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ŽUPANOVA STRAN

Kot ima vsak človek vsaj en dan v letu svoj osebni praznik, tako 
ima svoj praznik tudi skupnost ljudi, kot je občina. Naša občina 
praznuje svoj praznik po odločitvi občinskega sveta 30. oktobra, 
to je na dan, ko je pred davnimi leti takratna cesarica Marija 
Terezija podelila Sodražici posebne tržne pravice, izmed katerih 
je še posebej pomembna pravica do tedenskih sejemskih dni. To 
se mogoče z današnjega vidika na prvi pogled ne zdi ravno nekaj 
posebnega, vendar moramo vedeti, da so predstavljale poseben 
gospodarski privilegij – pravico do organizacije trgovine v obliki 
sejmov, kar je bilo ponavadi rezervirano za mesta in trge. Lahko 
bi rekli, da je teža tega v nekem mikro - pomenu takoj za slavnim 
krošnjarskim patentom izpred nekaj stoletij poprej. Zanimivo je, 
da so se tedaj celo bolje zavedeli pomembnosti razvoja celotnega 
cesarstva in ne zgolj in samo njim bližnjih centrov. In razvoj so, 
kakor koli že gledamo na tiste čase osnovali na zelo posrečenih 
temeljih, to je podeljevanju določenih gospodarskih pravicah 
in vzpodbudah, davčnih olajšavah ali celo oprostitvah ter z 
dvigovanjem ravni izobraženosti. To se je izkazalo za uspešen 
recept, ki je prispeval k večji blaginji in opazno dvignil raven 
razvitosti teh sicer do tedaj manj razvitih krajev. 

Takratna oblast pa je iznašla še en pomemben pravzaprav 
odločilen institut za celosten in vsestranski razvoj države, kot 
bi rekli danes. To so bile občine. Ravno v istem času, ko je 
Sodražica dobila posebne tržne pravice, je postala tudi občina. 
To je bila prva upravno-politična struktura modernega tipa na 
našem območju. Osnovna ideja takratnih oblastnikov je bila 
ureditev lokalne skupnosti, ki bo imela nek fond pristojnosti 
z lastnimi sredstvi, predvsem pa da bo okvir za sprejemanje 
odločitev na ravni, ki je ljudem najbližja. Slednje predstavlja tudi 
danes eno najpomembnejših modernih načel demokratičnega 
odločanja. Lokalna samouprava, ki je bila ustanovljena takrat, 
je predstavljala pri nas prve oblike demokracije, in to skoraj 
stoletje preden sta se državna uprava in sodstvo izvila iz spon 
srednjeveškega fevdalizma oz. dvesto let preden je demokracija 
vsaj formalno bila uveljavljena kot oblika vladavine na državni 
ravni. Razsvetljenstvo, v katerem svoja izhodišča iščejo tudi 
novodobni liberalni politični tokovi, je že tedaj spoznalo, da je 
za razvoj nekega območja ena najbolj učinkovitih sistemov ravno 
občina kot oblika lokalne samouprave. Na tem mestu ne želim 
peti slavospevov tujim gospodarjem in se tudi ne spuščati na 
področje aktualne slovenske polemike ob »razsvetljenih idejah« 
o ukinjanju občin in sploh čudnemu odnosu državnih oblasti do 
občin, ampak bom ostal le pri ugotovitvi, da se je Sodražici vedno 
izplačalo imeti svojo občino. 

V času dveh stoletij obstoja je Sodražica zrasla iz vasice 
v pomemben trg, ki je predstavljal v gospodarskem smislu 
ob prelomu 19. v 20. stoletje skoraj enakovreden položaj kot 
sosednja Ribnica. Podobno lahko ugotovimo tudi sedaj po 
ponovni ustanovitvi občine pred 15 leti. Več kot 5 milijonov 
evrov je investiranih v različna področja infrastrukture: ceste 
in druga prometna infrastruktura, vodovodi, črpalke, sodobne 
čistilne naprave in kanalizacijski sistemi, obnova zdravstvene 
postaje, obnova in nato razširitev vrtca ter na koncu tudi nov 

večnamenski center – športna dvorana. Poleg tega ne smemo 
pozabiti razvoja na področju družbenih dejavnosti, to so vzgojno 
izobraževalna področja, kjer nosi najpomembnejšo vlogo naša 
osnovna šola in vrtec, ki letos praznuje 50 let delovanja. Dalje so 
področja sociale, varstva starejših in invalidnih oseb, nege na domu 
ter podpore posameznikom v obliki finančnih pomoči, subvencij 
ali olajšav. Zelo razvito je področje športa: od malega nogometa 
oz. futsala do ponovno obujenega rokometa, balinanja, košarke, 
do zimskih športov in rekreacije ter celo borilnih športov. Zelo me 
veseli, da je nova dvorana praktično polno zasedena s strani različnih 
skupin, klubov in društev ter posameznikov, kar dodatno izkazuje in 
potrjuje upravičenost investicije in pravilnost odločitve za gradnjo 
pred leti. Podobno je pri kulturi in glasbi, kar posebej negujejo naši 
ansambli, tamburaški orkester ter mnogi posamezniki, društva in 
druge skupine. Enako je tudi na področju ohranjanja in zaščite 
naravne in kulturne dediščine, pri čemer je potrebno poudariti 
korekten odnos in dobro sodelovanje z župnijama, ki pokrivata 
območje naše občine in Frančiškanskim samostanom pri Novi Štifti. 
Tudi na drugih področjih, ki jih pokriva občina je opazen razvoj. Na 
področju gasilstva, ki ga generalno pokriva Gasilska zveza Ribnica, 
na posameznih območjih pa PGD, so bili v tem času narejeni 
pomembni koraki, ki so dvignili gasilsko službo v opremljenosti in 
usposobljenosti na današnji nivo, ko se morejo spopasti z izzivi kot 
je bila npr. intervencija ob požaru v Fibranu. Zelo pomembno vlogo 
odigrava turistično društvo na področju promocije turizma, še bolj 
pa promocijo bogate zapuščine navad in običajev ter domačih 
dobrot, za kar zlasti poskrbijo naše Šedržanke. Na koncu ne smemo 
pozabiti tako mladih na eni strani kakor upokojencev na drugi, ki 
vsak na svojem področju aktivno prispevajo k razvijanju naš družbe,  
medsebojnemu sožitju, sodelovanju ter bogatenju notranjih in 
medgeneracijskih vezi in odnosov.

Spoštovani, sedaj smo prehodili pot iz preteklosti do sedanjosti. 
Pokukajmo še v bližnjo prihodnost. Občina kljub »štetim 
dnevom«, ne stoji nič manj navdušeno pred novimi izzivi: novi 
odseki okoljske in vodovodne infrastrukture v Zamostcu, Gori, 
Globelih in Zapotoku ter Vinicah, popravila cest, komunalna 
ureditev območja obrtno poslovne cone za nove investicije v nova 
delovna mesta. Z občinama Ribnica in Kočevje se nahaja naša 
občina pred doslej največjo in najobsežnejšo investicijo – obnovitev 
in dograditev regionalnega vodovodnega sistema od Podsten do 
Kočevja. Naslednje leto bomo izvedli po uspešni izvedbi energetske 
sanacije javne razsvetljave še sanacijo starih objektov osnovne šole. 
Za vse navedeno smo praktično že pridobili tudi potrebna evropska 
sofinancerska sredstva, brez katerih žal ne bi mogli izvesti skoraj 
nobenega od večjih projektov. Po drugi strani pa nas to že uvršča 
med občine z enim največjih deležev počrpanosti EU sredstev. 
Poleg naštetega se v prihodnosti načrtujejo tudi projekti na 
območjih in področjih, ki so v zadnjih letih bili nekoliko pozabljeni. 

Vse našteto kot mozaik sestavlja našo občino. Občina vendarle 
ni le župan, svetniki in zaposleni ter seveda denar. Občina smo 
najprej ljudje, občanke in občani, ki tu živimo, to so naše družine, 
prijateljske vezi in druženja. To je naša šola, vrtec, zdravstveni 
dom. To so naše cerkve. In naše trgovine, podjetja, naša naselja in 
vasi, naša polja, travniki in gozdovi. To so naši hribi, potoki, naše 

NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 31. januar 2014. 
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.

Mati in domovina sta le eni sami in 
najdražji. Ne ljubiti ju, pomeni tudi 
zatajiti svoje srce.

Spoštljivo in iskreno voščilo ob 
Dnevu samostojnosti in enotnosti!

župan, Blaž Milavec

Vabimo vas na 
10. tradicionalni koncert

TAMBURAŠKEGA 
ORKESTRA SODRAŽICA,

ki bo 
25. 12. 2013 ob 18. uri

v Športni dvorani 
Sodražica.

Vljudno vabljeni!

Prihaja čas veselih snidenj, radostnih občutkov in iskrivih pogledov. 
Poleg blišča prinaša ta čas tudi sporočilo nebes: Božični večer je 

znamenje luči v temi človeških poti.
Naj božično novoletni prazniki prinesejo več upanja, pravih spoznanj 

in odločitev predvsem pa mnogo poguma na naših poteh. Ker te 
verjetno ne bodo lahke, naj bodo vsaj obsijane z Lučjo!

Srečno in svetlo 2014!
župan, Blaž Milavec 

»Nobena stvar ne naredi človeka 
srečnejšega kot njegovo lastno 
prepričanje, da je naredil najboljše, 
kar je mogel.«
(Mihailo Pupin)

Prijetne praznike in srečno v 
letu 2014 vam želimo!

uredništvo Suhorobarja
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OBČINSKI PRAZNIKAKTUALNO

ceste in vsi mogoči objekti. Predvsem pa je občina tisti duh, ki 
nas tu zadržuje in povezuje. Ki nas krepi v časti in ponosu ter daje 
moč, da vztrajamo. To je naša pripadnost. Tista pripadnost, ki iz 
posameznikov in skupin dela nekaj več. Za druge in za skupnost. 
Kar presega običajno potrebo po zgolj bivati v nekem kraju. Takšne 

osebe predstavljajo kot vzor še zlasti naši nagrajenci, dobitniki vseh 
občinskih priznanj in nagrad. Njim se letos pridružujejo novi. Novi 
na seznamu a že stari znanci v naši sredi. Iskrene čestitke in čim več 
nadaljnjih življenjskih moči, izzivov in dobre volje. 

Sprejeta rebalans za leto 2013 in proračun 
za leto 2014
Piše: Darja Vetrih

Občinski svet je novembra in decembra zasedal na dveh sejah, na katerih je obravnaval 
in 12. decembra tudi sprejel proračun Občine Sodražica za leto 2014 ter rebalans 
proračuna Občine Sodražica za leto 2013. Novembra je bil sprejet še Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora, ki je tudi že 
objavljen v Uradnem listu, ter imenovani novi predstavnici ustanovitelja v svetih zavoda 
Zdravstveni dom Ribnica in Lekarna Ribnica. Občinske interese v Zdravstvenem domu 
bo tako po novem zastopala Darja Vetrih, v Lekarni Ribnica pa Petra Marn, obe zaposleni 
na Občini Sodražica. Decembra so svetniki tudi podali soglasje k imenovanju direktorice 
Darinke Merhar za še en štiriletni mandat, ki bo pričel teči, v kolikor bo Merharjeva po 
predhodnih soglasjih ustanoviteljev imenovana na svetu javnega zavoda Lekarna Ribnica, 
s februarjem 2014.

Rebalans
Župan je svetnike seznanil, da je večji 

del načrtovanih nalog za leto 2013 v celoti 
realiziranih. Žal pa določenega dela projektov 
na področju investicijskega dela proračuna 
v tem letu ni bilo možno realizirati, saj 
nismo mogli začeti izvajati vseh investicij v 
načrtovanem obsegu. Zato so bili prihodki, ki 
so vezani na investicije in predstavljajo tako 
imenovane prihodkovne transferje, kar za 30 
% nižji od načrtovanih. Razlogi za sprejem 
rebalansa so tako v zamikanju sicer že 
odobrenih sredstvih v prihodnje proračunsko 
obdobje ali zavlačevanju postopkov izdaje 
odločb o sofinanciranju s strani države. 
Tako npr. že leto in pol leta čakamo na 
odločbo za sredstva za medobčinski 
investicijski projekt Oskrba s pitno vodo 
»SORIKO«, imamo pa pripravljene vse 
projekte in izbrane izvajalce. Prav tako smo 
sklep o odobrenih sredstvih za energetsko 
sanacijo šole prejeli šele v novembru in se 
tako investicija prenaša v leto 2014, morda 
del tudi v 2015. V leto 2014 se zamika tudi 
ureditev obrtne cone Fibran ter kanalizacija 
Sodražica, kjer je bila letos realizacija zaradi 
objektivnih okoliščin izvedena le v manjšem 
deležu. V letu 2013 je bila predvidena tudi 
prodaja posameznih zemljišč, za katera kljub 
objavljenim javnim pozivom ni bilo odziva 
in se bodo skušala ponovno prodati v letu 
2014. Med pozitivnimi razlogi za rebalans 
pa je zagotovo nabava reševalnega vozila za 
potrebe Zdravstvenega doma Ribnica, ki je 
že predano v uporabo.

Proračun 2014
Župan Blaž Milavec je obrazložil, 

da temeljijo izhodišča za pripravo 
proračuna na veljavni zakonodaji, s strani 
Ministrstva za finance podanih podatkih 
in preteklih ter načrtovanih realizacijah 
posameznih programov in projektov. 
Župan je povzel, da 66 % proračuna 
predstavljajo investicije in 34 % tekoče 
delovanje. Proračun predstavlja akt, 
ki zagotavlja sredstva za nujne tekoče 
zadeve in investicijske projekte, to je s 
strani države dodeljene naloge in druge 
obveznosti ter prioritetne investicije. 
Povedal je, da marsikatera želja žal 
ni bila vključena v proračun, da pa so 
vključene investicije, ki so bistvenega 
pomena in za katere trenutno lahko 
pridobimo ali pa smo že pridobili 
sredstva EU in države. Obrazložil 
je tudi načrt razvojnih programov 
(NRP), ki je usmerjen predvsem na 
urejanje okoljske infrastrukture, torej 
izgradnjo kanalizacije, čistilnih naprav 
in vodovodov. Proračun vključuje 
tudi urejanje obrtne cone, katere cilj 
je ohranitev dosedanjih in pridobitev 
novih delovnih mest. Župan je še dodal, 
da je v manjši meri predvidena tudi 
ureditev prometne infrastrukture, ki ji 
bo postopoma potrebno posvetiti več 
pozornosti.

Izmed večjih investicij so v letu 
2014 načrtovana sredstva za energetsko 
sanacijo osnovne šole, za katero smo 

pridobili 85 % evropskih sredstev, sredstva 
za ureditev obrtna cone »Fibran«, za 
katero smo prav tako pridobili 85 % 
evropskih sredstev, izgradnja kanalizacije 
in čistilne naprave v Sodražici s 100 % 
sofinancerskim deležem, rekonstrukcija 
regionalnega vodovoda od Podsten v 
Podklancu do Kočevja, ki se sofinancira v 
deležih, in sicer 70 % iz EU kohezijskega 
sklada, 15 % iz državnih sredstev in 15 % 
iz proračunov občin Sodražica, Ribnica in 
Kočevje. 

Andrej Pogorelc je izrazil upanje, da bo 
zastavljen proračun čim bolje realiziran, 
ter se pozanimal, kako je z Daljinskim 
ogrevanjem z lesno biomaso (DOLB) in 
razvojem telekomunikacij. Blaž Milavec 
je obrazložil potek in zaplete projekta 
DOLB in problematiko telekomunikacije 
oz. širokopasovnega povezovanja. Poudaril 
je, da sta obe investicijski področji zelo 
pomembni za občane in zaradi tega tudi 
za občino, in dodal, da se izgradnja in 
vzpostavitev DOLB izvede na podlagi 
podelitve koncesije za opravljanje 
DOLB, zato to ni investicija občine 
neposredno. Milavec je še obrazložil, da 
telekomunikacije sodijo med državne in žal 
ne med občinske gospodarske javne službe, 
zato lahko neposredno naredi zelo malo. 
Vendar kljub temu občina ni brezbrižna 
do tega vprašanja, saj bi si želela, da vsa 
gospodinjstva dobijo v svojo neposredno 
bližino ustrezno telekomunikacijsko oz. 
širokopasovno infrastrukturo. Zato si 
občina prizadeva, da na tem področju 
doseže neke minimalne standarde postopno 
s sodelovanjem s Telekomom oz. drugim 
zainteresiranim izvajalcem kot smo uspeli v 
primeru Žimaric, Globeli in Podklanca. V 
sodelovanju s Telekomom, Telemachom 
in drugimi se tako pri vseh občinskih 
investicijah v infrastrukturo vključuje novo 
telekomunikacijsko omrežje. Sicer pa je 
občina na to problematiko, ki si jo v veliki 
meri deli večji del slovenskega podeželja, 
že večkrat opozorila tudi pristojne državne 
inštitucije. Na predlog Odbora za finance 
so se svetniki strinjali, da se politične 
stranke odpovejo polovici sredstev, 
namenjenih delovanju političnih strank, in 
se namenijo za nakup defibrilatorja, ki naj 
bi bil nameščen v novi športni dvorani.

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA 
Prostovoljno gasilsko društvo Vinice–Zapotok je 

bilo ustanovljeno pred 
drugo svetovno vojno in 
letos praznuje 90-letnico 
ustanovitve. Ves čas obstoja 
društva je bila zavzetost 
članstva velika, pravzaprav 
ji je v določenih obdobjih 

botrovala celo močna tekmovalnost med vasema Vinice in 
Zapotokom, kar je v bistvu krepilo in povezovalo članstvo v 
še večji angažiranosti pri delovanju društva. V zadnjem času 
je društvo uspešno izvedlo nakup novega gasilskega vozila z 
opremo ter obnovo starega lesenega doma pri svetem Marku 
in novega doma ob glavni cesti. Veliko prostovoljnih ur pa 
namenjajo tudi za usposabljanje gasilcev. Člani društva so 
složni vseh devetdeset let in kljub nenehnemu nihanju števila 
članov tudi današnja mladina kaže zanimanje za gasilsko 
dejavnost. 

Prostovoljno gasilsko društvo Žimarice–Globel–
Podklanec je bilo ustanovljeno leta 1923 in je 90-letnico 

delovanja praznovalo 
letos poleti ob razvitju 
društvenega praporja. 
Društvo deluje kot temeljna 
lokalna organizacija, ki 
vključuje posameznike z 
območij Žimaric, Globeli, 

Podklanca, Novega Pota, Brloga in Kotla z namenom 
skupnega, organiziranega in bolj učinkovitega odziva v 
primeru požara, naravnih in drugih nesreč. Društvo složno 
in vzorno deluje na področju gasilske javne službe, kakor 
tudi na področju povezovanja kulturnega in družabnega 
udejstvovanja v krajih, ki jih pokriva. 

Anthonya Karla Čaterja so študijske vezi iz študentskega 
doma pred 10 leti pripeljale v Sodražico 
med člane mladinskega kluba. Skupaj s 
številnimi mladimi sodraškimi občani je 
oral ledino pri projektu Glasbena mineštra, 
saj je bil mentor nastopajočim. Bil je eden 
izmed pobudnikov Jazz večera in tako 
je nastala vsestranska glasbena skupina 
Tony Cater Jazz Band, ki je z nekaterimi 

gosti postala jedro Jazz večera in Glasbene mineštre. Tony 
se je izkazal za potrpežljivega, umirjenega in prepričljivega 
mentorja. Zelo je osredotočen na svoje cilje in ima dobro 
razvit čut za timsko delo z mladimi. Člani Mladinskega kluba 
Sodražica s hvaležnostjo sledijo njegovemu mentorstvu, ki ga 
opravlja popolnoma prostovoljno in z veliko mero odrekanja.  

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA 
Vrtec Sodražica
Leta 1963 je bila z novim šolskim 
letom, to je prvega septembra, 
ustanovljena vzgojno varstvena 
enota, ki je bila priključena 
osnovni šoli. Kljub temu, da 
ta enota deluje od ustanovitve 
do današnjih dni pod okriljem 

osnovne šole, je s svojim delovanjem kot vzgojno varstvena ustanova 
v občini pomembno zaznamoval širše družbeno življenje. Generacije 
otrok, ki so bile vključeno v delo vrtca, so z leti postajale vse večje. Prav 
tako so se večali tudi lepi spomini na vesele in igrive dni vseh, ki so pred 
šolskimi klopmi sedli na še manjše stolčke našega vrtca. Če je bila v prvih 
letih vključenost le do tretjine otrok iz posamezne generacije, pa danes 
skoraj ne poznamo otrok, ki ne bi bili vsaj nekaj časa vključeni vanj. 
To umešča vrtec kot enega najpomembnejših dejavnikov v življenju 
vsakega posameznika, zato je njegovo delovanje, ki se izkazuje preko 
dela njegovih zaposlenih, zlasti na strokovnem področju, izpostavljeno 
občutljivosti otroškega duha, zahtevnosti staršev in pričakovanj širše 
javnost. Ob tem tudi ne moremo mimo vseh zaposlenih in še posebej 
vodij vrtca od Marije Gašperič do sedanje pomočnice ravnateljice 
Katarine Žagar, ki so vsak na svoj način pustili pečat.

ČASTNI OBČAN OBČINE SODRAŽICA
Anton Matelič se je ob preselitvi v 
Sodražico aktivno vključil v sodraško 
športno dogajanje, saj je treniral rokomet 
in sodeloval pri izgradnji balinišča, največ 
svojega prostega časa pa je posvetil smučišču 
Izber. Predvsem po njegovi zaslugi in zaslugi 
še nekaterih njegovih somišljenikov se 
danes Občina Sodražica lahko pohvali z 
zgledno urejenim ter tehnično opremljenim 
smučiščem, ki ne privablja le domačih 
smučarjev, pač pa tudi smučarje iz 

celotne osrednje slovenske regije. Anton Matelič je tudi ustanovitelj 
Smučarskega kluba Sodražica, saj je smučišče dolga leta delovalo pod 
okriljem Športnega društva. V času njegovega predsednikovanja je bilo 
nakupljene kar nekaj zelo potrebne opreme od prvotne nizkovrvne 
vlečnice, do današnje ureditve v letu 2000, ko je bila vzporedno urejena 
vodovodna in električna napeljava. Slednja tudi za osvetlitev smučišča, 
ki omogoča nočno smuko. Poleg nakupa teptalca, snežnega topa, so 
bili v teh letih zgrajeni tudi vsi pomožni objekti na smučišču. Antonu 
Mateliču ni zmanjkalo entuziazma za delo z mladimi, saj je bil vsako 
leto, če so vremenske  razmere dopuščale, organiziran smučarski 
tečaj za otroke, izvedenih pa je bilo nemalo športnih dni za šolarje in 
tekmovanj na občinski in medobčinski ravni. Anton Matelič je skoraj 
s 40-letnim delom, nešteto ur prostovoljnega dela in predanostjo 
smučišču bistveno prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu naše 
občine. 

Občinska priznanja 2013
Občinski svet Občine Sodražica je v skladu z Odlokom o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica ter na 
podlagi prispelih predlogov na 16. redni seji septembra letos odločil, da se v letu 2013 podeli naziv častni občan 
Občine Sodražica, Zlata plaketa Občine Sodražica z denarno nagrado ter tri priznanja Občine Sodražica. In kdo so 
letošnji dobitniki priznanj?
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Evropska ljudska stranka 
ocenila razmere v Sloveniji
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Pred enim mesecem, točneje 13. 
novembra, je v Bruslju zasedala Evropska 
ljudska stranka (ELS), ki je s posebno 
Resolucijo o situaciji v Sloveniji, ki jo 
je pripravilo predsedstvo ELS, ocenila 
razmere v naši državi. V resoluciji je zapisala 
naslednje:

1. Slovenija je v težkem gospodarskem 
položaju in potrebuje široko podporo 

slovenskega ljudstva za reševanje posledic finančne krize in za 
doseganje gospodarskih in drugih potrebnih reform za dokončanje 
tranzicije. V maju 2013 je Evropska komisija poudarila, da je stanje 
slovenskega pravosodnega sistema nezadovoljivo in slovenski 
vladi naložila vrsto korektivnih ukrepov.

2. ELS izraža zaskrbljenost v zvezi z obsodbo predsednika 
Slovenske Demokratske Stranke (SDS) Janeza Janše na sodišču 
prve stopnje. Seznanjena je s pritožbo Janeza Janše na sodišču 
druge stopnje, ki bo, upajmo, obravnavana v predpisanem 
obdobju 3 mesecev. Opozarja, da sta zagotovilo poštenega sojenja 
ter domneva nedolžnosti temeljni človekovi pravici. Pričakuje, da 
postopek, ki je v teku, ne bo privedel do izključitve Janez Janša iz 
politične tekme.

3. ELS vabi neodvisne organizacije, kot sta Svet Evrope 
in OVSE, k pozornemu spremljanju skladnosti potekajočega 
postopka z načeli vladavine prava in mednarodnimi standardi.

4. ELS v celoti podpira Slovensko Demokratsko Stranko 
(SDS), ki je v slovenskem prostoru glavni politični akter, kot 
tudi Novo Slovenijo - Krščanske Demokrate (NSi) in Slovensko 
Ljudsko Stranko (SLS). 

5. ELS poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem 
sodstvu v vseh državah članicah. V zvezi s tem poziva k hitremu 
sprejetju učinkovitih zakonov lustracije v vseh državah članicah, 
ki tega še niso storile, kot tudi njihovo dosledno izvajanje. Podarja 
tudi pomen preglednosti in javnosti nadzorovanja tega procesa.

6. ELS poziva Komisijo, naj zagotovi, da postopki javnih 
naročil v vseh državah članicah sledijo zahtevam določenim z 
zakonodajo Evropske unije, s čimer se zagotavljata preglednost in 
učinkovitost.

Iz resolucije po mojem mnenju izhaja zelo natančna ocena 
stanja na temeljnih področjih, izpadlo je le področje medijev. Je 
pa resolucija naletela na oster odziv domače aktualne in nekdanje 
leve politične elite, čeprav v resoluciji ni zapisano ničesar, kar ne 
bi držalo. Najbolj so Kučan, Masleša, Fišer, Pličanič, Vajgl in drugi 
napadli ugotovitve ELS, ki se nanašajo na stanje in pričakovanja v 
pravosodju, ne da bi ob tem zapisali en stavek o tem, kaj ne drži. Pa 
prav na tem področju ni zapisanega nič takega, kar ne bi izhajalo 
iz 4. junija letos podpisane zaveze med vlado Alenke Bratušek in 
predsednikom Vrhovnega sodišča, Maslešo in iz nedavne hvale, 
kako se stanje na področju pravosodja bistveno izboljšuje.

Glede na odziv predsednika vrhovnega sodišča, Masleše, in 
generalnega državnega tožilca, dr. Fišerja, smo lahko zaskrbljeni 
in da se slutiti, da je resolucija zadela v samo bistvo slabosti našega 
pravosodja. Da se razumeti, kot da enakost pred zakonom ni vsem 

omogočena in zagotovljena. Zakaj bi sicer bilo pričakovanje sojenja 
v razumnem roku, sporno ali da sta sporni temeljni človekovi 
pravici - pravica do poštenega sojenja in domneva nedolžnosti. 
Tudi če gre za Janšo ali kogarkoli drugega.

Čaka nas še veliko dela, da se bodo zgodili resnični premiki 
v naši družbi. Spremembe, na nekaterih področjih tudi precej 
radikalne, so neobhodno potrebne, če želimo doseči razmere, ki 
jih uživajo v drugih državah evropske družine.

Ni dostojno, da kljub dobrim pogojem še naprej capljamo 
v rdeči coni na vseh pomembnih področjih, pa naj si gre za 
gospodarsko rast, delovna mesta, standard, človekove pravice, itd. 

Spremembe so potrebne, vse pa je odvisno od nas samih.

Moralne in etične vrednote so 
temelj vsake družbe
Piše: Ljudmila Novak

Leto 2013 je bilo za Slovenijo 
zagotovo eno izmed bolj viharnih. 
Politično življenje je v začetku 
leta močno zaznamovalo poročilo 
Komisije za preprečevanje 
korupcije, ki je bilo obremenjujoče 
za dva predsednika političnih 

strank. Zaostreni odnosi med nekaterimi političnimi strankami 
so privedli do razpada koalicije in menjave vlade. Da se je to 
zgodilo v času, ko je tujina zaradi zaostrenih gospodarskih razmer 
budno spremljala vsako potezo Slovenije, ni potrebno posebej 
poudarjati. Nezaupanje Evropske unije in tujih investitorjev do 
vlade Alenke Bratušek, ki je obljubljala veliko več, kot je v resnici 
naredila, se je kazalo s padcem bonitetnih ocen in visokimi 
obrestmi za izposojeni denar. Razkritje, da bodo banke za svoje 
preživetje potrebovale več milijard (davkoplačevalskega) denarja, 
je Slovenijo v jeseni obremenilo še z grožnjo prihoda evropske 
trojke. Gospodarstveniki niso zadovoljni z ukrepi vlade in na vse 
načine poskušajo pridobiti svež kapital, ki bi zagnal gospodarsko 
rast. Kljub močnemu nasprotovanju javnosti pa je vladna koalicija 
uzakonila še nepremičninski davek, ki bo močno prizadel zlasti 
podeželje in revnejše ljudi, pa tudi podjetnike in obrtnike. Kaj bodo 
prinesla razkritja stresnih testov bank, še ni povsem jasno, očitno 
pa se bomo morali Slovenke in Slovenci za lastno blagostanje v 
prihodnje precej potruditi. 

Kljub vsemu pa želim, da ne izgubimo vere v Slovenijo, v našo 
domovino, ki je - po nekaj uspešnih letih samostojnosti - žal pristala 
na čereh. Iz napak se bo potrebno nekaj naučiti in tudi vsi državljani 
in državljanke smo do neke mere soodgovorni, da Slovenijo spet 
postavimo na noge. Država niso le institucije, država smo mi vsi. In 
vprašati se bo treba, kaj lahko mi kot posamezniki naredimo, da bo 
Slovenija demokratična država, kjer bodo poštenost, solidarnost, 
znanje in pridnost vrednote, ki jih bomo vsi cenili. Nekoč so nas 
Slovence že krasile, le ponovno jih je potrebno postaviti za osrednje 
kriterije našega življenja. Kristjani verjamemo, da so moralne in 
etične vrednote temelj vsake družbe in zato smo še toliko bolj 
odgovorni, da se tudi v javnosti brez sramu zavzamemo za njihovo 
ohranitev in spoštovanje. Menim, da lahko le s skupnimi močmi 
in napori vsakega izmed nas Slovenijo ponovno popeljemo v lepše 
čase.

OBČINSKI PRAZNIK

AKTUALNO

IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Zdravstveni dom Ribnica ima 
novo reševalno vozilo
Piše: Peter Rus,dr.med., v.d. direktorja ZD Ribnica, foto: Marko 
Modrej

Ribniški zdravstveni dom je 
od 13. novembra letos bogatejši 
za novo reševalno vozilo. Vozilo, 
ki je namenjeno reševanju 
življenjsko ogrožujočih stanj, je 
soinvesticija vseh štirih občin, 
ki jih zdravstveni dom pokriva. 
Cena opremljenega vozila znaša 
145.000,00 eur, med opremo pa v ceni ni vključen defibrilator, ki je 
sicer sestavni del opreme. Defibrilator zagotavljajo občine Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok v sofinanciranju z Ministrstvom za 
zdravje preko razpisa ministrstva za investicije na primarni ravni. 
Cena defibrilatorja, ki ga je zdravstveni dom prejel 14. novembra, 
znaša 25.000,00 eur. Z omenjenima investicijama zdravstveni dom 
tehnično in strokovno izpolnjuje kriterije po Pravilniku o nujni 
medicinski pomoči za delovanje dežurne službe in službe nujne 
medicinske pomoči. Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za nakup 
se zdravstveni dom zahvaljuje tudi Lions klubu Ribnica, ki se je 
prijazno odzval in za nakup prispeval donacijo v višini 5000,00 eur. 
Prav tako gre zahvala posameznikom, ki so v ta namen prispevali 
sredstva. 

Zdravstveni dom se zahvaljuje občinam ustanoviteljicam, 
županom in občinskim svetom za uvrstitev reševalnega vozila v 
občinske proračune v tekočem letu. Občanom želimo, da bi novo 
vozilo čim manjkrat potrebovali, izvajalcem nujnih storitev pa, da 
bi bili pri nudenju nujne medicinske pomoči čim bolj uspešni.

ŽUPANOVA PRIZNANJA
Priznanje župana se podeljuje posameznikom, skupinam ali organizacijam 
za enkratne izjemne dosežke in uspešno izvedene naloge v tekočem letu. 
V letu 2013 sta bili podeljeni dve županovi priznanji.

Metod Pucelj in vsi sodelujoči gasilci ter gasilke za uspešno izvedeno 
pogasitev požara v podjetju Fibran.

7. septembra letos je prišlo do požara v proizvodnji 
podjetja Fibran v Sodražici. Aktivirana so bila vsa 
prostovoljna gasilska društva iz naše občine ter še 
sedem drugih iz Gasilske zveze. Pogled na požar je 
sprva grozeče naznanjal resnično nevarnost hujših 
razsežnosti. Usposobljene ekipe gasilcev pod vodstvom 
vodje intervencije in poveljnika Gasilske zveze Ribnica 

Metoda Puclja ob pomoči poveljnika Regije Ljubljana II., predsednika 
Gasilske zveze Ribnica, podpoveljnika Gasilske zveze Ribnica ter občinskega 
poveljnika so požar kljub zelo neugodnim razmeram uspele omejiti in proti 
jutru tudi pogasiti. S tem so preprečile večjo škodo za samo podjetje in 
nevarnost za širšo okolico. Čeprav je žal prišlo tudi do poškodovanih gasilcev, 
ki jim gre tudi posebno priznanje, se je vse skupaj dokaj srečno izteklo, za 
kar ima zasluge Metod Pucelj kot vodja intervencije in skupaj z njim vse 
sodelujoče gasilke in gasilci.

Skupini mladih iz Kluba 
Kresnička za uspešno 
izvedbo projekta 72 ur 
in 8 ur ter promocijo 
prostovoljstva.

Skupina mladih pod 
vodstvom Eve Janež, ki 
delujejo v okviru Kluba 
Kresničke ter tudi nekaj 

drugih prostovoljcev je konec lanskega leta ter letos 
izvedla dobro pripravljeni in organizirani akciji 
- projekta »72 ur« in »8 ur«. Akciji po vsebini 
predstavljata prostovoljsko delo mladih in mladih po 
srcu, ki po najavi predhodno neznane naloge le-to 
izvedejo po lastnih zamislih in načrtu v določenem 
času – v 72 oz. v 8 urah. V teh dveh akcijah so 
prostovoljci sami obnovili in uredili posamezne 
prostore župnijskega doma, očistili okolico cerkve 
na Strmci in prebarvali del ograje vrtca v Sodražici. 
Projekt kot tak predstavlja promocijo prostovoljstva, 
angažiranost mladih v družbi ter navsezadnje preko 
sicer majhnih stvari tudi prevzemanje odgovornosti 
zase in za družbo, v kateri živimo. 

Ko bodo konec leta zazvonili polnočni zvonovi, 
dajte krila svojim sanjam, ki naj se vam uresničijo.
Naj bo prihajajoče leto napoved novega, boljšega, 

naj pomeni uresničitev vaših želja, 
naj bo to leto poguma in upanja.

Borite se z izzivi in začnite s spremembami, ki jih želite. 
Sledite svojim ciljem.

Želimo vam vesel, blagoslovljen božič in mir, blaginjo, uspeh 
ter srečo skozi vse leto.

Občinski odbor SLS Sodražica

Kakšno razkošje hoditi po zemlji 
v jutrišnji dan, 
med hudim in čudovitim 
in se zapletati v trnje sanj ... 

(Tone Pavček) 

Blagoslovljene božične praznike 
in vse dobro v novem letu. 

Jože Tanko

Želim vam blagoslovljene božične 
praznike, upanja polno praznovanje 
dneva slovenske samostojnosti in 
enotnosti ter mirno, zdravo in zadovoljno leto 2014.

Ljudmila Novak
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ŠOLA ŠOLA / VRTEC

Spoznavanje poklicev v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
Pripravili: vodji TD: Marjeta Mohar in Tina Zobec

Tradicionalni slovenski 
zajtrk in zdravo 
odraščanje
Piše: Aleksandra Marijanović, vodja dneva 
dejavnosti

V petek, 15. 11. 2013, smo na šoli 
izvedli naravoslovni dan, na katerem smo 
tradicionalnemu slovenskemu zajtrku pridružili 
še vsebine, s katerimi smo učence osveščali o 
pomenu zdravega načina življenja.  Pozornost 
smo tudi letos posvetili smiselnosti uživanja 
zdrave in lokalno pridelane hrane. Poleg 
opozarjanja učencev o pomenu rednega gibanju 
na svežem zraku, nam je letos gibalna terapevtka 
Tina Sešek pokazala še drugačen pristop do 
razgibavanja in nas naučila nekaj osnovnih vaj za 
zdravo hrbtenico, koncentracijo in sproščanje. 
Nekaj besed o odgovornem vedenju v spolnosti 
pa je učencem namenila učiteljica biologije 
Mojca Vesel, ki je vsem učencem pokazala tudi 
film o koristnosti cepljenja proti virusu HPV. 

Glavna tema pa je bilo letos preprečevanje 
odvisnosti.  Učenci posameznih razredov so 
dobili delovne liste z osnovnimi informacijami o 
odvisnostih, ki jim dandanes mladi najpogosteje 
podležejo. Učenci 6. a so se seznanili s pastmi 
alkohola, 6. b pa z nevarnostmi kajenja.  
Sedmošolci so spoznavali pasti zasvojenosti 
s hrano, osmošolci pa so spoznali, da tudi 
internet lahko zelo hitro povzroči zasvojenost. 
Devetošolci so dobili delovni list z opisom 
legalnih in ilegalnih drog ter njihovega 
pogubnega učinka na telo in psiho. Po pogovoru  
z razrednikom in nadomestnim razrednikom 
so bistvene ugotovitve in številčne podatke 
predstavili s pomočjo programa PowerPoint, 
pri čemer jim je pomagal učitelj Donald Beguš. 
V učilnici za angleščino smo ponovili tudi 10 
zlatih pravil za dobro govorno predstavitev. Na 
koncu dneva sta dva učenca iz vsakega razreda, 
ki sta naredila najboljšo predstavitev, le-to tudi 
predstavila vsem učencem in učiteljem, ki smo 
se zbrali v mali telovadnici. 

Učenci in učitelji smo bili z izvedbo 
naravoslovnega dneva zelo zadovoljni, saj smo 
združili spoznavanje novih vsebin z razvijanjem 
spretnosti oblikovanja predstavitve v programu 
PowerPoint  in njene končne izvedbe, kar 
bo učencem še kako prav prišlo pri vseh 
predmetih, kjer bodo imeli govorne nastope. 
Da pa dan ni ostal brez umetniškega pečata, 
je zelo domiselno in ustvarjalno poskrbela 
učiteljica likovne umetnosti Saša Žust, ki je 
z učenci naredila moderno inštalacijo, ki si 
jo lahko ogledate na sliki ali pa v šoli v prvem 
nadstropju.

Vrtec praznuje
Piše: Katarina Žagar, pom. ravnateljice vrtca

Letos praznuje naš vrtec 50. rojstni 
dan. To je poseben dogodek, zato smo 
ga praznovali ves teden. Vsak dan smo 
pripravili nekaj posebnega. Prvi dan 
praznovanja je bil ponedeljek, 25. 11. 
2013. Vzgojiteljice vrtca smo za otroke, 
starše in druge obiskovalce zaigrale in 
zapele opereto  O debeli repi.  V torek 
smo se vsi otroci in vzgojiteljice razgibali 
v šolski telovadnici ob športnih igrah, ki 
smo jih poimenovali Ciciolimpijada. V 
sredo smo za starše in druge obiskovalce 
odprli vrata vrtca in lahko so spoznali 
nekaj utrinkov iz našega vsakdana.

Četrtek je bil prav poseben dan. 
Pripravili smo prireditev, s katero smo 
vrtcu priredili slavje z vsemi zaposlenimi, 
otroki in njihovimi starši, povabili pa 
smo tudi naše upokojence in druge goste. 
Prireditev smo zaključili z rajanjem, z 
glasbeno gostjo Damjano Golavšek. 
Obiskovalci so si lahko ogledali tudi 
razstavo Vrtec skozi čas ter pokramljali ob 
soku, sadju in pecivu.

V petek dopoldne smo v dvorani 
praznovali še vsi otroci skupaj z 
zaposlenimi. Ob spremljavi harmonike 
smo vrtcu vsi skupaj zapeli Vse najboljše 
in se posladkali s torto velikanko. 

Ta teden je bil torej nadvse prazničen. 
To si ob tako pomembnem jubileju tudi 
vsi zaslužimo. 

Ob tej priložnosti smo izdali tudi 
zbornik Naših 50 let, v katerem so zajeti 
spomini iz bogate zakladnice predšolske 
vzgoje v sodraški dolini. Ob koncu bi se 
rada zahvalila vsem, ki ste prispevali slikovno in drugo gradivo ali z vašimi donacijami 
pripomogli k izvedbi praznovanja ter si vzeli čas in z nami praznovali ta veseli dogodek. 

Hvala pa tudi vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so vsak posebej s svojo pomočjo 
pripomogli, da je praznovanje uspelo.

Novinarska delavnica v okviru Tedna otroka 2013
Piše: Tina Zobec, univ. dipl. ped.; foto: Zoja Lovšin, Tanja Govže, Tina Zobec

Projekt  Teden otroka je letos potekal 
pod sloganom Kako je biti otrok v današnji 
družbi. Na to vprašanje lahko odgovorijo 
le otroci, kajti le oni imajo izkušnjo 
današnjega otroštva. Odrasli se otroštva le 
spominjamo, oni pa ga vsakodnevno živijo 
in doživljajo v vsej polnosti, barvitosti, 
v vseh odtenkih veselja in sreče. Odrasli 
pa jim moramo včasih odgovoriti tudi na 
manj prijetna, vendar nadvse pomembna 
vprašanja, ki so povezana z otrokovim 
življenjem danes in jutri. Nismo jim dolžni 
le pojasnil, temveč neposrednih dejanj, ki 
bodo prispevala k bogatejšim, varnejšim 
in spodbudnejšim pogojem odraščanja, 
šolanja, zgodnejšega osamosvajanja in 
zaposlovanja.

V OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica smo 
v Tednu otroka,  9. 10. 2013, izpeljali 
novinarsko delavnico, na kateri so lahko 
otroci spoznali poklic novinarja in se tudi 
sami preizkusili v njegovi vlogi. 

Obiskali sta nas radijska novinarka 
Mojca Gornik in televizijska novinarka 
Nadja Zobec. Učencem sta opisali svojo 
zgodbo, kako sta postali novinarki, opisali 
svoj delavnik, nato pa smo se razdelili 
v dve skupini. Starejši učenci so odšli z 
novinarkama v sosednjo učilnico, kjer sta 
jim povedali, kako se lotiti čisto pravega 
intervjuja. V učilnici so se jim pridružili 
pomembni gostje, župan občine Sodražice, 
g. Blaž Milavec, ravnateljica osnovne šole, 
ga. Majda Kovačič Cimperman in bodoča 
učiteljica Klavdija Janež. Učenke so opravile 
intervjuje z njimi in jih povprašale o tem, 

kako so preživljali 
svoje otroštvo. Mlajši 
učenci pa so ostali 
v drugi skupini, kjer 
so ustvarjali na temo 
letošnjega Tedna 
otroka. Dve učenki 
sta bili zadolženi za 
fotografiranje in tako 
je v sklopu delavnice 
nastalo kar nekaj lepih 
fotografij. Po končani 
delavnici se delo za 
mlade novinarje še ni 
zaključilo. Morali so urediti svoje zapiske 
in prepisati intervjuje ter jih poslati v 
uredništvo. Uredništvo je pregledalo 
njihove prispevke, jih malce popravilo, 
obdelalo fotografije in oblikovalo najbolj 
kul šolski časopis z naslovom Novinarček. 

17. 10. 2013 pa je bil časopis izdan in 
učence sta ponovno obiskala dva novinarja. 
Tokrat sta bila to, radijski voditelj Denis 
Avdič in televizijska voditeljica Nuša Lesar. 
Denis je učencem razdelil časopis in jim 
podaril nekaj promocijskega materiala. 
Skupaj smo še malce poklepetali, naredili 
nekaj fotografij in vsi zadovoljni, z lepimi 
vtisi zaključili svoj prvi novinarski projekt.

Ob tej priložnosti bi se rada še enkrat 
zahvalila vsem za prispevke, ki ste jih 
narisali, napisali in fotografirali. Iskrena 
hvala tudi novinarjem Mojci Gornik, 
Nadji Zobec, Denisu Avdiču in Nuši 
Lesar, gospodu županu Blažu Milavcu, 
ravnateljici Majdi Kovačič Cimperman in 

Klavdiji Janež, ki so pomagali pri izvedbi 
delavnice. Posebna zahvala pa gre tiskarni 
LINEAR, ki je omogočila tisk časopisa.

V torek, 19. 11. 2013, je na naši osnovni šoli potekal tehniški 
dan Spoznavanje poklicev za učence 8. razreda. Učenci so s 
pomočjo učnih listov ugotavljali, kakšni 
so njihovi poklicni interesi, sposobnosti 
in osebnostne lastnosti. Seznanili so se z 
izobraževalno shemo v Sloveniji ter s tem, 
kaj vse lahko vpliva na njihovo izbiro za vpis 
v srednjo šolo. 

Po malici so imeli učenci predstavitev 
programov: mizar, trgovec, gimnazija 
in ekonomski tehnik, ki jih izvajajo na 

Gimnaziji in srednji šoli v Kočevju. Predstavitev so izvedli učitelji 
omenjene šole. S seboj so pripeljali tudi svoje dijake, ki so bili do 

nedavnega tudi učenci naše šole. Učenci so 
bili s predstavitvijo omenjenih programov 
zelo zadovoljni. Zadnjo uro pa so učenci 
spoznavali, kakšne so prednosti in slabosti 
različnih poklicev. V sklopu zadnje ure 
so nastali tudi plakati, ki smo jih obesili 
na oglasno desko, ki je namenjena prav 
učencem, ki bodo kmalu nadaljevali šolanje 
na različnih srednjih šolah po Sloveniji. 

Odrasli, sprejmite oči otroka,
da boste drugače gledali na življenje.
Sprejmite sanje otroka po izgubljenem raju.
Sprejmite smeh otroka in veselje ob majhnih stvareh.
Sprejmite srce otroka, da boste verovali v ljubezen ljudi.
(Phil Bosmans)

Naj vas v letu 2014 bogatijo pogumni pogledi, ustvarjalne ideje, 
odločni koraki,sproščen smeh, iskreno zaupanje.

Ravnateljica Majda Kovačič Cimperman s sodelavkami in sodelavci iz Osnovne šole 
Sodražica ter enote vrtca pri šoli
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DRUŠTVADRUŠTVA

Se še spomnite lanske zime? Kdo se je ne, saj nam je postregla 
z obilico snega, kar je bila podlaga za skoraj rekordnih 47 
smučarskih oz. obratovalnih dni na našem smučišču »Izber« 
(kot mu pravimo domačini), na katerega smo lahko še posebej 
ponosni. Je eno izmed redkih smučišč v južnem delu naše države, 
ki obratuje in je relativno dobro opremljeno z možnostjo nočne 
smuke, vsakoletnega dobro obiskanega smučarskega tečaja 
med šolskimi počitnicami, organiziranimi športnimi dnevi za 
šolsko mladino, marsikatero tekmo za zaključene skupine ali 
odprto za vse obiskovalce ter ponudbo individualnega učenja 
smučanja. Največje zadovoljstvo je seveda vsakoletni smučarski 
tečaj, ki na cca. 120 otroških lic pričara nasmeh, ko zadnji dan 
prejmejo diplomo in čokoladno medaljo. Kako 
zadovoljni so šele naši učitelji smučanja, ko 
vidimo napredek otrok in predvsem, ko je za 
nami naporen teden.

Kljub vsem zimskim aktivnostim se delo za 
člane kluba na smučišču ne konča, ko pokukajo 
ven prvi spomladanski zvončki. Tako je bilo še 
posebej v letošnjem letu, ko je bilo opravljenega 
ogromno dela, ki ponavadi ni vidno navzven. 
V letošnjem letu je bila za nekaj deset metrov 
podaljšana rampa za izpust, ki bo smučarjem 
omogočila udobnejši, predvsem pa varnejši 
spust z vlečnice čisto na vrhu Izverja. Vzporedno 
s prestavitvijo rampe je bila izvedena tudi vsa 
infrastruktura (elektrika, voda), kar bo na 
tem mestu omogočilo osvetlitev in umetno 
zasneževanje. Zaradi zemeljskih del je bilo 
potrebno urediti tudi teren, pobrati vse kamenje 
in na novo zasejati travo. 

Prestavitev rampe je za seboj potegnila 
tudi podaljšanje vseh vrvi na sidrih, ki so bila 
tako tudi generalno pregledana in po potrebi 
obnovljena. Pregledani so bili tudi vsi stebri 

Utrinek s tečaja za reševalce 
– »poškodovanec« Matej, 

»reševalec« Boris in naš predavatelj 
Danijel Andoljšek

IZLET V BELO KRAJINO

Zadnjo soboto v septembru smo 
aktivni člani DU uživali na izletu po Beli 
krajini. Ta jugovzhodni del naše Slovenije 
vsakokrat pritegne s svojo razgibanostjo 
in preprostostjo. Poznana je po belih 
brezah, belih narodnih nošah, pogači, 
belokranjskih vinih in še po čem. V stari 
zidanici, imenovani Ankin his, smo 
si ogledali ohranjene značilnosti dela 
pridnega belokranjskega vinogradnika. V 
Vinici smo se poklonili pesniku, dramatiku 
Otonu Župančiču in se v kanjonu Kolpe 
zamislili nad mogočnimi kolesi starega 
mlina in žage. Ogledovali smo si gričke 
z vinogradi, izvir Krupe in se seznanjali 
s svojevrstno zgodovino Belokranjcev. 
Dobro smo se »podprli« pri prijazni in 
gostoljubni družini Cerjanec. Za zaključek 
smo se odpeljali še do cerkve sv. Trojice, 
ki zelo spominja na našo Novo Štifto. Kot 
je rekel Toni Gašperič: Živeti tu je darilo, 
priti sem je veselje, vračati se je obveza.

FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENSKO 
OBDOBJE (F3ŽO)

Potekal je od 1. do 3. oktobra 
v Cankarjevem domu. Slogan 
letošnjega festivala je bil: VSI SMO 
ENA GENERACIJA, ki temelji na 
medgeneracijski povezanosti, razumevanju 
in solidarnosti pri reševanju problemov 
današnjega časa.

Prvega festivalskega dne smo se 
udeležili tudi upokojenci iz Sodražice in 
Loškega Potoka.

V veliki sprejemni dvorani, prvem in 
drugem preddverju CD smo zaokrožili 
med številnimi stojnicami, ki so bile 
razdeljene v parke: zdravja in zdrave 
prehrane, informacijske družbe, turizma, 

Dela na novem vodnem zajetju

vlečnice, ki bo morala biti v letošnji sezoni brezhibno pripravljena 
za tehnični pregled. 

V poletnih mesecih je bil posodobljen tudi zajem vode v Bistrici 
za umetno zasneževanje s postavitvijo novih jaškov, črpalke za 
črpanje in vodovodne napeljave. Poleg tega so bila opravljena vsa 
potrebna vzdrževalna dela na teptalcu snega. Ena izmed večjih 
letošnjih pridobitev je tudi nakup še enega snežnega topa, kar bo 
omogočilo hitrejšo zasnežitev smučišča. 

Vse to poleg finančnega vložka zahteva tudi ogromno 
prostovoljnih ur naših članov in entuziazma, ki ga zaenkrat ne 
manjka. Še posebej gre na tem mestu izpostaviti prizadevnost 
našega predsednika Marjana Grajša, ki je včasih slišati kot 

»mama, ki nas ves čas priganja«. Kar dobro je 
prevzel »škornje« bivšega predsednika Antona 
Mateliča, ki ga je zaradi njegove dolgoletne 
prizadevnosti klub tudi predlagal za prejemnika 
občinskega priznanja. K imenovanju častnega 
občana na letošnji občinski proslavi v oktobru 
mu v imenu kluba iskreno čestitamo.

Naj omenimo tudi našo strokovno 
usposobljeno ekipo, ki je zaradi visokih zahtev in 
standardov zakonodaje nujno potrebna. Člani 
SK Sodražica imamo v naših vrstah poleg nujno 
potrebne vodje obratovanja in 3 strojnikov, tudi 
6 učiteljev smučanja, 4 nadzornike smučišča 
ter trenutno 11 tečajnikov za reševalca na 
smučišču.…in en, dva, tri že je pred vrati nova 
zima in z njo upajmo nova smučarska sezona, za 
katero si prav tako želimo obilo snega in ugodne 
vremenske pogoje za smučanje, predvsem v 
prazničnih dneh, ko je smučišče še posebej 
dobro obiskano, in v času šolskih počitnic, ko je 
v planu ponovno tečaj za otroke. Se vidimo na 
smučišču ali ob njem v brunarici »Frbježarjev 
hram«!

Aktivni na smučišču »Izver« tudi v poletnih mesecih
Piše: Karmen Kordiš, foto: Robi Kordiš

športa in prostega časa, zavarovalništva, 
knjig in elektronskih edicij … Tako 
smo si lahko izmerili kostno gostoto in 
količino maščob v telesu, dobili nasvete 
o zdravi prehrani, turistični ponudbi, 
o koristni izrabi prostega časa, načinih 
varčevanja, zavarovanja za pozno starost, 
uporabi računalnika … V posebnem 
ZDUS-ovem kotičku pa smo občudovali 
kreativne, kulinarične in ročne izdelke 
društev upokojencev iz vse Slovenije. Za 
konec smo v Linhartovi dvorani spremljali 
VEČER PESMI IN PLESA. Predstavilo se 
je devet upokojenskih društev iz različnih 
krajev, eno celo iz daljne Makedonije. Dve 
uri narodnih plesov, zborovskega petja 
in različnih inštrumentalnih spremljav je 
navdušilo gledalce. Po kratkem zahvalnem 
govoru Mateje Kožuh Novak je sledil 
zaključek večera s harmonikarji in Slakovo 
pesmijo V dolini tihi. S petjem smo se 
pridružili še gledalci in nastalo je veličastno 
vzdušje, ki se je končalo z gromkim 
aplavzom in tudi kakšno solzo v očeh. 
(Pripravila: Štefka Joras)

IZLET NA SLOVENSKO OBALO

Kljub temu da vsi bolj ali manj poznamo 
pokrajino in kraje ob naši obali se je velika 
večina članov odločila za jesenski izlet v 
Primorje. Doživeti utrip Slovenske Istre 
jeseni je posebno doživetje. Na kraškem 
robu pri gradu Socerb smo Sv. Socerba 
prosili za lepše vreme in se razgledovali po 
Tržaškem zalivu. Po Luki Koper nas je vodil 
g. Starman, ki je z Luko živel in se z njo tudi 
sam razvijal od njenih začetkov naprej. Je 
odličen poznavalec ogromnih kompleksov 
stavb in naprav v Luki, pa tudi razmer, 
ki pogojujejo njen uspeh. Ob njegovem 
razlaganju smo tudi mi postali ponosni na to 

naše veliko OKNO V SVET. Piran je mesto 
muzejev, ves dan bi si lahko ogledovali 
njegove znamenitosti. Očarala nas je tudi 
ga. Grašič s svojim vrtom kaktusov. Pri 
Svetem Petru smo obiskali Tonino hišo, 
kje smo si v  tipični istrski hiši ogledali staro 
oljarno z mlinom in stiskalnico ter značilne 
podeželske bivalne prostore. S polno glavo 
vtisov in novih spoznanj smo izlet zaključili 
s poznim kosilom in se sprostili ob zvokih 
harmonike.

 
PETJE TKE IN SPLETA VEZI 
MED LJUDMI

Po koncertu pevskega DU Sodražica v 
Domu starejših Občanov v  Ribnici, ki je bil 
obogaten s skečem in popestren s tkanjem 
na starem kolovratu v živo, s pranjem na 
starem perilniku in mam´co s kruhom na 
pragu, smo se člani našega zbora odločili, 
da zaključimo s petjem. Da ne bo kdo 
mislil, da koncert ni bil uspešen. Zelo so 
bili navdušeni nad našim programom in 
izvajanjem, toda rekli smo si, da je treba 
končati ob pravem času in z dobrim 
občutkom. Želeli smo spodbuditi mlajše 
upokojence, da ustanovijo nov zbor z bolj 
svežimi glasovi in močmi.

Toda ni nam dano iti v pokoj. Povabili 
so nas na Travo, da dopolnimo njihov 
program ob praznovanju občinskega 
praznika Loške doline, ki je vključil še 
vasi od Drage do Trave. Veliko ljudi se je 
zbralo. Naš pevec Viktor Žagar je doma s 
te slikovite vasice, zato nas je doletela ta 
čast. Dne, 11. 10. 2013, so pripravili lepo 
otvoritev etnološkega muzeja v starem 
skednju, kjer so razstavili zelo zanimiva 
stara orodja, slike, kuhinjske pripomočke 
itd. Razstava se je zaključila v gasilskem 
domu, kjer je potekal tudi prisrčen kulturni 
program. Tu smo nastopili mi s tremi 
narodnimi pesmimi in po njihovi želji še 
z Avsenikovo Bila sva mlada oba, kajti 
obeležiti so želeli še 60-letnico Avsenikove 
ustvarjalne poti, ki je ves čas navduševal to 
generacijo. Za takšne prireditve smo res 
primerna popestritev tako po naši starosti 
kot po vsebini našega repertoarja. Lepo 
in toplo so se odzvali na naše izvajanje 
in nas še povabili k sodelovanju pri njih. 
Stkale so se še druge vezi. Tu nas je 

poslušal inž. elektrotehnike Marko Smole, 
ki se je zapisal tudi etnologiji. V muzej je 
uredil hišo svojih prednikov na Plešcih ob 
Čabranki na hrvaški strani. Menil je, da bi 
bil naš zborček z nekaj narodnimi pesmimi, 
dober poudarek tudi k njegovi otvoritvi 
etnološkega muzeja na Plešcih avgusta 
2014. Ker pojemo s srcem in dušo, se bomo 
odzvali vabilu, če bomo do takrat le še vsi 
na »delovnem mestu«.

Torej bomo nadaljevali še nekaj časa 
z vajami in petjem ter imeli vmes še en 
koncert v Domu starejših v Loškem Potoku. 
To pa naj ne bo ovira, temveč spodbuda 
novim prostovoljnim zagnancem v petju, 
ki nas bodo nasledili. Lepo je prepevati in 
se družiti, spoznavati ter tkati nove vezi z 
ljudmi, kraji in običaji. (Pripravila: Ivanka 
Oražem)

Novice iz društva upokojencev (DU) Sodražica
Zbrala: Cvetka Vesel, foto: Darko Vesel

Mineva jesen, čas pobiranja plodov, ki smo jih čez leto skrbno negovali. Tudi v DU je tako.

ENERGIJSKA VADBA ZA HARMONIJO TELESA IN DUHA V DU 
SODRAŽICA

V tretjem življenjskem obdobju se vse bolj zavedamo, kaj pomeni ZDRAVJE, eni bolj, 
drugi manj, vendar si ga vsi želimo. KAJ PA SMO ZA TO PRIPRAVLJENI NAREDITI?

V okviru DU Sodražica že drugo leto v spomladanskem in jesensko-zimskem času 
vsak torek v jutranjih urah izvajamo energijsko vadbo za harmonijo telesa in duha.

S preprostimi vajami po metodi Z dotikom do zdravja in drugimi terapevtskimi 
tehnikami se približamo občutenju lastnega telesa, ustvarimo ravnovesje energij v telesu, 
kar nam prinese sproščeno in zdravo življenje. 

Naučimo se, kako pridobiti in ohraniti energijo, ob kateri se dobro počutimo, okrepiti 
imunski sistem, kako očistiti limfo posameznih organov, pravilnega dihanja, obvladati 
stres, okrepiti posamezne organske sklope, povečati kreativnost, okrepiti spomin in 
koncentracijo in še več drugih tehnik, ki nam dajejo zdravje in vitalnost. 

NAŠA ENERGIJA JE NAŠE ŽIVLJENJE. Kot pravi stari slovenski pregovor »BREZ 
MUJE SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE«. Vsi, ki si želite več zdravja in vitalnosti, vljudno 
vabljeni na torkova jutranja srečanja na blazini.

Za več informacij na tel.  051 301 772  Katarina
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DRUŠTVA DRUŠTVA

Danica Husič
Piše : Cvetka Vesel, foto: Miran Štupica

Na izletu po 
Beli krajini smo se 
upokojenci ustavili v 
Črnomlju, kjer smo 
v Domu starejših 
občanov obiskali 
Danico Husič, nam 
bolj poznano kot 
Oberstarjevo Dano, 
dolgoletno članico 
DU Sodražica in 
občanko Sodražice. 
Po dolgih letih odsotnosti se je pred nekaj 
leti spet vrnila v svojo rodno Belo krajino, o 
kateri je vedno govorila z veliko ljubeznijo in 
spoštovanjem.

Danica je jeseni dopolnila 89 let. Rodila 
se je v Adlešičih kot prva izmed sedmih otrok. 
Otroštvo je preživela pri stari mami pri Kuzmi 
nad kanjonom Kolpe, v idilični pokrajini, kjer 
se naravne lepote prepletajo z ropotanjem 
mlinskih koles in mogočnimi ostanki gradu.

Od lepote se ni dalo živeti. Kot mlado dekle 
je iskala delo in zaslužek na obeh straneh Kolpe. 
Naključje ali usoda je hotela, da je  spoznala 
dva zdomarja iz naših krajev in z njima prišla k 

Biserna poroka          zakoncev ZGONC
Piše in fotografira: Cvetka Vesel

Nežka in Janez Zgonc iz Sodražice sta 24. oktobra praznovala 60 let, odkar 
sta sklenila zakonsko zvezo. Nežka bo konec leta dopolnila 80 let, Janez pa je dve 
leti starejši. V zakonu so se jima rodili trije otroci, vsakdanje življenje zakoncev pa 
razveseljujejo še vnuki in pravnuki. Jesen 
življenja preživljata na svojem domu 
Na Pesku. Srečna sta, da sta ohranila 
veliko mero medsebojnega spoštovanja 
in ljubezni. Janez je po bolezni nekoliko 
redkobeseden, Nežka pa ima, kot sama 
pravi, jezik za dva.

Ob jubileju smo ju obiskali predstavniki 
DU Sodražica in člani Upokojenskega 
pevskega zbora. Bilo je veselo. Ob ubranem 
petju naših pevcev si je moral Janez večkrat obrisati solzne oči, kajti spomini na mlade 
dni so bili tako živi. Nežka je veselo pela skupaj s pevci. Vmes je obujala spomine na 
čas pred 60 leti. Janez je Bločan iz Radleka in je hodil vasovat k Nežki v Jelovec. 
Prihajal je peš ali pa s kolesom, ni ga ustavilo ne slabo vreme ne sneg. Ljubezen je bila 
močna in sta jo kmalu potrdila s poroko. Tudi na poroko, ki je bila v Sodražici, se je 
Janez skupaj z bratom pripeljal s kolesom. Vedetov Ludvik je zapregel voz s konjema 
in nevesto in ženina odpeljal v cerkev, kjer sta si obljubila večno zvestobo.

»Pa kako sta konja norela, ko jima je Ludvik v ušesa nalil šnops!« je Nežka smeje 
pripovedovala.

 V življenju jima ni bilo vse z rožicami postlano. Z ljubeznijo, razumevanjem, 
spoštovanjem do dela in do sočloveka sta premagovala in še premagujeta številne 
ovire in težave. Ostala jima je dobra volja in ta ju bo držala skupaj še vrsto let. To 
jima tudi želimo! 

8. veteranski pohod po Mali Gori, 7. 9. 2013 
Piše in fotografira: Borut Kozina

Vojaki in 
veterani so 
tekmovali 

Na že tradicionalnem 
tekmovanju v vojaškem maratonu  
na 42 km iz Mozirja v Logarsko 
dolino je iz Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Ribnica letos uspešno tekmoval 
Ivan Ruparčič (letnik 1952) 
iz Sodražice in zmagal v svoji 
starostni skupini. Skupno je v 
kategoriji Ostali zasedel 3. mesto 
in prejel priznanje organizatorja, 
Slovenske vojske.  

V teku na 17 km iz Luč v 
Logarsko dolino je, kot že nekaj 
let, uspešno tekmoval tudi veteran 
Anton Žagar (letnik 1955) iz 
Dolenje vasi in v svoji starostni 
skupini zmagal, skupno pa je 
zasedel 9. mesto.

Za uspešen nastop obema 
članoma iskreno čestitamo.

OZVVS Ribnica, Borut Kozina                                               

nam iskat svoj prostor pod soncem. Najprej 
je dobila delo pri Gregoričevih v Podklancu, 
nato pri Oberstarju v Sodražici, pa v Stolarni 
v Izberju in nazadnje je na Inlesu dočakala 
upokojitev.

Prišla je kot tridesetletno dekle in ostala 
do svojega 84 leta, ko zaradi bolezni ni več 
zmogla živeti sama. Vrnila se je v kraje svoje 
mladosti.

Vsi smo jo poznali in ona je poznala nas. 
Bila je in ostala tipična Belokranjka: vesele 
narave, prijazna, radodarna, ustrežljiva. 
Vsem je rada pomagala in se razdajala, 
predvsem pa tistim, ki so bili potrebni 
pomoči. Svoje družine si ni ustvarila, imela 
je veliko ljubezen, ki je ostala neuslišana. 
Posebno poglavje njenega življenja so 
živali, predvsem mačke. Mačke so jo ves 
čas obkrožale in nikoli jih ni bilo dovolj in 
nikoli ni zanje zmanjkalo hrane, tudi če je 
zmanjkalo zanjo. Mačke so še vedno njena 
ljubezen. Tudi sedaj v domu je ob robu 
vrta poseben kotiček, kjer ima vsakodnevni 
zmenek s svojimi mucami.

Še vedno pa se rada vrača v Sodražico. 
Najbolj je navezano na Mihletove, ki so 
ji največ pomagali in jo tudi največkrat 
obiščejo. Obenem pa pravi, da ji še nikoli ni 
bilo tako lepo kot ji je sedaj, ko drugi skrbijo 
zanjo. Želimo ji, da tako ostane še dolgo.

Veterani OZVVS Ribnica so 
organizirali nekoliko skrajšan 8. 
pohod, tokrat po Mali Gori. Povabili 
so veterane iz bližnjih OZVVS 
in pri koči Francetove jame se je 
zbrala večja skupina pohodnikov, 
domačinov in veteranov iz Območnih 
združenj Grosuplja in Domžal. S svojo 
prisotnostjo na pohodu je domačine 
prijetno presenetil Dominik Grmek, 
praporščak Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo.

Pohodnike je pozdravil predsednik  
OZVVS Ribnica Peter Levstek  in 
omenil, da je pohod namenjen  ogledu 
nekaterih zgodovinskih, kulturnih 
in naravnih znamenitosti, predvsem 
pa srečanju in druženju veteranov. 
Pohodnikom je zaželel prijetno počutje na 
ribniškem koncu.

V krajšem prispevku sem tudi sam 
pohodnike seznanil s potekom in namenom 
pohoda, obiskom nekaterih pomembnejših 

točk, kot so kraško brezno Žiglovica in 
tragični dogodek v letu 1942, spomenik v 
boju padlemu tigrovcu Zelenu, pri nekdanji 
Lovšinovi bajti na Bašlju, razgledišče 
na Stenah,  planinska koča pri sv. Ani, 
zaselek Seljan in zaključek pohoda, koča 
pri Francetovi jami. Pri breznu Žiglovica 
so si pohodniki ogledali okolico brezna 
s spomenikom ustreljenim sekačem. Pot 

smo nadaljevali do spomenika vodji 
tigrovcem Zelenu na Bašlju, kjer smo 
se spomnili dogodka in poteka boja 
z orožniki in Italijani 13. 5. 1941. Po 
krajšem počitku in obnovi moči  smo 
se odpravili naprej proti Stenam, kjer 
smo v lepem vremenu  doživeli razgled 
po lepo urejeni struški dolini in 
pogledi so nam uhajali od Kamniških 
planin, Kuma, Trdinovega vrha do 
Kočevskega Roga. Na poti proti sv. 
Ani smo se ustavili tudi na najvišjem 
vrhu Male gore 964 m. Pri planinski 
koči pri sv. Ani smo malo posedli in si 

privoščili pijačo. 
Po krajšem počitku smo pot nadaljevali 

k cerkvici sv. Ane, od koder je bil lep razgled 
po ribniški dolini. Pohodniki so odšli proti 
zaselku Seljan in do koče pri Francetovi 
jami, kjer je najemnik koče Matjaž Mrhar 
pripravil toplo malico. Po malo daljšem 
kramljanju smo se poslovili z željo, da se 
spet srečamo naslednje leto na pohodu v 
ribniškem okolju.  

Že sedmi jazzovski večer v Sodražici
Piše: Žiga Lovšin, foto: Ana Arko

Na zadnjo oktobrsko soboto sta se po šolski 
dvorani zopet razlegala šum činel in ubrano 
enoglasno petje džezovskih zimzelencev. 
V Sodražico se je po enem letu zopet vrnil 
tradicionalni Jazz večer. V glavni vlogi je bil – 
tako kot vsa leta poprej – Tony Cater Jazz Band, 
s svojima prelestnima glasovoma sta kitaristu in 
pevcu Petru Veselu na pomoč pridrvela Manca 
Arko in Vid Oblak, eno pesem pa je odpel kar 
trobentač Jan Adamek. Večer je potekal tako 
kot takrat, ko smo ga z Mladinskim klubom 
organizirali prvikrat: bend, ki ni na odru, ampak 
med obiskovalci; mize, stoli, sveče, prigrizki in 
pijača; sproščeno vzdušje, prijetni pogovori 
prijateljev in žal nikogar, ki bi se opogumil in 
odplesal kakšen »swing« ali »lindy hop«. 
Tako poleg vokalnih linij ni bilo slišati topotanja plesnih čevljev, ampak zgolj 
(dis)harmonije klavirja, kitare, basa, saksofona in trobente ter seveda ropotanje 
bobnarja, ki je s tolčenjem po opnih dajal ritem temu krasnemu večeru. Zdi se, 
da je večina udeležencev zelo uživala (no ... mogoče so bili zgolj veseli brezplačne 
postrežbe) ter da bo leto kaj kmalu naokoli in bo v domače kraje na prelomu 
vinotoka in listopada zopet prišumel svež vetrič džezovske glasbe v izvedbi mladih 
domačih glasbenikov. Vabljeni že zdaj!

Travna gora 
Piše: M. G. 

Redni obiskovalci Travne gore vemo, da je 
Dom ponovno zaživel. Pred dvema letoma, ga 
je v oskrbo vzel mlajši par iz Ljubljane, Maja 
in Milan. Skupaj s svojo družino sta se pognala 
v dokaj nepredvidljiv uspeh. Današnje stanje 
dokazuje, da se jima trud in odrekanja prostim 
vikendom izkazuje pozitivno. Poleg pijače je v 
Domu poskrbljeno tudi za dobro hrano. Poleti 
pripravljata jedi na žaru ali iz kotla, ko pa se poletje 
poslovi, so jedi pripravljene v krušni peči. Kadar 
se najavi večja skupina, takrat v kuhinjo in strežbo 
vstopi vsa družina, od najmlajše hčerke do babice. 
Letos je prvi vikend v mesecu oktobru potekalo 
pravo polharsko tekmovanje. Kljub kislemu 
vremenu je bilo improviziranih veliko taborov. Ob 
23. uri, ko je bila predvidena razglasitev najtežjega 
polha, so iz gozdne teme prihajali polharji s svojimi 
trofejami. Pojavilo se je 16 tekmovalcev, podeljeni 
pa so bili trije pokali. Prvo mesto je zasedel Jaka 
Pogačnik s polhom, težkim 31,3 g, drugo mesto 
Martin Mihelič, 28,8 g, tretje mesto Jože Bartol 
27,3 g. Za konec sta Maja in Milan pripravila žar 
pojedino za vse. Dobrodošli na Travno goro!

Ob iztekajočem se letu 2013 se člani KUD-a 
Ribniški pihalni orkester iskreno zahvaljujemo 

vsem, ki so nam v tem letu omogočili 
sodelovanje na prvomajski budnici in 

Tržnem dnevu, še posebej pa županu g. Blažu 
Milavcu, Občini Sodražica in TD Sodražica. 
Člani orkestra upamo, da bomo z zglednim 
sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje. 
Posebna zahvala je namenjena vsem, ki ste 

nam prisluhnili in uživali v godbenih zvokih. 
Upamo, da bomo z vami sodelovali tudi v 
prihodnosti, saj se bomo na povabilo radi 

odzvali.

Vsem prebivalcem občine 
Sodražica želimo 

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN 
SREČNO, ZDRAVO, USPEŠNO 

NOVO LETO 2014!

KUD Ribniški pihalni orkester, 
www.kud-rpo.si  
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OD TU IN TAMDRUŠTVA

Ivan Šega iz Ravnega Dola pri Sodražici je gotovo eden 
najplodnejših piscev proznih besedil v Ribniški dolini in gotovo 
še širše, saj je v zadnjih treh letih izdal knjigo prav vsako leto. 
Zdaj pravi, da bo nekaj časa miroval, čeprav tok idej nenehno 
teče in še vedno rojeva sadove.

Njegov Profesor, ki ga je izdal leta 2012, je bil tako 
med petimi finalisti natečaja Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD). Na razpis za najboljšo samozaložniško 
knjigo, izdano v 2012, je prispelo 31 knjig, podpisalo pa jih je 25 
avtorjev. Pogoj je bil, da so avtorji sami plačali stroške za izdajo 
ali pa so del stroškov za tisk pridobili s pomočjo sponzorjev, 
česar se Ivan Šega zna lotiti. Je pa res, da kljub temu, da ljudje 
podpirajo bralno kulturo na Slovenskem, denarja za pišoče 
vendarle ni kaj dosti, tako da večji del finančnega bremena 
ostane kar avtorjem. 

Komisija v sestavi  Goran Gluvič, pisatelj in dramaturg,  in 
Barbara Rigler, svetovalka za literarno dejavnost in odgovorna 
urednica revije Mentor, je natančno pregledala vse prispele 
publikacije in naredila izbor. Med pet finalistov je uvrstila 
naslednje prozne knjige po abecednem redu avtorjev, in sicer:

•	 Franjo Frančič: Slepe ulice (Piran, 2012), zbirka zgodb 
s filigranskim opazovanjem dogodkov

•	 Tina Kodre: Beli morski pes, vitez v postelji (Podnanos, 
2012),  roman z zanimivo in napeto zgodbo

•	 Dare Likar: Faca (Ljubljana, 2012), zbirka zgodb, 
oplemenitena z žlahtnim humorjem

•	 Marinka Marija Miklič: Odprta ograja (Dobova, 2012), 
zbirka zgodb s kvalitetno zgrajeno dramaturgijo

•	 Ivan Šega: Profesor (Ravni Dol; 2012),  pripovedi in 
opisi o običajih in dogodkih v krajini, na meji med 
etnološko pripovedjo in romanom kroniko.

Med petimi finalisti je komisija ocenila, da je delo Tine 
Kodre (rojena 1978 v Šempetru pri Novi Gorici, živi v 
Podnanosu) z naslovom  Beli morski pes, vitez v postelji daleč 
najustreznejše glede kriterijev izdajanja samostojnih knjig ter 
tudi po kvalitetni vsebini in obliki presega ostale avtorje. 

Roman Tine Kodre, poleg zanimive in napete zgodbe 
vsebuje nekaj več od povprečja, pa tudi vrhunski slovenski 
romani: vedno prisotno samoironijo, ubesedeno v duhovite 
prispodobe, je povedala Barbara Rigler, svetovalka za literarno 
dejavnost na JSKD. Kodretova je za nagrado dobila grafiko 
akademskega slikarja Karla Pečka, ki jo je revija Mentor 
podelila na osrednji prireditvi Festivala mlade literature Urška  
18. oktobra v Slovenj Gradcu. Tam je namreč potekal zaključek 
Festivala mlade Urške -  gre za še neobjavljeno literaturo 
avtorjev vseh starostnih obdobij. Navajam pa jo tudi zato, 
ker bo (tako kot je že letos) tudi prihodnje leto regijski izbor 
omenjenega festivala za Osrednjo Slovenijo potekal v Ribnici, 
in to 26. marca 2014.

Profesor v naboru najboljših 
samozaložniških knjig
Na natečaj se je prijavilo 25 avtorjev, med 
njimi tudi Ivan Šega
Piše: Alenka Pahulje, koordinatorica JSKD Ribnica

Miklavževanje 2013
Piše in fotografira: Katarina Kožar

Sveti Miklavž vse leto opazuje otroke in si pridne zapisuje v zlato knjigo. V četrtek, 5. 12. 2013, 
je tudi v Sodražici potekalo obdarovanje otrok. Pred obdarovanjem smo si ogledali dramsko igro z 
naslovom Kako je angel Mašo in Jana rešil iz zagate ter zmolili, da bi Miklavž varno prispel v naše 
kraje.

Naša želja v molitvi se je uresničila. Dobri mož je varno prispel in obdaril okoli 200 otrok. Sveti 
Miklavž se že veseli naslednjega snidenja in si želi, da bi ostali še naprej pridni. Da bi bili prijazni eden 
do drugega, spoštljivi, veseli … Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki so pomagali pri izvedbi 
tega projekta in seveda vsem obiskovalcem, staršem in otrokom, ki ste se projekta udeležili.

Uresničitev projekta je podoben sestavljanki. Tako kot je pri sestavljanki pomemben vsak košček 
slike, je tukaj pomemben vsak iz med vas. Upam, da se vidimo tudi naslednje leto in ne pozabite, 
Sveti Miklavž vas opazuje vse leto. 

NEŽNE CIMETOVE ZVEZDICE

Potrebujemo:
Testo
½ kg orehov
5 beljakov
45 dag sladkorja v prahu
2 žlici cimeta
1 kozarček žganja

Priprava:
• Naredimo sneg in dodamo sladkor.
• Skodelico beljaka prihranimo za glazuro.
• Dodamo ostale sestavine.
• Hitro zgnetemo testo, prekrijemo in damo v hladilnik za eno uro.
• Razvaljamo na kristalnem sladkorju, izrežemo zvezdice in jih 
prevlečemo z  glazuro iz beljaka.
• Po pekaču potresemo kristalni sladkor.
• Piškote pustimo čez noč na pekaču.
• Pečico segrejemo na 150 0C.
• Zvezdice morajo biti spodaj še mehke.
• V pekaču naj se ohladijo in strdijo.

HUZARSKI KRAPKI

Potrebujemo:
Testo
50 dag margarine
25 dag sladkorja v prahu
5 rumenjakov
ščep soli
90 dag moke
25 dag mletih lešnikov

Priprava:
• Zgnetemo krhko testo. Naredimo več primernih 
svaljkov in jih razrežemo na 3 cm dolge kose. 
Oblikujemo kroglice. Polagamo jih na  pekač obložen 
s peki papirjem.
• Ročaj kuhalnice obrnemo, pomokamo in na sredini 
kroglice naredimo vdolbinico.
• Pečemo na 180 0C približno 12 minut.
• Pečene posujemo s sladkorjem.
• V vdolbinice nadevamo z marmelado.
• Marmelada se suši 2 do 3 dni.
• Nato jih shranimo.

Nadev
malo sladkorja
45 dag marmelade

Nasvet:

Testo se tudi dobro 

valja, zato se 

lahko poigramo z 

modelčki in piškotke 

izrežemo.

Dobrodelna akcija
Piše: Ivan Šega

V organizaciji Maticove etno hiše je bila letos že četrtič slikarska 
kolonija. Vsako leto sodeluje v njej vsaj petnajst slikarjev - amaterjev. 
Slike so oddane organizatorjem dobrodelnih akcij. Lanskoletne so bile 
podarjene Društvu Downov sindrom, ki jih bo prodalo ali uporabilo 
za drugačne potrebe. Letošnja dela so bila odstopljena Združenju 
slovenskih poklicnih gasilcev, ki so pobudniki in akterji dobrodelne 
akcije TUDI MI SMO DEL VAS. Zbrana sredstva namenjajo 
izboljšanju pogojev za šolanje otrok s posebnimi potrebami, ki 
obiskujejo Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Problem te 
šole je bil v medijih že večkrat izpostavljen.

V ta namen je bil 22. novembra 2013 v Slovenski filharmoniji v 
Ljubljani dobrodelni koncert. Nekaj dni pred tem se je po internetu 
začela prodaja oz. dražba slik, ki bo trajala do poletja oz. do razprodaje. 
Maticova etno hiša je, od ponujenih 34, prispevala polovico del. Med 
ponujenimi slikami so tudi slike akademskih slikarjev in eno kiparsko 
delo. Na internetu je katalog teh slik s cenami. Tisti, ki bi želel 
sodelovati v tej dražbi, naj pokliče na 031 368 073 ali piše na e-naslov 
saso.gartner@siol.net in bo prejel navodila postopka. 

Na koncertu so, poleg otrok iz te šole, sodelovali zelo kvalitetni 
ansambli (tamburaški orkester Vipavski tamburaši) in pevski 
sestavi: Mlad. zbor OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj na Gor., Kranjski 
oktet, MePZ Primorje iz Ajdovščine, mezosopranistka Darja Resnik 
Debevec ter dva pianista. Prisotnih je bilo tudi več avtorjev del. Dela 
so bila razstavljena v preddverju Filharmonije.

Pokrovitelja in botra dražbe sta predsednik države g. Borut Pahor 
in varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer.

Prijetno je bilo slišati izjave avtorjev slik, da so ponosni, ker 
sodelujejo v tako odmevni dobrodelni akciji.

Krščanski demokrati. 
Odgovor za prihodnost.
Na Vranskem je pod geslom »Krščanski demokrati. Odgovor 
za prihodnost.« potekal 7. kongres Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov, ki se ga je udeležilo več kot 400 delegatov in gostov iz 
vse Slovenije. Stranka je na kongresu soglasno spremenila svoje ime v 
Nova Slovenija – krščanski demokrati. Krščanska demokracija se tako 
po več kot 13 letih tudi formalno vrača v slovenski politični prostor. 
S spremembo imena NSi še bolj jasno sporoča, da ima krščanska 
demokracija v Sloveniji in predvsem v Evropi zelo pomembno vlogo. 
Predsednica stranke Ljudmila Novak pa je na kongresu poudarila, 
da krščanski demokrati stavimo na delo, poštenost in odgovornost, 
na temeljne etične in krščanske vrednote, ki jih ne more nadomestiti 
tisoč zakonov in predpisov. 

Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski 
demokrati v Občini Sodražica želi svojim članom 
in vsem občanom vesele božične praznike, v 
novem letu 2014 pa zdravja in uspehov.
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V kuhinji s Šedržankami
Piše: Štefka Joras, oba recepta je prispevala Brigita Košmrlj

Za praznični december smo Šedržanke namenile čas druženja 
izdelavi voščilnic, peki piškotkov in pripravi rožičevega peciva za 
oddajo na TV SLO1 DOBRO JUTRO.

V raznolike tehnike izdelave voščilnic sta nas tokrat vodili 
Anica Simič in Slava Arko. Z iglo in raznobarvnimi nitmi smo šivale 
različne božično-novoletne motive na papir, s pisanimi servieti pa 
ustvarjale poljubne okraske in naredile iz njih lepljenko. Prepričane 
smo, da se jih bodo naši sorodniki in prijatelji razveselili, saj postaja 
ročno delo vse bolj cenjeno.

Ob koncu novembra nas je presenetilo povabilo v oddajo 
DOBRO JUTRO z Mojco Mavec, kamor nas je povabila Nadja 
Zobec. V ZGODBO O ROŽIČIH smo se vključile  s pecivom, 
ki smo mu dodale različne nadeve iz rožičeve moke. Tako 
smo predstavile krompirjevko, pito, mafine, ocvrte žlinkrofe 
in čokoladne kroglice. Marija, Slava, Nada, Marina in Anica pa 

so pokazale še svoje spretnosti v izdelavi voščilnic iz naravnih 
materialov, pletenju šala in nizanju kroglic v prečudovite ogrlice 
in zapestnice. Predstavile so tudi naše druge dejavnosti v okviru 
Turističnega društva Sodražica.

Tokrat bralkam našega kotička Brigita Košmrlj priporoča 
cimetove zvezdice in huzarske krapke. Drobceni slastni piškotki 
naj vam polepšajo praznike, v novem letu pa vam želimo vse dobro.



OD TU IN TAM NOVA ŠTIFTA

Izlet vasi Vinice – Zapotok v Belo krajino
Piše in fotografira: Jelka Pakiž

Do nas je prispela vesela novica, da je 
prišel čas za tradicionalni izlet, namenjen 
vaščanom vasi Vinice in Zapotok. Letos 
so se organizatorji odločili, da se podamo 
na pot v Belo krajino in si ogledamo 
znamenitosti, ki nam jih ponuja pokrajina 
v tem delu naše prelepe dežele.

Zjutraj nas je avtobus s potrpežljivim 
in uslužnim šoferjem Tinetom odpeljal 
izpred gasilskega doma proti Beli krajini. 
V prijetnem klepetu in veselem vzdušju, 
ki se je razlegal po vsem avtobusu, smo se 
najprej ustavili na jutranji kavici v idilični 
belokranjski gostilni Samarin, ki se nahaja 
v Črnomlju, tik ob glavni cesti Črnomelj–
Vinica. Gostilna je znana po raznovrstnih 
dobrotah, še posebej pa po vsak dan sveže 
pečenem odojku in jagenjčku, katera sta 
se že vrtela pred našimi željnimi očmi. 
Toda čas nas je preganjal in smo morali 
naprej, da si ogledamo vse znamenitosti 
krajev, po katerih nas je popeljala vodička. 
Sprejela nas je v gostišču Veselič, kjer smo 
si potešili lakoto s pravo domačo malico – 
obaro z ajdovimi žganci. Slastne dobrote 
smo z velikim tekom pospravili iz vseh 
krožnikov in se s polnimi želodčki odpravili 
proti Metliki. Najprej smo si ogledali 
mogočni grad, v katerem so Belokranjski 
muzej, poročna dvorana in Turistično 
informacijski center (TIC). Belokranjski 
muzej prikazuje življenje tukajšnjih ljudi, 
od poselitve v prazgodovini do sredine 
20. stoletja. V spominskem parku pred 
gradom so plošče in kipi v spomin padlim 
v NOB, med drugim tudi doprsni kip 
pesnika Otona Župančiča. Potem nas je 
pot vodila do naslednje postaje našega 
izleta: Rosalnice. Tu nas je pričakala gospa 
Mojca Kramarič, polna energije in dobre 
volje. Za dobrodošlico nam je postregla 
s pravkar pečeno belokranjsko pogačo. 
Povabila nas je v svoj hram domačih 
dobrot, ki je narejen iz bivšega hleva, sedaj 
pa ponuja gostom prijeten ambient. Gospa 
je prikazala postopek peke belokranjske 
pogače. Medtem ko se je pogača pekla, 
nam je spregovorila o svojem življenju 
in dobrotah, ki jih pripravlja z velikim 
veseljem, od raznovrstnega peciva in tort 
takih oblik, da človek ne ve, ali so prave ali 
pa so kakšne skulpture narejene iz različnih 
materialov. Postregla nam je tudi s svojimi 
dobrotami, ki so bile prav tako čudovite kot 
gospa Mojca s svojo preprostostjo in veliko 

ljubeznijo do vseh svojih gostov. Od gospe 
Mojce smo se odpravili  do romarskega 
središča Tri fare, kjer za visokim obzidjem 
stojijo tri gotske cerkve. Severna cerkev 
Žalostne Matere božje se ponaša z 
najstarejšimi orglami na Slovenskem. Ta 
cerkev je tudi zelo akustična in prav lepo 
je bilo poslušati ubrano petje naših fantov 
in mož. Srednja cerkev, ki je najmlajša, 
je posvečena bičanemu Jezusu in nosi 
patronacij: Glej, človek. V tej cerkvi je 
poleg glavnega oltarja postavljen milostni 
kip Žalostne Matere božje, katerega 
posebnost je ta, da ga ženske vsako leto 
preoblečejo. Edino ta cerkev izmed vseh 
treh ima zvonik. Tretja, južna cerkev, je 
posvečena Lurški Materi božji. Duhovno 
okrepljeni smo se podali naprej po naši 
poti do Kmetije Pečarič, kjer sta nam 
gospodar in gospodinja predstavila kulturo 

pitja vin, katera smo poskusili in ugotavljali 
značilnosti in kakovost te domače kapljice. 
Od tu smo se vrnili nazaj v Metliko, da bi 
si ogledali še Galerijo Kambič z bogato 
umetniško zbirko slovenskih likovnih 
umetnikov, ki sta jo Metliki podarila 
akademik prof. dr. Vinko Kambič (bil je 
doktor otorinolaringolog) in njegova žena, 
Vilma Bukovec, znana operna primadona. 
Obiskali smo še Slovenski gasilski muzej 
dr. Branka Božiča, v neposredni bližini 
gradu, ki s svojo bogato zbirko prikazuje 
zgodovinsko dediščino in obširno dejavnost 
gasilstva od začetkov do današnjih dni. Prav 
v Metliki je bilo leta 1869 ustanovljeno 
prvo gasilsko društvo - požarna bramba 
- na Slovenskem. Med udeleženci izleta 
je bilo veliko članov našega PGD, zato 

so si z zanimanjem ogledali razstavljeno 
zgodovinsko gradivo: fotografije, gasilski 
tisk, priznanja, uniforme, čelade, orodje in 
opremo ter stare gasilske brizgalne. Ravno 
v času našega ogleda muzeja, je na grajskem 
dvorišču potekala prireditev Mlada 
Portugalka, to je vino, ki uspeva samo v 
Beli krajini in velja za odlično mlado rdeče 
vino, ki ga pijemo že oktobra. Nasproti 
Gasilskega muzeja stoji prva hranilnica in 
posojilnica na Dolenjskem in v Beli krajini, 
prav tako tudi prva čitalnica ob nekdanjem 
mestnem obzidju. Tu sta tudi lekarna z 
reliefom sv. Trojice in mestna hiša s strešno 
fasado zidanih stolpičev in z železnim 
metliškim grbom. Na Mestnem trgu smo si 
ogledali še cerkev sv. Nikolaja. Stopili smo 
tudi do župnijskega urada –proštije, kjer je 
bil sedež nekdanjega nemškega križniškega 
reda. V metliški proštiji sta službovala 
takratni kaplan Friderik Baraga, od koder 
je leta 1830 odšel v severno Ameriko 
misijonarit med Indijance in Janez Puhar, 
izumitelj fotografije na steklo. 

Dan se je nagnil k večeru, zato smo si 
po koncu potepanja po krajih z zelo bogato 
kulturno dediščino privoščili še večerjo in 
ob prijetnem kramljanju zaključili današnji 
izlet. Ob vrnitvi domov smo se ob glavni 
cesti med Metliko in Črnomljem, pri 
vasi Otok, za trenutek ustavili in kar iz 
avtobusa pogledali še ameriško letalo DC-
3. Postavljeno je v spomin na zavezniško 
pomoč NOV in na evakuacije številnih 
ranjencev in civilnega prebivalstva med 
vojno. Kljub pozni uri smo bili vsi dobre 
volje. S pesmijo, veseli in srečnih src, 
hvaležni za tako bogato in lepo preživet 
dan, smo si obljubili, da se prihodnje leto 
spet podamo skupaj na odkrivanje lepot 
naše prelepe Slovenije.

Prispevaj svoj umetniški talent
Frančiškanski samostan Nova Štifta, ki v letu 2014 praznuje 

100 – letnico prihoda frančiškanov na Novo Štifto 
VABI vse umetnike, slikarje, fotografe, posameznike in vse ljudi dobre volje, da 
prispevate svoj umetniški talent, na temo frančiškani in cerkev Marije Vnebovzete 
pri Novi Štifti in ga brezplačno prispevate – podarite. Slika ali vaš izdelek je lahko 
izdelan v različnih tehnikah risanja (olje, akvarel, risba, les, steklo, fotografija …). 
Rok za dokončanje in oddajo slik ali izdelkov je 31. maj 2014. Slike in vsi ostali 
vaši izdelki bodo nato razstavljeni na priložnostni razstavi v kapeli svetega Jožefa 
v mesecu juliju 2014, ter ob prazniku Marijinega Vnebovzetja 15. avgusta 2014 
ponujeni v prodajo romarjem in obiskovalcem Nove Štifte.
Ves izkupiček bo namenjen za nadaljevanje obnove kapele sv. Jožefa pri Novi 
Štifti.

Vse prav lepo s hvaležnostjo vabimo k sodelovanju. V kolikor želite dodatne 
informacije, smo vam na voljo na naslovu: Frančiškanski samostan Nova Štifta, 
Nova Štifta 3, 1317 Sodražica, ali na elektronski naslov marijan.cvitak@siol.net  
ter na  telefon 01/836 99 43 ali gsm. 041 739 595.

Frančiškanski samostan Nova Štifta
Predstojnik frančiškanskega samostana Marijan Cvitak

Prihodnje leto bo Frančiškanski 
samostan Nova Štifta praznoval 100-letnico 
prihoda frančiškanov k Mariji Vnebovzeti 
na Novo Štifto. Praznovanje bomo obeležili 
z vrsto dogodkov, ki bodo potekali od 
letošnjega božičnega časa pa vse do zaključne 
slovesnosti, ki bo v nedeljo, 4. oktobra 2014. 
O vseh dogodkih bomo častilce Matere božje 
in sv. Frančiška sproti obveščali  v domačih 
medijih javnega obveščanja, prav tako pa tudi 
na radiju Ognjišče in tedniku Družina. Radi 
bi vas že v teh uvodnih besedah prav lepo 
povabili, da se udeležite prireditev, s katerimi bomo obeležili za 
nas tako pomemben jubilej. Povabite tudi svoje prijatelje, znance 
in sorodnike, ki bi morda radi obiskali svoj rojstni kraj prav v času 
naših praznovanj in s tem obudili doživetja iz svojih otroških 
let, ko so še s starši romali k Mariji Vnebovzeti. Poskušali bomo 
pripraviti različne dogodke za vse generacije in upamo, da se bo za 
vsakogar našlo nekaj, kar bo obogatilo njegovo duhovno življenje 
in tudi spoznavanje samega sv. Frančiška, njegovo delo, življenje 
in njegovo karizmo. Spoznali bomo vrednote, ki jih je širil v času, v 
katerem je živel in ugotovili, da se moramo vedno bolj vračati nazaj 
k njemu, če želimo, da bomo spremenili svoje življenje in postali 
boljši ljudje. To pa je edina pot, da spremenimo svet in ustvarimo 
raj že tukaj na zemlji.

V knjigi Magdalena, fara naša, je avtorica ga. Polona Vesel 
Mušič, zelo lepo opisala prihod prvih frančiškanov k Novi Štifti, 
zato vam bomo v nekaj številkah glasila Suhorobar predstavili, kdaj 
in kako so se prvi frančiškani naselili na Brinov grič.

Nekaj stoletij dolga zgodovina Nove Štifte je pokazala, s 
kakšnim zaupanjem se je zlasti okoliško ljudstvo zatekalo k 

 slika Natalije Gorza, olje 2011

100-letnica prihoda frančiškanov k Novi Štifti
Piše: Jelka Pakiž

novoštiftarski Mariji, da bi si tam izprosilo 
njene pomoči. Veliki Marijin častilec 
ljubljanski škof Jeglič pa je želel, da bi se 
ta božja pot še okrepila, zato je sklenil, 
da tam naseli frančiškane, ki naj bi bili 
romarjem na voljo ob vsaki priložnosti in 
bi hkrati tudi okoliškim župnijam pomagali 
pri dušnem pastirstvu. Škof je že leta 1901 
ponudil Novo Štifto frančiškanski provinci v 
Ljubljani, zadeva je dozorela v naslednjih 10 
letih, ko tudi beneficiat Klinar ni zmogel več 
opravljati službe in se je upokojil. Slovesna 

umestitev redovne skupnosti je bila 30. avgusta 1914. Razmerje do 
sodraške župnije je določil škof Jeglič s posebno spomenico, izdano 
v Ljubljani 5. septembra 1914. Prvi frančiškanski predstojnik pri 
Novi Štifti je bil o. Konštantin Luser. Takoj po prihodu je preuredil 
župnišče za samostojno naselbino, lotil pa se je tudi dela za razvoj 
verskega življenja. 1915 je osnoval skupščino tretjega reda sv. 
Frančiška, isto leto pa tudi obnovil škapulirsko procesijo, ki so jo 
jožefinci zatrli. Kako hitro je po prihodu frančiškanov napredovala 
božja pot, nam pove število obhajil. Že tri mesece po naselitvi je 
bilo nad 3.000 sv. obhajil, leta 1916 pa že nad 20.000. Ker je prav 
v tistih letih divjala svetovna vojna, so trpeči verniki iz okoliških 
krajev in sosednjih župnij prihajali v podvojenem številu, da bi 
jim Marija Vnebovzeta čim prej izprosila zaželeni mir. Luserjevo 
mesto je po njegovem odhodu leta 1917 zavzel o. Ambrož Remec, 
ki ni miroval, dokler ni dobil nadomestila za zvonova, ki so ju vzeli v 
času prve svetovne vojne. Drugo veliko delo za časa Ambroževega 
vodstva pa je poslikava cerkvene kupole. Delovna skromnost je 
bila tista privlačna sila, ki je povezala frančiškove sinove pri Novi 
Štifti s sosednjo duhovščino. Se nadaljuje v naslednji številki.

VABILO
Frančiškanski samostan Nova Štifta 
vabi v sklopu praznovanja 100-letnice 

prihoda frančiškanov k Novi Štifti, 
vse ljudi dobre volje, prijatelje sv. 

Frančiška in Marije Vnebovzete, 

na ogled živih jaslic na sveti večer, v 
torek, 24. decembra, s pričetkom ob 

23.30 uri pod lipo. 

Pri letošnji uprizoritvi bo sodeloval tudi 
Komorni zbor pater Stanislav Škrabec. 
Kot vsa leta do zdaj, bodo mnogi iz 
okoliških vasi skupaj priromali z baklami 
v rokah do samostana. Njihov prihod je 
uvod v skrivnost božičnega dogajanja, 
ki se prične ob jaslih z ovčkami, toplim 
plapolanjem ognjev, ob katerih sedijo 
pastirji, vse do rojstva Božjega Deteta, 
katerega ponesemo v cerkev k slovesni 
daritvi polnočne maše.

br. Marijan Cvitak s sodelavci

november / december 2013                                                                                                                                                          SUHOROBAR     17 16     SUHOROBAR                                                                                                                                                         november / december 2013



ŠPORT ŠPORT

Prvenstvo OBZD v igri 
posamezno - klasično
Piše: Miran Štupica

Znan je tudi že vrstni red najboljših štirih balinarjev 
na Dolenjskem v igri posamezno - klasično za 
letošnjo tekmovalno sezono. Naj ob tem povem, 
da prvaku Dolenjske v zadnjih dveh letih Stanetu 
Petriču iz Sodražice tokrat ni uspel veliki met ter 
osvojiti tretjič zapored laskavi naslov. Stane je na 
žalost izpadel v prvem krogu tekmovanja, medtem 
ko je Jože Košmrlj iz Sodražice zasedel 4. mesto. 
Na tekmovanju so sicer prevladovali domači igralci 
iz Kočevja, ki jim je očitno nekoliko bolj kot drugim 
ustrezalo igrišče ali pa so imeli nekoliko več kančka 
sreče, brez katere v balinanju ne gre. 
REZULTATI:
1. Maks VLAŠIČ, BŠK SODČEK Kočevje
2. Bojan DROBNIČ, BŠK GAJ Kočevje
3. Gojko MIŠURA, BŠK DRSKA Novo mesto
4. Jože KOŠMRLJ, BŠK Sodražica

1. ženski balinarski turnir v 
Sodražici
Piše: Stane Petrič, foto: Marinka Petkovšek

Sodraške balinarke so v začetku oktobra na balinišču 
v Sodražici pripravile 1. ženski balinarski turnir 
SODRAŽICA 2013. Na turnir so povabile še 4 prijateljske 
ženske ekipe, in sicer Kočevje, Vrhniko, Rakek in Loško 
dolino. Same so sestavile 2 ekipi. Tekmovalo se je v dveh 
skupinah, končni vrstni red pa je sledeči:
 1. RAKEK
 2. VRHNIKA
 3. LOŠKA DOLINA
 4. KOČEVJE
 5. SODRAŽICA 2
 6. SODRAŽICA 1
Po končanem turnirju so se balinarke zadržale v prijetnem 
okolju prostorov domačega balinarskega kluba ter 
obljubile, da se prihodnje leto ponovno srečajo v Sodražici 
na drugem turnirju, ki naj bi postal tradicionalen.

Lestvica po 9. krogu je sledeča:  
1. PRVOMAJSKA 9 23 :4 23
2. NODI 9 17 :10 17
3. GRČARICE 9 15 :12 15
4. RAKITNICA 9 14 :13 14
5 ZAVODA 9 13 :14 13
6. MEDVEDNJAK 9 11 :16 11
7. GREDICE 9 9 :18 9
 8. RETJE  9 6 :21 6

Medobčinska liga v balinanju v Sodražici
Piše: Jože Košmrlj

Balinarski klub je letošnjo jesen organiziral medobčinsko ligo v balinanju. Prijavilo 
se je 8 ekip, kar se je že na začetku izkazalo kot idealno. Na štirih igriščih, ki jih premore 
domači klub, je prostora za 8 ekip, kar je pomenilo, da so bila vsak torek ob 18. uri vsa 
igrišča zasedena. V ligi tekmujejo 4 domače ekipe, po dve pa sta iz Ribnice (Rakitnica 
in Grčarice) in Loškega Potoka (Retje in Lazec-Gredice). 

Mednarodni turnir v futsalu na 
Nizozemskem
Piše in fotografira: Meta Trhljen

Sedem članic športnega društva Ekstrem se nas je udeležilo 
mednarodnega turnirja na Nizozemskem od 5. 10. do 12. 10. 2013. 
Spremljala sta nas trener Zoran Tesko in sekretar društva Jože Zidar.

V soboto, 5. 10. 2013, smo se zjutraj ob osmi uri zbrali pred 
Intersparom Vič in se z avtobusom odpravili na pot. Ob treh smo prišli 
v München, kjer smo se ustavili na Oktoberfestu. Pot smo nadaljevali 
do Nizozemske. V nedeljo zjutraj 
smo prispeli v kraj Groenlo, kjer 
smo se nastanili v kampu Marveld. 
Nastanitev je bila v počitniških 
hiškah, ki so imele zelo dobro 
opremljenost. V nedeljo smo imele 
že prvi trening. Trening smo izvedle 
skupaj z drugo slovensko žensko 
ekipo, ki je prav tako nastopila na 
Nizozemskem. V ponedeljek smo 
bili tekmovanja prosti in smo dan 
izkoristili za ogled mesta Eindhoven 
(ogledali smo si Phillipsov stadion in se sprehodili po mestu).  Zvečer je 
bila slavnostna uradna otvoritev turnirja s sprejemom vseh držav. V torek 
pa smo že tekmovale. Tekmovalo je 30 ženskih ekip, ki so bile razdeljene 
v več skupin. Igrale smo kar 8 tekem. Švicarsko in Nizozemsko ekipo 
nam je uspelo premagati, ostale ekipe pa so bile nekoliko uspešnejše. 
Na koncu nam uvrstitev ni zadostovala, da bi tekmovanje nadaljevali v 
končnici. Moramo povedati, da smo tako na rezultat kot na igro zelo 
ponosne, saj nismo prišle zmagovat, ampak nabirati izkušnje. 

Naslednji dan je bil za nas tako zopet prost in organizator nam 
je omogočil, da smo se zapeljali do Amsterdama. Ogledali smo si 

Na koncu jesenskega dela tekmovanja je bil organiziran tudi turnir trojk iz omenjenih 
ekip. Zmagala je trojka Nodi pred Prvomajsko. Za nemoten potek tekmovanja vzorno 
skrbi Stane Petrič. Tekmovanje se nadaljuje spomladi 22. 4. 2014. Omeniti velja še, da 
nobena tekma še ni bila prestavljena ali odpovedana, kar zgovorno govori, da so vse 
ekipe tekmovanje vzele resno.
                                                                                                           

Domače ekipe sestavljajo:
PRVOMAJSKA: Janez in France Henigman, Boris in Anton Matelič, Darinka Žagar 
in Silvo Košir 
NODI: Tadej in Jože Košmrlj, Anton Vesel, Viktor Drobnič in Tatjana Matelič 
ZAVODA: Stane Petrič, Joža Lovšin, Franc Vesel, Angelca Dečman, Marinka Turk 
MEDVEDNJAK: Bojan Trdan, Jože Levstek, Anton Petrič, Marko Matelič in Pavle Košir 
Igra se po sistemu dvojica, trojka, dvojica.           

izdelovanje cokel, mline na veter, stadion 
v Amsterdamu, Coffeeshop, rdečo ulico in 
značilnosti samega mesta. 

To je bil za nas šele 3. turnir in smo zelo 
ponosne, da smo se ga lahko udeležile. Naša ekipa 
se je začela zbirati in trenirati šele letos januarja 
in do danes smo dekleta zelo napredovale. Prvi 
turnir smo odigrale na Vrhniki, kjer smo zasedle 
ponosno 3. mesto, drugi turnir pa v Vrtojbi z 
nehvaležnim 4. mestom.  

Društvo nam ni moglo finančno pomagati, 
da bi nam turnir vsaj nekoliko sofinanciralo, 
tako da smo vse stroške, ki so nastali s turnirjem 
krile igralke same, delno pa so pomagali 
tudi donatorji: Intralite d.o.o., Avtovleka 
in vulkanizerstvo Goran Njenjič s.p., Lesna 
galanterija Oblak, Boštjan Oblak s.p., Dnevni bar 
pri mesarju, Mesarija Arko d.o.o., Optik Janez 
Poznič s.p., Microera, Jože Šilc s.p., MD Obis, 
Mestek Danilka s.p..
Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo!

Pokal Občine Ribnica
Piše: Jože Zidar, vodja MLMN

Kot je postalo že tradicionalno je v sklopu praznika Občine Ribnica na državni 
praznik, 31. 10. 2013, tudi letos potekalo pokalno tekmovanje ekip Medobčinske 
lige malega nogometa. Tekmovanja se je udeležilo 9 ekip, začelo pa se je ob 
10. uri. V treh skupinah so se ekipe najprej pomerile vsaka z vsako. Najboljši 
dve ekipi iz vsake skupine sta napredovali v polfinale. 3 zmagovalci polfinala so 
igrali v finalni skupini za končno razvrstitev prvih treh mest. Takoj po končani 
zadnji finalni tekmi je sledila podelitev pokalov, in sicer za obe tekmovanji, ki so 
jih ekipe odigrale v letošnji sezoni (pokal 
in liga). Pri podeljevanju so sodelovali 
župan Občine Ribnica Jože Levstek, 
podžupan Občine Ribnica Vinko Levstek 
in podpredsednik Športnega društva 
Extrem Boštjan Mihelič. Občini Ribnica 
se zahvaljujemo za pokroviteljstvo pri 
organizaciji pokalnega turnirja.

Končana je Medobčinska liga v malem 
nogometu 2013
Piše: Jože Zidar, vodja MLMN

Tekmovanje MLMN 2013 je zaključeno. Letos zadnji krog ni ponudil tako 
razburljive končnice, saj so bila prva tri mesta razdeljena že dva kroga pred 
koncem. Prvak letošnje lige je že drugo leto zapored postala ekipa THE Nutrition. 
Drugouvrščena ekipa je bila KMN Kot & Hotel Pub, tretja pa KMN Vodnar Loški 
Potok. Naziv najbolj športnega moštva si je priborila ekipa KMN Kot & Hotel 
Pub. Najuspešnejši strelec lige je bil z doseženimi 26 zadetki Jure Kordiš iz ekipe 
KMN Vodnar Loški Potok, sledili pa so mu Darko Mihelič (KMN Kot & Hotel 
Pub) z 20 zadetki in Mitja Mihelič (THE Nutrition) ter Jošt Štupica (KMN Kot & 
Hotel Pub) s 17 zadetki. Poleg dobitnikov nagrad je letos potrebno čestitati prav 
vsem ekipam, saj so pokazale zares veliko znanja. Prav tako je bilo tekmovanje 
izpeljano v duhu fair playa in je bilo nezaželenih pripetljajev zelo malo. Tudi 
poškodb ni bilo, vsaj hujših ne. Organizacija posameznih krogov (vsaka ekipa je 
bila 2x organizator) je bila na izjemno visokem nivoju in je zagotovo zelo malo 
primerljivih tekmovanj na tako visokem nivoju v državi. Vse čestitke gredo tako 
tudi vodjam ekip, ki so poskrbeli za odlično organizacijo. 

Lestvica po končanem 18. kroguMLMN (18/18)
Ekipa T Z N P DG PG GR TO

1 THE Nutrition 16 14 1 1 72 26 +46 43
2 KMN Kot & Hotel Pub 16 11 2 3 87 28 +59 35
3 KMN Vodnar Loški Potok 16 10 2 4 60 37 +23 32
4 KMN Grafit 16 6 4 6 38 48 -10 22
5 TŠD Slemena 16 6 2 8 43 61 -18 20
6 KMN Avtopralnica Petek 16 6 1 9 37 48 -11 19
7 Pristava DE-GRAZ 16 5 4 7 53 62 -9 19
8 KMN Sodražica 16 2 3 11 28 59 -31 9
9 Pristava - mladi 16 1 3 12 27 79 -52 6

T – št. tekem, Z – zmage, N - neodločeno, P – porazi, DG – doseženi goli, 
PG – prejeti goli, GR gol razlika, TO – št. točk

Končna razvrstitev pokala 
Občine Ribnica za najboljše tri 
ekipe, ki so bile tudi prejemnice 
pokalov:
1. mesto: THE Nutrition
2. mesto: KMN Kot & Hotel Pub
3. mesto: Pristava DE-GRAZ
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Dvojna zmaga 
sodraških 
tekačev 
v pokalu 
Dolenjske
Sodraška tekača, člana tekaške 
sekcije ŠD Sodražica  Matjaž 
ARKO in Ivan RUPARČIČ 
sta  letošnja zmagovalca 
Dolenjskega pokala v svojih 
kategorijah. Nekaj tekem v 
okviru Dolenjskega pokala 
sta odtekla tudi  Darko 
ROVANŠEK in Lojze 
STERLE, vendar ne dovolj 
hitro, da bi bila uvrščena v 
generalno razvrstitev v tem 
tekmovanju. 

Miran Štupica                                                                                                             

Ženski futsal je vzponu
Piše: Ernest Pirnat

V Sodražici imamo najobsežnejšo žensko futsal bazo v Sloveniji. 
Lansko jesen smo v Športnem društvu Extrem začeli z vadbo deklet 
(osnovnošolk) treh različnih starostnih kategorij. Letos se je na novo 
oblikovala še skupina deklet, ki ima pod okriljem ŠD Extrem vadbe 
v Športnem centru Ribnica. Napeti dvoboji med Ribničankami in 
Sodražankami so izjemno izenačeni, vendar pa se zavedamo, da so ta 
tekmovanja premalo. V januarju bo potekala zimska liga v tekmovanjih 
za dekleta različnih kategorij pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, v 
kateri bodo nastopile tako nogometne, kot tudi futsal ekipe v Sloveniji. 
Še pred tem pa se bomo 30. 12. 2013 udeležili mednarodnega turnirja v 
Celovcu v Avstriji, na katerega smo prijavili kar tri svoje ekipe. 

Trenutno je v ŠD Extrem včlanjenih preko 40 osnovnošolk in 14 
starejših igralk, ki letos nastopajo v premierno nastali Prvi futsal ligi za 
ženske (pod okriljem NZS). V ligi so sicer letos le 4 ekipe (ŽNK Celje, 
KMN Slovenske Gorice, Kalc Vizija in Fragmat Extrem) in bodo igrale 
po štiri krožnem sistemu. Več o tem na http://www.futsal.si/drzavno-
prvenstvo-futsal-zenske. Prvi turnir je potekal 7. decembra v Športni 
dvorani Sodražica.

Extremov dan futsala prvič organiziran tudi za 
ženske kategorije

V sklopu tradicionalne prireditve Extremov dan futsala, ki je bila letos petič 
zapored in je prvič nismo mogli izvesti v samo enem dnevu, zato smo en 
dan posebej namenili tudi za ženski futsal. Na turnirju, ki je bil organiziran 
zadnjo soboto v novembru v Športni dvorani Sodražica, so se pomerile vse 
naše ženske ekipe. Najprej so se med seboj pomerile starostne kategorije 
deklet letnika 2001 in mlajše. V nadaljevanju pa so se pomerile še starejša 

Extremovci v letošnji sezoni 
na vrhu 2. SFL
Piše: Jože Zidar

V članski konkurenci v 2. SFL je edina še neporažena ekipa FRAGMAT 
EXTREM. Po petih krogih so zabeležili 4 zmage in en neodločen izid, kar 
jih uvršča na 1. mesto 2. slovenske futsal lige. Niz domačih srečanj se bo 
končal, saj sedaj v nadaljevanju prvenstva sledijo številna gostovanja. Bučna 
podpora s tribun v vedno polni dvorani z navijači v Sodražici je zagotovo veliko 
pripomogla k uspehom. Upajmo, da bo ekipa tako čvrsta in homogena tudi na 
gostovanjih, ki sledijo. Naslednji domači tekmi v Športni dvorani Sodražica 
bosta:

• 20. 12. 2013 ob 19.30 (FRAGMAT EXTREM – FSK DOBREPOLJE)
• 14. 2. 2014 ob 19.30 (FRAGMAT EXTREM – KMN BENEDIKT)

Podporo s tribun potrebujejo tudi druge kategorije, saj se vsak konec tedna 
zagotovo nekaj dogaja. Točni razpored tekmovanj vseh kategorij lahko 
spremljate na uradni spletni strani društva ww.sd-extrem.si.

Mesto Klub T Z N P Goli Točke
1. Fragmat Extrem 5 4 1 0 26:13 13
2. Kebelj Mibus prevozi 5 4 0 1 24:14 12
3. KMN Benedikt 5 3 0 2 25:24 9
4. Kix Ajdovščina 5 2 1 2 20:16 7
5. IRBIS PH Ilirska Bistrica 6 2 0 4 25:32 6
6. Kix Ajdovščina 5 1 1 3 17:25 4
7. Stripy Inštalacije Derlink 5 0 1 4 13:26 1

dekleta letnik 2000 in 1999 iz Sodražice ter Ribnice. 
Pogumno so se pomerile še z ekipo članic Fragmata Extrem 
in so se jim odlično upirale. Sodražanke, letnik 2000, ki so 
bile najmlajša dekleta v drugem delu turnirja, so proti ekipi 
članic pokazale izjemno borbenost, saj so dosegle odličen 
rezultat (0:0). 

Rezultati pripravljalnega turnirja mlajših deklet (letnik 
2001 in mlajše):
Extrem Sodražica U11 : Extrem Ribnica U12 1:6
Extrem Sodražica U12 : Extrem Ribnica U12 0:6 
Extrem Sodražica U11 : Extrem Sodražica U12 6:5

Rezultati pripravljalnega turnirja starejših deklet in 
članic:
Extrem Sodražica U13 : Extrem Sodražica U14 1:0
Extrem Ribnica U14 : Extrem članice 2:4
Extrem Sodražica U14 : Extrem Ribnica U14 0:2
Extrem Sodražica U13 : Extrem članice 0:0
Extrem Sodražica U14 : Extrem članice 0:1
Extrem Sodražica U13 : Extrem Ribnica U14 1:1

ŠPORT ŠPORT

Skupinska vadba 
BODYFIT
Iščete drugačno obliko vadbe, ki vam bo 
pokazala, kako bodyFIT ste resnično in vam 
odprla pogled na popolnoma drugačno 
dimenzijo vadbe? Z nekaj besedami, BODYFIT 
vadba je namenjena vsem tistim, ki želite 
povečati svojo vzdržljivost, kondicijo, izboljšati 
počutje ter oblikovati vse mišične skupine 
telesa. 

Vas zanima zakaj je BODYFIT tako zanimiv in 
funkcionalen? Ker je sestavljen iz 12 izbranih 
vaj za izvedbo kvalitetnega in učinkovitega 
treninga. Vsaka vaja poskrbi za nov izziv, 
vzdržljivost, moč, eksplozivnost, stabilizacijo ter 
za oblikovanje trupa, nog in zadnjice. 

•	 prednost vadbe je, da poteka v kratkih 
intervalih z vmesnimi prekinitvami 
(pavzami)

•	 vsak udeleženec vadbe prejme t.i. 
kartonček za evidenco lastnega napredka

Obvezna oprema na vadbi: 
•	 superge
•	 trenirka
•	 armafleks
•	 plastenka vode

Kdaj: vsak ponedeljek od 19.00 – 20.00

Kje: OŠ Sodražica (mala dvorana)

Otvoritvena tekma v futsalu v novi športni dvorani 
na Blokah je bila pravi spektakel
Piše: Jože Zidar, sekretar ŠD Extrem; foto: Ana Arko

V soboto, 9. 11. 2013, se je v novi športni dvorani Bloški 
smučar v Novi vasi odvila otvoritvena tekma v futsalu. Nastopili 
sta članski ekipi FRAGMAT EXTREM in FC NACIONAL iz 
Zagreba. S prihodom ekipe iz Zagreba smo bili zelo počaščeni, saj 
je zares renomirana ekipa in tudi aktualni hrvaški prvak ter vodilna 
ekipa letošnje sezone v 1. hrvaški futsal ligi. 

Da je bil ta dan nekaj posebnega, so potrdile tudi spremljevalne 
aktivnosti preko celega popoldneva. Že ob 14.00 se je začel turnir 
naših najmlajših skupin U7 v tekmovanju v futsalu 4na4 sočasno 
na treh manjših igriščih, kjer so se pomerili vrstniki naših šol iz 
občin Bloke, Loške doline, Sodražice in Ribnice. Odigranih je bilo 
15 tekem.

Ob 16.30 je sledila članska košarkarska tekma 4. državne lige 
v košarki med domačim Košarkarskim klubom Bloke proti ekipi 
KK Žiri. Poslastica dneva pa je bila zagotovo tekma med ekipama 
FRAGMAT EXTREM in FC NACIONAL iz Zagreba. Že pred 
pričetkom tekme je bilo poskrbljeno za enkratni uvodni protokol, 

ko so igralce obeh ekip pospremili naši igralci U7 in U11 iz 
občine Bloke, ter dekleta iz Sodražice in Ribnice. Nato smo vsi že 
nestrpno čakali uvodni sodnikov žvižg za pričetek tekme. Tekmo 
sta sodila mednarodna sodnika Dejan Nikolič Koprivec in Simon 
Todorovič. Nabito polna dvorana je dala tekmi pravo vzdušje in 
tudi zagnanost in borbenost igralcev na obeh straneh. 

Prvi polčas je bil zelo izenačen. Na obeh straneh so se pokazale 
številne priložnosti za dosego zadetkov, vendar vratarja nista 
dovolila, da bi šla žoga v mrežo. V 8. minuti tekme so domači 
prodrli proti golu, ko jim je s prekrškom za izključitev preprečil 
nadaljevanje gostujoči igralec Hučić. Domači so 2 minuti igrali 
z igralcem več, vendar pa izkušeni in pazljivi gosti niso dovolili, 
da bi izkoristili številčno premoč. Šele v 16. minuti je priložnost 
izkoristil z zadetkom Jure Kordiš, ki je postavil rezultat polčasa 1 : 
0. Med polčasom so se v krajši 15 minutni tekmi pomerila dekleta 
U14 iz Sodražice in Ribnice in gledalce zares pozitivno presenetila 
s prikazanim znanjem. 

V drugem polčasu so domači na krilih spodbud glasne publike že takoj uspeli vodstvo preko 
Gregorja Janeša povečati na 2 : 0. Gostov to ni zmotilo in so v 24. minuti prednost preko Dina 
Kovaća takoj zmanjšali na 2 : 1. Gostje so nato izjemno pritisnili na domača vrata in tekma se je nekaj 
časa odvijala samo na eni strani igrišča. Domači so se izjemno borili in garali kot izjemno uigrana in 
povezana ekipa ter uspeli zaustaviti vse napade gostov. Kljub temu so gostje prišli do številnih strelov 
na gol, vendar je bil domači vratar Vid Sever izjemno zanesljiv in ubranil vse strele na gol. Domači so 
bili zelo spretni in hitri v protinapadih in so uspeli preko Gregorja Janeša v 29. minuti in Mitje Zbačnika 
v 33. minuti prednost povečati že na visokih 4 : 1. Domači so izkoristili tudi bonus prekrškov in tudi že 
storili 6. prekršek. Izjemno formo je pokazal domači vratar Vid Sever tudi pri strelu iz 10 metrov, saj ga 
je ubranil. Napetost tekme je vedno bolj naraščala in na začetku zadnje minute tekme so gosti rezultat 
ponovno preko Dina Kovaća zmanjšali na 4 : 2. Čeprav je bila prednost še vedno velika, zmagovalec 
še ni bil odločen, saj vsi vemo, kako je futsal zanimiv šport, saj se lahko v minuti doseže več zadetkov. 
Končni dvom o zmagovalcu je izginil z novim zadetkom Jureta Kordiša tik pred koncem tekme, ko 

je sledilo veliko veselje domačih igralcev, še 
bolj pa so bili navdušeni gledalci. Dogodek je 
bil zares pravi praznik za šport v občini Bloke 
in spodbuda in potrditev za kraj, da bo prelepa 
nova dvorana zares služila svojemu namenu. 
Igralci in funkcionarji obeh ekip ter sodnika so 
bili po koncu tekme povabljeni tudi na večerjo 
in krajše druženje. Občini Bloke ter županu se 
ob tej priložnosti zahvaljujemo za vso podporo 
pri organizaciji tega dogodka.
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7. POKAL INLES 2013 z mednarodno 
udeležbo
Piše: Miha Koren, trener; foto: arhiv PK Inles Ribnica

26. oktobra 2013 je v ribniškem športnem centru potekalo že sedmo 
tradicionalno plavalno tekmovanje za POKAL INLES. Na tekmovanju je 
nastopilo več kot 200 mladih plavalcev iz 15 slovenskih klubov in kluba iz Nemčije. 
Na tekmovanju je nastopilo 34 plavalcev domačega kluba, ki so zabeležili, kar 
nekaj vidnih uvrstitev.

Pri najmlajših plavalkah 
starih 8 let in manj se je izkazala 
Maja Levstek z 2. mestom na 
50 m hrbtno. 

Pri plavalkah starih 9 in 
10 let je Nadja Padar osvojila 
2. mesto na 50 m delfin, 50 m 
hrbtno, 50 m prsno in 50 m 
prosto. Ana Kastigar je osvojila 
3. mesto na 50 m delfin, 50 m 
hrbtno. Maša Lovšin je osvojil 
3. mesto na 50 m prsno. 

Pri plavalcih starih 9 in 10 
let pa je Vid Lovšin osvojil 2. mesto na 50 m delfin in 5. mesto na 50 m prosto. Pri 
plavalcih starih 13 in 14 let je Robert Lovšin osvojil 2. mesto na 100 m hrbtno,  3. 
mesto na 100 m delfin in 100 m prosto. Pri plavalkah starih 13 in 14 let pa je Ema 
Masterl osvojila 3. mesto na 100 m prsno in 3. mesto na 100 m mešano. 

V velikem finalu na 100 m mešano, v katerega se je uvrstilo najboljših pet 
posameznikov v seštevku vseh štirih predtekmovalnih disciplin, je pri plavalkah 
starih 9 in 10 let nastopila Nadja Padar in osvojila 2. mesto, ter Ana Kastigar, ki je 
bila tretja. Pri plavalcih starih 13 in 14 let je bil Robert Lovšin tretji, pri plavalkah 
pa je Ema Masterl prav tako zasedla 3. mesto. ČESTITAMO!

Odlični sodraški maratonci na 
letošnjem 18. ljubljanskem maratonu
Piše in fotografira: Miran Štupica, Športno društvo Sodražica

Letošnjega 18. ljubljanskega maratona, se je udeležila 
ponovno močna ekipa maratoncev iz Sodražice, članov 
tekaške sekcije ŠD Sodražica. Na najdaljši razdalji 42 km 
in 195 metrov, ki velja za kraljico atletike in hkrati najtežjo 
preizkušnjo, so se pomerili trije Sodražani, in sicer Dare 
Rovanšek, Matjaž Arko in Ivan Ruparčič.

Dosegli so ponovno odlične rezultate, in sicer je 
v kategoriji letnikov 49 do 53 med 35 maratonci Ivan 
Ruparčič zasedel odlično 6. mesto s časom 3 ure, 30 
minut in 49 sekund. Prehitela sta ga samo 2 Slovenca, 
ostali trije uvrščeni pred njim pa so bili tujci. V bistvu je 
Ivan dosegel tretje mesto v državi v svoji kategoriji.

Matjaž Arko je sodeloval v najmnožičnejši ter hkrati 
najmočnejši zasedbi med letniki 69 do 73 ter med 203 tekmovalci zasedel 
odlično 16. mesto s časom 3 ure, 10 minut in 43 sekund, medtem ko je Darko 
Rovanšek v svoji kategoriji letnikov 54 do 58 med 56 tekmovalci zasedel šesto 
mesto s časom 3 ure, 21 minut in 55 sekund. V bistvu je v tej kategoriji v državi 
osvojil drugo mesto. Prehitel ga je namreč samo en Slovenec, ostali štirje pa so 
bili tujci.

Očitno vsem trem fantom zelo odgovarjajo 
sodraški zrak in okoliški hribi ter doline, po katerih jih 
vidimo trenirat skoraj vsak dan ne glede na čas in vreme. 
Njihovi vztrajnosti, če ne celo trmi, se lahko ostali 
navadni smrtniki v Sodražici resnično poklonimo. 

Preteči tako razdaljo ni mačji 
kašelj in po njej ostati celo živ. 
BRAVO FANTJE.

Mali maraton, 21 km, sta 
uspešno, s časom 1 ura in 40 
min pretekla tudi brata Matjaž 
in Miha Pucelj, sicer člana 
kolesarske sekcije Športnega 
društva Sodražica.

Ob tej priložnosti naj 
omenim tudi dejstvo, da je 
na krajših razdaljah v okviru 
tega maratona v različnih 
kategorijah teklo še kar nekaj 

Sodražanov, ki pa na žalost niso člani tekaške sekcije 
pri ŠD Sodražica. Ob tej priložnosti naj jim vseeno 
čestitam za rezultate, hkrati pa predlagam, da se čim 
prej vključijo v delovanje ŠD Sodražica. Le s skupnimi 
močmi bomo močnejši oziroma prepoznavni povsod 
po Sloveniji.

Jan Arko, prvi iz desne, si je na Inlesovem pokalu 
v finalu na 100 m mešano priplaval 5. mesto

ŠPORT OBVEŠČAMO

Obvestila iz rokodelskega 
centra Ribnica
V Rokodelskem centru Ribnica si lahko ogledate stalni 
razstavi V korak s časom: sodobna produkcija suhe robe 
in lončarstva in Podobe pesemskega izročila: dr. Zmaga 
Kumer.
Razstavi Učasəh smo blə usə pokritə: Avbe na Slovenskem 
in pokrivala naših dedov in babic v Ribniški dolini in Vozi me 
vlak v daljave …: 120 let od prihoda vlaka v Ribnico pa sta na 
ogled le še do 10. januarja, zato pohitite z obiskom.

V Muzejski trgovini pa se v prazničnem času prepustite 
zgodbam, ki vam jih pripovedujejo ribniški izdelki. Z darilom 
iz naše trgovine zagotovo ne boste zgrešili.

Lepo vabljeni k spremljanju dogajanja tudi na naši spletni 
strani www.rokodelskicenter-ribnica.si in na  www.
facebook.com/Rc Ribnica
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure, 
ob  sobotah pa od 9. do 13. ure.

Pravice iz javnih sredstev
Center za socialno delo obvešča, da je 
potrebno v mesecu decembru vložiti 

vlogo za podaljšanje pravice do subvencije 
vrtca. 

Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je 
potrebno vložiti na pristojni center. Z mesecem januarjem 
so ponovno do štipendije upravičene mladoletne osebe s 
statusom dijaka oziroma dijakinje,  ki izpolnjujejo zakonsko 
določene pogoje. Za pridobitev pravice z mesecem januarjem 
je potrebno ravno tako v decembru vložiti obrazec Vlogo 
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogi je potrebno 
priložiti dokazilo oziroma potrdilo o vpisu in dokazilo o 
šolskem ali študijskem uspehu (fotokopija spričevala).

UPRAVNA ENOTA RIBNICA 
obvešča

PREKRŠKI V ZVEZI Z REGISTRACIJO 
MOTORNIH VOZIL

Imetnike motornih vozil seznanjamo z določbami Zakona o 
motornih vozilih (ZMV), ki imetniku motornega vozila 
nalagajo določene obveznosti, katerih neizpolnitev 
predstavlja prekršek.

•	 Glede na četrti odstavek 33. člena ZMV gre za prekršek, 
v kolikor spremembe, ki vplivajo na spremembo podatkov 
v prometnem dovoljenju (sprememba lastništva, 
prebivališča, sedeža …), ne bodo v roku 15 dneh 
prijavljene registracijski organizaciji. 

Za ta prekršek je predpisana globa 200 evrov za 
posameznika, 1000 evrov za pravno osebo, samostojnega 
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, za njuno odgovorno osebo pa globa 200 
evrov.

•	 Glede na drugi odstavek 40. člena ZMV gre za prekršek, 
v kolikor vozilo ne bo odjavljeno in ne bodo izročene 
registrske tablice:

 • kadar je vozilo uničeno, 
 • kadar je vozilo odsvojeno,
 • kadar bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve  
 lastnika vozila ali iz drugih razlogov, 
 • kadar je vozilo ukradeno
 • če je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred  
 več kot 30 dnevi, 
 • če je prenehala veljati zavarovalna pogodba.

•	 Glede na peti odstavek 40. člena ZMV gre za prekršek, 
če pri prenosu lastništva novi lastnik istočasno vozila ne 
registrira na svoje ime in tega tudi ne stori v 15 dneh od 
nakupa vozila oziroma v 15 dneh ne poda izjave o lokaciji 
vozila.

Za navedene prekrške iz 40. člena ZVM je predpisana 
za posameznike globa 250 evrov, za pravno osebo ali 
samostojnega podjetnika posameznika globa 2000 evrov, za 
njuno odgovorno osebo pa globa 250 evrov.

S 1. 1. 2012 je za vodenje postopka o gornjih prekrških ter 
izdajanje plačilnih nalogov in odločb,  pristojna upravna enota.

V izogib uvedbi postopka o prekršku in plačila globe stranke 
opozarjamo, naj bodo pozorne na svoje obveznosti, ki izhajajo 
iz ZMV. Zato naj vsako spremembo, ki vpliva na spremembo 
podatkov v prometnem dovoljenju dosledno prijavijo v 
zakonskem roku registracijski organizaciji ter vestno in v 
predpisanih rokih izpolnjujejo dolžnosti lastnikov vozil ob 
odjavi vozila, spremembi lastništva in prenehanju zavarovanja!

Primož Bučan, spec.
načelnik

Občina Sodražica
obvešča, da je objavljen

razpis za oddajo profitnega stanovanja v najem.

V najem se oddaja trisobno stanovanje, površine 86,29 m2, 
v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu 

Trg 25. maja 3, Sodražica. Izhodiščna mesečna 
najemnina znaša 205,00 EUR + tekoči stroški stanovanja.

Rok za oddajo ponudb je 20. januar 2014 do 9. ure. 

Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo 
na tel. št. 01/83 66 075 oz. na oglasni deski občine in na 

spletni strani www.sodrazica.si, kjer je objavljen celotni 
razpisi z razpisni obrazci.

 Župan Občine Sodražica
 Blaž Milavec l.r.

Plavalni miting »PLAVŽ 
2013« ponovno uspešen
Piše: Nejc Lovšin, trener

V Kranju odlični nastopi ribniških plavalcev, po 
odličjih posegla Gašper Hlebec in Jan Arko.

V soboto, 9. 11. 2013, je v Kranju potekalo 
plavalno tekmovanje pod imenom PLAVŽ 2013, 
ki ga že drugo leto organizira ŠD Pingvinček. S 
Plavalnim klubom Inles Ribnica smo se tudi letos 
udeležili tekmovanja in tja odpeljali zelo številčno 
ekipo. Tekmovanje je primerno bolj za mlajše 
otroke, pa tudi za starejše. Pri starejših so vsi 
pokazali dobre predstave, najboljše sta prikazala 
Gašper Hlebec in Jan Arko. Jan Arko je osvojil 
dva druga mesta v disciplinah 50 m prosto in 200 
m delfin. Gašper Hlebec pa je navdušil v hrbtnem 
stilu, saj je zasedel tretje mesto na razdalji 100 m in 
dve drugi mesti v pol krajši in enkrat daljši disciplini. 
Pri starejših sta nastopila še Blaž Schonleib in Matej 
Dečman.

Pri mlajših so prav vsi tekmovali dobro, najbolje 
pa Nadja Padar in Ana Kastigar, ki sta se konstantno 
uvrščali med petnajsterico najboljših. Na mitingu so 
nastopili še Vid Lovšin, Maša Lovšin, Lea Ambrožič, 
Liza Šega, Gaja Radivojevič, Staša Arko, Jaka Lovšin, 
Miha Vetrih, Kaja Ana Štimec, Neža Poje, Luka 
Žagar, Filip Ćirović, Nana Poje, Maja Levstek, Julija 
Adamič, Ema in Tim Tomšič, Klemen Topolnik.

ČESTITAMO!

november / december 2013                                                                                                                                                         SUHOROBAR     23 22     SUHOROBAR                                                                                                                                                         november / december 2013



Na prvem sestanku, ki je bil v osnovni šoli na Gori, smo bili lastniki 
zemljišč seznanjeni z izvedbo postopka komasacije (zložba zemljišč). Že 
tedaj so imeli nekateri lastniki kar nekaj pripomb na to. 

Sam sem bil na začetku navdušen, saj sem že pred desetimi leti ali več 
zamenjal nekaj parcel s tremi drugimi lastniki. Tudi takrat ni stekel postopek 
kar na hitro, saj je vsak premišljeval, kaj bo dobil v zameno. Na koncu smo 
se lastniki dogovorili med seboj in odšli do notarke v Ribnici, ki je pripravila 
vse potrebno za vpis v zemljiško knjigo. Tedanja občina Ribnica je plačala 
vse stroške postopka.

Tokratni postopek pa je stekel drugače. Na sestanku je bil določen 
komasacijski odbor, v katerega sem bil vključen tudi sam. Vsak, ki je hotel 
sodelovati v komasaciji, je moral odstopiti svoje parcele v komasacijski 
sklad in potem so se te površine zaokrožale. Za začetek postopka je bilo 
potrebno zbrati zadostno število podpisov lastnikov in hektarov zemljišč. 
To pa je po mojem mnenju slabše kot nacionalizacija. Zato nisem podpisal 
in takoj sem bil izločen iz komasacijskega odbora.

Danes sem zadovoljen, saj so se morali izogniti mojim parcelam. V 
komasacijo so vključili tudi celotne vasi. Na ta način so nekateri lastniki 
stavb pridobili, drugi pa še okrog lastnih stavb ne morejo po svojem. Po 
mojem mnenju nimajo v vaseh česa komasirati. Vsak vaščan bo menda imel 
svoj vrt in ohišnico. Vasi so vključili zato, da je bilo dovolj hektarov in tudi 
od tistih, ki h komasaciji niso pristopili.

Nastala je neka čudna slika, ki bi jo narisal dveletni otrok. Sestanki so 
se odvijali kar v zasebni hiši, čeprav so na voljo prostori osnovne šole oz. 
gasilskega doma. Že pri izmeri oboda komasacije so se nekateri prepirali. 
Najhujše pa šele pride, čeprav izmera oboda še ni zaključena, ker sam nisem 
podpisal pri moji parceli, čeprav gre samo za nekaj m2 površine. Pa še to so 
izmerili in zamejili brez moje prisotnosti, kar je motenje posesti. Na drugi 
parceli bi pridobil, vendar sem pokazal mejo sam in premaknili so jo tja, kjer 
so bili stari mejniki. Tujega nočem, svojega ne dam! Sedaj pa je napovedan 
še davek na nepremičnine, ki ga ne bom plačal tudi za en m2 preveč. S to 
trapasto vlado in njenimi predpisi ne bo hotel nihče od mladih prevzeti 
kmetije, saj bodo samo obremenjeni z njo. Navsezadnje pa ni niti kakšnih 
pravih naslednikov, saj je večina mladih odšla v šole in službe. Tistih nekaj 
deset telet in bikov pa ne bo rešilo kmetijstva na Gori. 

Zanima me, zakaj niso pristojni za izvedbo komasacije povabili k 
sodelovanju tudi stroke – Kmetijske svetovalne službe? Čemu pa plačujemo 
lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč članarino Kmetijski zbornici? Očitno 
so nekateri posamezniki bolj pametni od svetovalcev. Komasacija je prišla 
vsaj 50 let prepozno, saj je mladina odšla s podeželja v šole in službe, pa tudi 
politika z novimi predpisi in davki ni naklonjena slovenskemu kmetijstvu. 
Bralcem Suhorobarja želim vesele božične praznike in srečno novo leto 
2014!

Pogled na izvedbo komasacije 
na Gori
Piše: Janez Arko, Gora (DSO Hrib)

Kar je
Stali smo v vetru in poslušali tožbo oceana.
Ponovno so se rojevale besede:
besede, ki potrjujejo to, kar je
in odrešujoči da, da je.
Že dolgo nismo uporabili svojega glasu,
sedaj pa pojemo posvetilo življenja
v tem tihem in prekipevajočem brezdelju.
 
Hvaljen, ki daješ dih.
Dih vetru, dih vodi in dih duši,
da se zmore truditi povedati, kar čuti.
Razmišljal sem o strahu;
zdaj vem, da ne obstaja.
Trepetal sem pred ničemer. Kot otrok
sem večkrat sanjal, da padam
skozi nešteto odprtih vrat in me tlači
nevzdržljiva teža praznine.
Pa vendar, glej ta pesek in to morje,
to skalovje in to drevje:
kaj več sploh lahko pričakujem?
Nič.
Ni skrbi.
Ni jutrišnjega dneva.
Jaz sem sedaj in občudujem, kar je:
stotero stopinj, na tisoče valov
in ta strohneli hlod točno tu pred mano.
Sledim plapolanju svoje sence,
dokler se pogled spet ne stakne z oceanom.
In ni lepšega občutka kakor ta,
da sem in je ob meni preprosta resničnost
in se to dogaja zdaj.
 
Motrim črno afriško dekle,
kako zgolj stoji na vrhu pečine
in se veter igra z njenim ogrinjalom.
Zaprem se vase pred svetlobo
in hočem poslušati bitje morja.
Vendar v meni ni tišine:
neprenehoma iščem
besede za opisovanje.
Čutim neprimerljivo manj,
ker mrzlično lovim nekaj,
kar v meni zori že od zmeraj.
Sem kakor da bežim
in trkam na izhode
iz tega, kar je.
 
Kar je, je življenje,
in tu ga je obilo,
vendar v meni
ni še dozorelo.
 
Slišali smo tožbo oceana
in govorili preproste besede
o življenju, ki je.

Žiga Lovšin

Da ne pozabimo …
Pripravlja: Ivan Šega

Povzeto po šolskem listu Iz naše doline, letnik 1936/37

KAKO JE BILO NEKDAJ 
Zdaj, ko ste večinoma že preživeli ‘domač praznik’, ko so ostanki 

pujska v rasoli ali visijo v dimu, da dobijo praznično obleko in prijeten 
okus za velikonočni žegen, vam želim pojasniti, kako so svoj čas, 
recimo, pred pol stoletja (1936 in nazaj, op. I. Š.) ob mojem prihodu v 
Sodražico ravnali z mnogoparklarji pred in po zakolu.

Hrvatje, tam iz okolice Metlike, so navadno vsako sredo prignali 
krdelo ščetinarjev in pikcev na trg v Sodražico. Gonjači so krulečo žival 
pozaprli v nalašč za to pripravljene staje pri Fajdigi in pri Močniku 
(sedaj Mikolič). Utrujena žival se je kmalu pomirila. Drugo jutro, v 
četrtek na tržni dan, so Hrvatje vsak s svojim krdelom zasedli trški 
prostor, tam, kjer stojita danes spominska lipa in vodnjak. Takih krdel 
in kompanij je bilo 5 do 10, v krdelu pa 40 ali še več repov.

Sestradanim rilcem so nasuli želoda ali drobnega krompirja. 
Gospodinje in gospodarji so po skrbnem opazovanju odbirali eni 
ščetinarje, drugi pikce, po številu seveda toliko, kolikor je dotična hiša 
imela prostora in piče.

Za izbrano blago se nista pogajala edino le Hrvat in kupec; marveč 
je imel glavno besedo mešetar. Med temi so najbolj sloveli: Zumek – 
krotilec kač, Navrtnik in Garibaldi.  Po vsaki sklenjeni kupčiji je bil 
‘likof’; v zgodnjih dopoldanskih dnevih najprej kuhano, nato surovo 
vino. Med kupci niso bili le domačini. Slemenci, Gorniki, Potočanje, 
Bajtarji, Bločani, Cerkničanje so poživljali trg in polnili gostilne in 
prodajalne. Ni čudo, da je bilo toliko krdel popolnoma razprodanih. 
Pri tem naj omenim, da so si Hrvatje kupovali obutev, posebno škornje, 
rekoč: »Ni ga mojstra čez Mikoliča.«

Okoli poldneva so se začeli okoličani razhajati. Pred seboj so vodili 
pujske, privezane s posebno vrvico na zadnji desni nogi. Nalašč za tako 
uporabo je vrvice prodajal »Cvekar« na stojnici.

Precej odrasli pujski so se v novih svinjakih ob dobri reji in skrbni 
negi zelo hitro spitali. Po petih ali šestih mesecih so bili špeharji zopet 
godni za kupčijo. Ko je sonce začelo izgubljati svojo moč in so mrzli 
vetrovi stisnili zemljo v trdo grudo, ko so bili zasedeni gorki zapečki, 
tedaj so prišli v vas kupci za špeharje. Najresnejša sta bila ‘Arko’ 
in še nekdo, znana pod imenom ‘Pajerc’ in ‘Longo’, oba iz Žimaric. 
Po strokovnjaškem ogledu in otipavanju, po zagotovilu mame – 
gospodinje, koliko oblode in enakih dobrot je požrl, je bila kupčija 
kmalu sklenjena.  Kupec je dal nekaj za aro ter odšel po istem poslu v 
drugo hišo, kjer je bil siguren, da imajo dobro blago. Ponajvečkrat so si 
gospodinje izgovarjale ‘drob nazaj’.

Kakovost robe, vreme in razplet kupčije je določilo število glav za 
en voz. Po izredni živahnosti in ugodnosti tudi še enkrat toliko – za 
dva voza.

Dan pred zakolom, najkasneje do 7. ure zvečer, so pripeljali 
pitance v zaporo. V tistih stajah, kjer so pred meseci prespali noč 
suhokraki in mršavi, so počivali zdaj omaščeni prašiči. Naslednji dan 
na vse zgodaj zjutraj so obsojenci koracali na trško tehtnico, ki je bila 
nameščena v Kržetovi hiši. Lastniki in tudi radovedneži so ugibali težo 
živali. Večkrat so stavili, dokler ni trški zakupnik izrekel svoj: »Kar 
vaga da!«

Stehtane mrcine so sproti nalagali na vozove ter odpeljali v 
namembni kraj.  V kotlih jih je že čakala vrela voda, klavci v belih 
predpasnikih, dekleta s škafi, v katere so prestrezale kri, posoda s 

kolofonijo, s katero so potresali pujse pred ‘pavhanjem’ in ob strani 
tudi grabitelji ščetin. Vse je šlo kakor po žnori, le pri kakem ščetincu, 
ki je imel odlične ščetine, niso mogli dočakati; pulili so jih kar živemu 
prašiču. Marsikdo, ki  se je preveč vrtel okrog rilca, je odnesel namesto 
ščetin raztrgane hlače ali krvav poljub. Ščetine so uporabljali čevljarji, 
ki so tiste čase čevljarili po hišah; obnavljali so stare čevlje, naredili 
nove ali pa jih samo zakrpali. Tako je bila družina preskrbljena za 
čez zimo in leto.

Ob tej priliki so sosedje čuli in vasovali pozno v noč. Prijetni in 
zabavni so bili ti večeri.  Mojster in pomočnik sta vlekla dreto na 
trinožniku, v zapečkih so sedeli očanci, na peči pa otroci. Odrasli so 
izmenjavali misli, pripovedovali dogodivščine in razdirali smešnice.  
Najmikavnejši so bili večeri, kadar se je našel med njimi kak večni 
popotnik ali berač. Zaželen je bil zlasti »Ančahar«; on ni raztresal le 
navadnih novic, ampak je razkril fantom in dekletom, kje so brhke in 
bogate neveste in postavni ter petični ženini. 

Zaklane, opavhane in znotraj očiščene pujske so obešali na drogove, 
da so se osušili in na mrazu otrdeli. Ikraste so vračali lastnikom. Drob, 
tj. jetra, pljuča, srce, kri, želodec in čreva so dobili oni, ki so si to pri 
kupčiji izgovorili, ostali drob pa so pokupile matere, ki niso redile 
pujsov doma, pa bi se družina le rada mastila s klobasami. Tako bi 
tudi oni obhajali ‘domač praznik’.

Koliko težav in neprilik so povzročali  domači prazniki  šolarjem. 
Po več dni so izostajali iz šole in še potem so prihajali bledi, kot grešne 
duše, čeravno smo neprestano priporočali v šoli: uživajte s klobasami 
kislo zelje in kruh; pozneje sadje – nikar ne pijte vode! Pa je pomagalo.

Premrle pujske so naložili na voz v lično skladovnico: na eno stran 
glavice, na drugo repke in hajd z njimi v burji in mrazu čez Boncar, 
Postojno in Sežano v Trst. Kupčija se je sponašala in trajala do 
pomladi, dokler je bilo vreme ostro in v svinjakih kaj rilcev. Iz Trsta 
so v zameno prinašali kavo, sladkor, fige in olje. Na tak način se je 
vtihotapilo v naše kraje tudi uživanje kave.  V l. 1885 je bilo med 412 
šolarji samo devet takih, ki so kdaj pili kavo. Polagoma se je domača 
tečna hrana opuščala in sedaj ni kraja v občini, kjer ne bi bila kava 
vsakdanja potreba.  Pozneje, ko je v Ribniško dolino prisopihal 
‘lukamatija’, so se na mah predrugačile razmere. Domači trgovci 
so odnehali, delno pomrli, trgovina s prašiči se je usmerila drugam. 
Prihajali so tuji kupci. Kakor je šla poprej roba na jug: v Trst, Gorico, 
Pulo in Reko, tako so potem večinoma žive prašiče izvažali na sever: 
na Solnograško in v Tirole. Hrvatje niso smeli več goniti krdel po 
cestah. Nastal je preobrat. Stari so odmirali, mladina je odhajala za 
kruhom v Ameriko. Stare navade in običaji so se opuščali; zavladal je 
nov duh. Pristna govorica, prirojena šegavost, duhovita dovtipnost niso 
bile več lastne tamkajšnjemu rodu. Amerikanci niso pozabili svojcev in 
domovine. Rušili so se stari domovi, gradile so se nove, svetle in zračne 
stavbe. Časovne zahteve, življenjske razmere in gospodarske potrebe 
so presnovile svinjerejo. Doma in v okolici so začeli gojiti smotrnejšo 
prašičerejo, oddajati odojke ali hoditi ponje na Dolenjsko, največkrat 
v Novo mesto. Reja je sedaj dolgotrajnejša, napornejša in nevarnejša. 
Nove pasme niso več tako utrjene in odporne; podvržene so raznim 
boleznim – posebno rdečici.

Po svetovni vojni (po prvi s. v., op. I. Š.) so se temu blagu zaprla 
vrata tako na jug kot na sever. Italija in Avstrija nam ne nudita več 
izhodišč in tržišč. Sedaj je glavni odjemalec Ljubljana, ki se veča in 
raste na vse strani in vabi v svoje okrilje vedno več ljudi ter potrebuje 
zato veliko, veliko dobrot. Tudi mene je zvabila Ljubljana v svoje 
naročje po 51-letnem stalnem bivanju v Sodražici.                                                                                              

Mihajl Vrbič, šolski ravnatelj v. p. (1936/37)

OBUJAMO SPOMIN MOJ POGLED

Najboljših in najlepših reči na svetu ne moremo videti niti se jih dotakniti. 
Čutiti jih moramo s srcem.
(Hellen Keller)

Vesel božič in srečno novo leto vam želi 
Turistično društvo Sodražica!
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VAŠA STRAN NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Novičke iz knjižnice
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Na oktobrski pravljični urici so najmlajši poslušali pravljico 
Gugalnica za vse in jo kasneje tudi likovno upodobili. Ponovno 
smo pobrskali med knjižnimi policami in za naše zveste bralce 
pripravili praznično obarvan izbor nekaterih knjižnih novosti! 

M. L. STEDMAN
Luč sredi morja

To je ganljivi prvenec avstralske avtorice, ki jo je v 
trenutku ponesel med najbolj brane avtorje ter ji 
prinesel številne nagrade.
Prekršila sta vsa pravila in sledila tistemu, kar jima 

je narekovalo srce. A posledice, ki sledijo, ga bodo strle njima. 
Da bi pozabil na grozote vojne, Tom Sherbourne sprejme službo 
svetilničarja in odide na Janus Rock, ki je več kot pol dneva vožnje 
oddaljen od avstralske obale. Na ta osamljeni otok pripelje tudi mla-
do, drzno in ljubečo ženo Isabel. V svojem delu neizmerno uživa, z 
ženo sta srečna, in zdi se, da je naposled našel svoj dušni mir. A po 
nekaj letih življenja na pozabljenem kraju, Isabelinih dveh splavih in 
mrtvorojenem otroku, užaloščena Isabel nekega dne zasliši otroški 
jok v vetru. Na otok je prineslo čoln z mrtvim moškim in kričečim 
dojenčkom.
Tom, ki zelo vestno opravlja svoje delo in ima stroga moralna načela, 
hoče dogodek takoj prijaviti oblastem. A Isabel ga prepričuje, da 
je otrok božje darilo in navkljub Tomovemu nestrinjanju deklico 
obdržita in jo poimenujeta Lucy. Njuna odločitev pa ima usodne 
posledice …

LORETTA CHASE
Škandal v satenu

Modrooka šivilja Sophy Noirot, navidezna sleparka, 
v resnici pa nedolžno dekle, bi prodala še pesek 
beduinom. Prodaja čudovitih kreacij krojačnice 
Maison Noirot premožnim aristokratinjam pa je malce 

težja naloga, ker je nedavni družinski škandal obrnil proti njim 
eno od poglavitnih dam visoke modne družbe. Da bi lahko obrnila 
škandal v prid butiku, bo morala uporabiti vse svoje spretnosti, 
pri tem pa se ne bo imela časa ubadati še z velikim lahkomiselnim 
samcem, kot je grof Longmorski, ki mu po glavi hodi samo, kako 
bi spravil Sophy iz njenih lepih oblek. Ko pa od doma pobegne 
njegova sestra, najpremožnejša in priljubljena stranka Noirotovih, 
mu Sophy priskoči na pomoč. Za petami ubežnici in ob moškem, ki 
jo spravlja v skrajno skušnjavo, odkrije strast, ki se ji ni še nikoli tako 
dobro prilegala.

SARBDŽIT KAUR  ATVAL in JEFF HUDSON
Sramota

Leta 1998 je Sarbdžit Atval prisostvovala družinskemu 
srečanju. Bilo je kot navadno družinsko srečanje. Toda 
to, kar je sledilo, ni bilo prav nič navadno.
Vsi pogledi so bili uprti v ostarelo matrono, ki je sedela 

na kavču med svojima zvestima sinovoma. Vsa pobožna, dostojno 
oblečena za molitev, se je ponosno ozrla po prostoru, se nasmehnila 
svojima fantoma in spregovorila: »Odločitev je padla. Znebiti se 
moramo Surdžit.« Surdžit Atval je bila Sarbdžitina svakinja. Tri 
tedne po tem srečanju je bila Surdžit mrtva – pod pretvezo so jo 

zvabili v Indijo, kjer so jo omamili in zadavili, njeno truplo pa odvrgli 
v reko Ravi. Za njo se je izgubila vsaka sled.
Sarbdžit se je po umoru svoje svakinje devet dolgih in strašljivih let 
naskrivaj borila, da bi morilce ujela roka pravice. Kljub nenehnemu 
ustrahovanju in grožnjam moževe družine, ni klonila. Primer je 
naposled pripeljala pred sodišče, kjer je bila prvič v zgodovini 
izrečena obsodba za umor iz časti, kljub temu, da trupla žrtve nikoli 
niso našli.

DAN BROWN
Inferno

»Išči in našel boš.« Te besede odmevajo v glavi 
profesorja Roberta Langdona, ko se zbudi v bolnišnici 
sredi Firenc, ne da bi se spominjal, kako se je znašel v 
njej. Prav tako ne more pojasniti, od kod skrivnostni 

predmet v njegovem suknjiču.                                                                             
Ker mu nekdo streže po življenju, se skupaj z mlado zdravnico 
Sienno Brooks podata na vratolomni beg po Firencah in drugod 
po Evropi. Samo Langdonovo poznavanje skrivnih prehodov in 
starodavnih skrivnosti ju lahko reši pred kremplji neusmiljenih 
zasledovalcev. Ključ do rešitve pa se tokrat skriva v nekaj verzih 
Dantejeve Božanske komedije. Uganke in sledi, zakopane globoko 
v osrčje starodavnega mesta, vtkane med vrstice epske pesnitve, 
skrite v veličastna umetniška dela bodo Robertu Langdonu razkrile: 
9 krogov, 7 grehov in 1 srhljivo skrivnost.

JEAN M.  AUEL
Dežela poslikanih jam

Ajla je izredna in vznemirljiva ženska, ki lovi. Hkrati 
je tudi zdravilka, ki prekrši vsa pravila, kar jo privede 
do novih spoznanj. Pa vseeno hrepeni po tem, da bi jo 
sprejeli. Žondalar je moški, brez katerega vsega tega ne 

bi zmogla. Ajla je izgubila svoje ljudstvo, ko je bila še otrok in sicer 
v kruti pokrajini ledene dobe, ko človek sam ni mogel preživeti. Vse 
njeno življenje je bilo zato v znamenju boja za preživetje in iskanja 
nekoga, komur bi lahko pripadala. Razpeta je med materinstvom 
in zahtevnim dolgoletnim urjenjem za šamanko, kar razburka tudi 
njen odnos z Žondalarjem.
Vodi jo silna želja po znanju, spoznavanju sveta in iskanju sebe, ki 
večkrat pride v navzkrižje z željami njenega srca. A to, kar je spoznala, 
bo za vedno spremenilo njeno življenje in življenje njenega ljudstva. 
Pa bo zmogla združiti želje srca in usodo, kateri je zavezana?

JANE BULL
Najlepši božični izdelki

V pričakovanju božičnih praznikov se prepustite 
ustvarjalnemu navdihu. Razveselite prijatelje in 
sorodnike z bleščečimi voščilnicami, odličnimi darili, 

okusnimi priboljški in sijajnimi okraski. V knjigi boste našli kup 
zamisli za ustvarjanje s podrobnimi navodili in recepti, ki bodo 
otroke korak za korakom vodili od priprave potrebščin do končnega 
izdelka: adventne omarice, papirnatih snežink, lampijonov, 
izvirnega darilnega papirja in slastnih božičnih posladkov!

S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih knjižnih 
novosti! Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico tudi prihodnje 
leto! Želimo Vam vesele božične praznike, v novem letu 
2014 naj Vas spremlja obilo zdravja, sreče, ljubezni, uspeha 
in osebnega zadovoljstva v krogu najdražjih! Radi in lepo se 
imejte ter na svidenje do prihodnjič! SREČNO!

Na svetu nimamo ničesar,
kar bi bilo naša last,
vse nam je dano
le za določen čas -
tudi ljudje, ki jih imamo radi.
/ Metka Klevišar /

Pride čas, ko mu rečemo konec.
Takrat se ustavi beseda in zavlada žalost.

V 94. letu starosti je tiho odšla moja mama
IDA KOVAČ

iz Sel pri Osilnici.

Zahvalo
izrekam vsem, ki ste ji v času njenega življenja s svojimi besedami, 
voščilnicami, druženjem  in nego omogočili mirno in lepo 
življenje.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, nekdanjim 
sodelavcem, upokojencem in ostalim za  topel stisk roke, objeme 
tolažbe in darovane sveče. Cenim trud in izkazano spoštovanje 
vseh, ki ste se od blizu in daleč prišli poslovit od nje.
Hvala pogrebnemu zavodu Novak, g. župniku in pevcem, ki so 
poskrbeli za dostojno slovo. 
Vse to in njen spokojni obraz ob zadnjem slovesu bo ostalo v 
mojem srcu.

Cvetka Vesel z družino

Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala še tu, del nas.
Za vso dobroto, ki si nam jo dala, 
mama Slava, hvala!

Zahvala
Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, stare 

mame, sestre in tete
SLAVKE PETRIČ

iz Sodražice

(17. 5. 1927–26. 11. 2013)

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in 
prijateljem, ki ste jo v času njene bolezni obiskovali in ji stali 
ob strani. Posebna zahvala gospodu župniku Francu Bizjaku 
za lepo opravljen mašni obred ter pevcem za prelepe pesmi.  
Hvala dr. Ireni Češarek  in osebju ZD Sodražica, g. Anici za 
skrb in nego bolne mame ter mami Milki za toplo postrežbo.  
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste mami  v slovo darovali za 
svete maše ter sveče in jo pospremili na njeni zadnji poti.  
Hvala tudi vsem sovaščanom, ki ste mami pomagali v njenem 
težkem življenju. 

                                                                                       vsi njeni

Z vlakom po zvončke
Piše: Ana Modic

Pomlad  leta 1959. Mesec marec. 
Natančneje 5. marec. Medlo pomladno 
sonce obseva ribniško železniško postajo. 
Vlakarji  stojimo na peronu in čakamo na 
naš vlak, ki bo pripeljal iz Kočevja. Mrzlo je. 
Sneg je po nižinah že skopnel, drži se le še 
na vrhovih okoliških hribov. Lačni smo že, 
zakaj od dopoldanske malice je minilo že 
nekaj ur. Komaj čakamo, da bomo prispeli 
domov, kjer nas v pečici zidanega štedilnika 
čaka kosilo. A jaz bom danes kasneje doma. 
Danes ima moja druga mama, moja teta, 
rojstni dan. Rada bi jo razveselila, zato 
ji bom nabrala zvončke. Ti rastejo v 
močvirnem kotu v Zudih, ob železniški 
progi med Žlebičem in Ortnekom. Ime 
Zudi  je ostalo še iz časov graščakov, ki 
so naselje južno od vasice Ortnek v ozki 
soteski ob potoku Zastava imenovali« 
Suden«.
Sliši se težko sopihanje parnega vlaka. 
Piskanje lokomotive opozarja na prihod 
vlaka na postajo. Najprej se prikaže 
velika, črna lokomotiva, za njo sta pripeta 

dva potniška vagona, njima sledi  deset 
tovornih vagonov. Potniški vagoni so 
pobarvani s temno modro barvo, tovorni z 
rdečkasto rjavo. Na vagonih je v latinici in 
cirilici napisano z velikimi tiskanimi črkami 
JŽ, kar pomeni Jugoslovanske železnice. V 
potniške vagone vodijo železne stopnice. 
Ene na sprednji strani vagona, druge 
na zadnji. Po njih se potniki vzpnemo v 
vagon in posedemo na lesene klopi, ki so 
razvrščene levo in desno od prehoda skozi 
vagon. Na tovorne vagone je danes naložen 
premog, nakopali so ga rudarji 
v kočevskem premogovniku. 
Na dveh vagonih so zloženi 
leseni hlodi. Tudi ti prihajajo iz 
Kočevja, oziroma iz kočevskih 
gozdov.
Prometnik dvigne rdeči 
loparček in vlak spelje s postaje. 
Počasi se premika po tirnicah proti Žlebiču, 
tu se ustavi na postaji, da lahko otroci 
izstopijo, spet se prikaže drug prometnik z 
loparčkom in piščalko in dovoli  s piskom 
na piščalko in z dvigom rdečega  loparčka v 
zrak, da vlak odpelje s postaje. Počasi prihaja 
vlak v sotesko Zude, svet se malo vzpenja, 
vlak sopiha in spušča dim. V malem ovinku 

se med leščevjem  zasvetijo beli zvončki. 
Že stojim pripravljena na spodnji stopnici 
vagona s šolsko torbo v desni roki in se 
poženem proti travi ob progi. Padem na tla. 
Ujamem se na roke in na kolena. Ampak 
debelo kamenje na progi mi opraska kolena 
in dlani. Začutim bolečino. Dvignem se in 
se požrešno zapodim v belo polje kronic. 
Hlastno trgam nežne cvetove in kmalu 
držim v rokah velik šopek belih cvetov. 
Nato se dvignem na progo in po lesenih 
železniških pragovih pospešim korak. Še 

kak kilometer je do doma. 
Doma me čaka teta. Vsa je 
zaskrbljena, zakaj vlak je že 
davno odpeljal z naše postaje, 
otroci so šli že mimo naše hiše 
na svoje domove, mene pa še 
ni.« Le kaj se je zgodilo z našo 
Anico? Kje je naše dekle?« 

Potem se prikažem nasmejana in s šopkom 
zvončkov v rokah. Oddahneva se. Obe. 
In čez lice šine tudi njej blažen smehljaj 
zadovoljstva in sreče. 
Teta pogleda moje opraskane roke. 
Vzame v roke stekleničko z jodom in mi 
dlani očisti. O nevarnosti skoka z vlaka ne 
govoriva.
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Slika je simbolna.
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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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