
suhorobar
                 84/ XV, september- oktober 2013

Poštnina plačana pri
pošti 1317 Sodražica

Glasilo občine SodražicaGlasilo občine Sodražica



VSEBINA

Foto na naslovnici: Ana Arko
 

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.; Oblikovanje: Meta Drobnič; 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

 

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA
IN OBČINA SODRAŽICA

vas v počastitev občinskega 
praznika vabita na 

11. revijo domačih ansamblov,

ki bo v nedeljo, 27. oktobra 2013, 
ob 17. uri 

v Športni dvorani Sodražica.

Nastopili bodo:
KLUB HARMONIKARJEV URŠKA

ANSAMBEL JAVOR
ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE

KVINTET 7
ŠEDRŠKI JAZZ BAND

MATJAŽ MRAK (PEVEC ANSAMBLA 
ŠTAJERSKIH 7)

RIBNIŠKI PUŠELJC

Program bo povezovala Nadja Zobec.
Rdeča nit prireditve je 10-letnica 

Ribniškega pušeljca.

VLJUDNO VABLJENI!

V počastitev občinskega praznika 
Občine Sodražica

Vas vabimo

v torek, 29. oktobra 2013, 
ob 18. uri

na slavnostno sejo Občinskega sveta 
v staro telovadnico pri Osnovni šoli 

dr. Ivan Prijatelj Sodražica, 
kjer bomo ob prijetnem kulturnem 

programu 

podelili občinska priznanja 

in nagrado za leto 2013. 

Vabljeni!

župan
Blaž Milavec l.r.

Letos praznuje naša občina 15. obletnico samostojnega delovanja. 

Ustanovljena je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi 
občin ter določitvi njihovih območij, ki je stopil v veljavo 8. avgusta 1998. Jeseni tega leta 
so potekale prve lokalne volitve v Občini Sodražica, na katerih smo izvolili devet članov 

Občinskega sveta, v drugem krogu volitev pa še prvega župana samostojne Občine 
Sodražica.

Občina SODRAŽICA
»od zmeraj do 1962 – od 1998 za zmeraj«

Vsem občankam in občanom čestitam ob občinskem prazniku! 

Želim, da bi nam vsem še naprej uspeval kakovostni razvoj 
naših krajev za še bolj kvalitetno bivanje. 

župan Blaž Milavec

2     SUHOROBAR                                                                                                                                                               september / oktober 2013

3 ŽUPANOVA STRAN
 Narod si bo pisal sodbo sam

4 AKTUALNO
 Septembrska seja OS
 Iz poslančeve zapisnice
 Obrezujmo vegetacijo ob cesti

6 ŠOLA
 Prvič v šoli
 Gasilci na obisku

8 STAREJŠI
 Novice iz Društva upokojencev
 S staro lokomotivo

 9 MLAJŠI
 Strunjan gostil Novoštiftarske  
 otroke

10 GASILCI
 PGD Sodražica 
 PGD Vinice Zapotok
 PGD Zamostec
 Gorelo je

12    DRUŠTVA
 Aktiven Klub Kresnička
 Nova knjiga - priročnik

13 ŠEDRŽANKE
 Sladka jesen

14 ŠPORT
 Jan Arko 3. na DP v plavanju
 Kolesarji
 Rokometni turnir
 Aktiven KMN Sodražica
 Balinarji z medaljami

18 VAŠA STRAN

19   NOVIČKE IZ KNJIŽNICE



ŽUPANOVA STRAN

Ivan Cankar je v svoji drami Hlapci 
zapisal v naslovu navedeni stavek, s katerim 
je hotel povedati, da si bo slovensko ljudstvo 
samo vladalo in gospodarilo. Navedeni 
stavek je bil v času vojne postavljen tudi 
kot geslo Zbora odposlancev slovenskega 
naroda v Kočevju natanko pred sedmimi 
desetletji. Zelo pomenljivo geslo bi 
moralo v polnosti zaživeti vsaj v času 
samostojne Slovenije, ko naj bi se končno 
vzpostavila demokratična oblast, ki 
temelji na volji ljudstva. To je osnovno 
načelo demokracije, ki se odslikava skozi 
mnoga načela, standarde in institute 
demokratične ureditve vladavine. Cankar 
je po vsej verjetnosti zagovarjal to načelo 
zaradi prepričanja in vere, da bo narod 
sam že vedel, kaj je zanj najbolje in se iz 
tega vedenja tudi posledično pravilno 
odločal tako na volitvah kot na vseh drugih 
dejanjih demokratičnega odločanja. Kako 
lepo prepričanje, vendar ali je tako tudi 
res? Glede na to, da imamo demokratičen 
sistem, ima pri nas verjetno res oblast 
ljudstvo, ki jo izvršuje po predstavnikih, 
ki so izvoljeni na demokratičnih volitvah. 
Težava nastane pri vprašanju, koliko ima 
naše ljudstvo moči in znanja za nadzor 
izvajanja oblasti po izvolitvi. Še težje 
pa je vprašanje, kako naj naše ljudstvo 
ugotovi, kdo je resnično najbolj primeren 
za opravljanje kakšne oblastne funkcije. 
Končno je to zelo pomembno, saj je ljudstvo 
kot volilno telo podobno npr. selektorju 
reprezentance, ki ima pravico in nalogo 
izbrati ekipo igralcev. Toda vsi vemo, če 
ne izbere takšnih, ki znajo zadevati, bo 
kaj hitro tudi sam izžvižgan. Brez milosti. 
Ljudstvo pa samo sebe bolj težko izžvižga, 

zato pa žal po drugi strani zavedajoč ali 
nezavedajoč se nosi tudi v celoti posledice 
svojih usodnih odločitev. Tako je tudi 
danes v Sloveniji. Gledano z malo ironije, 
je Cankarjeva misel zelo točna. Vendar 
žal s poudarkom na »sodbi«, ki se naj 
bere kot obsodba. Pri tem ne mislim zgolj 
politične situacije, v kateri se zdaj zgublja 
naša država in ki spominja že na kakšno 
apokaliptično obsodbo. Ampak tudi na vse 
prejšnje situacije, ki so državo pripeljale na 
to (ne)zavidanja vredno mesto. Ali si je naš 
narod zase res želel napisati takšno sodbo, 
ko morajo enkrat cviliti ravnatelji in vsi 
učiteljski in vzgojiteljski zbori z njimi, čez 
nekaj mesecev kričati vsi župani, no, vsaj 
župani manjših občin? Enkrat cela plejada 
sindikalistov vseh sektorjev in branž, 
drugič gmajne kmetov in obrtnikov, tretjič 
zdravniki, kulturniki itd., da o upokojencih 
sploh ne govorimo. Vsi kažemo na koga 
drugega, da dobi preveč, a s še večjo vnemo 
branimo svoj fevd, češ, da je za obstoj 
naše države in še bolj naroda, če ne celega 
človeštva, najbolj in nepogrešljivo potreben. 
Ali se nobenemu ne zazdi vse to že videno 
ali vsaj že slišano (npr. pri uri zgodovine – 
deli in vladaj)? Ali smo res tako čudni, da 
ne vidimo, da se z nami nekdo igra? Mi pa 
padamo na te potegavščine in zraven kot 
slepe miši lovimo grešne kozle. Zakaj? Ali 
si ne pišemo sodbe sami? V principu si jo 
pišemo. Ker si jo ne znamo tako, kot bi si 
jo želeli ali se nam pa ne da, si jo hote ali 
ne hote pišemo tako, kot si želi nekdo drug, 
tisti, ki zna to bolje početi. Tako je vedno 
bilo in tako tudi vedno bo. Brez milosti. 
Cankar namreč v svojem reku ni povedal, 
da je pač potrebno znati napisati sodbo, če 

hočemo, da bo za nas ugodna. Drugače je 
stvar še večja katastrofa, kot če jo piše tujec. 
Žal. Vendar sam osebno vseeno (še vedno) 
verjamem, da nismo nič manj pametni 
kot drugi narodi, da si dobre sodbe ne 
bi znali napisati. Nekaj drugega je vmes. 
Na eni strani naivnost in na drugi zavist. 
Oboje v kombinaciji s pomanjkanjem 
izkušnje »biti sam svoj gospodar« pa je 
še toliko slabše. Če vse skupaj pogledamo 
s svetlejše strani, je sedanja situacija pač 
dobra šola streznitve, kot je za študenta 
padec na izpitu, če se ni dobro naučil ali 
šok v procesu določene terapije, če je 
motnja bolj komplicirana. Stvar še ni tako 
katastrofalna, če se bomo znali iz tega kaj 
naučiti. Predvsem se bomo morali naučiti 
biti odgovorni zase in za ljudi okoli sebe. 
Iz tega se bomo naučili biti odgovorni za 
družbo, narod in državo. Naučili se bomo 
ločiti, da je verjetno kaj bolj in nekaj drugega 
manj pomembno. Nekaj upravičeno do več 
sredstev in nekaj drugega do manj. Vsa 
področja delovanja naše družbe in države 
so pomembna, vendar se bomo morali 
zavedati, da so nekatera bolj (ali vsaj malo 
bolj) in druga manj (ali vsaj malo manj). 
V tej luči se bomo morali naučiti tudi, da 
odgovorni presojajo komu in koliko bodo 
vzeli, da ne naredijo pri tem še večje škode. 
Tako namreč ne bo podpore idejam, da se 
največ jemlje oz. obremenjuje tam, kjer se 
še vedno dobro dela in se obeta nek razvoj. 
A ohranja tam, kjer se ve, da ni in ne bo ne 
rezultatov in tudi ne kakšne posebne škode 
razen tega, da se dela vik in krik. Ravno zato 
se bo potrebno zavedati, da ni nič zastonj, 
četudi je brezplačno, ker ima pač vse svojo 
ceno, ki jo mora vedno nekdo plačati 
(ponavadi ljudstvo) in ne tako kot mislijo 
nekateri, da se za vse najde denar v tej 
državi, se bo pa tudi zame oz. za našo stvar. 
Ampak to je že druga zgodba, ki se prične 
takrat, ko je denarja vsaj približno dovolj. 
Do tedaj pa bomo morali vzeti še kakšno 
lekcijo varčevanja, dodatnih obremenitev 
in obdavčitev, odpuščanj in ukinjanj, ki 
jo bomo ponavljali toliko časa, dokler 
ne bomo osvojili in ponotranjili tega, da 
je država tista igra, ki se jo mora igrati po 
dogovorjenih in pravično postavljenih 
pravilih. In dokler ne bomo vsem, ki jim je 
glavno nasprotno, da se z njo namesto za 
njo igrajo, rekli adijo.

NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 30. november 2013. 
Gradivo, predloge in vprašanja nam lahko pošljete na naslov: 
suhorobar@gmail.com
Navodilo za oddajo prispevkov: 
•	 Besedila naj bodo v formatu .doc oziroma .docx, fotografije v formatu .jpg z 

dodanimi komentarji. Prosimo, da navedete tako avtorja prispevka kot avtorja 
fotografij.

•	 Identičnih prispevkov, ki so bili že objavljeni oz. so namenjeni za objavo v 
drugih medijih, ki pokrivajo območje občine Sodražica, ne bomo objavili.

•	 Pri prispelem gradivu si pridržujemo pravico do krajšanja in drugih uredniških 
popravkov.
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Narod si bo pisal sodbo sam
Piše: Blaž Milavec, župan



AKTUALNO

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, 
želimo vse občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje 
in vzdrževanje živih mej, grmičevja dreves in ostale vegetacije na 
površinah ob cesti tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in 
prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija. 
Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-
ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih 
udeležencev v prometu.

OBVESTILO Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obrezovanje vegetacije
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Po nekajmesečnem premoru so se svetniki zbrali sredi 
septembra na 16. redni seji. Med gosti so sedeli Rudi 
Topolovec, komandir Policijske postaje Ribnica, Marija Ajdič 
Francelj, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, 
in Špela Gosak kot pripravljavka sprememb in dopolnitev 
nedolgo nazaj sprejetega Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sodražica. 

Delo policije v preteklem letu
Poročilo za leto 2012 je predstavil komandir Rudi 

Topolovec. Povedal je, da se je delo po obsegu povečalo, število 
zaposlenih pa se je zmanjšalo. Ne glede na to pa smo po številu 
obravnavanih dejanj še vedno pod slovenskim povprečjem. V 
ribniški dolini je rešenih 56 % primerov, večjih kaznivih dejanj 
pa ne beležijo. Sodelovali so pri obravnavi drog na širšem 
območju, od Sodražice do Kočevja, tri osebe so še v priporu, in 
od tedaj je tudi opazen upad ponudbe droge na tem območju. 
Na področju javnega reda in miru je bilo nekaj več intervencij 
kot minula leta, vendar ne hujših, medtem ko v prometu beležijo 
upad na področju prometnih nesreč. Topolovec je povedal, da 
je velik poudarek na preventivi, saj so v vseh treh občinah, ki jih 
pokriva PP Ribnica, zelo angažirana društva, posebej še gasilska 
društva in motoristično društvo. Preventiva pa se je po besedah 
Topolovca vsaj zaenkrat obnesla tudi pri romski problematiki, ki 
se običajno odvija v avgustu v okolici Nove Štifte. Povedal je, da 
so stopil v stik z romskimi družinami, ki tam običajno taborijo, 
in njihove posameznike zadolžili za posamezne naloge. Glede 
kaljenja nočnega reda in miru na policiji ugotavljajo, da je največ 
problematike tam, kjer so posamezni lokali odprti dalj časa, 
vendar Topolovec dodaja, da se marsikaj reši tudi samo z lepo 
besedo. Topolovec je še opozoril na možnost javljanja prijav oz. 
podajanje pobud na anonimni telefon. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
(MIR)

Svoj sedež je s septembrom prenesel v stavbo, kjer se nahaja 
Upravna enota v Ribnici, kar je bil tudi razlog, da so svetniki 
sprejeli po skrajšanem postopku odlok o spremembah odloka o 
ustanovitvi tega organa. Ob tem je na seji delovanje inšpektorata 
in v prihodnje tudi delovanje redarstva predstavila vodja mag. 
Marija Ajdič Francelj. Obrazložila je, da se sofinanciranje 
delovanja te medobčinske skupne uprave organa deli po ključu 
prebivalstva, poleg tega pa delovanje sofinancira tudi država. 
»Občina mora poleg regulative skrbeti tudi za nadzor nad 
izvajanjem odlokov. Za to trenutno skrbita en inšpektor, en 
vodja ter od leta 2014 tudi redar,« je povedala Ajdič Francelj. 
Postopek izbire redarja je v teku. Vodja inšpektorata in redarstva 
je na koncu povzela, da se mora odražati uspešnost delovanja 
MIR v postopno manj kršitvah, manj postopkov obravnav in 
večjim zadovoljstvom občanov. Župan Blaž Milavec je ob tem 
izrazil upanje, da bo sofinanciranje skupne občinske uprave 
s strani države ostalo v enakem obsegu, saj imamo kar nekaj 
sprejetih odlokov, katerih izvajanje je potrebno tudi nadzorovati. 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Sodražica ponovno v obravnavi

Pri izvajanju leta 2011 sprejetega Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sodražica se je pokazalo nemalo težav, 
poleg tega pa se je spremenila tudi zakonodaja na tem področju. 
To sta bistvena razloga, da je občina pristopila k pripravi sprememb 
in dopolnitev tega odloka. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti gradiva 
pri pripravi novelacije prostorskega načrta sodeluje zunanji 
izvajalec, Špela Gosak iz podjetja Area Line. Obrazložila je, da 
bo sprejemanje novele odloka tekel v dveh fazah, in sicer sam 
odlok v fazi A, spremembe in dopolnitve kartografskega dela pa v 
fazi B. Odlok je razdeljen v splošni del, ki velja za celo občino, s 
podrobnimi merili pa se bo obravnavalo posamezna območja. Po 
obravnavi so svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka, po pridobitvi mnenj s strani resornih služb ter uskladitvi pa 
bo sledila še 2. obravnava.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o uskladitvi Načrta razvojnih 
programov za posamezne projekte. 

Zaradi jasnejše porabe dobička, ki ga ustvarja javni zavod 
Lekarna Ribnica, so po skrajšanem postopku sprejeli tudi 
dopolnitev Odloka o ustanovitvi Lekarne. Z novim določilom 
se zagotavlja vračilo dela dobička iz tržne dejavnosti lekarne na 
področje zdravstvene dejavnosti. 

Prav tako je izvajanje lani sprejetega Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica 
narekovalo sprejem sprememb in dopolnitev tega odloka. Sočasno 
pa se je odlok dopolnil z določili nove uredbe.

Svetniki so se seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Sodražica za leto 2013, ki jim ga je predstavil 
župan Blaž Milavec, sprejeli so sklep o podelitvah občinskih 
priznanj in nagrade za leto 2013, potrdili kandidatno listo članov 
Razvojnega sveta regije JV Slovenija ter obravnavali predloge s 
premoženjskopravnega oz. komunalnega področja.

Ob koncu je župan svetnikom predstavil stališče županov do 
predloga novele zakona o lokalni samoupravi ter dodal, da bodo 
spremembe Zakona o financiranju občin prinesle zelo močne reze 
v sredstva lokalne samouprave. 

Septembrska seja – 
uvod v delovno jesen
Piše: Darja Vetrih



AKTUALNO

Skladno z zakonskimi določbami prepovedi ogrožanja varne 
uporabe javne ceste in drugimi zahtevami glede varnosti 
vseh udeležencev v prometu je zaradi preglednosti potrebno 
upoštevati, da:
•	 je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, 

drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi 
ovirale preglednost ceste,

•	 višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od 
nivoja vozišča, 

•	 morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, 
obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 
4,5 m, 

•	 mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano 
najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob 
cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste.

Glede na navedeno vse občane in občanke opozarjamo, da 
upoštevajo opozorilo in obrežejo žive meje in drugo vegetacijo 
na svojih površinah ob cestah in s tem zagotovijo prometno 
varnost. V prihodnjih mesecih bo Medobčinski inšpektorat 
izvajal nadzor nad ustreznostjo  vzdrževanja vegetacije ob cestah.
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Bančni »tepih« se dviguje
Piše: Jože Tanko, poslanec v DZ 

Na tisti petkov večer sta guverner, dr. 
Jazbec, in minister za finance, dr. Čufer, 
sporočila, da gresta Probanka in Faktor 
banka v nadzorovano likvidacijo. Za 
veliko večino državljanov je bila ta novica 
presenetljiva, saj je nekdanji guverner, dr. 
Kranjec, vsakič znova zatrjeval, da je naš 
bančni sistem stabilen, da so vloge varne 
…, novi guverner, dr. Jazbec, pa tudi ni 

nakazal, da so v bančnem sistemu tako resne težave. Skratka, 
izgledalo je, kot da se nam ni ničesar bati.

Pred tem smo se še v času Janševe vlade, ko smo imeli 
zaprto »bančno« sejo Državnega zbora, naposlušali tedanjega 
guvernerja, dr. Kranjca, ki je zatrjeval, da je naš bančni sistem 
varen in da so razmere obvladljive, čeprav so takrat v javnosti 
že krožile liste največjih bančnih dolžnikov našim sistemskim 
bankam (NLB, NKBM, Abanki). Šlo je za visoke, nekaj 
milijardne zneske. Res pa je, da se tedaj o teh dveh malih zasebnih 
bankah, mediji so ju poimenovali tajkunski, ni govorilo.

Očitno je, da je naš bančni sistem zelo gnil. In da je gnil 
predvsem nadzor, ki ga opravlja Banka Slovenije. Pod krinko 
bančnih skrivnosti in zaupnosti so se daleč od oči tiho prekladale 
gromozanske vsote denarja. Guvernerji so to mirno gledali, saj 
javnosti ni znano, da bi kateremukoli bančniku odvzeli licenco 
ali ga spravili v kazenski postopek. Nobenemu se  ni zgodilo 
prav nič. Kar je razložljivo. Nekateri pomembni “bančni” kadri 
so kar rotirali po najvišjih bančnih funkcijah. Enkrat so bili 
(vplivni operativci, tudi direktorji) v poslovnih bankah, potem 
so presedlali (med nadzornike) na Banko Slovenije. Pri drugih 
je bila pot obratna, nekateri pa so postali celo ministri za finance. 
Prav tako so bili direktorji največjih gospodarskih družb v 
organih ali odborih poslovnih bank, kjer so vplivali na kreditne 
in druge linije, praviloma pa so si izborili posebne pogoje. Vsi so 
sodelovali, vsi so se pokrivali, “izdaj” ni bilo.

Kar je pri tej nadzorovani likvidaciji teh dveh bank poleg ostalega 
še problematično, pa je naslednje:

•	 da niso (bili) sproženi nikakršni postopki proti upravam 
in nadzornikom, da se od teh oseb ne terja nič za poplačilo 
njihovih slabih odločitev, 

•	 da bodo izplačane tudi vloge, ki so višje od z zakonom 
garantiranega zneska 100.000 evrov, 

•	 da lastniki banke ne bodo utrpeli posebnih izgub, čeprav so 
si še nekaj tednov pred likvidacijo v celoti izplačali dobičke, 

•	 da sta se guverner in vlada odločila za solidarnostno 
pokrivanje stroškov likvidacije in da je za to vlada rezervirala 
več kot 1 milijardo državnih poroštev. Za bančici, ki imata 
skupaj 4 % bančni delež v Sloveniji, bo na razpolago kar za 
milijardo evrov garancij. 

Ob tem se postavlja vprašanje, koliko bo stala sanacija 
preostalega, 25 krat večjega dela našega bančnega sistema, in kdo 
bo lahko sploh zagotovil sredstva ali poroštva za tako solidarnostno 
pokrivanje, kot so ga deležni komitenti teh dveh bank? 

Odpirajo pa se tudi druga vprašanja. Npr. zakaj sta Factor banka in 
Probanka izjemi? Zakaj so pravice lastnikov in komitentov teh dveh 
bančic bolj zaščitene kot vseh ostalih? Gre tu spet za privilegirano 
skupino, ki se ji zagotavlja večje pravice kot vsem drugim? Zakaj sta 
take pozornosti in servisiranja deležni obrobni banki? Zakaj je imela 
država v njih glede na njuno velikost nadpovprečen delež depozitov?

Veliko vprašanj, odgovorov guvernerja in vlade pa zelo malo. 
Sedaj se pripravljata proračuna za naslednji leti. Vlada Alenke 

Bratušek hoče na vsak način veliko pridobiti pri nižanju sociale, pri 
upokojencih, dohodnini, pa pri osiromašenju podeželja, črtala bo 
investicije, najbrž pa bo uvedla še nove davke (nepremičninskega, 
kriznega ...). Menda potrebuje 300–500 mio evrov, da bo zaprla 
proračuna s spodobnim 3 % primanjkljajem. Vlada k zategovanju 
pasu sili vse, ki ji niso blizu, predvsem revnejše sloje, ki se težko 
samoorganizirajo, ki nimajo niti potenciala za medijske pritiske, 
odpušča pa bančnikom, vplivnim gospodarskim omrežjem, ne 
posega v privilegije ...

Nazadnje je vlada Alenke Bratušek tak sistematični spregled 
naredila pri najodgovornejših za nadzorovano likvidacijo Factor 
Banke in Probanke ter njihovih lastnikih in najboljših deponentih 
- tistih, ki imajo nad 100.000 evrov depozitov. Samo slednjim bo 
izplačanih 160 mio evrov več, kot jim garantira zakon in samo s tem 
“presežkom” bi lahko vlada pokrila polovico proračunske luknje.  

Ampak ti so nedotakljivi, za to koalicijo preveč dragoceni, da bi 
jih dobili po prstih. Zato vlada izbira druge, revnejše in ponižnejše 
tarče. Kljub pompoznim akcijam Zveze društev upokojencev, 
grožnjam DeSUSa, previdnim odzivom sindikatom, ne bo padlo 
po neupravičeno bogatih, ampak po revnih. Najbrž so ti “spektakli” 
namenjeni prav temu - da se preko navideznega boja najrevnejšim 
naloži nov paket bremen. 

Nedavno, do sesutja Janševe vlade, so bili zelo aktivni vstajniki, ki 
so zahtevali vrnitev pravne države, vrnitev ukradene države, vrnitev 
ukradenega premoženja … Danes, ko prihajajo na dan pravi - bančni 
problemi, ko poimensko vemo, kdo je določene sisteme, v katerih je 
izginjal denar, vodil in nadzoroval, vstajnikov ni več. O njih ni ne 
duha, ne sluha. Ne hodijo od vrat do vrat vil in vikendov tajkunov, 
predsednikov uprav, nadzornikov ..., ne čakajo jih z obešenimi 
lutkami pred jahtami, da bi zahtevali vrnitve nakazil in prekomernih 
obresti ali vračila nepojasnjeno pridobljenega premoženja. Ti niso 
prave tarče vstajnikov, ti so nedotakljivi.

To je ta čas naša (tudi politična) realnost. 



ŠOLA

Gasilci v vrtcu
Piše: Dragica Debeljak, vzgojiteljica

Jutrišnji dan pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost;

tistim, ki znajo in vedo kaj hočejo,
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.

  (neznani avtor)

ZAHVALA

V imenu vseh učencev in zaposlenih 
Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica 
se iskreno zahvaljujem gospodu 
direktorju Samu Mohorčiču in podjetju 
KGZ Ribnica, Marketu KGZ Sodražica 
ter gospodu direktorju Jožetu Maziju 
in podjetju Grafit d.o.o. Sodražica za 
podarjeni ček v vrednosti 1000 EUR, ki ste 
nam ga izročili na otvoritveni slovesnosti 
novega KGZ Marketa v Sodražici 3. julija 
2013.
Iskrena hvala tudi zaposlenim v trgovini 
KGZ Market Sodražica, ki so nam 
prisluhnili in pomagali, da smo podarjena 
sredstva lahko porabili za nakupe 
potrebnih in ustreznih pripomočkov za 
šolo in vrtec. 
Vsem zaposlenim v KGZ Ribnica in 
Market Sodražica ter v Grafit d.o.o. 
Sodražica želimo veliko osebnih in 
poslovnih uspehov.

  Ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica         
Majda Kovačič Cimperman

Oktober je mesec požarne varnosti. Ob tej priložnosti so nas v sredo, 2. 10. 2013, 
v vrtcu obiskali gasilci iz Sodražice. Predstavili so nam gasilsko opremo ter delo 
gasilcev. Otroci so si lahko natančno ogledali gasilski tovornjak. Gasilca sta predstavila 
delovanje vseh pripomočkov, ki so na gasilskem tovornjaku in demonstrirala njihovo 
delovanje.  Otrokom sta prikazala gašenje z vodo, nato pa se je lahko vsak otrok tudi 
sam preizkusil v tem. Otroke je močno 
pritegnila sirena in modre luči na 
tovornjaku.

Način predstavitve je bil tak, da je 
pritegnil vse otroke, celo najmlajše, ki 
so dogajanje opazovali kar iz igralnic.

Vse strokovne delavke se gasilcem 
iskreno zahvaljujemo za predano 
predstavitev in si želimo še nadaljnjega 
sodelovanja. Otroci pa se jim 
zahvaljujejo za sladko presenečenje.

Na pomoč!                  

Gasilci in prva pomoč
Piše in fotografira: Ana Porenta

V petek, 4. 10. 2013, smo na podružnični šoli pri Svetem Gregorju izpeljali tehniški 
dan skupaj z domačimi gasilci in preventivnim programom zdravstvenega doma. Dan 
se je pričel z evakuacijo iz zadimljenih šolskih prostorov. Po uspešni akciji so se učenci 
tudi sami preizkusili v vlogi gasilcev, z gasilnim aparatom so pogasili ogenj na travi. 
Odšli smo v toplo sobo gasilskega doma, kjer smo prisluhnili predavanju g. Petra 
Adamiča o usposabljanju za gasilce, delovanju prostovoljskega gasilskega društva in 
kratki zgodovini domačega PGD Sveti Gregor. 

Da smo si dobro ogledali opremo in spoznali pripomočke za gašenje, so tako v 
akciji, kot tudi učilnici, poskrbeli trije gasilci v popolni opremi: Boštjan, Andraž in 
Uroš. Učenci so si temeljito ogledali tudi opremo gasilskega tovornjaka in povprašali 

gasilce o tem in onem, najbolj 
pa seveda o zadnji gasilski akciji 
v Sodražici. Za konec obiska 
pri gasilcih smo si ogledali 
tudi spominsko sobo, ki so 
jo domačini uredili za ogled 
v letošnjem letu in kjer poleg 
gasilske opreme, lutke gasilca 
in stare brizgalne z zanimanjem 
lahko pogledamo v stare 
knjige, ki poročajo o 
požarih in gasilskih akcijah 
iz preteklosti. 

V šoli so se učenci lotili konstrukcije predmetov iz gasilskega sveta iz 
odpadne embalaže, najbolj jih je navduševal gasilski kamion. Kmalu za tem 
nas je obiskala ga. Anka Debeljak, ki je imela za nas pripravljen program prve 
pomoči. Pogovarjali smo se o tem, kako poskrbimo za svojo varnost pri delu, 
igri in športu ter o boleznih in poškodbah, ki lahko doletijo ljudi. Čisto vsak od 
otrok se je preizkusil v eni od vlog -  poškodovanca, še več pa tistih, ki nudijo prvo 
pomoč. Tako so s pomočjo medicinske sestre oskrbeli zlom, zvin in opeklino. 
S pomočjo poskusa z jajcem je ga. Anka na nazoren način pokazala, kako 
pomembna je nošnja čelade, kadar gremo na kolo, rolke, rolerje, motor ... Otroci 
so bili navdušeni tudi nad stetoskopi, s pomočjo katerih razločneje slišimo 

srčni utrip. Starejši šolarji so preizkusili tudi 
dvigovanje imobiliziranega  poškodovanca v 
primeru poškodbe hrbtenice. 

Ob koncu dneva, ki se je nadaljeval še 
v OPB, smo pripravili razstavo izdelkov 
in povzeli znanja, ki smo jih pridobili v 
bogatem in dejavnosti polnem dnevu. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem gasilcem 
enote PGD Sveti Gregor ter ge. Anki Debeljak 
za nepozabno in poučno izpeljan tehniški dan. 
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ŠOLA

Prvič v šoli
Pišeta: Minka Pakiž in Tanja Vasič, učiteljici 1.a

Ponedeljek, 2. septembra, je bil zagotovo najpomembnejši dan za naše 
letošnje prvošolčke. Ob pol desetih smo se v dvorani šole zbrali vsi prvošolčki 
z matične in podružnične 
šole Sveti Gregor v 
spremstvu svojih staršev, 
učiteljic prvih razredov in 
ravnateljice šole. Uvodni 
pozdrav in dobrodošlico 
vsem je izrekla naša 
ravnateljica Majda Kovačič 
Cimperman. Z gledališko 
predstavo Pika Nogavička, 
ki so jo pripravili učenci 
podružnične šole, nam je uspelo popeljati otroke v 
razigran prvi šolski dan. Vsi prisotni smo bili priča, 
da so se otroci vživeli v šolske dogodivščine Pike 
Nogavičke.  

Po končani predstavi je sledil skok v prvi razred 
in sladek prigrizek.

Starši so imeli priložnost, da so med seboj 
poklepetali in izmenjali vtise prvega šolskega dne, 
ki so ga doživeli skupaj z otrokom. Navdušeni 
obrazi otrok, njihovih staršev in nas učiteljic, so bili 
dokaz, da smo skupaj preživeli prijetno dopoldne.

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica se iskreno 
zahvaljuje Policijski postaji Ribnica in PGD Sodražica 
ter vsem posameznikom, ki ste nudili pomoč učencem 
in otrokom vrtca pri spremljavi na šolski poti ter 
skrbeli za prometno varnost vseh otrok v jutranjem 
in popoldanskem času v prvih dveh tednih pouka ob 
začetku novega šolskega leta 2013/2014.  

Iskrena hvala tudi gospodu Toniju Vidmarju s Policijske 
postaje Ribnica za izpeljavo vseh predavanj s področja 
varnostnih navodil v prometu za starše matične 
in podružnične šole. Hvala tudi za sodelovanje in 
strokovno izpeljavo pouka s področja prometne vzgoje 
z učenci prve triade ter skrb za izvedbo in nazoren prikaz 
prometnih situacij v neposredni bližini šole in na šolski 
poti v Sodražici.

  Ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
               Majda Kovačič Cimperman

Prošnja za slikovni material
Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica letos 

praznuje 50-letnico delovanja. 
Ob tem jubileju bomo izdali zbornik spominov in 

pripravili razstavo. 
Vljudno naprošamo vse, ki imate kakršenkoli 

slikovni ali drug material, da nam ga posodite. 
Lahko pa skenirane fotografije posredujete tudi na e-naslov 

os-sodrazica@guest.arnes.si. 
Veseli bomo, če boste ob slikovnem gradivu zapisali tudi nekaj 

podatkov (datum, dogodek, kdo je na sliki ...).
Gradivo zbiramo v tajništvu osnovne šole in na e-naslovu šole 

do 10. novembra 2013.
Hvala za vaš odziv.

Ravnateljica: Majda Kovačič Cimperman

OBVESTILO 
 Zdravstveni dom 

Ribnica
7. oktobra 2013 se je na stavbi 

Zdravstvenega doma Ribnica pričela 
izvedba projekta energetske sanacije, ki jo 
je prevzela Občina Ribnica v sofinanciranju 
z evropskimi sredstvi v okviru razpisa 
energetske sanacije stavb v javni lasti. Od 7. 
oktobra pa do predvidenega roka zaključka 
del konec leta bodo zamenjana okna, 
zunanja vrata, dodatno izolirani deli fasade 
in prezračevanje objekta. Dela bodo potekala 
etapno po rokovniku, ki je bil usklajen med 
projektantom, izvajalci del in zdravstvenim 
domom. Zdravstveni delavci bodo v času 
prenove občanom zagotavljali zdravstvene 
storitve v nezmanjšanem obsegu, pričakovati 
pa je, da bo dostopnost do nekaterih storitev 
občasno otežena. Zaradi varnosti bolnikov 
in začasnih sprememb pri dostopnosti do 
posameznih izvajalcev naprošamo vse 
bolnike, da upoštevajo sprotna navodila in 
obvestila, ki jih bodo prejeli ob obisku. 

Po enaintridesetih letih delovanja bo 
zdravstveni dom deležen prepotrebne 
zunanje prenove. Ker bodo dela trajala 
skoraj tri mesece ob sočasnem zagotavljanju 
programa zdravstvenih storitev, pričakujemo 
tudi možnost zapletov. Zato bolnike 
in zdravstveno osebje naprošamo za 
razumevanje. 

v.d. direktorja
Peter Rus, dr.med. 

Nič se mi ne zdi bolj odvratno kot šola, ki temelji na 
metodah strahu, prisile in umetne avtoritete. Takšen 
pristop krni zdravo mišljenje, iskrenost in samozavest 
učencev, ustvarja ponižne hlapce.

Cilj šole naj bo pripraviti mlade, da se bodo lahko 
izobraževali vse življenje.

Albert Einstein

Robert Hutch
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STAREJŠI

Športne dejavnosti
Že junija so se uspešno končale 38. športne 

igre upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine. 
DU Sodražica pod vodstvom Toneta Mateliča je 
bila organizator iger kar v treh disciplinah. Poleg 
veleslaloma pozimi, še v balinanju za moške, kjer je 
naša ekipa zasedla dobro 2. mesto, in v orientacijskem 
pohodništvu na Travni Gori, kjer so se naši zavihteli 
kar na 1. mesto med 20 ekipami. Šport je eden izmed 
pomembnih področij človekovega delovanja, saj 
gre športu posebno mesto za zdravo in vitalno telo. 
Tovrstna srečanja imajo še druge vrednote, ki jih 
ne moremo meriti s štoparico, metrom …, so pa 
pomembna pri vzpostavljanju medčloveških odnosov 
in prijateljskih vezi med društvi in posameznimi 
člani. Ponosni smo na naše športnike, tudi tiste, ki ne 
tekmujejo, naredijo pa nekaj zase in za društvo.

Srečanje članov PZDU Dolenjske 
in Bele krajine 

Srečanje je bilo 3. avgusta v Dolenjskih Toplicah. 
Skupaj s člani DU Loški Potok  se je srečanja, kljub 
veliki  vročini, udeležilo 17 naših članov.  Za lep 
kulturni program so poskrbeli člani DU Veliki Gaber. 
Po programu so se nekateri odločili za kopanje, kar je 
bilo zelo osvežujoče, drugi  so se zavrteli na plesišču  
ali pa preizkusili srečo pri srečelovu. Preživeli smo 
sproščujoč dan, čeprav se tudi tu, bojazni  pred 
slabšanjem položaja upokojencev, nismo mogli 
otresti. V govorih je bilo jasno poudarjeno, da smo 
upokojenci v preteklih letih že dovolj žrtvovali za 
stabilizacijo javnih financ, zato moramo javno in 
glasno povedati, da je sedaj dovolj. 

Tamburanje v Kostelu 
Naša etnološka skupina, kakor smo jo 

poimenovali, že vse leto skrbi za nove dogodke. Po 
uspešni predstavitvi na Tržnem dnevu, z razstavo Iz 
babičine in dedkove domačije in prikazom uporabe 
pletarskih izdelkov, smo se predstavili še v Kostelu. 
Tam je 15. avgusta potekala tradicionalna prireditev 

Tamburanje v Kostele. Poleg drugega dogajanja je bila na osrednji  prireditvi  
tudi predstavitev starih oblačil in običajev. Predstavile so se skupine iz 8 
občin. Občino Sodražica smo letos prvič uspešno zastopali člani Društva 
upokojencev. Lahko bi rekli uspešno, saj smo bili deležni  veliko pohval  tako s 
strani organizatorjev prireditve kot od obiskovalcev.

Piknik za jubilante
Zadnjo soboto v avgustu smo počastili naše jubilante, tiste, ko so ali bodo 

v tekočem letu praznovali okrogli jubilej. Letos je bilo takih 15.  Zanje smo 
pripravili piknik, jim čestitali, naše članice pa so zanje izdelale skromna darila. 
Ob glasbi našega stalnega muzikanta g. Modica smo se skupaj poveselili.

Obisk v Domu starejših občanov v Ribnici
Že v decembru lanskega leta je upokojenski Mešani pevski zbor pripravil 

dobro urico zabave za oskrbovance v Domu starejših občanov V Loškem 
Potoku. Podobno predstavo so naši pevci načrtovali tudi v Domu starejših v 
Ribnici, kar so uresničili v četrtek, 12. 9. 2013. Ob petju pesmi Pleničke je 
prala, Kje so tiste stezice in Le predi dekle predi, so ostale članice uprizorile 
praktičen prikaz vsebine pesmi. Za zaključek pa sta Olga in Milka odigrali še 
svoj skeč. Vsi nastopajoči so bili srečni in poplačan je bil ves trud, ko so videli 
in občutili  zadovoljstvo gledalcev z njihovim nastopom.

Obisk pri poslanki
V ponedeljek, 16. 9. 2013, je po vsej Sloveniji potekala akcija v okviru 

projekta »Mreža«, v kateri so predstavniki DU obiskali poslance iz svoje 
sredine in jim razložili, zakaj »pokojnin ne damo«.  Trije naši člani so skupaj 
s člani DU Ribnica, Loški Potok in Draga obiskali oziroma poskušali obiskati 
poslanko Državnega zbora go. Ljudmilo Novak, ki ima poslansko pisarno 
v Ribnici. V času, ko naj bi imela uradne ure za občane, je ni bilo. Radi bi ji 
predstavili socialni in zdravstveni položaj upokojencev. S seboj so imeli izjavo 
za javnost, v kateri so napisani bistveni poudarki za razgovor s poslanko. Nič 
ne šteje, če v krogu svojih prijateljev kritiziramo oblast in poslance. Iti je treba 
k poslancu ter mu povedati problematiko in ga spomniti, da ga je izvolilo 
ljudstvo. Čeprav so tokrat ostali pred vrati poslanske pisarne, bodo še prišli in 
odločno povedali, da zmanjšanje pokojnin ne pride v poštev.

Starejši ta starejše
1. oktober je dan 

starejših. Na ta dan je 
starejšim namenjeno več 
pozornosti. V našem DU 
konec septembra ali začetku 
oktobra že vrsto let izvajamo 
projekt Starejši za starejše, 
to je srečanje starejših 
občanov. Vsem občanom 
starejšim od 70 let smo 
osebno prinesli in prebrali vabilo za srečanje. Nekaterih nismo našli doma, 
nekateri niso hoteli ali mogli odpreti in za te smo pustili vabilo v nabiralniku 
ali poslali po pošti. Odziv je bil dober in skupaj smo preživeli bogat kulturni 
in zabavni popoldan. Zabavali so nas učenci predmetne stopnje iz naše šole 
pod vodstvom prof. Tadeje Topolnik, ki so odigrali duhovit skeč, harmoniko 

Novice iz Društva upokojencev Sodražica
Novice zbrala Cvetka Vesel, foto: Darko Vesel

Minilo je vroče, a delovno poletje. Čas dopustov se v Društvu upokojencev (DU) 
Sodražica očitno ni dosti poznal, saj so se dejavnosti vrstile kot po tekočem traku.
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MLAJŠI

pa je raztezal Jože Kožar iz Žimaric. Brez našega 
upokojenskega pevskega zbora ne gre in tudi 
tokrat so se izkazali. Marsikdo se je zamislil 
ob življenjskih resnicah pevke in voditeljice 
programa Ivanke Oražem. Čeprav zahteva 
tako srečanje veliko dela, je to pozabljeno, ko 
vidiš, da je bilo uspešno. Hvala ravnateljici ge. 
Majdi Kovačič Cimperman za pomoč in Občini 
Sodražica, ki vsakoletno finančno podpre to 
srečanje.

S staro lokomotivo v 
nove zgodbe
Piše: Ana Modic

Letos mineva 120 let, odkar je pripeljal 
v Kočevje prvi vlak. 24. junija 1893 je v 
Kočevje prispel poizkusno prvi vlak, ki je 
vozil od Grosuplja do Kočevja.  Slavnostno 
je bila proga odprta 27. septembra 1893 s 
slavnostnim  vlakom, na katerem je sedelo nad 
sto pomembnih povabljencev, od poslancev do 
županov. 

Ljudska univerza Kočevje je ob tej obletnici 
razpisala projekt« S staro lokomotivo v nove 
zgodbe«in k sodelovanju povabila krožek« 
Ponovno spoznavam slovenski jezik in njegove 
značilnosti«, ki deluje v okviru Univerze za 
3. obdobje. Nekatere članice DU Sodražica 
obiskujemo ta krožek že vrsto let in tako smo bile 
letos že 20. avgusta povabljene k sodelovanju. 
Zmaga M., Angelca D., in Ana M. smo tako 
poslušale predavanja dr. Mladena Bogića in 
g. Mihaela Petroviča ml. o razvoju železnic v 
Evropi, Sloveniji in posebej o kočevski progi in o 
njeni predhodnici - poštni kočiji na Kočevskem. 
Z našo mentorico, go. prof. Jožico Pečnik, 
smo na prijeten način ponovno obravnavali 
Župančičevo pesem Z vlakom in jo sedaj, ko smo 
polni življenjskih izkušenj in znanja, razumeli 
in doživljali čisto drugače kot v prejšnjih šolah. 
Pod strokovnim vodstvom smo si v nekdanji 
kurilnici na  železniški postaji Kočevje ogledali 
staro madžarsko lokomotivo, ki je prispela v 
Kočevje leta 1894 in tu tudi ostala. Prav tako 
smo si ogledali Železniški  muzej v Ljubljani. 
Nepozaben vtis so na nas napravile velikanske 
parne lokomotive, ki so nekoč vozile po naših 
železniških tirih. Še posebej je bila mogočna 
lokomotiva velikanka, ki je nekoč vlekla Titov 
Modri vlak. Železniški muzej je na Parmovi ulici 
v Ljubljani in vam priporočam, da si ga ogledate.

Ker je bil vsaj del našega življenja s kočevsko 
železnico močno povezan, saj smo se po kočevski 
progi vozili v šolo ali v službo, smo napisali o 
njej tudi zgodbe in pesmi in jih predstavili na 
zaključni prireditvi ob 120. letnici prvega vlaka 
v Kočevju.

   

Strunjan 2013
Piše: Jelka Pakiž, foto: Petra Vrh Vrezec

Tudi letošnje šolske počitnice so se hitro bližale svojemu koncu, Novoštiftarske 
otroke pa je čakal še najlepši del – en teden druženja v Frančiškovem domu v 
Strunjanu. Vremenska napoved za ta teden ni bila nič kaj obetavna, zato se je letos 
le 20 otrok pevskega zbora in ministrantov odločilo, da se z dobro voljo podajo na 
zaslužene počitnice z zaupanjem v Božjo pomoč, da bodo navkljub vsemu dnevi 
čudoviti za vse.

V nedeljo, 25. avgusta, smo se po koncu druge sv. maše z avtobusom odpeljali 
proti Strunjanu, kjer so nas kuharice že čakale s slastnim kosilom. Vreme je bilo bolj 
hladno, zato smo se popoldne sprehodili le do plaže, da vidimo, če je kaj novega od 
lanskega leta. Za kepico sladoleda pa le ni bilo premrzlo.

Tudi letošnje počitnice so tekle po ustaljenem redu kar se tiče dežurstva pri 
obrokih, pospravljanja sob in ocenjevanja, da se v medsebojnem tekmovanju kar 
najbolje naučimo reda, ki je zelo pomemben, najsi bo v šoli in potem naprej skozi 
vse življenje. Kljub slabi napovedi nam je 
dobri Bog naklonil sončne, lepe dneve, 
ki smo jih največ preživljali na plaži. V 
letošnji skupini otrok sta bili nekako dve 
starostni skupini – zelo majhni in tisti, 
ki so bili že kar odrasli. Kljub temu so se 
čudovito povezali med sabo, se skupaj 
družili, igrali in pomagali eden drugemu. 
Poleg vsakodnevnega kopanja so otroci 
v morju gradili pristanišča za ladje, iskali 
školjke in vse, kar še k temu spada, se 
šli različne igre s kartami ali pa se spuščali po toboganu in vrteli z vrtiljakom. Po 
eni nevihtni noči smo lahko v dopoldnevu nad morsko gladino občudovali vodne 
trombe, čudovit pojav, podoben tornadom v Ameriki. Zunaj, pred počitniško hišo 
pa smo imeli ustvarjalne delavnice, fantje so igrali nogomet, ob večerih pa smo se 
šli različne skupne igre, kjer ni manjkalo smeha in dobre volje. Kot vsako leto smo 
odpluli na križarjenje z ladjico do Pirana. Tam smo si ogledali akvarij z različnimi 
vodnimi živalcami, ribami in celo morskim psom. Seveda tudi večerni sprehod 
do Portoroža ni manjkal. Vsi smo šli 
peš, od najmlajšega do najstarejšega, 
brez težav. Eden izmed fantkov je za 
roko peljal deklico treh let celo pot do 
Portoroža. Ko sem ga pohvalila, kako je 
skrben, mi je odgovoril: Pa saj ne moreš 
tako majhnega otroka pustiti samega. 
Kakšen odrasel odgovor! Kako so vsi 
skrbeli eden za drugega, res pohvalno. Cel 
teden smo po zajtrku tudi pridno vadili 
čudovito pesmico o štirih inštrumentih 
v italijanskem jeziku pod vodstvom br. Marijana. Kakor ti inštrumenti pojejo v 
orkestru vsak svojo melodijo, tako smo jo tudi mi štiriglasno slovesno zapeli na 
zadnji večer našega bivanja v Strunjanu. Ta večer je res nekaj posebnega in ga prav 
vsi z veseljem pričakujemo. Otroci iz vsake posamezne sobe sami sestavijo besedilo 
in melodijo pesmi, s katero predstavijo svoja doživetja iz celega tedna. So zelo izvirni 
in domiselni, zato s svojimi nastopi obogatijo in polepšajo ta večer. Seveda pa gre 
letos še posebna zahvala fantovski skupini, ki nas je vsako jutro budila s pesmijo, 
povezano z zelo lepo koreografijo. Kot višek večera pa je seveda podelitev nagrad za 
urejenost sob in za tiste izbrane, ki so s svojo aktivnostjo pripomogli k čudovitemu 
vzdušju otrok in vseh, ki smo skupaj preživeli ta teden. 

Naj za konec povem, da so bile meni to najlepše počitnice v Strunjanu, saj smo 
bili vsi res kot ena velika družina z veliko ljubezni. Čeprav smo se družili različnih 
starosti, tega sploh ni bilo opaziti. Medsebojna ljubezen poveže in osreči vse ljudi, 
tako je tudi nas.
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Aktivno v PGD Sodražica
Piše: Tjaša Levstek, foto: arhiv PGD Sodražica

Tako kot vsako leto do zdaj so se mlajši in starejši 
gasilci udeležili tekmovanj na različnih področjih. Vsako 
leto bolj se vidi napredek pri aktivnih mlajših članih tako 
na vajah, kot tudi na tekmovanju. 

Prvo tekmovanje je bilo na vrsti že 8. 6. 2013. 
Tekmovanje trojk v gasilski orientaciji je bilo 
organizirano v Malem Logu pri Loškem Potoku. Pionirji 
in mladinci so se na tekmovanje podali z velikim veseljem 
in željni dobrih rezultatov, ki so bili več kot odlični in vse 

prve ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje. Trojke 
pa so dosegle naslednja mesta: PIONIRJI – 1. mesto 
(mentor: Blaž Štupica), PIONIRKE – 1. mesto (mentor: 
Tjaša Levstek), MLADINKE – 1. mesto (mentor: Nejc 
Cvar), MLADINCI 1. – 3. mesto (mentor: Janez Arko), 
MLADINCI 2. – 6. mesto (mentor: Matjaž Pucelj).

Regijsko tekmovanje regije Ljubljana II je potekalo 
prav tako v Malem Logu 22. 6. 2013. Za pripravo smo 

imeli zgolj dva tedna časa. Skupaj smo trdno vadili in pionirjem je uspelo 
doseči prvo mesto, s tem pa so si zagotovili tudi udeležbo na državnem 
tekmovanju. Na regijskem tekmovanju smo dosegli: PIONIRJI – 1. mesto 

(mentor: Matjaž Pucelj), PIONIRKE 
– 5. mesto (mentor: Tjaša Levstek), 
MLADINKE – 7. mesto (mentor: Nejc 
Cvar).

Že pred začetkom šole in koncem 
počitnic smo se vsi mlajši in starejši 
gasilci zbrali na vajah za občinsko 
tekmovanje v Ribnici. V soboto, 7. 
9. 2013, smo že zgodaj zjutraj odšli 
na tekmovanje s pionirji in mladinci. 
Po končani razglasitvi smo imeli 
tekmovanje tudi starejši gasilci. Tudi na 
gasilskem tekmovanju desetin v Ribnici 
smo z rezultati dokazali pravi pomen 
gasilstva v Sodražici in aktivnost. Vse 
prve ekipe so se uvrstile na regijsko 
tekmovanje. Dosegli pa smo: PIONIRJI 
– 1. mesto (mentor: Tjaša Levstek), 
MLADINCI – 8. mesto (mentor: 
Matjaž Pucelj), ČLANICE A – 1. mesto, 
ČLANI A – 2. mesto, ČLANI B – 2. 
mesto, VETERANI – 2. mesto.

Že v ponedeljek po tekmovanju 
desetin smo pridno trenirali za težko 
pričakovano državno tekmovanje 
trojk v gasilski orientaciji, ki smo se ga 
udeležili 14. 9. 2013. Tekmovanje je bilo 
organizirano v Sv. Juriju ob Ščavnici. 
Po dolgi poti na prizorišče tekmovanja 
so mlajši gasilci odtekmovali z nekaj 
napakicami, ki so nas stale boljše 
uvrstitve. Med 31 sodelujočimi iz cele 
Slovenije so pionirji pod mentorstvom 
Matjaža Puclja dosegli 16. mesto.

Po gasilski orientaciji je sledilo 
regijsko tekmovanje regije Ljubljana II, 

dne 28. 9. 2013 v Stični. Regijskega tekmovanja sta se udeležili dve ekipi 
PGD Sodražica, in sicer ekipa pionirjev in ekipa članic A. Rezultati niso 
bili ravno najboljši. Vidno je bilo razočaranje v očeh mlajših pionirjev, 
vendar smo dan sklenili s pregovorom »važno je sodelovati in ne zmagati«. 
Pionirji so tako pod mentorstvom Tjaše Levstek dosegli 10. mesto, članice 
A pa 7. mesto.
Vsem ekipam iskrene čestitke za dosežene rezultate in za aktivno 
zastopanje našega društva.  NA POMOČ!

PGD Vinice-Zapotok
Piše: Vinko Čampa, foto: Roman Pajnič

Skupina dvanajstih pionirjev iz Vinic in Zapotoka se je pod mentorstvom Romana Pajniča 
in Vinka Čampe že v avgustu začela pripravljati na tekmovanje GZ Ribnica. Trenirali smo 
3 x tedensko pri Sv. Marku in pridno pilili vaje z vedrovko, štafeto s prenosom vode in vajo 
razvrščanja. Po vsakem treningu je sledilo veselo druženje ob pijači in prigrizkih. Dosegli smo 
peto mesto, še pomembneje pa je, da je bilo naše druženje koristno in zabavno.

Pionirji in njihovi mentorji na 
državnem tekmovanju v Sv. 

Juriju ob Ščavnici

Članice in člani A

Veterani

Člani A in BPionirji in mladinci
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Med gasilci v Zamostcu
Piše: N. Ambrožič

Najpomembnejši dogodek letošnjega poletja v naši občini je bil požar v 
podjetju Fibran Nord. O samem požaru je bilo že veliko napisanega, zato velja 
na tem mestu omeniti, da je pri gašenju požara iz našega društva sodelovalo 
šestnajst članov operativcev, med njimi trije usposobljeni gasilci za delo z 
dihalnimi aparati (IDA). Ekipo, ki je gasilcem na intervenciji nudila prvo 
pomoč, je vodila tov Renata Troha, pomočnica poveljnika GZ Ribnica za prvo 
pomoč, v ekipi pa sta sodelovala še dva naša člana. Svoj doprinos k intervenciji 
imajo tudi poleg članov tudi članice našega društva, ki so gasilce oskrbele s 
suhimi oblačili in nudile pomoč, kjer je bilo to potrebno. 

Na dan požara, 7. septembra, 
je v Ribnici potekalo tekmovanje 
GZ Ribnica, na katerem je naše 
društvo sodelovalo s petimi 
ekipami: pionirji, članice A, člani 
A, članice B in člani B. Priprave na 
tekmovanje so potekale od meseca 
maja. V ta namen je bil v okolici 
gasilskega doma pripravljen 
poligon, na katerem smo 
preizkušali in nadgrajevali svoje 
znanje in sposobnosti za izvedbo 
razpisanih gasilskih tekmovalnih 
disciplin. Med prijavljenimi 
ekipami PGD Zamostec se je 
najboljše izkazala ekipa pionirjev. 
Zasedli so drugo mesto in le 
za nekaj točk zaostali za prvim. 
Zato jim vsi člani PGD Zamostec 
in ostali vaščani izrekamo 
veliko priznanje in jim iskreno 
čestitamo. Ponosni smo nanje, saj 
dokazujejo, da gasilski duh na vasi 
živi in se razvija tudi med mladimi. 
Takega uspeha pa nebi dosegli 
brez podpore mentorjev, Petra 
Trhljena in Tinkare Šilc. Tudi 
njima iskrene čestitke in zahvala, 
da sta v naših otrocih našla in 
vzpodbudila vrednote gasilstva, 
ki so potencial za ohranjanje 
dejavnosti v društvu in na vasi. 

Kot že nekaj let smo tudi letos sodelovali na sejmu v Ribnici s številno 
gostinsko ekipo in obiskovalcem ponudili hrano in pijačo ter prostor za počitek 
in klepet v ribniškem gradu. Letošnja ekipa je bila med najštevilčnejšimi do 
sedaj, saj so pri organizaciji, izvedbi in pospravljanju prostora in stojnice ter 
pripravi in strežbi sodelovale cele družine. V letih sodelovanja na sejmu smo 
pridobili že lepo množico stalnih gostov, ki radi posedijo v ribniškem gradu in 
izmenjajo vtise o sejmu ali aktualnih dogodkih. 

V jesen smo zakorakali z izletom. V soboto, 28. septembra 2013, smo se 
odpravili na ogled opreme in organizacije gasilstva na Hrvaško, v kraj Plešce tik 
za mejo ob reki Kolpi. Kraj se poleg številne in uspešne gasilske mladine ponaša 
tudi s staro hišo bogatih trgovcev iz 19. stoletja, katero smo si v nadaljevanju 
ogledali. Blizu kraja Plešce je izhodiščna točka za 2-urni pohod do izvira reke 
Kolpe, na katerega smo se podali v popoldanskih urah. Prijetno utrujeni in 
očarani od naravnih lepot Gorskega Kotarja smo dan sklenili z večerjo in 
druženjem.

Ekipa pionirjev PGD Zamostec z 
mentorjema; foto: T. Šilc

Na poti k izviru reke Kolpe; foto: M. Trhljen

Ribniški sejem; foto: B. Troha
Da dela za naslednjo čistilno akcijo ne bi 
primanjkovalo, je bilo takole sredi avgusta 
poskrbljeno na Ravnem vrhu (gozdna cesta, ki 
povezuje cesto Sodražica – Vagovka in Globel). 
Jože Arko, avtor fotografij, je pripisal: »Za 
levičarje je deponija na levi strani gozdne poti, za 
desničarje pa na desni strani.«
Odvržene odpadke si je ogledal tudi občinski 
inšpektor in ustrezno ukrepal, tako da so le našli 
pot na pravo deponijo. Pa vendarle, tovrstnih 
»smetnjakov«, četudi manjših, ne manjka. 
Posamezniki res živijo in delajo z miselnostjo, 
»samo da gre z mojega praga stran« … Človek se 
ob tem sprašuje, ali ti osebki res zaidejo od doma 
v naravo ali okolico le takrat, ko morajo odvreči 
svoje smeti? Morda pa je šlo zgolj za nevednost. 
Torej, če ne veste kam s kosovnim ali drugim 
odpadom, pokličite na Komunalo Ribnica.

Piše: D.V., foto: Jože Arko

Gorelo je v Fibranu
Piše: D.V., foto: Andrej Pakiž

Ravno na dan, ko so v Ribnici potekala tekmovanja 
članov Gasilske zveze Ribnica (GZ Ribnica), je proti 
večeru zagorelo v podjetju Fibran v Sodražici. Gost 
črn dim se je v stebrih dvigal nad streho ene izmed 
hal podjetja in se valil proti Žimaricam. 

Aktivirana so bila vsa PGD iz občine Sodražica 
in sosednih društev iz GZ Ribnica ter reševalci iz 
zdravstvenih domov Ribnica in Cerknica. Nekaj 
gasilcev je bilo oskrbljenih, tudi v UKC Ljubljana, 
vendar so jo vsi odnesli brez hujših posledic. 
Domačim gasilskim društvom so se pridružili še 
gasilci PGD Nova vas, pomoč z jeklenkami pa 
so dobili še iz PGD Kočevje. Sredi noči je bil po 
besedah poveljnika Metoda Puclja požar lokaliziran. 
Gašenje se je nadaljevalo do jutranjih ur, gasilci pa 
so svoje aktivnosti na objektu nadaljevali vse do 
popoldanskih ur.
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Kresnička za vse 
generacije otrok in 
mladine
Pripravili: animatorji Kresničke

V Klubu Kresnička smo začeli z novimi 
aktivnostmi. Animatorji in ostali voditelji se 
trudimo, da pripravljamo programe za vse 
generacije otrok in mladine.Za najmlajše 
(starost od 3. do 6. let) je najbolje poskrbljeno 
v skupini Kateheza dobrega pastirja. Za mlajše 
osnovnošolske otroke (starost od 6. do 10. let) pa 
na srečanjih Šedrški živ-žav. Pri tej dejavnosti gre 
za mesečni projekt, v obliki oratorijskega dne, ki 
poteka pod vodstvom mladih animatorjev (pred) 
zadnjo soboto v mesecu. Otroci spoznavajo 
svetopisemske in druge junake, oblikujejo svoje 
veščine v raznih delavnicah, se razigravajo v igrah 
ipd. Več informacij o otroških katehezah dobite 
pri Sandri (sandka15@hotmail.com). V pripravi 
je tudi kateheza za starejše osnovnošolske 
otroke, ki še ne vstopajo v animatorski poklic. 
Ti osnovnošolci so že sedaj povabljeni, da ob 

priložnostih koristijo prostore župnijskega 
doma npr. otroški pevski zbor, koriščenje igral v 
zgornjem prostoru, rojstnodnevno praznovanje, 
praznične delavnice ipd. Za vprašanja in pobude 
smo animatorji dosegljivi na klubkresnicka@
gmail.com.

Kresničko sestavlja tudi skupina okoli 40 
mladih, ki opravljajo vlogo animatorskega 
poklica. Animatorska skupina se dobiva na 
srečanjih ob petkih zvečer, ob 19.00 uri. Po 
srečanjih imajo animatorji možnost nadaljevati z 
druženjem v župnijskem domu ali na rekreaciji za 
mlade v športni dvorani. Animatorji med letom 
pripravljajo razna družabna srečanja za mlade in 
občasne večje projekte (duhovne vaje, družabni 
vikendi, delovne akcije kot npr. Projekt 72 ur 
…). Animatorji vsako sezono uspešno zaključijo 
z izvedbo oratorija, kjer je poleg dela veliko časa 
tudi za popoldansko druženje (odbojka, pikniki 
ipd.). Več informacij dobite pri Evgenu (evgen.
zajc@gmail.com). Tisti, ki se še posebej radi glasbeno udejstvujejo, se združujejo v 
mladinski glasbeni skupini Alias. To je skupina mladih pevk in instrumentalistov, 
ki pod vodstvom Mance Lesar deluje od oktobra 2011. S prepevanjem radi 
obogatijo nedeljska bogoslužja in poročne maše, nastopili pa so tudi na koncertu 
ritmično duhovne glasbe Pusti sled, na Glasbeni mineštri in Tržnem dnevu v 

Sodražici. Povezuje jih veselje 
do glasbe, mladost, razigranost 
in prijateljstvo. Novi člani dobite 
informacije pri Tinkari (tinkara.
silc@gmail.com). Pred kratkim so 
starejši animatorji podali pobudo, 
da bi se v prihodnje za družabna 
srečanja oblikovala še starejša 
skupina animatorjev (študenti in 
mladi v poklicih).

 Več o novostih sledi na 
www.mc-kresnicka.si.

Ribniški 
študentski klub 
v oktobru vabi 
nove člane
Piše: Ana Češarek, RŠK 

Klub je namenjen vsem mladim z 
območja Ribnice, Sodražice in Loškega 
Potoka. V prostore na Knafljevem trgu 
2 ste vabljeni mladi, ki bi radi kvalitetno 
preživljali prosti čas ali se preprosto 
družili s sovrstniki. 

Organiziramo različne dogodke, 
kot je bil tudi stand-up z Matjažem 
Javšnikom na Tržnem dnevu. Finančno 
in drugače radi podpremo projekte 
Mladinskega kluba Sodražica, njihova 
Glasbena mineštra je navdihujoč 
primer sodelovanja med mladimi. 

Najbolj znan projekt, ki ga organizira RŠK je glasbeni in kulturni festival Alternativa, ki 
je bil letos že osmi po vrsti. Pripravljamo različne tematske večere, kot so dobro obiskana 
potopisna predavanja in filmski večeri. V lanskem študijskem letu smo organizirali 
tudi kolesarjenje s piknikom na Kolpi, koncertni dogodek ribniško-sodraških skupin 
Ribn’škužagajne v Ljubljani, pustovanje, brucovanje, študentski žur z lokalnimi skupinami 
v Sodražici, sejemsko dogajanje s Pižamo in turnirjem v zračni kitari in ročnem nogometu 
… Ponosni smo na novo publikacijo SKUP, v kateri lahko izražamo mnenja o družbenih 
problemih, predstavimo svoja zanimanja, mladi umetniki pa dobijo svoj prostor za objavo. 

Pri organizaciji projektov lahko sodelujejo vsi člani, ki si tega želijo. Zelo, zelo smo veseli 
vsakega predloga in pomoči novih (in bodočih) članov. Ta prispevek je namenjen sodraški 
mladini -  zelo ste dobrodošli pri nas! Če imate idejo za projekt s področja kulture, športa, 
dobrodelnosti, izobraževanja … je morda ravno RŠK pravi naslov, kjer jo lahko uresničite!

Prav tako ste vabljeni na naše dogodke, ki jih lahko spremljate na spletni strani www.
rsk-klub.com. V naše prostore lahko ob petkih zvečer pridete tudi samo na druženje (imamo 
pikado, ročni nogomet, X-box, veliko družabnih iger).

Nove člane bomo v oktobru sprejemali ob petkih in sobotah med 20.00 in 22.00. S 
seboj prinesite originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2013/14 (študent, dijak). Vsi, 
ki se boste včlanili v oktobru, boste dobili brezplačni kupon za članarino v Knjižnici Ribnica 
(velja tudi za enoto v Sodražici), brezplačno pijačo in darilo po izboru. Najbolj priljubljene 
ugodnosti, ki jih imamo za člane, so boni za Picerijo Harlekin, karte za savno v Dolenjskih 
Toplicah, vstopnice za Kolosej. Ostale ugodnosti si preberite na spletni strani, če pa še kaj 
pogrešate, nam pišite na rsk.klub@gmail.com.  Prid’te, ne grizemo!
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ŠEDRŽANKE

ENOSTAVNA JESENSKA ENOLONČNICA
Recept je prispevala Angelca Pucelj, fotografije Štefka Joras

Potrebujemo:
(za 4 osebe)

5 žlic ješprenja
10 dag pancete
1 bučko, katerokoli
1 čebulo
4 stroke česna
2 žlici olivnega olja
1l jušne (zelenjavne) osnove 
ali vode

Priprava:
• Ješprenj namočimo za uro 
ali dve, lahko tudi dan prej, 
in skuhamo.
•  Medtem v večjo posodo 
narežemo panceto, dodamo 
2 žlici olivnega olja, drobno 
narezano čebulo in nasekljan česen. Malo popražimo, 
dodamo nakockano bučko. Dušimo približno 20 min na 
zmernem ognju.
• Obe masi zmešamo in zalijemo z jušno osnovo.
• Enolončnico popramo in solimo po okusu.

ROZINOVI POLŽKI
Potrebujemo:

TESTO
250 g moke
250 g skute
250 g masla
1 žlička vanilin sladkorja
1 žlička pecilnega praška
ščepec soli Nasvet: 

Po želji lahko enolončnici 
dodamo malo bazilike. 

Boljša je, če malo postoji, 
za poobedek pa spečemo 

palačinke z domačo 
slivovo marmelado in jih 
postrežemo z jabolčnim 

kompotom.

NADEV                                
50 g mletih lešnikov             
50 g sladkorja                              
cimet po okusu
100 g rozin
malo ruma in mleka

Nasvet:

Namesto lepljenja z 

marmelado osnovnemu 

receptu dodamo malo 

več margarine (65 g), 

izdolbemo v klobuček 

majhno jamico in vanjo 

učvrstimo bet.

PREMAZ
10 dag sladkorja v prahu
sok ene limone

Priprava:
• Sestavine za testo zmešaj in zgneti. Počiva eno uro na 
hladnem.
• Rozine namoči v malo mleka in ruma.
• Testo razdeli na tri enake dele in vsakega razvaljaj na 
pravokotnik (50 cm X 25 cm).
• Pravokotnike premaži s 5 g raztopljenega masla, posuj 
z lešnikovim nadevom
in še z rozinami. Nato jih zvij, kot potico. Z ostrim nožem 
nareži približno 1 cm debele rezine, jih polagaj na pekač, 
obložen s peki papirjem, z rezano stranjo navzdol.
• Peci 15-20 min na 200 0C.
• Pečene še tople premaži z limonovim ledom.

JURČKI
Recept in fotografije je prispevala Marina Vesel 

Potrebujemo:

TESTO
½ kg albertovih piškotov
1 margarina
15 dag sladkorja v prahu
2 vanilin sladkorja
3 žlice ruma
sok ½ limone
20 dag čokolade v prahu

GLAZURA
10 dag jedilne čokolade
5 dag margarine

Priprava:
• Piškote zmeljemo, zmešamo z 
margarino in sladkorjem,
 dodamo še ostale naštete 
sestavine in dobro zgnetemo.
• Iz mase posebej oblikujemo 
betke in klobučke ter jih zlepimo 
z marmelado
• Klobučke izdelanih jurčkov 
pomočimo v glazuro.

TD Sodražica se zahvaljuje direktorju KGZ Ribnica z.o.o. 
Samu Mohorčiču za pobudo in sodelovanje pri prireditvi 
ter Šedržankam za pripravljene sladke dobrote.
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Sladka jesen v Sodražici
Piše: Petra Marn

Jesen je čas, ko se s svojimi čarobnimi barvami pobarva narava, 
ki nas tudi obdari s svojimi dobrotami. Prireditev »Sladka jesen«, 
ki je bila v soboto, 5. oktobra, je bila prav zares sladka. 

Pred novo trgovino Zadruga so vabile založene stojnice dobrot. 
Šedržanke so spekle piškote in potice, na njihovi stojnici pa je bilo 
mogoče kupiti tudi suho sadje, marmelade, zelišča in sveže pečene 
»donutke« z marmelado ali čokolado. Možno je bilo kupiti med 
in medene izdelke  Jožeta Škulja, domače pecivo in rezance Pavle 
Marolt, Tina Zobec 
in Ernest Pirnat pa sta 
pripravila najrazličnejše 
marmelade, rezance 
in domače pijače. Jože 
Pirnat in Simon Levstek 
sta dogajanje popestrila s 
prešanjem jabolk, zato je 
bilo možno kupiti čisto 
svež mošt. 

Prireditev, ki je potekala pod okriljem Turističnega društva 
Sodražica in KGZ Ribnica z.o.o., se je začela s pozdravi predsednika 
TD Sodražica Jožeta Levstka, župana Blaža Milavca in direktorja 
KGZ Ribnica z.o.o. Sama Mohorčiča. Vsi govorniki so poudarili, 
da je pomembno druženje in sodelovanje, saj je le-tako možno, da 
se ponudba našega kraja širi. Po končanih govorih se je dogajanje 
preselilo v Zadružni bar, kjer je sledilo obešanje krošnje. 

Ker so bili vsi organizatorji prireditve zadovoljni, je to dober 
povod, da se omenjena prireditev ponovi oz. nas povabilo preseneti 
v božično-novoletnem času … Mogoče pa je »Sladka jesen« prvi 
poizkus eko tržnice v Sodražici in poziv domačinom k prodaji 
domačih prehrambnih izdelkov …



ŠPORT

8. veteranski 
rokometni 
turnir Ribnica 
2013
Piše: Miran Štupica

Sekcija rokometnih veteranov iz Sodražice se je 31. 8. 2013 odzvala 
vabilu Društva ljubiteljev rokometa iz Ribnice in se kljub premajhnemu 
številu igralcev (zasedenost in poškodbe) udeležila 8. veteranskega 
rokometnega turnirja Ribnica 2013. Za pomoč smo si izposodili igralca 
iz Ribnice ter Sevnice ter tako turnir odigrali do konca. 

V skupini »smrti« kot bi se reklo v športnem žargonu, veliko 
možnosti sodraški veterani niso imeli. Izgubili so vse tri tekme z 
ekipo RK Slovan Ljubljana, RK Trebnje in RK Mokerc Ig. Na koncu 
je sodraška ekipa zasedla 8. mesto, saj je pri streljanju 7-metrovk z 
rezultatom 6:5 izgubila tekmo za 7. mesto z ekipo Sevnice. Sodraška 
ekipa, kljub zasedenemu zadnjemu mestu, ni pustila slabega vtisa. 
Če sodraški veterani niso bili najboljši na igrišču, so bili zelo močna 
konkurenca vsem zunaj igrišča in tako krepko pripomogli domačinom 
k uspešni izvedbi turnirja (pijača, srečelov). Naš »izposojen« vratar 
Amir Parezanovič pa je na svečani podelitvi priznanj najboljšim ekipam 
ter posameznikom prejel zasluženo nagrado za najboljšega vratarja na 
turnirju. 

Ribniški plavalci z odliko zaključili plavalno sezono
Za ribniškimi plavalci je nadvse uspešna plavalna sezona, ki si jo bomo zapomnili po premiernih nastopih Lucije Kous na 
evropskem članskem prvenstvu in sredozemskih igrah, ter Chada Andoljška na Evropskih igrah mladih. Sezona se je končala z 
državnimi prvenstvi v juliju in avgustu v vseh starostnih kategorijah. Ribniški  plavalci in plavalke so osvojil kar šest zlatih, deset 
srebrnih in sedem bronastih odličji. 

Kolesarski uspeh v Novi vasi
Piše: Mateja Vesel

Dne 15.9.2013 
je bila kolesarska 
tekma v Novi vasi, 
ki jo je organiziralo 
Športno društvo 
Bloke - Nova vas. 
Vozilo se je na 
progah 10 ter 35km. 
Na krajši progi je 
Miha Mihelič, član 
kolesarske sekcije 
ŠD Sodražica z sinom Enejem v sedežu prišel v cilj kot prvi 
moški. Hkrati je njegova žena Polona na isti trasi dosegla med 
ženskami prvo mesto tako, da bi rekli da je bilo to družinsko 
zmagoslavje Miheličevih na Blokah. 

Sama sem štartala na daljšo traso (35 km) in moram 
priznati da je bila trasica zelo dobra. Žal sem imela probleme 
z verigo ki mi je trikat padla iz prestav, a klub temu sem prišla 
prva med žensko konkurenco. Vsi trije smo prejeli lepe pokale.

Vse pohvale organizatorjem za odlično organizacijo ter 
gostoljubje. Drugo leto imajo našo udeležbo že zdaj potrjeno.

     

 Jan Arko, 3. mesto na Državnem prvenstvu 
v Kamniku

Najmlajši plavalci so sezono zaključili 
v Kranju 20. in 21. julija. Na državnem 
prvenstvu za mlajše deklice in mlajše dečke 
so na stopničke stopili Nadja Padar, ki je 
slavila na 50m prsno in bila 3. na 100m 
prsno,  Ana Kastigar, ki je osvojila 3. mesto 
na 50m delfin in štafeta mlajših deklic, v 
postavi Nadja Padar, Ana Kastigar. Neža 
Poje in Maša Lovšin, ki so osvojile 2. mesto 
na 4x50m mešano. V ekipnem točkovanju so 
ribničani osvojili odlično 7. mesto. Za ekipo 
Ribnice pa so točke prinesli še Staša Arko, Lea 
Ambrožič, Julija Adamič, Gaja Radivojević, 
Maja Levstek, Nana Poje, Liza Šega, Ema Tomšič, Filip Čirovič, 
Jaka Lovšin, Vid Lovšin, Tit Starc, Miha Zobec, Miha Vetrih, Žiga 
Teme in Luka Žagar.  

Plavalci v kategoriji dečkov in deklic so sezono končali v 
Kamniku od 26. do 28.julija. Na zmagovalni oder se je uspelo 
prebiti Robertu Lovšinu s tretjim mestom na 200m delfin, ki je v 
finalu nastopal še na 100m delfin in osvojil 5. mesto, na 50m delfin 
in 1500m prosto je osvojil 6. mesto, na 400m prosto je osvojil 10. 
mesto in na 50m prosto 12. mesto. Na odru za zmagovalce se je 
prebil tudi Jan Arko s tretjim mestom v mlajši kategoriji na 50m 
prosto. V finalu pa je nastopal še Gašper Hlebec, ki je osvojil 9. 
mesto na 50m hrbtno. 10. mesto na 200m hrbtno in 12. mesto 

na 100m hrbtno. Z svojimi nastopi so se 
izkazali še Kaja Ana Štimec, Blaž Schonlieb 
in Matej Dečman.

Najstarejši plavalci so zaključili sezono 
v Ravnah na Koroškem z državnim 
prvenstvom za kadete, mladince in člane 
od 1. do 4. avgusta. Na prvenstvu so med 
ribničani izstopali Lucija Kous, ki je uspela 
obraniti tri državne naslove v kategoriji 
članic iz preteklega leta  na 50m, 100m in 
200m hrbtno. Med člani je drugo mesto 
osvojil Jan Mate na 200m prsno, ter tretje 
mesto na 100m prsno in 200m mešano. 

Med kadeti si je dve zmagi priboril Chad Andoljšek na 50m in 
100m prosto, ter tri druga mesta na 50m hrbtno, 100m delfin in 
200m prosto. Dve srebrni odličji je osvojil Jošt Pavlin na 100m 
prsno in 200m prsno. Še eno srebrno odličje na 50m prsno in eno 
bronasto odličje na 100m hrbtno v kategoriji kadetov je osvojil 
Tim Zobec. Na drugo stopničko je stopila tudi moška kadetska 
ekipa na 4x100m prosto in 4x100m mešano v postavi Tim Zobec, 
Jošt Pavlin, Nik Obranovič in Chad Andoljšek. Na tretjo stopničko 
pa je stopila štafeta na 4x 200m prosto v postavi, Matej Padar, Nik 
Obranovič, Ožbe Poje in Chad Andoljšek. V finalih smo videli 
odlično nastopati še Tilna Kočevarja, ki je osvojil 4. mesto na 50m 
delfin. Z osebnimi rekordi pa se je izkazala tudi Ema Masterl.
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ŠPORT

KMN Vodnar osvojil letošnjo »OLMN Sodražica 2013«
Piše: Tadej Levstek

Letos je na tekmovanju tako kot vsako leto nastopilo 12 moštev. Igralo se je po enokrožnem sistemu, kjer so največ pokazali igralci ekipe 
KMN Vodnar iz Loškega Potoka, ki so tako poleg prvenstva osvojili tudi pokal Občine Sodražica. Drugo mesto je pripadlo igralcem 
Lepovč, tretje pa igralcem Slemen. Četrti so bili igralci Gore. Peto mesto je pripadlo igralcem KMN Kot, mesto za njimi pa najdemo, 
tako kot lani, ekipo Globeli. Igralci Velikih Lašč so osvojili sedmo mesto. Na osmem pa najdemo Veterane Slemen. Na devetem mestu so 
končali igralci Zamostca, na desetem so v svoji prvi sezoni končali mladi igralci New Yorka iz Dolenje vasi, predzadnje mesto so zasedli 
igralci Odpisanih. Na zadnjem dvanajstem mestu so končali mladi osnovnošolci, ki se s svojimi nogometnimi koraki šele spoznavajo in 
so se zelo dobro kosali s starejšimi tekmeci, tako da bodo imeli možnosti po dokazovanju še veliko. 

V torek, 6. 8. 2013, je potekal še pokal Občine Sodražica. V začetnem razigravanju, kjer se ekipe 
pomerijo glede na končne uvrstitve po končnem delu prvenstva, so igralci Vodnarja rutinirano 
premagali igralce osnovne šole, ki se niso mogli resneje upirati. Ravno tako, čeprav malo oslabljeni, 
so bili igralci Lepovč vseeno boljši od Odpisanih. Nekaj več dela so New Yorčani povzročili igralcem 
Slemen. KMN Kot je odlično odigral proti Veteranom. Ekipa Globeli pa je rutinirano premagala 
ekipo iz Velikih Lašč. 

V petek,  9. 8. 2013, pa je sledilo še sklepno dejanje, kjer smo 
dobili pokalnega prvaka. V polfinalnem delu so se med seboj najprej 
pomerili igralci Vodnarja, ki niso imeli težjega dela z igralci z Globeli, 
v drugem srečanju so igralci Lepovč povsem zasluženo izločili ekipo 
iz Kota, v zadnjem srečanju pa je ekipa Slemen dokaj lahko opravila 
z nerazpoloženimi igralci z Gore. Tako nam je ostal le še finalni del, 
kjer so se pomerile tri ekipe med seboj po sistemu vsak z vsakim 
(KMN Vodnar, Lepovče in Slemena). Tokrat so največjo dnevno 
formo in razpoloženje pokazali igralci KMN Vodnar, ki so tako postali letošnji pokalni prvaki, 
drugo mesto je pripadlo Lepovčam in tretje igralcem Slemen. Izbran je bil tudi najboljši strelec 
turnirja. Ta lovorika je pripadla mlademu igralcu Eriku Tajčmanu iz ekipe Slemen. Sledila je še 
končna podelitev praktičnih nagrad in pokalov najboljšim iz lige ter na koncu še podelitev pokalov 
za pokal Sodražice. Tako je za nami še eno nadvse zanimivo vroče nogometno poletje. 

Vsem igralcem gredo vse čestitke za poštene boje, kajti vse je delovalo v duhu fair playa, za kar 
gre zasluga tudi sodnikoma Dušanu Andoljšku in Suadu Okiču, ki sta sodniško bedela nad ligo, kot 
seveda ne smem pozabiti alfo in omego tega tekmovanja Staneta Hočevarja, brez katerega bi si to 
tekmovanje kar težko predstavljali, kajti uspešno je organiziral in izpeljal že 19. sezono zapored, kar 
ni majhna stvar in še enkrat vse čestitke Stanetu za neutrudno delo. 

Srečno pa se vidimo v poletni ligi »OLMN Sodražica 2014«.

Končna lestvica po 11. krogu:
1. KMN LOŠKI POTOK 11 10 1 0 62:9 31 +53
2. LEPOVČE 11 10 0 1 55:14 30 +31
3. SLEMENA 11 7 3 1 35:23 24 +12
4. GORA 11 6 2 3 31:23 20 +8
5. KMN KOT 11 6 1 4 38:19 19 +19
6. GLOBEL 11 5 0 6 33:29 15 +4
7. VELIKE LAŠČE 11 4 2 5 18:30 14 -12
8. VETERANI 11 4 0 7 26:32 12 -6
9. ZAMOSTEC 11 3 1 7 19:30 10 -11
10. NEW YORK 11 1 2 8 16:52 5 -36
11. ODPISANI 11 1 2 8 13:55 5 -42
12. ODPISANI 11 0 4 7 16:46 4 -30

Najboljši vratar Aljaž 
Grebenc (Slemena), 
pokal za fair play pa je 
pripadel ekipi osnovne 
šole.

Prvenstvo 
območne 
Balinarske 
zveze 
Dolenjske v igri 
v krog
Piše: Miran Štupica

Na igriščih Balinarskega kluba 
Krško je bilo v nedeljo, 8. 9. 
2013, odigrano prvenstvo OBZ 
Dolenjske v igri v krog. Sodelovalo 
je 8 tekmovalcev. Po odigranem 
predtekmovanju je prvo mesto in 
letošnji naslov prvaka Dolenjske 
osvojil igralec BK DRSKA Novo 
mesto Robi Kocjan, ki je v finalu 
premagal domačega igralca iz 
Krškega Damjana Martinčiča z 
rezultatom 17 : 16. Na prvenstvu 
sta sodelovala tudi igralca 
iz Sodražice, in sicer France 
Henigman in France Vesel, ki 
tokrat nista dosegla vidnejšega 
rezultata.

Najboljši igralec prvenstva je bil 
Jure Kordiš (KMN Vodnar).

Zaključni pokal »Sodražica 2013«
Piše: Tadej Levstek

Končni vrsti red v pokalu:
1. mesto   KMN VODNAR
2. mesto   LEPOVČE
3. mesto   SLEMENA
4. mesto   GLOBEL
5. mesto   KMN KOT
6. mesto   GORA
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OBVEŠČAMO

Sodražani najboljši 
v hitrostnem ter 
štafetnem zbijanju na 
Dolenjskem
Piše: Miran Štupica, foto: Marko Matelič

V nedeljo, 29. 9. 2013, je Balinarski klub 
Drska Novo mesto organiziral prvenstvo 
Območne balinarske zveze Dolenjske v 
hitrostnem ter štafetnem zbijanju. 

Naš Tadej Košmrlj je bil najboljši v 
hitrostnem zbijanju pred igralcem iz BŠK 
Sodček Kočevje Alešem Žagarjem, Damjanom 
Martinčičem iz Krškega ter Miho Lovšinom 
prav tako iz Sodražice. 

Po končanem tekmovanju v hitrostnem 
zbijanju so nastopile ekipe v štafetnem zbijanju 
na 5 minut, kjer je Tadej ponovil uspeh iz 
hitrostnega zbijanja, saj je zmagal skupaj z 
Borisom Mateličem ter tako osvojil drugi naslov 
prvaka Dolenjske za tekmovalno sezono 2013. 
Lep uspeh sta dosegla tudi Marko Matelič in 
Miha Lovšin, ki sta zasedla drugo mesto.  Tretja 
sta bila igralca iz Krškega Damjan Martinčič in 
Marko Prah pred domačima igralcema Robijem 
Kocjanom ter Vojkom Mišura iz Novega mesta.

Ugotovimo lahko, da so v Sodražici trenutno 
najboljši balinarji-tekači na Dolenjskem. 
Čestitke! 

Popravek in opravičilo
V 83. številki Suhorobarja, julij–avgust 2013, 
je bil pri članku Rokometni turnir veteranov – 
III. memorial bratov Fajdiga, avtorja Mirana 
Štupice, pri dveh objavljenih fotografijah 
napačen opis fotografije. Pri moški ekipi 
bi moralo biti navedeno: »drugouvrščeni: 
ekipa Sodražica,« pri ženski ekipi pa: 
»drugouvrščene: ekipa BOMBE iz Ribnice«.
Tokrat dodajamo še pravi fotografiji, in sicer 
moške zmagovalne ekipe Mokerca z Iga in 
ženske zmagovalne ekipe Zagorje. Za napako 
se opravičujemo. 

Uredništvo Suhorobarja

Zajedavci ?!
Piše: Anja Vesel, dr.vet.med

Ni bolj nerodne stvari, kot so zajedavci in njihove razvojne oblike pri naših 
ljubljenčkih.

Kaj sploh so zajedavci?
To so živalski organizmi, ki živijo na škodo drugega organizma. Pri domačih živalih 
so lahko prisotni zunanji in/ali notranji zajedavci. Med zunanje zajedavce spadajo 
garje, uši, tekuti, bolhe, klopi … Med notranje zajedavce pa spadajo različne vrste 
glist, trakulje, enocelični zajedavci …

Zajedavci predstavljajo težavo:
•	 živalim, ko jim pri svojem zajedanju povzročajo srbenje, izpadanje dlake, 

pordelo kožo, kraste, padec odpornosti, slabokrvnost, lahko pride do alergijske 
reakcije in prenašajo nekatere bolezni, če gre za zunanje zajedavce, notranji 
zajedavci pa povzročajo driske, vnetje zadnjika, hujšanje, bruhanje, kašelj, 
srčno popuščanje, slabša aktivnost, padec odpornosti in 

•	 ljudem, saj nekateri lahko prehajajo iz živali na nas (npr.: klopi) in nam z 
zajedanjem povzročajo nevšečnosti, velik problem pa lahko predstavlja tudi 
prenos kužnih bolezni. Vendar večina zajedavcev zajeda le na živalih (bolhe, 
tekuti, garje …). Velik problem lahko nastane tudi pri odpravi zajedavcev, saj 
se le-ti in njihove razvojne oblike ne nahajajo le na živalih, ampak tudi v okolici, 
kjer se živali zadržujejo.

ZUNANJE ZAJEDAVCE odpravimo z živali 
z zdravili v obliki kožnih polivov (ampul), 
šamponov, ovratnic, razpršil, praškov … 
Pomembno pa je, da zajedavce in njihove 
razvojne oblike odpravimo tudi v okolici, zato 
je potrebno ležišča (postelje iz blaga) temeljito 
preprati ali zavreči, tako da jih zažgemo, 
zamrznemo, pesjake in pasje ute pa temeljito 
razkužiti z razkužili. 

NOTRANJE ZAJEDAVCE odpravimo s tableti 
proti parazitom ali kožnimi polivi.

Izredno pomembno vlogo predstavlja preventiva pred zajedavci, s čimer 
zmanjšamo možnost okužbe živali s prenosljivimi boleznimi in padcem 
odpornosti živali ter slabim počutjem. Zato je potrebno živalim dati sredstva proti 
notranjim parazitom vsaj 2–3x letno. Proti zunanjim zajedavcem, kot preventiva 
ali odpravljanje, pa dajemo sredstva v času sezone, ki je od zgodnje pomladi do 
pozne jeseni. Na koliko časa dajemo ta sredstva je odvisno od navodil proizvajalca 
sredstva, katerega uporabimo, kar pomeni, da nekateri kožni polivi za klope držijo 
1 mesec ali ovratnice 6–7 mesecev, za bolhe pa kožni polivi držijo od 1–3 mesecev, 
ovratnice pa 6–8 mesecev. 
Ponudite vašim živalim kvalitetno in brezskrbno življenje in jim pomagajte pri 
odpravi teh malih zajedavskih nadlog, ki jim grenijo življenje!
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ODPRAVA

Mineva že drugi teden, odkar smo zapustili črno celino. Tukaj, lahko 
bi rekel doma, neustavljiva parna lokomotiva življenja brzi in kreše 
iskre na svojih utrjenih, nič kaj dosti premakljivih tirih. Današnji dan 
mi vzbuja spomine … oblaki, dež, sivina … nekaj takšnega sem tukaj 
nekoč že videl! Pa vendar, štirinajst dni, vsak dan z neko zadolžitvijo, 
obveznostjo, delom … in človek kar pozabi, da je bil še nedolgo tega 
deset tisoč kilometrov oddaljen od vsega, kar je tu. Od vsega tega. 
Od vse možne neuporabne krame v svoji sobi, udobja kavča, topline 
kaminskih ploščic … do veselih obrazov prijateljev, s katerimi se po 
dolgem času zopet sreča. Človek pozablja, da je bil tam, ker je v tem 
trenutku tukaj, ker diha domači sodraški zrak in se po klancu spušča z 
dokaj brezhibnim kolesom. 

Sedaj se hočem zavestno spomniti in opomniti, da sem bil tam: 
nočno zmrzovanje v taksi-brusu zariše prvo črtico na zid opominjanja. 
Tovrstno doživetje je bilo nepričakovano. Na planotah je očitno tudi v 
Afriki občasno mrzla klima, še posebej v času njihove zime – za katero 
sta sicer značilna suša in prijetne temperature 
okrog 20, 25 stopinj Celzija. Potem pa na 
misel pridejo banane, kokos, riž, zabavne 
izjave misijonarja, vonj klinčkov, cviljenje 
podgan na podstrešju dispanzerja ...

Črtice na zidu se počasi pričenjajo 
razmnoževati: kako je kolegica dobila krvavo 
drisko, kako je Boris hotel samega sebe 
ostriči, kako smo pobijali ščurke, kako so črnci 
vrteli odojka, kako je Indijski ocean utopil 
fotoaparat, kako je edinega zobozdravnika 
daleč naokoli nevzdržno bolel zob … V 
slabih treh mesecih bivanja na Madagaskarju 
se je zvrstilo kar precej zanimivih doživetij. 
Počasi pa se prebijem tudi do samega bistva 
– do našega dela. Spočetka smo potrebovali 
nekaj dni, teden ali celo dva tedna, da smo se 

privadili na novo delovno in bivalno okolje. Sčasoma pa je 
delo postajalo dnevna rutina, še posebej pri meni: puljenje, 
puljenje in še enkrat puljenje zob – in to iz dneva v dan več. 
Tako sem v zadnjem petku izpulil sedeminštirideset zob. 
Plombiranje in zdravljenje koreninskih kanalov sta prišla 
bolj redko v poštev, izjemoma sem obravnaval tudi drugačno 
ustno patologijo (npr. trojni zlom spodnje čeljustnice); 
neredko pa so prihajali bolniki z oteklinami in ognojki 
(abscesi), katerih vzrok je tičal v slabem stanju zobovja. Pri 
zdravnikih je bila situacija podobna: driske, bronhiolitisi, 
kronične rane, podhranjeni otroci, takšne in drugačne okužbe 
ter občasno (no ... precej pogosteje kot pri meni) zahtevnejši 
diagnostični primeri in urgence. 

Bili smo tam ... in sedaj, čeprav še ni minilo veliko časa, 
smo tukaj in doživetja se spreminjajo v spomine ter postajajo 
vse bolj oddaljena in neresnična. Drobci, ki sestavljajo 
mozaik potovanja, plavajo na gladini zavesti, a z vsako odbito 
uro tonejo vse globlje … Proti površju pa že z vso silo brcajo 
spomini, ki to še bodo.

Ker pa imam že ravno priložnost, bi se rad zahvalil vsem, 
ki ste za humanitarno-medicinsko odpravo Madagaskar 2013 
darovali pri svetih mašah ter na dobrodelnem blues koncertu. 

Hvala tudi Občini Sodražica za njeno podporo. V 
mesecu novembru  načrtujemo v Sodražici tudi 
predstavitev našega dela in potovanja – upam, da se 
takrat srečamo! Za konec pa zgolj še ena pesem, ki 
je nastala na predvečer našega odhoda iz Matange.

Sonet #17

Prišel je dan, zdaj pletem vrv slovesa
in vlečem nit, ki je oris občutka,
ko razvozlaval sem skrivnost trenutka:
nebo kot nam neznana pot v nebesa

in polja riža, ki živé človeka.
Tu vse je eno, isto, tvar narave:
teleta, rastje, kamni in vonjave.
O, Bog, vsaj tu življenje ne odteka!

Poslednjikrat na polja zrem z vzpetine,
a grbasti zebu, ki mirno melje,
ne meni se za moje blebetanje.

Ne vem, morda želim, naj čim prej mine,
ko reči moram zbogom, o veselje!
Odhaja dan, grem jaz in gredo sanje.

Tukaj in tam
Ko se doživetja spreminjajo v spomine
Piše in fotografira: Žiga Lovšin
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VAŠA STRAN

V življenju nimamo ničesar, kar bi bilo naša last.
Vse nam je dano samo za določen čas;
tudi ljudje, ki jih imamo radi.

Zahvala
Ob smrti dragega moža, očeta, dedka, brata, strica, 

bratranca in tasta
PAVLA ČEŠARKA

(1941–2013) iz Ravnega Dola

se vsem, ki ste darovali cvetje ali sveče oz. darovali za sv. maše ali v 
dobrodelne namene, najiskreneje zahvaljujemo. Prisrčna zahvala 
velja vsem, ki ste žalujočim izrekli sožalje, se mu še zadnjič poklonili 
v poslovilni vežici ali ga spremili na njegovi poslednji zemeljski poti.
Svojci se s posebno hvaležnostjo oziramo na vse, ki ste nam v časih 
trde preizkušnje stali ob strani in pomagali z dejanji pomoči, s 
spodbudnimi besedami ali priprošnjimi mislimi in blagodušnimi 
molitvami. Predvsem izpostavljamo osebje Sektorja internistične 
onkologije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, posebej njegovi 
lečeči zdravnici dr. Moniki Jagodic, dr. med. in dr. Mojci Unk, dr. 
med. Najiskrenejšo in toplo zahvalo namenjamo njegovi osebni 
zdravnici dr. Alenki Nadler-Žagar, ki je z izjemnim čutom do 
sočloveka in požrtvovalno strokovno pomočjo skrbela zanj in 
najbližjim svojcem ves čas vlivala upanje in pogum. Za prijaznost in 
velikodušno razumevanje se prisrčno zahvaljujemo medicinskima 
sestrama Branki Špoljarič in Andreji Dogar.
Za ganljive poslovilne besede se najtopleje zahvaljujemo Milanu 
Vučku, za spokojno opravljeno pogrebno slovesnost pa gospodu 
župniku Francu Bizjaku, novoštiftarskim pevcem in zborovodji br. 
Marijanu Cvitaku, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zamostec ter 
pogrebnemu osebju Komunale Ribnica. 

Vsi njegovi

Harmonija telesa, duha in duše

Najvišje obresti? Da, če vlagaš v 
svoje zdravje, prični tudi ti. 
ZAČETNA VADBA JOGE  ob ponedeljkih, ob 19.00 v 
osnovni šoli v Sodražici
Asane, dihalne vaje, sproščanje, meditacija za zdrave 
telesne procese: 
•	 za zdravo in prožno hrbtenico, sklepe in mišice, 

odpravlja bolečine le-teh, glavobole, slabo spanje, 
depresijo, 

•	 uravnava krvni tlak, prebavo, 
•	 krepi pred stresom, imunski in dihalni sistem, kosti, 
•	 vzdržuje hormonsko ravnovesje, življenjsko energijo, 

pomirja,
•	 pomlajuje telo in duha, 
•	 izboljšuje koncentracijo, počutje, 
•	 širi zavest, ustvarjalnost, 
•	 poglablja samospoznavanje, pozitivne misli, dobre 

medosebne odnose …

BODY-FACE TRAINING ob torkih, ob 19.00 v Domu 
starejših občanov Ribnica
Različne vaje za prožno in zdravo telo, oblikovanje le-
tega, krepitev mišic, kit in notranjih organov glede na letni 
čas, vaje za izgorevanje maščob; vaje za pomlajevanje 
obraza za sijoč izgled, hormonsko ravnovesje, obrazna 
refleksoterapija in več različnih tehnik za ohranitev in 
vzpodbujanje zdravih telesnih procesov, izboljšanje 
videza, spomina, čustev, energije, kondicije …

Vse redne obiskovalce čaka darilo. 
Prvi obisk je brezplačen.
www.jogaribnica.si  |  facebook Darinka Suljević
041 397 789 ali 041 316 989

Nova knjiga – 
priročnik Polone Vesel Mušič
Piše: D.V., foto: Lojze Mušič

Konec septembra je izšel priročnik Birma – pečat Svetega 
Duha, avtorice Polone Vesel Mušič, ki ga je ob tem tudi osebno 
predstavila v sodraškem župnijskem domu. Predstavitev so s 
svojim petjem obogatili pevci sodraškega cerkvenega zbora, 
navzoče pa je pozdravil tudi župnik Franc Bizjak. 

Priročnik Birma – pečat Svetega Duha je izšel ob 10. obletnici 
izida prve knjige Polone Vesel Mušič - obsežne monografije 
Magdalena, fara naša. Kot pove že sam naslov je priročnik 
namenjen vsem, ki se srečujejo z zakramentom 
birme, še posebno pa staršem in botrom. 
»Povod za izdajo priročnika je dejstvo, da imajo 
birmanci, ki so glavni akterji priprave na birmo, 
veliko možnosti, da se prek različnih oblik, od 
verouka, birmanskih skupin, duhovnih vaj in še 
česa, pripravijo na prejem zakramenta birme, 
medtem ko imamo starši in botri za to navadno 

le malo možnosti,« pravi avtorica. 
Priročnik temelji na besedilu disertacije 
o birmanski pastorali, s katero je avtorica 
uspešno zaključila doktorski študij na 
Teološki fakulteti, ter na programu za 
starše in botre.

Ob izidu in predstavitvi Priročnika 
za starše in botre se avtorica zahvaljuje: 
»Bogu, ki s svojo ljubeznijo in darovi 
vse omogoča ter vsem, ki so kakor koli 
pripomogli, da je knjiga med nami. 

Hvala vsem donatorjem, še posebej župniji Sodražica, Občini 
Sodražica, Šedržankam, g. Silvu Košmrlju in vsem sodelujočim 
na predstavitvi: g. župniku Francu Bizjaku, pevkam in pevcem ter 

vsem drugim. Naj vsem Gospod bogato 
povrne!«

Polona Vesel Mušič pripravlja trenutno 
še dve knjigi s področja birmanske 
pastorale: prva bo krajša in bolj ilustrativna 
oblika Priročnika za starše in botre, druga pa 
bo obravnavala pereča vprašanja birmanske 
pastorale. 

Avtorica zbira donatorska sredstva 
do letošnjega božiča neposredno 
na računu založbe Salve: SI 560205 
8003 5403002, sklic: 579-2013, koda 
namena: OTHR, namen: donacija za 
knjige s področja birmanske pastorale. 
Vsem se že vnaprej iskreno zahvaljuje.
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Novičke iz knjižnice
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Minila sta dva meseca in ponovno se vam oglašamo z 
Novičkami iz knjižnice. Za naše zveste bralce smo tokrat 
pripravili jesensko obarvan izbor knjižnih novosti.

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS
Prva dama

Kako se najbolj znana ženska na svetu lahko 
skrije vsem na očeh? Lepa mlada vdova 
predsednika Združenih držav Amerike je 
že mislila, da se je rešila obveznosti do Bele 
hiše. Tedaj pa so jo okoliščine prisilile, da 
je znova prevzela vlogo prve dame. Vendar 

ne za dolgo, saj se je odločila izmuzniti, da bi vsaj nekaj dni lahko 
preživela kot povsem navadna ženska. Potrebuje samo še pravo 
krinko. Išče jo vsa država. Prve dame namreč nihče ne pričakuje v 
družbi skrivnostnega in zapeljivega tujca, ki v njej drami pozabljene 
strasti. Z osirotelima deklicama, ki potrebujeta družino, se tako 
skupaj odpravijo na potovanje, polno pustolovščin, ljubezni in 
novih začetkov.

KHALED HOSSEINI
In v gorah odzvanja

Ameriški pisatelj afganistanskega rodu Khaled 
Hosseini predstavlja svoj tretji roman. Po 
neverjetnem uspehu romanov Tek za zmajem 
in Tisoč veličastnih sonc, ki sta osvojila srca 
bralcev po vsem svetu, se je avtorju ponovno 
posrečilo izpisati univerzalno zgodbo, ki 

presega meje med državami, kulturami, jeziki in religijami. Usode 
več generacij so stkane in prepletene v romanu, ki nagovarja 
vsakogar, saj so družine uganke, ki jih razrešujemo vse življenje – 
in sploh ni nujno, da smo pri tem uspešni. Predstavljeni roman je 
v prvi vrsti ljubezenska zgodba. Vse nastopajoče osebe po svoje 
hrepenijo po ljubezni in nekatere jo tudi najdejo, čeprav pogosto 
na nepričakovanih mestih. A ljubezen se izraža na najrazličnejše 
načine, še zdaleč ne samo kot tradicionalna romantična ljubezen.

SIMON BECKETT
Zapisano v kosteh

Srhljiva najdba na odmaknjenem hebridskem 
otoku Runa čaka na prihod forenzičnega 
antropologa dr. Davida Hunterja. 
Odkrijejo skoraj povsem upepeljeno truplo, 
nedotaknjena so ostala samo stopala in ena 
sama dlan. Tamkajšnja policija dogodek hitro 

pripiše nesreči s smrtnim izidom, toda Hunterjevi občutki pravijo 
drugače – prepričan je, da gre za umor. Izkaže se, da Runa vendarle 
ni tako mirna skupnost, kot se zdi, in zažgano truplo je samo 
ena njenih temačnih skrivnosti. Nato se na otok spusti nevihta z 
Atlantika ter prekine dovod elektrike in vse stike s celino. Med 
besnenjem nevihte se morija šele zares začne.

COLIN FALCONER
Sulejman Veličastni 

To je roman o svetu spletk, čutnosti in 
moči, kjer ne vladata ne oborožena sila ne 
diplomatska politika, ampak lepe in skrivnostne 
ženske za zidovi harema. V Istanbulu vlada 
samo en človek – sultan Sulejman Veličastni, 
veliki osvajalec, razsvetljeni zakonodajalec in 

prefinjeni pesnik. V srcu njegove palače je harem, v katerem živi 
na stotine čudovitih mladenk. Nekatere izmed njih so njegove 
zakonite priležnice, druge trenutne ljubimke, nekatere pa samo 
navadne sužnje. Med njimi so Gülbehar – ljubljenka in mati 
Sulejmanovega prvorojenca, Hürrem – Tatarka iz ruskih step in 
Giulia, hči beneškega plemiča.
Vse tri so lepotice, a Hürrem je najbolj nevarna. Odločena je, da bo 
nadvladala nad haremom in nazadnje nad samim sultanom. Skrbno 
načrtuje propad svojih tekmic, se dobrika vladarju in spletkari, da 
se prebije do vladarske moči. Bo Sulejman zaradi obsedenosti s 
tem ruskim dekletom izgubil vse zaveznike in prekinil osmansko 
dinastijo? 

MICHELLE PAVER
Iztrebljevalec duhov

Bliža se noč duš. Svečenica orlovske sove 
drži klane v primežu terorja. Da izpolni svoje 
poslanstvo in reši klane, je Torak v ledeni 
zimski grozi prisiljen iti na Goro duhov. Upreti 
se mora demonom in tokorothom ter najti 
izhod iz soteske Skritih ljudi. Volk se sooči s 
strašansko bolečino, Renn pa mora sprejeti 

mučno odločitev. V odločilnem boju proti Požiralcem duš nima 
Torak skorajda izhoda. Mu bo uspelo? To je vznemirljiva zgodba 
o neizmernem pogumu, maščevanju, prijateljstvu in ljubezni, 
ki bralca ponese v začarani svet narave in starodavnih podob 
preteklosti ter ga popelje na zadnje čudovito popotovanje, ki ga je 
začel Brat Volk, nadaljevali pa Duhaselec, Požiralci duš, Izobčen in 
Krivoprisežnik.

ASHLEY WOOD
Origami

Preprosta navodila z jasnimi ilustracijami 
vas po korakih vodijo skozi ves postopek, 
tako da lahko iz čudovitega tradicionalnega 
papirja ali sodobnih materialov izdelate 
prekrasne predmete in živali. Vodnik vas 
popelje skozi preprosta zaporedja zgibanja 

papirja. Te osnovne prijeme pa lahko združite v več kot 50 izbranih 
projektov, ki vas bodo očarali in navdušili tudi vaše prijatelje. Ta 
knjiga je izvrsten priročnik tako za začetnike kot izkušene, ne glede 
na to, ali zgibajo zato, da bi izdelali uporabne posodice in škatle, 
navduševali otroke ali pa le za lastno zabavo in sprostitev.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti! Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Čim lepše 
in prijetneje preživite preostanek jeseni ter na svidenje 
do prihodnjič!
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Ni statusa? Ni panike!
Ni statusa? Ni panike!

Ni statusa? Ni panike!

Ni statusa? Ni panike!
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nAjbolj KREATiVEn

PAKET zA MlAdE
z najnižjo porabo denarja in bogato dodatno opremo.

SfuRAj ...
noV AVTo!:)

SKENIRAJ STRAN Z 
APLIKACIJO LAYAR

nAgRAdni nATEčAj

2X ŠKodA Citigo

PE NOVO MESTO

Trdinova 4 

tel.: 07/ 393 53 60

ZASTOPSTVO KOČEVJE

Ljubljanska 25

tel.: 01/893 86 12

POSLOVALNICA RIBNICA

posluje vsak torek v 
Zdravstvenem domu

tel.: 01/835 16 02

Si brez statusa študenta ali dijaka?  Se prijavljaš na zavod za 
zaposlovanje?  imaš prvo zaposlitev ali si 26 let +?  
čAS zA gAS … zavaruj se!

obVEznA oPREMA
•  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje z najnižjo 

premijo v Sloveniji

dodATnA oPREMA
• Majica »Respect«
•  Bon za 15 EUR za vsa zavarovanja Vzajemne (z izjemo dopolnilnega 

zavarovanja)
• EKSTRA ugodnosti za mlade na www.kolektiva.si/respect*
•  Sodelovanje v nagradnem natečaju »Sfuraj idejo za nov avto ŠKODA 

Citigo«
• Brezplačna včlanitev v Vzajemna Klub
• … in ostale TOPŠIT ugodnosti
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