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MISLI S PSOGLAVSKIH DNEVOV

Glasilo Suhorobar  je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1646, praviloma izhaja šestkrat letno, in 
sicer februarja, aprila, junija, avgusta, oktobra, decembra; Izdajatelj: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica; tel. št. 01 83 71 005 in 01 83 
66 075; e-pošta: suhorobar@gmail.com; Prelom in tisk: Kamitex d.o.o.; Naklada: 900 izvodov; Uredništvo: Nina Pirc Vovčko - odgovorna urednica, 
Darja Vetrih, Petra Marn; Programski svet: Mateja Košir, Tadej Levstek, Ivan Šega, Ivana Oražem, Jelka Dežman; Lektoriranje: Katarina Zbačnik

 

Rok za oddajo gradiva je 28. september. 
Gradivo lahko pošljete na naslov: 
suhorobar@gmail.com

Taka prireditev je za tako majhen kraj verjetno prevelika, saj vedno težje 
pridobivamo prostovoljce za pomoč pri izvedbi. Za uspešno izvedbo 

vseh treh dni nekateri delamo praktično cel teden, ob tem pa brez povračila 
stroškov koristimo svoje avtomobile, telefone, stroje … Na koncu pa od 
domačinov, ki dogajanje opazujejo iz varne razdalje, slišiš očitke o tem, da 
nekateri že imajo svojo računico. Vsekakor te to pripravi do razmišljanja, ali se 
sploh splača vztrajati.

PSOGLAVSKI DNEVI V ŠTEVILKAH
Pri pripravi prireditve, ponedeljkovem 
in torkovem pospravljanju 
prireditvenega prostora je sodelovalo 
165 ljudi, 10 organizatorjev pa se je 
sestalo kar na 27 sestankih. 
V petek je v tekmovalnem delu 
nastopilo 15 ansamblov, na odru 
pa se je skupaj zvrstilo kar 80 
nastopajočih.
Program 8. Tržnega dne je 
oblikovalo 120 nastopajočih iz 9 
društev. V etnološkem delu sejma 
se je predstavilo 36 izdelovalcev, na 
prostoru za komercialne stojnice pa 
je 56 trgovcev zakupilo 296 tekočih 
metrov prostora.

VABILO
Ker bo leto zopet hitro naokoli in čas pred prireditvijo neizmerno beži, 
vabimo vse, ki imate kakršno koli idejo, mnenje oz. pobudo glede 
prireditve, da nam le-te pošljete na td.sodrazica@gmail.com. Prav tako je 
zaželeno, da podate predloge glede programa Psoglavskih dni 2013. Tudi 
z vašim pogledom – pogledom obiskovalca –, bomo prireditev poskušali 
nadgrajevati in s ponosom predstaviti Sodražico.
Člani Turističnega društva Sodražica bomo skupaj z Občino Sodražica in 
OŠ Sodražica zopet stopili skupaj za Štefanovo, ko se bomo kljub mrazu 
pozabavali v veselem vzdušju in nazdravili prihajajočemu letu.

Osebno gledam na Tržni 
dan in Psoglavske dni kot na 

zelo bogato in visokokakovostno 
prireditev, ki dejansko presega 
okvirje in zmožnosti našega okolja. 
Zato je tako fenomenalna. Kot 
je fenomenalno to, da prireditev 
združuje in povezuje naše občane in 
tudi ljudi iz bližnje ali daljne okolice 
pri samih pripravah, organizaciji 
in izvedbi, saj vključuje preko 160 
ljudi, ki so vsaj nekaj ur aktivno 
sodelovali pri izpeljavi prireditve. 
Da pri tem sploh ne štejem tistih 
desetih iz organizacijskega odbora 
s predsednikom Jožetom Levstkom 
na čelu.
 Blaž Milavec, župan

Verjetno je danes trenutek, 
ko so Psoglavski dnevi na 

prelomnici, vseeno pa upam, da 
bo pot, ki je bila začrtana, ostala 
in se nadaljevala ter bogatila v 
smeri tradicionalne in prepoznavne 
prireditve s kakovostno etnološko, 
kulturno, glasbeno in športno 
ponudbo. Na nas Sodražanih pa je, 
da znamo ta prizadevanja v večji 
meri, sicer vsak po svojih močeh, 
podpirati, se jim mogoče tudi 
pridružiti in jih s svojimi idejami in 
predlogi obogatiti, predvsem pa ne 
nasprotovati.
 

Glede na to, da smo spremenili 
koncept prireditve, so bile 

priprave z organizacijskega vidika 
dolgotrajne. Glede na dolge priprave 
in, sedaj že lahko rečemo, tudi 
izkušenost organizatorjev, lahko 
neskromno rečemo, da je prireditev 
uspela. Sodražica se je ponovno 
predstavila v lepi luči. Vse je teklo 
tako kot mora. Končno nam je 
s prireditvijo uspelo priti tudi na 
osrednjo TV.
 

” ”

”

”

Blaž Milavec, 
župan

Bojan Trdan, 
tajnik TD Sodražica

Bojan Trdan, tajnik TD Sodražica
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ŽUPANOVA STRAN
Tržni dan ‘12 
AKTUALNO
V jeseni nova športna dvorana
Novi oddelki vrtca
IZ POSLANČEVE ZAPISNICE
Čas za razmislek
ŠIROKO OBZORJE
Ludvik Mihelič, magister znanosti
PSOGLAVSKI DNEVI 2012
Psoglavski vikend skozi oči 
sodelujočih
Iskrena hvala vsem …
DOBRODELNA AKCIJA
Potek pomoči Roku, drugič
50 LET DU
Udejstvovanje v športu in kulturi
Franc Češarek
Lepa samota
PRESEŽNIKI
Odličnjaki pri županu
Lipi z Nove Štifte
DRUŠTVA
Ciganski golaž Šedržank in 
Šedržana
Jubilejni oratorij
Misli iz Kluba mame Marjete
ŠPORT
Futsal Tadeja Levstka
Doseženi cilji KMN Zapotok
Dejavni balinarji 
OBVEŠČAMO
Sofinanciranje klubov in društev
Pletarska in lončarska šola
KULTURA / LITERARNI UTRINKI
V MEH je vedno živahno
Pesniški navdihi z vseh vetrov
MLADI
Potep po Braziliji
OD TU IN TAM
Obnovljena kapela sv. Jožefa 
10-letnica Dua Srčev as
NOVIČKE IZ KNJIŽNICE



ŽUPANOVA STRAN

Že pred mnogimi leti, kmalu potem, ko je v Sodražici zamrl 
sejemski vrvež, ki je sicer imel pri nas domovinsko pravico od 
leta 1751 (takrat je namreč našim prednikom podelila pravico 
do prirejanja tedenskih sejmov sama presvetla cesarica Marija 
Terezija), se je v ljudeh porodila želja po obuditvi tovrstne 
prireditve. In tako je pred sedmimi leti luč sveta zagledal Tržni dan. V 
izhodišču predstavlja praznik izdelovanja suhe robe in drugih obrti 
ter praznik ljudskega sejemskega trgovanja. Danes, ko praznujemo 
kar tri dni, pa predstavlja celo paleto najrazličnejše kulturne, zlasti 
glasbene, športne, kulinarične in zabavne ponudbe. V petek smo 
izvedli prvi Festival domačih viž in smeha. V soboto Dan športa: 
maraton po domovini rjavega medveda in 
maraton za najmlajše ter nogometni turnir in 
odbojka na mivki. Zvečer smo se nasmejali 
našim mladim igralcem ter zapeli skupaj z 
našim Tamburaškim orkestrom. Nedelja pa 
je dan trgovanja in izdelovanja najrazličnejših 
izdelkov naše domače obrti.

Prav slednje predstavlja in mora 
predstavljati tudi priložnost in izziv za 
gospodarski razvoj. Smo sredi širnih gozdov, 
zakladnice našega naravnega bogastva – lesa – 
s stoletja staro tradicijo izdelovanja kvalitetnih 
in uporabnih lesnih izdelkov. V kombinaciji 
s sicer omejenimi danostmi kmetovanja je 
lesarska obrt pri nas predstavljala glavni in 
ne tako slab vir preživljanja skozi zgodovino. 
Zato je nadvse čudno, da pri nas ne zmoremo in ne znamo 
izkoristiti te naravne danosti in jo s tenkočutnim občutkom za 
ohranjanje stvarstva tudi uspešno razvijati v smeri prevladujoče in 
profitne gospodarske panoge. Les kot material in lesna produkcija 
v svetu danes predstavljata eno najbolj perspektivnih in rastočih 
gospodarskih področij. Zato ni naključje, da je ravno v tem tednu 
država začela pomemben akcijski projekt: Les je lep. Moja želja 
je, da tudi pri nas, v naši občini in okolici pomeni to priložnost za 
skupen razmislek in akcijo, ki bo prinesel konkretne gospodarske 
učinke. Pred časom sem še bolj na skromno podal pobudo za 
»Tržnico tradicionalnih in modernih lesnih izdelkov in lesarske 
obrti«, ki bi vključevala poslovno vez oz. verigo od gozda do 
izdelovanja in prodaje končnih izdelkov iz lesa na eni strani ter 
povezovala tradicijo suhe robe in lesarstva pri nas z najnovejšimi 
inovacijami ter modernim ustvarjanjem novih lesnih produktov na 
drugi strani. Gre za poslovni model organiziranja trga za manjše, 
zlasti neindustrijske, pretežno bolj obrtne gospodarske subjekte, 
ki je v svetu že marsikje zelo razširjen in uspešno delujoč. Mogoče 
bi lahko v teh okvirih in na ta način iskali tudi priložnost za naše 
območje, da naredimo korak naprej. 

Drugo področje, ki pri nas in še bolj v svetu predstavlja prav 
tako eno najpomembnejših gospodarskih področij, je turizem. 
Žal pri nas tudi tu vidimo predvsem strah in neprofitne. Če nas 
vznemiri in razjezi že vsaka pravljica, ki je pač le pravljica in nič 
drugega, bomo težko, ampak res težko, pisali uspešne zgodbe. Za 
turizem in vsak drugi gospodarski razvoj je pač potrebno trdo delati 

in premagovati visoke gore preko naših obzorij, če želimo v teh 
težkih časih uspeti in postajati vedno boljši. Razvoj še ne pomeni 
odpovedati se svojim koreninam in vrednotam, ampak predvsem 
strahovom in ležernosti. Oboje je namreč prikladen izgovor, da ne 
naredimo nič. Tržni dan in Psoglavski dnevi predstavljajo odmik 
od te prakse in vnašajo pomemben prispevek na začetni poti 
razvoja turizma tudi pri nas.

Občina Sodražica, ki se trudi odigrati svojo vlogo v razvoju naših 
krajev danes izvaja obsežne investicijske projekte, ki pomenijo 
dolgoročni prispevek v smeri vzpostavitve pogojev za vsestranski 

razvoj. Nov razširjen vrtec in športna 
dvorana, kanalizacija z BČN v Žimaricah, nov 
vodovod v Lipovšici, Ravnem dolu, Malih 
Vinicah in Novi Štifti ter novo nastajajoči 
projekti Kanalizacija Sodražica-Zamostec, 
Globel-Podklanec-Gora ter Rekonstrukcija 
regionalnega vodovoda od Podklanca do 
Kočevja, komasacija na območju Gore in 
Komunalna ureditev poslovne cone pri 
Fibranu predstavljajo desetmilijonski paket 
najpomembnejših investicij Občine Sodražica 
v nekaj letih. Občina si tako prizadeva 
vzpostaviti osnovne razvojne pogoje, za 
katere je pristojna, potrebuje pa vzpodbude in 
sugestije z našega območja ter pomoč države. 

TRŽNI DAN ‘12
Izsek iz pozdravnega govora župana Blaža Milavca na Tržnem dnevu; foto: Zdenka Lušin

PRODAJA NEPREMIČNIN
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, 

objavlja javni razpis za prodajo 
nepremičnin z javnim zbiranjem 

ponudb.
Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 2087/1, 

pašnik, v izmeri 980 m2 in parc. št. 2087/110, pašnik, v 
izmeri 222 m2, obe k. o. Sodražica, ki se prodajata kot 

zaključena celota.
Nepremičnini sta opredeljeni kot nezazidani stavbni 

zemljišči za gradnjo individualne stanovanjske hiše in se 
prodajata po izhodiščni ceni 30.050,00 EUR, brez DDV. 
Kupec plača DDV, stro¬šek notarske overitve pogodbe 

in strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo. 
Rok za oddajo ponudb je 

24. september 2012 do 12. ure.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na tel. št. 01/836 60 75 oz. v razglasnem delu 

Uradnega lista RS z dne 24. 8. 2012 in na spletni strani 
www.sodrazica.si, kjer je objavljen celoten razpis.

  
                                                                          Župan Občine Sodražica
                                                                                               Blaž Milavec l. r.
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AKTUALNO

V jeseni v novih prostorih
Na začetku poletja so se dela v vrtcu 

zaključila, športna dvorana pri OŠ pa doživlja 
zadnjo epizodo opremljanja. Konec julija je bil 
opravljen pregled investicije s strani komisije 
za tehnični prevzem in kot pričakovano je bilo 
pri vrtcu potrebno odpraviti še nekaj manjših 
pomanjkljivosti, pri športni dvorani pa se je 
komisija odločila, da bo potrebno s tehničnim 
prevzemom, ki je pogoj za oddajo prostora 

v uporabo, počakati do vgradnje celotne opreme. Izgradnja športne dvorane bo očitno 
adrenalinska prav do konca, saj se zdi, da je ob koncu celotne investicije največ težav ravno 
z dobavo tribun. Ne glede na vse si pristojni na Občini Sodražica močno prizadevajo, da bo 
dvorana čim prej nared za potrebe osnovne šole in drugih uporabnikov.

Z Občine Sodražica
Piše: Darja Vetrih, foto: Vinko Čampa Mesečni sejmi

Občina Sodražica je julija 
objavila Javno zbiranje ponudb za 
organizacijo mesečnega sejma na 
igrišču pri osnovni šoli. Mesečni 
sejem naj bi se predvidoma odvijal 
enkrat mesečno, in sicer 3. soboto 
v mesecu. Izhodiščna cena najema 
celotne površine igrišča, namenjene 
za prodajo na stojnicah, je 70 EUR z 
DDV na mesec, ponudbe pa sprejema 
Občina Sodražica do vključno 27. 
avgusta 2012 do 9. ure. Javni poziv je 
objavljen na oglasni deski občine in 
na spletni strani www.sodrazica.si.

Občina podala soglasje k oblikovanju oddelkov v vrtcu
Glede na to, da bodo od septembra vrtcu na voljo tudi tri nove igralnice, ki so po 

kvadraturi prostornejše od obstoječih, je Občina Sodražica po uskladitvi z Osnovno šolo 
Sodražica in skladno z zakonodajo ter na podlagi izraženih potreb staršev podala soglasje 
k oblikovanju sedmih oddelkov, ki bodo skupno sprejeli rekordno število otrok – kar 124. 
Oddelki so oblikovani optimalno, k sprejemu večjega števila otrok v vrtec pa je pripomoglo 
tudi dejstvo, da sta vrtec in športna dvorana povezana in bodo tako lahko vrtčevski otroci 
imeli na voljo tudi del športne dvorane. S tem so izpolnjeni prav vsi kriteriji, ki jih določa 
zakonodaja. Ne glede na to je bilo ob sprejemanju otrok v vrtec nekaj hude krvi s strani tistih staršev, katerih otroci v vrtec niso bili 
sprejeti, ker s 1. septembrom še ne bodo dopolnili 11 mesecev, kar pa je pogoj, ki ga za sprejem otroka v vrtec narekuje Zakon o vrtcih.
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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. 



ŠIROKO OBZORJE

IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Čas za razmislek
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Prve pol leta dela Janševe koalicije ni 
bilo ravno lahko in enostavno. Soočili smo 
se s številnimi problemi, ki so ostali po 
Pahorju. Njegova ekipa jih ni reševala. Ne 
samo, da jih ni zmogla, tudi ni pokazala 
pravega interesa. Zato so se kopičili dolgovi, 
ohranjali ali celo nadgrajevali posebni 
statusi (privilegiji) določenih skupin … 
Vse stranke Janševe koalicije so se zavedale, 
da ni prav veliko časa za razmišljanje in da 

bo potrebno takoj trdo poprijeti za delo. Tako se je tudi storilo. Obe 
opozicijski stranki pa sta se odmaknili, čeprav je nekatere korenitejše 
spremembe možno sprejeti le z njunim sodelovanjem. Žal se je 
pokazalo, da k reševanju krize nista sposobni predlagati skoraj ničesar 
in da sta pri mnogih, za Slovenijo usodnih odločitvah trši nasprotnici 
kot socialni partnerji – npr. sindikati, ki so se za rešitev zavožene 
državne ekonomije marsičemu odpovedali.

Seveda drži, da je koalicija v tej časovni stiski iskanja 
najprimernejših rešitev kaj spregledala ali kaj premalo premislila. 
Temu ne oporekamo. Vendar kaj storiti, če se finančni trgi zapirajo, 
če država in njene »državne« banke ne morejo do finančnih sredstev, 
če se banke ne zmorejo ali nočejo očistiti slabih ali slabo zavarovanih 
terjatev, zaradi česar je vsa država v krču; če se finančni sistem ni 
sam sposoben postaviti na noge in če ponovno potrebuje naš, javni 
denar? Ko damo bankam, ne moremo dati drugam ali drugim za druge 
namene. Ko smo sprejemali interventne ukrepe, smo kakšno skupino 
morda prekomerno ali neupravičeno prizadeli. To bomo popravili, 

ker se da popraviti in poračunati. Ne bo težav. Žal pa so najglasnejši 
in najmanj potrpežljivi tisti, ki so se jim privilegiji upravičeno znižali. 
Ki si takih osnov niso zaslužili, ampak so jim bile podeljene z raznimi 
sklepi za takšne ali drugačne zasluge. In veliko jih je, ki so te dodatke 
prejemali več let, nekateri celo več desetletij. Toda takrat, ko moramo 
reševati državo, ni ne čas in ne potreba za plačevanje zaslugarstva. 

Ko je pred dvema ali tremi leti Pahorjeva vlada ukinila državne 
pokojnine – te so v višini krepko manj kot 300 evrov prejemali 
predvsem ostareli kmetje, ki so celo življenje trdo delali na slovenski 
zemlji –, razni španski borci, spomeničarji, jugo oficirji, kulturniki 
itd. niso nič protestirali pred vlado. Niso zaznali nobene krivice, niti 
čutili solidarnosti. Ko pa se je njim le nekoliko znižala ne povsem 
zaslužena penzija, pri   mnogih je še vedno ostala višja od 1.000 evrov, 
pa o krivici poročajo vsi mediji in je na nogah poleg vse opozicije še 
skoraj pol koalicije. To kaže, da še vedno nismo dozoreli kot družba, 
ki se zaveda, da moramo za pokrivanje bremen vzeti najprej tam, kjer 
se bo najmanj ali skoraj nič poznalo in če to ne bo dovolj, se potem 
obremenitve čimbolj pravično porazdeli na vse. Tako naj bi učil celo 
socializem. Ampak najmanj tolerance je prav pri dedičih slednjega. 
Še posebej pri političnih. Ti hočejo ohraniti svoj nadstandard, pa naj 
stane, kar hoče. Kot da smo dolžni, da jim to plačujemo celo tedaj, ko 
to ni več mogoče.

Poletni premor bo čas za razmislek. Za naslednje poteze. 
Naslednji, jesenski paket ukrepov bo zagotovo ponovno prinesel 
restrikcije, ker še vedno, kljub izpeljanim omejitvam, veliko preveč 
trošimo. Omejitvam se sploh ne da izogniti. Druga, prav tako 
neprijetna pot, so višji davki. Postavlja pa se vprašanje, ali je ta jesenski 
paket sploh izvedljiv, če se nismo mogli zediniti niti o tem, ali je prav, 
da porežemo nadstandard? Sam menim, da za izvedbo novega paketa 
omejitev skorajda ni možnosti. Je preveč politične nestanovitnosti 
in nedoslednosti. Je pa prav, da pravočasno vemo, da bodo ukrepi še 
precej hujši, če bomo dobili prisilno upravo iz Bruslja. 

Ludvik Mihelič
Magister znanosti s področja didaktike geografije
Piše: Nina Pirc Vovčko, foto: Lovro Frelih

Sodražan Ludvik Mihelič je profesor 
geografije in zgodovine že 23 let, od tega 
16 let poučuje na Ekonomski šoli Ljubljana 
na Prešernovi, ki je, mimogrede, najstarejša 
ekonomska šola v Sloveniji. Poleg pouka je vodja 
izrednega izobraževanja na šoli, od nedavnega 
pa nosi tudi spoštovanja vreden naziv 
magister znanosti. Magistrsko delo z naslovom 
Problematika medpredmetnega povezovanja 
geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih 
načrtih je zagovarjal na začetku letošnjega leta.

Zakaj je medpredmetno povezovanje tako zelo pomembno? 
»Svet se intenzivno spreminja, a je hkrati vse tesneje povezan,« 
razlaga Ludvik. »Reševanje problemov sodobnega sveta zahteva 
celostno znanje. V nasprotju s tem večina pouka v gimnazijah 
poteka ločeno po predmetih, ki posredujejo zelo razdrobljeno 

znanje. Zato je medpredmetno povezovanje, ko se 
poučujejo podobne učne vsebine različnih predmetov 
sočasno in soodvisno, eden od načinov za doseganje 
celostnega in bolj uporabnega znanja.« Ludvik je 
raziskoval povezavo med predmetoma, ki ju poučuje. 
»To sta sorodna šolska predmeta,« pojasnjuje, »skupna 
sta jima prostorsko-časovna dimenzija in kartografsko 
opismenjevanje.«

V raziskavo je bilo vključenih 80 profesorjev geografije 
in nad 500 dijakov. In zaključki? »Ugotovil sem, da 
posodobljeni učni načrti iz leta 2008 predvidevajo več 
konkretnih povezav med predmetoma in širše, pri 

čemer več povezovanja predvideva geografija. Ugotovil sem 
tudi, da študijska smer profesorjev pomembno vpliva na stopnjo 
povezovanja med predmeti in da mlajši profesorji niso bolje 
usposobljeni za medpredmetno povezovanje od starejših.« 
Po njegovih besedah odgovori dijakov kažejo, da ocena iz 
geografije ne vpliva na to, koliko pobud izražajo za povezovanje 
snovi pri pouku, vendar so dijaki višjih letnikov za te povezave 
bolj dojemljivi. »Kljub vse večjim naporom za medpredmetno 
povezovanje so možnosti še ogromne,« zaključi. »Njihova 
realizacija je odvisna predvsem od zavzetosti in pripravljenosti 
učiteljev za medsebojno sodelovanje.«
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Kaj je za vas znanje?
Velika dragocenost. 
Pregovor pravi, da je 
znanje zaklad, ki vedno 
spremlja svojega lastnika.

Kaj je za vas šola? 
Kraj, kjer se znanje sistematično 
usvaja in gradi. Obenem mora 
imeti dovolj posluha za razvoj 
vsakega posameznega učenca.

Kdo je za vas učitelj?
Tisti, ki kaže učencem pot do znanja. Navdušuje jih 
za dobro in lepo. Učence spodbuja, da odkrivajo in 
razvijajo svoje talente ter rastejo v zrele in odgovorne 
osebnosti.
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Prireditev, ki združuje in povezuje
Pišeta: Petra Marn in Nina Pirc Vovčko

Psoglavski dnevi so tudi letos ponudili cel vikend pestrega in hkrati kakovostnega dogajanja. Vsakdo, ki je imel količkaj zanimanja in volje, 
je v barvitem programu z lahkoto našel nekaj zase. Na ravni organizatorjev (Turističnega društva Sodražica, Občine Sodražica in glasbenega 
združenja M-MEDiA), sodelujočih društev in njihovih sekcij pa so tudi letošnji dogodek zaznamovali celoletne priprave, velika odgovornost in 
nešteto ur dela. Prostovoljnega, seveda. Ko je Psoglavski vikend za nami, ko je kraj spet urejen in v prvotnem stanju, se obiskovalci pomenkujemo 
o doživetem, organizacijski odbor pa se ponovno zbere na sestanku. Utrujenost, obilica vtisov in … načrti za prihodnje leto.

1. FESTIVAL DOMAČIH VIŽ IN SMEHA 
Petek, 29. junij 

Največja sprememba letošnjih Psoglavskih dni je bila v petkovem 
dogajanju, saj je pop-rock prireditev nadomestil narodnozabavni festival. 
Festival je želel promovirati narodnozabavno glasbo, dvigniti kakovost 
izvajanja ter zvišati raven festivalnega dogajanja v Sloveniji.

V prireditev nas je popeljal Klub harmonikarjev Urška, nato pa je 
voditelj večera Franc Pestotnik – Podokničar spretno krmaril med 15 
ansambli. Ansambli, zbrani iz vse Slovenije, so se morali predstaviti z 
dvema skladbama. Prva je morala biti iz zakladnice narodnozabavne glasbe 
drugih priznanih avtorjev, druga pa je bila lahko nova ali že objavljena 
lastna skladba s hudomušno tematiko. Slednja je bila tudi tista, s katero 
so ansambli tekmovali. Ob polnoči je sledila razglasitev zmagovalcev in 
podelitev treh nagrad, nato pa zabava z Ansamblom Roka Žlindre.

Strokovna komisija je zbrano prisluhnila tekmovalcem; 
foto: Nejc Tomšič

Sramežljivi Ribnčan je navdušil občinstvo; foto: Nejc Tomšič

»Uspelo nam je izpeljati največji festival v Sloveniji. Glede na to, da je bil 
prvi, je bilo presenetljivo veliko prijav, skladbe so bile izjemno kakovostne, 
bilo je tudi veliko ljudi. Organizatorji smo se potrudili in angažirali 
strokovne komisije in tako je bil festival zares na visokem nivoju. Upam, da 
se bo v prihodnosti še bolj razvil.« 

Tadej Mihelič, M-MEDiA

In zmagovalci?

Najboljša skladba v celoti po mnenju strokovne komisije: 
Naj rajs (Ansambel Zdomarji)
Najboljša skladba v celoti po mnenju občinstva: 
Sramežljivi Ribnčan (Ansambel Ribniški Pušeljc z Nejcem Drobničem)
Skladba z najboljšim besedilom: 
Sosajdava Špjela (Ansambel Kolovrat) 

Strokovno komisijo za izbor skladb na 1. Festivalu domačih 
viž in smeha so sestavljali Milan Kokalj, Bojan Zeme, Marko 
Pezdirc in Mateja Malnar. 
Skladbe je na samem festivalu ocenjevala strokovna 
komisija v sestavi Franc Mihelič, Mike Orešar in Peter Fink.

»Predsednik TD Sodražica 
nas je Tamburaše obiskal 
na vaji in nas vprašal, ali 
smo pripravljeni sodelovati 
pri pripravi Večera na trgu. 
Takoj smo pristali. Vzdušje 
na Večeru je bilo enkratno. 
V domačem kraju nas ljudje 
poznajo, spoštujejo in zato 
množično obiskujejo naše 
prireditve. Tokrat ni bilo 
nič drugače, na kar smo zelo 
ponosni.«

Jože Košmrlj, Tamburaški 
orkester Sodražica

DAN ŠPORTA in VEČER NA TRGU 
Sobota, 30. junij

V soboto so na svoj račun prišli kolesarji, nogometaši in ljubitelji odbojke. Letos že 13. kolesarskega 
maratona »Po domovini rjavega medveda« v izvedbi ŠD Sodražica se je udeležilo 43 kolesarjev, za 
2. otroško kolesarjenje pa se je zbralo 15 otrok v spremstvu staršev. Drugo leto zapored je turnirja 
v futsalu in odbojki na mivki organiziralo 
ŠD Extrem. Ekipa »Gostilna pri Kapcu« 
je izmed 10 ekip osvojila prvo mesto v 
futsalu; v odbojki na mivki je zmagala ekipa 
»Kačarji«. 

V vročem sobotnem popoldnevu je 
čarodej Saturno ponovno razveselil skupino 
otrok, ki si je želela ogledati, kako iz rutke 
zleti golob ali iz nič nastane zajček. Enega 
zajčka je čarodej tudi podaril, prav tako 
je vse prisotne otroke obdaril z baloni, 
zvitimi v različne figure. Otroci so čarodeju Tamburaši so zapisani v srca številnih Sodražanov; 

foto: Zdenka Lušin
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Vrhunec zapletov sobotne igre; foto: Miha Pucelj

Dopoldansko dogajanje so dodatno obogatili tudi 
otroci; foto: Miha Pucelj

Minister je izpostavil izzive in priložnosti s področja 
izkoriščanja in obdelave lesa; foto: Zdenka Lušin

»Ideja o pripravi dramskega vložka je nastala povsem spontano v smislu: „Pa 
menda smo psoglavci ja sposobni spravit to skupaj?” Ker pa smo bili res v časovni 
stiski, saj smo z vajami za dramski vložek pričeli šele zadnji teden v maju, brez 
»preganjanja« našega režiserja Boruta Zakovška verjetno ne bi uspeli. Včasih 
nam ni pustil niti tega, da bi si namočili suha grla! Vendar smo bili na koncu 
zadovoljni s svojim nastopom – za prvič. Upamo, da tudi gledalci.«

Karmen Kordiš

Pa naj kdo reče, da ni bilo pestro!
V sklopu osrednje prireditve Tržnega dne so 
nastopili:
Šedržanke z otvoritvenim plesom
KUD Ribniški pihalni orkester
Društvo mažoret Sodražica
Narodne noše in krošnjarji
Folklorna skupina Slemenci, POŠ Sv. Gregor
Mladinska folklorna skupina Račna
DU Sodražica
Klub harmonikarjev Urška
Preloški muzikantje
Orgličar Oto Nemanič 
Idrijski rogisti
Radio Mlajku
Ansambel Franca Miheliča

 »Oder mladih je dobro uspel, 
čeprav smo pričakovali nekoliko več 
obiskovalcev. Smo pa zelo zadovoljni 
z izvedbo otroških ustvarjalnih 
delavnic in udeležbo na njih. 
Vsekakor se bomo tudi prihodnje leto 
spustili v podoben projekt.«

Žiga Lovšin, predsednik MKS

 »Zagotovo je letošnja popestritev – tekmovanje v kuhanju ciganskega golaža – uspela, saj 
je bilo v kostanjevem parku prav posebno vzdušje. Če bi imeli razpisano nagrado za najbolj 
izvirno ekipo, bi si ta naslov zagotovo prislužili naši domači ekipi (Psoglavci oz. Naši iz 
Zapotoka) in konkurenca med njima bi bila huda.«

Petra Marn, organizacijski odbor

navdušeno pomagali in sodelovali pri trikih, starejši pa so se kakšnega tudi sami 
naučili. Po čarodejevem nastopu so se otroci udeležili ustvarjalne delavnice 
pod vodstvom Marine Vesel-Lukić, lastnice spletne trgovinice Mavelu.com. S 
pomočjo barvic in posebnih otroških štempiljk so si otroci na malo drugačen 
način lahko izdelali igro spomin. Po ustvarjalkinih besedah so bili otroci nad 
ustvarjanjem navdušeni in je nastalo veliko lepih izdelkov.

TRŽNI DAN 
Nedelja, 1. julij 

 Na nedeljski Tržni dan je sonce 
obsijalo živahen vrvež obiskovalcev, 
nastopajočih in kako drugače sodelujočih. 
Na trgu je zaigrala Ribniška godba, ki ji je 
sledil nastop mažoretk, nato pa sta zbrane 
nagovorila župan Blaž Milavec in minister 
za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. 
Župan je spomnil, da Tržni dan predstavlja 
dan trgovanja in obuja tradicijo izdelovanja 
obrti, ter opozoril, da je prav les lahko 
naša velika razvojna priložnost. Minister 
Bogovič je pohvalil ohranjanje tradicije 
in organiziranje Tržnega dne. Dejal je, da 
je to pomembna in dobra lastnost občin, 
kot je naša, hkrati pa je izpostavil izzive 
in priložnosti s področja izkoriščanja in 
obdelave lesa kot močnega gospodarskega 
potenciala naših krajev.

V nadaljevanju programa na trgu, ki 
sta ga povezovala Nadja Zobec in Nejc 
Drobnič, smo obiskovalci lahko spremljali 
pisano paleto nastopajočih. Tisti, ki smo 
se kljub vročini sprehodili po sodraških 
ulicah, smo imeli kaj videti. Znova smo si 
lahko ogledali, kako poteka izdelovanje 
suhorobarskih in drugih domačih izdelkov, 

Zvečer je trg napolnila množica obiskovalcev, 
ki so prisluhnili Tamburaškemu orkestru Sodražica 
in Triu Dalmatinke ter se zabavali ob komičnih 
zapletih v gledališki igri, ki je nastala pod vodstvom 
Karmen Kordiš.

lahko smo poskusili domače 
dobrote na stojnici Šedržank 
ali se preprosto podali po 
nakupih. V avli osnovne 
šole je bila tokrat na ogled 
razstava Simona Lavriča 
iz Podklanca. Umetnik je 
razstavil neverjetno živo 
naslikane živali, ob katerih 
je obiskovalcem zastajal dih.

V senčnem kostanjevem 
parku so se v dobrem 
vzdušju pomerile ekipe, ki 
so se prijavile za kuhanje 
ciganskega golaža.
Tekmovalo je šest ekip. Nekatere so bile nadvse 
slikovite in so ob kuhi poskrbele še za zabavni 
program, druge so se bolj osredotočile na 
pripravo golaža, iz vseh kotličkov pa je prijetno 
dišalo. Obiskovalci so kupili največ golaža 
od ekipe »Ložani« in jim tako podelili naziv 
najboljši ciganski golaž po izboru obiskovalcev. 

Po izboru strokovne komisije je 
zmagala ekipa »Konca vas-2«. Po 
končanem tekmovanju so kostanjev 
park napolnili mladi in mladi po 
srcu, ki so pripravili pisane delavnice 
za otroke ter ponudili alternativno 
in sproščujoče glasbeno razvedrilo. 
V tem času pa se je na osrednjem 
prizorišču razvila že tradicionalna 
veselica z melodijami Ansambla 
Franca Miheliča.
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Oder mladih
Piše in fotografira: Žiga Lovšin, predsednik MKS

Na Tržnem dnevu ni bilo zgolj trgovanja s takšno in 
drugačno robo ter veselice z domačimi superzvezdniki, pač pa 
je bil postavljen še en oder, za katerega najbrž ni vedel vsak 
obiskovalec. Nasproti zdravstvenega doma je nekaj dogajanja 
organiziral tudi Mladinski klub Sodražica. Pripravili smo 
ustvarjalne delavnice za otroke: nogomet, barvanje s kredami 
po asfaltu in risanje »psoglavca« na velike plošče z luknjami 
za namene fotografiranja. Poleg tega so se v naši organizaciji 
odvijali še hoja po vrvi med drevesi, koncert bluzovske in 
rockerske glasbe (igrale so skupine EpiCenter, kitarsko-
orgličarski duet bratov Erič in Martin Ramoveš Band) ter 
ogled finala evropskega nogometnega prvenstva na velikem 
platnu v parku. 

Kolesarska maratona
Piše in fotografira: Miran Štupica, ŠD Sodražica

ŠD Sodražica – kolesarska sekcija je v okviru letošnjih 
Psoglavskih dnevov organizirala že 13. kolesarski maraton Po 
domovini rjavega medveda. Da ta maraton zasluženo nosi to ime, 
dokazuje podatek, da sta Janez Mihelič 
in Miran Štupica ob pregledu ter 
zavarovanju proge v zgodnjih jutranjih 
urah na poti v resnici srečala medvedko 
z mladičem. 

V soboto, 30. 6. 2012, ob 09.00 uri 
se je na startu pojavilo 43 kolesarjev z 
gorskimi kolesi (med njimi celo kolesar 
iz Maribora), ki so se v spremstvu 
gasilcev iz Zamostca odpravili po 
ustaljeni progi iz Sodražice do Vagovke 
in naprej do doma na Travni Gori. Od 
tu je proga vodila po lepi gozdni cesti vse do Ogenjce in Prevagila, 
kjer se cesta obrne proti Jelenovem Žlebu. Proga poteka dalje v 
smeri Zadolja, skozi Ribnico in Jurjevico nazaj do Sodražice. 
Čeprav maraton nima tekmovalnega pridiha, je v Sodražico prvi 

Hvala PGD, ki so nam prijazno odstopili prostor za vaje, 
Društvu kmečkih žena Ribnica za posojene kostume, 
gospe Marini za posojene rekvizite ter Studiu M za 
masko. 

Karmen Kordiš

V nedeljo, 1. 7. 2012, smo imeli na Tržnem dnevu dobrodelno 
stojnico, kjer ste si lahko kupili ročno izdelane izdelke slovenskih 
ustvarjalk, lahko pa ste si tudi sami izdelali škatlico, v katero lahko 
»skrijete« darilce. Ves izkupiček od prodaje je bil namenjen Roku 
Arku iz Lipovšice. Akcija je bila uspešna, saj smo zbrali kar 160 
evrov. Zbrani denar smo že izročili družini Arko. Predvidoma 
bodo z njim zaščitili hišno dvigalo pred vodo. Hvala vsem, ki ste 
bili del te posebne zgodbe.

Marina Vesel-Lukić, Mavelu.com

Hvala gasilcem PGD Zamostec in PGD Sodražica, reševalni 
postaji Ribnica, OŠ Janeza Debeljaka Loški potok, Jožetu Lovka, 
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, vozniku kombija Srečku Benčini, 
kuharju Primožu Prijatelju, Občini Sodražica in vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k varni izvedbi kolesarskega maratona.

Miran Štupica, predsednik ŠD Sodražica

Na letošnjih Psoglavskih dnevih 2012 je na pomoč priskočilo 
165 ljudi. HVALA vam. Vsak par rok je pripomogel k mozaiku 
uspeha prireditve. HVALA sodraškim društvom, ki ste pomagali 
pri Psoglavskih dnevih, in HVALA sponzorjem, brez katerih nam 
ne bi uspelo izpeljati tridnevnega dogajanja.

Organizacijski odbor Psoglavski dnevi 2012

Projekt Oder mladih 2012 je dobro uspel, za kar gredo zasluge 
tudi našima finančnima podpornikoma, in sicer Občini Sodražica 
in podjetju Riko team d.o.o. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste tako 
ali drugače pomagali pri izvedbi: članom MKS za pripravo in 
pospravljanje prizorišča ter delo za točilnim pultom, Janku Smislu 
za ozvočenje, Urhovim za izposojo bal, gospe Henigman za 
električno napeljavo, PE Pletilnica za material za postavitev odra, 
Boštjanu Miheliču za tovornjak ter TD Sodražica za dodelitev 
prostora in uporabo njihovega točilnega pulta. Se vidimo 
naslednje leto!

Žiga Lovšin, predsednik MKS

pripeljal domačin Matjaž Pucelj, ki je imel ob prihodu v cilj tega 
nekaj več kot 40-kilometrskega maratona še toliko moči, da je 
dvignil kolo nad glavo in ga prinesel v cilj. Poudariti je treba, da 
so razen nekaj počenih zračnic, vsi udeleženci srečno pripeljali do 
cilja, kjer so iz rok sodraškega župana Blaža Milavca prejeli medalje 
ter majice ŠD Sodražica.

Po startu odraslih kolesarjev so 
na vrsto prišli najmlajši udeleženci. 
Ob spremstvu staršev ter članov ŠD 
Sodražica se jih je zbralo kar 15. Proga 
je vodila najprej do Lipovšice, kjer je 
bil planiran krajši postanek. Od tu so 
po posvetu s starši krenili kar do Nove 
Štifte. Klanec najmlajšim pravzaprav 
sploh ni delal težav, več težav so imeli 
starši, ki so komaj sledili mladim 
kolesarjem. Pod lipo na Novi Štifti so se 
otroci okrepčali, pregledali svoja kolesa 

in se v skupini previdno pripeljali do Podgorske ceste v Sodražici. 
Zadnjih 100 metrov jim žilica ni dala miru, da ne bi malce podirkali 
do cilja, kjer so prejeli zaslužene medalje, okrepčilo in še nekaj 
koristnih sponzorskih predmetov Zavarovalnice Triglav Ljubljana.
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Dobrodelnost za Roka uspela (2. del)
Za skupino pobudnikov piše: Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica

Istočasno z organizacijo koncertov smo se odločili, da bi v letu 2011 zbirali 
plastične zamaške za Roka. Aktivnost zbiranja plastičnih zamaškov je na šoli 
potekala že prejšnja leta – saj smo zbirali zamaške v letu 2009 za Anžeta in v 
letu 2010 za Mijo. 

Na šoli smo v decembru 2010 izdelali plakat za humanitarno akcijo za 
našega Roka in ga v času, ko smo vabili na dobrodelni koncert, posredovali 
tudi vsem osnovnim šolam in vrtcem v bližnji in širši okolici ter jih povabili k 
sodelovanju. Učenci so z veliko zagnanostjo prinašali zamaške na dogovorjeno 
mesto in spodbujali drug drugega.  Opaziti je bilo, da se pogosto ustavljajo 
ob plakatu v avli šole. Razmišljali pa so tudi o zdravju kot največji vrednoti, 
saj so večkrat rekli, da premalo cenimo, kar imamo. Hkrati smo vsaj malo 
pripomogli k ozaveščenosti, kako prav je, da odpadke, razno embalažo, plastiko 
itd. pravilno ločujemo, saj s tem prispevamo k ohranjanju okolja in smo hkrati 
koristni. Zamaške npr. lahko predelujejo v različnih obratih. Učenci so k akciji 
zelo odgovorno pristopili in takoj po začetku aktivnosti prinašali cele vreče. 
Akcija zbiranja zamaškov za Roka je stekla v družinah vseh učencev šole in 
otrok vrtca. Tudi vsi zaposleni na šoli smo sodelovali in pogosto polnili vreče. 
Naše šolsko skladišče je že po dveh tednih postalo pretesno, zato smo zaprosili 
podjetje Fragmat in direktorja gospoda Žgajnarja, da nam je odstopil prazno 
halo. Dogovor o odkupu zamaškov je stekel s podjetjem MPI (metalurgija, 
plastika, inženiring) Reciklaža iz Črne na Koroškem. Zbrane zamaške  podjetje 
MPI predela v plastične akumulatorske ovoje.   Z zbiranjem zamaškov je bilo 
zbranih 3.210 €. Največ zaslug za to imajo učenci in zaposleni naše osnovne 
šole, pa tudi otroci okoliških  vrtcev in šol, saj so jih  zbrali 10.700 kg. Za lažjo 
predstavljivost je to kar 892 polnih stolitrskih vreč po 12 kg zamaškov v eni.

V akcijo zbiranja zamaškov so bili poleg učencev OŠ Sodražica, otrok vrtca 
Sodražica vključeni tudi učenci OŠ Ribnica, učenci OŠ Loški Potok, učenci 
OŠ Nova vas, OŠ Stara Cerkev, OŠ 
Fara, OŠ Stari trg pri Ložu, OŠ Vide 
Pregarc Ljubljana, OŠ Cvetko Golar 
Škofja Loka, OŠ Škofja Loka – mesto, 
otroci vrtca Ribnica in vrtca Nova vas, 
stanovalci doma Prizma, gojenci VDC 
Murenčki, ki so našo šolo in Roka 
obiskali kar dvakrat ter številni posamezniki. Akcije smo 
se lotili sami na šoli, bi bilo pa dobro, če bi po različnih 
koncih Slovenije imeli dogovorjena mesta, kjer bi zbirali 
zamaške za Roka in jih odvažali.  Seveda pa je v tem času 
potekalo še nekaj podobnih aktivnosti zbiranja zamaškov 
za druge otroke, ki so prav tako potrebni pomoči in odziv 
je bil bolj regijsko oziroma krajevno naravnan.

Tudi Tamburaški orkester Sodražica je svoje glasbene 
aktivnosti v letu 2011 začel prav s sodelovanjem na  
dobrodelnem koncertu in tekom leta tudi z drugimi 
dobrodelnimi aktivnostmi in zbiranjem prispevkov. Na 
božičnem koncertu, 25. decembra 2011, so tudi tamburaši 
znova dodali majhen kamenček v mozaik dobrodelnosti. 
Na koncertu je bilo možno s prostovoljnimi prispevki 
kupiti podarjene slike Maticove etno hiše, ki so bile razstavljene v dvorani. 
Gospod Ivan Šega je v dobrodelni namen za Roka Arka podaril slike udeležencev 
slikarske kolonije v letu 2010 in 2011. Tematika slik je bila vzeta iz neposredne 
okolice Ravnega dola in vsem dobro znane Nove Štifte z okolico, nekaj pa je 
tudi tihožitja. Sliko Srčnost pa je v dobrodelni namen za Roka podarila tudi 
prof. likovne umetnosti Teja Tegelj, ki je zaposlena na OŠ Sodražica. S prodajo 
sedmih slik na božično novoletnem koncertu smo zbrali 920 €. 

V sklad dobrodelnosti so del svojih sejnin namenili tudi svetniki 
Občinskega sveta Sodražica v mandatnem obdobju 2010–2014. Tudi učenci 
šole in obiskovalci prireditev, ki so se odvijale v okviru dneva odprtih vrta v 

decembru 2010 in decembru 2011 ter v okviru Dneva 
druženja treh generacij so s prostovoljnimi prispevki 
pomembno prispevali k realizaciji zastavljenih projektov. 
V petek, 17. februarja 2012, smo v dvorani šole organizirali 
dobrodelni glasbeno-gledališki večer. Prireditev so obogatili 
člani ansambla Kolovrat. Na prireditvi je bilo možno kupiti 
tudi darovane slike Maticove etno hiše. Ta večer smo v 
skladu dobrodelnosti zbrali 1.146 €. Številni posamezniki 
so nakazali sredstva na račun tudi ob izpeljavi dogodkov, 
prireditev ter ob raznih objavah v mediji. Tako se je z 
donacijami in prostovoljnimi prispevki številnih učencev, 
občanov, drugih posameznikov, organizacij, sosednjih občin 
… na računu nabralo kar 7.751 €.

Sredstva so se zbirala na računu in skrbno ter odgovorno 
smo pobudniki za pomoč  Roku v  sodelovanju z družino 
iskali najprimernejše možnosti za realizacijo zastavljenih 
ciljev. Pobudniki za pomoč družini, župan Blaž Milavec, 
predstavnica občinske uprave Petra Marn, občan Tadej 
Levstek, računovodja šole Marija Škulj in ravnateljica 
šole Majda Kovačič Cimperman smo se redno sestajali in 
natančno pregledali vse prejete donacije ter spremljali potek 
aktivnosti izpeljave nakupa vozila in vgradnje dvigala. Vsa 
plačila, nakup kombi vozila, vgradnja in predelava vozila za 
invalida in plačilo vgradnje dvigala so potekala transparentno 
in preko UJP aplikacij direktno na podjetja. Družina Arko 
je aktivno sodelovala pri realizaciji projektov, pridobila vse 
potrebne predračune in iskale najoptimalnejše rešitve tako 
pri nakupu vozila kot pri vgradnji hišnega dvigala. 

Novo kombi vozilo smo Roku slovesno predali na 
Dnevu druženja treh generacij, v soboto 7. maja 2011. 
Kombi vozilo s potrebnimi prilagoditvami za invalida je bilo 

kupljeno pri podjetju Avtotehna Vis in je stalo 28.158,49 
€. Drugi del našega projekta dobrodelnosti je bila izgradnja 
invalidskega dvigala v domači hiši. Dvigalo je v aprilu in 
maju 2012 vgradilo podjetje Inovacija iz Miklavža. Skupni 
znesek investicije je 10.850 €. Račun za dvigalo je v  deležu 

9.590 € že poravnan, saj je tudi društvo 
distrofikov dodalo 520 € v dobrodelni 
namen za Roka. Za preostali manjkajoči 
znesek računa v vrednosti 740 € pa še 
vedno zbiramo sredstva na posebnem 
računu. Trenutno še poteka akcija zbiranja 
zamaškov in upamo, da  jih bomo do 31. 
8. uspeli zbrati dovolj, da bomo plačilo 
dvigala v celoti realizirali. 

V veliko veselje pa nam je, da smo tudi 
v šoli uspeli pridobiti dvigalo, ki bo služilo 
tako Roku kot drugim učencem. V sklopu 
izgradnje prizidka šole in nove športne 
dvorane smo v času lanskoletnih poletnih 
počitnic pridobili to izjemno pomembno 
pridobitev za šolo. Vsa gradbena dela so 

bila opravljena v juliju in avgustu, montažna dela vgradnje 
pa v jesenskih mesecih.  Na dnevu odprtih vrat šole, 1. 
decembra 2011, smo dvigalo tudi slovesno prevzeli  v 
uporabo. Slavnostni trak na otvoritvi je prerezal prav Rok, 
ki se je s spremljevalcem tudi prvi popeljal na ogled likovnih 
delavnic v zgornje nadstropje in v podpritličje šole. Tako si 
je Rok prvič lahko v celoti ogledal prostore šole.

Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali 
in sodelovali pri dobrodelnih akcijah, ter vsem, ki ste bili 
dobrodelni,  tako v imenu Rokove družine kot v imenu 
pobudnikov za dobrodelnost v Sodražici.

Otvoritev dvigala v šoli; 
foto: Jernej oblak

ROK,
ČIM BOLJ VESELO JE TVOJE SRCE,

TEM SVETLEJE SIJE SONCE.                  
(Romano Guardini)
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Postali smo pomembna, prepoznavna in spoštovana organizacija
Piše: Cvetka Vesel

Težko je na nekaj strani revije spraviti petdesetletno 
delo DU, zato so tu bolj nanizane kot opisane številne 
dejavnosti, ki so potekale in še vedno potekajo za člane 
društva, za ostale starejše občane in širšo skupnost. DU 
je prostovoljno, interesno, nestrankarsko in humanitarno 
združenje upokojencev. Kljub temu so nekatere 
dejavnosti povezane s finančnimi sredstvi, materialnimi 
in prostorskimi pogoji dela. Za realizacijo le-teh je 
članarina premajhen dohodek. Tako DU že vrsto let dobi 
precej sredstev iz razpisov Občine Sodražica ter od Zveze 
društva upokojencev Slovenije za projekt »Starejši za 
starejše«. OŠ Sodražica, Balinarski klub, Smučarski klub 
in  PGD nam prijazno odstopijo prostore za prireditve 
in vadbo. Najbolj prisrčno pa je, ko nas na prireditvah 
razveselijo šolarji.

Šport: za vsakogar nekaj
Organiziranega športa v društvu dolgo ni bilo. Že pred tridesetimi leti so 

potekale aktivnosti za  oživitev organizirane športne dejavnosti in formiranje 
tekmovalnih ekip, ki bi zastopale naše društvo na športnih igrah upokojencev. 
Čeprav formiranje ni uspelo, to še ne pomeni, da se člani društva niso športno 
udejstvovali. Aktivno so sodelovali in še vedno sodelujejo pri različnih 
športnih dejavnostih, pohodništvu, balinanju, smučanju, rekreaciji, jogi.  

Stvari so se začele spreminjati po letu 2003, ko  je bil imenovan odbor za 
šport. Vodstvo odbora je prevzel Andrej Kovačič iz Sodražice. V naslednjih 
letih mu je uspelo sestaviti tako moško kot žensko ekipo alpskih smučarjev. 
Obe ekipi sta na tekmovanjih dosegali zavidljive rezultate. Spodbujeni z 
dobrimi rezultati smučarjev so ob podpori Občine Sodražica leta 2006 
organizirali tekmovanje v veleslalomu v okviru 31. športnih iger upokojencev 
Dolenjske v Izverju. Domači tekmovalci so zopet dosegli dobre rezultate.  DU 
Sodražica se je še nekajkrat prijavilo za izvedbo tekmovanja v veleslalomu, 
vendar so izvedbo preprečile zime brez snega. Letos jim je ponovno uspelo, 
organizacija je bila odlična, a žal brez uspehov domačih tekmovalcev.   

Vidne rezultate dosegajo tudi domači balinarji. Moška balinarska ekipa 
tekmuje že pet let in sodi med najmočnejše ekipe v Pokrajinski zvezi društev 
upokojencev Dolenjske, vedno je bila med prvimi tremi. Zadnja leta se ji 
je priključila še ženska ekipa, ki se pridno vzpenja po lestvici navzgor. Lani 
je domače društvo prevzelo organizacijo 36. športnih  iger upokojencev 
Dolenjske v balinanju in se 
tudi pri tem dobro izkazalo. 
Na upokojenskih igrah 
vsako leto sodeluje še ekipa v 
pohodništvu.

Rekreativne dejavnosti 
naj bi bile zanimive in 
namenjene vsem bolj ali manj 
aktivnim upokojencem. Taki 
imajo letos možnost krepiti 
svoje zdravje na delavnici 
z zgovornim imenom »Z 
dotikom do zdravja«, ki jo 
vodi Katarina Arko.

V teh letih so bila aktivnim članom za njihovo delo podeljena številna 
društvena priznanja.  Alojz Adamič je dobil priznanje Pokrajinske zveze 
društva upokojencev Dolenjske. Olga Bregar je tako dobila Pisno priznanje 
Zveze društva upokojencev Slovenije za svoje dolgoletno delo, Milan 
Štupica pa je za večletno uspešno predsedovanje DU Sodražica prejel zlato 
plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije  in naziv častnega člana DU 
Sodražica.

Upokojenci smo upravičeno ponosni na uspešno prehojeno 50-letno 
obdobje. Postali smo pomembna, prepoznavna in spoštovana organizacija 
civilne družbe. Število članov in različnih delovnih skupin dokazuje, da 
člani društvu zaupajo in ga jemljejo za svojega. To daje zagotovila, da bo to 
društvo živelo in delovalo v korist vseh upokojencev tudi vnaprej. Ni težko, 
če stopijo skupaj ljudje, ki vedo kaj hočejo. Kot pravijo: »Tam, kjer je volja, 
je tudi pot!« Te pa med sodraškimi upokojenci ni nikoli manjkalo.

Naši balinarji na poti k pokalu 
Foto: Marija Golob 

Če delo ni po pravilih, 
nočem biti zraven
Pogovor s Francem Češarkom
Piše: Nina Pirc Vovčko

Preprost, skromen, natančen in izjemno bistrega 
duha. Takšen je bil moj prvi vtis o Francu Češarku, 
ko sva se za ta pogovor srečala na njegovem 
domu. 19 let je prostovoljno opravljal funkcijo 
blagajnika v DU Sodražica. Da je delo društva lahko 
nemoteno potekalo, pa je bil včasih, kot pravi sam, 
tudi »deklica za vse«.

V DU Sodražica ste 19 let opravljali funkcijo 
blagajnika. Za to ste imeli tudi poklicno podlago.
Ko sem bil mlad, sem delal v finančni stroki, opravljal 
sem poklic trgovskega poslovodje. Leta ‘45 sem 
nastopil kot vajenec, leta ‘57 sem postal poslovodja in 
leta ‘90 izpolnil pogoje za upokojitev. Milan Štupica 
in Marta Urh sta me takoj povabila k sodelovanju 
v DU. Delo v knjigovodstvu mi je ležalo, rad sem se 
tudi izobraževal, saj me je vedno zanimalo finančno 
poslovanje. Tudi če formalno gledano nisem imel 
znanja, sem se neformalno veliko učil. Pri meni je 
tudi tako – če delo ni 
po pravilih, nočem biti 
zraven.

»Zelo vesten je bil.«

Milan Štupica

Sreča je , da ljubezen za večnost ostane.
A tudi , da ta večnost mini .
A najbolj, da čez leta postanejo rane

radost, ki greje in sploh ne boli .

       T. Pavček
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Brez kulture ne gre, saj sta petje in igranje stalna spremljevalca vseh prireditev, na 
področje kulture pa prav tako sodijo obujanje starih običajev in literarni prispevki.

Tamburaši imajo v Sodražici že dolgo tradicijo. Tamburaški zbor sicer ni deloval pod 
okriljem DU, vendar je pred 30 leti ali več v njem igralo veliko naših takratnih članov. DU 
Sodražica jim je 1983 prispevalo sredstva za nakup novega glasbila. 

Člani DU so bili tudi člani pevskih zborov, ki so delovali na našem območju. Na občnem 
zboru leta 2001 je prvič zapel upokojenski pevski zbor – kvartet. V njem so peli Ivo Smisl, 
Ivan Francelj, Milan Štupica in Peter Štupica. Takrat so izvolili tudi odbor za kulturo in 
prosveto, za predsednika odbora je bil imenovan Ivo Smisl. Ob tej priložnosti so povabili 
vse člane, ki imajo posluh in veselje do petja, naj se pridružijo pevskemu zboru društva. 

V naslednjih letih se je postopoma oblikoval 
pevski zbor – oktet , ki pogosto nastopa za 
upokojence, na občinskih prireditvah in 
proslavah ter v domovih za starejše občane. 
Izdali so tudi svojo zgoščenko s 16 narodnimi 
pesmimi. Etno skupina naših članic od leta 2007 redno nastop na Tržnem dnevu z »našo« 
stojnico. Vsako leto pobrskajo po spominu in po podstrešju in tako se rojevajo ideje … 
Prvo leto so predstavile, kako so naše babice predle volno, krpale nogavice, vezle prte. 
Naslednja leta so prale na »riflu«, likale z likalnikom na žerjavico, pletle iz ličkanja, pražile 
ječmen ter kuhale kavo in »češplovo kašo«. Nazadnje so se predstavile kot žanjice, ki se 
s polnimi »kulci« snopov žita vračajo s požete njive. Obiskovalce so popeljale nazaj v 
življenje naših prednikov, predstavile stare običaje, jedi in predmete, ki odhajajo v pozabo.

Naj omenim še našo literarno ustvarjalko Ivanko Oražem, ki redno pripravlja 
upokojenske kulturne prireditve, nastopa na upokojenskih Dnevih kulture in piše v 
Suhorobarja. Njena čuteča razmišljanja lahko prebiramo tudi tokrat.

Kultura: od pevskih zborov do literarnega ustvarjanja

Upokojenski kvartet je prvič zapel na 
občnem zboru 2001  
Foto: Zinka Štupica

Kakšno je bilo vaše delo, ko ste nastopili 
funkcijo blagajnika?
Najprej sem se seznanil z delom. Kmalu 
nato smo vzpostavili kartotečno evidenco 
vseh članov, za boljši pregled smo uvedli 
dvostavni način knjiženja. Seznam članov 
smo letno ažurirali, skrbel sem, da smo 
pobrali članarino. Vodili smo tudi evidenco 
vzajemne pomoči, pri kateri so člani 
doživljenjsko vplačevali v sklad, ta denar pa 
so po njihovi smrti dobili njihovi sorodniki, 
recimo za stroške pogreba. Društvo se je vse 
do leta 2006 vzdrževalo iz članarine – iz tega 
vira smo izpeljali občne zbore in pogostitve 

jubilantov. Ravno toliko je bilo, da smo shajali. Sicer pa sem 
pripravljal finančna poročila za občne zbore in letno bilanco 
po obrazcih, poročila za davčni urad in AJPES. Veste, delo 
blagajnika je vsako leto isto, teče po nekih pravilih.

Pa vendar se je v tem obdobju marsikaj spremenilo, pričeli 
ste pogosteje sodelovati z občino Sodražica.
Občina nam je pogosto priskočila na pomoč. Ko so obnavljali 

občinsko stavbo, smo sredstva prispevali tudi upokojenci, tako da imamo sedaj na 
razpolago sobo za sestanke in druženje, ki jo je občina kasneje tudi adaptirala. Občina 
nam je pomagala pri izvedbi športnih iger leta 2006, po letu 2007 smo se prijavljali na 
razpise za sredstva za delovanje, tako da smo lahko izpeljali določene projekte. V tem 
času so se spreminjali tudi pravila, predpisi in standardi, tako da sem hodil na predavanja, 
da smo lahko nemoteno delovali.

Kaj vas je motiviralo, da ste vztrajali tako dolgo obdobje?
Volitve organov potekajo na 4 leta in dolgo časa enostavno ni bilo zamenjave, zato 
smo ostali. Ko je manjkal recimo tajnik, sem bil kar »deklica za vse«, da je delo lahko 
teklo naprej. Sicer pa smo vsi sodelovali in vsak je nekaj prispeval. Sicer pa smo potem 
ustanavljali različne sekcije, npr. kulturno, športno, humanitarno, da smo tako pridobili 
več aktivnih članov. Leta 2009 sem videl, da delo postaja rutinsko, da ni več energije, tako 
da sem bil na občnem zboru razrešen in sem vso dokumentacijo predal naprej. Zdaj je 
blagajničarka Andreja Vesel, ki je bolj na tekočem in tudi dela z računalnikom.

Kakšni pa so vaši spomini na dogajanje v DU?
Bila so dobra in slaba leta. Včasih ni bilo interesa, kar človeka seveda potre, spet drugič 
se je dogodkov udeleževalo veliko ljudi, pa je bilo spet bolje. Bil sem na skoraj vseh 
sestankih, na izletih smo bili praktično že povsod. Bili smo aktivni, zato smo tudi veliko 
dosegli. Vendar nisem rad nekje napisan, vedno sem raje delal.

»Lahko je vzgled 
vsem generacijam 
– pri teh letih, pa 
peš iz Sodražice 
na Triglav!«

Cvetka Vesel

Franc Češarek je tudi član ekipe sodraških 
upokojencev v orientacijskem pohodništvu na 

Športnih igrah upokojencev Dolenjske
Foto: Marija Golob

Naše upokojenke prikazujejo stare 
običaje na Tržnem dnevu  

Foto: Zdenka Lušin
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Novoštiftarski lipi
Piše in fotografira: D. V.

Nova Štifta, ki se je nekoč imenovala 
Brinov grič, bi bila dandanes brez zadržkov 
lahko tudi Lipov grič. Verjeli ali ne, ponaša 
se z več kot 40 lipami, med katerima pa 
izstopata dve, ki zagotovo sodita med deset 
najdebelejših lip v Sloveniji, saj ima prva 

Še pred začetkom počitnic je župan sprejel in obdaril letošnje devetošolce, ki 
so bili po uspehu vsa leta med odličnimi. Knjižnega darila – 100 mest sveta – so bili 
iskreno veseli, saj so knjigo takoj po prejemu navdušeno prelistavali in komentirali 
vsebino. Letos je bilo med obdarjenci kar osem devetošolcev in res so bili nekaj 
posebnega. Po besedah razredničarke Vide Čampa je bila nekaj posebnega cela 
generacija devetošolcev, saj jih je 9. razred kar 14 zaključilo z odličnim uspehom, 
poleg tega pa so se izkazali tudi na mnogih drugih področjih.
Med bodoče umetnike, pravnike, arhitekte, novinarje, učitelje in še katere se bodo vpisali letošnji devetošolci, ki so bili vseh devet let med odličnjaki: Klara 
Arko, Maja Gornik, Ana Janež, Blaž Krajnc, Simona Petrič, Sara Šega, Urban Šilc, Lea Troha z županom Blažem Milavcem in razredničarko Vido Čampa.

Rekordno število odličnjakov pri županu
Piše in fotografira: Darja Vetrih

obseg 849 cm, druga pa 798 cm. Stari sta 
zavidljivih 370 let, četudi je na tabli napisanih 
10 let manj. Je pač tabla tudi že stara deset 
let. Najdebelejša lipa na Slovenskem pa je 
Najevska lipa, ki pravzaprav ni lipa, ampak 
lipovec. Po podatkih Zavoda RS za varstvo 
narave je stara 500 let (nekateri ji pripisujejo 
celo 700 let) in raste na Ludranskem vrhu nad 
Črno na Koroškem. Z obsegom 1005,6 cm naj 
bi bila tudi najdebelejše drevo v naši državi.
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Po upokojitvi živim v dolini, obdani s 
hribi in porasli z gozdovi. Številni potočki 
se kot srebrni trakovi zvijajo po njej in 
žuborijo, kot bi se neprestano pogovarjali s 
stvarstvom. Obzorje, ki obdaja dolino, mi daje 
občutek zavetja, hkrati pa me nenehno vabi k 
odkrivanju novih možnosti in meja. Košček 
neba, ki ga zjutraj uzrem z okna svojega 
doma, me napolni s hvaležnostjo. V tej moji 
pokrajini vladata tišina in mir. Sonce počasi 
pokuka izza hriba, potem pa se svetloba veselo 
razlije in iz vsakega drevesa, cveta, grma in 
kamna izvabi njegovo prisotnost. Pogled na 
pokrajino je veličasten. V vsakem letnem času 
mi ponuja vedno nove podobe in možnosti, ki 
budijo v meni čudenje in hranijo domišljijo. 
V zimskih nočeh prekriva zemljo čudovito 
belo pregrinjalo, stkano iz neštetih biserov, ki 
jih nežno plemeniti lunin soj, sončna jutra pa 
razkrivajo neizmerno lepoto diamantov, ki se 
lesketajo v vsakem letnem času, v vseh barvnih 
odtenkih v travi, grmovju, na drevju. Kakšno 
bogastvo! Moja hiška stoji na samem, ven iz 
vasi, naslonjena v breg tik ob poljski cesti, ki 

Tudi samota
Piše: Ivana Oražem

pelje do znanih Kadic, kjer je vztrajna voda 
izdolbla v skale oblike kadi. Hiško obdaja vrt, 
vrt objemata dva potočka, vsak s svoje strani. 
Tam si čaplja pripravlja svoj zajtrk, mene pa 
pomirja njuno žuborenje in odnaša težave in 
skrbi. V objemu ceste in potokov je travnik, 

kjer rastejo številna 
zelišča. Skrbno jih 
gojim, nabiram 
zase, za mimoidoče, 

prijatelje, stare in bolne ter jih podarjam. 
Delam tinkture, mazila, sušim čaje, pridelujem 
zdravo zelenjavo. Vsako jutro od pomladi do 
jeseni se sprehodim po vrtu in naberem sveža 
zelišča za čaj. Lep pogled na šopek v skodelici, 
kako dober je šele okus. Vam je zadišalo?  
Lahko pridete in poskusite.

Sem zbudila vtis, da živim sama in 
osamljena? To nikakor ne drži. V hiški živijo 
polhi, ki jih privabijo orehi. To so glasni 
sostanovalci, zvečer se zdi, da premetavajo 
deske po hiši. Vsako jesen mi pridejo pomagat 
obirat orehe še veverice, na njivi pa pridno 
pomagajo pospravljat pridelke miši, voluharji, 
zajci in srne. Še vedno je vsega dovolj zame in 
še za koga.

Kadar se potepam s prijazno psičko Kalo 
po bližnji in daljni okolici, se godijo čudeži. 
Seveda jih doživlja vsak človek z odprtim 
srcem in odprtimi očmi. Takšen postaneš 
takrat, ko se znebiš vseh strahov in skrbi in 
živiš le za danes, za ta trenutek, ko izčistiš 
svoj ego ter postaneš lahek in sprejemljiv 
samo za lepoto in dobroto. Po smrti moža, 

že med njegovo težko boleznijo, sem postala 
bolj modra. Ko namreč posvečamo pozornost 
drugim, se začne prijazna samopozaba. 
Takrat zorimo in rastemo v brezpogojni 
ljubezni, duša se prebudi in iščemo izpolnitev. 
Srečo najdemo v drobnih stvareh in v tem, 
da poleg sebe osrečujemo tudi druge. Na teh 
poteh sem se že osemkrat srečala z medvedi. 
Tik pred menoj je prečkalo cesto sedem košut 
in prekrasen jelen. Doživetje, ki hrani dušo 
še mesece in leta. Ko mi poide energija, me že 
pogled na krožeče kanje dvigne in napolni. 
Kadar pa zagledam z okna svojega doma 
zaljubljeni ples skrivnostnega ruševca, sem v 
resnici priča čudežu. Nekoč sem hodila med 
visoko travo v jutranji rosi in nekaj vlažno-
mehkega se je dotaknilo moje noge. Ne boste 
uganili, komaj nekaj ur stara srnica me je 
verjetno zamenjala za mamo, ki se je zaradi 
mojega prihoda nekam oddaljila. Naslednji 
dan sem videla vso srnjo družinico ob potoku.

Tako čudežna je moja dolina. V njej 
živim večinoma srečno, v sozvočju sama s 
seboj, s svojimi otroki, vnukoma, bližnjimi, 
z vsem svetom, zlasti z naravo. Vsak dan 
v prostranstvu narave, v hoji na Goro, je 
meditacija, ki prinaša mir in spokoj, včasih 
tudi drobce žalosti, ki pa se hitro porazgubijo, 
kot oblaki v vetru. Lahko razmišljam, ujamem 
kakšno lepo misel in jo delim še z drugimi 
upokojenci, kadar me zvabijo na izlete DU 
Sodražica, na razna srečanja, k petju v 
društvenem zboru, humanitarni dejavnosti 
… in tako se pletejo in krepijo vezi s svetom.

je lahko lepa



DRUŠTVA

julij / avgust 2012                                                                                                                                                                             SUHOROBAR     13 12     SUHOROBAR                                                                                                                                                                             julij / avgust 2012

V kuhinji s Šedržankami
Golaž po cigansko
Recept: Slava Arko, Evelin Lipužič in Marjan Lunder
Zapisala in fotografirala: Štefka Joras

Na Tržnem dnevu smo v kostanjevem parku imeli kaj videti, 
vonjati in okusiti. Ekipe z vseh vetrov so se namreč pomerile na 
1. tekmovanju v kuhanju ciganskega golaža. Pred pričetkom so 
iz rok organizatorjev vse prejele meso in čebulo, ostale sestavine 
so si priskrbele same. In tako se je kurilo, rezalo, pražilo, dušilo, 
mešalo, okušalo … Šest ekip, šest receptov. Predstavljamo vam, 
kako se je kuhanja lotila ekipa Šedržank, za piko na i tokrat 
s pridruženim »Šedržanom«. Poleg ciganskega golaža so 
poskrbeli še za pristno cigansko vzdušje, o čemer priča njihova 
slikovita oprava. Kdo ve, morda pa je prav v tej skrivnost dobrega 
ciganskega golaža?

CIGANSKI GOLAŽ 
Potrebujemo:
1,5 kg govedine
1,5 kg svinjine
1,5 kg divjačine
5 kg čebule
1,5 kg krompirja
0.9 kg svinjske masti
1 kg sveže zelene paprike
1kg sveže rdeče paprike
1 kg paradižnika

Priprava:
Raztopljeni masti dodamo narezano čebulo 
in jo svetlo popražimo. V različnih časovnih 
presledkih dodajamo na kocke narezano 
meso (govedina, divjačina, svinjina), 
solimo in dušimo. Na pol mehkemu mesu 
dodajamo narezano papriko, sesekljan 
česen, nastrgano korenje, kose krompirja in 
paradižnik. Prilijemo vodo, pustimo počasi 
vreti in občasno premešamo. Pol ure preden 
postrežemo, po okusu dodamo še nasekljane 
kumarice, peteršilj, šetraj in brinove jagode. 
Golaž ob koncu začinimo s cvičkom. 

Količina:
Iz navedenih sestavin pripravimo približno 15 
litrov golaža.

Dodatki po okusu:
šetraj
brinove jagode
malo korenja
peteršilj
česen 
poper 
kisle kumarice
cviček

V čem je po njihovo skrivnost ciganskega golaža?

Za začetek pošteno podkurimo

SKUPAJ LAHKO 
PONOVNO 

NARIŠEMO NASMEH 
NA OTROŠKA USTA! 

Nina, Ines, 
Natalija in Mateja

Smo skupina štirih mamic, ki smo si nadele ime Srčne mamice. 
 

• Zbiramo prazne, še uporabne kartuše.

Naša skupina ima svojo spletno stran in elektronski naslov, preko katerega nas 
lahko kontaktirate, če bi nam tako ali drugače lahko priskočili na pomoč. 

Spletni naslov: http://srcnemamice.weebly.com/
E-pošta: drobtinice.srece@gmail.com.

Srčne mamice
• Otroške oddelke slovenskih bolnišnic skušamo 
opremiti z igračami, knjigami, pesmicami in risankami 
ter s tem polepšati bolnišnične dneve bolnim otrokom.

KAJ 
POČNEMO?

• Z zbiranjem osnovnih sredstev (oblačila, oprema, hrana) 
pomagamo otrokom iz socialno šibkih družin. 

Dan 
gospodinj 
na Robu 
Piše in fotografira: 
Petra Marn

Društvo podeželskih žena Velike Lašče je 
tudi letos organiziralo »Dan gospodinj«, ki je 
bil 29. julija, ko je godovala zavetnica gospodinj 
sveta Marta. Velikolaške gospodinje, ki pod 
vodstvom Bojane Dolšak delujejo že dalj časa, 
od leta 2003 pa se ponašajo tudi s praporom 
in svojo nošo, so na praznovanje povabile tudi 
članice sosednjih društev z namenom poudariti 
vlogo in pomen gospodinje v današnjem času. 
»Dneva gospodinj«, ki se je začel s sveto mašo, 
nadaljeval pa z druženjem in s pogostitvijo, so se 
udeležile tudi Šedržanke.
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Jubilejni 15. oratorij 2012
Piše: Jasna Janež, foto: Ana Arko

Letos se v naši župniji lahko pohvalimo že s 15. oratorijem. 
Kot vsa leta do sedaj smo tudi letos animatorji radi »darovali« 
svoj prosti čas ter ga namenili radoživim in razigranim otrokom. 
»Grem jaz!« je bilo geslo, ki nas je spremljalo skozi cel teden 
našega druženja. Ta misel naj bi nas spodbudila k razmišljanju o 
naših dolžnostih, solidarnosti in pomoči drugim. 

Z zanimanjem smo si vsak dan ogledali zgodbo, ki je 
govorila o vsakdanjem življenju Marije Dominike Mazzarello, 
soustanoviteljice Družbe hčera Marije Pomočnice. 

Na letošnjem Oratoriju smo imeli kar precejšen repertoar 
gostov, nekateri od njih so nas obiskali v okviru projekta Pletemo 
mreže. Obiskal nas je župan Blaž Milavec, ki je vodil delavnico 
izdelovanja ptičjih hišic, slikar Simon Lavrič nam je predstavil 
umetnost slikanja, s. Marta Zadravec je podrobno opisala Marijo 
Dominiko, sodnik Janez Šilc je sodil igre, misijonar Ivan Turk 
nam je povedal marsikaj koristnega za življenje, Simon Virant se je izkazal pri 
vodenju katehez. Naš župnik Franc Bizjak pa nam je, kot vsako leto, podelil 
blagoslov.

En dan v tednu smo se potepali po vipavski vojašnici, kjer so nam postregli 
z vojaškimi »poslasticami«. Pokazali so nam, kako se meče bomba, v muzeju 
smo si lahko ogledali prizore 1. svetovne vojne, ki pričajo o takratnem krutem 
življenju. Na videoposnetku so prikazali današnje bodoče vojake, ki se urijo 
za ta poklic. 

Da bi vse letošnje trenutke – ujete tudi 
v objektiv – ohranili v lepem spominu, smo 
tudi letos izdali oratorijski časopis. V njem 
vam smo vam pripravili nekaj utrinkov 
z oratorija, od intervjuja s s. Marto do 
fotografij in še mnogo drugih podrobnosti. 

Ptičjo hišico izdelaš takole …

Na izlet, hura! Tokrat v vojašnico

Fantje so ponosni na novi 
kompostnik

ZAKAJ SE BLISKA IN GRMI?
•	 Ker se trčijo oblaki. (Tilen, 7 let)
•	 Ker Jezus glasno koraka. (Jan, 7 let)
•	 Ker je oblak poln vode. (Črt, 7 let)
•	 Blisk nastane iz elektrike. (Nejc, 8 let)

KAKO VEMO, DA SMO ODRASLI?
•	 Takrat ko veliko jemo in spimo. (Matic, 6 let)
•	 Ko smo stari 27 let. (Petra, 7 let)
•	 Ko gremo sami na WC. (Ines, 7 let)
•	 Ko znamo vse. (Ajda, 7 let)

KAKO NASTANEJO PTIČJI MLADIČKI?
•	 Ptički jih rodijo. (Alen, 6 let)
•	 Izvalijo se iz jajčka. (Tomaž, 6. let)
•	 Iz jajčec, ki jih zvali mama ptica. (Kim, 6 let)
•	 Iz jajc, mama jih vali 20 minut. (Ines, 7 let)

Časopis je na voljo zadaj v cerkvi, tule pa vam za 
pokušino dodajamo anketo o tem, kako najmlajši 
gledajo na svet okoli nas. Oglejte si okvirčke! Takole, 
pa se je naše popotovanje končalo. Upamo, da se nam 
pridružite tudi drugo leto. Torej – reci: »Grem jaz!«

Ali Klub mame Marjete še obstaja? 
Piše: Ljubica Košir, foto: Ana Arko

Klub mame Marjete (MM) v okviru KRESNIČKE deluje že sedmo 
leto. Poleg salezijank sotrudnic, ki se trudimo delovati po zgledu mame 
velikega vzgojitelja, učitelja, očeta in prijatelja mladih sv. Janeza Boska, 
v našo skupino prihajajo vse tiste mame, ki velikodušno pomagajo pri 
izvedbi oratorija, ki z nami romajo (zaradi recesije malo manj), ki imajo 
odprte oči in ušesa v prid mladih in ljudskih slojev, ki se znajo z nami 
veseliti in morda tudi jokati, kadar jo to potrebno. Morda se včasih zdi, da 
naš glas malo potihne in ne delujemo, a še zdaleč ni tako. 

V Klubu MM skrbimo tudi za našo duhovno rast in različne oblike 
izobraževanja, saj vemo, da je vsako »baterijo« potrebno tudi napolniti, 
da more zopet zasvetiti. Po svojih močeh, poleg vsakdanjih obveznosti 
v svojih družinah, veliko ur prostega časa namenimo predvsem za 

dobrodelnost med mladimi in za mlade. Pred 15 leti smo 
bile sotrudnice pobudnice prvega oratorija v Sodražici, 
ki smo ga izpeljale pod vodstvom sester HMP in don 
Boskovih salezijancev ter naših prvih animatorjev. Med 
prvimi zavzetimi animatorji je naš vrli Ernest, ki že 15 
let vztraja pri oratoriju, sedaj v vlogi koordinatorja Kluba 
KRESNIČKA. Njegova zavzetost za delo z mladimi tudi 
danes ni nič manjša kot na prvem oratoriju, nasprotno, 
vedno ima veliko idej, kaj bi še lahko ponudili mladim za 
koristno in dejavno preživljanje prostega časa.

Zares z velikim veseljem spremljamo mlade, ki so 
bili pred leti udeleženci oratorija, danes pa z veliko mero 
velikodušnosti, potrpežljivosti in odgovornosti vodijo 
oratorij. Vsi se trudimo za dobro medgeneracijsko 
sodelovanje, ki je pri naših skupnih projektih gotovo 
potrebno. Lepo se je družiti in sodelovati z mladimi, ki so 
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lepo vzgojeni, spoštljivi, ki znajo in zmorejo 
v svoji mladostni razigranosti prisluhniti 
bližnjemu, ponuditi roko, priskočiti na 
pomoč, ponuditi prijazno besedo … 
Vsako skupnost sestavljamo različni 
ljudje in se moramo zavestno izogibati 
vseh »negativnih energij«, kot se reče 
v sodobnem jeziku, saj le-te lahko rušijo 
tudi dobre medčloveške odnose. Kristjani 
temu rečemo tudi glavni grehi, torej 
napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, 
požrešnost, jeza, lenoba. 

V duhu medsebojnega spoštovanja 
in razumevanja se vsak po svojih močeh 
trudimo ves teden oratorija. Letos smo 
mame iz Kluba MM vodile aranžersko 

delavnico, kjer smo z otroki izdelovali 
okraske za darila in spoznavali osnove 
aranžiranja. Mnoge mame so se ves teden 
trudile v kuhinji in prav »pregorevale« 
od dela in vročine. Naj omenim le čez 
400 palačink in 15 čudovitih sončnic iz 
kruhovega testa, ki so jih naše velikodušne 

mame spekle ob 15-letnici oratorija. To 
delo v tisti hudi vročini zares ni bilo »mačji 
kašelj«. 

Brez ljubezni do mladih tega napora 
ne bi zmogle, tudi za plačilo ne! 

V upanju in zaupanju, da bomo zmogle 
storiti še kaj dobrega, vabim vse mame 
dobre volje, da se nam pridružite. Morda 
ima katera izmed vas, ki te vrstice berete in v 
našem klubu ne delujete, pa ste zaskrbljene, 
če le-ta še obstaja, tudi kakšen predlog za 
boljše delovanje? Imamo različne talente – 
prirojene in pridobljene. Če le-te združimo 
ter jih damo na razpolago bližnjemu, 
smo gotovo v svojem srcu najbolj srečni. 
Poskusimo!

Muzejsko društvo Ribnica je bilo ustanovljeno 18. maja 2012. Trenutno je v 
društvo včlanjenih 39 članov, ki se združujemo z interesom iskanja in varovanja 
kulturne in naravne dediščine na območju občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Velike Lašče, Videm Dobrepolje in Bloke.

Muzejsko društvo zbira in organizirano povezuje zainteresirane osebe, ki 
želijo sodelovati pri ohranjanju domoznanstva v zgodovinskem, geografskem, 
narodopisnem in naravoslovnem pogledu. Prav tako bo društvo organiziralo 
in prirejalo okrogle mize, sestanke, strokovna srečanja, strokovna predavanja, 
razstave in podobno. Za člane in drugo zainteresirano javnost bo društvo enkrat 
na leto pripravilo strokovno ekskurzijo z ogledom kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti posameznih krajev, muzejskih razstav tako doma kot tudi v tujini. 
Društvo bo sodelovalo s sorodnimi društvi in organizacijami na področju 
ohranjanja in varovanja kulturne in naravne dediščine tako v lokalnem okolju in 
izven njega, z Muzejem Ribnica pa bo sodelovalo pri preučevanju zgodovinskih 
in  etnografskih dogodkov.

Članstvo je prostovoljno. V veliko zadovoljstvo mi je, da so med sedanjimi 
člani tudi mlajše generacije, ki naj bi ravno preko društva spoznavale svoje 
korenine in krepile svojo identiteto. Vse tiste, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja z 
našo kulturno in naravno dediščino, vabimo, da se nam pridružite.

Naj vas na tem mestu seznanim z nekaterimi dogodki, ki jih bo društvo 
organiziralo še letos. Na temo raziskovanja rodoslovja pripravljamo predavanje 

Ustanovljeno Muzejsko društvo Ribnica
Piše: France Ivanec, predsednik društva

v Loškem Potoku, ki ga bo imel Vlado Mohar, 
ob 140-letnici rojstva Jožeta Plečnika pa bo o 
njegovem delu in življenju imel predavanje mag. 
Anton Berčan. Obeležili bomo 80-letnico prof. 
Janeza Debeljaka (okrogla miza), predvidoma v 
novembru 2012. Z zakoncema Alenko in Filipom 
Pakiž smo dogovorjeni, da bosta pripravila razstavo 
o pokrivalih iz Ribniške doline iz obdobja začetka 
prejšnjega stoletja. 

Od občanov pričakujemo, da boste naše 
aktivnosti podprli, zato se vam že vnaprej 
zahvaljujemo za vse predloge in pobude. Da bi 
lahko v kar največji meri realizirali predviden 
program, naprošamo fizične in pravne osebe za 
finančno pomoč društvu. Hvaležni bomo za vsak 
finančni prispevek.

V društvu se zavedamo, da imajo zgodovinski 
dokumenti in muzejski eksponati velik pomen 
še zelo dolgo po njihovem nastanku. Marsikdo 
ima doma najrazličnejše predmete, ki so jih naši 
predniki uporabljali v vsakdanjem življenju, prav 
tako pa tudi ohranjeno arhivsko gradivo – pisne vire 
(listine, stara pisma, pogodbe, slike, razglednice 
in drugo gradivo). Če ste jih pripravljeni izročiti 
Muzeju Ribnica, nas obvestite na spodaj navedene 
naslove, preko katerih smo vam na voljo tudi za 
druge informacije in pojasnila v zvezi z delovanjem 
društva.

KONTAKTNI PODATKI
Muzejskega društva Ribnica 

in Muzeja Ribnica

E-pošta: muzejskodrustvoribnica@gmail.com  
in muzej.ribnica@amis.net

Splet: www.muzesjkodrustvoribnica.si 
in www.ribnica-muzej.si

Tel. št.: 01/835 03 76
Mobitel: 040 758 165 in 040 274 688

Sami smo odgovorni za svoje zdravje, psihično in fizično počutje.
Društvo Joga VVŽ Ribnica vas vabi, da naredite nekaj zase.

NAŠE TELO JE VRT, 
A NAŠA VOLJA VRTNAR
Harmonija telesa, duha in duše

V septembru se pridružite 

začetni ali nadaljevalni vadbi JOGE 
pod strokovnim vodstvom v Sodražici v OŠ, vsak ponedeljek ob 19.30.

NOVOST LETOŠNJE SEZONE je 12-urni tečaj 
PO LICENCI SAVININE JOGE OBRAZA 

in/ali vadba JOGA TELESA IN OBRAZA hkrati
Pokličite nas na:  041 316 989 ali 041 397 789

Spletna stran: www.jogaribnica.si
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Slovenski futsal je dobil novo strokovno literaturo, 
luč sveta je ugledalo delo Tadeja Levstka. Knjiga nosi 
preprost in jedrnat naslov: Futsal.

Kako se počuti avtor?
Zadovoljen sem. To je bilo veliko breme vse od aprila, 
zdaj je to za mano. Dejansko pa gre za več kot deset let 
dela, ki sem ga opravil v mlajših selekcijah.

Zakaj odločitev za tako delo?
Videl sem kolege, ki so to storili v različnih športih. 
Zato sem želel tudi sam prispevati našemu športu – 

futsalu. Hotel sem pomagati mladim trenerjem, saj literature s tega področja ni 
ravno veliko.

Kaj ste naredili?
V mojem delu najdejo trenerji vse o pripravi na trening, 
poudarek pa je na ogrevanju. Vsi vemo, kako pomemben 
element je to pri vsakem treningu. Velik poudarek dajem 
sistematičnemu delu. Po prvem delu in ogrevanju sledijo še 
informacije in navodila za nadaljnji potek treninga.

Še nekaj ste dodali?
Nekaj prostora sem namenil tudi prekinitvam. Tako padajo 
in se dosegajo zadetki. Zadeva se mi je zdela zelo zanimiva, 
vse to je preizkušeno v praksi. To ni nekaj zakoličenega, želel 
sem dati le nekaj smernic, na trenerjih pa je, da preizkušajo 
in iščejo nove načine prekinitve.

Poletna liga »Sodražica 
2012« gre proti koncu
Piše in fotografira: Tadej Levstek

 

Tadej Levstek izdal knjigo o futsalu 
Poudarek na ogrevanju in prekinitvah
Piše in fotografira: D. P.

Koliko časa ste knjigo pripravljali?
Več kot dve leti. Recenzijo je potem pripravil Dušan 
Razboršek, s katerim sva se spoznala na trenerski 
poti. Tudi njega je pot vodila iz malega nogometa v 
futsal. Veliko sva se pogovarjala, bil pa je tudi eden 
ključnih mož in motivatorjev, da sem se odločil, da 
svoje zapiske iz Worda prenesem v delo, ki je danes 
tu med nami.

V pomoč so vam bili tudi v matičnem klubu 
Extrem Fragmat.
Na tem mestu bi se zahvalil vsem mojim igralcem, s 
katerimi sem imel priložnost sodelovati. Kar nekaj 
ekip se je nabralo v teh letih. Na treningih sem lahko 
ugotavljal, kaj je dobro in kaj ne. Svoje mi je dalo tudi 
poučevanje na šoli. Hvala vsem mojim strokovnim 
sodelavcem, v prvi vrsti pa Jožetu Zidarju.

Ostajate v trenerskih vodah?
Malce si bom oddahnil po precej zahtevnih desetih 
letih, za mano je lepo obdobje, a fantje v našem 

klubu morajo dobiti še kaj več in drugega 
trenerja. Sam pa bom vodil selekcijo U18. Cilj 
je jasen – skozi mlajše selekcije dobiti igralce, ki 
bodo zapolnili mesta v domači članski vrsti.

Bi še kaj dodali?
Nisem še rekel zadnje. S to knjigo sem dobil 
obilo energije, mislim, da se ne bom ustavil. 
Sem takšen človek. Upam, da še kaj sestavim in 
napišem v pomoč mladim trenerjem, da bodo 
lahko lažje delali. Težko je začeti trening, če ne 
veš, kaj bi naredil …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KMN LOŠKI POTOK
KMN KOT
LEPOVČE
VELIKE LAŠČE
GORA
KMN ZAPOTOK
GLOBEL
SLEMENA
ZAMOSTEC
KOK PIT BAR
VETERANI
ODPISANI

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
6
5
4
3
3
1
1
0
0

0
1
0
1
1
1
3
2
1
1
2
1

0
0
2
2
3
4
3
4
7
7
7
8

49:7
28:8
40:9
20:14
24:17
22:26
13:12
23:17
9:19
18:48
11:43
8:45

27
25
21
19
16
13
12
11
4
4
2
1

+42
+20
+31
+6
+7
-4
+1
+6
-10
-30
-32
-37

Tako kot vsako leto do zdaj je neutrudni 
nogometni zanesenjak Stane Hočevar tudi letos 
organiziral občinsko ligo v malem nogometu. 
Liga se je skozi vsa ta leta zelo dobro »prijela«, 
saj v njej tudi letos sodeluje dvanajst moštev, 
katerih igralci prihajajo iz različnih krajev in 
občin, kar tekmovanje še dodatno popestri. Na 
letošnjem prvenstvu so do zdaj največ pokazali 
igralci Loškega Potoka, ki so skozi celo prvenstvo 
nastopali zelo suvereno in prepričljivo. Seveda pa 
najdemo za njimi tudi še ekipo iz Kota, Lepovč 
in Velikih Lašč, ki tudi ne zaostajajo veliko. 
Nekaj manj od pričakovanega so pokazali igralci 
Gore, Zapotoka, Globeli in Slemen, katerim bo 
za preboj bolj pod vrh najverjetneje zmanjkala 
kakšna točka. Spodnji del lestvice pa krojijo igralci 
Zamostca, Kok pit bara, Veteranov in Odpisanih, 
ki si bodo do konca prvenstva poskusili izboriti 
čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem.

Lestvica po 9. krogu:
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V nedeljo, 17. 6. 2012, se je ob 9.00 na zunanjih 
športnih površinah ob OŠ Sodražica končal še zadnji 
zaključni turnir ŠD Extrem za najmlajše v sezoni 
2011/12. Turnir je potekal na več igriščih sočasno, 
potekal je za starostne kategorije U7, U9, U11 in U13, 
in sicer iz vseh Extremovih nogometnih šol (Ribnica, 
Sodražica, Loški Potok in Bloke). 

Starostne kategorije so bile oblikovane že z letniki, 
ki bodo veljali v novi tekmovalni sezoni.

•	 U7 – letniki 2006 in 2005 – travnato igrišče
•	 U9 – letniki 2004 in 2003 – travnato igrišče
•	 U11 – letniki 2002 in 2001 – asfaltno igrišče 
•	 U13 – letniki 2000 in 1999 – asfaltno igrišče 

Med samim turnirjem je med 9.30 in 10.30 v 
dvorani ob OŠ Sodražica potekal tudi roditeljski 
sestanek za starše vseh otrok, ki so nastopali za ŠD 
Extrem. Na roditeljskem sestanku so bili predstavljeni 
krajša analiza sezone 2011/12 in načrti za sezono 
2012/13. Pomemben del roditeljskega sestanka so 
bila tudi vprašanja in predlogi staršev. Turnir se je 
končal okrog 11.30. Sledila je razglasitev rezultatov in 
podelitev značk nogometaša za tiste, ki so letos med 
letom opravljali spretnostne naloge preko NZS. 

Poleg vseh nastopajočih in njihovih staršev so bili na zaključno prireditev 
povabljeni prav vsi člani ŠD Extrem (še posebej pa člani selekcij (U15, U18, 
U21 in člani) ter strokovni in tehnični delavci). Po končani prireditvi je za vse 
člane društva sledil še piknik.

Kujejo se že novi načrti za prihajajočo sezono 2012/2013, za katero 
upamo, da bo ravno tako uspešna, kot vse do zdaj. Komaj tudi že čakamo, da 
preizkusimo novo športno dvorano, ki bo gotovo dodaten motiv za dobre igre 
in rezultate.

Zaključek sezone v ŠD EXTREM 2011/2012 za najmlajše selekcije
Piše in fotografira: Tadej Levstek

Izpolnili začrtane cilje
Piše: Dominik Bartol, foto: Marko Mihelič
   

KMN Zapotok je edina ekipa iz predela 
občine Sodražica, ki je nastopala v Ligi za 
pokal Kot (Ribniški ligi). Pred začetkom 
smo si za omenjeno ligo zadali cilj, da se 
uvrstimo v prvo polovico lestvice. Nastopalo 
je enajst ekip. Tako je bil cilj končati vsaj na 
6. mestu. Na koncu smo osvojili končno 5. 
mesto in s tem že izpolnili vse zastavljene 
cilje pred letošnjo sezono.

T – tekme, Z – zmage, R – remiji, P – porazi, D – dani zadetki, P – prejeti zadetki, 
GR – razlika v golih (zadetkih), T – točke

M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ekipa
Lepovče
Divji Jezdeci
KZN Čebo
FC Rafut
KMN Zapotok
Transport Čampa
Pumpe
FC Grčarice
AC Bukovna
FC Šminkerji
Alf - F

T
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Z
9
9
7
6
4
4
4
2
2
1
1

R
1
0
0
1
2
1
1
1
1
2
2

P
0
1
3
3
4
5
5
7
7
7
7

D
43
53
28
39
30
30
24
31
23
15
16

P
8
18
26
31
30
32
33
52
34
30
36

GR
+35
+35
+2
+8
0
-2
-9
-21
-11
-15
-20

T
28
27
21
19
14
13
13
7
7
5
5

V Ligi za pokal Kot so za KMN Zapotok zaigrali: Gregor Puželj (V) (K), Sandi 
Puželj, Peter Arko, Dominik Bartol, Matej Mihelič, Ivan Pakiž, Jaka Gumilar, Jani Kožar, 
Klemen Oblak, Damjan Čampa, Simon Košir, Jan Kožar. Ponovno bi se radi zahvalili v 
prvi vrsti sponzorjem, ki nam močno olajšajo nastopanje v tekmovanjih: Elektroservis 
Igor Benčina s.p., Frizerstvo Ksenja Kožar s.p., Frizerstvo Brigita Puželj s.p., Alojz 
Čampa s.p., Dušan Puželj, Stane Čampa, Marjan Pajnič s.p., Ludvik Pajnič s.p., Miran 
Bartol, Janko Gorše, Branko Krulič, Žaga Lušin s.p., Lado Lušin s.p., Tomaž Lušin, 
Seking d.o.o., Anton Govže.
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Maraton Franja
Piše: Miran Štupica, foto: Matjaž Arko

Člani ŠD Sodražica – kolesarska sekcija, so se udeležili 
letošnjega Maratona Franja na 159 km. Posamezni rezultati 
niso pomembni, važno je le, da so vsi na cilj prišli brez poškodb 
in brez težav na sami progi. Zmagovalci so tako ali tako vsi, ki so 
premagali to kar dolgo razdaljo.

 

Za tek se ni bati
Piše in fotografira: Miran Štupica

Dne 23. 6. 2012 sta se mlada člana ŠD Matjaž Pucelj in Aleš 
Štupica udeležila letošnjega Olimpijskega teka v Kopru, na katerem 
je sodelovalo kar 500 tekačev iz vse Slovenije ter zamejstva. Na teku 
sta sodelovala tudi nekdanja vrhunska športnika ter olimpijca Petra 
Majdič in Primož Peterka.

Dne 24. 6. 2012 sta se tekača udeležila še teka ŠD Povž Stara 
Vrhnika na 4,5 km dolgi razdalji. V svoji starostni kategoriji sta 
zasedla 9. in 10. mesto, kar 
je bilo nekako v sredini vseh 
udeležencev. Kot kaže se 
za starejšimi sodraškimi 
rekreativnimi tekači počasi 
pojavljajo mlajši in se za tek 
očitno ni bati. To je še posebej 
razveseljivo glede na to, da 
ŠD Sodražica namerava v letu 
2013 organizirati množičen 
tek v okviru Dolenjskega 
pokala (trasa in termin še nista 
določena).

Dne 10. junija 2012 je bilo v Krškem še zadnje dejanje 
letošnje balinarske sezone v okviru Območne balinarske 
zveze Dolenjske. Odigran je bil namreč pokalni turnir 
četvork vseh 6 ekip – pod okriljem OBZD. Pokalni 
zmagovalci so tako postali igralci domačega kluba BK 
Krško, ki so se letos ovenčali kar z dvema naslovoma. 
Predsednik OBZ Dolenjska Tadej Košmrlj iz Sodražice 
jim je poleg pokala za osvojitev prvega mesta v pokalnem 
tekmovanju podelil še pokal za zmago v ligaškem 
tekmovanju. Po turnirju je bilo na vrsti še družabno 
srečanje vseh balinarjev. Kot zanimivost pa je potrebno 
omeniti, da so za drugo ekipo Sodražice nastopile 
sodraške upokojenke s pomočjo Staneta Petriča.

VRSTNI RED POKALNEGA TEKMOVANJA:

1. BK KRŠKO
2. BK SODČEK KOČEVJE
3. SODRAŽICA 1 (Jože in Tadej Košmrlj, Marko Matelič, 
France Vesel in France Henigman)
4. DRSKA NOVO MESTO
5. GAJ KOČEVJE
6. SODRAŽICA 2 (Darinka Žagar, Beba Matelič, Marinka Turk
in Stane Petrič)

Na vsakoletnem balinarskem turnirju v Lazcu sta sodelovali 
dve sodraški ekipi. Ob odlični organizaciji domačinov in udeležbi 
osmih ekip iz bližnje okolice ter Bele krajine je končni zmagovalec 
postala ekipa Sodražica 2, ki je v finalu premagala ekipo Kočevja. 
Za zmagovalno ekipo (ob kateri je potrebno navesti, da so sodraške 
balinarke za četrtega člana vzele medse kar predsednika BŠK 
Sodražica Borisa Mateliča) so nastopali: Darinka Žagar, Marinka 

Turk, Angelca Dečman in 
Boris Matelič. Ponovno se 
je torej pokazal tisti dobri 
stari pregovor V SLOGI JE 
MOČ. 

KONČNI VRSTNI RED:

1. SODRAŽICA 2
2. KOČEVJE
3. DRAGA
4. SODRAŽICA 1
5. GORSKI KOTAR
6. MIRNA
7. SEMIČ
8. INSTALACIJE

Balinarji ne počivajo
Piše: Miran Štupica, foto: Damjan Martinčič in Marinka Turk
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KONČNI VRSTNI RED:

1. SODRAŽICA 2
2. KOČEVJE
3. DRAGA
4. SODRAŽICA 1
5. GORSKI KOTAR
6. MIRNA
7. SEMIČ
8. INSTALACIJE

Sofinanciranje druge društvene 
dejavnosti, programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in programov 

športa v letu 2012

a) REDNE DEJAVNOSTI
USTANOVA MALI VITEZ 100,00 EUR
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA 
SLOVENIJO RIBNICA

400,00 EUR

DU SODRAŽICA 300,00 EUR
SOŽITJE RIBNICA 200,00 EUR
ŽUPNIJSKA KARITAS SODRAŽICA Humanitarna dejavnost 600,00 EUR
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST 
RIBNICA

150,00 EUR

DRUŠTVO MLADINSKI CEH
MC KRESNIČKA SODRAŽICA Šedrški živ žav

50,00 EUR

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
Socialni program

100,00 EUR

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE
Kegljanje

150,00 EUR

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ OSEB Z DOLGOTRAJNIMI 
TEŽAVAMI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA, CSD 
RIBNICA Srečanje članov tekom leta

200,00 EUR

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE, SKUPINA 
ZA SAMOPOMOČ RIBNICA
Enodnevni izlet Skupine za samopomoč Ribnica

200,00 EUR

DU SODRAŽICA Starejši starejšim 500,00 EUR
KLUB ZARJA RIBNICA Klub zdravljenih alkoholikov 200,00 EUR
DRUŠTVO MLADINSKI CEH
MC KRESNIČKA SODRAŽICA Oratorij Sodražica

1.450,00 EUR

b) PROJEKTI

TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA 1.561,35 EUR
KLUB HARMONIKARJEV URŠKA  1.194,75 EUR
KED MATICOVA ETNO HIŠA 826,76 EUR
DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE SODRAŽICA 629,36 EUR
MK SODRAŽICA 587,26 EUR
KUD FANTJE OD FARE SODRAŽICA 520,55 EUR
DU SODRAŽICA (MPZ) 350,25 EUR
KOMORNI ZBOR »P. STANISLAV ŠKRABEC« 218,51 EUR
DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE SODRAŽICA (OTROŠKI 
PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE SODRAŽICA)

111,21 EUR

TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA 
Božično-novoletni koncert

273,00 EUR

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA ZAMOSTEC
20. trad. tekm. harmonikarjev Urška
Zaigraj na vasi
10. revija domačih ansamblov

273,00 EUR
180,00 EUR 
273,00 EUR

KED MATICOVA ETNO HIŠA
Slikarska kolonija 
Kiparska kolonija
Predavanja »Osebnostna rast«

273,00 EUR
180,00 EUR 
273,00 EUR

MK SODRAŽICA 
Oder MKS v okviru Tržnega dne
Jazz večer 
Glasbena mineštra

273,00 EUR
180,00 EUR 
273,00 EUR

KUD FANTJE OD FARE SODRAŽICA
Letni koncert

273,00 EUR

KOMORNI ZBOR »P. STANISLAV ŠKRABEC«
Letni koncert

273,00 EUR

c) KULTURNI PROJEKTI

a) REDNA DEJAVNOST KULTURNIH 
DRUŠTEV

b) KULTURNE PRIREDITVE

KED MATICOVA ETNO HIŠA
Tisk knjige »Profesor«

1.000,00 EUR

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje 
drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. 
RS, št. 41/08) je Občina Sodražica objavila javni razpis 
za sofinanciranje druge društvene dejavnosti v Občini 
Sodražica za leto 2012. Skupna višina proračunskih 
sredstev znaša 4.600,00 EUR in se je dodelila upravičencem 
za sofinanciranje: 

Prav tako je bil v 73. številki Suhorobarja na podlagi 
Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08) objavljen 
javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Sodražica za leto 2012. Iz proračuna bodo sofinancirani 
naslednji izvajalci in njihovi kulturni programi, prireditve in 
projekti v skupni višini 10.000,00 EUR, in sicer:

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov 
športa v Občini Sodražica za leto 2012, Pravilnika o merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08) in Letnega programa športa 
Občine Sodražica za leto 2012 bodo iz proračuna leto 2012 
sofinancirani naslednji izvajalci oz. njihovi športni programi in 
prireditve v višini 14.500,00 EUR. 

KMN SODRAŽICA
Nogometni turnir na travi za člane
Občinska liga v malem nogometu Sodražica 2012

170,00 EUR
300,00 EUR

ŠD SODRAŽICA
Novoletni pohod na Travno Goro
Prvomajski pohod na Pristavo
Veteranski rokometni turnir bratov Fajdiga
Kolesarski maraton po domovini rjavega medveda
Pohodi po sodraški pešpoti

90,00 EUR
140,00 EUR
140,00 EUR
350,00 EUR
100,00 EUR

TŠD GORA
Nogometni turnir na Gori
Turnir v namiznem tenisu na Gori
Pohod na Kamn grič

340,00 EUR
90,00 EUR
90,00 EUR

ŠD EXTREM
Turnir za osnovnošolce
Značka nogometaša za najmlajše
1. Extremov dan futsala 2012
Pripravljalni turnir pred pričetkom nove sezone

140,00 EUR
150,00 EUR
220,00 EUR
200,00 EUR

BALINARSKI KLUB SODRAŽICA
Psoglavski turnir
Dvojice DOBZ

350,00 EUR
400,00 EUR

DU SODRAŽICA 
Balinanje moških in žensk Dolenjske regije
Veleslalom – regijsko

140,00 EUR
90,00 EUR

a) ŠPORTNE PRIREDITVE

ŠPORT OTROK IN MLADINE
Društvo mažoret Sodražica
ŠD Extrem

1.000,00 EUR
1.100,00 EUR

ŠPORTNA REKREACIJA
KMN Sodražica
ŠD Sodražica
Balinarski klub Sodražica

830,00 EUR
1.810,00 EUR
1.410,00 EUR

KAKOVOSTNI ŠPORT
ŠD Extrem
Balinarski klub Sodražica

3.500,00 EUR
1.350,00 EUR

b) DELOVANJE DRUŠTEV IN KLUBOV

Pripravila: Petra Marn



OBVEŠČAMO

1. Izplačila prejemkov po vojni zakonodaji do konca 
leta 2012 in prehod na nov način izplačevanja 
prejemkov po vojni zakonodaji z letom 2013

Denarni prejemki po vojni zakonodaji (invalidnine, dodatki, 
doživljenjske mesečne rente in drugi prejemki po zakonih) se 
ne bodo več izplačevali prvi delovni dan v mesecu za tekoči 
mesec, temveč prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Na 
nov način izplačil se bo v celoti prešlo v letu 2013. V prehodnem 
obdobju v letu 2012 pa mesečni prejemki dospejo v izplačilo:

•	 za julij 2012                            
•	 za avgust 2012                          
•	 za september 2012                     
•	 za oktober 2012                         
•	 za november 2012                      
•	 za december 2012                      

2. Ukinitev pravice do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev 
vojnega nasilja
V vseh treh tako imenovanih “vojnih zakonih” se ukine pravica 
do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ter pravica do 
povračila potnih stroškov. 

6.7.2012
13.8.2012
19.9.2012
25.10.2012
3.12.2012
2.1.2013

 
3. Zvišanje starosti za uveljavitev pravic po Zakonu o 
vojnih veteranih iz 50 na 55 let starosti 

Osebam s priznanim statusom vojnega veterana se zviša starost 
za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 50 na 55 
let starosti, kar pomeni, da je za uveljavitev pravic po zakonu 
potrebno dopolniti starost 55 let in izpolnjevati ostale zakonske 
pogoje. Še naprej pa bo do veteranskega dodatka upravičen 
vojni veteran, ki mu je bila pravica do veteranskega dodatka že 
priznana in tudi ob prevedbi v letu 2012 še ne bo star 55 let. 
Veteranski dodatek lahko obdrži v primeru, če delež prejemkov 
na družinskega člana ne preseže 497,15 EUR osnove za odmero 
veteranskega dodatka. 
 
4. Pravica do zdravstvenega varstva (dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje) 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se od 1. 1. 2013 zagotavlja 
le vojnim veteranom, ki so prejemniki veteranskega dodatka 
oziroma izpolnjujejo pogoje za pridobitev veteranskega dodatka 
in so stari 55 let. Do sedaj dodeljena pravica do dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja se zagotavlja le do 31. 12. 2012, po 
tem datumu pa le ob izpolnjevanju na novo določenih pogojev. 
Pravica do zdravstvenega varstva ostane nespremenjena za osebe 
s statusom vojnega invalida in osebe s statusom žrtve vojnega 
nasilja. 

OBVESTILO 
za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 - v nadaljevanju ZUJF), ki je začel veljati 31. 5. 
2012, je prinesel spremembe tudi na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, in sicer: 

ROKODELSKI CENTER RIBNICA  
v letu 2012/13 RAZPISUJE 

IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE
1. letnik PLETARSKE ŠOLE
Naučili se boste osnovnih znanj pletarstva. Osnovna 
materiala pri uporabi bosta vrbovo šibje in leska. 
Naučili se boste vseh postopkov pletarstva, od tega, 
kako poiskati les v gozdu, kako ga pravilno skladiščiti 
in obdelati s pomočjo orodij, do samega pletenja v 
končni izdelek. Pod vodstvom štirih mentorjev se boste 
naučili izdelati sedem različnih izdelkov: košaro, košek, 
holandarico, peharček, cekar, otroško košarico ter 
pladenj.

2. letnik PLETARSKE ŠOLE 
Je namenjen nadgradnji znanja, ki so ga udeleženci 
že pridobili v lanskem letu pletarske šole. Zopet bo 
potrebno obnoviti znanje izdelovanja leskovih viter, 
naučili pa se boste pletenja zahtevnejših oblik košev. 
Tudi iz vrbovega šibja boste izdelali večje pletarske 
izdelke, obema gradivoma in tehnikam pa bomo 
dodali še pletenje izdelkov iz ličkanja. 

1. letnik LONČARSKE ŠOLE Udeleženci lončarske šole 
se boste seznanili z različnimi vrstami gline, barvami za glino, 
ornamenti ter postopki ročne obdelave gline (oblikovanje iz 
kačic, trakov, valjanih plošč). Posamezne glinene dele boste pod 
vodstvom mentorice sestavljali v celoto. Naučili se boste izdelati 
10 različnih izdelkov.

2. letnik LONČARSKE ŠOLE
Udeleženci lončarske šole se boste seznanili z oblikovanjem gline 
na lončarskem vretenu ali kolovratu. Naučili se boste osnovnih 
tehnik oblikovanja od oblikovanja osnovne forme – cilindra in iz 
tega razvili še druge, kompleksnejše oblike izdelkov.  
 

Za več informacij in prijave, ki jih zbiramo 
do 15. septembra, 

smo vam na voljo na elektronskem naslovu 
info@rokodelskicenter-ribnica.si, 

na telefonski številki 01/836 11 04 
ali pa v Rokodelskem centru od ponedeljka do petka 

med 9. in 17. uro.

Oba letnika obeh šol bosta potekala od oktobra 2012 do 
marca 2013, enkrat tedensko, dan in uro pa bomo določili 

po dogovoru z udeleženci na informativnem sestanku. 
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ŽREBANJE NAGRAJENCEV 
NAGRADNE KRIŽANKE

Za nagradno križanko, ki je bila objavljena v prejšnji 
številki Suhorobarja, smo do predpisanega roka prejeli 
55 dopisnic. Žrebanje je potekalo v petek, 10. avgusta 
2012, na sedežu komunalnega podjetja v Goriči vasi, 
kjer se je izžrebalo tri nagrajence, ki bodo prejeli 
kompostnik.
Izžrebani so bili naslednji reševalci:

Andrej Kos, Zapotok 28B, 1310 Ribnica
Franc Knavs, Na pesek 30, 1317 

Sodražica
Žiga Čampa, Zapotok 9, 1310 Ribnica

Kompostnike lahko z osebnim dokumentom 
prevzamete vsak delovni dan (od ponedeljka do 
petka) med 7. in 15. uro na sedežu Komunale Ribnica 
d.o.o., Goriča vas 11a, Ribnica.

Vsem izžrebancem iskreno čestitamo. 

   Komunala Ribnica d.o.o.

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO  RIBNICA

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ribnica v soboto, 
8. septembra 2012, vabi na 7. pohod, 

tokrat po jugovzhodnem območju ribniške doline. 
8:00 zbor pred Rokodelskem centrom, 

14:30–15:00 vrnitev na izhodišče.
Predvideni čas pohoda s postanki je 6–7 ur. Za dodaten program in 

okrepčila med pohodom in po njem je poskrbljeno. Startnine ni. 
Pohodne palice so zaželene. 

Prosimo, da se zaradi lažje priprave in organizacije (številčno) 
prijavite do 4. septembra 2012 na GSM  031 427 157.

Pohod bo odpovedan samo v primeru izredno slabega vremena. 

  Peter Levstek, predsednik OZVVS Ribnica

julij / avgust 2012                                                                                                                                                                             SUHOROBAR     21 20     SUHOROBAR                                                                                                                                                                             julij / avgust 2012

Dogajanje v Maticovi etno hiši
Piše in fotografira: J. T.

6. junija 2012 je v Maticovi etno hiši (MEH) potekala slikarska kolonija. Sodelovalo 
je štirinajst amaterskih slikarjev. Svoja dela dokončujejo doma in jih bodo vrnili do 
konca avgusta 2012. 6. septembra ob 16. uri bo v Etno hiši otvoritev razstave teh slik. 
Razstavljena dela bodo slikarji odstopili organizatorju, ta pa jih bo ob priliki podaril 
prirediteljem dobrodelnih prireditev. Do takrat bodo postavljena na ogled obiskovalcem.

20. junija 2012 je v MEH potekala predstavitev tretje leposlovne knjige avtorja 
Ivana Šege z naslovom Profesor. Udeležilo se je je 54 
obiskovalcev, ki so se pozno v noč zadovoljni razšli. 
Avtor jim je razložil nastajanje posameznih zgodb in 
knjige kot celote. To je bilo še posebej zanimivo, ker se 
zgodba dogaja prav v avtorjevem okolju.

Zadnja četrtka v septembru in oktobru 
2012 bodo spet predavanja Olega 

Križanovskega in Jožeta Cesarja. Za srečanje v 
novembru pa nepopravljivi optimist Križanovski 
obljublja humoristični večer. Seveda se bodo v ta 
namen sprejemale predhodne prijave. Te se bodo 
vpisovale že ob srečanju v oktobru. Priporočamo, 
da se pravočasno prijavite.

Ni dolgčas tistemu, 
ki je rad z ljudmi.

Vabilo
5. julija je potekalo 

zaključno srečanje krožka 
Ponovno spoznavajmo 
slovenski jezik, ki deluje 
pod okriljem Ljudske 
univerze Kočevje. 

Krožkarji so se zadovoljno razšli do nove sezone. Vmes v MEH prihajajo 
napovedane in nenapovedane skupinice, ki želijo videti ali komu pokazati 
kulturno zapuščino tega kraja.



KULTURA / LITERARNI UTRINKI
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ROŽNI VENEC

Zlatica, kozja brada,
marjetica, praprot mlada.

Rman, nokota, tropotec,
meta, grabljišče, škrobotec.

Kislica, česen, kumina, mah,
šentjanževkin cvetni prah.

Materina dušica, lilija divja,
zvončnica, globel koprivja.

Janež, resa, zaraščen kamen,
lapuh, pelin, lakota. Amen. 

Ana Porenta, zbirka Sem se (2005)

MOLITEV

Ne veje, roke pletejo mreže
v sencah dreves.
Podrast nežno žgečka lubje.
Majski hrošči si brusijo krilca.
Naj Zdravamarija prodre v krošnje,
liste, vse
do korenin.
Globoko.
Do semena.
Šele takrat bo molitev gozda.

Jasna Janež (Rožmarin)

SONET #7

Iščoč otroka v skrinjici mladosti:
izvleci ga! nek glas čez skalp vibrira,
obdrži ga! polagoma skandira,
kupuj, neguj in varuj ga zadosti!
 
Zdaj? Vodim ga po tlakovani poti,
kjer vsaka kocka je granit izkušenj,
še krhek, bolj pohojen – bolj okrušen;
otroka pač pri igri to ne moti.
 
Tak se poslovil bom v disharmoniji;
v naročju nič ni zrasel, nič ojačal,
odučil se je smejat v evforiji,
 
vse bolj zaprt se vase je obračal;
neodgovorno vztrajal v iluziji
predolgo sem, kar bom gotovo plačal.

Žiga Lovšin
 

Da ne pozabimo … (II. del)
Pripravlja: Ivan Šega

Povzeto po šolskem listu Iz naše doline – letnik 1936/37, zapisala 
Olga Vodopivec – Vrbičeva, učiteljica

Tam, kjer je Strmca, so nekoč rasle oparnice in brinje. Ljudje so skopali 
to grmovje in na nekem delu te strmine je nastal sadni vrt Rjavka. Sadni 
vrt je ustvaril takratni župnik Jožef Lesjak, ki je v tem vrtu zasadil žlahtno 
drevje. Poskusil je gojiti tudi murve, a zaradi ostre klime niso uspevale. 

Cerkvica na Strmci je bila zgrajena po zaobljubi faranov, če jih Bog 
reši velike nadloge – kolere. Ta je v hišah pobrala po cele družine. Nad 
vhodnimi vrati je vklesana letnica 1840.

Na pokopališču so ohranjeni stari nagrobni spomeniki nekdanjih 
‘visoku chastitih dushnih pastirjeu, kateri so tukaj svoje kerscanske ovzhize 
pasli’. Pred pokopališčem pa je šolska drevesnica, obrobljena s širokim 
pasom bujnega cvetja. Zraven je lesena shramba za gasilsko orodje. Večja 
shramba za gasilsko orodje pa je na zgornjem delu trga. 

Kjer zdaj stoji župna cerkev je bila nekoč kapelica sv. Nikolaja, 
ki se zdaj uporablja za krstno kapelo. Stari ljudje pripovedujejo: Pod 
Jermičevim lazom se je odprlo podzemno jezero. Voda je vrela iz žrela in 
žugala, da bo hitro poplavila sodraško dolino. Prestrašeni ljudje so mašili 
bruhalnik z vejami in kamenjem, a vse zastonj. Misleč, da bodo potolažili 
božjo jezo z večjimi žrtvami, so v brezno metali boljše obleke, celo iz 
domačega platna, kose slanine, imenovane ‘bohe’. Pa tudi to ni pomagalo. 
Zaobljubili so si sezidati kapelico, če jih Bog obvaruje najhujšega – in 
voda se je ustavila. Še danes stoji na Ozalovem vrtu znamenje s podobo 
Žalostne matere božje kot spomin, do kod je tedaj segala voda.

Tiste čase je Sodražica pripadala  ribniški župniji. Sodražani pa so 
hoteli imeti svojo faro. Rekli so jim, da jo bodo dobili, če bodo imeli dovolj 
veliko cerkev. Zato so 1750. leta prezidali kapelico sv. Nikolaja v cerkev sv. 
Magdalene. Sodražica je postala podžupnija in je dobila svojega prvega 
duhovnika.

Na sv. Rešnjega telesa dan, leta 1795, je cerkev zagorela. Neprevidni 
fantje, ki so v zvoniku pritrkavali, so kadili in ogenj je bil tu. Ta se je 
hitro širil in uničil vso vas s cerkvijo vred. Tudi zvonovi so se stopili. V 
francoskih časih je bila cerkev oskrunjena, saj sta se pred spovednico 

stepla dva fantalina. Sprla sta se, kdo bo prej na vrsti za spoved. 
Štirinajst dni je bila cerkev zaprta. Ob cerkvi stoji župnišče, ki je 
edina dvonadstropna stavba na trgu. Župnišča se tišči velika šolska 
stavba, ki je bila v sedanjo obliko razširjena leta 1905. 

V Sodražici je bil leta 1811 kot duhovni pomočnik Matevž 
Kavčič. V nedeljski šoli je začel poučevati otroke. Pred tem 
so poučevali dečke mežnarji, kako se streže pri maši in kaj se 
odgovarja pri cerkvenih opravilih. Nedeljska šola je dala pobudo, 
da se je 1814. leta začela vsakdanja šola, ki je 1817. leta postala 
javna osnovna šola. Proces šolanja se je razvijal in število učencev 
je doseglo številko 400. 1860. leta so sklenili sezidati novo šolsko 
poslopje. Staro šolo, ki je bila last graščaka Rudeža so na dražbi 
prodali in  graščak je dodal še 20 jelovih dreves ter sezidali so novo 
cerkev. Načrt stavbe je bil poslan celo na razstavo v London. Šola 
pa je bila dokončana 1861. leta. 

Leta 1906 je bila dozidana in prenovljena ter je postala 
štirirazrednica. Za nadučitelja je bil imenovan Mihalj Vrbič, ki je 
tu služboval že 20 let. Kot nadučitelj je tu služboval še nadaljnjih 
20 let in se 1925. leta upokojil. Šoli je zapustil obsežno zbirko vseh 
vrst tu živečih nagačenih živali. Najdragocenejše med njimi (volk, 
medved, divji petelin …) je daroval domačin dr. Ivan Lovrenčič, 
preostale živali pa so darovali nekdanji Vrbičevi učenci. 

Se nadaljuje
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MOJA BABICA IN JAZ

Babica in jaz
sediva in se smejiva. 
Babica mi da uganke, 
na televiziji gledava nadaljevanke,
pečeva čokoladne piškote 
in marmeladne dobrote. 
Skuha mi špagete 
in speče najboljše omlete. 
S psičko Sony se igrava,
skačeva in ropotava,
Garfild, mucka,
ki na tleh dremucka,
pa se začne dret’,
ker ne more oči zapret’.

Ela Maxine Košir

LETNI ČASI

Od zime do poletja
zgradimo tri zavetja.
Od poletja do jeseni
tečejo jeleni.
Od spomladi do zime
pečejo žene piškote fine.
Od zime do pomladi
se imamo radi.

Žiga Čampa

Besedne stvaritve iz 3. a
Zbrala: Helena Drobnič

PESMI O GOZDU

Iskali smo rastline in živali fine.
Opazovali smo drevesa in videli veliko lesa.
Lep razgled na ribnik smo imeli in tudi kakšno pesem zapeli.
Zapisovali smo vse, kar smo videli,
na koncu pa si še tole pesmico izmislili.

Ela Maxine Košir, Valentin Lipužič, Nina Gornik, Jurij Kočar

Gozd je velik in visok,
v njem so živali, rože in še veliko gob.
V krmilnici dobijo živali krmilo, zraven pa še sol za sladilo.

Staša Arko, Vid Petrič, Souraia Fink, Matevž Kozina 

Zjutraj smo skupine določili
in proti Smrekovcu krenili.
Ko v gozd smo prišli, živalce smo našli: 
polžka dva, kobilico in še kakšno gobico.

Žiga Čampa, Urban Perković, Lejla Okić, Karin Arko

Glave skupaj smo staknili in se pogovorili.
Težko smo misli uskladili, zato smo list prazen pustili.

Zara Kordiš, Nejc Mikelj, Tiln Starčević, Nik Centa, Zoja Dolenc

MOJ MLINČEK
Učiteljica nam je naročila, da naredimo mlinček. Mlinček sem 
naredila z očkom. Uporabila sva stiropor, palčke in žličke. V 
ponedeljek smo šli v Miklavec preizkusit naše mlinčke.  Naredili 
smo rogovile in mlinčki so se začeli vrteti. Moj se je zelo lepo 
vrtel. Ko smo vsi preizkusili mlinčke, smo šli nazaj v šolo.

Staša Arko

ZVEZEK  
Sem matematični zvezek, imam sto strani. Včasih  sem vesel, 
včasih pa žalosten. V mene pišejo številke in črke. Ko je odmor, 
ležim na mizi in se pogovarjam z drugimi zvezki. Zdaj pa sem 
žalosten, ker me je otrok strgal, ko je po meni radiral.

Staša Arko

Prvi šolski dan!
Vse učence OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica

obveščamo, 
da se pouk za šolarje od 2. do 9. razreda 

prične v ponedeljek, 3. 9. 2012, ob 8.20.

Učenci naj prvi dan s seboj prinesejo šolsko torbo, 
beležko, pisalo in copate. Zjutraj se zberejo pred šolo 
in počakajo na razrednike. Pouk bo potekal 4 šolske 

ure, od 8.20 do 11.50. Zagotovljena bosta šolska 
malica in prevoz.

Učenci 1. razreda pridejo prvi dan brez šolske torbice 
in skupaj s starši. Ob 9. uri se zberejo v avli šole.

Prvi šolski dan bo veljal naslednji vozni red:
Odhod iz smeri:

PRAPROČE 7.40, SINOVICA 7.40, HUDI KONEC 7.50, 
JUNČJE 8.00, VINTARJI 7.50, ZAPOTOK 7.40, ZAMOSTEC 
7.50, PODKLANEC 8.00, KADICE 8.05, GORA 7.20, GRDI 

DOL 7.45, PODGORA 7.55.

Razvoz učencev po končani 4. šolski uri 
se bo začel ob 11.50.

Z voznim redom za naslednje šolske dni bomo učence 
seznanili  prvi šolski dan, objavljen pa bo tudi na spletni 

strani šole in na oglasnih deskah.

Z veseljem vas pričakujemo.

Ravnateljica
Majda Kovačič Cimperman, prof.
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Let v Brazilijo smo začeli kar na Brniku. Z letalskim 
prevoznikom Air France smo potrebovali 2 uri do Pariza, nato 
počakali 5 ur, se vkrcali v ogromni airbus in nato leteli še 12 ur do 
letališča Galeão v Riu De Janeiru. Ker se Brazilija nahaja na južni 
polobli, se je poletni solsticij ravno zaključeval in začenjala se je 
jesen. Za nas Evropejce je bilo toplo poletje. 

Izkušnja favel
Naslednja postaja je bil hostel v mestnem območju Leblon, 

kjer smo si odpočili od dolgega leta in napolnili baterije. Pot do 
Leblona nas je vodila skozi favele – revna naselja, ki so posebej 
znana po visoki stopnji kriminala. To smo videli na lastne oči, 
saj so nam osem oz. devetletniki žugali, tolkli po avtobusu in 
izvajali različne grozilne kretnje. Videli smo tudi rop, ko je eden 
od mladeničev sredi belega dne napadel neko osnovnošolko, 
vendar je hitro pobegnil. Sprva smo bili šokirani, kasneje pa smo 
se podučili o favelah, njihovi zgodovini in razvoju. Prebivalci favel 
imajo za seboj težko zgodovino. 
Ta način obnašanja jim je v 
preteklosti omogočal preživetje. 
Sedaj se stvari sicer počasi 
spreminjajo, ker se spreminjajo 
tudi časi. Kriminalna dejanja so 
bolj povezana z denarjem in željo 
po hitrem bogastvu (prevladuje 
trgovina z orožjem in drogami), 
ljudje na vplivnih položajih pa so 
močno vpleteni v dogajanja pri 
tovrstnih poslih. Iz napisanega 
se morda sliši, kot da so favele 
nekaj, čemur naj bi se človek 
izognil, vendar se tudi favele spreminjajo. Turistom odpirajo vrata, 
saj to prinaša denar. Vsepovsod po hostlih ponujajo celodnevne 
ture po favelah z vodiči. Sami se nismo odločili za tovrstno turo, 
smo pa srečali popotnike, ki so v favelah doživeli zelo pozitivne 
in tudi nenavadne izkušnje, od kraj čevljev in denarnic do opitih 
desetletnikov ob rani uri.

Raj na zemlji
Ker smo imeli do začetka konference en teden časa, smo se 

odločili, da odidemo iz Ria na 193 km² velik otok Ilha Grande (v 
prevodu Veliki otok), ki je dobrih 170 kilometrov jugozahodno 

oddaljen od Ria de Janeira in velja za enega najlepših krajev na 
svetu. Džungla, ki je ostanek celinskega pragozda, se ponekod 
razprostira vse do morja. Sprva nisem preveč verjel knjižnim 
vodičem, pravzaprav niti nisem vedel, kaj naj bi to sploh bilo – 
raj na zemlji. Kakorkoli že, na otok, v »glavno mesto« Abrao, ki 
je pravzaprav vas, nas je pripeljala barka in bili smo popolnoma 
očarani. Visoke kokosove palme, ogromni avokadovci, bananovci, 
pisani metulji neverjetno živih barv, prijazni psi, domačini, mir ... 
V Abrau ni avtomobilov. Ves prevoz od ladij do stanovanjskih hiš 
in hostlov se odvija v manjših vozičkih oz. cizah. Na celem otoku 
je zgolj nekaj vozil – reševalno, gasilski, policijsko ter eno ali dve 
terenski vozili. Ceste, ki ustrezajo avtomobilom, so na celem otoku 
zelo redke. Velja omeniti, da je bil na otoku med letoma 1940 in 
1994 zapor, zato obiski turistov takrat niso bili dovoljeni. Danes 
pa so marketi, spominki, 
ponudba ročnih izdelkov, 
številne restavracije, hostli 
in bari drug poleg drugega. 
Turizem na otoku je v 
polnem razmahu. V poletnih vrhuncih ponudijo postelje tudi 
domačini, saj so hostli včasih prenapolnjeni. Ker gre za turističen 
otok, so cene precej visoke. Za prenočišče lahko odštejete od 30 
€ pa vse do 400 € za luksuzne hostle na noč. V Braziliji je uradna 
valuta brazilski real. 1 real je 0,4 €, zato preračunavanje ni zahtevno.
Na splošno so cene na otoku precej podobne našim evropskim 
cenam, kar velja tudi za Rio. Izjema sta gomoljnata zelenjava 
in sadje, ki sta na otoku neverjetno okusna in zelo poceni. Za 
primerjavo – velik ananas tam stane približno evro in pol. Hkrati 
se sadje, ki ga dobimo na našem domačem trgu, ne more primerjati 
s sočnostjo, barvo in okusom brazilskega sadja. Izkoristili smo 
priložnost in vsak dan uživali v njem. »Nabirali« smo avokade in 
pili vodo mladega kokosa, ki je v Braziliji najbolj popularna pijača 
ob morju in jo prodajajo povsod.

Rio De Janeiro
Teden je minil, kot bi mignil 

in morali smo se vrniti v Rio De 
Janeiro. Rio ima nekaj več kot 6 
milijonov prebivalcev. V zraku 
je ogromno smoga, enopasovnic 
takorekoč ni. Zanimivo je tudi 
dejstvo, da ima več kot 90 % 
avtomobilov zatemnjena okna. 
Občasno zaprejo tudi plaže 
zaradi prevelikega onesnaženja 
morja, previsokih valov in pa 

tudi med vikendom, ko množica 
ljudi zasede plaže Copacabana, 

Ipanema in Leblon. Tudi ladijski promet je izredno gost. Tankerji 
in tovorne ladje se drug za drugim vrstijo pred pristanišči.

V mestu se povsod veliko gradi, ureja in pripravlja na poletne 
olimpijske igre leta 2016. Težko opišem vse dogajanje v mestu, saj 
v mestu s tako velikim številom prebivalstva najdeš takorekoč vse, 
kar si človek zamisli. V kolikor kdo namerava v Rio, priporočam 
let z zmajem oz. »hang gliding«, še posebej če imate za oglede 
na voljo samo nekaj dni. Iz zraka neposredno opazuješ celoten 
južni del Ria, kar je zares nepozabna izkušnja. Če pa pošiljate 
razglednice, jih mogoče prinesite kar s seboj, saj bi, medtem ko 
čakate, da prispejo, lahko šli v Brazilijo ponovno vprašat, če so že 
poslali.

 

Do Brasil
Piše in fotografira: Luka Košir

V uredništvu Suhorobarja se je rodila ideja za članek o 
poletnih popotovanjih, ki je »vandrala« naokoli in nato 
nekako pristala v mojem internetnem poštnem predalu. Konec 
aprila smo se namreč trije raziskovalci in popotniki za 14 dni 
odpravili v Brazilijo. Nataša in njena sodelavka Urša sta se 
primarno odpravili v Rio de Janeiro na mednarodno znanstveno 
konferenco o satelitskem zaznavanju (GEOBIA 2012), Luka pa 
sem šel poleg kot »tretje kolo«.

Let z zmajem – Z inštruktorjem letenja sva se pognala z rampe 
Pedra Bonita z nadmorske višine 520 metrov

Potovanja so najboljši učitelji. 
Vsekakor se na daljši obisk 
Brazilije vrnemo še kdaj.
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Akademski kipar Zlato Rudolf, ustvarjalec psoglavca na 
trgu, je avtor številnih drugih del. 

Psoglavec 
in njegov ustvarjalec
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Ob lanskoletni 370-letnici cerkve na Novi Štifti, 
ko so umetniki in ustvarjalci darovali – prispevali 
32 umetniških slik, ki smo jih nato ponudili na 
dražbo in v nakup, smo se dogovorili, da gre ves 
izkupiček od prodanih del za obnovo kapele 
svetega Jožefa, ki se nahaja pod cerkvijo Marije 
Vnebovzete. Tako smo v letošnjem letu lahko z 
zbranim denarjem naročili nova vhodna hrastova 
vrata, ki so že vgrajena. Ob pregledu smo ugotovili, 
da bo potrebno obnoviti tudi okna na stolpiču, kajti 
skozenj so prihajale ptice in povzročale škodo. Zato 
smo se odločili, da najprej naročimo in vzidamo 
štiri nova hrastova okenca. Iz kapele smo nato 
odstranili lesene klopi, ki jih je že načel zob časa in 
niso bile več uporabne, ravno tako smo odstranili dotrajan lesen pod, pod katerim pa 
smo naleteli na tlakovan pod, oziroma prvotno keramiko – ploščice, ki smo jih očistili 
in se odločili, da ostanejo. Res je, da so bile želje večje, vendar smo napravili toliko, kot 
so nam dovoljevala zbrana sredstva. Zagotovo pa je kapela sedaj lepša in prostornejša 
tudi od znotraj in bo kot taka lahko ob bogoslužju služila tudi za posebne priložnosti, 
razstave, koncerte, kar ste lahko videli, če ste Novo Štifto obiskali za veliki šmaren oz. 
ob prvi otvoritvi razstave, ki je potekala v soboto 11. avgusta 2012.

Kapela svetega Jožefa je osmerokotna, ravno tako kot cerkev Marije Vnebovzete, 
in je bila najverjetneje zgrajena v letu 1671 ali nekaj let pozneje. Prav ribniški župnik 
in arhidiakon J. Ludovik Schonleben ima kot velik častilec Matere Božje in njenega 
ženina sv. Jožefa zaslugo za izgradnjo kapele sv. Jožefa kot pribežališče zoper turško 
nevarnost. V kapeli sta manjši oltar in Langusova slika iz leta 1844. Zagotovo je naša 
skupna želja, da kapelo še naprej urejamo in izvajamo najnujnejša dela, z različnimi 
dogodki pa skušamo kapelo oživiti in obuditi, zato vas vabimo, da ob tej ali oni 
priložnosti tudi vi obiščete Novo Štifto.

 

Cesta v Ravni Dol
 Piše: Ivan Šega, foto: Marija Šega

Pa smo ga dobili – nov kos prelepe asfaltne 
ceste namreč! Verjetno ga še lep čas ne bi bilo, 
če ne bi imeli na koncu te dolinice dobrega 
vira pitne vode. Po njem je segla tudi sosednja 
občina. Dobili smo tudi dodatno požarno 
varnost, saj so se hidranti lepo namnožili. 
To je mini primer, če ima kraj, država, ali 
neka druga skupnost naravno bogastvo. In 
voda je bogastvo, čedalje večje. To bogastvo 
je povzročilo, da smo krajani dobili dobro 
obnovljen cestni odsek. Večkrat sem bil priča 
komentarjem obiskovalcev, da imamo zelo 
slabe ceste. Komentarji so šli v smeri finančne 
moči občine. Prepričan sem, da bodo zdaj 
drugačni.

Upam, da krajani te dolinice delijo z menoj 
zahvalo županu Občine Sodražica, občinskim 
svetnikom in drugim sodelujočim, ki so 
pripomogli, da ima naša vas zdaj prijaznejši 
dostop. Upam le, da bo cesta tudi pot …

Obnovitvena dela v kapeli sv. Jožefa
Pripravil: Frančiškanski samostan Nova Štifta

Prvi maturantje Likovnega 
izobraževalnega centra Ribnica 
Piše in fotografira: Petra Marn

V petek 15. junija se je v nabito polni dvorani Rokodelskega 
centra Ribnica z razstavo zaključilo letošnje šolsko leto Likovnega 
izobraževalnega centra Galerije Miklove hiše. Zaključna razstava likovnih 
del, ki so jih ustvarili udeleženci izobraževanja, je predstavljala pester 
pregled slikarstva, kiparstva, industrijskega in grafičnega oblikovanja, 
fotografije in arhitekture.  

Zaključek ustvarjalnega 
leta LICE je bil prav poseben, 
saj so bila 65 slušateljem 
podeljena priznanja, med 
njimi je bilo 20 maturantov, 
ki so zaključili 4. letnik in 
se bodo lahko naslednje 
šolsko leto vpisali v 5. letnik, 
kjer bodo delali na lastnem 
projektu.

Podeljevalci priznanj: Patricija Vrbnjak, 
Sašo Koprivec in Janez Zober

Levo spodaj: fontane, levo zgoraj: biohotel, 
sredina: katedrala, desno spodaj: hotel s terasami, 

desno zgoraj: fontana.
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Kriza in stavka
Piše: Janez Arko

Danes pri vsakem pogovoru prav 
gotovo omenimo krizo, ki je prizadela nas 
vse in tudi druge države. Le še nekateri 
bogatejši niso prizadeti, pri njih pa je 
vprašljivo njihovo premoženje in kako 
so ga pridobili. Večinoma na nepošten 
način, zapravili so cela podjetja, delavcem 
niso izplačali zasluženega denarja, niti ne 
pripadajočih obveznosti. Ti delavci nimajo 
niti za hrano in stanovanje, morda imajo 
tudi  kredit. Tajkuni pa to brezskrbno 
gledajo, brez srca so. In prav oni so povsod 
največji krivci za krizo, nobeden pa še ni 
bil za neodgovorno delo kaznovan. Taki 
imajo tudi na sodiščih privilegije, torej tudi 
sodniki delajo napake. Dokler ne bo tudi 
sodnik kaznovan, ne bo pri nas nikoli nič. 
Po zakonu se to lahko šteje kot malomarno 
delo v službi. 

Prijatelj, zelo dober zgodovinar, 
mi je pripovedoval, da ne bo uspeha v 
slovenskem narodu, ker so po vojni in 
še do danes namerno gradili in zidali na 
grobiščih. Ali nas ni zgodovina prav nič 
naučila? To je treba takoj urediti. Problem 
je resen in sedanja oblast hoče spraviti v 
red gospodarstvo in krizo, pa jo poklicni 
levičarji na vse načine onemogočajo in z 
vlado nočejo dogovora ter napovedujejo 
»ulico«. Kdo pa je že stavkal – tisti, ki so 
imeli že sedaj preveč (ne pa vsi iz teh vrst), 
javne službe in uprave raznih zavodov 
in še kdo. Mali delavci z nizkimi plačami 
pa so delali, če ne pa še tega ne bi dobili. 
Ravno tako je pri pokojninah. Tisti, ki so 

prikrajšani za 300 ali 400 €, se prepirajo. 
Kaj pa tisti, ki imajo že sedaj majhno 
pokojnino, pa so prisiljeni preživeti z 
borimi 300 € ali še manj? 

Vprašajmo se, kakšna je naša prihodnost. 
Krizo moramo reševati sami, varčevati 
in prav delati. Breme mora biti pravično 
razdeljeno, kdor je bogatejši, lažje več 
prispeva. Gospodarska zbornica ne bo več 
ploskala in sindikati na ulici lahko vpijejo, 
a uspeha s tem ne bo. Ali kdaj razmišljamo, 
koliko davkoplačevalci plačujemo zmote 
politikov in njihovih strokovnjakov, ki 
zakrivijo v svojem zanosu vsemogočnosti 
slabe rešitve in nezakonitosti? Koliko 
denarja in časa je potrebno, da se popravijo 
napake? Kje je odgovornost za to? Ali je še 
kje kakšen trezen um, da bi temu naredil 
konec? Dokler bomo vztrajali na bratsko 
preliti krvi med drugo svetovno vojno in 
potem še med osamosvojitveno vojno, in 

Njun dom v Globeli je tak kot njuno 
življenje – barvit in nasmejan. Ona je 
vzgojiteljica predšolskih otrok, on glasbi 
predan zanesenjak. Ona je glavna vokalistka, 
on klaviaturist, kitarist in basist. Magdalena 
Mihelič in Andrej Oražem sta blizu in daleč 
znana kot Duo Srčev as, ki letos praznuje 
10-letnico svojega delovanja.

Duo Srčev as 
praznuje 10 let
Piše: N. P., foto: Ana Arko

Nastopata ob rojstnih dnevih, obletnicah, porokah in številnih drugih priložnostih. 
Zasedena sta praktično ob vseh koncih tedna, nastopi se vrstijo po celi Sloveniji. Čez 
poletje ju glasbena pot vodi tudi na Obalo, kjer največkrat zabavata tuje in domače 
goste hotela Bernardin. »Najina posebnost je zelo širok repertoar,« ob srečanju 
pove Magdalena, »igrava tako za otroke kot tudi za najstnike in odrasle. Z veseljem 

poskrbiva tudi za animacijo.« Magdalena svojo 
vokalno tehniko pričenja izpopolnjevati pri učiteljici 
petja Jadranki Juras.

Da se Magdalena in Andrej lotita praktično 
vsega, dokazujejo njune raznolike izkušnje. Kot Duo 
Srčev as se z veseljem odzoveta tudi po dobrodelni 
plati. Letos sta bila pobudnika uspešne dobrodelne 

akcije v Starem trgu pri Ložu, pri kateri so zbirali sredstva za invalidno Aleksandro 
Turšič, ki je nujno potrebovala stopniščni vzpenjalnik. Redno igrata tudi za duševno 
motene iz VDC Šiška. »Poznava jih že po imenih,« povesta, »in točno veva, katero 
pesem želi slišati kdo izmed njih. To jim neverjetno veliko pomeni.«

Magdalena in Andrej živita z glasbo. Igrata predvsem iz veselja in jima največ 
pomeni, ko jima ljudje ob koncu nastopa povedo, da so začutili, da sta igrala in pela s 
srcem. Več o njiju lahko izveste na spletni strani www.srcevas.si, za konec pa bralcem 
Suhorobarja sporočata še to, naj živimo predvsem za sedanji trenutek.

ne na nedolžnih žrtvah, tako dolgo nam 
ni nobene pomoči. Vse je pa tudi odvisno, 
koga bomo jeseni izvolili na predsedniških 
volitvah. Če bo spet levi predsednik, se bo še 
naprej nadaljevala politika kontinuitete, ki 
Slovence izčrpava z ideologijo razrednega 
sovražnika. Če se v parlamentu ne morejo 
uskladiti o vpisu fiskalnega pravila v ustavo, 
ki je sedaj najpomembnejši za razvoj 
gospodarstva, so možne tudi predčasne 
volitve. Časa skoraj nimamo več, zato 
bomo lahko izgubili še evro. Kot so se 
sedaj dogovorili, bodo v parlamentu o tem 
odločali po poletnih počitnicah. Upajmo, 
da bodo takrat spočite glave pametneje 
odločile.

Ker sem že omenil besedo parlament, 
naj šaljivo zaključim kmečko razmišljanje. 
Kaj pomeni ta beseda, ki je izpeljanka 
iz dveh besed, »parlare«, govoriti in 
»mentire«, lagati?  

OGRAJE ARKO
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Minila sta dva meseca in ponovno se vam oglašamo z Novičkami iz knjižnice. Tokratni izbor knjižnih novosti 
ponuja obilo napetega in hkrati sproščujočega branja.

Vsem osnovnošolcem in dijakom želimo prijeten ter 
uspešen začetek novega šolskega leta, vsem ostalim pa 
čim več dobre volje in delovnega elana pri spopadanju z 
vsakodnevnimi skrbmi in izzivi. Radi in lepo se imejte ter na 
svidenje do prihodnjič!

AGATHA CHRISTIE 
Zločinska zabava 

Avtorica upravičeno nosi naziv najbolj 
brane pisateljice detektivskih romanov 
na svetu. Mojstrski zapleti v skoraj sto 
romanih so privlačni in vabljivi za vse 
ljubitelje dobre kriminalke. V tokratni 
kriminalki nastopita sir George in 
lady Stubbs, premožna gostitelja 
vaškega sejma, ki si zamislita, da bi 
za popestritev dogodka organizirala 

namišljen umor. Za pomoč zaprosita pisateljico kriminalnih 
romanov Ariadne Oliver, ki privoli, da bo organizirala »lov 
na morilca«. Ariadne pred zabavo pokliče na pomoč Hercula 
Poirota, da bi raziskal okoliščine »umora pred umorom«, saj se 
ji zdi, da se ta igra ne bo dobro končala. Svoje slutnje mu ne zna 
razložiti, a na videz nedolžna igra se zares tragično konča – kako 
drugače kot z umori.

JAMES PATTERSON 
Ubiti Alexa Crossa

Izpod peresa priljubljenega 
ameriškega pisatelja prihaja nova 
kriminalka. Kako ustaviti Crossa? Je 
njegova smrt res edini način, da bi to 
dosegli? Ko ugrabijo predsednikovo 
hčerko in sina, je Alex Cross med 
prvimi, ki začnejo raziskovati primer. 
Nekdo pa po tihem razmišlja, da ga 
bo za vselej spravil s poti. Teroristi 

tudi po 11. septembru ne počivajo. Glavnemu mestu ZDA preti 
smrtonosna okužba vode, zgodi se teroristični bombni napad 
s smrtnimi žrtvami, pripravlja se napad na glavno ranžirno 
postajo. Življenje predsednikovih otrok visi na nitki. Cross ne 
sme izgubiti niti minute več. Takoj se mora odločiti in ravnati v 
nasprotju z vsem, v kar v življenju verjame.

JORGE BUCAY 
Ljubiti z odprtimi očmi

Knjiga, ki jo je napisal priljubljeni 
psihoterapevt, je v marsičem 
posebna. Gre za zgodbo z zabavnim 
zapletom, ki pa je hkrati tudi izjemen 
vodnik po ljubezenskih odnosih. V 
njem najdemo razmišljanja o razlikah 
med zaljubljenostjo in ljubeznijo, 
kako nesoglasja v zvezi izkoristiti 
v svoj prid, predvsem pa številne 

napotke o tem, kako ljubezen obdržati. Roberto ima težave 
v ljubezenski zvezi in je naveličan vsakdanje rutine, ko se 
zaradi napake e-poštnega strežnika zaplete v dopisovanje dveh 
psihoterapevtov, ki pišeta o ljubezni in partnerstvu. Pod krinko 

spletne anonimnosti prevzame tujo identiteto in začne pisati 
sporočila psihoterapevtki Lauri. Toda resnični svet ima zanj 
pripravljeno prav posebno presenečenje ...

LINDA FRANCIS LEE 
Smaragdni dež

Ameriška pisateljica ponuja v 
branje svoj novi roman. Pred nami 
je pretresljiva ljubezenska zgodba, 
postavljena v New York na prelomu 
prejšnjega stoletja – zgodba o moškem 
in ženski, ki se srečata povsem 
naključno, vendar jima je bilo usojeno, 
da za vedno spremenita življenji 
drug drugega. »Sanjam o svetlolasih 
dekletih s smaragdnimi očmi v gradovih 

ob morju ...« Te besede je Nicholas Drake zašepetal v uho Eliot 
Sinclair na vratih paviljona vrveče newyorške ulice, kamor sta 
se zatekla pred nenadnim dežnim nalivom. V tistem trenutku ni 
bilo pomembno, da sta Nicholas in Ellie na nasprotnih straneh 
bitke, ki je obetala, da bo Ellie ostala brez svojega doma ali pa 
Nicholas brez svoje časti. Pomembna je bila le silna privlačnost, 
ki ju je vlekla skupaj. Ellie je vedela, da mora Nicholas za 
dokončanje drznega projekta kupiti cel niz hiš, med njimi tudi 
njeno. Toda za Ellie bi prodaja hiše razkrila dvajset let staro 
družinsko skrivnost – vznemirljiva povezava, ki oba ljubimca 
nevede poveže skupaj in ogrozi obstoj njunega razmerja.

JENNY COLGAN 
Dobimo se v slaščičarni

Angleška pisateljica se tokrat 
predstavlja s svojim novim romanom. 
Vstopite in spoznajte Issy Randall, 
ponosno lastnico slaščičarne Svet 
tortic. Issy Randall zna peči. Ne, še 
več – Issy zna delati nebeške, omamno 
slastne tortice. Otroštvo je preživela 
ob ljubečem dedku v njegovi pekarni 
in kaže, da je podedovala tudi njegov 

talent za peko. Ko ostane brez varne, a dolgočasne službe, Issy 
zgrabi priložnost in vzame usodo v svoje roke. Oborožena z 
dedkovimi recepti ter z najboljšo prijateljico in zapeljivim 
bančnim svetovalcem ob strani, slaščičarna Svet tortic naposled 
odpre svoja vrata. Toda Issy se niti ne sanja, v kaj se je pravzaprav 
spustila. Potrebovala bo veliko poguma in še več slaščic, da se 
bo izognila katastrofi. Preizkusite njene izvrstne recepte tudi vi!

Napeto, sproščujoče, zaljubljeno in sladko
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka
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