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Rok za oddajo gradiva je 3. avgust. 
Gradivo lahko pošljete na naslov: 
suhorobar@gmail.com

Spomin
Piše: Nina Pirc Vovčko

Nekaterim gredo dobro od rok številke, drugim črke, tretji so nekje vmes. Sama 
od nekdaj izrazito ljubim črke, besede, stavke, besedila. In jezike – materino ali 
drugo govorico. V nasprotju s tem imam, tudi od nekdaj, precej slab spomin 
za številke. Nikoli me niso pritegnile, priznam, zato me pri datumih, letnicah, 
telefonskih in hišnih številkah vedno rešujejo dobri stari papir in svinčnik pa 
koledar v kakršni koli obliki, mobitel in računalnik.

Svoji ne-ljubezni do številk sem dolgo pripisovala tudi svoje kaotično 
pomnjenje datumov slovenskih državnih praznikov. Če bi me ob tem ali onem 
prazniku kakšen novinar pocukal za rokav, bi se po vsej verjetnosti tudi sama 
znašla v množici tistih, ki jim na temo državnih praznikov v glavah zazija 
praznina in v stiski bleknejo kakšno neumnost. Danes mislim, da je bil moj 
problem pomnjenja nekje drugje. Ne zapomnim si datumov, v redu, ja kje pa 
so bile v mojem spominu vsaj »zgodbe« teh zgodovinsko pomembnih dni?

Naštejmo samo nekaj državnih praznikov: 8. februar, 27. april, 1. maj, 
25. junij, 26. december. Nekateri so mi živo vpisani v srce, drugi so mi bili 
dolgo malodane tuji. Pri 8. februarju, denimo, mi v glavi in srcu samodejno 
odzvanjajo Prešernovi verzi, v mislih se mi izriše pesnikova silhueta in okrog 
tistega datuma vsako leto iščem načine, kako bi proslavila dan slovenske 
kulture. Podobno zakoreninjeno imam v sebi dogajanje 1. maja. Iz ostalih 
poglavij novejše zgodovine Slovencev pa sem dolgo le s težavo izbrskala 
kakšen pomemben podatek. Ne glede na leta izobraževanja v moji glavi 
preprosto ni bilo informacij o zgodovinskem dogajanju, pomembnem za našo 
domovino, ni bilo dejstev, pesmi, čustev … Če so bile v preteklosti za to znanje 
in luknje v njem pretežno odgovorne različne ustanove, danes škarje in platno 
držim v svojih rokah.

Verjamem, da se podobno godi še komu, zato za vse nas s številkami in 
besedami povzemam zgodovinsko dogajanje na dan državnosti, ki ga Slovenci 
letos že 21. leto praznujemo 25. junija. Slovenci smo bili kot narod tisočletja 
podrejeni temu ali onemu gospodarju in v Jugoslaviji ni bilo nič drugače. 
Našemu nezadovoljstvu je sledilo več akcij, ne nazadnje izvedba plebiscita 23. 
decembra 1990, na katerem je – pozor! – 93,2 % volilnih upravičencev s 95 
% glasovalo ZA samostojnost. Pol leta kasneje, tj. 25. junija 1991, smo sprejeli 
potrebne dokumente in razglasili neodvisnost. Rodila se je država Slovenija. 
Da mislimo resno, smo takoj nato dokazali v desetdnevni vojni, v kateri smo 
odbili napad Jugoslavije.

Dan državnosti je tako praznik, posvečen pogumu in znanju, uresničenim 
sanjam in dejstvu, da smo kot narod stopili skupaj, se postavili zase in si 
izborili svoj košček s soncem obsijane zemlje pod Alpami. Na to smo lahko 
upravičeno ponosni tudi danes, čeprav so časi vse prej kot rožnati. Besede, 
ki jih mladi radi uporabimo ob lastnem osamosvajanju, tako veljajo tudi ob 
prazniku osamosvojitve naše države: »Majhno je in skromno, a moje.«

Še namig: Sprehodite se enkrat te dni po središču Sodražice. Oglejte si novi 
kip pri vodnjaku, spomenik v parku pa naj vas spomni, da so tudi naši kraji 
pomembno sodelovali v procesu osamosvajanja.
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Verjamem, da je postavitev skulpture na vodnjaku marsikoga 
razjezila in jo je vzel kot žalitev Sodražanov. To ni bil namen 
postavitve, zato naj gre tistim, ki so tako čutili, iskreno opravičilo. 
Naš namen je bil namreč le postavitev skulpture, ki izvira iz naše 
tradicije (take ali drugačne), predvsem pa je kip dekorativne 
narave in turistična atrakcija. Sledi namreč povesti o sodraškem 
psoglavcu, ki nastala izpod peresa našega pok. kiparja Draga Koširja 
(objavljena je v knjigi Polone 
Vesel Mušič, Magdalena, fara 
naša, 2003) in je umetnika 
akademskega kiparja Zlata 
Rudolfa domišljijsko zelo 
navdušila. Ne želim presojati 
umetniškega dela, ker vemo, da 
so že stari Rimljani ugotovili, da 
o okusih ne gre razpravljati (de 
gustibus non disputandum) oz., 
kot je rekel neki stari modrec, 
da tisti, ki razpravlja o tem, nima 
ravno veliko soli v glavi. Ker 
pa je poleg suhe robe in raznih pravljic pri nas dovolj tudi soli, je 
prav, da Sodražani to razburkano sfero izkoristimo v smeri, ali smo 
pripravljeni narediti korak iz povprečja in biti na nekem področju 
posebni, dobri, odlični. Psoglavec simbolizira spreobrnitev od 
slabih navad k dobrim (ta lastnost je skupna vsem psoglavcem – od 
egiptovske, grške, kitajske do slovanski kultur, zelo pogosta je tudi 
v srednjeveškem krščanstvu, primer za to so gotske katedrale, še 
danes je tako v pravoslavju, npr. sv. Krištof, Reprobus). Ravno zato 
je lahko priložnost za razmislek o tem, kdo in kaj smo ter kaj sploh 
želimo postati. Kot župan tu ne želim slediti mojemu bližnjemu 
sosedu in razpravljati o (med)človeških odnosih in lastnostih, pač 
pa o naši skupni lokalni politiki in gospodarstvu ter predvsem o 
naših razvojnih prioritetah.

Občina Sodražica danes izvaja velike 
in obsežne investicijske projekte, ki 
pomenijo dolgoročen prispevek v smeri 
vzpostavitve pogojev za vsestranski 
(stanovanjski, gospodarski, družbeni, 
kulturni, športni) razvoj. Žal smo 
zaradi svoje velikosti tudi finančno 
omejeni, vendar lahko glede na čas in 
pogoje delovanje občine ocenjujem 
kot izjemno uspešno. Nov razširjen 
vrtec in športna dvorana, kanalizacija z BČN v Žimaricah, nov 
vodovod v Lipovšici, Ravnem dolu, Malih Vinicah in Novi Štifti ter 
novonastajajoči projekti kanalizacij Sodražica-Zamostec, Globel-
Podklanec-Gora ter rekonstrukcija regionalnega vodovoda od 
Podklanca do Kočevja in komunalna ureditev poslovne cone pri 
Fibranu predstavljajo desetmilijonski paket najpomembnejših 
investicij Občine Sodražica v obdobju do leta 2015 oz. 2016. 
Občina si tako prizadeva vzpostaviti osnovne razvojne pogoje, za 
katere je pristojna. Drugo vprašanje pa je, kako tako okolje, kjer 
ima občina omejen domet, gospodarsko razvijati.

Konec maja je na Škrabčevi domačiji potekal Kočevsko-ribniški 
gospodarski forum, ki ga je organiziral časnik Finance. V razpravi o 
gospodarskem razvoju našega območja se je izpostavilo vprašanje, 

na katerih področjih lahko to območje dolgoročno gospodarsko 
prosperira. Voditelj je kot vzpodbudo v razmišljanju provokativno 
presekal vrtenje mačke okrog vrele kaše z dilemo les ali turizem. 
Končnega enoznačnega odgovora forum ni dal, je pa opozoril na 
to, da je med pomembnimi dejavniki gospodarskega (ne)razvoja 
tudi to, ali neko območje vendarle usmerja svoje moči in energijo v 
določeno ali določena področja kot prioriteto lokalne ekonomske 

politike. Povsod pač ne moremo biti najboljši, zato 
moramo glavni gospodarski razvoj osredotočiti 
na nekaj ključnih področij, kjer bomo lahko med 
boljšimi, če ne celo med najboljšimi. Naša tradicija je 
nedvomno povezana z lesom. Pri nas z izdelovanjem 
suhe robe in drugimi lesarskimi obrtmi, na Kočevskem 
bolj z gozdarstvom, vendar je vsemu skupen les. Kot 
obnovljiv vir energije, zlasti pa kot surovina za celo 
paleto izdelkov, vključno z najkakovostnejšimi in 
vrhunskimi izdelki, je in mora biti les dolgoročna 
prioriteta tudi v okviru gospodarskega razvoja naše 
občine. Ne želim le ponavljati besed drugih in tega, 
kar vemo vsi, vendar želim na tem mestu vzpodbuditi 

razmislek, kje in kako lahko občina kot lokalna skupnost 
pripomore, da tudi v sodraški občini naredimo korak naprej. 
Zavedati se je potrebno, da občina sama žal ne more odigrati 
pomembne vloge brez sodelovanja in vključevanja zasebnega 
sektorja kot gospodarskega iniciatorja in odločilnega protagonista. 
Nekaj posameznikov in podjetij bodisi iz družinske tradicije bodisi 
čisto na novo že deluje na tem področju, vendar osebno menim, 
da brez skupnega organiziranega in dobro premišljenega delovanja 
tako občine, drugih lokalnih in državnih institucij, zbornic 
(obrtne, kmetijske, gospodarske), zadruge in seveda vseh zasebnih 
interesentov ni mogoče pričakovati večjega in pomembnega 
rezultata. Vem, da nam je v krvi to, da smo individualisti in težko 

trpimo sosedov uspeh, vendar se moramo zavedati, da 
brez medsebojnega sodelovanja in skupnega nastopa ne 
bo uspeha ne za nas ne za soseda. 

Drugo področje, kjer pa žal nimamo tradicije in ki 
za naše kraje ostaja tabu, je turizem. Če hoče človek 
govoriti o tej gospodarski panogi, v ljudeh takoj 
vzpodbudi računanje in končno ugotovitev: se ne splača. 
Pred kakim mesecem dni sva s podžupanom obiskala 
očeta Term Snovik, podjetnika in solastnika Zarje Kovis 
Ivana Hribarja. Tudi oni se so pred desetletjem soočali 
s tem, da »se v rovtah pod Kamniškimi Alpami pa res 

nič ne splača«, celo smejali so se jim, ko so iskali vodo pod tistimi 
hribi. Danes je Zarja Kovis uspešno podjetje, ki se ukvarja s sistemi 
energetskega izkoriščanja lesne biomase in turizmom (Terme 
Snovik ne temeljijo na geotermalni vodi, pač pa na ogrevanju 
na lesno biomaso). Mogoče je že čas, da tudi pri nas začnemo 
povezovati les (od gozda in suhe robe do drugih izdelkov) in 
turizem. Sodražica nima nič manj atraktivnega »za pokazati« kot 
marsikatero drugo, turistično mnogo bolj uveljavljeno in razvito 
območje. Le drzniti si je potrebno, predvsem pa moramo vedeti, 
kaj hočemo in želimo. Četudi je kakšna ideja ali njena izvedba 
sprva videti kot neumnost, se lahko z odločenostjo in vztrajnostjo, 
predvsem pa s poštenim delom prej ali slej izkaže kot zelo umna in 
uspešna zgodba. 

Sodražani nismo psoglavci, imamo le svojo pravljico
Piše: Blaž Milavec, župan; foto: Blaž Kovačič in Petra Marn

Postavljanje kipa na trgu

Vodovod in kanalizacija 
Lipovšica-Ribnica



AKTUALNO

Aktualni projekti v občini
Piše: Darja Vetrih

KANALIZACIJA ŽIMARICE IN IZGRADNJA BČN

Operacijo delno financira 
Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Občina Sodražica je že leta 2009 pristopila k načrtovanju 
kanalizacije za območje Žimaric. Leta 2011 je uspešno kandidirala 
na razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) 
in pridobila 716.585,60 EUR nepovratnih sredstev. Projekt 
obsega ureditev kanalizacije za celotno naselje Žimarice, izgradnjo 
biološke čistilne naprave z 280 PE (za cca 280 oseb), izgradnjo 
1,5 km primarnega voda – glavni kanal ter 2,5 km sekundarne 
kanalizacije. V tem sklopu se je obnovil tudi vodovodni sistem 
v delu Žimaric, imenovanem Gasa, ter obnova cest, kjer poteka 
kanalizacija, pri čemer je cesta v Gaso v celoti na novo asfaltirana. 
Skupaj s Telekomom se je izgradila tudi kabelska kanalizacija 
(zemeljska dela) kot predpriprava za optično omrežje.

Projekt je v startu predvidel sočasno obnovo regionalne ceste 
skozi Žimarice ter ureditev pločnika, vendar Direkciji RS za ceste 
državi ni uspelo zagotoviti njenega deleža potrebnih sredstev za 
izvedbo.

•	 Ocenjena višina celotnih stroškov projekta: 1.030.000 EUR z DDV
•	 Sofinanciranje: 85 % upravičenih stroškov oz. do 716.585,60 EUR
•	 Izvajalec, izbran v postopku javnega naročanja: Komunalne 

gradnje Grosuplje d. o. o.
•	 Začetek izvajanja del: julij 2011
•	 Zaključek izvedbe del: 15. 7. 2012
•	 Skrbnik pogodbe in operativni vodja: Blaž Kovačič, Občina 

Sodražica

VODOVOD–KANALIZACIJA LIPOVŠICA–RIBNICA

Operacijo delno financira 
Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V sklopu opremljanja občine s komunalno infrastrukturo je 
Občina Sodražica uspela pridobiti sredstva na razpisu Službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (sedaj 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) za skupen 
projekt z Občino Ribnica, in sicer v višini 990.000 EUR. 

V občini Sodražica poteka 15,4 % investicije, v občini Ribnica 
pa 84,6 % investicije. Projekt obsega izgradnjo in obnovo cevovoda 
na relaciji Lipovšica–Ribnica, Ravni Dol, Nova Štifta v dolžini 
6,7 km in novogradnjo kanalizacijskega omrežja v delu naselja 
Ribnica–Lepovče, v dolžini 0,5 km. Nad izvajanjem projekta je 
bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 
začetku junija že izvedena administrativna kontrola na terenu, ki 
ni ugotovila nepravilnosti. 

•	 Ocenjena vrednost projekta: 1.188.000 EUR z DDV
•	 Sofinanciranje: 100 % upravičenih stroškov, in sicer 85 % namenska 

sredstva EU, 15 % namenska sredstva Proračuna RS oz. do 990.000 
EUR

•	 Izvajalec, izbran v postopku javnega naročanja: Tanko d. o. o., Ribnica, 
Pirc gradnje d. o. o., Ljubljana

•	 Začetek izvajanja del: april 2012
•	 Zaključek izvedbe del: 30. 8. 2012
•	 Nosilec projekta: Občina Sodražica; partner v projektu: Občina 

Ribnica
•	 Skrbnik pogodbe: Blaž Kovačič, Občina Sodražica
•	 Operativni vodja za območje občine Sodražica: Blaž Kovačič; 

operativni vodja za območje občine Ribnica: Danilo Hočevar
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»Mitologija je nekaj, kar presega okvir besedne pripovedi, 
podobno kot poezija. Ima globljo povednost in je lahko bolj realna 
od resničnosti same. Mislim, da človek potrebuje ta vzporedni 
svet in ni zadovoljen s plehkostjo in izpraznjenostjo današnjega 
življenja,« je dejal etnolog dr. Zmago Šmitek (vir: www.dnevnik.
si). 

Mitološko bitje s pasjo glavo in človeškim trupom je na začetku 
junija našlo svoje mesto v središču Sodražice. Psoglavec, ki izhaja 
iz kamna. Kamen ima nemalo simbolnih pomenov. Predstavlja 
trdnost, moč, večnost, temelj … Psoglavec je del starejše slovanske 
dediščine. Zakaj in kako je pristal v naših krajih, obstajajo različne 
zgodbe. Ena izmed njih je Pravljica o Sodražici izpod peresa Draga 
Koširja, ki govori o zakletem dečku Sedevitu, ki je z dobroto 
odpravil urok, in je objavljena v monografiji Magdalena, fara naša.

Kip Psoglavca, ki sedi na vodnjaku na trgu, je delo akademskega 
kiparja Zlata Rudolfa, ki je avtor številnih unikatnih javnih in 
zasebnih fontan, kaminov, kamnitih skulptur, pa tudi večjih 

Sodraški trg dobil kip
Piše: D. V.

projektov. Na povabilo župana Blaža Milavca se je z veseljem 
odzval. »Zaljubljen sem v podeželje, manjši kraji, kot je Sodražica, 
pa so mi še posebno pri srcu,« pove Rudolf in doda: »Kip 
Psoglavca je zame hvalospev preprostemu človeku. Vrednost so 
Psoglavcu dali krajani Sodražice s prireditvijo, ki so jo poimenovali 
Psoglavski dnevi. Sledil sem ideji, da če si zaklet, še ni nujno, da je 
to slabo. Z dobroto in močjo se lahko prekletstvo odpravi.« Po 
idejni zasnovi je sledilo štirimesečno trdo delo v kamnolomu v 
Povirju na Krasu. 

Za avtorja, kiparja Zlata Rudolfa, je Psoglavec dobrodušen 
velikan, ki bo čuval prebivalce naših krajev. »Je zaščitnik zatiranih, 
ki bo s svojo močno roko pometel s krivico,« strne kipar misel o 
novem kipu na sodraškem trgu. Župan Blaž Milavec pa dodaja, 
da želimo s kipom vliti občanom optimizem, pa tudi nekaj 
hudomušnosti, predvsem pa moči in jasnega pogleda v prihodnost. 

Zanimivosti o kipu
Izdelan je iz kamna REPENA, enega trših kamnov na Slovenskem. 
Iz istega materiala je tudi fontana na trgu (razen plošče). Kip je 
težak 2 toni, njegov rojstni kraj pa je kamnolom Povir na Krasu.
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Podeli se največ ena Zlata plaketa Občine Sodražica, in največ tri 
Priznanja Občine Sodražica. 
Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki ali 
skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, 
organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. 
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega 
sebe.

Predlog mora vsebovati:
•	 ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
•	 navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog 

nanaša,
•	 ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
•	 utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad 
Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 
»Ne odpiraj – razpis - občinsko priznanje 2012«, ki bodo 
prispeli na naslov Občine osebno ali po pošti do vključno 5. 9. 
2012 do 16. ure. 

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine 
Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
tel. št.: 836 60 75.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 
podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih 

Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 21. 6. 2011

RAZPIS
o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad

Občine Sodražica za leto 2012

Priznanja Občine Sodražica, 
ki se bodo podelila v letu 2012, so:

•	 Zlata plaketa Občine Sodražica
•	 Priznanje Občine Sodražica

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, 
organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko 
delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za 
razvoj in ugled Občine Sodražica. 

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom 
za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke kot 
spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi 
za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo 
pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru. 

Občinski svet, ki je zasedal v 14. junija, 
je imel pred sabo precej obsežen dnevni 
red. Na seji je prisostvovalo kar pet zunanjih 
poročevalcev, od katerih so štirje predstavili 
letna poročila za minulo leto. 

Letno poročilo Policijske postaje 
Ribnica je predstavil njihov predstavnik 
Rudi Topolovec, ki je povedal, da so v 
minulem letu na vseh področjih, razen pri 
cestno-prometnih prekrških, obravnavali več 
kaznivih dejanj. V porastu so bile predvsem 
velike tatvine, kršitve v zvezi s proizvodnjo 
in prometom drog ter vožnja z vozili v 
naravnem okolju. Posebno zaskrbljujoče 
je področje drog, saj ne gre le za osamljene 
primere, temveč tudi za organizirane 
združbe, ki delujejo na območju celotne 
Slovenije.

Letno poročilo javnega podjetja 
Hydrovod d.o.o. je predstavil direktor 
podjetja Antun Gašparac. Poudaril je, da so 
se na poslovanju odražali zamrznitev cen, 
upad gospodarstva, nižja poraba vode ter 
manj investicij na tem področju. Predstavil 
je tudi plan za v bodoče, predvsem projekt 
regionalnega vodovoda, ki zajema tudi 
občino Sodražica. Trenutno se pričenja 
projektiranje za 1. fazo, ki obsega tudi 

Z 11. redne seje občinskega sveta
Piše: Darja Vetrih

območje Podsten, Globeli, Jelovca in 
Sodražice. Po planu bi pričeli z deli marca 
2013 in investicijo dokončali v letu 2015.

Letno poročilo JKP Komunala Ribnica 
d.o.o. je predstavil direktor Komunale 
Ribnica Bojan Trdan, ki se je lahko pohvalil, 
da je podjetje v letu 2011 ustvarilo dobiček, 
in sicer predvsem iz naslova tržne dejavnosti, 
ki obsega gradbena in obrtniška dela. Prav 
tako so bili opravljeni pomembni premiki na 
področju zbiranja in ločevanja odpadkov, ki 
se nadaljujejo tudi v tekočem letu. 

Predsednik Nadzornega odbora Občine 
Sodražica Jože Drobnič je predstavil poročilo 
o nadzoru poslovanja Občine. Odborniki 
so pod drobnogled vzeli plače župana, 
direktorice občinske uprave in svetovalca 
III, ureditev parka na trgu v Sodražici, 
financiranje šolskih prevozov ter posamezne 
izbrane račune in ocenili, da je poslovanje 
občine skladno z zakonodajo in sklepi 
občinskega sveta ter da občinska uprava 
deluje gospodarno in racionalno. Ob tem 
je župan predstavil še poročilo o opravljeni 
notranji reviziji, ki jo je v začetku junija 
letos opravil pooblaščeni revizor. Revizijsko 
poročilo obsega zadolževanje občine v letu 
2011, javno naročilo za izgradnjo športne 

dvorane in rekonstrukcijo vrtca ter izgradnjo 
parkirišča v Sodražici in javno naročilo za 
izgradnjo projekta Kanalizacija Žimarice in 
izgradnjo biološke čistilne naprave. Revizor 
je podal pozitivno mnenje.

Občinski svet je v drugi obravnavi 
sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Sodražica in Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode na območju občine Sodražica, po 
nujnem postopku pa še Odlok o načinu 
izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s toplotno energijo na 
območju občine Sodražica s soproizvodnjo 
električne energije. Slednji odlok se nanaša 
na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso v 
Sodražici, projekt in vsebino odloka pa sta 
izčrpno predstavila predstavnik podjetja 
Kisik Tomaž Zver in župan Blaž Milavec. V 
prvi obravnavi je bil sprejet še Odlok o rabi 
javnih površin in občinskih taksah v Občini 
Sodražica, s katerim se bo uredila pravna 
podlaga za uporabo javne površine v občini 
za namene prireditev, prodajo na prostem 
ter oglaševanje na prostem. Svetniki so 
sprejeli tudi nov Sklep o višini honorarjev 
za občinsko glasilo Suhorobar, Sklep o 
razrešitvi članice programskega sveta 
Suhorobar, ki je podala odstopno izjavo, 
in imenovanju nove članice ter imenoval 
novo predstavnico Občine v Svetu zavod 
Glasbena šola Ribnica.
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Obeta se pestro dogajanje 
29. 6.-1. 7. 2012
Piše: Petra Marn, Organizacijski odbor Psoglavski dnevi 2012

Še dober teden nas loči od Psoglavskih dni 2012, ki se bodo 
začeli v petek, 29. junija, s 1. festivalom domačih viž in 
smeha – Sodražica 2012. Med 25 prispelimi prijavami na razpis 
je strokovna komisija, ki so jo sestavljali priznani glasbeniki in 
glasbeni producenti Milan Kokalj, Bojan Zeme in Marko Pezdirc 
ter slavistka in profesorica Mateja Malnar, izbrala kar 15 skladb. 
Izbrani ansambli so: Ansambel Bitenc, Ansambel Jelša, Okajeni 
muzikanti, Ansambel Pegaz, Ansambel Ribniški pušeljc, 
Gorenjski kvintet, Trio Šubic, Ansambel Vrh, Kolovrat, 
Ansambel Florjan, Ansambel Smeh, Ansambel Petan, 
Ansambel Zdomarji, Ansambel Zakrajšek in Ansambel Toplar. 
Tekmovali bodo po vrstnem redu, ki ga je izžrebal župan Blaž 
Milavec na TV Golica v oddaji »Iz domače skrinje«. Potegovali se 
bodo za najboljšo skladbo po mnenju strokovne komisije, najboljšo 
skladbo po mnenju občinstva in za skladbo z najboljšim besedilom. 

Festival se bo začel ob 20.30 z nastopom Kluba harmonikarjev 
Urška, ob 21. uri pa bo Franc Pestotnik – Podokničar napovedal 
prvi nastopajoči ansambel. Ob polnoči bo sledila razglasitev 
zmagovalca, nato pa zabava z Ansamblom Roka Žlindre. Ker bo 
glas občinstva prispeval k boljši uvrstitvi ansambla, ste lepo vabljeni, 
da glasujete za svojega favorita. 

V soboto, 30. junija, bodo potekali tradicionalni kolesarski 
maraton »Po domovini rjavega medveda« in otroški kolesarski 
maraton, nogometni turnir ter odbojka na mivki. Otroci 
bodo lahko ob 14. uri uživali ob čarovnijah čarodeja Saturna in 
sodelovali na delavnicah. Ob 21. uri se bo dogajanje preselilo 
na trg. V Večer na trgu nas bo popeljal Tamburaški orkester 
Sodražica, nasmejali pa se bomo humorističnemu vložku domače 
gledališke skupine.

V nedeljo, 1. julija, bo potekal že 8. Tržni dan z uradnim 
začetkom ob 10. uri. Letošnja novost bo Tekmovanje v kuhanju 
ciganskega golaža, ki se bo sicer začelo že pol ure prej. Do 
10.30 bodo nastopili Ribniška godba in Sodraške mažoretke, 
sledila bosta pozdrav župana Blaža Milavca in govor Franca 
Bogoviča, ministra za kmetijstvo in okolje. Kulturni program 
bodo do 14. ure, ko se bo začela veselica z Ansamblom Franca 
Miheliča, popestrili in obogatili Klub harmonikarjev Urška, 
Društvo upokojencev Sodražica ter gostujoče skupine: Preloški 
muzikantje, Radio Mlajku, Folklorna skupina Slemenci – POŠ 
Sv. Gregor, Folklorna skupina iz Račne, Orgličarji iz Bele 
krajine in Idrijski rogisti. Med nastopajočimi pa se bo gotovo 
pojavil še kdo, ki ga tu nismo napovedali.

Etnološki del prireditve bodo tudi letos zaznamovale 
suhorobarske in že skoraj pozabljene obrti, posebej mamljiva 
bo tudi stojnica Šedržank. Letos bodo lahko obiskovalci prvič 
preizkusili svoje ročne spretnosti v pletenju košaric in viter pod 
budnimi očesi mentorjev. V spremljevalnem programu bomo v 
Osnovni šoli pripravili razstavo, na ogled bodo umetnine Simona 
Lavriča iz Podklanca – priložnost, da se mladi umetnik pokaže 
širšemu občinstvu. 

Ne nazadnje pa – Tržni dan je zagotovo znan tudi po kulinaričnih 
dobrotah, letos bo poleg tradicionalnih jedi na voljo tudi ciganski 
golaž. Upamo, da boste na tridnevnem dogajanju Psoglavskih dni 
2012 tudi vi našli marsikaj zanimivega. Lepo vabljeni!

Dobrodelna 
ustvarjalna delavnica
V okviru Psoglavskih dni bo potekala tudi 
dobrodelna akcija, katere celotni izkupiček 
bo namenjen Roku Arku. Izvedena bo v 
dveh delih, in sicer v soboto v okviru ustvarjalne delavnice 
za otroke, ki bo potekala po čarovniški predstavi. Udeležba 
je brezplačna, veseli pa bomo vsakega prostovoljnega 
prispevka. V nedeljo si boste lahko na stojnici Mavelu 
pod vodstvom ustvarjalke Marine Vesel-Lukić sami izdelali 
voščilnice za različne priložnosti. 

Če mislite, da nimate ustvarjalne žilice, a cenite doma 
narejene izdelke priznanih slovenskih ustvarjalk, jih boste 
prav tako lahko kupili na stojnici Mavelu. Celoten izkupiček 
od prodaje bo namenjen za pomoč Roku Arku.

Turistično društvo Sodražica 
v sklopu prireditve Psoglavski dnevi 2012 

vabi na 

TEKMOVANJE V KUHANJU 
CIGANSKEGA GOLAŽA

 

Nedelja, 1. julij 2012, ob 9.30 
v kostanjevem parku v Sodražici. 

Na tekmovanje se lahko prijavijo društva, ekipo pa morajo 
sestavljati 3 člani. Vašo kuharsko umetnost bo ocenila 
strokovna ekipa (g. Janez Dolšak - vodja kuhinje v Grand 
hotelu Union, g. dr. Stanislav Renčelj - avtor knjige 
Tradicionalni proizvodi in jedi območja od Turjaka do Kolpe 
in g. Josip Markovčič – vodja kuhinje Gostilnice Falkenau) 
in obiskovalci prireditve. Najbolje ocenjena ciganska golaža 
(prvi po izboru komisije, drugi po izboru obiskovalcev) bosta 
tudi nagrajena. 

Pravila tekmovanja v kuhanju ciganskega golaža in prijavnice 
so objavljene na spletnih straneh www.sodrazica.si in www.td-
sodrazica.si

Izpolnjeno prijavnico posredujte Turističnemu društvu 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, do vključno 21. 
junija 2012. Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/ 836 60 
75 ali 051 617 727 (pri Petri). 

Vabimo vas, da poskusite skuhati najboljši ciganski golaž, 
obenem pa povabite tudi svoje navijače, da golaže poizkusijo 
ter da seveda navijajo za vas.
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PRAVILA 13. KOLESARSKEGA MARATONA

TD SODRAŽICA V SODELOVANJU S ŠD SODRAŽICA 
(SEKCIJA ZA TEK IN KOLESARSTVO) PRIREJA

13. KOLESARSKI MARATON »Po domovini rjavega medveda« in
2. OTROŠKO KOLESARJENJE od Sodražice do Nove Štifte in nazaj 

V SOBOTO, 30. 06. 2012

Udeleženci morajo biti starejši od 15 let. 
Mlajši udeleženci se lahko udeležijo vožnje v 
spremstvu odraslih.

I. Ob prijavi prejme vsak udeleženec razpisni 
list in oštevilčen kontrolni karton, s katerim 
dokazuje, da je udeleženec maratona. Kontrolni 
karton mora vsak udeleženec pokazati in dati v 
potrditev na kontrolnih postajah (Travna Gora, 
Jelenov Žleb, Sodražica-cilj)

II. Udeleženci maratona vozijo na lastno 
odgovornost. Vozili bodo v skupini pod 
vodstvom vozil organizatorja, ki jih ni 
dovoljeno prehitevati. Udeleženci vozijo v 
skladu s cestnoprometnimi predpisi, pazijo 
na nasprotni promet in upoštevajo navodila 
policije in organizatorja. Na začelju kolesarske 
kolone bo vozilo reševalno vozilo ZD Ribnica in 
vozilo organizatorja. Med vožnjo ni dovoljeno 
nenadno ustavljanje, spreminjanje smeri ali 
drugo oviranje udeležencev.

Start 13. maratona bo ob 9. uri s trga v Sodražici, cilj pa na istem mestu do 13.00 ure. Proga poteka iz Sodražice preko 
Vagovke (asfaltno cestišče), Travne Gore, mimo Ogenjce, preko Jelenovega Žleba, Zadolja (makadamsko cestišče), 
Ugarja, Ribnice, Sajevca, Jurjevice, Lipovšice, Podgore, do Sodražice. Dolžina proge je približno 45 km (približno 1/3 
proge je asfaltno cestišče, 2/3 proge pa solidno makadamsko cestišče). Med vožnjo je potrebno premagati približno 
450 m višinske razlike.
Startnina za udeležbo znaša 10 € (mlajši od 15 let v spremstvu odraslih 5 €), ki se plača uro pred startom. Udeleženec, 
ki prevozi maraton v predvidenem času, prejme priznanje, toplo malico na cilju in osvežilne napitke na kontrolnih 
točkah (Travna Gora, Jelenov Žleb, Sodražica).

III. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo 
udeleženec povzročil sebi ali drugim. Vsi prijavljeni 
udeleženci (oštevilčeni razpisni list - plačana startnina) 
bodo nezgodno zavarovani. Uporaba zaščitne čelade 
je obvezna za vse udeležence maratona. Morebitne 
okvare koles na progi udeleženci odpravijo sami. V 
kolikor okvare ni moč odpraviti, udeleženec počaka 
spremljevalno vozilo, s katerim se odpelje do cilja. V 
tem primeru se šteje, da je maraton uspešno zaključil.

IV. S prihodom na start maratonci potrdijo, da so 
seznanjeni z določili razpisa in da se z njimi strinjajo.  
Organizator si pridržuje pravico, da pravila poteka 
maratona spremeni zaradi višje sile. Morebitne 
spremembe bodo objavljene pred startom. V primeru 
slabega vremena lahko organizator maraton odpove.

TD SODRAŽICA 
(http://www.td-sodrazica.si) 

in ŠPORTNO DRUŠTVO SODRAŽICA 
(http://www.sportnodrustvo-sodrazica.si)

GPS posnetek proge maratona 

Višinski profil proge maratona
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Vlada in policijski sindikalni funkcionarji so le dosegli 
dogovor, s čimer so se odstranile še zadnje ovire za uveljavitev 

Zakona o uravnoteženju javnih 
financ. Referenduma torej ne bo, 
s tem pa so zagotovljeni pogoji, 
da se bo lahko takoj pristopilo k 
zmanjšanju prevelikega proračunskega 
primanjkljaja. Iz približno 6 % naj 
bi se do konca leta prepolovil, torej 
znižal na 3 %. Začel se bo izvajati prvi 
korak uravnoteženja javnih financ 
(stabilizacije). Nadaljnje zniževanje se 

bo pripravilo s proračunoma za leti 2013 in 2014, ki morata biti 
do konca septembra vložena v parlamentarni postopek. Upam, 
da bomo v tem času uspeli zapisati v ustavo tudi fiskalno pravilo. 
Za ta celoten nabor ukrepov pričakujemo, da bo naletel na dober 
odziv na mednarodnih finančnih trgih, kjer se država, deloma pa 
tudi njene institucije in naša podjetja zadolžujejo. Po 
pričakovanju naj bi se znižale obrestne mere za najeta 
posojila oziroma znižali donosi za prodane državne 
obveznice. 

Prav gotovo vsi želimo, da bi nam šlo bolje. Da bi 
lahko ustvarili, delili ali prejemali več in da bi lahko 
tudi investirali več. Vsaka vlada, ki prevzame v roke 
krmilo države, si to želi, pa naj si gre za levo, desno ali 
kakšno vmesno koalicijo. Tudi ta koalicija bi želela, 
da bi mandat začela drugače. Vendar je bila zapuščina 
preslaba, da bi lahko sploh pomislila na kaj takega. 
Država se je prekomerno zadolževala in se z veliko hitrostjo 
pomikala k brezizhodni situaciji, zato so bili potrebni popolnoma 
drugačni ukrepi. Več ali manj vsi nepopularni. Ostri rezi so se 
zgodili povsod tam, kjer se je lahko kaj zmanjšalo, racionaliziralo, 

tudi privarčevalo, ne da bi ob tem prizadeli vitalne funkcije 
države in ne da bi nesorazmerno posegli v pravice upravičencev 
do socialnih in drugih prispevkov. Velika večina državljanov in 
sindikalnih central je bistvo ukrepov razumela in sprejela. Niso se 
strinjali z vsem, pa vendar so pristali. Prizori iz Grčije, Španije in 
še od kje niso bili ravno spodbudni in so tem državam in njenim 
državljanom prinesli precej več škode kot koristi.

Je pa treba pripraviti tudi drugačne ukrepe. Vlada že pripravlja 
drugi, večji in obsežnejši nabor ukrepov, s katerimi naj bi 
spodbudila gospodarski zagon, ki je podlaga kakršnegakoli razvoja. 
Pripravljajo se zakoni, s katerimi se bodo olajšali, poenostavili in 
pocenili mnogi postopki, odpravila številna nepotrebna soglasja in  
birokratske ovire, poenostavili postopki za spremembe prostorskih 
aktov, izboljšala stečajna zakonodaja, in še marsikaj drugega. Po 
načrtih naj bi te zakone sprejeli do začetka jeseni, kar pomeni, da 
bodo prve sodbe o njihovi primernosti in predvsem  kakovosti – 
učinkovitosti vidne že do konca leta. 

Pred dnevi pa smo poslanci vložili tudi 
novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih, s 
katero predlagamo  odpravo lani uvedene 
dajatve za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč, s katero je prejšnja 
(Pahorjeva) vlada zelo podražila gradnjo, 
predvsem na podeželju. Pribitek povprečno 
10 eur/m2 za vso parcelno površino pred 
izdajo gradbenega dovoljenja ni bil ravno 
stimulativen ukrep, zato je individualna 
gradnja skoraj povsem zamrla. Upam, da bo 

zakon do poletja sprejet in da se bo sprostila in predvsem bistveno 
pocenila tudi gradnja. Prav nobene potrebe ni, da pod kakršnokoli 
krinko obremenjujemo državljane, še najmanj mlade, ki bi si radi 
uredili svoje prvo domovanje. 

Poslanska pisarna poslanca 
Jožeta Tanka bo 4. in 18. 
junija 2012, med 18. in 19. 
uro v prostorih SDS v Ribnici, 
Škrabčev trg 40.  
Če želite, da se dogovorimo 
za drug datum ali lokacijo, mi 
svoje sporočilo pošljite na tel: 
041 348 926 ali na e-pošto: 
joze.tanko@dz-rs.si.

Referenduma ne bo, sledijo ukrepi vzpodbud
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

PRAVILA 2. OTROŠKEGA KOLESARJENJA

I. Start 2. otroškega kolesarjenja bo ob 9.15 s trga v 
Sodražici, zaključek pa med 10 in 11. uro. Proga bo potekala 
od Sodražice preko Podgore do Nove Štifte in nazaj. 
Kolesarjenja se lahko udeležijo otroci, stari najmanj 6 let. 
Startnine za udeležence ni. Otrok – udeleženec, ki prevozi 
progo, prejme priznanje, malico na cilju in osvežilni napitek.
Udeleženci vozijo izključno v spremstvu staršev ali v 
spremstvu odraslih, ki jih evidentira organizator.
.
II. Ob prijavi prejme vsak udeleženec razpisni list in kontrolni 
karton, s katerim dokazuje, da je udeleženec otroškega 
kolesarjenja. Na razpisnem listu mora biti obvezno zapisan 
odgovorni spremljevalec otroka. Kontrolni karton mora vsak 
udeleženec pokazati in dati v potrditev na cilju.

III. Udeleženci otroškega kolesarjenja vozijo na lastno 
odgovornost. Vozili bodo v skupini pod vodstvom 
organizatorja, ki ga ni dovoljeno prehitevati. Udeleženci vozijo 

v skladu s cestnoprometnimi predpisi, pazijo na nasprotni 
promet in upoštevajo navodila policije in organizatorja. Med 
vožnjo ni dovoljeno nenadno ustavljanje, spreminjanje smeri 
ali drugo oviranje udeležencev.

IV. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo udeleženec 
povzročil sebi ali drugim. Vsi prijavljeni udeleženci (oštevilčen 
kontrolni karton) bodo nezgodno zavarovani. Organizator 
zahteva obvezno uporabo zaščitne čelade.  Otrok brez 
zaščitne čelade se kolesarjenja ne bo mogel udeležiti!

V. S prihodom na start udeleženci potrdijo, da so seznanjeni 
z določili razpisa in da se z njimi strinjajo. Organizator si 
pridržuje pravico, da pravila poteka otroškega kolesarjenja 
spremeni zaradi višje sile. Morebitne spremembe bodo 
objavljene pred startom. V primeru slabega vremena lahko 
organizator otroško kolesarjenje odpove.



RJAVI MEDVED
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Konflikti med medvedi in ljudmi
Novejša raziskava v okviru Biotehniške fakultete, ki jo je na 
okrogli mizi predstavil Miha Krofel, dokazuje, da medvede 

pogosto privabijo divja odlagališča klavnih odpadkov in druge 
hrane v bližini vasi in domovanj, saj se te živali hitro naučijo, kje 
dobijo hrano, poleg tega pa naši smetnjaki niso zadosti močni, 
da bi vzdržali njihov obisk. Če res ne moremo drugače, tako 
Krofel, naj klavne odpadke odnesemo 2–3 km v gozd ter hkrati 
poskrbimo, da v bližini hiše nimamo dostopnih organskih virov 
hrane. Upokojeni kočevski gozdar Tone Prelesnik dodaja, da so 
obiski medveda porasli zaradi ukinitve mrhovišč, saj so se medvedi 
navadili na takšno hrano, sedaj pa jo iščejo po vaseh.

Na Biotehniški fakulteti poleg tega ugotavljajo, da probleme 
dejansko povzroča izredno majhno število medvedov – na 
različnih in med seboj zelo oddaljenih lokacijah se namreč pogosto 
pojavlja en in isti medved, tako da 90 % problemov v Sloveniji 
povzroči približno 5 medvedov. Ubijanje medvedov navajajo kot 
neustrezno rešitev, saj na mesto odstranjene živali začne prihajati 
drug medved in problem ostane.

Na medveda že kar navajeni
Prebivalci na območju rjavega medveda smo se na 
kosmatega soseda nekako navadili in ga sprejemamo kot 

del okolja, v katerem živimo. »Medved je zame strahospoštovanja 
vredna mrcina. Z navdušenjem ga opazujem skozi okno, še 
posebno, kadar je v neposredni bližini. Na prostem pa si ga res ne 
želim srečati,« pove naša občanka. Druga dodaja: »Tudi danes, 
ko poslušamo in beremo o napadih medvedov v naši bližini, grem 
rada v gozd. Predvidevam, da je možnost, da me napade medved, 
kljub vsemu manjša od tiste, da se poškodujem v prometni nesreči. 
Vendar moram reči, da se ne počutim dobro, če v gozdu preveč 
blizu zaslišim kakšno pokanje. Do sedaj sem imela srečo, da kakega 
bližnjega srečanja iz oči v oči ni bilo.« 

Naš občan, ki je letos spomladi medveda srečal prav od blizu, v 
času, ko je napravljal drva, se ni dal prestrašiti: »Medved je bil že 
večkrat v moji neposredni bližini, ko sva se spomladi srečala čisto 
od blizu, sem ga pregnal z motorno žago. Takrat sem se seveda 
umaknil tudi sam, naslednji dan pa sem se vrnil k delu.«

Zadosti poučeni?
Praktično za vsako področje velja, da znanje zmanjšuje 
predsodke in odpravlja strah. Tudi v zvezi z medvedom. 

Če bi kosmatinca iz svoje soseske dobro poznali, bi se verjetno 
manj bali srečanja z njim. Tako bi bilo posebej na območju 
rjavega medveda priporočljivo širjenje informacij in ozaveščanje 
s strani različnih ustanov in medijev. Informacij je navsezadnje 
ogromno, med drugim številne projekte izvaja Zavod za gozdove 
Slovenije, a videti je, da znanje med ljudi ne prihaja v zadostni 
meri. V Lovski zvezi poudarjajo, da so se lovci vedno pripravljeni 
odzvati vabilu in medveda podrobno predstaviti. Dejstvo je, da 
medved v človeku ne vidi prehrani namenjenega plena in človeka 

nikoli namenoma ne zalezuje ali lovi. Zato o ravnanju medveda pri 
srečanjih s človekom ne odloča njegova lakota, ampak predvsem 
njegov občutek ogroženosti in presoja, kako se tej grožnji umakniti. 
Tako je ob srečanju z medvedom ključnega pomena, kako se nanj 
odzovemo mi. 

Medved kot priložnost
Medved je hočeš nočeš naš sosed. Zakaj ga ne bi navsezadnje 
promovirali kot turistično znamenitost? Ekolog Božidar 

Flajšman na okrogli mizi navaja primer francoskih Pirenejev, 
ki so ravno tako znani po medvedih. Pove, da znajo informirati 
o medvedih in se z njimi pohvaliti, česar pri nas ne zmoremo. V 
Pirenejih ima po Flajšmanovih besedah vsako še tako zakotno 
gostišče medveda ali vsaj njegovo šapo na krožnikih in skodelicah, 
na prtičkih lahko prebereš gozdni bonton in natančna navodila ob 
srečanju z medvedom, kupiš lahko sir z odtisom medvedje šape 
in druga živila, ki imajo certifikat, da so pridelana na izjemnem 
ekološkem območju. Z medvedom je navsezadnje mogoče 
privabiti množico turistov, če ga, tako Flajšman, doživljamo kot del 
naše kulture in identitete, kot vrednoto.

Na območju rjavega medveda
Piše: Nina Pirc Vovčko, foto: www.wsu.edu

Medveda vsak od prebivalcev na tem območju doživlja drugače. Mnogi ga z veseljem opazujejo, ko se za to ponudi priložnost. Veliko 
je tudi sokrajanov, ki so se z njim srečali iz oči v oči. Nekaterim je srečanje nagnalo strah v kosti, drugi so se takoj naslednji dan nemoteno 
posvetili svojim običajnim aktivnostim v gozdu. Nelagodje in skrb pa verjetno v vsakem vzbujajo poročila o napadih medveda v naši 
bližini. Tudi zaradi tega je v Kočevju nedavno potekala okrogla miza na temo Sobivanje z rjavim medvedom na območju od Turjaka do 
Kolpe. Slišali smo lahko različna mnenja in izkušnje – v razmislek in hkrati v izziv (vir: www.zelnik.net in www.lovska-zveza.si).

VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO
Dvodnevno izobraževanje, 23. in 24. avgust 2012

Zavod za gozdove Slovenije organizira dvodnevni nadaljevalni 
tečaj iz varnega dela z motorno žago s poudarkom na 
nevarnostih pri podiranju drevja v zahtevnejših pogojih dela. 
Obvezno je predhodno znanje oz. opravljen osnovni tečaj iz 
varnega dela z motorno žago. Udeleženci morajo imeti poleg 
motorne žage še svojo lastno osebno varovalno opremo 
(hlače z vlakni proti vrezu, obutev, zaščitne rokavice in čelado 
z zaščitno mrežo in glušniki). Prispevek za posameznega 
udeleženca je predvidoma 10–15€ (zavarovanje in malica). 
Prijave zbiramo na Zavodu za gozdove Slovenije v Sodražici. 
Prijavite se čimprej, saj je število mest omejeno. Točen kraj in 
uro začetka izobraževanja bomo sporočili naknadno.
   Zavod za gozdove Slovenije

KE Draga in Travna gora



DOBRODELNA AKCIJA

Gojenci VCD Murenčki so Roku izročili 
zbrane zamaške
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In kako se je začelo?
Rok  je kot majhen otrok zbolel za 

mišično atrofijo tipa 2 in  bolezen ga je za 
vedno prikovala na invalidski voziček.

Učenec OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
je postal septembra 2010.  Že pred vpisom 
sta se starša oglasila v šoli, nas seznanila z 
Rokovo boleznijo in izrazila željo, da glede 
na to, da ima Rok težave le z gibanjem, ne 
vidita ovire, da ne bi obiskoval sodraške 
šole. In z veseljem smo ga sprejeli med nas. 

V decembru 2010 se je oblikovala  
skupina pobudnikov za pomoč Roku Arku 
in njegovi družini. Ko smo razmišljali, kako 
bi najlaže pomagali družini, smo se odločili 
za več vrst zbiranja sredstev v ta namen – za 
dobrodelni koncert, zbiranje zamaškov …  
Stekle so aktivnosti v okviru dneva odprtih 
vrat šole in Dneva druženja treh generacij 
– dobrodelni bazar. In pridružile so se še 
nove – dražba podarjenih slik Maticove 
etno hiše, koncert sodraških tamburašev, 
glasbeno-gledališki večer … Dobrota je 
povezala številne posameznike, družine, 
društva, podjetja … Dobrodelnost niso bile 
le besede. Dobrodelnost se je kazala skozi 
dejanja.

V petek, 7. januarja 2011, smo pod 
ogrevanim šotorom na šolskem igrišču v 
Sodražici uspešno  izpeljali dobrodelni 
koncert. Povabilu so se z veseljem odzvali 
ansambel Franca Miheliča, ansambel 
Roka Žlindre, Botri, ansambel Zakrajšek, 
ansambel Ribniški pušeljc, ansambel 
Zdomarji, Tamburaški orkester Sodražica, 
Vzgojiteljski in učiteljski pevski zbor OŠ 
Sodražica, Fantje od fare, Plesni klub Zebra 
pod vodstvom Petre Škofic, humorista 
Golidarjev Jokl in Denis Avdič. Prireditev 
sta vodila Katarina Žagar in Marko Modrej. 
Učenka Zoja  Lovšin je vsem sodelujočim 
v zahvalo predala spominski krožnik. 
Krožnike je podarilo podjetje Debeljak, 
d.o.o. Export-import Male Vinice, podjetje 
Dekorles d.o.o. pa je poskrbelo za napis 
spominskega slogana. Našemu povabilu 
za sodelovanje so se odzvali tudi Akustika 

Pirman, ki je poskrbela za ozvočenje ter 
svetlobne efekte prireditve, cvetličarna 
Spominčica – Božena Kovačič s.p., ki je 
poskrbela za cvetlične aranžmaje, Turistično 
društvo Sodražica, ki je prevzelo celotno 
organizacijo postavitve prireditvenega 
prostora. Za pogostitev vseh nastopajočih 
so odlično poskrbele predstavnice TD, 
sekcija Šedržanke, in podjetje Don Don. 
PGD Sodražica je prevzelo organizacijo 
redarstva v kraju, parkiranja ter redarstvo na 

prireditvenem prostoru. Za izjemen uspeh 
prireditve pa so imeli velike zasluge tudi 
medijski pokrovitelji. Dobrodelni akciji so 
se odzvali radio Urban, radio Univox, radio 
Zeleni val, radio Krka, Šilc portal in R-kanal. 
Maticova etno hiša je v dobrodelni sklad 
za pomoč Roku podarila 7 slik likovnih 
samorastnikov. Izkupiček od prodanih slik 
je bil v celoti nakazan na račun za pomoč 
Rokovi družini. Pri sami organizaciji 
dobrodelnega koncerta so sodelovali tudi 
številni posamezniki, domačini, zaposleni 
na OŠ Sodražica in Občini Sodražica, ki so 
vsak s svojim prispevkom poskrbeli, da je 

ROK,
ČIM BOLJ VESELO JE TVOJE SRCE, 
TEM SVETLEJE SIJE SONCE. 
    (Romano Guardini)

Dobrodelnost za Roka uspela (1. del)
Za skupino pobudnikov piše: Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica
Foto: Ernest Pirnat, Majda Kovačič Cimperman

Dobrodelnost za našega učenca Roka je uspela. V letu in pol smo s pomočjo številnih posameznikov in podjetij realizirali vse 
zastavljene cilje. V Sodražici smo z dobrodelnostjo  dokazali, da v stiski nisi sam. Roku in njegovi družini smo pomagali do novega, 
ustrezno prilagojenega vozila za invalida in do hišnega dvigala. Vozilo smo družini slovesno predali v uporabo 7. maja 2011 na Dnevu 
druženja treh generacij. Hišno invalidsko dvigalo je družina vgradila v letošnjem maju. Rok se je z dvigalom v stanovanje prvič peljal na 
sončen petek, 25. maja 2012. Od decembra 2010 do konca maja 2012 smo na računu za pomoč Roku in njegovi družini zbrali skupno 
37.440,11 €. Lepa vsota denarja, ki je dokaz, da mnogi čutite z Rokom in njegovo družino in ste pripravljeni pomagati. Vsem iskrena 
hvala.

prireditev v celoti uspela. Na koncertu je 
bilo s prostovoljnimi prispevki udeležencev 
zbranih 10.833,71 €. Prodani sta bili tudi 
dve sliki v vrednosti 400 €. V sklad pa so 
nakazali sredstva tudi številna podjetja in 
posamezniki. Na dan 14. januarja 2011 je bil 
skupen znesek zbranih sredstev 21.413,11 €.

V četrtek, 27. januarja 2011 je v 
organizaciji Lions kluba Ribnica potekal 
dobrodelni koncert   v Stanovski dvorani 
Ljubljanskega gradu. Z nakupom vstopnice 
ali prostovoljnim prispevkom so prisotni 
pomagali Roku in njegovi družini. Na 
koncertu je nastopila solistka Darja Švajger 
s skupino The Sassion Band. Koncerta so 
se poleg številnih obiskovalcev udeležili 
tudi Rok in njegovi domači. Predsednica 
Lions kluba Barbara Kosler je poudarila 
pomen dobrodelnosti in dejala, da z 
organizacijo koncerta sledimo misli Ralpha 
Walda Emersona, ki pravi: »Eno najlepših 
zadoščenj v življenju je, da nihče ne more 
iskreno pomagati sočloveku, ne da bi s tem 
pomagal sebi.« Na koncertu je bilo zbranih 
3.000 €.

Rokovo dvigalo v domači hiši

Pobudniki akcije in Rokova družina po 
januarskem koncertu



ŠOLA

Na terenskem delu v Ukancu

V Bohinju fletno je, luštno je …
Piše: Aleksandra Marijanović, foto: Barbara Dvornik

Tone Partljič z J od A do Ž
Piše: Tadeja Topolnik

Letošnji gost, ki je v torek, 8. maja 2012, našim zvestim 
prijateljem knjige na OŠ dr. Ivan Prijatelj podelil priznanja za 
opravljeno bralno značko, je s svojim sproščenim in pristnim 
odnosom navdušil vse od A do Ž: od srca smo se mu nasmejali 
tako učenci vseh triad kot tudi učiteljice. 

Zakaj Tone Partljič z j? Ko so ga krstili, so v krstno knjigo 
zapisali njegov priimek z j, čeprav se vsi drugi člani njegove družine 
pišejo Partlič brez j. Tako je ostal Tone Partljič. Ne glede na zapis 
njegovega imena je pisatelj, dramatik, dramaturg in vodja SNG, 
umetniški vodja MGL, učitelj in poslanec Tone Partljič človek z 
veliko začetnico. Za letošnjo podelitev bralne značke se je k nam 
pripeljal kar iz Maribora, prinesel s seboj rekvizite in nam pričaral 
vzdušje, ki ga je nekdaj sam doživljal pri delu v gledališču. V nekaj 

minutah je dva učenca in učenki kot za šalo naučil odigrati prirejen 
kratek prizor iz Shakespearjeve tragedije Romeo in Julija. 

Iz zakladnice svojih bogatih izkušenj nam je navrgel nekaj 
nasvetov za dramsko delo z učenci na naši šoli ter na izjemno 
sproščen način podal konstruktivno kritiko o igri, ki so jo zaigrali 
učenci izbirnega predmeta gledališki klub iz 8. in 9. razreda. Prijetno 
presenetili in popolnoma navdušili so ga učenci gledališkega 
krožka pod mentorstvom Ane Porenta, ki so odigrali igro Kajetana 
Koviča Maček Muri. Prvošolci z mentorico Minko Pakiž pa so nam 
svoje doživljanje bralne značke na začetku prireditve kar zrecitirali.

Učenci so zbrano in z zanimanjem poslušali trpko, a resnično 
življenjsko zgodbo iz otroštva njegove matere. V drugi, bolj 
humorni zgodbi, ki nam jo je povedal, smo izvedeli, kako je zgledala 
njegova prva poroka pri osmih letih. Ker je bil nekaj časa predsednik 
Bralne značke, je predstavil vzroke in pobude, ki so pripeljali do 
ustanovitve bralne značke. Za večjo nazornost je poskrbela naša 
razredna učiteljica Brigita Košmrlj in prinesla eno izmed svojih 
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23. aprila sva se učiteljici Aleksandra Marijanović in Barbara 
Dvornik z učenci 7. a razreda odpravili na naravoslovni tabor v 
Bohinj. Že dneve prej smo budno spremljali vremensko napoved, 
ki pa nam žal ni bila naklonjena. Dva dni je bil dež naš stalni 
spremljevalec, le tretji dan nam je v slovo posijalo sonce. A dež nam 
ni mogel pokvariti prijetnega razpoloženja. Poleg zabave smo se tudi 
veliko naučili. Spoznali smo značilnosti Bohinja, ki je geografsko ime 
za celotno alpsko dolino, dolgo kar 24 km, in ni naselbinsko ime. 
Ponovili smo, kako se lahko orientiramo v naravi. V planšarskem 
muzeju smo videli, kako težko je bilo življenje planšarjev. Na terenu 
smo  kot pravi znanstveniki merili indikatorje onesnaženosti vode 
in z olajšanjem ugotovili, da je Bohinjsko jezero res čisto. Prisluhnili 
smo popotniškemu predavanju o treking potovanju po Nepalu, ki je 
bilo  zelo posrečen uvod v program o pohodništvu in gorništvu, kjer 
nas je športna pedagoginja najprej seznanila z varno opremo, nato pa 
preverila našo telesno pripravljenost. 

Ob večerih, ko je bilo šolskega dela konec,  smo se družili tudi z 
učenci iz OŠ Košana na Primorskem, ki so bivali v domu istočasno z 
nami. Naši otroci pa so bili najbolj veseli, ko so jih premagali v kvizu 
Presežniki Slovenije. Zmaga je bila še posebej sladka, ker so bili naši 
nasprotniki starejši, pa še lažja vprašanja so imeli. A naši fantje in 
dekleta so bili pač boljši – še posebej po zaslugi Kristjana Kovača, 
ki je pravilno odgovoril na večino vprašanj, in Tima Vesela, ki je ob 
izenačenem rezultatu vedel odgovor na zadnje, odločilno vprašanje. 
Učenci pa so bili zadovoljni skupaj z mano tudi zato, ker smo si 
ravno ta naslov izbrali za izdelovanje plakatov pri pouku angleščine 
in tako povezali stopnjevanje pridevnika in uporabo določnega 
člena pri zemljepisnih imenih. Naredili smo dva plakata s presežniki 
Slovenije in sveta, ki si ju lahko ogledate na hodniku pred angleško 
učilnico. Če tega ne bi naredili, naši učenci ne bi zmagali. Tako pa 
so videli, da ti res vsako znanje kdaj prav pride, meni pa je to še 
dodatna spodbuda za nadaljnje širjenje splošne razgledanosti tudi 
izven strogo določenega učnega načrta angleščine, saj sem videla, da 
si učenci veliko stvari zapomnijo, tudi če ne gre za oceno. Tudi vsi 
učitelji iz CŠOD Bohinj so učence pohvalili, da veliko vedo, saj so 
predvsem na vprašanja iz biologije pravilno odgovarjali. Zahvala za 
tako znanje pa gre gotovo naši učiteljici Mojci Vesel, ki na učence 
tako navdušeno prenaša svoje bogato strokovno znanje.

In kakšna spoznanja sva prinesli domov spremljevalki? Da so 
bili otroci zelo zadovoljni, ker so lahko svoje znanje pokazali in 
nadgradili  izven šolskih zidov v naravnem okolju. Da so taki tabori 
pomembni, ker so tako otroci poglobili svoja prijateljstva in ker so 
se lahko več pogovarjali tudi z nama, saj je za sproščen pogovor v 
šoli časa vedno premalo. Na podlagi napotkov športne pedagoginje 
glede pomanjkljive telesne pripravljenosti in slabih prehranjevalnih 
navad sva že predlagali, da v naslednjem šolskem letu kaj naredimo v 
okviru šole, da se stanje izboljša. Verjamem, da je tudi širjenje zavesti 
o zdravem odraščanju prav tako del našega vzgojnega programa in 
mu moramo vsi učitelji in starši namenjati še več pozornosti. Opazili 
sva tudi, da nekateri učenci zelo slabo berejo in pri tem prebrano tudi 
slabše razumejo, zato jim je bilo neprijetno, ko so morali brati pred 
sošolci in bohinjskimi učitelji. Ta težava je nam učiteljem že znana 
s šolskih klopi, a je mogoče izven razreda še bolj vidna in moteča. 
Tudi glede tega bomo v šoli poskušali premakniti stvari na bolje. Naj 
ob tem pohvalim odličen članek v Suhorobarjevi februarski številki 
Otrok ne postane bralec čez noč – čestitke njegovima avtoricama, 

gospe Angelci Bregar in gospe Anici Mohar, za koristne nasvete 
staršem in učiteljem v zvezi s to perečo vseslovensko problematiko. 
Branje nas res spremlja na vsakem koraku in je najpomembnejša 
spretnost, ki jo morajo učenci odnesti iz šole. Starši in učitelji se 
moramo zavedati, da otroke pripravljamo predvsem za polno 
življenje izven šole. Pošiljamo jih v svet in naše poslanstvo je, da 
so za to samostojno življenje dobro opremljeni z vsem potrebnim 
znanjem, šolskim in manj šolskim.



ŠOLA

bralnih značk, tako so lahko učenci na licu mesta videli, kakšne 
so bile prve bralne značke, ki so bile, kot že poimenovanje pove, 
značke in ne priznanja, kakršna učenci prejemajo danes. 

Na naši šoli je bralno značko od prvega do devetega razreda 
opravilo 175 otok, in sicer v 1. razredu 26 (100 %); v 2. razredu 
21 (100 %); v 3. razredu 17 (100 %); v 4. razredu 29 (100 %); v 
5. razredu 18 (85,71 %), v 6. razredu 22 (100 %), v 7. razredu 15 
(78,94 %), v 8. razredu 16 (59,25 %) in v 9. razredu 11 (52,38 %). 

Tone Partljič je skozi vso prireditev vzdrževal v dobri kondiciji 
pozornost naših učenk in učencev ter skoraj vsakemu ob izročitvi 
priznanja povedal še kakšno zgodbo ali nauk za popotnico, za kar 
se mu v imenu vseh pedagoških delavcev in učencev naše šole 
iskreno zahvaljujem ter mu želim še veliko tako odličnih nastopov 
in uspehov v življenju. Ravno tako čestitam vsem učenkam in 
učencem, ki so letos opravili bralno značko ter jim želim, da 
vztrajajo in v življenju še naprej hodijo s knjigo v roki. 

Komentarji naših sedmošolcev k Partljičevemu obisku:

Tone Partljič se mi zdi zabaven, saj pripoveduje šale in je iskren. Pove, 
kar misli, in je dober pisatelj. Res da se pogosto zabava, a mora biti 
tudi resen. Ko piše črtice, veliko pove o sebi.  
                                                                                                      Nejc Modic, 7. A

V torek, 8. 5. 2012, nas je obiskal Tone Partljič, ki nam je predstavil 
veliko zanimivih stvari in dve zgodbi, ki jih je zelo podrobno in dolgo 
opisoval, a se ga nismo naveličali poslušati. Štirje učenci so tudi 
odigrali igrico, ki je bila zelo smešna in zanimiva. Na koncu nam je 
podelil priznanja za opravljeno bralno značko in za vsako ime povedal 
šalo. Ta dan mi je bil všeč in ga ne bom pozabila.
                                                                                              Hana Kordiš, 7. A

Obisk Toneta Partljiča mi je bil zelo všeč. Nasmejal sem se in polepšal 
mi je dan. Pripovedoval nam je prigode iz svojega otroštva in s 
pomočjo nekaj učencev smo uprizorili zelo kratko predstavo Romea 
in Julije. Ta del mi je bil osebno najbolj všeč. Tone Partljič je po 
domače »ta prava faca«.
                                                                                          Kristjan Kovač, 7. A
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Po jutranjem pozdravnem nagovoru 
ravnateljice šole in predstavitvi aktivnosti 
dneva smo se  vsi zbrani ogreli in razgibali 
svoje telo, da smo bili pripravljeni na 
pohod. Vse udeležence prireditve smo 
še enkrat spomnili na pomen redne 
telesne aktivnosti in na pomen vsaj 
tridesetminutnega gibanja dnevno. Sledil 
je pohod udeležencev v različnih smereh. 
Učenci razredne stopnje so v spremstvu 
učiteljic, staršev in starih staršev odšli v 
smeri Strmca-Grdi Dol-Zamostec-Izver, 
učenci predmetne stopnje pa so se v 
spremstvu odraslih namenili v smer Sedlo-
Jelovec-Smrekovec. 

Med 9.30 in 10.00 so se vsi pohodniki 
zbrali pred šolo. Na dvorišču jih je ob 
zvokih popularne slovenske glasbe pričakal 
duo Pero&Rok, ki je skozi celo dopoldne 
skrbel za prijetno vzdušje. 

Učenci  in obiskovalci prireditve so 
lahko natančno spoznali delo mobilnega 
oddelka policije, spoznali delo policijske 
konjenice in delo policista s službenimi psi, 
ki je prikazal nekaj osnovnih vaj pri dresuri 
službenih psov. 

Na parkirišču šole so si lahko ogledali 
gasilsko vozilo in opremo, ki jo je 
predstavljal oče našega učenca. Lahko so se 
tudi zapeljali z gasilskim vozilom po kraju.

Na dvorišču šole sta profesorja 
Gimnazije Moste nazorno predstavljala 
skrivnosti našega osončja s plakati, 
diaprojekcija pa se je zaradi prelepega 
sončnega dne vrtela v avli šole, kjer je bila 
bolj vidna. 

V prostorih šole so najmlajši  pozorno 
prisluhnili razlagi starejših, še posebej ob 
prikazu skoraj že izumrlih ročnih obrti v 
Sodražici, kot so pletenje košar in viter, 
izdelki iz ličkanja, lesa, pletenja in kvačkanja. 
Vsak se je imel možnost naučiti izdelati 
tudi pravi gasilski vozel pod vodstvom g. 
Rusa. Predstavnica društva upokojencev 
je izpeljala izjemno zanimivo delavnico Z 
dotikom do zdravja in nas seznanila, kako 
pomembno je poznati svoje telo. 

Predstavniki društva paraplegikov so 
predstavili svoje društvo, obiskovalci pa so 
se lahko preizkusili tudi v plesu na vozičkih 
oz. »wheelchairdancingu«, risanju z usti, 
premagovanju ovir z invalidskimi vozički 
ali v igranju namiznega tenisa v družbi 
prijaznih invalidov. Članice ženske sekcije 
so tudi tokrat pripravile ustvarjalne likovne 
delavnice izdelovanja šopkov iz papirja ter 
izdelovanja voščilnic.

V prostorih nove jedilnice so vsi željni 
plesa in gibanja lahko zaplesali v družbi 

Dan druženja treh generacij
Piše: Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica
Foto: Barbara Dvornik in Tina Zobec

V soboto, 12. maja, smo že tretjič zapored izpeljali Dan druženja treh generacij. Dan se je v marsičem razlikoval od vsakdanjega šolskega 
utripa. V sklopu medgeneracijskega sožitja smo tako del dneva preživeli v naravi, del pa v šolskih klopeh. Letošnje druženje smo pripravili 
v sodelovanju z vseslovensko prireditvijo Šport in špas – dan druženja in gibanja vseh generacij, ki je potekal pod geslom Pet pred 
dvanajsto – očistimo medsebojne odnose, vzpostavimo vrednote spoštovanja, morale, etike … Za dobro počutje pa so poskrbeli tudi 
šolski dobavitelji živil, saj so nam prav za ta dan podarili sadje, pekovske in mesne izdelke ter sokove.



ŠOLA

12     SUHOROBAR                                                                                                                                                                                    maj / junij 2012 maj / junij 2012                                                                                                                                                                                    SUHOROBAR     13 

plesnih učiteljic Katje in Petre. 
 Poskrbeli smo tudi za ekologijo in 

ozaveščanje o tem, kako pravilno ločujemo 
odpadke. Za predstavitev ločevanja 
odpadkov je poskrbel oče naše učenke, ki 
se tudi na poklicni poti srečuje s tem delom. 
Mama učenke pa je predstavila izdelovanje 
eko papirja. Starejše in mlajše so združile 
tudi družabne in miselne igre.  Vnuki in stari 
starši so zavzeto risali, barvali in oblikovali 
glino ter izdelovali najrazličnejše izdelke iz 
papirja. Lahko pa so si iz starega oblačila 
izdelali prenovljeno in znova moderno z 
malo šiviljske spretnosti in nekaj triki.

Tisti, ki so bili bolj pesniško in 
umetniško navdahnjeni, so se lahko 
ustavili na delavnici besednih iger in 
iskanja rim. Nekaterim je uspelo celo 
napisati pesem, kot to uspeva naši bivši 
učenki Jasni, ki je tokrat vodila ustvarjalno 
besedno delavnico. Študentka Mojca pa 
je z obiskovalci ustvarjala na gledališkem 
področju. 

Predstavnici Mladinskega kluba 
Sodražica sta predstavili aktivnostih 
mladih in povabili devetošolce v svoje 
vrste, da se jim pridružijo na dogodkih, ki 
jih organizirajo v okviru kluba.

Dan druženja je zaznamoval tudi 
poseben dogodek, saj smo na šoli 
uradno odprli  prenovljeno učilnico za 
gospodinjstvo. V sodelovanju s kuharicama 
Tanjo in Sonjo ter ob sodelovanju učencev 
in obiskovalcev je iz učilnice prijetno 
zadišalo. 

Skoraj ni bilo obiskovalca, ki se ne bi 
ustavil tudi v telovadnici. Poleg namiznega 
tenisa in spretnostnega poligona je mnoge 
navdušila igra s padalom, ki sta jo v imenu 
Kluba Kresnička vodila Ernest in Vid. 

Največji ljubitelji iger z žogo pa so se 
tudi tokrat ustavljali na igrišču. Pomerili 
so se v nogometu ali pa so sodelovali pri 
odbojki na mivki. 

V avli šole je skozi celo dopoldne 
potekal bolšji sejem. Zbrane prispevke 
smo namenili Šolskemu skladu za pomoč 
učenem za izvedbo nadstandardnih 
dejavnosti šole v naravi.

V šolski knjižnici je potekala delavnica 
Pridi po knjigo. Obiskovalci so si lahko 
ogledali razstavo, prebirali knjige ali pa 
izbrali podarjeno knjigo, ki so jo lahko 
odnesli s seboj. 

Preko diaprojekcije fotografij pa so vsi 
obiskovalci še enkrat podoživeli, kaj  vse 
smo v letošnjem šolskem letu doživeli v 
okviru pouka, dni dejavnosti in šol v naravi. 

Dan smo zaključili na dvorišču šole 
ob zvokih prijetne glasbe in z razglasitvijo 
ter podelitvijo priznanja najmlajšemu 
udeležencu prireditve, najstarejšemu 
udeležencu in najštevilčnejši družini. 
Iskreno smo se še enkrat zahvalili vsem 
vodjem delavnic in jim izročili simbolično 
darilce. 

Dan druženja treh generacij nam 
je znova lepo uspel. Tako učenci kot 
strokovni delavci šole so bili navdušeni 
nad potekom celodnevnega šolskega 
dogajanja na drugačen način. Zadovoljni 
smo z veliko udeležbo in s pripravljenostjo 
staršev, babic, dedkov, občanov in drugih 
udeležencev, da se tako zavzeto poglobijo 
v prikaze že pozabljenih obrti kot tudi v 
pripravo delavnic in aktivnosti, ki so še 
kako aktualne v današnjem času. Sobotno 
dopoldne smo preživeli delavno, a tako 
zelo sproščeno kot že dolgo ne.       
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Pa poglejmo, kako smo letošnjo pomlad 
preživeli v Zamostcu! V začetku aprila so 
operativni člani PGD Zamostec sodelovali 
pri izvedbi vaje v Sodražici. Namen vaje je 
bil ohranjanje in izboljševanje operativne 
usposobljenosti gasilcev, specializiranih 
za delo z dihalnimi aparati. V simulaciji 
vaje se je izvedlo reševanje iz stolpa PGD 
Sodražica. 

Konec aprila je minil v pripravah na 
izvedbo kresovanja pred gasilskim domom. 
Prvi maj smo tako obeležili s tradicionalnim 
kresom, ob katerem se je zbrala pisana 
druščina vaščanov in obiskovalcev. Večer je 
minil ob prasketanju ognja in v zabavnem 

V kuhinji s Šedržankami
Slano pecivo
Zbrala: Štefka Joras 
Recepti in fotografije: Vida Čampa in Marija Levstek

Šedržanke na Psoglavskih dneh in ostalih prireditvah, kjer sodelujejo, 
vedno spremlja slano pecivo. Odločitev, katere recepte nam bodo 
zaupale tokrat, zato ni bila preveč težka. Če receptov ne boste preizkusili 
sami, je tukaj vsekakor namig, kaj izbrati med raznoliko ponudbo, ko 
jih boste že v kratkem znova srečali nasmejane in v njihovih značilnih 
zelenih predpasnikih.

vzdušju. V mesecu maju so mladi člani 
našega društva sodelovali na tekmovanju za 
gasilsko značko v Prigorici.  Na tekmovanje 
so se pripravljali pod vodstvom mentorjev 
Jožeta Vesela in Tinkare Šilc. S sovrstniki 
so se pomerili v znanju o gasilstvu – kvizu 
in praktičnem delu – orientaciji. Na 
tekmovanju so imeli priložnost preizkusiti 
svoje znanje ter se družiti s sovrstniki iz 
ostalih društev v Gasilski zvezi Ribnica. 
Pohvaliti velja mentorja in vse tekmovalce, 
ki so svoj prosti čas namenili nabiranju 
znanja in izkušenj iz gasilstva. 

Članice PGD Zamostec so se odzvale 
povabilu Gasilske zveze in se udeležile 

POLŽKI
Potrebujemo:
TESTO                                          
75 dag moke                                                  
0,5 l mleka                                     
kocka kvasa
1 dl olja
malo soli
PREMAZ
2 beljaka
sezam

Priprava:
Zamesimo testo, ki počiva toliko časa, da pripravimo namaz 
iz margarine in rumenjakov. Testo nato razvaljamo malo 
tanjše kot za potico in namažemo s pripravljeno mešanico. 
Testo zvijemo tako, da naredimo dva zvitka, enega s spodnje 
in drugega z zgornje strani proti sredini. Prerežemo ju, da ju 
ločimo, nato pa vsakega posebej razrežemo na 2 cm debele 
polžke. Te polagamo v pekač, obložen s peki papirjem, z 
rezano stranjo navzdol. Pazimo na presledke. Polžke nato 
premažemo s stepenim beljakom in potresemo s sezamom. 
Pečemo v pečici, ogreti na 180–200 0 C, okrog 20 minut.

NASVET:
Namesto sezama lahko uporabimo tudi laneno ali bučno 
seme, mak, kumino, sol.

PRESTICE

Potrebujemo:
TESTO                                                             
1 kg moke                                                             
0,5 l mleka
2 jajci
10 dag margarine
kocko kvasa
žličko soli

Priprava:
Moko presejemo in postavimo na toplo. Pripravimo kvas po 
običajnem postopku.
Iz sestavin zamesimo gladko testo in pustimo, da vzhaja. 
Razrežemo ga na štiri enake dele.
Vsakega nato oblikujemo v daljši svaljek in razrežemo na 
štirinajst koščkov.
Iz koščkov nato oblikujemo daljše svaljke in jih oblikujemo 
v prestice.
S presledki jih polagamo na pekač s peki papirjem.
Pokrite naj vzhajajo 20 minut.
Prestice premažemo s stepenim jajcem in pečemo pri 180 
0C, da zarumenijo. 

NASVET:
Prestice lahko pred peko rahlo posolimo.

PREMAZ
1 jajce

NAMAZ
1 žlica margarine
2 rumenjaka

Novičke iz PGD Zamostec
Piše: Nuša Ambrožič

posveta članic v Županovi jami pri 
Grosupljem. Na posvetu se je zbrala 
150-članska skupina članic iz gasilskih zvez 
regije Ljubljana II. Po vodenem ogledu jame 
in pozdravu gostiteljev, Občine Grosuplje 
in Gasilske zveze Grosuplje, je sledil prikaz 
reševanja ponesrečenca iz brezna z vrvno 
tehniko. Kulturni in zabavni del večera se 
je nato preselil v gasilski dom na Polico pri 
Grosupljem, kjer smo se članice seznanile 
s planiranimi aktivnostmi Gasilske zveze v 
naši regiji. 

Sicer pa vaščani v Zamostcu oprezamo 
za medvedom in medvedko, ki obiskujeta 
vsak svoj konec vasi. Medved se na potep 
po Podgori poda kar sam, medvedka pa na 
drugem koncu, pri Grdem dolu, pogleduje 
za svojimi mladiči. Več o tem pa naslednjič.
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Letošnja 50-letnica Društva upokojencev Sodražica (DU 
Sodražica) je častitljiv jubilej, ki pri-kliče na dan spomine na 
preteklo obdobje, v katerem se je začela pisati zgodovina našega 
društva. Že pred petdesetimi leti so naši predniki spoznali, da se 
morajo v svoji borbi za socialni status dobro organizirati. Naši 
upokojenci so že takrat verjeli, da upokojitev ne pomeni samo 
kratek počitek tretjega obdobja, ampak gre za preostanek življenja, 
ko smo lahko drug drugemu v pomoč. Pri tem niso pozabili na 
pomoč svojim mladim družinam, ki jim bodo kas-neje lahko 
lajšale pozna leta. Tako nekako teče življenjski krog, zato je prav, 
da si nenehno prizadevamo za prijaznejšo in mirnejšo starost.

Pri sestavljanju zgodovine prehojene poti 
nam je precej težav povzročila pomanjkljiva 
dokumentacija prvih dvajsetih let. Na osnovi 
delnih poročil, zapisov, predvsem pa ustnih 
izjav in spominov smo uspeli sestaviti celoto.

Začetek pred petdesetimi leti je bil težak. 
Bili so maloštevilni, brez programa, izkušenj. 
Kljub temu je v društvih ves čas imela 
prednost vsebinska problematika socialnega 
zavarovanja, kasneje pokojninskega 
zavarovanja ter zdravstvenega in socialnega 
varstva. Skupaj z drugimi slovenskimi 
upokojenci si že od tedaj prizadevamo za 
dostojno in zasluženo pokojnino. Vsak posameznik je plačeval 
prispevke za pokojnino, torej je to vplačana in zaslužena pravica. 
Že leta 1990 smo sprejeli sklep, da bomo na volitvah v državni 
zbor podprli tistega, ki se bo zavzemal za upokojence ter za razvoj 
občine. Za začetek DU Sodražica štejemo leto 1962 kot Društvo 
upokojencev Slovenija-Podružnica Sodražica. Še pred tem so bili 
upokojenci iz našega območja člani DU Slovenija-Podružnica 
Ribnica. Ohranjene imamo pristopnice iz leta 1952, na katerih je 
poleg osnovnih podatkov zapisan tudi poklic in znesek pokojnine, 

Društvo upokojencev Sodražica: od ustanovitve do danes
Piše: Cvetka Vesel

npr. upokojenec: L. A. iz Zamostca, žagar, pokojnina 3765 din, ali 
L. M. iz Sodražice, prodajalka, pokojnina 4500 din. V teh prvih 
dvajsetih letih so kot funkcionarji zapisani: France Rus, Lojze 
Lušin, Stane Vesel, Jakob Mihelič in Fran Fajdiga iz Sodražice ter 
Leopold Marolt iz Jelovca.

Leta 1976 so se zvrstili občni zbori podružnic in te so se 
preoblikovale v društva upokojencev. Sprejeti so bili programi 
društev in izvoljeni organi. Vsa društva upokojencev so se povezala 
v Zvezo društev upokojencev Slovenije. Glavna naloga društev 
je bila razvijati kulturno in rekreacijsko dejavnost ter skrbeti za 
gmoten in socialen položaj upokojencev. Vrste upokojencev 

v društvu se menjajo, tako so se menjavali 
tudi predsedniki. Zvrstili so se že: Jože Starc 
(1982–1990), Milan Štupica (1990–2009), 
od 2009 dalje Jože Košmrlj. Tajniška dela sta 
najdlje opravljala Ivan Petrič (1982–1990) in 
Marta Urh (1990–1999). Skoraj dvajset let je 
blagajniška dela vestno urejal France Češarek 
(1991–2009).

Ena izmed nalog društva je pridobivati 
nove člane. V začetku je bilo samo nekaj nad 
deset članov, leta 1975 jih je bilo že 109, 
največ članov je društvo imelo leta1988, kar 
252. V zadnjih tridesetih letih se število članov 

giblje med 200 in 216. Vsa leta smo upokojenci zgledno sodelovali 
s krajevno skupnostjo, šolo, s takratnimi družbenopolitičnimi 
organizacijami, kasneje z občino, društvi in delovnimi 
organizacijami. Leta 1983 je DU Sodražica podprlo krajevni 
samoprispevek za gradnjo vrtca in izgradnjo doma starejših 
občanov v Kočevju.

Letošnji jubilej si želimo še posebej proslaviti. Načrtujemo 
slovesno kulturno prireditev, ki jo bodo spremljale še druge 
dejavnosti, razstava likovnih, ročnih in literarnih del naših članic 
in članov.

Kulturne prireditve pripravlja Ivanka 
Oražem s sodelovanjem Upokojenskega 
pevskega zbora; foto: Zmaga Mohorič

Kot vsako društvo so tudi upokojenci 
hoteli imeti svoj prapor, ki naj bi jih 
spremljal na prireditvah in na zadnji poti. 
Nov samostojen prapor so razvili leta 1985. 
Ob tej priložnosti je imel poseben nagovor 
takratni predsednik društva Jože Starc, 
ki je poudaril, da bomo na prireditvah s 
praporom sedaj dovolj vidni. Do tedaj nas 
je namreč vsak po svoje razvrščal v druge 
organizacije. Poleg članov društva so prapor 
financirale tudi delovne organizacije (Donit, 
Inles, Riko). Ti botri so pri razvitju prapora 
pripeli nanj spominske trakove. Kar precej 
sredstev so zbrali s prodajo »žebljičkov«, 
vendar jih na drog prapora niso dali pribiti, 
ker so se zelo podražili. Vsem darovalcem so 
poslali zahvalno pismo. Kot prvi praporščak 
je bil izvoljen Mirko Klun iz Zamostca, ki 
ga je z obljubo, da bo prapor čuval, prevzel 
v varstvo in uporabo za potrebe društva. 
Upravni odbor je takrat sprejel tudi sklep, 

da se od vseh umrlih  poslovijo s praporom. 
Zaslužnim članom, ki so bili dolgo let aktivni 
člani društva, pa se kupi še ikebana in pripravi 
poslovilni govor. Leta 1990 so po vseh vaseh 
določili praporščake. Ti so bili za izgubljeni 
čas sprva tudi plačani (na začetku 100 dinarjev 
za vsakega umrlega člana). Od osamosvojitve 
dalje  je nošenje prapora častna funkcija. 
Takrat je bil prapor tudi prenovljen z novimi 
slovenskimi simboli. Praporščaki pa so dobili 
še plašč in bele rokavice.

Prapor, simbol društva Zamišljeno zrem
Zrem skozi okno
oblaki nemirni
zdaj katedrala so,
zdaj jata ptic.

Kar ta hip obljubljajo,
se v hipu razide,
nepovratno odsanjajo 
v brezbrižni svet.

Mladost je roža v razcvetanju,
veter ji odnaša list za listom,
a ne čuti izgube,
ne ve, kam hiti.

Zamišljeno zrem v tek časa.
Otroštvo – mavrična svežina jutra,
mladost – vihrava radost poldneva,
starost – večer in žetev življenja – 
prihajam v tvoj objem,
da prisluhnem pripevu minevanja.

Ivana Oražem
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Utrjevanje zdravja in druženje članov je ena poglavitnih skrbi društva. 
Tudi želja po druženju je v precejšnji meri prispevala k ustanovitvi DU, 
druženju s sebi podobnimi, ki imajo iste interese in cilje.

Člani DU imajo že 30 let možnost letovanja pod ugodnimi pogoji 
v počitniškem domu v Izoli. Še pred tem so bili na razpolago počitniški 
domovi drugod po Sloveniji, ki so iz različnih razlogov nehali obratovati. 
V tistem času je bilo možno, da so socialno šibkim članom subvencionirali 
letovanje. Sredstva za to so, glede na število članov, dobili iz Zveze 
društev upokojencev Slovenija. Kljub temu je bilo letovanje naših članov 
bolj izjema kot pravilo.   Prvi vzrok je, da so bile cene za naše upokojence 
še vedno previsoke, drugi vzrok pa je bil, da so bili v poletnih mesecih, 
ko je sezona letovanja, doma preveč zaposleni z obdelovanjem vrtov in 
njiv oz. s pridelovanjem hrane ter izdelovanjem izdelkov domače obrti. 
S tem so si izboljšali gmotni položaj. Časi so se spremenili in v zadnjih 15 
letih lahko v hotelu Delfin vedno srečate kakšnega našega člana.

Bolj kot letovanja so se 
»prijeli« društveni izleti, ki 
so stari toliko kot društvo. 
Zanimanje zanje je bilo 
vedno veliko, razen v času 
vojne, kriz in negotovosti 
v zvezi s pokojninami. Za 
organizacijo in izvedbo 
izletov sta dolga leta 
skrbela tajnik in predsednik 
društva. Končni  dogovor 
so  sprejeli na upravnem 
odboru. O tem bi vedela 
veliko povedati nekdanja 

dolgoletna tajnika Ivan Petrič in Marta Urh. Poskrbela sta za izlete na vse 
konce Slovenije in v tujino, veliko dela sta opravila pisno, po pošti, kar si 

Veselo razpoloženje na izletu na Kras 2001     
Foto: Zinka Štupica

Izleti, letovanja in druga druženja
sedaj še zamisliti ne moremo več. Zanimiv je moral biti izlet 
na Koroško v Avstrijo, kjer so s pomočjo našega rojaka, ki 
je živel v Beljaku in pripravil vse potrebno, obiskali Lesni 
sejem Celovec 1978. Podali so se tudi na izlet v kar precej 
oddaljene Plitvice in Senj. Vedno je bili treba uskladiti 
zanimanje in ceno, ker stroški izleta nikoli niso smeli biti 
previsoki, sicer odziv ne bi bil dovolj velik. 

Ko je vestna tajnica Marta zbolela, hkrati pa je bila tudi 
preobremenjena z delom, je bil leta 1997 imenovan odbor 
za organizacijo izletov, v katerem so bile Olga Bregar, 
Majda Grajš in Milena Petrič. V naslednjih letih se je 
druženje članov razširilo. Poleg izletov so članice novega 
odbora organizirale še martinovanje in silvestrovanje. Obe 
družabni srečanji sta postali tradicionalni, silvestrovanje 
pa se je preimenovalo v štefanovanje, ker je vsako leto na 
štefanovo. V toplih poletnih mesecih prijetno druženje 
predstavlja piknik v naravi. 

Veliko zaslug za uvedbo novih oblik druženja ima 
vsekakor članica takratnega odbora Olga Bregar, ki ni samo 
dobra organizatorka, pač pa zna druženje popestriti z raznimi 
družabnimi igrami in domislicami. Sedaj imamo nov odbor 
za izletništvo in rekreacijo, ki ga vodi Zmaga Mohorič. Izleti 
in druga druženja so še vedno najpopularnejša dejavnost 
društva, zato vsekakor drži misel, ki jo je nekoč davno v 
letno poročilo zapisala Olga Bregar:

»RES JE, DA NE VEMO, KAJ IMAMO, DOKLER 
TEGA NE IZGUBIMO, TODA TUDI TO JE RES, DA 
NE VEMO, KAJ NAM MANJKA, DOKLER TEGA NE 
NAJDEMO.«

Ko sedeva, na mizo razgrne kupček fotografij – spominov na 
dvajsetletno obdobje, ko je predsedoval Društvu upokojencev 
Sodražica (DU). Športne igre v Travni Gori, izlet na Ptuj in v Gorico, 
nastop moškega pevskega 
kvarteta, občni zbor … Na 
mizi se znajde še Republiška 
zlata plaketa – zahvala, ki mu 
jo je za uspešno delo v 19 
letih predsedovanja podelila 
Zveza društev upokojencev 
Slovenije. Nazadnje se na mizi 
znajde članska izkaznica DU. 
Potrjuje, da je Milan Štupica 
zadnjih nekaj let častni član 
DU. Zgovorna je informacija, 
da je pri tem edini.

Kako se spominjate začetkov predsedovanja?
Leta 1989 sem se včlanil v DU in na prvem občnem zboru 
so me izvolili za predsednika. Od začetka smo organizirali 
nakupovalne dneve, ko smo hodili po kavo v Celovec ali 
Trbiž. Če si kupil dva paketa, si dobil še barbiko. (smeh) 
Teh stvari tukaj ni bilo. S predsedovanjem sem se zelo 
trudil, po nasvete sem hodil k Ivanu Petriču, on je bil takrat 
tajnik in mi je zelo pomagal.

Vam je bilo težko začeti?
Prav nič mi bilo težko, ker sem imel veliko izkušenj in nobene 
treme. Saj ne boste verjeli, predsednik česa vse sem bil 
(našteva na prste): predsednik Mladine, KUD, upravnega 
odbora na Inlesu, civilne zaščite, godbenega odseka, odbora 
za splošni ljudski odpor, tamburašev, pevskega zbora, 
upokojencev. Kar so me vprašali, vse sem sprejel. Včasih je 
bilo že kar preveč, same funkcije, skoraj nič me ni bilo doma.

Najboljše so bile športne igre in karaoke
Pogovor z Milanom Štupico
Piše: Nina Pirc Vovčko

Milan Štupica ob prejemu priznanja 
Foto: Zinka Štupica
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Časa, v katerem živimo, ni mogoče 
primerjati z razmerami pred petdesetimi 
leti, ko je bila življenjska doba krajša za 
več kot 15 let. To t. i. tretje življenjsko 
obdobje ni več samo čakalnica pred 
neizbežno resničnostjo, ampak je prav tako 
pomembno obdobje našega življenja. Ko 
pride čas, da ne gre več vse tako, kot bi si 
želeli, in ko potrebujemo pomoč, je prav, 
da k pomoči nekaj prispevamo tudi vrstniki 
iz društva upokojencev. 

V društvu se trudimo, da bi bil vsak član 
deležen določene pozornosti. Tako dobi 
vsak ob rojstnem dnevu čestitko, prav tako 
vsakemu pošljemo voščilnico za božično-
novoletne praznike. Ta lepa navada traja že 
več kot deset let.

Za jubilante, tj. za  tiste, ki so stari 60, 70, 
80, 90 let vsako leto pripravimo posebno 
srečanje s pogostitvijo in simboličnim 
darilcem. Ob tej priložnosti se je izkazala 
kot primerna tudi pozornost zakonskim 
parom, ki v tistem letu praznujejo zlato 
ali biserno poroko. Ta srečanja imajo kar 
30-letno zgodovino. V zadnjih letih so 
združena s piknikom za vse člane. 

Že od izgradnje Doma starejših 
občanov v Kočevju leta 1986 naši člani 
vsaj enkrat na leto obiščejo varovance 
doma z našega območja. Navadno je 
to okoli božično-novoletnih praznikov, 

ko jih obdarimo z manjšim darilcem in 
pozornostjo. Zadnja leta smo te obiske 
razširili po vseh okoliških domovih za 
starejše, kjer bivajo naši starostniki. 

Leta 2001 smo oblikovali humanitarni 
odbor za budnost nad starejšimi in 
onemoglimi člani, ki potrebujejo pomoč. 
V odbor so se prostovoljno prijavile: Ivana 
Oražem iz Podklanca, Kristina Adamič 
iz Andola in Majda Grajš iz Sodražice. Že 
pred tem so naše članice obiskovale bolne 

in onemogle, ki so bivali doma. Z  novim 
odborom so obiski postali pogostejši in 
načrtovani. Posebej zanimivo je bilo, ko 
smo imeli kar dve občanki – stoletnici. 

Takrat sta bili obe še bistrega duha in 
trdnega zdravja, zdaj že pokojni.

DU Sodražica je že pet let vključeno v 
vseslovenski projekt »Starejši za starejše, 
za višjo kakovost življenja doma«. Naše 
prostovoljke in prostovoljci, ki so za to delo 
usposobljeni, vse leto obiskujejo starejše 
občane na njihovih domovih. Večkrat letno 
obiščejo take, ki so osamljeni, ki se težko 
gibajo ali so bolni. Naredijo jim drobne 
usluge, poklepetajo z njimi, v nekaterih 
primerih poiščejo pomoč pri različnih 
strokovnih ustanovah. Koordinatorki 
projekta sta Milka Gornik in Ana Starc, ki 
se trudita skupaj z 11 prostovoljkami in 
prostovoljcem. Lepo sodelujemo predvsem 
z RK Ribnica in našo patronažno sestro 
Dominiko Arko, pa tudi z drugimi društvi 
in javnimi službami na področju socialne in 
zdravstvene dejavnosti.

1. oktober je dan starejših, zato 
člani društva v tem mesecu za starejše 
pripravimo kulturno- družabno prireditev. 
Povabljeni so vsi starejši od 75 let. Tako 
je že četrto leto zapored kakšnih 70 do 
80 starejših preživelo oktobrski popoldan 
ob klepetu, petju in lepo pripravljenem 
kulturnem programu, ki ga vsako leto 
pomagajo oblikovati in popestriti učenci 
OŠ Sodražica in Podružnične OŠ Sv. 
Gregor.          

»Strašno luštno je 
bilo delati z njim.«

Olga Bregar

Gotovo se med vsemi dejavnostmi spomnite 
kakšnega zanimivega dogodka?
Spomnim se, kako smo se za 1. maja z godbo na unimogu in 
prikolici, na kateri so bile klopi,vozili po bivšem kočevskem 
okraju. Ob 5h zjutraj smo šli od doma in ob 6h zvečer smo se 
vrnili. Povsod so poskrbeli za hrano in pijačo. Ko smo prišli nazaj v 
Sodražico, sem bilo dogovorjen z ženo [Zinko Štupica, op. p.], da 
nam bo nekaj skuhala, in je pripravila golaž. »Ne boš verjela,« sem 
ji rekel, »zdaj ga bom jedel že šestič 
ta dan.« (smeh)
Ali pa kako smo s KUD Svoboda 
Sodražica igrali predstavo Dobri 
vojak Švejk. V triurni predstavi nas 
je igralo devet igralcev, dvorana je 
bila nabito polna, jaz pa bolan in z 
visoko vročino. Takrat mi je žena za 
oder nosila čaj z žganjem, da sem zdržal. (smeh)

V času vašega predsedovanja se je v DU veliko 
dogajalo. Izleti, pikniki, balinanje, smučanje … Imeli 
ste tudi kar nekaj aktivnih sodelavcev.

Zelo dobra tajnica društva je bila Marta Urh, ki me je tudi 
spodbujala, naj ne pustim. Tajniki so se sicer pogosto menjavali. 
Kaj pa vem, hitro so se naveličali. Potem sta 
bila tukaj še Olga Bregar, ki je organizirala 
izlete, in Franc Češarek, ki je bil zelo vesten 
blagajnik. V vsem tem času nista računala 
niti »50 para« za kilometrino. Vsi smo 
vse delali zastonj. Danes je zelo drugače, recimo, na veselicah 
smo takrat lahko igrali celo noč za 2 litra vina in kranjsko klobaso. 
(smeh) Moram pa tudi povedati, da v vsem tem času ni bilo boljše 
tajnice, kot je Cvetka Vesel.

Kaj vas je vodilo, da ste kot predsednik DU vztrajali 
20 let?
Nihče drug ni hotel prevzeti funkcije, poleg tega so me večkrat 
prosili, naj ostanem. Najboljše je bilo takrat, ko sva z Olgo 
Bregar organizirala športne igre in karaoke. (smeh) Prej so se 
člani tudi v velikem številu udeleževali izletov, vedno je bilo 
dobro razpoloženje, peli smo in pripovedovali vice. Zdaj tega ni 
več. Enkrat se je pač treba umiriti, tudi zdravstveno stanje mi ne 
dopušča več takšne aktivnosti.

»Saj sem ga še jaz 
nagovarjala, naj ostane 
predsednik, čeprav sem 
bila kot njegova žena 
vedno sama doma.«

Zinka Štupica

Starejši nad 75 let ob druženju v prvih dneh 
oktobra; foto: Zmaga Mohorič
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Mlade face: Ko študent na rajžo gre
Piše: Mateja Košir, foto: Polymnia Nestoridou in Evgenia Eftimova

Obvestilo

Lekarniška podružnica Sodražica 

bo od 16. do vključno 31. julija 
2012 zaprta zaradi dopusta. 
Prosimo vse paciente, ki imajo v naši lekarni 
obnovljive recepte, da pregledajo zalogo 
zdravil in jo pravočasno obnovijo.

vodja Lekarniške podružnice
Alenka Adamič, mag. farm.

Dobro izkoriščena mladost, obogatena 
s številnimi doživetji, izkušnjami in 
poznanstvi, je gotovo eden lepših 
spominov, ki si jih lahko želimo v starosti. V 
rubriki »Mlade face« bomo lahko spoznali 
mlade, ki znajo izkoristiti mladost. Tokrat 
imamo kar dve »faci« – poglejmo kdo sta 
in kam ju je odnesla pot. 

Študentske izmenjave so med študenti 
v zadnjem času zelo priljubljene. Za študij v 
kateri izmed evropskih držav se odloča vse 
več slovenskih študentov, Slovenija pa je 
priljubljena destinacija drugih 
evropskih študentov. Med 
sprehodom po študentskem 
naselju  tako lahko slišiš 
zanimivo mešanico evropskih 
jezikov, z nogometnega 
igrišča pa se slišijo  predvsem 
španski vzkliki. Niti ni 
tako malo možnosti, da za 
cimra dobiš »erazmovca«. 
»Erazmovec« je študent, 
ki je na izmenjavi, nadiimek 
pa je dobil po najbolj 
znanem programu, ki 
omogoča meddržavne 
študentske izmenjave – 
program Erazmus. Drugi 
najbolj razširjen program 
mednarodnih izmenjav je 
Leonardo da Vinci, nekatere fakultete pa 
ponujajo tudi druge možnosti. Državo in 
kraj izmenjave si lahko izbereš s seznama 
tistih fakultet, s katerimi ima izbrana 
slovenska fakulteta sklenjeno bilateralno 
pogodbo. 

Kateri so razlogi, da se študent odloči 
za študij v drugi državi? Odgovor na to 
vprašanje lahko dobimo iz prve roke. 

Simon Turek, bodoči diplomant 
laboratorijske biomedicine, je tri mesece 
preživel v Franciji, natančneje v mestecu 
v Montpellier, kjer je v laboratoriju 
izvajal raziskave, ki so temelj za njegovo 
nastajajoče diplomsko delo. Pravi, da se 
je za izmenjavo odločil predvsem zato, da 
si pridobi mednarodne izkušnje. Pri izbiri 
kraja za izmenjavo je imel na voljo še dve 
francoski mesti, a sta lega in prijetne zimske 
temperature pretehtali v prid Montpellieru. 
Med izmenjavo je bival v študentskem 
domu, raziskovanje pa je pod vodstvom 
mentorice opravljal v Centru za strukturno 
biokemijo. Poskuse je izvajal vsak dan 

od 9h zjutraj pa do poznega popoldneva, 
navadno je končal okrog petih ali šestih 
popoldan.

Drugi »erazmovec« iz naših logov pa 
je Luka Drobnič, študent lesarstva, ki je 
trenutno na praktičnem usposabljanju v 
Kuchlu blizu Salzburga. Luka pravi, da se 
je za izmenjavo odločil zato, da se nauči 
jezika, si pridobi reference in da se sooči 
s samostojnostjo. Ukvarja se predvsem 
z dizajn menedžmentom – skicira in 
išče nove ideje in pristope na področju 

dizajniranja. Tudi Luka biva v študentskem 
domu, ta je v neposredni bližini fakultete.

Med bivanjem v tujini sta jezik in 
sporazumevanje gotovo eden največjih 
izzivov. To, da Francozi neskončno ljubijo 
svoj jezik, je občutil tudi Simon, saj je 
bila francoščina na fakulteti edini jezik, v 
katerem se je lahko sporazumeval. Bili so 
veseli, da se je trudil govoriti francosko 
in so cenili njegov trud. Luka pravi, da se 
večinoma sporazumeva v angleščini, saj 
želi na ta način izboljšati angleščino, koristi 
pa mu tudi znanje nemščine. Angleščino 
uri tudi z branjem angleške literature in 
učenjem preko spleta.

Tako Simon kot Luka sta za izmenjavo 
pridobila štipendijo. Ta za izmenjavo znaša 
okrog tristo evrov mesečno, ne glede na 
to, v katero državo se podajaš. Simon je 
za sobo v študentskem domu plačeval 240 
evrov mesečno, Luka pa plačuje približno 
300 evrov na mesec. 

Pomemben del erazmovca pa je 
zagotovo tudi druženje in spoznavanje 

drugih študentov. Simon pravi, da je 
Montpellier mesto, ki je pisano na kožo 
mlademu človeku. Povprečna starost 
prebivalcev je namreč manj kot 30 let, 
kar pomeni, da mesto ne spi ne podnevi 
ne ponoči. Tudi Luka se ne pritožuje nad 
pomanjkanjem družabnega življenja. 
Prosti čas preživlja v druženju z drugimi 
»erazmovci«. Tudi študent na izmenjavi se 
mora spopasti z umetnostjo študentskega 
življenja – z usklajevanjem študija, hobijev 
in zabave. 

Oba menita, da študentska izmenjava 
mlademu človeku da ogromno izkušenj, 
tako na področju izobraževanja kot tudi 
na drugih področjih v življenju. Znajti se 
čisto sam v tuji državi in opravljati študijske 
obveznosti v drugem jeziku najbrž niti ni 
vedno najbolj preprosto. A oba dokazujeta, 
da se da. Izmenjavo opisujeta kot zelo 
prijetno in pozitivno izkušnjo. Ob prijavi 
je potrebno le nekoliko potrpeti, da se 
uredijo vsi papirji in potrdila, potem pa je 
čas za nova doživetja in širjenje obzorja. 
Za pogum in odprtost si Simon in Luka 
zagotovo zaslužita naziv »mlada faca«.

Simon Turek Luka Drobnič
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Balinanje na Dolenjskem
Piše: Miran Štupica; foto: Ivan Stopar in Miran Štupica

3. junija 2012 je na igriščih BK Drska v Novem mestu potekalo 
prvenstvo Območne balinarske zveze Dolenjske v igri posamezno 
– klasično. Lanskoletni naslov je obranil Stane Petrič iz Sodražice in 
se tako že drugič zapovrstjo uvrstil na polfinale državnega prvenstva.

VRSTNI RED:

1. PETRIČ STANE – BŠK SODRAŽICA
2. ČOSIĆ MIRZET – BK KRŠKO
3. KUMP JOŽE – BK DRSKA NM
4. KLEMENČIČ ALOJZ – BK DRSKA NM
5. ŠVAJGEL SPROK – BK GAJ KOČEVJE
6. ŽAGAR ALEŠ – BK SODČEK KOČEVJE
7. VESEL FRANC – BŠK SODRAŽICA
8. HENIGMAN FRANCE – BŠK SODRAŽICA

Končan je tudi ligaški del tekmovanja Območne balinarske 
zveze Dolenjska za tekmovalno sezono 2011/12.  Sodelovalo 
je 5 ekip. Letošnji prvaki so igralci BK Krško, ki so si pridobili 
pravico igranja na kvalifikacijah za drugo državno ligo – 
center. Druga domača ekipa Sodražice je zasedla 4. mesto.

DU Sodražica športno aktivno
Piše in fotografira: Jože Košmrlj, predsednik DU Sodražica

V okviru 37. športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine je 23. 
in 24. maja v Sodražici potekalo tekmovanje ženskih in moških ekip v 
balinanju. Prvi dan so nastopile ženske, drugi dan moški.

Žensko ekipno tekmovanje je organiziralo DU Kočevje. 
Tekmovanja se je udeležilo 11 ekip. Za DU Sodražica so tekmovale: 
Marinka Turk, Angelca Dečman, Darinka Žagar, Slavka Prijatelj 
in Tatjana Matelič. Naše 
tekmovalke so dosegle zelo lep 
uspeh. Uvrstile so se na odlično 
tretje mesto in prejele zaslužen 
pokal. Čestitamo.

Na tekmovanju moških 
ekip je bilo na balinišču zopet 
zelo živo. Tekmovanja se je 
udeležilo 14 ekip Dolenjske 
regije. Organizacijo tekmovanja 
je imelo DU Sodražica. Vodja 
tekmovanja je bil Tone Matelič, 
glavni sodnik pa Srečko Vesel. 
Našo ekipo so sestavljali naslednji tekmovalci: Miran Štupica, Viktor 

Pokal je v naših rokah

TOČKE
36
32
29
27
26
25
24
23
22
21
20

TOČKE
39
35
32
30
29
28
27
26
25
24
26
22
21
20

MOŠKI
MESTO
1. ČRNOMELJ                      
2. STRAŽA                            
3. TREBNJE                           
4. KOČEVJE                          
5. MIRNA                               
6. SEMIČ                              
7. SODRAŽICA                  
8. NOVO MESTO                 
9. DRAGA                             
10. URŠNA SELA                   
11. GABERJE                         
12. GRADAC                          
13. MALI SLATNIK               
14. ŠENTJERNEJ

ŽENSKE
MESTO                    
1. MIRNA                            
2. ŠENTJERNEJ                  
3. SODRAŽICA                   
4. ČRNOMELJ                     
5. SEMIČ                              
6. KOČEVJE                         
7. TREBNJE                          
8. NOVO MESTO                 
9. STRAŽA                            
10. MALI SLATNIK               
11. GRADAC    

Drobnič, Franc Vesel, Tone Vesel in Janez Pajnič. Naša ekipa je 
dosegla dobro sedmo mesto. Tekmovanje je potekalo brez problemov 
in zelo pošteno. 

Vse ekipe so tekmovale zavzeto. Izrekamo jim iskrene čestitke za 
dosežene rezultate in zahvalo za udeležbo.

REZULTATI 37. ŠIV PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE                                                                          

Prvenstvo OBZD, domača srebro in bron
Piše: Miran Štupica, foto: Janez Zule

1. Žagar (Sodček)                    
2. Matelič (Sodražica)           
3. Petrič (Sodražica)                
4. Lavrič (Gaj)                          
5. Stopar (Gaj)                         
6. Blatnik (Drska)
7. Sevenšek (Sodček)                 
8. Košmrlj (Sodražica)               
9. Ritonja (Sodček)           
10. Kranjc (Krško)      
   

Prvenstvo Območne balinarske 
zveze Dolenjske v natančnem 
zbijanju se je odvijalo v nedeljo, 15. 4. 
2012, ob 9. uri na pokritem balinišču 
v Sodražici. Med najboljšimi štirimi 
igralci sta kar dva domačina, in sicer 
drugi Boris Matelič – lanskoletni 
prvak OBZD ter kasnejši nosilec 
srebrne medalje na državnem 
prvenstvu – in tretji Stane Petrič. 
Zmagal je Aleš Žagar iz Balinarskega 
kluba Sodček Kočevje.

REZULTATI NATANČNO ZBIJANJE OBZ DOLENJSKA, 15. 4. 2012
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ŠPORT

Sodraški rokometni veterani v novih dresih

Rezultati na turnirju:
RK ČRNOMELJ : RK ZASAVJE              5 : 10
ŠD SODRAŽICA : RK DOBREPOLJE     8 : 11
SODRAŽICA : RK ČRNOMELJ             6 : 9
RK ZASAVJE : RK DOBREPOLJE           7 : 8

VRSTNI RED:
1. RK DOBREPOLJE
2. RK ZASAVJE-TRBOVLJE
3. RK ČRNOMELJ
4. ŠD SODRAŽICA

Prvomajski pohod Sodražanov
Piše in fotografira: Miran Štupica, predsednik ŠD Sodražica

Pohodniška sekcija ŠD Sodražica je tako kot že dolga leta tudi 
letos organizirala prvomajski pohod občanov iz Sodražice mimo 
Travne Gore do Pristave in nazaj  do doma na Travni Gori. Pohoda 
se je udeležilo 60 pohodnikov, med katerimi smo se razveselili 
večjega števila otrok. Pred pričetkom nas je takoj po budnici 
ribniške godbe na trgu v Sodražici nagovoril sodraški župan 
Blaž Milavec in nam ob tem zaželel lep pohod v prelepi naravi, 
ki obkroža Sodražico. Pohod 
je vodil starosta sodraških 
pohodnikov France Češarek, ki 
je kolono pohodnikov srečno 
pripeljal po zastavljeni trasi vse 
do Travne Gore, mimogrede pa 
je z novinarjem Slovenskih novic 
skočil še do Velba. Pri tem sta z 
Janezom Miheličem novinarja 
seznanila z vsemi potrebnimi 
informacijami o zgodovini teh 
pohodov in Sodraški pešpoti. Vse 

Vsi pohodniki na Pristavi

to bodo Slovenske novice objavile v eni izmed svojih rubrik, ki 
opisujejo izlete ter pohode v naravo.

Ob tem se nam zdi potrebno izraziti zahvalo tistim Sodražanom, 
ki vsako leto poskrbijo, da sta okolica in sama kapelica na Pristavi 
vzorno urejena. Prav tako gre zahvala osebju doma na Travni Gori 
za postrežbo ter dobro počutje.

Rokometni veterani Športnega društva Sodražica so se v soboto, 19. maja 
2012, udeležili 15. veteranskega rokometnega turnirja v Dobrepolju. Na turnirju 
so sodelovali še stari znanci iz mlajših let, in sicer ekipe RK Črnomelj, RK Zasavje-
Trbovlje in domačini ekipa RK Dobrepolje. V tovrstnem tekmovanju rezultat 
navadno ni v prvem planu, čeprav se fantom v zrelih letih še kako pozna, da rokometa 
preprosto niso pozabili in da je v njih še dobršna mera borbenosti. Sodraška ekipa je 
po nekaj sušnih letih nastopila v novih dresih ter športnih oblačilih, s seboj pa so na 
turnir vzeli kar trenerja iz mladih let Toneta MATELIČA, ki jim je po svojih močeh 
nudil strokovno pomoč ob igrišču. Za sodraško ekipo so nastopili: Drago KERSNIČ 
– golman in igralci Zvonko JANEŽ, Jože LUŠIN, Ervin PAJNIČ, Tomaž BATINIČ, 
Stane MIHELIČ, Dušan ANDOLJŠEK, Darko VESEL in Borut TROHA. 

Ob tej priložnosti se rokometni veterani ŠD Sodražica še posebej zahvaljujejo za 
finančno pomoč pri nakupu nove opreme, in sicer: Občini Sodražica, FRAGMAT 
D.O.O. Sodražica, TANKO d.o.o.- Ribnica, GORNIK Igor - Žimarice, ŠPENGLAR 
d.o.o.- Sodražica, Dimnikarstvo OKIČ - Sodražica, Mesarija Arko - Sodražica, 
Gostilni Pri Lukatu - Žimarice, POS Plastika-Sodražica, OBENAUF d.o.o. Ljubljana, 
MAREX Grosuplje, Strešniki GOLOB, AVTOŠPON Andrej Zajc s.p. -Žimarice, 
KEMONT Vlado Milavec s.p., Gradbena dela - GRLJ Franc s.p. - Sodražica.

Hkrati pozivajo še preostale rokometne veterane iz Sodražice, da se jim pridružijo 
na kakšnem izmed prijateljskih turnirjev. Poleg tega bo letos odprta nova športna 
dvorana v Sodražici, v kateri  bodo organizirali tretji rokometni turnir veteranov, 

poimenovan po bratih Fajdiga. Vsaka 
zdrava roka več bi jim ob tem veliko 
pomenila tako na igrišču kot tudi ob 
njem.

Rokometni veterani ŠD Sodražica 
so se v soboto, 2. 6. 2012, na povabilo 
starih prijateljev iz Zasavja udeležili 
tradicionalnega rokometnega turnirja. 
Sodelovalo je 7 ekip. Sodražani, tokrat 
okrepljeni z rokometno legendo iz 

Veterani ŠD Sodražica v Dobrepolju in Zasavju
Piše in fotografira: Miran Štupica, predsednik ŠD Sodražica

Ribnice Stojanom GELZE, so po hudi borbi z 
Velenjem zasedli odlično 4. mesto. Tekmo za 
3. mesto so namreč izgubili zgolj za 1 gol in to 
z močno mlajšo ekipo (najstarejši igralec je imel 
25 let). Na turnirju so sodelovali: Andrej Pintar, 
Jože Lovšin, Dušan Andoljšek, Tomaž Batinič, 
Drago Kersnič, Borut Troha in Stojan Gelze.
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ŠPORT

Rezultati na turnirju:
RK ČRNOMELJ : RK ZASAVJE              5 : 10
ŠD SODRAŽICA : RK DOBREPOLJE     8 : 11
SODRAŽICA : RK ČRNOMELJ             6 : 9
RK ZASAVJE : RK DOBREPOLJE           7 : 8

VRSTNI RED:
1. RK DOBREPOLJE
2. RK ZASAVJE-TRBOVLJE
3. RK ČRNOMELJ
4. ŠD SODRAŽICA

Vsi pohodniki na Pristavi

12. Mali kraški maraton, Sežana
Foto: Nataša Arko

V nedeljo, 25. Marca, je v Sežani potekal tradicionalni 12. 
Mali kraški maraton. Kot kaže je tekaških navdušencev vedno 
več, saj je zmanjkalo štartnih številk na 21 in 8-kilometrski progi. 
Sodraški tekači smo svojo prijavo oddali pravočasno in se ponovno 
preizkusili na 21-kilometrski progi. To je bila prva tekaška 
preizkušnja po zimski pavzi. Seveda pozimi nismo počivali, pridno 
smo trenirali in se pripravljali na novo sezono. Naše vztrajno delo 
je obrodilo sadove, saj smo dosegli zelo dobre rezultate. Med 

2.000 tekači, ki so se zbrali 
na startu 21-kilometrske 
proge, so sodraški tekači 
dosegli naslednje rezultate:
• Darko Rovanšek: 4. mesto 
v kategoriji.
• Lojze Sterle: 8. mesto v 
kategoriji.
• Matjaž Arko: 10. mesto v 
kategoriji.

4. Maistrov tek, Unec
Foto: Nace Farkaš in Pavle Košir

V soboto, 31. marca, sta v tekaškem koledarju navedena 
Maistrov tek in pohod na Uncu. Pohod in tek se imenujeta po 
slovenskem generalu Rudolfu Maistru, ki je na Uncu preživel 
zadnje dni svojega življenja in tu tudi umrl.

Po dobri uvrstitvi v Sežani seveda ni bilo mogoče izpustiti 
tekaške preizkušnje na Uncu, ki je tudi prva tekma za notranjski 
pokal od skupno osmih tekov. Na 8-kilometrski progi se je pomerilo 
79 tekačev in tekačic. Teka sta se udeležila dva predstavnika 
Tekaške sekcije ŠD Sodražica in domov prinesla tudi dve medalji, 
zlato in srebrno.

• Ivan Ruparčič: 1. mesto v kategoriji. 
• Lojze Sterle: 2. mesto v kategoriji.

To pa nista bili edini medalji, ki sta odšli v Sodražico. Ela Maxine 
Košir je dosegla 2. mesto na osnovnošolskem teku za deklice na 
700 metrov. Zelo dobra uvrstitev za mlado tekačico, ki bo gotovo 
tudi v prihodnje razveseljevala z dobrimi uvrstitvami. Upajmo,  da 
bo k teku pritegnila še kakšnega vrstnika. Čestitamo, Ela Maxine!

10. tek na Križno goro
Križna gora je 860 m visok hrib, ki se nahaja nad vasjo Sveta 

Ana in Podlož. 15. aprila letos je bil tam organiziran že 10. tek, 
ki šteje za drugo tekmo notranjskega pokala. Križna gora velja za 
najbolj težaven tek v notranjskem pokalu. Kljub dežju je tek na 
Križno goro privabil okrog 80 tekačev. Med njimi smo bili tudi 
sodraški tekači. Dosegli smo naslednje rezultate:
• Lojze Sterle: 5. mesto v kategoriji.
• Darko Rovanšek: 4. mesto v kategoriji.
• Ivan Ruparčič: 2. mesto v kategoriji, srebrna medalja.

33. tek na Petelinjek – Gabrovka
Tek na Petelinjek, ki je letos potekal 21. aprila, šteje med tekme 

za dolenjski pokal. Udeležila sta se ga Darko Rovanšek in Ivan 
Ruparčič. Na 11-kilometrski progi sta dosegla naslednje rezultate:

• Darko Rovanšek: 2. mesto v kategoriji, srebrna medalja.
• Ivan Ruparčič: 3. mesto v kategoriji, bronasta medalja.

13. tek na Slivnico, Grahovo
Foto: Nace Farkaš

Tek na Slivnico je tretji tek za 
notranjski tekaški pokal. Na startu v 
Grahovem se je 1. maja zbralo okrog 
180 tekačev in tekačic, ki so v poletni 
vročini pomerili svoje moči. Sodraški 
tekači smo dosegli naslednje rezultate:
•  Matjaž Arko: 3. mesto v kategoriji, 
bronasta medalja.
• Lojze Sterle: 4. mesto v kategoriji.
• Darko Rovanšek: 4. mesto v kategoriji.
• Ivan Ruparčič: 2. mesto v kategoriji, 
srebrna medalja.

56. tek trojk v okviru tradicionalne 
prireditve Pot ob žici, Ljubljana

12. maja letos se je na startu tradicionalnega teka trojk zbralo 
1581 trojk, ki so svojo ekipno pripravljenost preizkusile na 12 in 
29-kilometrski progi. Sodraški tekači so sestavili dve trojki, in sicer 
Matjaž Arko-Darko Rovanšek-Lojze Sterle ter Ivan Ruparčič, ki 
se je priključil mešani trojki, v kateri sta bila še tekača iz Dolenje 
vasi Ladislav Levstik in Vesna Oražem. Obe trojki sta tekli na 29 
kilometrov. 
•  Trojka v sestavi Matjaž Arko, Darko Rovanšek in Alojz Sterle: 11. 
mesto v kategoriji. 

6. Urbanov tek, Metlika
6. Urbanovega teka, na katerem so se tekači 20. maja letos 

pomerili na 9-kilometrski progi, sta se udeležila Darko Rovanšek 
in Ivan Ruparčič. Tek šteje za dolenjski pokal. 
Tudi na Dolenjskem sodraški tekači niso ostali brez medalj, 
prinesli so celo zlato.
• Darko Rovanšek: 2. mesto v kategoriji, srebrna medalja.
• Ivan Ruparčič: 1. mesto v kategoriji, zlata medalja.

Odlični uspehi Tekaške sekcije
Piše: Lojze Sterle, ŠD Sodražica

Nadaljevanje športne rubrike na str. 25
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OBVEŠČAMO

KOMUNALA RIBNICA d.o.o. in družba Zeos d.o.o. sta se 
odločili, da ponovno organizirata akcijo »Aparat ni za kosovni 
odpad« preprosto zato, da bi ljudi še bolj opozorili in spodbudili 
k zbiranju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), 
odpadnih sijalk in odpadnih baterij. 

Tako je v soboto, 5. 5. 2012 in 12. 5. 2012 potekalo zbiranje na 
lokacijah v občini Ribnica in Sodražica ter v soboto 26. 5. 2012 v 
občini Loški Potok.

V akciji je sodelovalo 371 občanov 
vseh treh občin, ki so skupaj oddali 12.338 
kg odpadne električne in elektronske 
opreme. To pomeni, da so občani Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka v enem  
mesecu dni zbrali 0,96 kg na posameznega  
prebivalca. 

Z rezultatom akcije moramo biti 
zadovoljni, saj smo z vsako oddano 
OEEO bližje cilju zakonske obveznosti, 
ki narekuje, da je potrebno v enem letu 
zbrati 4 kg na osebo. Vsak, ki je prinesel 

Akcija  »Aparat ni za kosovni odpad«  je končana!
Piše in fotografira: Metka Dobovšek Jerbič, Komunala Ribnica

Z mesecem aprilom 2012 je Komunala Ribnica pričela z 
zbiranjem preostankov odpadkov (mešani komunalni odpadki) 
po sistemu »od vrat do vrat«. Vsako gospodinjstvo je dobilo 
individualni zabojnik za zbiranje in oddajanje preostanka 
odpadkov. Pobiranje preostanka odpadkov iz individualnih 
zabojnikov je pripomoglo k boljšemu ločevanju odpadkov na 
izvoru. Posledično se je zmanjšala količina odpadkov, ki jih 
odlagamo na deponiji v Špaja dolini, hkrati pa se je močno 
povečala količina zbrane embalaže. Prve analize nam govorijo, da 
je bila odločitev za uvedbo individualnih zabojnikov prava. 

katerokoli OEEO, odpadno sijalko ali  odpadno baterijo je z 
izpolnjenim kuponom sodeloval v nagradnem žrebanju, ki je 
potekalo 1. junija v prostorih komunalnega podjetja. Žrebanje 
je vodila izbrana komisija, žreb LCD televizorja in praktičnih 
nagrad pa so izvedli župan občine Ribnica in podžupan občine 
Loški Potok ter zaradi zadržanosti župana občine Sodražica, Blaža 
Milavca, direktor Komunale Ribnica d.o.o.

V občini Sodražica so bili izžrebani še naslednji nagrajenci:

• MATJAŽ KOVAČIČ, Žimarice 32, ki je prejel kompostnik.
• ANDREJ DOLŠAK, Globel 21, ki je prejel kompostnik.
• JOŽICA MIHELIČ, Zamostec 67, ki je prejela majico.
• ANTON PLOS, Žimarice 69a, ki je prejel majico.

Vsem udeležencem akcije se organizatorja akcije 
KOMUNALA RIBNICA d.o.o. in družba Zeos d.o.o. 
zahvaljujeta za dober odziv v upanju, da bomo skupaj 
nadaljevali s takimi in podobnimi akcijami tudi v prihodnje 
in s tem poskrbeli za lepše in boljše življenje vseh nas.  
  

Ob pobiranju preostanka odpadkov pa ugotavljamo, da se 
v zabojnikih še vedno pojavljajo biološki odpadki. To seveda ni 
dopustno. Biološke odpadke lahko odlagate v lastne kompostnike 
ali pa v zabojnik za biološke odpadke.

Vsako gospodinjstvo, ki bi želelo imeti odvoz  bioloških 
odpadkov, si mora priskrbeti ustrezen zabojnik in izpolniti izjavo, 
s katero naroča odvoz bioloških odpadkov. Zabojnik za biološke 
odpadke ali kompostnik lahko kupite tudi na sedežu komunalnega 
podjetja v Goriči vasi.

Ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode na območju občine Ribnica (Ur. 
l. RS št. 58/95) lahko praznjenje greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) izvaja samo Javno komunalno podjetje 
Komunala Ribnica d.o.o. kot izvajalec javne službe oziroma njen 
pooblaščen izvajalec.

Odpadno vodo iz greznic in blato iz MKČN se mora obdelati 
na komunalni čistilni napravi. Odpadne vode iz greznic, grezničnih 
muljev in muljev iz MKČN je strogo prepovedano odlagati v okolje 
brez predhodnega čiščenja oziroma obdelave. 

Praznjenje greznic lahko naročite na telefonski številki 01/836 
11 38 ali 01/836 06 50. Naprošamo vas, da pri oddaji naročila 
podate podatke o naročniku in navedete okvirno količino blata. 
Najkasneje v roku štirinajst dni od prejetega naročila vas bomo 
poklicali in vam sporočili točen datum in približno uro praznjenja 
greznice ali MKČN.

Da bi preprečili uničevanje čistilne naprave in njene biologije, 
vam sporočamo, kaj ne sodi v javno kanalizacijo, greznico ali 
MKČN: jedilna in motorna olja, goriva, maziva, ostali naftni 
derivati, barve, laki, topila, razredčila, impregnacijska sredstva, 
strupi, eksplozivne snovi in druge škodljive oz. nevarne snovi, 
ki škodljivo vplivajo na mikroorganizme v čistilnih napravah, s 
pomočjo katerih se čistijo odpadne vode. 

Ravno tako je v kanalizacijske sisteme prepovedano odlagati 
trde odpadke, kot so ostanki hrane, plenice, higienski vložki, 
palčke za ušesa, pesek, žagovina, in druge trdne snovi. 

Vse zgoraj navedene snovi so odpadki, ki jih lahko oddate v 
našem zbirnem centru v Goriči vasi. 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon 01/836 
11 38 ali nam pišite na e-pošta: komunala.ribnica@siol.net.

Čiščenje odpadnih voda in praznjenje greznic
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KULTURA 

Pesem.si je spletna stran za objavljanje 
in branje poezije. Deluje pod okriljem 
Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti, ki ima 
sedež v okolici Velikih Lašč. Ustanovila 
sta ga Ana Porenta in Gregor Grešak, 
ki ga je tudi sprogramiral.  Član portala 
lahko postane vsak, ki se na spletni strani 
registrira, da bi bral, objavljal pesmi in se 
pozanimal o literarnih dogodkih širom 
po Sloveniji. 

Po petih letih delovanja je spletni 
portal www.pesem.si prerasel v pravo 
vseslovensko skupnost, saj ima preko 
1200 članov, ki so v času od pričetka 
delovanja strani objavili že čez 64 000 

Skupinska slika avtorjev, ki so se predstavili na 
izidu zbornika Pesem si 2012

Jasna Janež bere v Trubarjevem 
muzeju na Rašici

Žiga Lovšin pri branju na prireditvi

Pet let delovanja Pesem.si in šesta knjiga
Piše: Ana Porenta, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti; foto: Gregor Grešak

PTIČ PTIČU

Ni bilo prvič, ko sem sklenil vzleteti,
prestrašiti svoja krila,
da bi vzšla, 
mahala,
preoblikovala
vso podobo ozkega neba.
Zagledal sem cvetje tvojega leta 
na obzorju
in kosti mojih peruti so onemele.
Zgubljeno sesut sem obstal
na zadnjem krhlju pobočja.
Kričal molitev in strah:
Pridi mimo mojega gnezda,
ne bo prvič,
če me vzameš v svoja jadra!

Daj, pomeriva se raje v petju,
pomeriva se raje v petju ...

avtorskih pesmi. Zelo dobro je zaživel tudi leta 2008 odprti forum, ki poleg komentiranja pesmi 
razvija pesniške debate, mentorsko delo in ustvarjalne ter prevajalske delavnice, povabila na 
prireditve, izobraževanja in izide knjig.

Portal smo v preteklem letu sooblikovali in urejali: Lidija Brezavšček iz Radovljice, 
Aleksandra Kocmut iz Prevalj, Lucija Mlinarič iz Radelj ob Dravi, Tea Plesničar iz Nove 
Gorice in Ana Porenta iz Velikih Lašč ter skrbnik in vodja 
portala Gregor Grešak in programer Žiga Stopinšek iz 
Nove Cerkve. Vsako leto uredništvo med množico pesmi 
izbere najboljše med objavljenimi na www.pesem.si in 
pripravi knjižni zbornik.  Letos je izšel že šesti po vrsti – 
Pesem si 2012. Ker smo neprofitni zavod in uredniško, 
programersko ter tehnično delo opravljamo prostovoljno 
in neplačano, smo izjemno veseli, da so nam po svojih 
zmožnostih pri izidu knjige pomagale občine: Ribnica, 
Sodražica, Dobrepolje in Velike Lašče.  

Zbornik Pesem si 2012 je izšel v petek, 18. maja 
2012, na prireditvi  ob 19. uri na Trubarjevi domačiji na 
Rašici. Glasbena gostja prireditve je bila šansonjerka in 
kitaristka, tudi sama pesnica Majda Kočar, ki je pravkar 
izdala zgoščenko Dotik.  Prireditev je bila dobro obiskana, 
saj se je je udeležilo veliko število avtorjev iz vse Slovenije 
ter tudi nekaj tujcev. Pesem si 12 na 246 straneh prinaša 
pesmi 74 avtorjev iz vseh koncev Slovenije in nekaj 
iz tujine. V zbornik sta izbrana tudi mlada obetavna 
ustvarjalca Jasna Janež in Žiga Lovšin, ki živita 
v občini Sodražica. Čestitamo jima in želimo 
še veliko pesniškega navdiha. Na prireditvi sta 
prebrala tudi nekaj pesmi iz sveže natisnjene 
knjige Pesem si 2012 in v živo spoznala člane, 
ki sta jih prebirala preko interneta, ta večer 
pa so besede dobile tudi fizično podobo in 
glas. Prisrčno srečanje na Trubarjevi domačiji 
na Rašici, ki ga po branjih pesmi simbolično 
nadaljujemo v Galeriji z razrezom Kukljeve 
pehtranke, je vsako leto zanimivo tako za člane 
portala kot tudi za obiskovalce, saj so deležni 
obilice dobre poezije. Ana Porenta, zbirka Sem se (2005)

Začetki igranja nogometa v Zapotoku sicer segajo še v 80. leta, 
ko je starejša generacija igrala nogomet v okoliških ligah.  Začetki 
igranja nogometa v različnih tekmovanjih sedanje generacije pa 
segajo v leto 2005. Mlajša generacija je že nastopala v nekaterih 
izvedbah Otroške lige, kasneje tudi v članski konkurenci in 
na bližnjih turnirjih, na katerih še vedno zastopa modro-bele 
zapotoške barve. Namen kluba ni le nastopanje na tekmovanjih, 
ampak tudi športno udejstvovanje mladine iz vasi Zapotok, Vinice, 
Lipovšica in od drugod na travnatem igrišču v Vinicah ter priprava 
na nastopanje na omenjenih tekmovanjih po Ribnici, Sodražici 
in Loškem Potoku. Trenutno redno nastopajo v članskem 
tekmovanju le štirje igralci iz Zapotoka, vendar želimo v prihodnosti 
z »načrtnim delom« vključiti čim več domačih igralcev. Ti so 

Nadaljevanje s strani 21

Sedmo leto delovanja KMN Zapotok
Piše: Dominik Bartol, foto: Aljaž Levstik

zaenkrat še premladi, da bi nam lahko pomagali. Treba je omeniti 
tudi to, da se letos prvič lahko pohvalimo s pokalom za uvrstitev. 
Na turnirju v Dolenji Vasi smo zasedli 3. mesto v konkurenci šestih 
ekip, kar je največji uspeh kluba do sedaj in bržkone lepa popotnica 
pred začetkom Ribniške in kasneje Sodraške lige, ki se nezadržno 
približujeta. 

Več informacij lahko najdete 
na spletni strani http://kmn-
zapotok.page.tl/Doma.htm. Za 
konec bi se v imenu cele ekipe 
zahvalil vsem podpornikom 
in tistim, ki ste postavili svoj 
kamen v ta mozaik.
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KULTURA

Dogajanje v Maticovi etno hiši
Piše in fotografira: I. Š.

V četrtek, 26. aprila 2012, je bilo v Maticovi etno hiši (MEH) 
predavanje in delavnica na temo ‘osebnostna rast’. Vodila  sta  jo 
zanimiva predavatelja. Jože Cesar je razložil  moč misli –  energije, 
ki jo lahko usmerimo v realizacijo resnično iskrene želje. Praktično 
je prikazal, kako človek  osredotoči  misli, da  deluje energija v tisto, 
kar želi. Slušatelji so mu, vsak po svojih sposobnostih, sledili.

Oleg Križanovskij je pri svojih devetdesetih letih starosti še 
vedno umsko in fizično vitalen. Je nepopravljiv optimist. Pripoved 
o njegovi življenjski poti, ki je bila polna na videz neizhodnih 
situacij in na kateri se je vsaj trikrat neposredno rešil izpred puškine 
cevi, je opisana v njegovih petih knjigah. Bistvo pripovedi ali branja 
njegovih knjig je vzbujanje  optimizma v človeku tudi takrat, ko 
misli, da je izhod iz situacije nemogoč. 

Dognanja in življenjske izkušnje omenjenih predavateljev, ki 
sta izobražena na tem področju, se prenašajo na poslušalce – le-teh 
je bilo tokrat trideset – in širijo spoznanja o energijah, ki so okrog 
nas in v nas samih.

MEH jima je organizacijsko in stroškovno omogočila 
prihod, poslušalci pa so s prostovoljnimi prispevki poplačali 
njun neposredni trud. Tako naj bi bilo tudi vnaprej. Poleg dveh 
pomladnih srečanj MEH načrtuje po eno tako srečanje še v 
septembru in oktobru.

Profesor
Piše: N. P. 

Te dni je izšla nova knjiga izpod 
kreativnega in dejavnega peresa našega 
domačega kulturnega ustvarjalca Ivana 
Šege. Avtor je knjigo naslovil Profesor, 
v njej pa je opisal  gradnjo cerkve na 
Brinovem griču in življenja resničnih 
ljudi iz svoje rodbine. Pripoved je 
dvoplastna: zgodba sedanjega časa povezuje zgodbe iz preteklosti 
v šopek zelo berljivega čtiva. »Knjiga ni napisana kot zgodovinski 
zapis,« v spremni besedi piše Šega, »je pa poskus opisa življenja 
ljudi in bo morda komu v prihodnosti služila za pogled v čase, ko 
so ljudje imeli bistveno drugačne probleme, kot jih imamo danes.« 
Knjigo dopolnjujejo risbe pokojnega Ludvika Debeljaka, ki jih je 
ustvaril med vojno in so se ohranile v današnje dni   ter predstavljajo 
še neobjavljeno avtorjevo zapuščino.
Knjiga je na voljo v trafiki na trgu Sodražice in stane 18 EUR. 

Odsevi
Piše: Žiga Lovšin

Z lanskim letom sem zajadral na odprto morje poezije. 
Sapa, ki mi je dala zagona, je bila sestrična, ki mi je predstavila 
spletni portal pesem.si – pred tem sem zgolj občasno kaj 
napisal; od gimnazijskih let naprej se je sicer nabralo kar 
precej materiala, a če zdaj pogledam nazaj, je bilo malokaj od 
tega res dobrega. Bili pa so to prvi pesniški koraki, prvi odtisi 
verzov na peščeni obali, prve pesmi, ki so se izplavile v ocean.

Zdaj, vsaj tako se mi zdi, pišem že malo bolje. K temu je 
pripomogel tudi prej omenjeni portal. Več o njem v članku 
Ane Porenta, ki je opisala tudi srečanje na Rašici ob izidu 
zbornika Pesem si. Rad bi vam predstavil eno izmed svojih 
pesmi, ki se je znašla v tej knjigi:

IN PADE DEŽ

A man is not old until regrets take the place of dreams.
                                                        
                                                          (John Barrymore)
 
V strahu pred višino
se prva iztrga
puhu hlapov.

 Pod njo
jezero, mostiček, gaj
in lahen vzgornik.

Žehteča v mrzlici refleksije
prenavlja obljubo:
brez obžalovanj!

Na podvečer spozna:
mlakuža je!
In pljuskne mimo lokvanja
v razblinjeno preteklost.
K ločju odpotuje valček,
opotekajoč se v častnem krogu.

In pade dež.

 Valovi, ki spodjedajo klife in nekje drugod, na 
nekem drugem kontinentu, odlagajo pesek in mivko in 
šumenje. Jutro, ki poje pticam pesem sonca. In ptice, ki kot 
v psalmih odgovarjajo na čudež dneva. In dež in noč in 
mestni trg in luna sanjàva. In že mladi mesec –

v iskanju polnosti
razpenja jadro
od zvezde do oblaka

–  in sence, ki jih meče na zidove brez ometa. V tem se 
skriva to, o čemer pišemo nekateri, ki bi se nekoč radi 
imenovali pesniki. Veliko je odprto morje poezije in močan 
je veter, ki ziba našo barko.
 

Predavatelja sta navdihovala že s svojo prisotnostjo
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VAŠA STRAN

Zahvala
Ob smrti naše ljubljene

IRENE TRHLJEN
iz Zamostca 24

(1930–2012)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč v težkih trenutkih, podarjeno cvetje, svete 
maše, sveče in izrečena sožalja. Posebna zahvala tudi Domu 
starejših občanov Kočevje za posebno nego in skrb. Zahvala 
tudi gospodu župniku za lep obred in pevcem. Vsem še enkrat 
hvala za izkazano spoštovanje na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Usodi nisi sam gospod,
pospravi vse,
pripravi se,
ne veš, kdaj treba bo na pot. 
(O. Župančič)

Zahvala
V 89. letu starosti je v mesecu šmarnic mirno zaspala naša 

draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta

KAROLINA LUŠIN
Zapotok 27

(28. 6. 1923–15. 5. 2012)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala 
pogrebcem, pevcem, Komunali Ribnica in g. župniku Francu 
Bizjaku za vodenje pogrebnega obreda in vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.
Zahvala velja tudi zaposlenim v Domu starejših občanov 
Ribnica, ki so skrbeli za našo mamo zadnja tri leta, ji nudili 
nego in pomoč, ob tem pa namenili prijazno besedo ali 
nasmeh.

Žalujoči vsi njeni

Pavčkovi Angeli
Piše: Ivana Oražem, ljubiteljice literature iz SK

Pesnik Tone Pavček je bil 
topel, pristen, plemenit, zaupanja 
vreden človek – angel. Človek, ki si 
ga moral imeti rad. Rad bi ga imel 
za očeta, prijatelja, tolažnika … 
S  svojimi pesmimi je segel v srca 
neštetih bralcev od otrok naprej.

Z zbirko štiriinštiridesetih pesmi Angeli je Pavček zaključil svoje 
pesnikovanje in življenje. Angeli so ga spremljali vse življenje in 
mu stali ob strani vse do dneva, ko mu je sonce reklo svoj poslednji 
zbogom. Še takrat, ko je njegovi svetilki že primanjkovalo olja in 
je gorela le še s šibkim plamenom, je pisal in urejal zadnje močno 
izpovedne pesmi, dokler jih ni izročil v  roke hčerke Saše, naše dobre 
igralke, da jih lepo urejene, v lepi obleki napoti med bralce. To je 
storila z vso ljubeznijo in odgovornostjo. Našli so nas ti njegovi 
Angeli in nas razveselili.

In tako je pred nami lepa knjiga, polna Pavčkove žlahtne duše 
in globokih čustev, z lepimi ilustracijami Danijela Demšarja. V njih 
se dotakne vseh in vsega, s čimer se srečujemo v življenju in da vse 
hudo prenašamo lažje, nam je poslal vse te angele, ki varujejo vojake, 
mornarje, pijance … in slehernega od nas. Lezite kdaj po napornem 
delu, ob slabem ali lenobnem počutju v naročje matere zemlje, v 
mehko dišečo travo v družbi Pavčkovih Angelov in zbrali se bodo ob 
vas angeli rojstva, letnih časov, smeha, bolečine in ljubezni, angeli za 
mamo in drugi ter vas obdarili z vsem, kar tisti trenutek potrebujete.

KLUB HARMONIKARJEV 
URŠKA

vabi 
na 20. tradicionalno 

tekmovanje harmonikarjev,
ki bo v soboto, 4. avgusta 2012, ob 15. uri
na letnem vrtu gostilne Urška v Zamostcu.

Tekmovanje poteka v štirih kategorijah. Letos imamo 
tudi izbor tekmovalca za naj harmonikarja ribniške 
doline in naj harmonikarja Urške 2012. Priznanja in 

nagrade so izdelki rezbarja Draga Koširja.

Prijave sprejemamo pol ure pred tekmovanjem, na 
GSM: 041 591 133 

ter na tel. št.: 01 836 61 28. 
Prijavnine ni.

Po zaključku tekmovalnega dela sledi 
družabno srečanje z ansamblom Ribniški pušeljc. 

Pripravljamo pa tudi presenečenje.

Vljudno vabljeni!
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Po dolgem času smo v tokratnih novičkah pozornost spet posvetili novostim z leposlovnega področja – 
dobili smo namreč kar precejšno bero nove literature. Predstavljamo pa tudi uspešnico s področja vzgoje, 
ki bo prav prišla staršem pa tudi babicam in dedkom.

PREPRIČEVANJE
Jane Austen
Zadnji dokončani roman angleške 
avtorice iz začetka 19. stoletja 
je že njen peti po vrsti v naši 
knjižnici. Tako kot drugi romani 
se tudi ta vrti okrog ljubezni v 
različnih socialnih okoliščinah, 
začinjenih s feminističnim in 
družbenokritičnim tonom. Sama 
zgodba pa govori o junakinji Anne 
Eliot, ki se po ponovnem srečanju 
z nekdanjo ljubeznijo Frederickom 
zave, da nikoli ni prenehala 

obžalovati prekinitve njune zaroke. Na naših policah se poleg 
omenjenega najdejo še Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in 
rahločutnost, Emma in Northangerska opatija.

HČERE RIMA
Kate Quinn
Zgodovinski roman nas popelje v 
leto 69, čas vladanja štirih cesarjev 
po Neronovi smrti. Spremljamo 
življenja štirih sestričen, sicer vplivnih 
žensk, ki v teh nevarnih časih skušajo 
preživeti vsaka na svoj način. Napeta 
pripoved, v kateri se romantična 
domišljija meša z zgodovinskimi 
dejstvi. Od iste avtorice smo dobili 
še zgodovinski roman Ljubica Rima, 
zgodbo o ljubezni in preizkušnjah 
med rimskim gladiatorjem ter 

judovsko sužnjo v času cesarja Dioklecijana.

PRIDIGAR
Camilla Lackberg
Mlada švedska pisateljica 
Camilla Lackberg se je s serijo 
psiholoških kriminalk Fjallbacke 
(poimenovano po njenem rojstnem 
kraju) v domovini in marsikje v 
tujini že povzpela na vrh najbolje 
prodajanih avtorjev. Pridigar je 
drugi v slovenščino prevedeni 
roman iz te serije (prvi del lahko 
dobite v Knjižnici Ribnica). V 
njem se po odkritju dveh ženskih 
trupel ponovno odpre preiskava iz 

preteklosti, z novim izginotjem pa je vprašanj vedno več …

O B V E S T I L O
POLETNI DELOVNI ČAS

Knjižnica Miklova hiša Ribnica bo imela od
1. julija do 31. avgusta 

spremenjen delovni čas:

• ponedeljek in četrtek: 11.00–19.00
• torek, sreda, petek: 8.00–16.00

Delovni čas v Knjižnici Sodražica ostaja nespremenjen!

NEKEGA NOREGA JUTRA
Stephanie Laurens 
Ljubezenski roman avstralske 
avtorice je deseto besedilo iz serije 
o Cynesterjevih, ki govorijo o 
angleški družini in njenih bližnjih 
prijateljih v prvih desetletjih 
devetnajstega stoletja. Nekega 
norega jutra je pripoved o Ameliji 
Cynester, ki zasnubi skrivnostnega 
Luciena Ashforda, kateremu sledi 
Lucovo nenavadno dvorjenje …
Poleg njega lahko na naših 
policah najdete še Izbrana dama, 

Tihotapčeva prevara, Skrivna ljubezen, Lahkoživčeva obljuba in 
Vragova nevesta. 

VARUH OTROKOVIH 
DOLŽNOSTI ali 
NEHAJTE SE UKVARJATI Z 
OTROKOVIMI PRAVICAMI!
Marko Juhant in Simona Levc
Oba avtorja z večletnimi 
izkušnjami s področja pedagogike 
in svetovalnega dela z otroki sta 
prepričana, da smo s premehkimi 
pravili, preveč dobrinami in 
poudarjanjem otrokovih pravic 
vzgojili generacijo razvajenih 
in zdolgočasenih otrok. Rešitev 
vidita v poudarjanju otrokovih 
dolžnosti, predvsem obveznega 

šolskega dela, pomoči pri hišnih opravilih in rednega branja. 
Vzgoja mora biti jasna in brezkompromisna – tako kot pričujoča 
knjiga, ki že postaja uspešnica.

Mnogo ljubezni s ščepcem napetosti
Piše: Nastja Hafnar, Knjižnica Miklova hiša



Ljudska univerza Kočevje
Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

NOVO: E-študij
V prihajajočem študijskem letu želimo svojo ponudbo programov 
nadgraditi s študijem na daljavo, ki ga izvaja IC ERUDIO iz 
Ljubljane:

Višješolski strokovni programi:
ORGANIZATOR/KA  SOCIALNE MREŽE

EKONOMIST/KA
INŽENIR/KA LOGISTIKE

Visokošolski strokovni program:
PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

Več o programih si lahko ogledate na 
www.lu-kocevje.si ali www.erudio.si.

Pridružite se nam na E-info dnevih, ki bodo na 
Ljudski univerzi Kočevje ob 16.00 uri:               

v sredo, 20. 6. 2012, v torek, 28. 8. 2012
v torek, 11. 9. 2012, v torek, 25. 9. 2012

Za informativne prijave in vse dodatne informacije smo vam 
na voljo na Ljudski univerzi Kočevje osebno ali na tel. štev.: 
01/893 82 70 ter po elektronski pošti info@lu-kocevje.si ali 

lu.kocevje@siol.net ali milena.petek@lu-kocevje.si.

Najstarejši obrtnik leta 2012
Piše: N. P., foto: Uršula Kordiš 

Na desetih Dnevih obrti in podjetništva, ki so letos potekali 10. 
in 11. maja v Portorožu, je priznanje za najstarejšega aktivnega 
obrtnika prejel naš sokrajan Anton Govže iz Zapotoka, ki bo letos 
dopolnil 83 let, domačo obrt lesostrugarstvo pa neprekinjeno 
izvaja že 61 let. Na takšne ljudi smo lahko resnično ponosni, 
zato nagrajencu iskrene čestitke tudi v imenu Sodražanov!

Iskreno veselje nagrajenca, predsednika in sekretarja OOZ Ribnica


