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Včeraj, danes, jutri
Danes pravimo: Preveč uradnikov. Premalo denarja. Preveč ministrov. 
Premalo denarja. Preveč uradov, agencij, skladov in njihovih direktorjev, 
sekretarjev. Premalo denarja. Preveč občin. Preveč zavodov. Premalo 
denarja. Preveč razkošja. Previsoke cene. Premalo denarja. Preveč 
potrošnikov javnih sredstev. Premalo denarja.

Danes se sprašujemo: Koga potrebujemo? Kaj potrebujemo?
Včeraj smo potrebovali udoben avto. Danes potrebujemo avto, ki nas 
varno pelje. Jutri bomo morda veseli, da gremo lahko peš.
Včeraj smo potrebovali sodobno opremljen lasten dom. Danes 
potrebujemo varen dom. Jutri bomo morda veseli, če bomo lahko 
obdržali streho nad glavo.
Včeraj smo negodovali nad zoprnim šefom, ker nam ni priznal vseh 
nadur. Danes smo veseli, če nam šef lahko izplača celotno plačo. Jutri 
bomo morda veseli, da imamo šefa.
Včeraj smo šli na težko pričakovani dopust na morje, v toplice. Danes 
upamo, da bomo lahko šli na morje ali v toplice vsaj za kak dan. Jutri 
bomo morda veseli, če bomo dopust sploh še imeli.
Včeraj smo prebirali med hrano, ki nam diši in ki nam ne diši. Danes 
upamo, da bomo jedli kolikor toliko zdravo hrano. Jutri bomo morda 
veseli, da sploh lahko kaj jemo.
Včeraj se nam ni dalo zvečer umiti zob, ker smo utrujeni od dela obležali 
na kavču pred televizijo. Danes si jih umivamo, ker je zobozdravstvo 
predrag šport. Jutri bomo morda veseli, če bomo sploh imeli vodo za 
umivanje.
Včeraj je samooklicani kulturnik lahko živel svoje umirjeno »umetniško« 
življenje. Danes nekulturno kriči na ulici. Jutri morda kulturnik ne bo več 
potreben.
Včeraj smo žigosali otroke ločenih staršev. Danes razlagamo otrokom, 
da imajo lahko otroci dva očeta oziroma dve mami. Jutri morda ne bo 
več naravno spočetih otrok.
Včeraj so naši predniki delali od jutra do večera – za preživetje in upali na 
boljši jutri. Danes se mi trudimo delati od jutra do večera – da bo našim 
otrokom lažje, in upamo, da jim uresničimo sanje. Jutri bodo morda naši 
potomci živeli v brezdelju in brezupu. 

Jutri bo drugače. Jutri je vedno drugače. Srečo imamo, da je danes 
še čas, da marsikaj spremenimo, da marsikaj naredimo drugače. Da 
dovolimo, da se svet zavrti v pravo smer. Da stisnemo zobe in verjamemo 
v boljši jutri. Da si pomagamo sami, ker drugače nam še bog ne more 
pomagati. In da pomagamo tistim, ki si sami trenutno ne morejo kaj 
dosti pomagati.

Darja Vetrih



zanimanje večje kot pred nekaj leti in tudi konkretneje izraženo 
s strani posameznih družb, se nam je zdela posebnega razmisleka 
vredna ideja, ki jo skozi projekt pelje Skupnost občin Slovenije 
(SOS). Ideja SOS-a temelji po zgledu nekaterih tujih (Avstrija, 
Švica, Nemčija, nordijske države) in domačih (Občina Solčava) 

primerov dobre prakse na povezovanju 
lokalnih ponudnikov lesne biomase 
ali pa uporabnikov DOLB ter občine 
na podlagi zadružnega sistema kot 
statusnopravni obliki gospodarske 
družbe. Zadružni model se je namreč 
v času krize pokazal kot prožnejši in 
bolj dinamični poslovni model od 
klasičnega, ker njegov namen ni v prvi 
vrsti pridobivanje dobička, ampak 
zagotavljanje cenovno ugodne storitve 
ter prelivanje viška sredstev v investicije 
širšega pomena. 

Finančna konstrukcija DOLB 
Sodražica bi vsebovala skup javnih 

virov: subvencija s strani evropskih skladov ter subvencioniran 
kredit enako s strani evropskih sredstev ter morebitni stvarni vložek 
občine (zemljišče, služnosti) in garancijo potencialnih partnerjev 
v projektu. Dobiček, ki bi nastajal, bi se vsaj v delu prelival v 
subvencioniranje stroškov odjema uporabnikom oz. na drug način 
vračal potencialnim 
zadružnikom tako, da 
bi se lahko zagotavljala 
konkurenčna in 
ugodna cena storitve. 
Interes občine pa je v 
zagotovitvi stabilne, 
dolgoročne, ekološke 
in ekonomsko 
s p r e j e m l j i v e 
energetske oskrbe 
glavnih občinskih 
objektov (občina, 
gasilski dom, šola, 
vrtec, dvorana, 
zdravstveni dom, 
itd). Poleg ogrevanja 
bi projekt vključeval 
v drugi fazi tudi 
možnost izgradnje 
lokalne elektrarne 
na lesno biomaso, ki 
uporabljala energijo 
iz navedenega toplotnega kotla za ogrevanje. 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 9. 2. 2012 bo Občina 
Sodražica preverila realni interes morebitnih porabnikov (podjetja, 
javne organizacije in individualni porabniki) na območju naselja 
Sodražica ter nato v primeru zadostnega (vsaj 60 % porabnikov) 
pozitivnega odziva nadaljevala ustrezne postopke za pripravo in 
izvedbo projekta DOLB Sodražica. 

ŽUPANOVA STRAN

Obdobje gospodarske krize, v katerem smo se znašli ali pa s(m)
o nam jo povzročili, zahteva, vsaj tako pravijo, ostrejše varčevalne 
ukrepe. Kljub našim različnim pogledom in mnenjem to vsekakor 
velja na področjih, kjer smo bolj kot ne lagodno in udobno uživali 
posamezne dobrine in nas sili k racionaliziranim in ekonomsko bolj 
upravičenim rešitvam. K drugačnim 
rešitvam nas sili tudi narava, ki vedno 
bolj kaže na mejo njene tolerance. Eno 
najpomembnejših takšnih področij je 
izkoriščanje različnih oblik energije. 
Vrnitev k »zeleni« energiji postaja 
danes pravzaprav imperativ. In kje ter 
koliko lahko tudi mi, na lokalni ravni, 
v času, ko se vsak za sebe in vsi skupaj 
borimo za preživetje, prispevamo k 
spremembam in napredku na tem 
področju? V teh mrzlih zimskih dneh 
je ena od možnosti takoj na dlani. 
Ogrevanje naših stavb. 

Občina Sodražica, ki zagotavlja 
finančna sredstva za pokrivanje stroškov ogrevanja v kar nekaj 
objektih, se je odločila, da preveri možnost izvedbe projekta 
DOLB Sodražica (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso). Les je 
danes cenjena in iskana surovina za visoko kvalitetne izdelke. Les 
je tudi energija prihodnosti. Izkoriščanje lesne biomase in vseh 
ostalih virov in načinov izkoriščanja obnovljivih virov energije je 
danes trend v Sloveniji, še bolj v svetu. Kljub temu, da vse ideje in 
poskusi niso uspešni, vsaj ne povsod, je potrebno zaradi dolgoročne 
ustrezne in okolju prijazne oblike energije, razmišljati tudi o tem 
vprašanju na nivoju naše občine in širšega območja. Nekatere 
občine so se tega lotile že v preteklosti, Občina Kočevje s pomočjo 
državnega finančnega vložka v javno podjetje Komunala že v letu 
2006, Občina Ribnica s podelitvijo koncesije sicer državni firmi v 
letu 2010. V obeh primerih je projekt obsegal izgradnjo ustrezne 
kotlovnice ter izgradnjo ali rekonstrukcijo toplovoda v naseljih 
Kočevje oziroma Ribnica. 

Zanimanje za daljinsko ogrevanje v samem centru Sodražica 
tudi ni novo. Občina Sodražica je že leta 2004 pripravila Študijo 
o izvedljivosti DOLB, v letu 2008 pa smo pripravili Lokalni 
energetski koncept, ki je podlaga za izvedbo projekta DOLB. Za 
izvedbo projekta so se zanimala tudi različna podjetja, še najbolj pa 
domači Fragmat in Razvojna agencija Severne Primorske iz Nove 
Gorice. Takrat nobeno podjetje ni sprejelo odločitve za 

investiranje v DOLB Sodražica. Klub 
navedenemu so se okoliščine toliko 
spremenile, da postaja tudi ta projekt 

za našo občino oziroma vsaj 
osrednji del naselja Sodražica 

ekonomsko zanimiv. 
Čeprav je danes 

Je čas krize lahko priložnost za nove ideje?
Piše: Blaž Milavec, župan
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AKTUALNO

Svetniki so se 9. februarja zbrali na prvi 
letošnji seji, in sicer 9. redni zapovrstjo. 
Poleg obravnave splošnih aktov so se najdalj 
zamudili pri seznanitvi z idejo oz. projektom 
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso. 
Projekt je predstavil gost seje Tomaž Zver 
in postregel svetnikom tudi s konkretnimi 
številkami, ki predstavljajo prihranke pri 
ogrevanju tako za pravne kot fizične osebe, 
ki se bodo poslužile možnosti daljinskega 
ogrevanja z lesno biomaso (DOLB). Po 
besedah Zvera je za tovrstne projekte 
možno dobiti tako nepovratna sredstva kot 
ugoden kredit na Eko skladu, na daljši rok pa 
je možno računati tudi na kakšno delovno 
mesto več v domačem kraju. Svetniki so 
se strinjali, da je v tej fazi potrebno projekt 
podpreti in raziskati dejanski interes med 
potencialnimi uporabniki.

Drugi gost na tokratni seji, Aljoša 
Jasim Tahir, je sodeloval pri predstavitvi 
Programa opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Občine Sodražica, ki so ga 
svetniki v prvi obravnavi potrdili skupaj z 
Odlokom o podlagah in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje 
Občine Sodražica. Kljub spremembam 
na tem področju naj bi ostal komunalni 
prispevek v občini Sodražica še vedno med 
najnižjimi, če že ne najnižji na tem koncu 
Slovenije.

V drugi obravnavi je bil tudi sprejet 
Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Središče Sodražica 
vzhod – 18-03 severni del.  Gre za območje 
okolice Zadruge in Občine. S sprejemom 
odloka je narejen korak naprej k ureditvi 
območja, na katerem med drugim Zadruga 
želi zgraditi svoj trgovski center. Sprejem 
odloka je bil dolgotrajen predvsem zaradi 
zbiranja potrebnih soglasij s strani državnih 
organov.

Svetniki so potrdili tudi Pravilnik o 
kriterijih za sprejem otrok v vrtec, ki ga je 
v obravnavo skladno z Zakonom o vrtcih 
poslal Svet šole. S pravilnikom se bistveno 
ne spreminjajo sami kriteriji za sprejem 
otrok, se pa spreminja postopek delovanja 
komisije, kar pa je v bistvu že zajeto v 
področni zakonodaji. Šola bo v marcu 

Iz seje občinskega sveta: V igri daljinsko ogrevanje, Sodražica bližje 
trgovskemu centru, Suhorobar dobil novo odgovorno urednico
Piše: Darja Vetrih

objavila tudi razpis za sprejem otrok v vrtec 
za naslednje šolsko leto.

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi 
Letni program športa v Občini Sodražica 
za leto 2012. Razpis za delitev sredstev za 
šport najdete v tej številki Suhorobarja.

Glede na pretek mandata pa tudi zaradi 
svežega vetra pri snovanju Suhorobarja, 
so bili na predlog župana na novo 
imenovani tudi člani oz. članice uredništva 
ter programski svet občinskega glasila 
Suhorobar. Članice uredništva ostajajo iste 
tudi v naslednjih štirih letih, vendar mesto 
odgovorne urednice s prvim marcem 
prevzema Nina Pirc Vovčko. Darja Vetrih se 
pridružujem Petri Marn in ostajava članici 
uredništva. Programski svet od marca dalje 
sestavljajo: Mateja Košir kot predstavnica 
mladine, Tadej Levstek, dolgoletni pisec 
za področje športa, Ivan Šega kot kulturni 
ustvarjalec, Ivana Oražem, predstavnica 
tretjega življenjskega obdobja, in Helena 
Drobnič, predstavnica šole in budno oko 
kraja.

Občina Sodražica javno objavlja povabilo 

občanom in drugim zainteresiranim osebam (fizičnim in pravnim osebam) iz osrednjega območja naselja 

Sodražica, da do petka, 30. 3. 2012, podajo (nezavezujočo) pisno izjavo o vključitvi v Ekološko zadrugo 

DOLB Sodražica oziroma priključitvi na daljinski ogrevalni sistem DOLB Sodražica. I
 
Občina Sodražica se bo na 
podlagi odziva odločila o načinu 
in obsegu ter nadaljnjih aktivnosti 
projekta DOLB Sodražica.

Občina Sodražica bo 

v sredo, 14. 3. 2012., 
ob 19 uri v dvorani 
PGD Sodražica, 
izvedla javno predstavitev 
projekta DOLB Sodražica.
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IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Novi vladi na pot 
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Končno smo 
prišli do nove 
vlade. Mesec in pol 
za sosedi Hrvati, 
čeprav so imeli 
volitve prav na isto 
decembrsko nedeljo 
kot mi. Ta zamik 
pomeni predvsem 
nepotrebno izgubo 
časa za pripravo 

nujnih ukrepov, ki bi jih morala pripraviti 
katerakoli vlada, če bi iskreno želela 
potegniti nasedlo Slovenijo iz blata, v 
katerega je zabredla. 

Start 2. Janševe vlade bo še posebej 
zahteven. Ne samo zato, ker zaradi razmer 
ne bo imela običajnih 100 dni miru za 
uvajanje, ampak tudi zato, ker se je število 
ministrskih resorjev znižalo za 1/3. To 
pomeni takojšnje obsežne reorganizacije 
in racionalizacije, prenose pristojnosti, 
tudi kadrovske spremembe. Torej vse,  
kar je povezano s takimi postopki. Ti pa 
nikjer ne potekajo gladko. Ko se bo v 
naslednjem koraku z Zakonom o državni 
upravi poseglo še na raven institucij, bodo 
problemi in pritiski samo še večji. Čeprav je 
vsem jasno, da je veliko institucij odveč, da 
je v nekaterih, zaradi ohlapnih normativov, 

preveč zaposlenih, v kakšnih  - predvsem 
nadzornih ali inšpekcijskih pa premalo, 
in čeprav so vse stranke napovedovale 
korenite posege v državno upravo, bodo 
tudi politični pritiski precej hudi. Predvsem 
stranke, ki gradijo svojo politiko na podpori 
struktur preteklega režima, bodo z vsemi 
silami zaščitile svoje podpornike.

Istočasno pa bo morala nova vlada 
takoj pristopiti k pripravi nujnih ukrepov 
na vseh področjih, da se bodo začeli 
popravljati pogoji za izboljšano delovanje 
vseh sistemov. 

Ena prvih nalog nove vlade bo priprava 
rebalansa proračuna za letošnje leto, v 
katerem bo potrebno javno porabo znižati 
za okrog 10 % oziroma za ca. 1.000 mio 
evrov. To ni malo in ministri bodo imeli 
veliko dela, da bodo lahko dosegli ta cilj. 
Tega znižanja ne bo možno doseči samo z 
racionalizacijami, s črtanjem nepotrebnih 
stroškov, ampak bo najbrž treba poseči 
tudi na področja, za katera bo potrebno 
doseči širše, ne samo koalicijsko ali splošno 
politično soglasje. Nisem prepričan, da bo 
to potekalo ravno gladko in razumevajoče. 
Kdorkoli bo prikrajšan, bo nezadovoljen.

Prav gotovo čakajo to vlado in koalicijo 
težki časi. Še preden smo vlado sploh uspeli 
izvoliti, so se že napovedovale preventivne 

protestne akcije civilno družbenih 
skupin, ki naj bi javno opozarjale na svoje 
(pridobljene) pravice. Menim pa, da tak 
pristop ni dober. Če vemo, v kakšnem 
stanju smo, če vemo, kakšna je diagnoza 
in kaj sledi, če ne bomo dovolj hitro 
potegnili pravih, učinkovitih potez, potem 
bi moral biti pristop drugačen. Pogajanj 
in pogovorov, predvsem pa sprejemanja 
ukrepov, se bo potrebno lotiti odgovorno, 
potrpežljivo, strpno in razsodno. To velja 
za vse vključene strani. Ni mogoče deliti ali 
priznavati ničesar, česar nimamo ali nismo 
ustvarili. 

Istočasno pa se bo potrebno lotiti 
odstranitve številnih »nalepk«, ki so 
uzakonjene v naših predpisih in ki 
onemogočajo iniciativo državljanov, dražijo 
in podaljšujejo postopke. Velikokrat je celo 
za najenostavnejšo, malenkostno zadevo 
predpisan npr. dokument predpisane 
institucije, notarski zapis ali kakšno drugo 
potrdilo, dostopno iz uradnih evidenc. 
Vse to terja čas in denar, največkrat po 
nepotrebnem. 

Vemo, kaj je potrebno storiti. Moramo 
uspeti, če hočemo, da bo Slovenija krenila 
naprej. Torej srečno in uspešno 10. 
slovenski vladi.
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V soboto, 17. 12. 2011, je bila v prostorih M hotela v Ljubljani 
slavnostna seja Balinarske zveze Slovenije, ki letos praznuje 
60. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so bila podeljena 
priložnostna priznanja in zahvale zaslužnim balinarskim delavcem, 
balinarjem, klubom in ostalim organizacijam, ki so kakorkoli 
pripomogli k razvoju tega dostikrat po krivici zapostavljenega 
športa. Samo v obdobju dvajsetih let, kar je Slovenija samostojna 
država, so slovenske balinarke in balinarji na svetovnih ter evropskih 
prvenstvih v vseh kategorijah do zdaj priborili kar 134 priznanj od 
tega kar 38 zlatih.

Med dobitniki zasluženih priznanj je bila letos tudi Občina 
Sodražica, ki je najbolj zaslužna, da domači balinarski klub lahko 
vsa ta leta nemoteno deluje. Prav tako pa je Občina Sodražica 
vsakokrat priskočila na pomoč pri organizaciji državnih prvenstev, 
ki so bila do zdaj v Sodražici. Zasluženo priznanje je iz rok novega 
predsednika Balinarske zveze Slovenije g. Sandija Kofola prevzel 
sodraški župan Blaž Milavec. ČESTITAMO.

Občina Sodražica prejela priznanje Balinarske zveze Slovenije
Piše: Miran Štupica



KMETIJSTVO

Slovenija kot članica Evropske unije izvaja 
skupno dogovorjeno kmetijsko politiko. 
Sestavni del izvajanja te politike je tudi 
delovanje kmetijske svetovalne službe, ki je 
organizirana v okviru Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana v sestavi Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije. Ljubljanski 
zavod po območju delovanja pokriva 38 občin 
osrednje Slovenije. Geografski jugovzhodni 
del zavoda je tako  imenovano  območje 
od Turjaka do Kolpe, kjer se prepletajo in 
izvajajo različni razvojni projekti podeželja. V 
to območje so vključene občine Velike Lašče, 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, 
Osilnica in Kostel. V okviru delovanja 
kmetijske svetovalne službe smo na tem 
območju zaposleni štirje terenski kmetijski 
svetovalci s sedežem pisarn v Velikih Laščah, 
Loškem Potoku, Ribnici in v Kočevju. Ena 
kmetijska svetovalka pa pokriva področje 
razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti. 

Skupna površina območja omenjenih 
sedmih občin je 1.197 km2, v 342 naseljih živi 
35.542 prebivalcev, gostota poseljenosti je 30 
prebivalcev na km2, kar je trikrat manj kot je 
poseljenost Slovenije. Na območju sedmih 
občin je bilo v letu 2010 registriranih 1.298 
kmetij, ki so oddale zahtevke za subvencije iz 
naslova kmetijstva. Vse te kmetije obdelujejo 
skupno 11.151 ha kmetijskih površin. Pri 
omenjenih kmetijah je v reji po različnih 
kategorijah in starostih naslednje število 
živali: 8.091 govedi, 9.590 glav drobnice, 
1.075 konj, 163 prašičev in 112 jelenjadi. 

Od poljedelskih kultur je bilo na njivah 
posejanih 314 ha koruze, 124 ha žit, 30 
ha krompirja in 15 ha vrtnin, na področju 
sadjarstva pa je bilo v uporabi 98 ha 
ekstenzivnih sadovnjakov. Glede na naravne 
pogoje in skozi zgodovinske in razvojne 
spremembe v preteklih desetletjih smo ob 
tem doživljali opuščanje kmetijskih površin, 
zato gozd na tem območju predstavlja skoraj 
devet desetin celotne površine. Od vseh 
kmetijskih površin je travnikov in pašnikov 
kar 95 %. 

Od 1.298 kmetij je 502 kmetij oziroma 
39 % vključenih v kmetijsko okoljski program 
kmetovanja, kar predstavlja 66 % vseh 
površin oziroma 7.322 ha. V ekološkem 
kmetovanju ima največji delež občina 
Kočevje, kjer ekološko kmetuje 37 kmetij, ki 
obdelujejo 2.151 ha površin, kar predstavlja 
45 % vseh kmetijskih površin občine. Skupna 
izbira podatkov tako kaže, da 37 ekoloških 
kmetij in farma GO-KO d. o. o. obdelujejo 
kar 81 % vseh kmetijskih površin v občini 
Kočevje, preostalih 149 kmetij pa obdeluje 

21 % površine oziroma 862 ha.  Območje 
od Turjaka do Kolpe zaradi manj ugodnih 
naravnih danosti nima prednosti pri pridelavi 
hrane pred drugimi območji v Sloveniji, razen 
v občini Kočevje, kjer so kmetije daleč nad 
povprečjem obsega velikosti v območju in 
tudi v Sloveniji. Ostale občine zaostajajo za 
takšnim razvojem, zato je za te občine razvojni 
izziv izvajanje aktivne kmetijske politike s 
ciljem povečevanja kmetijskih gospodarstev.

Kmetijska svetovalna služba na terenu 
opravlja servisiranje vseh strokovnih opravil 
pri kmetovalcih in sodeluje z ostalimi 
inštitucijami, ki delujejo na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja. V obdobju od marca 
do maja 2011 smo v naših pisarnah po terenu 
za kmetije opravili 1272 elektronskih vnosov 
vlog za neposredna plačila. V mesecih januar, 
junij in oktober je bilo skupno v elektronski 
obliki izpolnjenih 971 zahtevkov za posebno 
premijo za bike, vole in  krave dojilje. Na 
štirih lokacijah smo izvedli 16 predavanj, 
izobraževanj in prikazov iz 18 različnih 
strokovnih področij s skupno udeležbo 
1.137 kmetovalcev. S področja vodenja 
knjigovodstva na kmetijah smo servisirali 30 
kmetij. Na 102 kmetijah smo opravili pregled 
kmetijskih gospodarstev iz naslova navzkrižne 
skladnosti. V 31 primerih smo sooblikovali 
izpolnjevanje razpisne dokumentacije za 
področja mladih prevzemnikov kmetij,  
kandidiranja za investicije na kmetijah in pri 
izpolnjevanju poročil po izvedbi investicij ter 
izdelavi strokovnega mnenja pri občinskih 
razpisih. S sodelavci specialisti smo na različnih 
strokovnih področjih, kot so govedoreja, 
travništvo poljedelstvo, gospodarjenje na 
kmetiji,  tehnološko sodelovali pri servisiranju 
posameznih kmetij. 

Preko leta v različnih obdobjih kmetije 
prejemajo odločbe o izplačilih, zavrnitvah ali 
dopolnitve na vlogo za neposredna plačila. 
Zaradi obsežnega in zahtevnega poznavanja 
predpisov se je veliko kmetij s takšnimi 
dokumenti zglasilo v naših pisarnah, kjer smo 
preverili navedene podatke in glede na naše 
poznavanje, izkušnje in vedenje preverjali in 
pojasnjevali vsebino raznih dopisov. Kmetijam 
svetujemo tudi pri pregledu stanja GERK-
ov, izračunu obremenitve površin, vodenje 
obveznih evidenc, gnojenju, zaščiti rastlin, 
urejanju pašnikov, izvedbi agromelioracij, 
pri poročilu o pavšalnem nadomestilu, 
uveljavljanje trošarine, obdavčitvi, registraciji 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah …

Preko leta smo redno sodelovali z 
občinami pri oblikovanju in izvajanju 
razpisov za podporo kmetijstvu. V okviru 

delovanja kmetijsko gozdarske zbornice smo 
aktivno vključeni v delo vodenja območne 
enote Kočevje ter odbora izpostave Ribnica 
in Kočevje. Poleg tega sodelujemo pri 
razvojnem projektu LAS. Sodelujemo in 
izvajamo strokovno pomoč pri povezovanju 
na podeželju z 11 društvi in s Kmetijsko 
zadrugo Velike Lašče in Kmetijsko gozdarsko 
zadrugo Ribnica. 

Kmetovanje postaja iz strokovnega, 
organizacijskega, ekonomskega, pravnega 
in ekološkega vidika vedno bolj zahtevno 
nacionalno gospodarsko področje. Stanje 
kmetijstva na območju, kot so zgodovinska 
dejstva, majhna in razdrobljena posest, slaba 
tehnološka opremljenost, visoka starostna 
struktura in nizka kmetijska izobraženost 
kmetovalcev, je izhodiščno stanje za nadaljnji 
razvoj. Zahteve in pričakovanja pri nadaljnjem 
izvajanju slovenskega dela skupne evropske 
kmetijske politike pa so zagotavljanje 
prehranske varnosti, povečanje samooskrbe, 
zagotavljanje varne hrane, povečanje 
konkurenčnosti kmetijstva, trajnostna raba 
prostora in enakomeren socialni razvoj 
slovenskega podeželja. Ob takšnih razmerah 
stanja kmetijstva in pričakovanju kmetijske 
politike bo tako tudi v prihodnje treba 
zagotoviti delovanje kmetijske svetovalne 
službe, pa naj si bo to v takšni ali drugačni 
obliki organiziranja ali ob takšnem ali 
drugačnem zagotavljanju sredstev za njeno 
delovanje.

Delovanje Kmetijsko svetovalne službe v letu 2011
Janko Debeljak - Kmetijska svetovalna služba, izpostavi Ribnica in Kočevje
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Sonet #5
Kar malo zdaj sem tu postal, star pobec,
ob klopci, neprespan, umetnik dramski
- povem resnično: nisem sam, zgolj samski -
ujet v trenutku, vdilj videč vsak drobec:

žerjavica se vzhodno še ni vzpela
nad spečo cerkev, blok, igrišče, avte;
krilatci kljunaste žgolijo flavte,
koraka nekaj budnih k nuji dela;

(kot često) veter v pesem se prikanta,
nesoč klobuke drevja prek senčine
- znenada pomnim njo, ki nima fanta:

razkodran slap z ramen, bohot ednine -
golob pa sklonjen k travi nekaj zoba.
In grem naprej, ko dviga se svetloba.

Žiga Lovšin



ŠIROKO OBZORJE

V znanju je moč
Piše: Nina Pirc Vovčko

Tokrat imamo bralci Suhorobarja 
privilegij, da si tudi sami razširimo 
obzorje in se ozremo preko meja 
domače občine, Slovenije in tudi 
Evrope. O človekovih pravicah in 
sistemu apartheida v Južnoafriški 
republiki (JAR) smo spregovorili z 
Jurijem Koširjem, ki je na to temo 
konec preteklega leta zagovarjal 
magistrsko nalogo s področja prava. 
Potem ko je diplomiral na Fakulteti 
za upravo, je vpisal magisterij na 
Evropski pravni fakulteti in se šolal ob 
delu. »Študij ti da širino,« pravi, »na 
specializaciji pa moraš delati sam.«

Apartheid je ena največjih anomalij v pravnem sistemu

Naslov tvojega magistrskega dela je Kršenje človekovih 
pravic v JAR v času apartheida in po njem. Bi na kratko 
pojasnil, kaj je bil apartheid?
Šlo je za rasno segregacijo. Apartheid je bil vladni program v JAR, ki 
ga je izvajala belska manjšina in s katerim je močno diskriminirala 
predvsem temnopolti del prebivalstva. Želeli so preprečiti mešanje 
ras in temnopoltim odvzeti možnost prihoda na oblast. To je med 
drugim pomenilo, da je približno 20 % ljudi, kolikor je bilo belcev, 
vse temnopolte, okrog 70 % celotnega prebivalstva, potisnilo 
na zgolj 13 % celotnega ozemlja JAR. Diskriminirali so jih tudi s 
pomočjo policije in vojske. Njihovi zakoni o ločenem razvoju ras 
so posegali globoko v zasebnost posameznika. Na fakulteti sem 
ugotovil, da je apartheid svojevrsten fenomen, žal v negativnem 
smislu, je namreč ena največjih anomalij v sistemu prava.

Ugotavljal si, da so Zakoni o ločenem razvoju ras obsegali 
absurdne ukrepe.
Ravno leta 1948, ko so Združeni narodi (ZN) sprejeli Splošno 
deklaracijo človekovih pravic, so v JAR uzakonili rasno 
diskriminacijo temnopoltih na vseh področjih. Z Zakonom o 
zagotavljanju ločenih prostorov so, denimo, ločili avtobuse in 
avtobusne postaje za bele in črne, enako šole in parke, šli so celo 
tako daleč, da so na pol razdelili klopce v parkih. Pogosto se je 
dogajalo, da člani istih družin niso smeli več živeti skupaj, ker je 
imela, denimo, sestra temnejšo polt kot njen brat. Za neupoštevanje 
zakonov pa so bili kaznovani tako beli kot črni.

Sistem apartheida sta izoblikovala zgodovinski razvoj in 
želja po oblasti …
Vzrok je bila tudi grabežljivost. Diskriminacija temnopoltih se 
je pričela s prvimi belimi naseljenci, nizozemskimi kmeti, ki so v 
južni Afriki postali narod Burov. V nizozemščini izraz »boer« /
izg. bur/ pomeni kmet. Buri so temnopolte jemali za sužnje, poleg 
tega so bili prepričani, da so od boga izbran narod, ki naj vlada v 
južni Afriki. Ko so Angleži zasedli Nizozemsko, so se želeli polastiti 
tudi ozemlja današnje JAR in preprečiti takratno vladavino Burov. 

Prelite je bilo mnogo krvi, Bure so celo zapirali v koncentracijska 
taborišča. Pa vendar so Angleži na koncu popustili zahtevam Burov 
zaradi zlata in diamantov, ki se nahajajo na ozemlju JAR, in Buri so 
uzakonili rasno neenakost.

Ugotavljaš, da so bile v tem obdobju kršene pravice ne samo 
temnopoltim, pač pa tudi belim prebivalcem. Zakaj se niso 
eni ali drugi uprli?
Beli so se sicer zavedali, da jih omejujejo, a so bili zaslepljeni. 
Imeli so tudi številne druge ugodnosti. Temnopolti pa niti niso 
imeli izbire – oblast je bila od nekdaj v rokah belih, poleg tega so 
bili črni slabše izobraženi, tako ali tako se je izvajala represija nad 
drugače mislečimi. Odpor se je začel kasneje z gibanjem African 
National Congress (ANC) in Nelsonom Mandelo. Kasneje se je iz 
gibanja razvila stranka ANC, ki je danes tudi na oblasti, na začetku 
pa so skušali temnopolte samo ozaveščati o njihovih pravicah, 
organizirali so miroljubne shode.

Nelson Mandela je prav tako svetovni fenomen. Po njegovi 
zaslugi se je sistem apartheida končal in se je začela 
demokracija. Kaj je na njem takšnega, da mu je to uspelo?
Pravijo, da je poleg princa Filipa Nelson Mandela edini, ki britansko 
kraljico Elizabeto kliče po imenu. Karizmatičen je in od nekdaj je 
imel posebno energijo, da je združeval ogromne množice ljudi. Bil 
je predsednik mladinske lige ANC, nato je odprl pravniško pisarno 
za temnopolte. Želel je pomagati narodu, izenačiti pravice belih 
in črnih. Ko je začel politično delovati, je bil večkrat zaprt. Zaradi 
vodenja militantnega krila ANC so ga navsezadnje obsodili na 
dosmrtno ječo. Pa vendar je po 20 letih številnih neuslišanih zahtev 
in prošenj iz zapora, od koder ni imel povezav z zunanjim svetom, 
uspel prepričati oblast, da so potrebna pogajanja. In kar je pri njem 
še izredno – ko je po 26 letih zapora in mnogih letih samice prišel 
na prostost, je pozival k odpuščanju in združevanju. 

Pomembno vlogo pri odpravi apartheida so odigrale tudi 
mednarodne organizacije.
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V svetu odločnih obsodb apartheida žal dolgo ni bilo. Problem 
so začeli jemati resno šele, ko je prišlo do množičnega prelivanja 
krvi v t. i. Pokolu pri Sharpevillu, ko so beli policisti iz strahu 
postrelili 60 miroljubnih temnopoltih protestnikov. Varnostni svet 
ZN je nato sprejel resolucijo o prepovedi rasne diskriminacije, 
uvedli so prepoved gospodarskega in političnega sodelovanja z 
JAR. Različne komisije so preverjale napredek, izvajali so pritiske, 
da so dosegli izpuščanje političnih zapornikov. Po eni strani so 
odpravljali politiko apartheida, po drugi strani je Beneška komisija 
Sveta Evrope pomagala oblikovati ustavni sistem in ga izvajati, 
izobraziti so morali ustrezne kadre …

V obdobju, ko si pripravljal magistrsko nalogo, si tudi sam 
za en mesec odpotoval v JAR. Kakšna je ta država skozi 
tvoje oči?
V spomin se mi je vtisnila predvsem neskončna barvitost ljudi in 
narave. Vse je bilo tudi nekako bolj živo, dinamično. Prvi dan sem 
se počutil nelagodno, ker sem bil edini belec na ulici. Vendar pa 
s kriminalom, o katerem je sicer veliko govora, nismo imeli težav, 
čeprav smo hodili po najbolj črnskih predelih. 
Iz JAR se spominjam ogromnih razdalj, neskomercializiranih 
naravnih lepot in zanimivih ljudi, ki odprto pokažejo svoje veselje. 

Po neki tekmi v ragbiju in zmagi JAR je v nekaj minutah z vseh ulic 
pridrla množica ljudi in veselo proslavljala. Ne vem, kako so novico 
tako hitro razširili, saj je bila na tem območju samo ena televizija, 
naslednja je bila gotovo vsaj nekaj kilometrov stran. Nenazadnje 
je JAR dežela velikih nasprotij med razvitimi in nerazvitimi deli, 
revščino in bogastvom.

Kako pa je v JAR danes čutiti posledice apartheida?
Večina kapitala je še vedno v rokah belcev, zaradi tega in zaradi 
manka v izobrazbi so višje kvalificirana dela temnopoltim 
težje dosegljiva. Z vladnimi programi sicer skušajo vključevati 
temnopolte v upravljanje gospodarskih družb, a potrebnega bo še 
veliko časa, saj se stvari le počasi spreminjajo. Poleg tega skušajo 
povečati sožitje vseh ras oz. homogenost celotne družbe z gradnjo 
posebnih stanovanjskih naseljih, imenovanih »cosmo cities« 
(mednarodna mesta), v katerih načrtno naseljujejo temnopolte in 
bele prebivalce skupaj. Ljudje demokracije nimajo v zavesti, slabo 
napisani zakoni še vedno omogočajo diskriminacijo. Tako pri belih 
kot pri črnih sta prisotna tudi pomanjkanje zaupanja v pravno 
državo in strah, kaj se utegne zgoditi po smrti Nelsona Mandele. 
Beli se bojijo maščevanja temnopoltih. Na ulici pa me je šokiralo 
tudi dejstvo, da črni belce še vedno nazivajo z »boss« (šef).
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Draga prijateljica!

To pismo ti pišem, da boš vedela, kako je 
pri nas na deželi. 

Z bratcem imava vsako ljubezen po 
dvakrat. Imava mamico, ki si barva lase na 
črno in očija s plešasto glavo. Imava tudi babico 
s črnimi lasmi, spletenimi v kito in dedka z 
osivelo glavo.  Žal pa nimava več najinih kravic, 
pa tudi pujskov ni več! Ostali sta nam samo še 
dve muci. Moram ti povedati, zakaj vsega tega 
nimamo več.

Babica in dedek sta nekoč imela kravici: 
Črno in Cveto; Črna je bila črna, Cveta pa je 
bila bele barve. V svinjaku sta krulila pujska: 
Marko in Mirko, ki sta postajala vsak dan 
večja pujsa; Marko je bil črn pujs, Mirko pa je 
bil bel. Črna Lana in siv Pikec sta na hlevskem  
pragu  vedno  čakala na svoj odmerek mleka, 
ko je babica molzla Črno in Cveto. Golido je 
napolnila tako, da je z dlanema izmenoma 
vlekla sesca in iztiskala mleko iz vimena pod 
kravjim trebuhom. Mucama ga je nalila v 
aluminijasto posodico naravnost iz golide. 
Bela penasta tekočina je v debelem curku lila 
po koritastem nastavku emajlirane golide. Obe 
muci sta tiščali glavi v posodico in curek mleka 
jima je pobelil smrčka. Čudno, tudi črna krava 
je dajala belo mleko. Po molži je mleko romalo 
na zakurjen štedilnik. Tam je zavrelo in na 
njem se je nabrala debela plast smetane. S tem 
mlekom je babica zalila koruzne žgance ali 

domač koruzni kruh in vsi smo imeli najboljši 
zajtrk na tem svetu. 

Mamica in oči sta Cveto prodala. V hlevu je 
ostala le še Črna. Rekla sta, da je za naše potrebe 
dovolj mleka od ene krave. Muci in otroci ne 
moremo pojesti  mleka od dveh krav. Človeški 
zvrsti v družini sta omejila porabo naravnega 
kravjega mleka. Mleko povzroča holesterol, 
ki maši žile in strdki potujejo v možgane ali 
v srce,  kjer zamašijo drobne žilice in človek 
lahko umre. Zato zdaj vsi vemo, da je mleko 
nevarno živilo, ker vsebuje preveč maščobe. Ta 
pa človeku škoduje! Bistri ljudje priporočajo 
uživanje mleka iz plastične embalaže, ker so z 
aparati določili, koliko maščobe sme biti  v beli 
vodi. 

Tudi Marka in Mirka nimamo več. Nič 
več nimamo kolin, ker svinjsko meso in koline 
škodujejo ljudem.  Svinjina je najbolj svinjsko 
meso, ker pujs rije po gnoju in požre vse strupe, 
ki so v njem. Zato je svinjsko meso nezdravo za 
ljudi. Tudi sol, s katerim se meso konzervira, 
preden se ga da v dim, je nezdrava. Tako slano 
in prekajeno meso ni za jesti! Če že hočeš 
zaužiti grižljaj svinjskega mesa, je pametnejše, 
da ga ješ iz plastificirane embalaže. V tovarni 
so določili pravo količino maščobe in soli, ki je v 
tanki rezini svinjskega pršuta.  Pršut ne škoduje 
človeškemu organizmu! Vse to sta mami in oči 
prebrala v časopisu in slišala po radiu. 

Zato vsako jutro jeva z bratcem različne 
kašice, ki jih mami strese iz kartonske škatle, 

na kateri se  s prednje strani  smejita otroka, 
taka kot sva midva z bratcem. Mami doda iz 
modre stekleničke še gost sok, ki so ga v tovarni 
opremili z napisi in slikami, ki nama vzbujajo 
tek. Redno nama dodaja tudi vitamine. Ona 
že ve katere! Nadomestiti morajo tiste snovi, ki 
sta jih babici in dedku, pa tudi njima, dajala 
Črna in Cveta. Mami in oči morata paziti 
na naju, da ne bova že v otroških letih dobila 
preveč maščobe. To bi bilo za naju lahko 
pogubno. Občasno nama nalijeta iz tetrapaka 
belo tekočino, ki vsebuje komaj kaj maščobe. 
Na embalaži  z velikimi črkami piše, da je to 
Mlejko. Zaradi skrbi za najino zdravje, mami  
pred uporabo preveri  na embalaži napisane 
vrste aditivov in količino hranilnih  snovi.

Danes je bil pri nas na obisku očkov 
prijatelj. Menda je zdravnik. Razume se na 
človeške bolezni. Slišala sem, da je dejal, da 
sem anemična, da sem bledolična, da opazi na 
koži alergijo, da bi morala biti več na soncu, 
da bi morala naša družina prav zaradi mene  
pogosteje hoditi na morje, da bi … Nisem 
vedela,  kaj je to anemičnost, kaj je alergija …, 
pa je mami prebrala v Domačem zdravniku, da 
je to slabokrvnost, da je to občutljivost … Taka 
sem jaz!  Morda bo tak postal tudi bratec!? 

Moja babica in dedek pa nista bila 
anemična in nista imela alergije! Čudno, da 
takrat ni bilo takih bolezni!

Dedkova vnukinja

Resnična pravljica mojim vnukinjam
Piše: Ivan Šega



ŠOLA 

Sveti Miklavž nam ni prinesel le veliko daril, kot vsako leto. Ta dan si 
bomo zapomnili tudi po otvoritvi prenovljene strehe na naši podružnični 
šoli in po prijetnem dogajanju skozi ves dan. V dopoldanskem času smo 
izpeljali tehniški dan z učenci, ki je bil obarvan z ustvarjanjem iz papirja – 
tiskali smo s krompirjevimi pečatniki, gubali tridimenzionalne smrečice 
iz papirja ter pripravili razstavo Naša streha. Razstava je vsebovala 
fotografije obnovitvenih del, ki so se v novembru odvijali na strehi šole, 
slike in risbe otrok, ki so vsakodnevno budno opazovali napredovanje in 
dela različnih delavcev ter njihove misli in pesmi.

Ob 17. uri smo se v šoli zbrali skupaj s starši, ravnateljico OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Majdo Kovačič Cimperman, županom občine Ribnica Jožetom 
Levstkom in podžupanom Vinkom Levstkom. Srečanje se je začelo s 
kratko pevsko bralno predstavitvijo, ki sta jo pripravili učiteljici Zdenka 
Kljun in Ana Porenta z otroki, sledil je nagovor ravnateljice ter župana. 
V svojem govoru je g. Jože Levstek poudaril pomen podružnične 
šole za kvalitetno življenje in obstoj kraja ter spregovoril o samem 
poteku obnovitvenih del in izrazil navdušenje nad domiselnostjo in 
ustvarjalnostjo šolarjev. Po prireditvi sta se s podžupanom tudi sama 
pridružila otrokom in staršem pri  raznolikih delavnicah, v katerih smo 
izdelovali novoletne aranžmaje, svečnike, smrečice, voščilnice, darilne 
vrečke in okraske iz slanega testa. 

Skupaj smo preživeli zanimivi in ustvarjalni uri, ki bosta vsem 
udeležencem ostali v prijetnem spominu. Več o „naši“ strehi pa si lahko 
preberete  v prispevkih šolarjev. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da v 
našo šolo več ne zateka in da smo še pred to zimo na suhem, pod novo 
streho. 

Kaj pravijo o tem šolarji POŠ Sveti Gregor?
Prvo in drugošolci so nam povedali:

Vesel sem bil, ko sem opazil, da so pred našo šolo pripeljali velik žerjav.  
> Lovro
Med krompirjevimi počitnicami so začeli razkrivati streho. Bala sem se, 
da ne bi dež zmočil naše šole, ker bi voda potem pritekla v naš razred. 
> Maja
Ko smo šli v nedeljo od maše, je bila razkrita streha. Na deskah je bila 
zložena opeka, v strehi pa so bile luknje.  > Jan
Kmalu so luknje prekrili z lesom in posebno folijo. Nič več se nismo 
bali, da bi voda pritekla v razred. > Manca
Z dvigalom so nalagali novo opeko na streho in potem so kmalu začeli 
pokrivati polivinil.  > Polona
Delavcem je šlo delo zelo hitro od rok, kmalu je bila streha pokrita, 
toda joj, našim delavcem je za košček strehe zmanjkalo opeke.
> Rok
Nekaj časa je dvigalo stalo in delavcev ni bilo. Čez par dni smo spet 
zaslišali škripanje. Dvigalo se je spet spuščalo gor in dol. Ko smo šli 
domov, je bil pokrit še zadnji košček strehe.  > Julija

NAŠA STARA STREHA

Naša stara streha je zdržala mnogo let.
Dokler ni začela puščati in pokati.
V naši šoli se je začel nered.
Zagledali smo, da je moker strop
in da omet pada na našo klop. 
Bali smo se, da bi voda povzročila kratek stik
in bi bil požar in vik in krik.
Če nismo ob deževju na podstrešju postavili lonca,
je voda pritekla po stopnicah skozi strop do konca.
Kadar je bil sneg in led,
je našo šolo poplavilo spet.
Strešni žlebovi so bili rjavi
in niso bili več ta pravi.
Imeli so luknje in reže,
skoznje je padal dež
in delale so se sveče.
Pozimi smo led sklatili
in ga zdrobili.
Poletja smo se veselili.
Hvala naši stari strehi,
da nas je čuvala mnogo dni in noči!

Pesem so napisali četrtošolci Lenča, Nadja, Jan, Tilen in Vid. 

Božično novoletne delavnice za 
Miklavža in otvoritev strehe na  
POŠ Sveti Gregor
Pripravile: Učiteljice POŠ Sveti Gregor

NAŠA NOVA STREHA

Ima nove deske in trame, 
letvice in rdeče opeke.
Ima tudi nove pločevinaste obrobe
in svetle kovinske žlebove.
Našo streho so naredili delavci,
bilo jih je pet in
cel mesec so hodili na streho čepet.
Imeli so visok žerjav,
ki je vsak dan ropotal.
Imeli so tudi radio,
ki je med delom klepetal.
Imeli so tudi orodje,
da popravijo strehi ogrodje.
Vsak dan smo jih pozdravljali
in oni so nam odzdravljali.
Mi smo se pridno učili,
oni pa so ta čas veliko naredili.
Želimo, da bi streha zdržala vsaj sto let,
da bi še naši otroci hodili v  to šolo poštevanko štet 
in od Svetega Gregorja odšli,
tako kot mi, veselo v širni svet. 

Pesem so napisali tretješolci Aneja, Eva, Patricija, Zala in Aljaž.
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VRTEC

Veseli december v vrtcu
Piše: Meta Hribar

December je bil obogaten s številnimi prireditvami, ki so potekale v sklopu 
celega vrtca. V vsaki igralnici posebej so poleg skupnih aktivnosti potekale 
številne dejavnosti, ki so otrokom pričarale čarobnost pričakovanja, prijetno 
vzdušje, zadovoljstvo ob uspešno opravljenih nalogah in topel občutek 
pripadnosti.

Za začetek smo vrtec »preoblekli v praznična oblačila«. Okrasili smo 
drevesce in na njem prižgali praznične lučke, ki so nas vsako jutro pričakale že 
prižgane.

Pogovarjali smo se o dobrih možeh, ki nas obiskujejo decembra in z vseh 
strani kukajo, če smo in koliko smo pridni. Pogovarjali smo se o pričakovanjih, 
darilih, tudi o tistih, ki niso oprijemljiva, so pa topla in blagodejno delujejo na 
razpoloženje ljudi.

V skupini Medvedki smo v prazničnem decembru veliko dejavnosti posvetili 
medsebojnim odnosom, vljudnosti, prijaznosti, pozornosti drug do drugega. 
Poskusili smo opredeliti srečo in ugotoviti, kdaj smo srečni. Odgovori otrok so 
bili zelo zanimivi, iskreni in prisrčni. 

Otroci glasbene šole so nam v telovadnici pripravili koncert, kjer se je tudi 
pelo in plesalo. Ob novoletni smrečici je v vrtcu za vse otroke izvedla violinski 
koncert Bogdana Fink in nam s svojim instrumentom, ki ga nimamo priložnosti 
videti in poslušati vsak dan, pričarala prav poseben dan. Prisrčna hvala ga. Fink 
za lepo doživetje.

V skupini Medvedki so nas glasbeni dogodki tako prevzeli, da smo orkester 
sestavili še sami. Pri tem je bil naš glavni instrument naš glas, igrali pa smo na 
male instrumente. Prav zabavno je bilo, saj so se otroci naučili, kaj je orkester in 
zakaj potrebuje dirigenta. 

Mažoretke, spretne s svojimi palicami so nas spodbudile k plesu. Ob 
njihovih spretnostih smo si zaželeli plesati tudi mi. In smo plesali in rajali skoraj 
vsak dan. Poslušali smo tudi klasično glasbo in si za bolj romantično vzdušje 
prižgali svečke.

Strokovne delavke, ki imajo igralski talent, so nam v jedilnici vrtca zaigrale 
lutkovno igrico Mali medo. S pomočjo lutk so nam povedale, da je pomoč v 
stiski zelo dobrodošla in da se je prav enostavno odvaditi od dude, še posebej, 
če je nikakor ne najdeš.

Otroci drugega starostnega obdobja smo obiskali knjižnico Miklova hiša v 
Sodražici, kjer nam je Anica Mohar pripravila zgodbico Hlodek. Vsaka skupina 
je ob obisku prejela knjigo, za kar se ji toplo zahvaljujemo.

Medvedki in Levčki smo eno popoldne preživeli skupaj in s svojimi starši ter 
izdelovali novoletne okraske – kresničke. Z  njimi smo okrasili malo drugačno 
drevo.

Tudi v vseh ostalih skupinah so pripravili popoldanska srečanja, mlajši so 
peli in plesali, nekoliko starejši so odšli na pohod po okolici.

Pod prazničnim drevescem nam je dedek Mraz pustil darila, ki so popestrila 
našo igro. Prav za vsako skupino se je našlo nekaj zanimivega.

Za malo drugačno dopoldne je poskrbela še dijakinja 4. letnika Srednje 
vzgojiteljske šole. Z lutkami na paličicah je Medvedkom in Levčkom zaigrala 
igrico Najčudovitejši božič.

Tik pred novoletnimi počitnicami smo v vseh skupinah poskrbeli še za 
praznično kosilo. Pripravili smo različne slavnostne pogrinjke, ki so bili prava 
paša za oči, si zavrteli praznično glasbo in uživali. Voščili smo si vse dobro in se 
imeli zelo lepo.

Kljub temu, da smo že zakorakali v februar, pa za dobre želje še vedno ni 
prepozno. Vsem želimo: »Naj vam to leto nakloni spoznati prave ljudi, storiti 
prave reči, ubrati prave poti, ter v sebi in drugih najti dobre stvari.« 

10     SUHOROBAR                                                                                                                                                                     januar / februar 2012



DRUŠTVA

januar / februar 2012                                                                                                                                                                       SUHOROBAR     11 10     SUHOROBAR                                                                                                                                                                     januar / februar 2012

Novice iz Zamostca
Piše: Nuša Ambrožič

V Zamostcu smo preživeli delovni in 
aktivni mesec december. Na začetku meseca 
smo medse povabili našega častnega člana 
Franceta Rusa, da je z nami delil svoje obširno 
znanje o gasilskih vozlih. Predstavitev smo 
organizirali posebej za pionirje in mladino 
ter članice in člane. Udeleženci so znanje 
na zanimiv in sproščen način obnovili 
ter se marsičesa tudi na novo naučili. V  
novoletnem obdobju smo po vasi razdelili 
gasilske koledarje ter v vsako hišo prinesli 
lepe želje za leto 2012. 

Januar je minil v pripravah na Občni 
zbor PGD Zamostec, ki smo ga izvedli 28. 
januarja. Na mrzel sobotni večer smo skupaj z 
vabljenimi gosti napolnili večnamensko sobo 
našega društva. Po pozdravu predsednika je 
svoje mesto zasedlo delovno predsedstvo, ki 
je bilo tokrat v celoti v ženski sestavi. S poročili 
organov društva smo se seznanili z delom v 
preteklem letu in si postavili tudi cilje za leto 
2012. Med najpomembnejšimi je zagotovo 
priprava investicijske dokumentacije za 
gradnjo oz. rekonstrukcijo gasilskega doma. 
V ta namen je bil ustanovljen gradbeni 
odbor, ki je že začel s svojim delom. Ker 
pa gre za velik finančni zalogaj, se vsem že 
vnaprej priporočamo za darove.

Seveda pa pri načrtovanju za leto 2012 
nismo izpustili družabnega dela in se že 
začeli pogovarjati o bližajočem se pustu. Več 
o tem pa v prihodnji številki.

Zaključek leta v društvu upokojencev
Piše: Milka Gornik, foto: Zmaga M.

Mesec december je zaključil svoje poslanstvo. Lahko rečem, da smo bili v društvu 
delavni in na koncu zadovoljni s svojimi rezultati. Obiskali in skupaj z Rdečim križem 
Ribnica (v nadaljevanju RK) tudi obdarili, smo vse naše občane, nastanjene po domovih 
za ostarele v Kočevju, Ribnici, Loškem Potoku in Cerknici. Razdelili smo 14 paketov 
pomoči RK, vsem našim članom smo poslali božično-novoletne čestitke. Ravno tako 
se jih spomnimo ob njihovih rojstnih dnevih. Za te drobne pozornosti vedno poskrbi 
naša tajnica Cvetka.

Prav prijetno in v veselem 
razpoloženju je minilo tudi 
tradicionalno štefanovanje, ki smo 
ga letos pripravili v gostišču Makšar. 
Z dobro glasbo dueta Modic in 
družabnimi igrami smo se veselili 
pozno v noč. Obiskala pa sta nas 
tudi Krjavelj in Božiček. 

Veliko članov se nas je udeležilo 
tudi tradicionalnega novoletnega 
pohoda na Travno Goro. 
Nekdo me je zadnjič vprašal: »Kam 
gredo vsi ljudje zadnji dan v letu?« 
Ker nisem vedela, mi je podal tudi 
odgovor: »V novo leto!« Res je. 
Stopili smo v novo leto, ki Društvu 
upokojencev Sodražica prinaša 
pomemben jubilej. Praznujemo 
namreč 50 let obstoja društva. 
Vsi skupaj se zavedamo, da je to 
obletnica, ki jo moramo proslaviti, 
v počastitev vseh dosedanjih 
članov, predvsem pa ustanoviteljev. 
Stopimo skupaj in nadaljujmo pot 
naših prednikov!
    
    

Glasbena mineštra, sedmič
Piše: Žiga Lovšin, Mladinski klub Sodražica  (organizator 
priredtive)

Ko se je december prevesil v drugo polovico, je iz šole dišalo 
po mineštri. Skrbno začinjena z izbrano glasbo v jušni osnovi 
mladega domačega igralskega kadra je obetala dober predbožični 
obrok. Glavna kuharica Mateja Košir je odlično zamešala vse tiste 
uporabne sestavine, ki so ji bile pri roki; z dodatkom nemajhnega 
ščepca humorja pa je bila tokratna 
mineštra zakuhana prefinjeno popolno. 
To je bil že sedmi zapovrstni liter - 
pardon, sedmo leto - kuhanja zimske 
glasbene obare. Ko se je na odru paleta 
tako in drugače svojevrstnih likov še 
premešavala in dvigovala temperaturo 
dvoranskega kotla, je med občinstvom 
- ki je pogreblo vse stole, da bi ja vsak 
dobil svojo porcijo – že začelo vreti od 
smeha. Med osnovnimi sestavinami so se 

v tej zakuhi znašli gospa doktorica ter medicinska sestra in brat. Na 
čakanju za pregled, če je vse užitno, pa so bili razni bolniki: tista, ki je 
imela težave z vetrovi, fantina v trenirki, neka starejša gospa, moški 
iz nekje-ne-vem-kje (tudi sam je pravil, da je doma od povsod) ter 
še nekaj drugih oseb s svojimi težavami. Razkuhavalo se je tako kot 
ponavadi – nepričakovano, udarno, smešno. Vseskozi se je ta reč 
še zalivala z glasbenimi vložki večinoma doma vzrejenih skupin in 
solo pevcev, seveda pa jih je bilo tudi nekaj iz tujega vrta: Barbara 
Rehar, ki je prišla iz daljne Štajerske, da nam nekaj zapoje; pri nas 
že malce bolj poznani Martin Ramoveš Band; Aleš Pelhan, ki ga je 

prav do nas pripihala primorska burja ter 
dva čelista iz sosednje ribogojne občine 
– Mirjam Kromar in Marko Bojc. Da pa 
se vsi ti dodatki niso preveč pomešali 
med seboj ter postali nerazpoznavni in 
neokusni, gre zahvala tonskemu mojstru 
in ozvočevalcu Janku Smislu. Skratka, 
gledalci so bili s skuhanim zadovoljni in 
mislim, da že komaj čakajo na naslednjo 
šefljo naše specialitete. Do takrat pa 
dober tek tudi ob drugih jedeh!



DRUŠTVA

Najava razpisa za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Sodražica
za šolsko leto 2012/13           

Starše in zakonite zastopnike otrok obveščamo, da bo razpis za vpis novincev v vrtec  pri OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica od 8. 3. 2012 dalje objavljen na spletni strani šole in oglasni deski v vrtcu in šoli. 
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Društvo Sožitje Ribnica je v soboto, 10.  decembra, pripravilo 
tradicionalno decembrsko srečanje - občni zbor. Ob tej priložnosti 
je vse člane z motnjami v duševnem razvoju tudi letos obdaril 
dedek Mraz. Sprejet je bil tudi letni načrt za leto 2012. Srečanje pa 
so med drugimi popestrili tudi varovanci VDC Ribnica, ki so poleg 
glasbenega vložka pripravili tudi igrico Mihe Mateta, Kako se je 
možila Taprisrčna Johanca. 

»Tako kot vsako leto se je povabilu na občni zbor odzvalo veliko 
oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev, svojcev in 
podpornih članov. To naše vsakoletno druženje, ki je na začetku 
decembra, je tudi povezano s skromno 
obdaritvijo oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. Otroci dobijo praktično darilo 
ter tudi sladkarije. Letos nam je v pomoč 
priskočila tudi Zavarovalnica Triglav, 
ki je vrečke obogatila z odsevnimi 
nahrbtniki,« je dejal predsednik 
Društva Sožitje Ribnica Jože Košmrlj. 
Po Košmrljevih besedah se vsako leto 
srečanja udeležijo skorajda vsi, tiste, ki 
se srečanja ne udeležijo, pogosto je vzrok 
bolezen, pa  kasneje člani Sožitja obiščejo 
in jim izročijo darilo. Srečanje se je 
začelo v birokratskem tonu. Po sprejemu 
letnega načrta pa je sledil kulturno-
umetniški program, ki sta ga začeli Tjaša 
Lesar s klarinetom in Dora Marinković 
z violino. Njima so sledili varovanci 
Varstveno delovnega centra Ribnica 
s šopkom pesmi. Zapeli so štiri pesmi 
Poj z menoj, SmRib’nčan Urban, Sveto 
noč in Sankaško polko. Ob zadnji so še 
posebej razvneli občinstvo, ki je glasno 
ploskalo. Po glasbenem vložku pa so se 
varovanci VDC-ja predstavili še z igrico, 
Kako se je možila Taprisrčna Johanca, 
katere avtor je pokojni Ribničan Miha 
Mate. Za to igro so se odločili, ker želijo 
pri VDC Ribnica ohranjati kulturno dediščino, ter tudi zato, ker je 
prostorsko dogajanje v igri blizu njihovim varovancem. Igra je bila 
tudi nekakšna napoved za prihod dedka Mraza. Ta je poklepetal 
z osebami z motnjo v duševnem razvoju, prisluhnil njihovim 
pesmim in jih obdaroval. Po vrhuncu srečanja je za mnoge osebe 
pa tudi njihove starše in sorodnike sledilo okrepčilo. Za zaključek 
srečanja pa je po kosilu sledil še ples ob zvokih ansambla. 

Na srečanju so člani začrtali tudi smernice za v prihodnje, 
sprejeli so namreč letni načrt za leto 2012. Tako se bodo člani 
društva udeleževali programov za usposabljanje in razbremenitev 
družine, društvo bo organiziralo posebne socialne aktivnosti, kakor 
tudi vseživljenjsko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju na 
lokalni ravni … Tako se bodo lahko člani ribniškega društva letos 
udeležili vikend seminarja, plavali v morju in toplicah, telovadili v 
Športnem centru Ribnica, pekli pecivo, izdelovali drobne izdelke 
iz gline, vozili s karting vozili, se udeležili prireditev, nastopov, 
piknika pri Novi Štifti, športnih prireditev, krajših pohodov …  

»Čeprav za naslednje leto pravijo, da bo 
velika kriza, menim, da se z dobro voljo 
da vse. Če bomo tako aktivni, kot smo 
bili do zdaj, potem bomo vse naloge in 
aktivnosti peljali uspešno naprej,« je 
dejal predsednik društva Jože Košmrlj. 
Ob vsem pa se društvo sooča tudi z 
nekaterimi problemi. »Ob morebitnem 
izpadu sredstev, predvsem zaradi zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije, bo treba poiskati dodatne 
pokrovitelje,« pojasnjuje Košmrlj. 
Veliko vprašanje pa ostaja, kje bo deloval 
Varstveno delavni center Ribnica, ko se 
mu izteče najemna pogodba. Stvar se je 
nekoliko zapletla, saj naj bi bilo prvotno 
načrtovano, da bi novi VDC zgradili ob 
novejšem delu trenutnega vrtca, a to 
šele potem, ko bi že bil realiziran projekt 
novega vrtca. Toda občina Ribnica je 
za novi vrtec, zaradi izpada finančnih 
sredstev, prestavila izbiro izvajalca, tako 
da novi vrtec verjetno ne bo zgrajen do 
prvotnega roka, to je leta 2013.

Srečanja se je letos udeležila 
predsednica Zveze Sožitje dr. Katja 
Vandal, ki je bila nad srečanjem zelo 

zadovoljna. Občnega zbora pa sta se 
udeležila tudi župana občin Ribnica in Sodražica. Župan slednje, 
Blaž Milavec, je dejal, da je vesel vsakoletnega povabila, tu namreč 
čuti iskreno dobrodošlico in se z veseljem sreča z osebami z motnjo 
v duševnem razvoju kakor tudi njihovimi svojci in sorodniki, saj se 
med njimi dobro počuti.

Varovanci VDC Ribnica ob izvedbi šopka pesmi

Prizor iz igrice Kako se je možila Taprisrčna Johanca

Dedek Mraz obdaril varovance Društva Sožitje Ribnica
Piše: Kristjan Kozina
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Dogodki Kluba Kresnička

Miklavževanje 2011
December je čas peke slastnih božičnih 

piškotov, druženja, izpolnjevanja želja in 
seveda čas obdarovanj. Tako Miklavž tudi 
letos ni pozabil na vse pridne sodraške 
otroke. 

Zaradi obilice dela je preko 150 otrok 
obiskal v dvorani Osnovne šole dr. Ivana 
Prijatelja že nekaj dni pred svojim godom, 
v soboto, 3. decembra, ob 17. uri. Da smo 
ga vsi lažje pričakali, so nam čas krajšali 
učenci osnovne šole z igrico Grozd, v 
kateri smo izvedeli, kako pomembno je 
stvari deliti z drugimi in kako se moramo 
imeti radi med seboj; dve pesmi pa so 
nam pod vodstvom ge. Valerije Žabkar 
zapele tudi pevke otroškega zborčka. 

Potem pa je napočil trenutek, ki  smo 
ga vsi nestrpno čakali. Končno je prišel 
dobri mož, sv. Miklavž s svojimi angelčki, 
ki so med otroke delili bombone. Miklavž 
je vse lepo pozdravil, povprašal otroke, 
kako so se kaj obnašali med letom in jim 
naročil, naj bodo tudi letos najmanj tako 
pridni kot lani, v primeru neubogljivosti, 
pa se bodo z njimi malce poigrali poredni 
parkeljni. Vsi pridni otroci so dobili 
darila, nekaj teh daril pa smo odnesli v 
sodraško Bivalno enoto zavoda Ponikva, 
kjer so jih bili tudi zelo veseli.  

Eva Janež

Šedrški ŽIV-ŽAV
Tudi letos nadaljujemo s ŠEDRŠKIM 

ŽIV-ŽAVOM. Dobivamo se vsako zadnjo 
soboto v mesecu. Udeleženci so stari 
od štiri do dvanajst let. Na dosedanja 
srečanja je prišlo med 10 in 15 otrok. 

Na Šedrškem  živ-žavu beremo zgodbe 
iz Svetega pisma, se igramo razne igrice, 
pojemo pesmi, ustvarjamo, se sladkamo, 
smejimo in družimo.  To šolsko leto smo 
imeli že 4 srečanja, kjer smo izdelovali: 
živali iz CD-jev, adventne venčke iz 
stiroporja in krep papirja ter lesenih 
obročkov, okraske jelenčka, snežaka in 
božička iz papirja za na smrečico ter 
zapestnice iz perlic. 

Živ-žav poteka vsako zadnjo soboto 
v mesecu od 10:00 do 11:30. Pridite, 
zabavali se bomo.

Klara Arko & Sandra Košir

Mladinska glasbena 
skupina Sodražica

Zaenkrat deluje še pod takim 
imenom, dokler nam na pamet ne pade 
kakšno bolj domiselno ime. Smo skupina 
deklet (željno pričakujemo še družbo 
fantov), ki nam je skupno veselje do petja 
in prepevanja v mladinskem zborčku. 
Sicer smo še v fazi nastajanja, a vseeno 
se vsako soboto popoldne ob 16.30 
dobimo na vajah v župnijskem domu in 
prepevamo tako nove, kot tudi že stare 
melodije, pod vodstvom zborovodkinje 
Mance Lesar. Glasbena skupina deluje 
v sklopu Kluba Kresničke. Naj bo to 
nekaj na kratko o nas, ki pa vsekakor že 
nestrpno čakamo na trenutek, ko vam 
kakšno »zažingamo«.

P.S. Če bi tudi ti rad sodeloval (kot 
pevec ali instrumentalist), se javi na 
e-pošto: klubkresnicka@gmail.com.

Petra Košir

Mladinska skupina
V mladinski skupini se dvakrat na 

mesec srečamo mladi od 9. razreda 
osnovne šole pa do študentov. Srečanja 
navadno potekajo vsak 1. in 3. petek v 
mesecu ob 19.00 v župnijskem domu. V 
njihovem okviru smo imeli predavanje 
ob obletnici rojstva škofa Leniča, 
tematsko srečanje na temo Spoznavanje 
samega sebe, filmski in kuharski večer. 
V prihodnje pa načrtujemo še kakšno 
tematsko srečanje. Naši skupni večeri so 
polni smeha, zabave in tudi kakšna dobra 
debata ne manjka. 

K udeležbi na bodočih srečanjih 
mladinske skupine vabim tudi tiste 
mlade, ki se do zdaj niste udeleževali – 
pridite in poglejte! 

Evgen Zajc 

Vabljeni k spremljanju spletne strani 
kluba: http://mc-kresnicka.si/. Na 
spletni strani boste sproti obveščeni 
o vseh dogodkih, za vse generacije. 
Spremljajte tudi koledar na: http://mc-
kresnicka.si/dogodki/.
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Branje je veščina, ki jo potrebujemo in uporabljamo vse življenje 
v vseh situacijah. Ker se v današnjem času branju ne moremo izogniti, 
je zelo pomembno, da je branje spretnost, ki jo obvladamo kar se da 
dobro. Učenje branja ni lahka naloga; poteka vseskozi, z veliko vaje, 
potrpežljivosti in ob pomoči drugih. Priznani ameriški pisatelj John 
Steinbeck je učenje branja opredelil kot »največji samostojni napor, ki 
ga prestane človeški razum, in to v otroštvu«. Vaš otrok pa tega ne zmore 
sam. Da bi postal pravi bralec, potrebuje vas, starše.
Vsi otroci potrebujejo starše, da:
•  jim berejo,
•  jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni, 
•  se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši,
•  jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje,
•  si izposojajo (ali kupujejo) knjige in drugo gradivo,
•  sodelujejo z njihovimi učitelji in
•  so jim zgled odraslega bralca.

Otrok ne bo postal bralec za vse življenje čez noč; to bo postal z 
vztrajnostjo staršev, z ljubečim sodelovanjem in predanostjo procesu 
branja od zgodnjega otroštva do najstniških let (Kropp, 2000).

Kako brati z otrokom, ki še ni samostojen bralec? Postopoma: od malega 
k velikemu v zelo majhnih korakih. Skupaj z otrokom poiščite knjige, ki 
so otroku všeč. Šola opismeni otroke, nekateri pridejo bralci že v šolo, 
ampak kasneje zanimanje za branje pojenja. Zakaj? Ker upade zanimanje 
staršev, kako otrok bere, kakšen je njegov napredek, ker zmanjka pohvale, 
vzpodbude. Pozornost staršev naj traja vse obdobje osnovne šole, pri 
učencih, ki jim predstavlja branje problem, pa se mora nadaljevati tudi 
v srednjo šolo. 
Zlato pravilo pri vzgoji dobrega bralca se glasi: berimo vsak dan po malo. 
Če se držimo pravila 10 minut na dan, ne moremo zgrešiti. Zmotno je 
mnenje, danes bomo malce spustili, jutri nadoknadili. Pravilo 10 minut 
naj velja tudi kasneje, ko otrok postaja bolj samostojen bralec. Zavedati 
se moramo, da je otrokovo branje res vsak dan boljše. Veseliti se je treba 
vsakega najmanjšega napredka in ga primerjati s prejšnjim znanjem, ne 
pa z otrokovim sošolcem.
Ena od metod, ki jo lahko uporabite, je metoda branja v treh stopnjah.
•  Pri prvem branju besedilo preberemo naglas najprej mi sami, otrok pa 
sledi besedilu s prstom. Pri tem pazimo, da beremo v hitrosti otroka, da 
nam bo lahko sledil. 
•  Pri drugem branju beremo daljše, težje besede mi, otrok pa krajše, 
enostavnejše. 
•  Pri tretjem branju bere otrok vse besede. Odrasli mu sledi s pisalom in 
ga ustavlja ob napakah. Že prej se dogovorite z otrokom, kako želi, da ga 
opozarjate na napake (z glasom, s tapkanjem pred besedo, ki jo je otrok 
prebral napačno …). Pri branju si otrok lahko pomaga s prstom, bralnim 
ravnilcem ali kartončkom. Če naredi napako, ga ne oštevajmo. Otrok naj 
poskusi znova, če ne zmore sam, skušamo do rešitve priti skupaj. Vsako 
pravilno rešitev pohvalimo. Otroka nagradimo kadar se sam spomni na 
branje. Nagrade naj bodo vedno nematerialne (družinski obisk kina, čas, 
ki ga lahko otrok preživi za računalnikom ...).
Kasneje, ko gre otroku vse bolje, lahko prvo stopnjo izpustite.
Berite svojemu otroku, on pa naj bere vam. Glasno branje z otrokom 
pozitivno vpliva na razvoj jezika in pismenosti, kasneje na boljše 
razumevanje prebranega. Vse to pa vpliva na dober šolski uspeh. Kdo naj 

v družini bere z otrokom? Kdorkoli, a raziskave so pokazale, 
da otroci pri branju napredujejo hitreje, če je njihov bralni 
partner očka. Moški znajo določene vloge odigrati bolj 
možato, včasih pa bolj smešno kot mame. Preko branja imajo 
očetje tako priložnost, da s svojim otrokom poglobijo vezi in 
izboljšajo odnos (Kesič Dimic, 2010).
Kakšne knjige naj bere otrok? Zelo različne: 
•  knjige z malo teksta in veliko ilustracij; slikopise; knjige, 
ki so vezane na otrokov interes (živali, avtomobili, princeske 
…); stripe; navodila za izdelavo letala; kuharske recepte; 
revije: Ciciban, Cicido …; tv spored …

Čas, ki ga preživite z otrokom ob knjigi, naj vam ne 
predstavlja muke ali dodatne obremenitve. To naj bo 
dragocen čas, ki otroka oblikuje v bralca za vse življenje.

V šolski in splošni knjižnici poznamo težave, na katere 
naletijo otroci in starši v začetku bralnega obdobja pa tudi 
kasneje. O težavah, s katerimi se soočate, se lahko posvetujete 
s knjižničarkami v obeh knjižnicah.

Namesto zaključnih misli pa še anekdota o slavnem 
izumitelju in publicistu Benjaminu Franklinu. Ko je deloval 
kot ameriški veleposlanik v Franciji, je tamkajšnje razumnike 
pogosto presenetil z modro pripombo. Pri neki večerji se je 
porodilo vprašanje, kdaj si človek zasluži največje usmiljenje. 
Nanj so odgovorili vsi gostje, v spominu pa se je ohranil le 
odgovor Benjamina Franklina: »Če je osamljen na deževen 
dan in ne zna brati.«   

Viri in priporočljiva literatura:
Kropp, P. Vzgajanje bralca. Učila, 2000.
Kesič Dimic, K. Priporčnik o branju. Alba 2000, 2010.
Černe, T. Spodbujanje začetnega branja in pisanja pri otrocih, 
ki imajo specifično motnjo branja in pisanja (disleksijo). 
Spletna stran društva BRAVO: www.drustvo-bravo.si

Otrok ne postane bralec čez noč
Angelca Bregar, knjižnica Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
Anica Mohar, Knjižnica Miklova hiša  

VABILO NA OBČNI ZBOR
Vabimo vas na Občni zbor Športnega društva 
Sodražica, ki bo v petek, 24. 2. 2012, ob 19. uri 
v telovadnici OŠ Dr. Ivan Prijatelj - Sodražica.

Dnevni red:
1.  Otvoritev občnega zbora ;
2.  Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, 
verifikacijske komisije in dveh overovateljev 
zapisnika;
3.  Poročila o delu predsednika, poročila o delu 
posameznih sekcij;
4.  Razprava o poročilih;
5.  Poročilo nadzornega odbora ŠD Sodražica;
6.  Obravnava in potrditev zaključnega računa ŠD 
Sodražica za leto 2011;
7.  Obravnava in potrditev letnega programa in 
finančnega načrta za leto 2012;
8.  Razno.

Prosimo, da zaradi lažje organizacije potrdite svojo 
udeležbo na elektronski naslov: miran štupica@
gmail.com ali na tel. št. 041 445 710.

Športni pozdrav!
za ŠD Sodražica, Miran ŠTUPICA, predsednik
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Pesem, ki nas vabi, da odpremo oči in srce, da je vsak izmed nas del tega 
sveta, v katerem živimo. Prav bi bilo, da se tega večkrat zavedamo in da tako 
tudi ravnamo. Pa kaj, ko nam velikokrat zmanjka moči in si zatisnemo oči ob 
izreku, bodo že drugi poskrbeli za lepši in boljši svet. Ali ravnamo prav?

Večkrat se tudi tolažimo, da na mladih svet stoji, da so mladi upanje za 
prihodnost. Res je tako! Prepozno pa se vprašamo, ali smo starši, ki smo prvi 
odgovorni za vzgojo naših otrok, zares dovolj zgodaj vzeli vzgojo lastnega 
otroka v svoje roke. Zares je to velikokrat lažje storiti le na papirju kot v praksi, 
vendar smo starši kljub vsem okoliščinam, v katerih živimo,  k temu poklicani 
in zavezani tudi v praksi. Že tu se začne prvi korak prihodnosti našega sveta, 
že od tu naprej lahko pričakujemo, da bodo mladi zares lahko upanje za 
prihodnost. Vemo, da je vsak izmed nas »shodil« po začetnih korakih. Tako 
tudi danes, po prvih oz. začetnih korakih, mladi stopajo z vedno večjimi in bolj 
odgovornimi koraki v življenje. Tu se že lahko prikrade nečedna razvajenost, 
za katero psihoterapevt dr. Bogdan Žorž trdi, da razvajenost večkrat vodi tudi 
v zasvojenost. Ko začnejo mladostniki stopati z malo bolj gotovimi koraki, 
smo starši še vedno odgovorni, da jim pomagamo »hoditi« in »vstati« 
kadar padejo, da jim podamo roko in jih tudi prav usmerjamo, da bo njihova 
življenjska pot bolj jasna in varnejša.  Ne smemo tudi pozabiti, da smo prav starši 
prvi vzorniki svojim otrokom, da nas od prvih korakov naprej posnemajo. Do 
njih smo zelo krivični, če od njih zahtevamo tisto, česar sami ne izpolnjujemo. 
Vse te »sestavine« so del vzgojnega procesa, ki se ga morda zares prepozno 
zavemo. Mnogim vzgojnim težavam, s katerimi se sooča prav slednja družina, 
se lahko izognemo prav z našo doslednostjo. Vsak otrok pričakuje od staršev 
jasna navodila, od nas pa je odvisno, če jih vsi v družini dosledno upoštevamo.

Ob koncu lanskega leta so me mnogi mladi presenetili z lepimi voščili za 
praznike. Hvala vsem! Z mladimi ob različnih prilikah rada tudi poklepetam. 
V njih odkrivam veliko lepega in dobrega. Mnogi od njih so bivši in sedanji 
animatorji, s katerimi smo v minulih petnajstih letih doživeli veliko lepih in 

s tem povezanih tudi odgovornih trenutkov. Vesela 
sem, da zares odgovorno stopajo v življenje. Med njimi 
so nekateri v naši občini že večkrat zelo odgovorno 
izpeljali različne projekte, tako za mlade kot odrasle 
(oratorij, šedrški ŽIV-ŽAV, miklavževanje, jazz 
koncert, glasbena mineštra …), za kar se jim v imenu 
mnogih občanov tudi  iskreno zahvaljujem.

Nedvomno je mladim potrebno ponuditi 
priložnost, kjer lahko odkrivajo svoje talente, kjer se 
počutijo sprejete in kjer lahko s svojim znanjem in 
odgovornostjo dokažejo, kaj zmorejo. V obdobju, ko 
so naši otroci že odrasli in samostojni, naša starševska 
vzgoja nima več moči,  lahko pa se z mladimi veselimo 
in jih podpiramo pri njihovem delovanju, ali pa smo 
žalostni, ker se soočamo z njihovimi problemi, ki 
so lahko tudi sad razvajenosti in nedejavnosti ali 
pomanjkanja prave starševske ljubezni, ki mora od 
odraščajočih otrok  tudi zahtevati, ne jim le dajati. 
Tako lahko sklenemo krog, da je prihodnost sveta 
zares odvisna prav od vsakega izmed nas, od vsakega 
ob svojem času in na določenem mestu in da to 
povemo tudi na glas.

13. decembra 2011 je v prostorih OŠ 
Sodražica potekala predstavitev knjige 
»Tradicionalni proizvodi in jedi območja 
od Turjaka do Kolpe«. Knjigo in jedi, 
značilne za območje Ribniške doline, tako 
z besedo kot tudi s pokušino, je predstavil 
avtor, dr. Stanislav Renčelj, ki je priznani 
slovenski strokovnjak za mesne jedi in 
avtor različnih knjig in publikacij, v katerih 
predstavlja prehranske navade prebivalcev 
doma in v tujini.

Knjiga Tradicionalni proizvodi in 
jedi območja od Turjaka do Kolpe, je 
kulinarično popotovanje, ki nam skozi jedi 
odkriva naravno in kulturno dediščino tega 
dela Slovenije. Vsaka rubrika je obogatena 
tudi z recepti, ki jih je avtor zbiral po krajih 
in pri ljudeh, publikacija pa je nastala v 

Jedi od Turjaka do Kolpe
Piše: Petra Marn

sodelovanju z občinami Osilnica, Kostel, 
Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok 
in Velike Lašče. Na enem mestu je zbrano 
vse, kar želimo vedeti o starih sortah sadnih 
dreves, sušenju sadja, živinorejski tradiciji, 
mleku in mlečnih izdelkih v vsakdanji 
prehrani, o žitih, vsakdanjih in prazničnih 

jedeh od Turjaka do Kolpe. Pecivo in kruh 
se prepletajo v vseh krajih, prav tako tudi jedi 
iz poljščin, Kočevje je ponosno na kočevski 
gozdni med z zaščitenim geografskim 
poreklom, Sodražica se ponaša s trojko ter 
skupaj z Loškim Potokom in Velikih Laščah 
z želodci, Kostelci pa stavijo na čušpajz.  

Dr. Stanislav Renčelj je povedal, da so 
domačini s svojim delom in izkušnjami 
ustvarili tradicijo v pridelavi hrane in 
pripravi jedi, ter da bo skupen nastop vseh 
sedmih občin lahko prispeval h kakovostni 
ponudbi in spoštljivemu odnosu do 
domačih jedi. 

Knjigo »Tradicionalni proizvodi in jedi 
območja od Turjaka do Kolpe« je mogoče 
kupiti v Cvetličarni Spominčica. 

»Povejmo odločno, povejmo na glas, 
prihodnost sveta je odvisna od nas …«
Piše: Ljubica Košir
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Demografska statistika
Piše: Petra Marn

V letu 2011 se je rodilo 29 otrok, od tega 9 dečkov in kar 20 deklic. Če 
pogledamo število rojstev po mesecih, ugotovimo, da se je največ otrok 
rodilo januarja, in sicer pet, štirje otroci so se rodili junija, julija in avgusta, 
trije maja, po dva otroka v mesecih marec, april in oktober ter po eden v 
mesecih september, november in december. V februarju pa se ni rodil noben 
otrok.

Tako imamo 10 prvorojencev (od tega 1 deček in 9 deklic), 15 
drugorojenih (9 deklic in 6 dečkov) in 4 tretjerojene (2 deklici in 2 dečka). 

Podatki po vaseh pokažejo, da je bilo 13 otrok rojenih v Sodražici, 4 
v Žimaricah in Zamostcu, 2 v Lipovšici, Zapotoku in Globeli ter eden v 
Janežih in Jelovcu. 

Objavljamo imena otrok, katerih starši so dovolili objavo v Suhorobarju. 
Starši so dečke poimenovali: Maj, Nal, Tobija, Tiberij, Luka in Vito, Žan, 
deklice pa: Mija, Ota, Iza, Ela, Kaja, Kiara, Julija, Nejka, Iris, Naja, Lana, 
Kristina, Manca, Monika, Nika, Zala in Elena.  

V letu 2012 Društvo upokojencev Sodražica poklanja 
novorojenčkom copatke, ročno delo sodraških upokojenk, 
veščih pletilk
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Frančiškove jaslice pri Novi Štifti
Piše: Jelka Pakiž

Letošnje leto so v cerkvi Marijinega vnebovzetja pri Novi Štifti 
postavili jaslice malo drugače kot običajno. Lahko bi jim rekli kar 
Frančiškove jaslice, saj nam prikazujejo posamezne dogodke iz 
Frančiškovega življenja. Natančnih podatkov o tem, kdaj so bile 
postavljene prve jaslice, ni, Frančišek Asiški pa je bil med prvimi, ki 
je doživljanje božične skrivnosti ljudem omogočil zunaj cerkve, ko je 
leta 1223 v gozdu pri kraju Greccio v Umbriji postavil žive jaslice.

Obiskovalci Marijinega svetišča si lahko na jaslicah, pokritih 
z mahom, grmički, ovčkami, pobližje ogledajo tiste prizore, ki so 
najbolj zaznamovali svetnikovo življenje in tako spoznajo lik ter 
občutijo veličino Umbrijskega Ubožca. Prav tako so tudi na obeh 
stranskih oltarjih postavljene makete najbolj pomembnih dogodkov 
iz Frančiškovega življenja, pod njimi pa so opisi posameznega prizora, 
ki nam pomagajo še bolje 
spoznati njegovo življenje, 
delo, uboštvo v očeh navadnih 
ljudi in veličino v božjih očeh.

Pa si oglejmo, kaj nam te 
jaslice pripovedujejo:

Sveti Frančišek Asiški 
se je rodil leta 1181/1182 
v mestu Assisi v Umbriji, v 
srednji Italiji. Okrog sebe je 
rad zbiral fantovsko družbo in 
razmetaval očetovo bogastvo. 
Zaradi tega je bil med vrstniki 
zelo priljubljen. Frančišek si 
je zelo želel postati vitez. Viteško čast in slavo si je hotel pridobiti z 
junaštvi v vojnah, ki jih takrat ni manjkalo. V vojni s Perugio je postal 
ujetnik. Po enem letu se je z drugimi ujetniki vrnil domov.

Razočaran nad viteštvom se je Frančišek začel umikati v samoto. 
Ko je Frančišek nekega dne molil v napol razpadli in podrti cerkvici 
sv. Damijana, je slišal besede: „Frančišek, ali ne vidiš, da se moja hiša 
podira? Pojdi in jo popravi!” Frančišek je te besede narobe razumel 

in je začel popravljati cerkev. Šele kasneje je spoznal, da ga Bog 
pošilja popravljat živo Božjo hišo, Cerkev iz ljudi, ki je v tistem času 
razpadala.

Nekega dne na poti proti Assisiju se je zgodilo, da je Frančišek 
srečal gobavca. Razjahal je svojega konja in proti njemu stegnil roko; 
proti človeku, do katerega je še pred kratkim čutil nepopisen stud. 
A sedaj je v njem videl svojega brata, drugega Kristusa. Objel je 
gobavca okrog vratu in ga poljubil. Srečanje z gobavcem je pomenil 
za Frančiška odločilno prelomnico v njegovem življenju. Srečanje s 
trpljenjem in Trpečim mu je odprlo pot iz začaranega kroga njegovih 
mladostnih iskanj.

Leta 1209 je Frančišek odšel k papežu Inocencu III v Rim in od 
njega dobil ustno potrditev svojega načina življenja. Tako se je rodil 

red manjših bratov. Število tistih, ki so želeli slediti 
Kristusu po zgledu svetega Frančiška, je bilo vedno 
večje. Med njimi je bila tudi Klara Asiška, ki je leta 
1212 ustanovila žensko vejo, red klaris, imenovano 
tudi drugi red.

Kakor je bilo Jezusovo rojstvo velik, a hkrati 
preprost dogodek, tako je bil tudi sv. Frančišek ubog, 
vendar velik v svojih dejanjih. Jezus, nebogljeni otrok 
v jaslih, je prišel na svet za vse ljudi, še posebej je blizu 
bolnim, trpečim, osamljenim, prav tako je sv. Frančišek 
vsakega imenoval brat in sestra; tudi on je pomagal 
ubožnim in bolnim. Imel je srce polno ljubezni, zato 
je znal vse pomiriti, potolažiti, razveseliti in ohrabriti. 
Njegove preproste, iskrene in prisrčne besede so šle 

ljudem do srca.
Kako pa se je naših src dotaknilo rojstvo božjega Deteta v jaslih? 

Skrivnost božične noči naj nas napolni z radostjo in veseljem za novo 
življenje, v katerem naj bo veliko prostora za vse ljudi okrog nas, še 
posebej za tiste, ki nas najbolj potrebujejo in za tiste, ki morda nimajo 
nikogar na tem svetu. Naj jim bo naša iskrena beseda, prijazen nasmeh 
in topel stisk roke odsev božje ljubezni v nas.
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Sodraški tamburaši so že pred nekaj leti prerasli osnovnošolsko dvorano. 
Tudi tokrat je zmanjkalo prostora za vse, ki so si hoteli ogledati tradicionalni 
božični koncert, čeprav so tamburaši letos v avli šole postavili tudi platno z 
neposrednim prenosom koncerta. Toda že naslednji božič koncert naj bi bil 
v novi dvorani. Tako je vsaj obljubil župan v svojem (duhovitem) govoru.

Na božični večer so tamburaši svoj koncert že tradicionalno začeli s 
priredbo pesmi Na božično noč skupine Pop design. V prvem, slovenskem 
delu so nato odigrali nekaj svojih starejših, pa tudi nekaj novejših priredb, 
med njimi Kreslinovo priredbo prekmurske ljudske Vsi so venci vejli in 
svojo priredbo slovenske narodne Snočkaj sem na vasi bil. Med obema 
deloma koncerta vsako leto tamburaši povabijo posebne goste, tokrat 
so to bili Fantje od fare, ki so zapeli tri božične pesmi in z njimi navdušili 
občinstvo. V drugem delu svojega koncerta so tamburaši zaigrali svoj izbor 
dalmatinskih skladb, ki ponavadi najbolj navdušijo občinstvo. A tokrat je 
dalmatinske skladbe zasenčila novost, ki so jo na kakšnem uradnem nastopu 
zaigrali prvič – pesem Ko to tamo peva iz istoimenskega legendarnega 
Jugoslovanskega filma.

8. božični koncert Tamburaškega orkestra Sodražica
Piše: Tadej Košmrlj

Ljudska univerza Kočevje v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska 

vabi na 
TOČKO VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V SODRAŽICI, 

kjer se bodo odvijali naslednji brezplačni dogodki – predavanja in delavnice:

DOGODEK

ČEBELAR SE PREDSTAVI

VRTNICA, KRALJICA VRTA

DATUM

14.3.2012

28.3.2012

URA

16.00

16.00

LOKACIJA

OŠ Dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica

OŠ Dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica

MENTOR

Ivan Šega

Tanja Struna

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

Za več informacij pokličite Ljudsko univerzo Kočevje tel. 01/893 82 72, Milena Petek.

Ob začetku leta navadno pregledamo 
račune in kaj smo med letom plačevali, da 
ni kaj ostalo še neporavnano in začne se 
spet novo obdobje, ko se bodo spet odprli 
novi računi in položnice. Tudi na kmetiji 
so razni izdatki, poleg stroškov pri sami 
predelavi je to vzdrževanje strojev, škropiva, 
gnojila, goriva itd. Najbolj smo jezni na 
položnice, ki se nanašajo na kmetijo, treba 
pa jih je plačati. Najbolj razširjen je davek 
AKONTACIJA DOHODNINE OD 
DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE 
IN GOZDARSKE DEJAVNOSTI. Iz tega 
se plača 10 % davčne osnove, če je KD z 
oprostitvami višji ali enak 10 % povprečne 
plače za preteklo leto 2010, ki je bila tedaj 
966,62 EUR, oziroma 0 %, če je KD nižja. 
Odločbo izda Davčna uprava Slovenije v 
mesecu marcu.

V tej odločbi je obračunana tudi 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
plačajo jo vsi lastniki gozdov na sredini leta, 
konec junija, ko se ta pristojbina odmerja. 
Katastrski dohodek gozdnih zemljišč, ne pa 
od varovanih gozdov, gozdovi s posebnim 
namenom in tisti, ki pa s cesto niso odprti. 
Prispevek je 14,7 % od KD gozda. Od leta 
2000, ko je bila ustanovljena Kmetijska 
zbornica, je pa še zbornični prispevek. 
Zavezanci za plačilo so vsi, ki imajo 
katastrski dohodek celoten, ki za leto 2010 
presega višino 106, 88 EUR, je pa odmerjen 
4,8 %, ne upošteva subvencij, nižji pa ni od 
8,35 EUR. Sedaj pa še za tiste, ki so kmečko 
zavarovani na kmetiji. Stopnja prispevkov 

Pregled izdatkov in davkov na kmetijah
Piše: Janez Arko

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
je 15,5 % od osnove, za zdravstveno 
zavarovanje 6,89 % od osnove ali nekaj 
manj za manjši obseg pravic in za starševsko 
varstvo  0,2 % od osnove. Vse te prispevke 
plačujejo zavarovanci sami vsak mesec. 
Prispevek delodajalca 8,85 % od osnove 
pa plača država. Prag za vstop med kmečke 
zavarovance je 4.894,06 EUR dohodka iz 
kmetije, šteje se KD, subvencije in drugi 
potencialni dohodki. Osnova za obračun 
teh prispevkov kmečkih zavarovancev 
je minimalna bruto plača, ki je za avgust 
znašala 748,10 EUR. Osnovo za zavarovanje 
si izberejo sami za ožji obseg ali širši obseg 
po osnovi 30 % povprečne plače, ki je za 

Koncert, ki ga je tokrat obiskalo več kot 400 ljudi, 
je uspel. In čakamo na novega, že 9. Tamburaši tudi za 
prihodnje leto obljubljajo nove pesmi, tudi take, ki jih na 
tamburice ni zaigral še nihče.     

      

junij znašala 1.052,92 EUR. Od izbora 
osnove je potem odvisna tudi pokojnina in 
ostali dodatki.

In še novosti zakona o varnosti in zdravju 
pri delu, ki velja od 3. 12.  2011, ZVZD-1, 
katerega namen je odprava starega, ki 
je bil pomanjkljiv. Zakon uvaja pojem 
samozaposlene osebe, ki opravlja delo kot 
edini, glavni poklic in ne zaposluje drugih 
oseb. Oseba je zavarovana pokojninsko in 
invalidsko kot kmet. Mora pa upoštevati 
vrsto predpisov o varnem delu in mora biti 
za to usposobljena, imeti mora pisno izjavo 
o varnosti.  Kazni za takšne prekrške so tudi 
velike. Napisal sem nekaj osnovnih pravil 
izdatkov.
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1. Festival je tekmovalnega značaja. Na festivalu lahko 
sodelujejo slovenski avtorji in ansambli, ki gojijo narodno-
zabavno glasbo.
2. Prireditev bo organizirana na prostem - “open air”, na 
sodobnem odru, opremljenim z LED sceno, obogateno s 
svetlobnimi efekti ter z vrhunskim line-array ozvočenjem 
(akustika Pirman). 
V primeru slabega vremena bo prireditev v primerno 
pokritem prostoru!
3. Namen festivala je spodbujati nastanek lastnih avtorskih 
skladb, dvigniti kakovost izvedbe ter splošno dvigniti raven 
festivalskega dogajanja v Sloveniji.
4. Vsak ansambel na festivalu izvaja dve (2) skladbi. Prva 
skladba mora biti iz zakladnice narodno-zabavne glasbe 
(izdana na nosilcih zvoka ter izvedena s strani priznanih 
narodno-zabavnih ansamblov). 
Druga skladba, ki jo izbere strokovna komisija in s katero 
se bo predstavil tekmovalni ansambel, pa mora biti 
nova, še neobjavljena (neobjavljeno besedilo, nepredvajana 
melodija, prvič javno izvajana).
5. Glede na koncept festivala imajo prednost pri izboru 
skladbe s hudomušnimi besedili, ki temeljijo na t. i. 
“inteligentnem” humorju, parodiji, opisovanju ljudskih 
običajev na humoren način, itd … 
Primeri: “Nobena ni lepša, kot moja”, “Teta iz Texasa” (ans. 
Bratov Avsenik), “Naš Urban” (ans. Franca Miheliča), … ni pa 
povsem obvezno!
6. Avtorji in ansambli lahko na razpis prijavijo več skladb. 
Strokovna komisija bo najprimernejše skladbe uvrstila na 
prireditev.
7. Skladba je lahko dolga največ štiri (4) minute.
8. Skladba ne sme biti narejena s pomočjo elektronskih glasbil 
ter drugih elektronskih pripomočkov, na festivalu pa mora biti 
izvedena tako, kot je predložena na studijskem posnetku.
9. S prijavo na festival ansambli in avtorji soglašajo, da se 
lahko njihova dela in izvedba snema za radijske in TV postaje 
ter da se lahko izdajo na nosilcih zvoka.
10. Organizator si pridružuje pravico do korekcije navedenih 
pravil, brez predhodnih obvestil v korist višje kvalitete 
prireditve!
11. Izbrani ansambli sodelovanja na festivalu ne morejo 
odpovedati (razen v primeru višje sile). Prav tako ne morejo 
spreminjati že izbranih skladb!
12. Festival snema TV Golica in bo predhodno medijsko 
podprt s strani televizije, radijskih postaj ter publikacij in 
internetnih strani (vključno z imeni izbranih ansamblov).

13. Vrstni red nastopajočih določita strokovna komisija in 
organizator.
14. Tekmovalne skladbe festivala ter njihovo izvedbo ocenjuje 
občinstvo ter strokovna žirija, ki jo imenuje organizator.
15. Ansambli, ki sodelujejo v tekmovanju, morajo v oblačilih, 
ki so jih uporabili za svoj nastop, počakati do razglasitve in 
podelitve nagrad.
16. Organizator se obvezuje, da bo sodelujočim ansamblom 
nudil hrano in pijačo ter garderobo.
17. Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje, bo diskvalificiran.
18. Nagrade:
• Nagrada za najboljšo skladbo v celoti po mnenju 
strokovne komisije: snemanje videospota v produkciji TV 
Golica (v vrednosti 2.000,00 EUR)
• Nagrada za najboljšo skladbo v celoti po mnenju 
občinstva:
praktična oz. denarna nagrada (v vrednosti 500,00 EUR)
• Nagrada za najboljše besedilo:
praktična oz. denarna nagrada(v vrednosti 200,00 EUR)
Vsi sodelujoči prejmejo tudi spominsko plaketo!
19. Prijava mora vsebovati:
• Končni ali demo posnetek skladbe izključno na CD plošči
• štiri (4) izvode besedila
- ime ansambla
• ime in priimek vodje ansambla ter kontaktno telefonsko 
številko in e-pošto
• ime in priimek avtorjev glasbe, besedila in priredbe
• zasedbo ansambla z navedenimi instrumenti ter številom 
vokalov
• fotografijo ansambla

Organizator bo z izbranimi ansambli sklenil pogodbo o 
sodelovanju!

Izbrani ansambli morajo poslati propagandni material 
(fotografija, logotip) v elektronski obliki na e-naslov: info@
mmedia.si .

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo prispele do 
vključno 4. 5. 2012 na naslov:
M-MEDiA, glasbeno združenje
“za festival – Sodražica 2012”
Na pesek 39 
1317 Sodražica

Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte: info@mmedia.
si ali na telefonski številki: 041 880 189 (Tadej Mihelič).

RAZPIS za
“1. Festival domačih viž in smeha - 

Sodražica 2012”
Glasbeno združenje M-MEDiA in Turistično društvo Sodražica v sodelovanju s TV Golica ter spletnim 
portalom Narodnjak.si, objavljata javni razpis za “1. Festival domačih viž in smeha – Sodražica 2012”, 

ki bo v petek, 29. 6. 2012, v Sodražici.
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1. Naročnik javnega razpisa je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 
1317 Sodražica.

2. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali 
naslednji programi:

športne prireditve - predvidena višina sredstev 3.500,00 •	
EUR,
delovanje društev in klubov - 11.000,00 EUR.•	

3. Popolne in v roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi 
veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov v 
občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08) (v nadaljevanju: Pravilnik) in 
Letnega programa športa za leto 2012, oboje je priloga razpisne 
dokumentacije. 

4. Skupna vrednost sredstev razpisa je 14.500,00 EUR.

5. 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.

6. Pogoji sofinanciranja: 
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, 
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki 
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene 
za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu •	
zakonom,
 imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v •	
katero je vključenih najmanj 60 % posameznikov s stalnim 
prebivališčem v občini Sodražica,
imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na •	
območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 
80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini 
Sodražica,
kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega •	
pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine 
Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s 
stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske •	
pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,

imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene •	
športne programe,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter •	
registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in 
klube),
občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja •	
športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov 
in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge 
zahtevane podatke,
izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje •	
programov.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi 
za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih 
vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega Pravilnika, kandidirajo na 
posameznem razpisu le enkrat.

7. Vsebina vloge: Vloge za sofinanciranje programov športa za 
leto 2012 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu 
Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica v času uradnih ur. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine 
www.sodrazica.si

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na 
originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo 
prispele na sedež občine najkasneje 23. 3. 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! - ŠPORT 2012«.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejetem 
sklepu župana. Z izvajalci športnih programov bo župan občine 
Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. št. 01/ 836 60 75 
pri Petri Marn.

Številka: 671-2/2012  Župan Občine Sodražica
Datum: 22. 2. 2012     Blaž Milavec l.r.

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 27/02 Odl..US:U-I-210/98-32), 7. člena Pravilnika 
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08) ter Letnega programa 

športa za leto 2012, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 9. redni seji 09. 02. 2012, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2012

nekaj entuziastov skupaj z delavci Muzeja Ribnica prišlo na idejo, da 
bi se organizirali v muzejsko društvo, ki naj bi delovalo predvsem 
na področju občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in 
Dobrepolje. Uspešno delovanje društva pa si je težko predstavljati 
brez prebivalcev teh krajev. Brez tistih ljudi, ki ne živijo v kraju, 
ampak z njim, in so pripravljeni s svojim védenjem skupaj z drugimi 
člani društva vztrajno sestavljati mozaik življenja skozi stoletja, tako 
na omenjenem področju kot tudi širše. 

Če bi tudi vi želeli s svojim delom in znanjem obogatiti delo 
nastajajočega društva, vas vabimo k sodelovanju.
Svoje želje in morebitna vprašanja nam lahko sporočite na e-pošto: 
muzejskodrustvoribnica@gmail.com,
telefon: 040 274 688 (Primož Tanko) ali kontaktirate Muzej 
Ribnica (01/835 03 76, muzej.ribnica@amis.net). 

Ustanavlja se muzejsko društvo
 Človekov vsakdan je s hitrim razvojem tehnologij postal 
brezkončno hitenje in iskanje rešitev za vedno nove izzive sedanjosti 
in prihodnosti. Včasih se zdi, kot da včeraj sploh ni bilo, saj se s tem, 
kar je minilo, nimamo časa ukvarjati. Ob tem pa se le redko zavemo, 
da s pozabo vsega, kar je bilo, izgubljamo del sebe in vse tisto, iz česar 
smo izšli tako sami kot tudi naši predniki, pa njihovi predniki in 
tako več stoletij nazaj, saj je življenje vsake družbe rezultat življenja 
minulih desetletij, stoletij in tisočletij. Vedno pa se najdejo ljudje, 
ki jih zavedanje pomena preteklosti spodbuja, da del svojega časa 
posvetijo širjenju védenja o vsem, kar je bilo, in ohranjanju tistega, 
kar še ni pozabljeno ali uničeno. Tako je pred dobrim letom v Ribnici 
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Ločeno zbiranje odpadkov
RUMENE VREČE
V decembru smo pričeli na testnem območju, ki zajema Ribnico, 
Lepovče, Gornje Lepovče, Grič in Sodražico, zbirati odpadno 
komunalno embalažo v rumenih vrečah. Po preteku skoraj dveh 
mesecev od uvedbe ločenega zbiranja z veseljem ugotavljamo, 
da ste občani rumene vreče lepo sprejeli in embalažo ustrezno 
ločujete. Ravno tako ugotavljamo, da v rumenih vrečah večinoma 
ni neustrezne vsebine. Ugotavljamo tudi, da se je zaradi boljšega 
ločevanja začela zniževati količina odloženih odpadkov in 
povečevati količina ločeno zbrane embalaže, ki jo je možno 
ponovno uporabiti.

Naprošamo, da embalaže v rumenih vrečkah NE NOSITE 
Na EKOLOŠKE OTOKE saj dajejo vtis neurejenosti in 
zanemarjenosti našega skupnega okolja. Rumene vreče iz 
stanovanjskih hiš na dan odvoza pustite ob javni cesti, ki je 
prevozna s smetarskim kamionom, v blokovskih naseljih pa 
vreče za embalažo odložite zraven zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke.

Karton, papir in stekleno embalažo pa se še vedno zbira na 
ekoloških otokih. 

KOSOVNI ODPAD
V letu 2012 bomo odvoz kosovnega odpada izvajali po sistemu »na 
poziv« oziroma enako, kot smo ga v letu 2011. To pomeni, da lahko 
enkrat letno naročite brezplačni odvoz kosovnega odpada v skupni 
količini 3m3. Naročila sprejemamo na telefonski številki 01/836 
11 38 ali 01/836 06 50 oziroma na e-pošto: komunala.ribnica@
siol.net. Brezplačni odvoz kosovnega odpada velja izključno za 
gospodinjstva, ki redno plačujejo smetarino.

Naprošamo vas, da pri oddaji naročila odvoza kosovnega odpada 
podate podatke o naročniku in navedete dejansko količino 
odpadkov. Najkasneje v roku štirinajst dni od prejetega naročila 
vas bomo poklicali in vam sporočili točen datum in približno uro 
odvoza vaših odpadkov. Na dogovorjeni dan boste pripravili 
odpadke za odvoz. V primeru, da boste imeli odpadkov več kot 
3m3, se bo razlika zaračunala po veljavnem ceniku.

Kosovne odpadke in druge odpadke (embalažo, papir, karton, 
steklo, les, oeeo, nevarne odpadke, salonitne plošče, embalažo od 
bal, zeleni odrez in bio odpad (v manjših količinah)) lahko občani 
brezplačno oddate tudi v Zbirnem centru na sedežu podjetja 
Goriča vas 11a, znotraj delovnega časa. Odpadke oddate skladno 
z navodili pooblaščenih delavcev. Oddajo gradbenega materiala in 
oddajo salonitnih plošč je potrebno plačati skladno s cenikom.

Delovni čas Zbirnega centra:

Zimski delovni čas Zbirnega centra od 1. 11. do 15. 3. Letni delovni čas Zbirnega centra od 16. 3. do 31. 10.

Pon., sre., čet., pet.;
Torek
Sobota

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

Pon., sre., čet., pet.;
Torek
Sobota

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

Vse občane, ki vozite odpadke v naš Zbirni center, prosimo, da 
se držite uradnih ur Zbirnega centra, in da ne puščate odpadkov 
na dvorišču. Opozarjamo vas tudi, da mora biti odpadek, ki ga 
pripeljete v Zbirni center, pravilno pripravljen za oddajo (embalaža 
od bal za seno – čista, salonitne plošče – zložene na paleti in ovite s 
folijo, avtomobilske pnevmatike ločene od platišč, iz oken in vrat je 
treba odstraniti okovje in steklo, električna in elektronska oprema 
nepoškodovana (škodljivi izpusti v okolje)…).

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
– PREOSTANEK ODPADKOV
V mesecu aprilu 2012 bo Komunala Ribnica d.o.o. pričela z 
zbiranjem preostanka odpadkov (mešani komunalni odpadki) po 
sistemu od vrat do vrat na testnih območjih. To pomeni, da bomo 
preostanek odpadkov pobirali pri vsaki hiši. Gospodinjstvom, 
ki imajo do vključno šest članov, pripada 120 l zabojnik, 
gospodinjstvom, ki imajo sedem ali več članov, pa 240 l zabojnik.
Na sprednji strani zabojnika bo vtisnjena identifikacijska številka, 
vrsta odpadka, za katerega je zabojnik namenjen, in logotip 
komunale.
 
Zabojnike bo zagotovila Komunala 
Ribnica d.o.o po konkurenčni ceni. Po 
dostavi zabojnika na vaš dom, bomo le-te 
zaračunali v več mesečnih obrokih (5 ali 6) 
na rednih položnicah. Obračun zabojnika 
bo prikazan z dodatno postavko.

Odvoz se bo izvajal enako kot do sedaj, kar 
pomeni enkrat na štirinajst dni. Odjemna 
mesta ostanejo enaka, kot za rumene 
vreče. Z začetkom individualnega zbiranja in odvoza preostanka 
odpadkov na testnih območjih se bo prekinilo zbiranje in odvoz iz 
skupinskih zabojnikov na teh območjih. 

Testna območja, na katerih bomo pričeli z zbiranje preostanka 
odpadkov od vrat do vrat so: 
Globel, Podklanec, Žimarice, Jelovec, Zamostec, Lipovšica, Nova 
Štifta, Ravni Dol, Male Vinice, Vinice, Zapotok, Petrinci, Kračali, 
Janeži, Kržeti in Betonovo.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon 01/836 
11 38 ali nam pišite na 
e-pošto: komunala.ribnica@siol.net.
Komunala Ribnica d.o.o.
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OSEBNA IZKAZNICA
Vlogo vloži državljan osebno. Istovetnost ob vložitvi 
vloge izkažete s staro osebno izkaznico ali z drugim 
identifikacijskim dokumentom (potnim listom, 
vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je 
izdal državni organ in je opremljena s fotografijo).

Vlogo za izdajo osebne izkaznice za otroka mlajšega 
od 18 let lahko vloži njegov starš oziroma zakoniti 
zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že 
zna podpisati, mora biti  zaradi preverjanja istovetnosti 
in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. V primeru, 
da starš in otrok nimata skupnega prebivališča, vlogo 
za izdelavo otrokovega dokumenta poda tisti starš, ki 
živi skupaj z otrokom, oziroma lahko tudi starš, ki z 
otrokom nima skupnega prebivališča, vendar mora 
predložiti izjavo, da se z vlogo drugi starš strinja. 

K vlogi je potrebno priložiti fotografijo velikosti 3,5 
x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo 
oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e- 
fotografiji (slika v digitalni obliki ) ter staro osebno 
izkaznico v uničenje. Vloga se izpiše računalniško, sami 
pa preverite pravilnost izpisanih osebnih podatkov in 
se lastnoročno podpišete.

Cena, ki vsebuje plačilo obrazca s personalizacijo in 
upravno takso, trenutno znaša:

18,77 € za osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let •	
(za polnoletne državljane);
14,25 € za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let •	
(za državljane od 3. do 18. leta starosti);
12,43 € za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 let •	
(za državljane do 3. leta starosti).

Osebna izkaznica je dokument za izkazovanje 
istovetnosti ter državljanstva, z veljavno osebno 
izkaznico pa lahko slovenski državljani tudi potujejo, 
in sicer v Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno 
in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko, 
Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, 
Italijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Liechtenstein, 
Luksemburg, Madžarsko, Malto, Makedonijo, 
Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, 
Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in 
Veliko Britanijo.

POTNI LIST
Vlogo vloži državljan osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge lahko izkažete s 
starim potnim listom, če ga nimate, pa s predložitvijo drugega identifikacijskega 
dokumenta (osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali druge javne listine, ki jo je 
izdal državni organ in ima fotografijo). V postopku se ugotavlja skladnost priložene 
fotografije z dejansko podobo ter zajem prstnih odtisov od 12 leta starosti dalje. 
Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, kakor tudi državljan, ki še ni star 
18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo. 

Za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, 
vloži vlogo njegov zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma 
že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti kakor tudi zaradi podpisa 
navzoč ob vložitvi vloge. Če otrok še nima nobenega dokumenta, zadostuje za 
izkazovanje istovetnosti otroka izpisek iz matičnega registra o rojstvu. 

V primeru, ko imata otrok in zakoniti zastopnik različni prebivališči, vlogo poda 
tisti zakoniti zastopnik, ki živi skupaj z otrokom, oziroma lahko tudi drugi starš, 
ki ne živi skupaj z otrokom, vendar mora predložiti pisno soglasje zakonitega 
zastopnika, ki živi skupaj z otrokom. 

K vlogi je potrebno priložiti fotografijo primerno za biometrični potni list,  
velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo oziroma ustrezno 
potrdilo fotografa o izdelani e- fotografiji (slika v digitalni obliki) ter star potni list 
v uničenje. Vloga se izpiše računalniško, sami pa preverite le pravilnost izpisanih 
osebnih podatkov in se lastnoročno podpišete.

Cena, ki vsebuje plačilo obrazca s personalizacijo in upravno takso, trenutno 
znaša:
- za polnoletne državljane, za katere se potni list izda z veljavnostjo 10 let: 41,55 
EUR (potni list z 32 stranmi) oz. 44,05 EUR (potni list z 48 stranmi);
-  za mladoletne državljane, od 3. do 18. leta starosti, za katere se potni list izda z 
veljavnostjo 5 let: 34,35 EUR (potni list z 32 stranmi) oz. 37,25 EUR (potni list z 
48 stranmi);
-  za otroke do tretjega leta starosti, ki se izda z veljavnostjo 3 let: 30,67 EUR (potni 
list z 32 stranmi) oz. 33,17 EUR (potni list z 48 stranmi).

Ob vložitvi vloge za osebno izkaznico in potni list se lahko odločite za vročitev 
izdanega dokumenta na upravni enoti ali na domu s priporočeno pošto.

Informacije lahko dobite tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve na:
 
www.mnz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/
article/12137/7293/197aad5b52/

Ribnica, 10. 2. 2012

UPRAVNA ENOTA RIBNICA

Obvestilo o poteku veljavnosti osebnih izkaznic in potnih listin ter 
pravočasna pridobitev novih dokumentov
V letošnjem letu večjemu številu državljanov Slovenije poteče veljavnost osebnih dokumentov. Na območju Upravne enote 
Ribnica poteče veljavnost 2889 osebnim izkaznicam in veljavnost 2681 potnim listom. 
V Upravni enoti Ribnica v nadaljnjih mesecih pričakujemo povečano število vlog za izdajo osebnih dokumentov, še posebej v 
spomladanskih in poletnih mesecih.  Povečanje števila vlog za osebne dokumente bo lahko povzročilo gnečo na okencih ter 
podaljšanje časa za izdelavo dokumentov. Zato vse državljane pozivamo, da preverijo veljavnost svojih osebnih izkaznic in 
potnih listov ter vlogo za izdajo novega dokumenta vložijo pravočasno. 
Vloga za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista se lahko vloži na  katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča. 
Ob vlogi lahko zaprosite za prednostno (prioritetno) izdelavo listine za kar doplačate višjo upravno takso.
V nadaljevanju navajamo nekaj koristnih informacij. 



VAŠA STRAN

Zahvala
Ob boleči izgubi našega ljubljenega

DUŠANA JANEZA GAČNIKA
(2. 11. 1978−10. 12. 2011)

iz Sodražice

se globoko zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sošolcem 
iz osnovne šole, sošolcem in profesorjem Gimnazije Želimlje, 
sošolcem Ekonomske fakultete, sodelavcem Ministrstva 
za okolje in prostor, članom Nove generacije SLS, stranki 
in poslanski skupini SLS, OO SLS Sodražica, poslovnim 
sodelavcem, županom slovenskih občin, Turističnemu 
društvu Sodražica, Vesmetalu Ribnica ter vsem prijateljem in 
znancem.
Iskrena hvala govorcema g. Janezu Podobniku in g. županu 
Blažu Milavcu, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
sodraškim gasilcem in Komunalnemu podjetju Ribnica.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše in vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za besede tolažbe.

Žalujoči vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(Tone Pavček)

Zahvala

Ob boleči izgubi moža, očeta in starega ata

KOVAČIČ TOMAŽ
(1947–2011)

iz Ravnega Dola 2.a

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti, nam izrekli pisna in ustna sožalja, 
darovali cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo reševalni 
ekipi Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma. Hvala tudi 
župniku za lepo opravljen obred. 

Vsi njegovi 

Pomlad na vrt bo tvoj prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni

Zahvala
Ob boleči izgubi naše drage sestre, tete, svakinje in sestrične

 

MARIJE MAGDALENE VESEL
iz Sodražice

(20. 7. 1935–3. 1. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo prišli pokropit, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Iskrena hvala gospodu župniku Francu Bizjaku za lep cerkveni obred, pevcem za ubrano petje in pogrebcem za spoštljivo pogrebno 
slovesnost. 

Zahvaljujemo se njenemu zdravniku dr. Štefanu Čampi in osebju Doma starejših občanov Ribnica, ki so ji lajšali bolečine zadnjih 
dni. 

Posebna zahvala vsem, ki ste jo med njeno boleznijo obiskovali.
Žalujoči vsi njeni 
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Dolgost življenja našega je kratka,
a dneve smrti ne pozna nobena prat’ka.

Zahvala

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija

DRAGA LEVSTKA
iz Vinic

(21. 9. 1931–21. 1. 2012)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani in nas tolažili. Hvala za 
izrečeno sožalje, za darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki 
ste ga prišli kropit in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala župniku g. Francu Bizjaku za lepo opravljen pogrebni 
obred. Hvala pa tudi zdravstvenemu osebju ZP Sodražica. 
Hvala pevcem in delavcem Komunalnega podjetja Ribnica.

Vsem iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

V tokratnih novičkah bo prvi del nekoliko drugačen, saj se v 
predstavitvi knjig izjemoma ne bomo posvečali leposlovnim temam. 
Namesto tega smo pod drobnogled postavili trenutno, posebej v 
zimskem času aktualno tematiko ohranjanja zdravja. Tako smo 
med knjigami iz polic naše knjižnice pobrskali za knjigami, ki vam 
na najrazličnejše načine svetujejo, kako pridobimo in ohranjamo 
zdravje.

Kot najbrž že veste, se precej veliko število knjig ukvarja 
z vprašanjem, kako pozdraviti ali ublažiti določeno bolezen z 
uporabo naravnih zdravil, najraje hrane. V nadaljevanju vam bomo 
predstavili nekaj zanimivejših primerkov. 

Knjiga Ohranimo zdravje E. Mindella se ukvarja s temo, 
razvidno iz naslova: torej, kako se ogibamo boleznim s pomočjo 
zdrave prehrane, zelišč in prehranskih dodatkov. Priročnik po 
abecednem redu obravnava nad petdeset bolezni od aknavosti pa 
do žolčnih kamnov. Za vsako od teh bolezni je na nekaj straneh 
jedrnato opisano, kaj ta bolezen je in kako jo zdraviti – kateri 
vitamini, minerali in druge sestavine učinkujejo proti njej. 

Naslednja knjiga, Hrana : zdravilo za dušo in telo avtorice 
V. Edgson, pa neuglašenost telesa splošno razvrsti v pet sklopov: 
bolezni prebavnega sistema, imunskega sistema, srca in krvnega 
obtoka, vnetje in rak. V vsakem sklopu bolezen nadrobno opiše, 
nato pa našteje varovalne učinkovine v hrani, ki pomagajo zoper njo. 
Ukvarjanje z bolezenskimi stanji zavzema drugo polovico knjige, 

medtem ko prvi del govori o zdravljenju »energije in čustev«: v 
tem delu je govora predvsem o vlogi hrane pri zdravljenju depresije 
in stresa. 

Poleg hrane lahko pri naravnem zdravljenju bolezni pomagajo 
tudi čaji: to potrjuje knjiga W. Möhringa Zdravilna moč čajev. 
V njej je poleg preventivnega delovanja predstavljen dokaj širok 
spekter učinkovitosti raznih čajnih mešanic zoper različne bolezni: 
od težav z dihali, srcem, živci, do presnove in prebave. Za vsako 
bolezen poleg čajev priporoča še komplementarne metode: za 
preprečevanje prehlada je npr. koristna vroča nožna kopel in 
uživanje dovolj česna in čebule. Poleg tega so dodana poglavja o 
vlogi čajev pri lepotilni negi ter uporaba čajev pri vzpostavljanju 
kislinsko-bazičnega ravnovesja v telesu. 

Drugačno pot je v svoji knjigi Zdravo kombiniranje hrane 
ubrala J. Habgood. Priročnik namreč poenostavljeno predstavlja 
Hayevo ločevalno dieto, namenjeno prezaposlenim ljudem, 
ki nimajo potrpljenja in časa z raziskovanjem dobrih in slabih 
učinkov hrane. V uvodu sicer omeni, da je namenjena predvsem 
tistim s trebušnimi in črevesnimi težavami, kronično utrujenostjo, 
ekcemom, astmo, artritisom, migreno in kandidiazo (oziroma, da 
se te bolezni »dobro odzivajo« na ta način prehrane), kljub temu 
pa je koristna vsem ljudem ne glede na vrsto težav. V priročniku je 
tako razumljivo razloženo, katerih vrst hrane ne smete kombinirati 
(koncentriranih beljakovin in koncentriranega škroba), ter nekaj 
spremljajočih pravil: o kislo- in alkalotvorni hrani, pravilih diete 
proti kandidi, presni hrani ipd. Po osvojitvi teh nekaj osnovnih 
pravil si lahko prosto kombinirate hrano, hkrati pa se brez dodatnega 
truda počutite bolje. 

Na podoben način – skladno z mislijo, da sprememba v 
prehrani dobrodejno vpliva na vse procese v našem telesu – apelira 
na nas priročnik Telo kliče po vodi F. Batmanghelidija. Kot nam 
pove podnaslov Niste bolni, žejni ste! Ne zdravite žeje z zdravili!, 
je v priročniku nanizana vrsta bolezenskih stanj, od bolečin v križu, 
visokega pritiska, holesterola do angine pektoris, ki nastanejo 
preprosto zato, ker naj bi popili premalo vode. Pri tem so natančno 
(po poklicu je Batmanghelidij namreč zdravnik) opisani mehanizmi 
v telesu, ki zaradi pomanjkanja vode vodijo v bolezen. Prepričljivo 
napisana knjiga, po kateri si boste najbrž zaželeli kozarca vode 

Za konec pa še na kratko o letošnjih knjižnih novostih. 
Pozornosti je vredna predvsem novica, da smo na police končno 
dobili biografski roman Cavazza slovenske pisateljice, novinarke 
in publicistke Vesne Milek. Knjige najbrž ni (več) treba dodatno 
predstavljati; v prvi osebi napisana zbirka misli in spominov igralca 
Borisa Cavazze, ki jih je po dveh letih srečevanj zbrala in uredila 
Vesna Milek, najrazločneje govori sama zase. 

V knjižnici Sodražica lahko dobite še njen l. 2002 izdani prvenec 
Kalipso, v obliki dnevnika napisano erotično obarvano pripoved 
petindvajsetletne ženske. 

Za dijake pred maturo iz slovenskega jezika pa bo uporabna 
novica, da jih pri nas čaka kar nekaj novih priročnikov za pripravo 
na ta dogodek: Eksterci 2012, Slovenščina na ustni maturi in 
Esej na maturi 2012.

Vsem bralcem želim lepo preživete zadnje zasnežene dni – 
seveda na kavču, pred pečjo, z dobro knjigo v roki!
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Novičke iz knjižnice
Piše: Nastja Hafnar, Knjižnica Miklova hiša



Silvestrovanje malo drugače
Že nekaj let bila je v meni želja taka,
da bi silvestrovala v naročju našega Očaka.
Ker vremenska je bila ustrezna,
uresničitev želje postala je obvezna.

V zgodnjem jutru zadnjega v prejšnjem letu
sva se z možem v Krmo odpeljala,
zaradi mešanih občutkov
med vožnjo nisva skoraj nič kremljala.

Na parkirišču pa – kakšna gneča!
Na poti vsaj ne bova sama – uf, še sreča!
Korajžno sva v zasneženo pokrajino odšla
in ob trinajstih Kredarico zagledala.

V zimski sobi se nas je do večera veliko nabralo,
zato je vzdušje hitro praznično postalo.
Ob polnoči smo pred domom nazdravili,
z najvišje točke ognjemete v dolino gledali.

Zjutraj pa – ne bodi len – dereze in cepin, 
odšla sva na Očaka. 
Še en pogled! Nato pa v dolino, 
tam v Krmi avto naju čaka.

Srečno in varen korak vam želim Helena Drobnič.


