

da imajo v sedež v Občini Sodražica,•	
da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,•	
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske •	
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
kulturnih dejavnosti,
da imajo urejeno evidenco o članstvu,•	
da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,•	

da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila •	
o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto,
posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega •	
prebivališča v občini Sodražica.

Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista 
društva s sedežem izven občine Sodražica, v katerih aktivno 
sodelujejo občani občine Sodražica, in ki izvajajo dejavnost tudi 
v občini Sodražica oz. s svojim delovanjem bistveno prispevajo 
k promociji občine Sodražica.

8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti podane na ustreznih 
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo interesenti 
dobijo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 
Sodražica oz. na spletni strani www.sodrazica.si

9. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na 
originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo 
prispele na sedež občine najkasneje 27. 1. 2012 do 12. ure. 
Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, 
v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v 
spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 
25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis »NE ODPIRAJ! - KULTURA 
2012.

10. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu obveščeni 
v roku 8 dni po sprejetem sklepu župana. Z izvajalci kulturnih 
programov in projektov bo župan Občine Sodražica sklenil 
pogodbe o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski številki 
01/83 66 075 pri Petri Marn.

Številka: 610-1/10     
Datum: 21. 12. 2011                                                                         

Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 
77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 
4/2010 in 20/2011) in Pravilnika za vrednotenje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, 

št. 14/08)

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Sodražica za leto 2012
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3. Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna 
od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kakovosti ter 
pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju 
kakovosti in pomembnosti programa oz. projekta se oceni 
prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa 
prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine 
Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija 
marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter 
preseganje društvenega interesa (izvajanje dejavnosti za širšo 
javnost, ne le za članstvo).

4. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2012 znaša 
4.600,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 
- Tekoči prenosi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN 
DR. ORGANIZACIJE

5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru 
razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:

humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za •	
pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne 
akcije),
socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, •	
ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni 
programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna 
dejavnost),
programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in •	
mladine,
programi za upokojence,•	
programi za organizacije vojnih veteranov.•	

6. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so 
izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, 
združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi 
izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti 
ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in 
vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,•	
imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s •	
članstvom,
imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo •	
načrtovanih programov,
imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo •	
aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo 
včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.

7. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo 
z razpisnim obrazcem, ki je na voljo  na sedežu Občine 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani 
www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na 
telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn. Prijave se zbirajo 
do porabe sredstev. 

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana, 
ki bo izdan najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. 
Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje 
župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis 
za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso 
v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se 
sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

9. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba.

Številka: 093-1/2011
Datum: 21. 12. 2011              
                                                           

župan                                                                                  
Blaž Milavec l.r.

Z 18. 6. 2011 je začel veljati 3. g člen Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki zavezuje graditelje objektov pri pridobitvi 
gradbenega dovoljenja k plačevanju nadomestila za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

Na podlagi tega člena mora investitor, ki da vlogo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta 
na svoji parceli, plačati odškodnino zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča. Odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti se plača od površine zemljiške 
parcele, na kateri se bo gradil objekt, in sicer v znesku, 
določenim s kvadraturo in bonitetnim razredom zemljišča, 
ki se vodi v zemljiškem katastru.

Ta odškodnina se nanaša na območja kmetijskih zemljišč, 
ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena kot 
območja kmetijskih zemljišč in se razvrščajo v območja 
trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja drugih 
kmetijskih zemljišč. Poleg teh zemljišč se sem umeščajo 
tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti 
določena za nekmetijsko namensko rabo (kamor spadajo 
tudi stavbna zemljišča) in so v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške 
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri na 
kvadratni meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča, 
ki se vodi v zemljiškem katastru, in sicer:

odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m•	 2 = 
boniteta zemljišča od 
1 do 20 x 0,05 eurov,•	
odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m•	 2 = 
boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,
odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m•	 2 = 
boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,
odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m•	 2 = 
boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,
odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m•	 2 = 
boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.

Primer: višina odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
za parcelo bonitetnega razreda 41, velikosti 866 m2, znaša 
41 × 0,20 = 8,2 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 7.101,20 
EUR.

Za vse informacije v zvezi z izračunom odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti smo vam na voljo na tel. št. 
01/ 837 27 31. 

Janez Henigman, univ. dipl. org. 
načelnik   

Odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega 
zemljišča v primeru gradnje 
objekta na kmetijskem zemljišču
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NA KATERE PRAVICE SE NANAŠA NOVA ZAKONODAJA?
Nova zakonodaja ureja pravico do otroškega dodatka, denarne 
socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Prav 
tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo 
malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo 
prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih 
storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, 
subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

GLAVNE NOVOSTI NOVE ZAKONODAJE:
enotna vstopna točka: vse pravice uveljavljate na centru za •	
socialno delo (CSD)
določen je vrstni red uveljavljanja pravic•	
nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem pri •	
odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej 
upoštevalo tudi premoženje
večja pravičnost in preprečevanje zlorab•	

ALI IN KATERE PRAVICE SE Z NOVO ZAKONODAJO 
UKINJAJO?
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej od 1. januarja 2012, se ukinja 
državna štipendija za dijake, mlajše od 18 let. Družine, v katerih so 
dijaki do 18. leta starosti, bodo lahko, če bodo izpolnjevale  pogoje, 
dobile višji otroški dodatek. 
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej s 1. januarjem 2012, se ukinja 
državna pokojnina. Dosedanji prejemniki državne pokojnine 
bodo lahko, če bodo izpolnjevali pogoje, prejemali denarno 
socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Center za socialno delo 
bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem dosedanjim 
prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona izdal odločbe.

ALI BODO PREJEMKI PO NOVEM NIŽJI?
Z novo zakonodajo se noben prejemek ne znižuje. Zvišuje se otroški 
dodatek za dijake do 18. leta starosti, zvišujeta se denarna socialna 
pomoč in varstveni dodatek. Res pa je, da se bo pri odločanju o 
pravicah bolj kot doslej upoštevalo premoženje, zaradi česar bo 
lahko znesek prejemka posameznika nižji kot do zdaj, nekateri 
bodo lahko katero od pravic tudi izgubili. 

KJE DOBIM VLOGO?
Vzorec vloge je že objavljen na spletni strani ministrstva, vloga 
oblikovana za tiskanje bo na spletni strani ministrstva, e- uprave in 
CSD na voljo v začetku novembra, po 20. novembru  pa jo boste 
lahko kupili tudi v knjigarnah. 

KDAJ, KAM in KAKO LAHKO ODDAM VLOGO?
Vlogo lahko oddate od 1. 12. 2011 dalje na krajevno pristojni 
center za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in sicer 
osebno, po pošti ali elektronsko.

ALI MORAM VSE PRAVICE ZARADI UVELJAVITVE NOVEGA 
ZAKONA NA NOVO UVELJAVLJATI? Ne. 
Vlogo MORAJO v decembru oddati tisti, ki želijo katero od pravic 
uveljavljati prvič oziroma na novo. 

Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki želijo s 1. 1. 2012 
uveljaviti znižano plačilo vrtca. 
Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki imajo pravico 
do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011 – če želijo 
otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012.
Vlogo LAHKO v decembru oddajo tisti, ki bodo zaradi izgube 
državne štipendije za otroka do 18. leta starosti s 1. januarjem ostali 
brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek.
Vlogo LAHKO v decembru oddajo vsi, ki želijo pravice, ne glede 
na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, imeti odmerjene že skladno 
z novim zakonom.   

ALI SE BO O VSAKI PRAVICI ODLOČALO POSEBEJ?
Ne. Ko bo center za socialno delo prvič odločal o katerikoli pravici 
po novem zakonu, bo preveril tudi ali ste upravičeni in v kakšni 
višini do vseh drugih pravic in subvencij, do katerih ste takrat 
upravičeni na podlagi drugih odločb. Pravice iz javnih sredstev po 
novem zakonu se v tem primeru  priznajo z dnem, ko začne veljati  
tista pravica, zaradi katere je center odločal po novem zakonu.

ALI BOM LAHKO V PREHODNEM OBDOBJU SAM IZBRAL 
TISTI SISTEM, KI BO ZAME BOLJ UGODEN?
Ne. Ko bo center za socialno delo odločil po novem zakonu, vam 
bodo pravice po stari zakonodaji prenehale veljati.
ALI MI Z DNEM UVELJAVITVE ZAKONA, TOREJ OD 1. 1. 
2012, UGASNEJO VSE DOSLEJ PRIZNANE PRAVICE?
Ne. Večina pravic, ki jih že imate, vam velja do izteka veljavnosti 
odločb. Lahko pa od 1. 12. 2011 oddate novo vlogo in v tem 
primeru bo CSD o vseh pravicah, ki jih doslej že prejemate, odločil 
po novem zakonu. O nekaterih pravicah bo CSD odločil po uradni 
dolžnosti, torej vam ni treba storiti nič.

KAJ MORAM GLEDE PRAVIC IN PREJEMKOV, KI JIH 
TRENUTNO ŽE PREJEMAM, STORITI ZARADI UVELJAVITVE 
NOVE ZAKONODAJE?

otroški dodatek•	
Tisti, ki trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste ne glede na 
uveljavitev nove zakonodaje prejemali do takrat, kot je navedeno 
v odločbi. Samo zaradi uveljavitve novega zakona vam ni treba 
oddajati nove vloge. (Primer: če vam pravica do otroškega dodatka 
velja  do marca 2012, boste otroški dodatek do takrat prejemali še 
skladno s staro oziroma trenutno veljavno zakonodajo. Vlogo za 
nadaljnje prejemanje otroškega dodatka boste tako morali oddati 
v februarju 2012.) Lahko pa se odločite in vlogo oddate že v 
decembru. V tem primeru bo center odločal po novem zakonu in 
ob otroškem dodatku odločil na novo še o drugih pravicah, ki jih 
morda prejemate.
Novo vlogo za otroški dodatek morajo v decembru oddati tisti, ki 
jim stara odločba preneha z 31. 12. 2011, ali tisti, ki želijo to pravico 
uveljaviti prvič oziroma na novo (npr. če se jim je v decembru rodil 
otrok).
Svetujemo, da o oddaji nove vloge od 1. decembra 2011 dalje 
razmislijo predvsem tisti, ki imajo dijaka, ki še ni dopolnil 18. let. 
Po novem, od 1. januarja 2012, namreč dijaki do 18. leta starosti 

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oziroma nekaterih družinskih 
in socialnih transferjev po novi zakonodaji od 1. januarja 2012 dalje
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Sofinanciranje šolnin odraslim
Obveščamo vas, da je izšlo Javno povabilo k prijavi za 
sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013. 

http://www.sklad-kadri.si
V okviru javnega povabila se povrnejo stroški šolnin udeležencem 
srednješolskega izobraževanja v obdobju šolskih let 2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, 
ki so ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega 
šolskega leta oziroma letnika, dopolnili starost od 25 do 64 let. 

Predmet javnega povabila je sofinanciranje 90 % upravičenih 
stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti 
srednješolskega izobraževanja odraslih (nižjega poklicnega, 
srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno 
tehničnega in gimnazijskega izobraževanja), in sicer za: 
• opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v 
posameznih šolskih letih/letnikih; 
• zaključeno izobraževanje; 
• opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit; 
• priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali 
zaključnim izpitom; 
• diferencialne izpite; 
• opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno 
šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu; 
• opravljen maturitetni ali poklicni tečaj. 

Na javno povabilo se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki 
so se že prijavile na Javno povabilo za sofinanciranje 
šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v 
šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (Uradni 
list RS, št. 66/09 in 47/10). Če so finančna sredstva že prejeli 
na podlagi omenjenega javnega povabila, imajo pravico do 
prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do katerih 
so upravičeni na podlagi javnega povabila ZIP 2007-2013. 

Rok oddaje vloge je do porabe sredstev oziroma do 15. 
7. 2013. V Svetovalnem središču , ki deluje na Ljudski 
univerzi Kočevje in Knjižnici  Miklova hiša v Ribnici vam 
lahko pomagamo  pri izpolnjevanju obrazcev in z dodatnimi 
informacijami.
Naša tel. št.: 01/893 82 72.                                                 Za Ljudsko univerzo Kočevje

                Milena Petek, koordinatorica projekta CVŽU

ne bodo več upravičeni do državne štipendije, bodo pa starši zanje 
lahko uveljavljali višji otroški dodatek.

denarna socialna pomoč•	
Prejemnikom denarne socialne pomoči ni treba glede uveljavitve 
nove zakonodaje storiti nič. Center za socialno delo bo v treh 
mesecih po uveljavitvi zakona, torej do 31. marca 2012, sam 
preveril, ali ste do denarne socialne pomoči še upravičeni ali ne in v 
kakšni višini in ali morda izpolnjujete pogoje in ste upravičeni še do 
drugih prejemkov iz javnih sredstev in vas o tem obvestil oziroma 
vam posredoval novo odločbo.
Denarna socialna pomoč bo, tako kot je veljalo že doslej, tudi po 
novem vračljiv dohodek, kar pomeni, da vam jo v času življenja ni 
treba vračati, se pa upošteva pri omejitvi dedovanja. 

varstveni dodatek•	
Prejemnikom varstvenega dodatka ni treba za nadaljnje prejemanje 
zaradi uveljavitve nove zakonodaje storiti nič. Center za socialno 
delo bo v prvih treh mesecih prihodnjega leta, torej do 31. marca 
2012, sam preveril ali so do varstvenega dodatka še upravičeni ali 
ne in v kakšni višini.  
Pomembno: Pravica do varstvenega dodatka se po novi zakonodaji 
iz pokojninskega sistema prenaša na področje socialnega varstva, 
kar pomeni, da bo od 1. januarja dalje ta pravica podvržena omejitvi 
dedovanja. Prejemnikom varstvenega dodatka v času življenja tega 
prejemka ne bo treba vračati, če bodo po smrti zapustili določeno 
premoženje in tudi njihovi dediči ne bodo socialno ogroženi, pa 
bodo dediči premoženja ta prejemek morali vrniti oziroma se bo 
zapuščina za ta znesek omejila. Prejemniki varstvenega dodatka, ki 
so lastniki nepremičnine, te v času prejemanja varstvenega dodatka 
ne smejo odtujiti (prodati, podariti,…) ali obremeniti.
Če trenutni upravičenci varstvenega dodatka ne bi želeli več 
prejemati, morajo to do 31. 12. 2011 sporočiti Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

državna štipendija•	
Tistim študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in ki jim 
je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/2012 že 
priznana, ni treba storiti ničesar. Štipendijo bodo prejemali celo 
šolsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z odločbo. 
Lahko pa decembra oddajo novo vlogo in v tem primeru bo center 
za socialno delo o državni štipendiji in hkrati tudi o drugih pravicah 
odločal na novo skladno z novo zakonodajo. 
Dijaki, prejemniki državne štipendije, ki še niso dopolnili 18 let, po 
1. 1. 2012 ne bodo več upravičeni do državne štipendije oziroma 
jim bo ta pravica do dopolnitve starosti 18 let mirovala 
(glej tudi: otroški dodatek). 

znižanje plačila za programe vrtcev•	
Vlogo za znižanje plačila za programe vrtcev za prihodnje leto 
morate oddati na novo. Nov obrazec lahko natisnete s spletne strani 
ministrstva in ga od 1. 12. 2011 dalje oddate na krajevno pristojni 
center za socialno delo in NE VEČ NA OBČINO kot doslej.

subvencija malice za učence in dijake•	
subvencija kosila za učence•	
subvencija prevozov za dijake in študente•	

Če ste v šolskem in študijskem letu že upravičenec do zgoraj 
naštetih subvencij, vam te pripadajo celo šolsko leto oziroma toliko 
časa, kot je določeno v odločbi, in jih zaradi nove zakonodaje ni 
treba na novo uveljavljati.

oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in •	
prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo 
oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove 
zakonodaje ni treba storiti nič. 

subvencija najemnine•	
Upravičencem do subvencije najemnine zaradi uveljavitve novega 
zakon ni treba storiti nič.

pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih •	
storitev za socialno ogrožene osebe
pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno •	
zavarovanje 

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove 
zakonodaje ni treba storiti nič. Centri za socialno delo bodo v prvih 
treh mesecih od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti preverili, ali 
ste še upravičeni do denarne socialne pomoči, na katero sta pravici 
vezani, ali ne in vam bodo o tem izdali odločbo.     
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Turizem smo ljudje. Ta znani reklamni 
slogan mi pride na misel vsakič, ko se peš 
ali z avtomobilom podam na Novo Štifto in 
naprej na Travno goro. Dejstvo je namreč, da 
je Nova Štifta edini pravi turistični kraj v naši 
občini, ki je prepoznaven po celi domovini in 
širše po svetu. To dokazujejo mnogi turisti, 
romarji, pohodniki in kolesarji, ki si baročno 
cerkev pri Novi Štifti izberejo za cilj izleta 
ali romanja, pohodniki in kolesarji pa kot 
izhodiščno točko za kolesarjenje in daljše ali 
krajše pohode. Baročna cerkev  pa ni vse, kar 
tu ponuja turizem, saj je nekaj sto metrov 
stran, čisto ob cesti proti Travni Gori še en 

turistični »biser«, opuščeni peskokop Mali 
vrh, ki ponuja ogled različnih gradbenih in 
drugih odpadkov in smeti. Čista sramota. 
Tukaj se turizem tudi konča in se začne 
drugi del naslova tega sestavka. 

Najprej nekaj dejstev. Peskokop Mali 
Vrh je bil odprt v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja s strani nekdanje skupne občine 
Ribnica za potrebe vzdrževanja in izgradnje 
cest. Zaradi škodljivih vplivov miniranja  
na objekte in okolje je bil v poznih 
sedemdesetih zaprt. Začeli so namreč 
presihati studenci in na cerkvi so nastajale 
razpoke. Peskokop namreč leži na vzpetini 

Mali vrh in je le 200 m zračne linije oddaljen 
od izvira potoka Lipovšice, ki s pitno vodo 
oskrbuje vasi Lipovšica, Vinice, Zapotok, 
Sušje in Slatnik in približno enako tudi od 
Lahkega studenca nad Ravnim Dolom. Tam 
je napravljena vrtina, ki oskrbuje z vodo vasi 
Ravni Dol, Kot, Jurjevica, Breže, pripravlja 
pa se projekt črpanja te vode na Sveti Marko, 
Sinovico, Presko. Vsi, ki greste  večkrat 
mimo,  ste gotovo opazili, da v peskokopu 
nikdar ne stoji voda oz. ni nobene luže tudi 
v največjem nalivu, saj je teren Velike gore 
propusten in sprejme vase vso padavinsko 
vodo, katero odda pri vznožju gore v obliki 
izvirov in potokov. Tako se iz izvirov izpod 
Travne Gore od Podklanca pa do Ravnega 
Dola oskrbuje z vodo praktično celotna 
regija vse do Kočevja. Po zaprtju se je okoli 
peskokopa postavila varovalna ograja, stene 
so se začele počasi same zatravljati in pa 

TURIZEM SMO LJUDJE 
ali človek človeku »svinjak«
Piše: Ivan Lušin

S prvim decembrom smo na testnem območju pričeli zbirati 
odpadno komunalno embalažo po sistemu »od vrat do vrat« s 
pomočjo »rumenih vreč«. Vsako gospodinjstvo je za obdobje pe-
tih mesecev brezplačno dobilo namenske rumene vreče za zbiranje 
in oddajanje odpadne embalaže. 

V ponedeljek, 5. decembra, smo opravili prvi odvoz rumenih vreč 
iz testnega področja občine Sodražica.
Ob pobiranju vreč nismo ugotovili večjih nepravilnosti. 
Ugotavljamo, da ste prebivalci občine Sodražica 
pozitivno sprejeli uvedbo rumenih vreč za 
embalažo. Ravno tako večinoma že dobro 
poznate pravila pri ločevanju embalaže. 
Tistim, ki do sedaj še niso uspeli prebrati 
navodil glede ločevanja odpadkov ter kaj spada 
v rumeno vrečo, ponovno pojasnjujemo, kam 
kateri odpadek sodi.

V vrečo za embalažo SODIJO naslednji 
odpadki: plastenke in pločevinke pijač in živil, jogurtovi lončki, 
konzerve živil, plastični kozarci, krožniki, pribor, tube, plastenke 
pralnih sredstev in čistil, ki ne vsebujejo nevarnih sredstev, plastične 
vrečke in folije, tetrapaki, aluminijaste folije, embalaža zamrznjene 
hrane, embalaža izdelkov za osebno higieno, aluminizirane vrečke 
(embalaža kave …), vsi drugi manjši kovinski odpadki (pločevina, 
baker, aluminij ...). Vsa embalaža mora biti izpraznjena, očiščena 
ostankov ter stisnjena.

V vrečo za embalažo NE SODIJO naslednji odpadki: ostanki 
hrane, neizpraznjena embalaža, embalaža nevarnih izdelkov, trda 
plastika (igrače, plastični izdelki, ki niso embalaža) …

Ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat 
v rumenih vrečah

Obveščamo vas, da v primeru napačne vsebine v vreči za 
embalažo ali zabojniku za MKO ali uporabe drugih vreč 
odpadkov ne bomo prevzeli. O tem vas bomo obvestili z nalepko 
in vas seznanili, kaj ste pri ločevanju odpadkov storili narobe. 

Karton, papir in stekleno embalažo se bo še vedno zbiralo na 
ekoloških otokih, kjer boste še vedno lahko oddali tudi morebiten 
višek plastične embalaže. Biološke odpadke lahko kompostirate 
doma, lahko pa naročite odvoz tudi teh odpadkov.

Kaj se zgodi z rumenimi vrečami?
Verjetno pa ste se vprašali, kaj naredimo z 
rumenimi vrečami, ki so napolnjene z odpadno 
komunalno embalažo. Rumene vreče pripeljemo v 
zbirni center komunalnega podjetja v Goriči vasi, 
nato pa jih preložimo v transportne kontejnerje. 
Družbe za ravnanje z odpadno embalažo te 
kontejnerje prevzamejo in odpeljejo v sortirnice. 
V sortirnicah, se vsebina vreč strese na tekoči trak. 

Delavci ob traku pa te odpadke ročno ločijo na posamezne frakcije. 
Ločene frakcije se nato zbalira in odda v snovno ali energetsko 
predelavo. 

Z mesecem januarjem 2012 bomo testno območje razširili še na 
vasi Petrinci, Kračali Janeži, Kržeti in Betonovo.    
  
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon 01/836 
11 38 ali nam pišite na 
e-mail: komunala.ribnica@siol.net.

JKP Komunala Ribnica d.o.o.



OBVEŠČAMO
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V začetku septembra je bilo organizirano srečanje vseh 
predsednikov in predstavnikov agrarnih skupnosti v Sloveniji. V 
letu 1992 so bile agrarne skupnosti (AS) ponovno vzpostavljene 
na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi AS in vrnitvi njihovega 
premoženja (ZVPAS). Majhen del vprašanj o premoženju se je 
že pred tem razrešil v Državnem zboru RS, ko je bila razprava o 
predlogu za novo spremembo. Takrat se je olajšalo gospodarjenje 
s tem premoženjem. KGZS je 8. septembra na Lukovici pripravila 
srečanje tudi s poslancema, ki sta predstavila predlog zakona, ki je 
bil julija vložen v DZ. Z direktorjem KGZS Igorjem Hrovatičem, ki 
je predsednik komisije za AS, sta poslanca Marijan Križman in Franc 
Bogovič odgovarjala na vprašanja. Prisoten je bil tudi Andrej Hafner 
iz Ministrstva za kmetijstvo. Več kot 150 predsednikov in članov 
AS je po dolgi razpravi poudarilo nujnost nove zakonske ureditve. 
Izpostavili so namreč težave, s katerimi se srečujejo. 

Agrarne skupnosti izvirajo še iz časov srednjega veka, ko so se 
kmetje dogovorili za skupno upravljanje s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči. Tako so po deležih postali lastniki velikih pašnikov in 
gozdov ter jih tako uporabljali. Zelo redko so kdaj komu kaj prodali. 
Lastninska pravica je bila vpisana v zemljiški knjigi z navedbo 
članov po hišnih številkah.Agrarne skupnosti so bile ukinjene v 
času komunizma, v letih 1947 in 1949. Govori se o 1500 ukinjenih 
AS. Nekatere so bile zelo velike: AS na Košuti na meji z Avstrijo 
je bila na primer velika 900 ha. Druge, manjše, pa na primer 700 
ha na področju Primorske. Ta meji na državno mejo – s tem pa 
se začnejo težave zaradi obmejnega pasu. Izpostavilo se je tudi 
vprašanje razpolaganja s solastnino in skupno lastnino, zlasti pri 
pridobivanju soglasij za način rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. 

tudi prvo grmovje in drevje je pognalo, 
začela se je  naravna sanacija peskokopa in  
nihče niti pomislil ni, da bi vanj odvrgel 
smeti. Ko pa je Občina Sodražica porušila 
Ivancovo hišo in posojilno, ruševine pa 
deponirala v peskokop pri Novi Štifti, je 
nastalo smetišče, saj so ljudje posnemali 
»oblast« in začeli odmetavati vse vrste 
odpadkov, tudi salonitke, embalažo olj in 
maziv, barv, PVC folijo od silažnih bal itd. 
Vse to  padavine veselo spirajo v podtalnico 
in od tam naprej v vodovode. Človek ne 
more verjeti, da živijo med nami ljudje, ki so 
zaradi prihranjenih nekaj evrov pripravljeni 
zastrupljati sokrajane in celo sami sebe. Pitna 
voda je namreč poleg lesa edino bogastvo, 
ki nam je v tem okolju dano v izobilju in s 
takšnim ravnanjem jo bomo zapravili za 
vedno. Vsakoletne čistilne akcije sanirajo 
situacijo samo začasno in še to samo delno, 
saj so nevarni odpadki odstranjeni  površno 
in so tako  akcije postale same sebi namen in 
tako več ali manj nepotrebne. To je razvidno 
iz priloženih fotografij posnetih nekaj dni 
po letošnji čistilni akciji, kjer se razločno 
vidijo salonitke in druge smeti, ki so tam že 
vsaj dve leti. Kaj storiti? Po dolgotrajnem 

razmišljanju sem prišel do ugotovitve, da 
je treba stanje sanirati in dati peskokopu 
novo namembnost. Možnosti se ponuja 
kar nekaj. Najprej sanacija obstoječega 
stanja, nato takojšnja prepoved odlaganja 
vseh odpadkov in smeti. Občina naj tudi 
popravi ali zamenja ograjo, ki je zdaj smrtno 
nevarna in naj pozove vse lastnike gradbene 
mehanizacije, ki so vozili odpadke, da z 

mehanizacijo poravnajo teren v peskokopu, 
zasujejo gradbene odpadke ter ločijo les  in 
smeti. In nova namembnost? Predlagam, 
da se v peskokopu uredi javni (občinski) 
prostor za piknike, kot imajo to urejene 
občine po Nemčiji in drugje. Postavi naj 

se brunarica z ognjiščem, otroškimi igrali, 
kemičnimi  sanitarijami, ravni del pa naj se 
zatravi in uredi manjše nogometno igrišče 
in se proti plačilu oddaja v najem. Prepričan 
sem, da bo zaseden vse leto. Za večje 
praznike, kot sta žegnanje motoristov in za 
veliki šmaren pa bi bil prostor uporabljen za 
parkirišča, katerih ob večjih dogodkih pri 
Novi Štifti zelo primanjkuje. Okoli ravnine 
pa bi lahko Zavod za gozdove zasadil različne 
vrste dreves ali uredil  t. i. gozdno učno 
pot. Seveda bi moral biti vhod zaklenjen 
in bi se ključ dobil ob najemu na Občini. 
Igrišče pa bi lahko uporabljali tudi otroci, 
ki so na duhovnih vajah. Naložba, ki bo ob 
pravilnem pristopu relativno majhna, se bo 
hitro povrnila in celo prinašala dohodek. 
Seveda bi bilo prej treba urediti lastništvo, 
saj je zemlja v lasti Sklada kmetijskih zemljišč 
RS. Čudim se, kako lahko nekdo (Občina) 
naroči odvoz odpadkov na tujo zemljo, a 
lastnik (Sklad) sploh ne odreagira. To je moj 
predlog, gotovo obstajajo še boljši, zato s 
predlogi na plan. Karkoli se bo že naredilo, 
bo boljše, kot je zdaj. Upam, da bo kmalu 
zaživel slogan TURIZEM SMO LJUDJE in 
upam, da brez nadaljevanja iz naslova.
                                                     

Posli presegajo redno upravljanje s stvarjo. 2. člen trenutnega zakona 
pravi, da AS niso pravne osebe, tako da ni jasno, kakšne so njene 
pristojnosti, ko vstopa v pravne posle, kakšno je razmerje z DURS-
om itd. Problemi so tudi z zakonodajo, kako jo uporablja sodišče 
in postopki dedovanja pravnih naslednikov. Predlogi so bili tudi o 
novem organu za nadzor in obuditvi agrarnega komisarja, ki je pri nas 
že deloval do leta 1947. Našteli so več pravil: od ponovnega odprtja, 
podaljšanja rokov, nižjega deleža solastnikov, statuta, sodnih praks, 
odškodnin, načrtovan je tudi urad, ki bi ta pravila nadziral. Državni 
zbor je to uvrstil na zadnjo, 32. sejo, in oktobra 2011 je bila sprejeta 
dopolnitev ZPVAS-F (Uradni list, 2. 11. 2011 št. 87/2011, velja od 
10. 11. 2011). Dosežen je bil nižji delež soglasja za odločanje treh 
četrtin solastniških deležev. Odločajo lahko o gradnjah gozdne in 
požarne infrastrukture, gradnji kmetijskih in gozdnih objektov, 
agrarnih operacijah, sklepanju zakupnih ali najemnih pogodb in o 
spremembi rabe.

Navezuje se tudi na Zakon o kmetijskih zemljiščih. Ta zakon še 
določa, da lahko vsak član AS predlaga skrbnika za določen primer. 

Največji del AS je na območjih, ki so slabša za kmetijsko 
pridelavo in zaradi slabe zakonodaje bolj izpostavljena zaraščanju, 
kar ni prav zaželeno. AS je treba postaviti pravi okvir, ki bo zagotovo 
omogočil primerno gospodarjenje s premoženjem. Tako, kot je zdaj, 
prav gotovo ni dobro. 

Po novem je še vedno možno vzpostaviti agrarne skupnosti 
in dobiti povrnjeno njihovo premoženje in pravice. Na kmetijski 
zbornici so zainteresirani, da se vse to uredi – vemo zakaj, pa tudi 
prav bi bilo. Vse informacije se dobijo pri njih. 
Blagoslovljene božične praznike in srečno, uspešno novo leto 2012!

Prihodnost agrarnih skupnosti po novem zakonu – dopolnitvah
Piše: Janez Arko



VAŠA STRAN

Zahvala
Ob smrti sestrične

FRANČIŠKE MODIC
(13. 7. 1921–23. 10. 2011)
iz Žimaric 81

se iskreno zahvaljujem patronažni službi, Domu starejših 
občanov Ribnica, Centru za socialno delo Ribnica  in g. 
župniku.

bratranec Viktor

Zahvala
Ob smrti soseda

IVANA PERUŠKA
(11. 7. 1931–24. 11. 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

Zahvala

Ob boleči izgubi drage žene, mame, stare mame in 
prababice

MARTE URH
(1927–2011)
  iz Sodražice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrazili sožalje 
in se udeležili pogreba. Še posebej hvala sosedom in 
sorodnikom za podarjene sveče in cvetje. Hvala tudi 
gospodu župniku za besede tolažbe. Hvaležni smo 
zdravnici in sestram za nesebično pomoč pri zdravljenju.
Vsem še enkrat najlepša hvala.

Urhovi

Zahvala

V 91. letu je za vedno zaspala draga mama, 
stara mama, babica in prababica

NEŽKA VESEL
(1921–2011)

Sodražica

Iskreno se zahvaljujemo vsem, še posebno sosedom, ki 
ste se v tako velikem številu poklonili njenemu spominu, 
jo pospremili na zadnji poti, darovali za svete maše, sveče 
in cvetje. Hvala gospodu župniku Francu Bizjaku za lepo 
opravljen obred, zdravnicama Ireni Češarek in Milenki 
Starc Vidrih, delavcem Komunalnega podjetja Komunala 
Ribnica in pevcem Okteta Gallus za ubrano petje. 

Žalujoči vsi njeni

Ko pošle so Ti moči,
zaprla trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš!

Občina Sodražica

Integral Kočevje je oktobra v sodelovanju z Občino 
Sodražica enkrat tedensko opravljal avtobusne prevoze po 
občini in na relaciji do Ribnice ter nazaj. Prevozi so se opravljali 
štiri srede zapovrstjo, nato pa je prevoznik zaradi premajhnega 
interesa prenehal z opravljanjem teh prevozov. Največ kilometrov 
je bilo namreč opravljenih brez potnikov oz. z enim, največ pa so 
bili štirje potniki na dan. 
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Zahvala
Ob iztekajočem se letu 2011 se člani 

KUD-a Ribniški pihalni orkester 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v tem letu omogočili 

sodelovanje na prvomajski budnici, Tržnem dnevu in 
občinskem prazniku, še posebej pa županu g. Blažu 

Milavcu, Občini Sodražica in TD Sodražica. 
Člani orkestra upamo, da bomo z zglednim 
sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje.

Posebna zahvala je namenjena vsem, 
ki ste nam prisluhnili in uživali v godbenih zvokih. 

Upamo, da bomo z vami sodelovali tudi v prihodnosti, 
saj se bomo na povabilo radi odzvali.

KUD Ribniški pihalni orkester, 
Kolodvorska 17, 1310 Ribnica    

TRR: 02321-0012001378    
DŠ:69020159   

 
Spletna stran: www.kud-rpo.si    
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Novičke iz knjižnice
Piše: Nastja Hafnar, Knjižnica Miklova hiša

Predstavitev publicističnih del Janka Trošta

V Knjižnici Miklova hiša smo v decembru v okviru Troštovega 
leta zbrali vse članke, ki jih je Janko Trošt, muzealec – ustanovitelj 
ribniškega muzeja, raziskovalec suhorobarske obrti ter lutkar, 
objavil v raznih glasilih za časa svojega delovanja v Ribnici in okolici. 
Zbrane so bile vse njegove razprave in članki v različnih glasilih, 
naš cilj pa je bil postaviti pred bralca besedila v njihovi izvirni 
in neskrajšani obliki. Tako je nastal zbor besedil, ki Janka Trošta 
med drugim predstavljajo kot velikega podpornika tradicionalne 
suhorobarske in lončarske obrti.
Članki bodo do začetka januarja razstavljeni v Knjižnici Miklova 
hiša, nato pa bodo za eno leto priključeni razstavi o Janku Troštu v 
ribniškem Rokodelskem centru. Kasneje bodo svoje stalno mesto 
dobili v domoznanski zbirki Knjižnice Miklova hiša.

Pod drobnogledom

Izšel je novi kriminalni roman Skrivnost zapuščenega vrta 
nekdanje zdravnice, sedaj pa uspešne pisateljice kriminalnih 
romanov Tess Gerritsen. To je četrti v vrsti njenih romanov, na 
voljo v naši knjižnici, v katerem je v vlogi preiskovalke zločina 
patologinja,  »Kraljica mrtvih« dr. Maura Isles. V slednjem dr. 
Isles zaradi odkritja človeških kosti, zakopanih na vrtu stare hiše, 
raziskuje zločin, ki se je zgodil v tridesetih letih devetnajstega 
stoletja.
Dobili smo tudi prevod prvega dela znanstvenofantastične trilogije 
Igre lakote z naslovom Arena smrti. Z njim se nam v slovenščini 
prvič predstavlja ameriška avtorica Suzanne Collins. Roman se 
dogaja v postapokaliptičnem svetu, v mestu, nastalem na ruševinah 
nekdanjih Združenih držav. V njem se vsako leto odvijajo igre lakote, 
v katerih se eno dekle in en fant pred očmi množice televizijskih 
gledalcev pomerita na življenje in smrt. Zgodbo spremljamo skozi 
oči šestnajstletnega dekleta, ki bo tokratna tekmovalka.
Isola je naslov romana nemške pisateljice Isabel Abedi, nam 
poznane predvsem po mladinskih delih o deklici Loli. V njem se 
po principu Big brotherja in podobnih televizijskih resničnostnih 
oddaj dvanajst tekmovalcev odpravi na samotni otok, kjer jih na 
vsakem koraku obkrožajo kamere. Ta, kot je v začetku kazalo, zgolj 
ekshibicionistični dopust pa se sprevrže v moro, ko se pojavi prva 
žrtev …

Novosti za mladino

Prvi slovenski prevod češke pisateljice Ive Prochazkove z naslovom 
Goli pred nami razgrinja življenja petih najstnikov sedemnajstih 
let v Nemčiji. Skozi stilsko zahteven in nekako žalosten ton 
spoznavamo njihove zgodbe, značaje in odnose – ljubezni, 
prijateljstva in razmerja s starši. 
Matej je na naših policah že deseti roman slovenskega pisatelja 
in scenarista Igorja Karlovška, sicer pa prvi mladinski. Roman 
pripoveduje zgodbo o najstniku Mateju, ki se sooča z izgubo očeta 
ter svojo prvo ljubezensko zgodbo.

Otroški kotiček

Med tokratnimi novostmi za otroke naj omenimo knjige 
Plamenčki sreče Irene Žerjal, Nočem poljubčkov! Manuele 
Monari, Mama, kdo sem jaz? Marianne Valentine, Detektivka 
Zofija na taboru Tatjane Kokalj, Živalska abeceda Babrare Zych 
ter novo knjigo ribniške avtorice Sonje Pucer z naslovom Teši, teši 
in kozolec si postavi. 

Pravljične urice v Knjižnici Sodražica so tokrat, 24. 
novembra, potekale v znamenju pravljice Trije razbojniki 
francoskega pisatelja Tomija Ungererja. Zgodba pripoveduje o treh 
razbojnikih, ki ropajo kočije. Življenje pa se jim povsem spremeni, 
ko nekoč ukradejo malo siroto – zaradi nje namreč začnejo delati 
dobra dela … Na pravljične urice je prišlo kar sedemnajst malih 
poslušalcev,  ki so po končani pravljici še narisali tisti prizorček iz 
nje, ki je nanje naredil največji vtis. Največkrat je bilo tako moč 
videti grad, razbojnike in sekiro. 

V naši knjižnici smo ob letošnji podelitvi zlatih hrušk – 
priznanj za najkvalitetnejše knjige za otroke – pripravili razstavo 
vseh otroških knjig, ki so doslej dobile to oznako. Priznanje zlata 
hruška je projekt Pionirske – centra za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo, ki skupaj z zunanjimi strokovnjaki ocenjuje in 
nagrajuje najkvalitetnejše otroško in mladinsko branje. Izbrane, 
najboljše knjige tako dobijo nalepko zlate hruške, po kateri jih tudi 
najdemo na policah. 
V pomoč staršem, ki želijo svojim otrokom ponuditi kakovostno 
branje, smo poleg razstave pripravili tudi zgibanko z naslovi vseh 
knjig za otroke z zlato hruško, ki so na voljo v Knjižnici Sodražica. 
 

Otroške knjige z zlato hruško



2011

8. Tradicionalni božièno-novoletni koncert
TAMBURAŠKEGA ORKESTRA z gosti

SODRAŽICA

DVORANA OSNOVNE ŠOLE SODRAŽICA 
NEDELJA, 25. DECEMBER 2011 OB 18:00

Iskreno voščilo občankam in občanom 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti!

Blaž Milavec, župan

Turistično društvo Sodražica, 
Občina Sodražica in 

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj 
Sodražica

vabimo na

proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 

ter na prireditev - 
ŠTEFANOVO

 s prihodom dedka Mraza, 

ki bo v ponedeljek, 26. 12. 
2011, 

s pričetkom ob 15.30 uri
na trgu v Sodražici.

Kulturni program bodo oblikovali:
učenci OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica 

in Društvo mažoret Sodražica. 
Ob zvokih Ansambla Ribniški pušeljc 

boste lahko zaplesali, poskrbljeno 
pa bo tudi za hrano in pijačo.

Vabljeni!

Obveščamo, 
da je knjigo 
»Tradicionalni 
proizvodi in jedi 
območja od Turjaka do Kolpe«, ki 
je bila predstavljena 13. 12. 2011 
v OŠ Sodražica, možno kupiti v 
Cvetličarni spominčica v Sodražici.


