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Slike povedo več
Piše: Darja Vetrih

Od decembra, ko je izšla zadnja številka Suhorobarja, pa do februarja se naše življenje 
precej vrti okrog vremena in težav, ki nam jih povzroča. Ko človek sredi zime ostane 
brez elektrike, brez vode in odrezan od sveta, pa četudi le za dan ali dva, je njegov 
pogled na ostale življenjske tegobe precej drugačen. Tudi prenekateri naš občan se 
je v začetku tega meseca moral soočiti z vsaj eno od naštetih preizkušenj. V tistem 
času se je zvok medijev, ki sicer običajno odzvanja besede politikov, preusmeril na 
led, elektriko, agregate, porušeno drevje, zaprte ceste. Na gasilce, civilno zaščito in 
druge prostovoljce. Tam, kjer je bilo očitno najhuje, v Postojni, pa so, namesto da bi 
takoj priskočili na pomoč, posamezniki znova iskali pozornost zase … Kdo ni in bi 
moral takoj poklicati na pomoč? Kaj piše v zakonu? Kakšen je pravilen postopek? 
Kako čim prej preložiti krivdo za nastalo situacijo na nekoga drugega? Še tako zdravo 
glavo je moralo ob tem zaboleti. Po logiki nekaterih moramo počakati, da nas sosed, 
ki mu gori hiša, pokliče na pomoč. Če nas ne pokliče, bomo pač s svojega dvorišča 
opazovali požar. Zagotovo nekje v zakonu piše, kdo je pristojen za aktiviranje gasilcev. 
Pri nas pa smo ne glede na prvi vtis še vedno lahko hvaležni, da smo jo dokaj dobro 
odnesli. Zahvaljujoč vsem ekipam na terenu. In tudi zahvaljujoč legi, saj nismo bili 
v območju najhujšega žleda. Poplave prej so nas sicer medijsko bolj izpostavile, saj 
igrišče pri šoli vendarle ni prav pogosto pod vodo. Pa tudi drugi požar v Fibranu, 
čeprav znatno manjši kot prvikrat, je k nam pripeljal medije. Želeli bi si, da mediji ne bi 
imeli razloga za tovrstne  obiske naših koncev. Naj pridejo raje na športne, turistične 
ali kulturne dogodke.
Kulturni dan smo letos preživljali na soboto. Že tako ne preveč namensko izkoriščen 
državni praznik, je tokrat minil še bolj vsakdanje. Šola ga je obeležila, kar je seveda 
tudi prav. Ostali pa smo se verjetno »kulturno« ukvarjali z drugimi zadevami. Kultura 
namreč v povprečnem človeku ne dosega enako burnih čustev kot jih na primer 
šport. Kultura nas ne razveseljuje z medaljami in pokali, niti nas množično ne združuje 
pred ekrani. Lahko pa pogledamo na kulturo tudi iz druge plati in ugotovimo, da je 
tudi šport del naše kulture. Da je tudi kultura gibanje. Da pravzaprav hodita šport 
in kultura precej bolj z roko v roki kot pa po nasprotnih bregovih. Konec koncev na 
športnih prireditvah slišimo Zdravljico, četudi ne ravno v recitalu, vendar vsi ponosni 
in z dvignjeno glavo. 
Za to, da se več ljudi ne zanima za muzeje, galerije in razstave, za zahtevnejšo 
dramsko igro, branje Cankarja in poslušanje Lajovica, se lahko zahvalimo tudi 
slovenski politiki. S svojo ponavljajočo se vsakodnevno teatralnostjo v parlamentu, ki 
je zagotovo le še sama sebi namen, nas sili, da iščemo hitre pobege iz sicer bolj sive 
vsakdanjosti. Ko beremo kakšno priznano literaturo ali poslušamo vrhunsko simfonijo, 
nam misli mimogrede švignejo v druge vsakodnevne sfere, problemi se nam vsiljujejo 
v brezmejnih oblikah in ob tem je res težko doživeti sprostitev. Dandanašnji je pač 
tako, da nam največkrat zgolj športniki s svojimi izvrstnimi tekmovanji in uspehi 
ponujajo nekaj udobnega zadoščenja. Tako pač je. Pa kultura? Da, vsekakor. Vsak dan 
in kjerkoli. Kot del življenja in ne zgolj kot enkrat letna daritev.    
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NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 31. marec 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.
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ŽUPANOVA STRAN

Na začetku letošnjega leta, ko smo že 
komaj čakali kakšne prave zime, je narava 
pokazala svojo moč v drugačni obliki. 
Podobno kot mnoge druge kraje v naši 
državi sta tudi občino Sodražica doleteli 
dve naravni nesreči: poplave in žledolom. 
Kljub temu, da so bila nekatera območja 
Slovenije, tudi v naši neposredni soseski, 
bistveno bolj prizadeta kot mi, smo tudi 
pri nas začutili silovito in uničujočo moč 
narave. Če smo se poplav že skoraj navadili 
kot nekaj skoraj običajnega, tega gotovo 
ne moremo reči za žled, ki je v prvih dneh 
povzročil električni mrk v skoraj polovici 
občine ter neprevoznost dobre tretjine 
občinskih cest. V bistvu pa vsaka nesreča, ki 
doleti posameznika, predstavlja hud udarec 
v materialnem in tudi duševnem smislu, 
tako da je potrebno v vseh takšnih primerih 
stvari jemati skrajno resno. Zato je bilo 
v obeh primerih zaradi širših razsežnosti 
aktivirano vodstvo občinskega štaba Civilne 
zaščite, ki je prevzelo koordinacijsko vlogo. 
Na operativni ravni so aktivnosti temeljile 
na delu gasilcev in javnih služb, na sistemski 
ravni, v konkretnih primerih pa tudi na 
pomoči domačinov oz. prostovoljcev. 
Zlasti v primeru žledu je bilo z velikim 
odzivom in z izjemno požrtvovalnostjo 
članov prostovoljnih gasilskih društev, 
domačinov in prostovoljcev, ki so v okviru 
svojih sposobnosti in znanj priskočili 
na pomoč ter z neutrudnim delom 
uslužbencev JKP Komunale Ribnica na 
cestni infrastrukturi in Elektra Ljubljane 
– enota Sodražica na elektro omrežju 
ter ostalih služb na drugih področjih 
(Hydrovod pri vodooskrbi, koncesionar 
na državnih cestah, itd.) zagotovljeno, 
da se je stanje pri nas večinoma hitro 
normalizirano, saj so bile ceste prevozne (z 
izjemo začasnih zapor), električna napetost 
pa (vsaj preko agregatov) tudi relativno 
hitro vzpostavljena. V samo reševanje je 
bilo pri poplavah na območju naše občine 
vključenih dobrih 30 oseb, pri žledolomu 
pa preko 60 oseb različnih služb (gasilcev 
in drugih prostovoljcev, članov CZ, občine, 
komunale in električarjev do delavcev 
zasebnih podjetij) ter opravljenih nad 3000 
ur dela. To dejansko pomeni tisto moč v 
naši občini, na katero se lahko dejansko 
zanesemo, saj je druga ponujena pomoč 
(SV, agregati iz naslova mednarodne 

pomoči, itd.) prišla šele po nekaj dneh, ko 
smo pri nas praktično že opravili najtežji 
del.

Občina Sodražica se zato iskreno 
zahvaljuje vsem pripadnikom oz. članom 
prostovoljnih gasilskih društev iz območja 
naše občine ter tudi v primeru poplav 
PGD Sveti Gregor ter njihovim vodstvom, 
kakor vodstvu Gasilske zveze Ribnica. 
Enaka zahvala velja tudi prostovoljcem, 
ki ste se pridružili gasilcem pri reševanju, 
kakor tistim, ki ste sami poprijeli za 
delo ter s tem vsaj malo olajšali breme 
pristojnim službam. Hvala JKP Komunala 
Ribnica in Elektru Ljubljana – Enoti 
Sodražica za kooperativnost, odzivnost 
in požrtvovalnost, prav tako tudi drugim 
službam, podjetjem in posameznikom, 
ki ste svoje delo opravili profesionalno in 

glede na razmere v državi tudi kolikor toliko 
učinkovito. Hvala tudi vsem, tako drugim 
institucijam, podjetjem in posameznikom, 
ki ste na kakršen koli način ponudili svojo 
pomoč. Zahvala tudi Osnovni šoli dr. Ivan 
Prijatelj, ki je zagotovila ustrezno varstvo 
vrtčevskih in šolskih otrok ter prilagodila 
pouk danim razmeram. Na koncu pa naj gre 
zahvala in priznanje tudi občinskemu štabu 
Civilne zaščite pod vodstvom Andreja 
Pogorelca in namestnika Metoda Puclja 
za opravljeno delo na področju celotne 
organizacije in vodenja aktivnosti zaščite in 
reševanja. 

Naravni nesreči na začetku leta 
Piše: Blaž Milavec, župan
foto: Blaž Milavec, Blaž Kovačič, Helena Drobnič, Matevž Sovdat

Kot župan se zahvaljujem tudi vam, spoštovane občanke in občani, za vso nudeno 
pomoč in skrb predvsem pa za razumevanje in potrpežljivost, ki ste jo pokazali ob teh 
dogodkih. Le ob takem odnosu smo lahko, kolikor se je dalo učinkovito in hitro vzpostavili 
normalne razmere na najpomembnejših področjih, čeprav se zavedamo, da so bile in so še 
pri marsikomu posamezne težave, ki bi jih bilo mogoče tudi kako drugače učinkovitejše 
odpraviti. To naj bo izziv in naloga za nadaljnje delo vseh pristojnih institucij. 

Potem ko je interventni del aktivnosti zaključen, je 
pred nami naslednja naloga, to je odpravljanje posledic 
nesreč oz. sanacija. Zaradi prepletenosti pristojnosti 
na različnih področjih bo poleg pripravljenosti in 
sposobnosti občine potrebno zagotoviti to tudi na ravni 
države. Nujno bo zlasti doseči ne le večje zanimanje, 
ampak učinkovito delovanje države oz. njenih organov 
(ARSO, koncesionar Hidrotehnik) na področju 
urejanja vodotokov (od stalnih voda do hudournikov). 
Občina Sodražica že več let podobno kot ostale občine 
poziva pristojne institucije na ureditev vodotoka 
Bistrica in njenih pritokov, vendar razen na nekaterih 
odsekih, kjer je bil dosežen napredek, do danes ni 
bilo storjenega kaj bistvenega. Država, ki je v celoti 
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Občina Sodražica poziva lastnike 
gozdov, kjer je škoda nastala, 
da pristopijo k odpravljanju 
posledic ujme, ko bodo razmere 
dovoljevale varno delo, v skladu 
z navodili pristojnih služb (Zavod 
za gozdove) ter skrajno pazljivo. 
Prav tako pozivamo vse občane 
na previdnost in ravnanje v 
skladu z navodili odgovornih, če 
se gibljejo v območjih sanacije 
oz. da se izogibajo območjem, 
kjer še obstaja kakršna koli 
nevarnost. Podobno velja tudi v 
primeru sanacije elektro in drugih 
telekomunikacijskih omrežij ter 
prometne infrastrukture.

Na splošno naprošamo občane, 
da spremljajo obvestila občinskih 
in državnih organov glede 
odpravljanja posledic ujme in 
cenitve oz. prijav nastale škode.

Občina Sodražica in Občinski 
štab Civilne zaščite se ob 
letošnjih naravnih nesrečah: 
poplavi in žledolomu, 
zahvaljuje gasilcem iz vrst 
naših prostovoljnih gasilskih 
društev in Gasilske zveze 
Ribnica, prostovoljcem, ki ste se 
pridružili ekipam gasilcem ter 
uslužbencem JKP Komunala in 
podizvajalcem, Elektra Ljubljane 
in drugih javnih služb in podjetij 
ter vsem, ki ste na kakršen koli 
način sodelovali pri reševanju 
oz. odpravljanju posledic nesreč 
na območju naše občine. Hvala 
vsem tudi za razumevanje in 
potrpežljivost.

prevzela to področje, utemeljuje svojo 
nedejavnost na pomanjkanju sredstev, 
po drugi strani pa ne omogoči občinam 
(razen v interventnih primerih), da same 
izvedejo nujno potrebna dela. Priznati 
je potrebno, da je po letošnjih nesrečah 
opaziti znake, ki kažejo na večje zavedanje 
in pripravljenost države. Zavedamo se, da 
so vodotoki s podtalnicami kompliciran 
in zahteven sistem, ki lahko hitre in 
nepremišljene ukrepe na enem koncu 
kaznuje s poslabšanjem razmer na drugem 
koncu (npr. stremljenje ljudi po hitrem 
odtoku voda s posameznega območja, 
ki pa poslabšuje razmere dolvodno, itd). 
Ravno zato je potrebno, da pristojne 
državne službe prevzamejo strokovni del 
nalog, preostalo pa skupaj z zagotovitvijo 
finančnih sredstev omogočijo lokalnim 
skupnostim, da organizirajo in izvedejo 
potrebna vzdrževalna ter sanacijska dela. 

Še bistveno bolj zahteven projekt bo na 
področju energetske preskrbljenosti. Tu ne 
mislim zgolj na elektro omrežja in njihovo 
dotrajanost, ampak tudi na državno 
strategijo energetske preskrbljenosti. 
Usmeritev, ki je praktično pomenila 
temeljno načelo na področju preskrbe z 
električno energijo v naši državi, ni razen 
programov obnovljivih virov energije 
predstavljala nikakršnih programov 
samooskrbe. V sosednji Avstriji ima poleg 
močnega centralnega državnega sistema 
energetike že skoraj vsaka vas vsaj eno obliko 
lastnega vira energije, ki je povrh še okolju 
bistveno bolj prijazen, kot veliki obrati 
proizvodnje energije. Mislim, da je ledena 
ujma, ki je ukleščila dobršen del države ter 
ga začasno odrezala od sveta, nezanemarljiv 
opomnik glede ranljivosti države. Temeljito 
bo potrebno premisliti naše dosedanje 
usmeritve in jih preusmeriti v dolgoročno 
zagotavljanje razpršenih virov energije, 
ki bodo na različne okoljske dejavnike 
bistveno manj občutljivi, po drugi strani pa 
tudi sledili sodobnim spoznanjem in tehniki 
ter naravovarstvenim trendom. Navedeno 
pa predstavlja tudi izziv in možnost za nove 
perspektivne razvojne programe, 
ki bi lahko zagotovili tudi nova 
delovna mesta, zlasti za mlade. 
Edina večja slabost takšnih rešitev 
je, da so kapitalsko razpršena in s 
tem manj zanimiva za pomembne 
in vplivne skupine, žal pri nas tudi 
okoljevarstvene. Iz tega namreč 
izhajajo vsi birokratski zapleti, 
civilne pobude in nasprotovanja. 
Žal. 

ŽUPANOVA STRAN
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AKTUALNO

Na komasacijskem območju Gora 
je bilo od podpisa pogodbe z izvajalcem 
geodetskih del Geodetsko družbo 
d.o.o. opravljenega že kar nekaj dela. 
Ker so Občina Sodražica, komasacijski 
odbor in Geodetska družba na začetku 
komasacijskega postopka obljubila 
lastnikom zemljišč v komasacijskem 
območju Gora in občanom občine 
Sodražica, da bo postopek komasacije 
transparenten in da bodo vse informacije 
o komasacijskem postopku dostopne 
vsem zainteresiranim občanom, vam 
predstavljamo, kaj je bilo do sedaj narejeno.

Geodetska družba je s svojim 
podizvajalcem Terraplan do jeseni leta 
2013 izvedla vse terenske meritve. V 
mesecu juliju 2013 so bili vsi lastniki 
zemljišč na obodu komasacijskega območja 
pisno povabljeni na teren na postopek 
ureditve meje parcel, ki ležijo na obodu 
komasacijskega postopka. Vse meje na 
obodu so bile zamejničene z mejniki oz. so 
bila v postopku upoštevana obstoječa mejna 
znamenja. Lastniki zemljišč so s podpisom 
zapisnika mejne obravnave potrdili 
potek parcelne. Po končanem terenskem 
postopku ureditve meje na obodu 
komasacijskega postopka je geodetsko 
podjetje izdelalo elaborat ureditve meje 
parcel na obodu komasacijskega postopka 
in ga predalo geodetski pisarni v Kočevju, 
ki bo izvedlo upravni postopek v skladu z 
Zakonom o evidentiranju nepremičnin.

Poleti leta 2013 so potekale geodetske 
meritve tudi znotraj komasacijskega 
območja. Posneti so bili vsi objekti, ki so 
pomembni za izvedbo komasacijskega 
postopka: poti, jarki, brežine, gozdne meje 
in podobno. Za parcele, ki so znotraj vasi 
in gozdne parcele, so bili lastniki pisno 
vabljeni na postopek ureditve meje parcel. 
Vse parcelne meje so se zamejničile in 
lastniki so podpisali zapisnik, da se strinjajo 
z zamejničeno mejo. 

V času terenskih meritev je svoje delo 
opravila tudi agronomka geodetske družbe, 
ki je pregledala celotno komasacijsko 
območje, sondirala parcele, izkopala 
profile za ugotovitev strukture zemljišč 
in vzela vzorce zemljišč, ki so bili poslani 
na Kmetijski inštitut Slovenije na analizo. 
Na podlagi vseh podatkov in s pomočjo 
komasacijskega odbora je izdelala karto 

vrednotenja, ki je osnova za izvedbo 
komasacijskega postopka.

Na podlagi vseh terenskih meritev 
je geodetska družba izdelala elaborat 
obstoječega stanja komasacijskih 
zemljišč, elaborat idejne zasnove ureditve 
komasacijskih zemljišč in elaborat 
vrednotenja komasacijskih zemljišč. 
Upravna enota Ribnica, ki vodi postopek 
komasacije, je razpisala razgrnitev 
vseh zgoraj omenjenih elaboratov v 
času od 29. 1. 2014 do 13. 2. 2014. Na 
razgrnitev elaboratov 
so bili vsi lastniki pisno 
vabljeni. Zaradi izrednih 
vremenskih razmer, 
je geodetska družba 
predlagala Upravni enoti 
Ribnica, da podaljša 
razgrnitev do 21. 2. 2014 in 
geodetska družba je vsem 
lastnikom zemljišč poslala 
nova vabila na razgrnitev 
elaboratov, saj v terminu, 
ki je bil prvotno predviden, 
razgrnitve ni bilo mogoče 
izpeljati. Za lastnike zemljišč, ki stanujejo 
izven občine Sodražica (Ljubljana in 
okolica) je geodetska družba omogočila 
vpogled v elaborate tudi v svojih prostorih 
v Ljubljani.

Vse pripombe, ki bodo s strani 
lastnikov podane na razgrnjene elaborate, 
bo obravnavala komasacijska komisija s 
sodelovanjem komasacijskega odbora. Ob 
tem želimo še enkrat opozoriti na to, da 
po uvedbi komasacije na Gori z odločbo 
vodi postopke Upravna enota Ribnica, ki 
je za posamezna opravila v teh postopkih 
imenovala Komasacijsko komisijo v sestavi: 
Alenka Katern Šilc, univ. dipl. prav., kot 
predsednica in Dunja Kadunc, univ. dipl. 
agr. kot njena namestnica, obe UE Ribnica 
ter Drago Arko, predstavnik udeležencev 
oz. lastnikov, Vladka Turk Mate, univ. 
dipl. inž. zoot., KGZS, KGZ Ljubljana, 
Oddelek za kmetijsko svetovanje in Blaž 
Kovačič, dipl. inž. grad., Občina Sodražica. 
Strokovni in finančni nadzor vodi pristojni 
organ Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 
Postopki v okviru operacije komasacije 
so določeni z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih (ZKS-UPB2, Ur. l. RS, št. 
71/2011) in jih v tem delu ni mogoče 

Komasacija kmetijskih zemljišč v občini 
Sodražica – komasacijsko območje Gora

kar poljubno prilagajati željam in idejam 
posameznikov. Vsakdo ima pravico glede 
komasacije dobiti relevantne informacije 
pri izvajalcu, UE ali organu nadzora, kjer 
ima tudi možnost prijave morebitnih 
nepravilnosti. V kolikor pa kdo meni, da bi 
morali biti postopki drugače določeni, do 
česar ima sicer pravico, mora postopati v 
smeri, ki jo določa pravni red za spremembo 
zakonske ureditve in ne neutemeljeno 
in »kar počez« omalovaževati legitimne 
odločitve velike večine udeležencev na 
sedaj določenem komasacijskem območju, 
postopanja njihovih predstavnikov ali 
pristojnih institucij. Vsekakor pa bodo 
nasprotno zelo dobrodošle izražene želje in 
ideje na vsebinskem področju, kjer naj bi vsi 

udeleženci sami ali preko komasacijskega 
odbora tvorno sodelovali z izvajalcem in 
komasacijsko komisijo pri oblikovanju 
nove zemljiške strukture.

Do sedaj so vsa dela na komasacijskem 
območju Gora potekala v skladu s 
terminskim planom in brez posebnosti, 
kar je bilo tudi pričakovano, saj je Občina 
Sodražica pred začetkom komasacijskega 
postopka več let s komasacijskim 
odborom kot predstavnikom pobudnikov 
komasacije in lastniki zemljišč usklajevala 
območje komasacije in zaradi nestrinjanja 
nekaterih lastnikov s postopkom tudi 
občutno zmanjšala velikost komasacijskega 
območja Gora. Ali je bilo takšno ravnanje 
lastnikov zemljišč na določenem območju, 
ki so nasprotovali izvedbi komasacijskega 
postopka pravilno (med drugim so s tem 
nasprotovali združevanju svojih parcel, 
kar bi pomenilo večje parcele na manj 
lokacijah in s tem zmanjšanju stroškov 
obdelave in tudi brezplačne ureditve stanja 
svojih nepremičnin v uradnih evidencah 
geodetske uprave in zemljiške knjige) pa 
bo pokazal čas.

Občina Sodražica

Foto: Ana Arko
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AKTUALNO

Obvestilo o podpisu PISNEGA PROTOKOLA o 
sodelovanju redarske službe in Policijske postaje Ribnica

Obvestilo o pričetku delovanja redarske službe na območju občin 
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
S prihodom novega leta je začelo z delovanjem Medobčinsko 
redarstvo, ki kot prekrškovni organ Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja in skrbi za javno 
varnost in javni red na območju vseh občin soustanoviteljic in je 
pristojno: 
• nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
• varovati ceste in okolje, 
• skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah, 
•varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
•vzdrževati javni red in mir, 
• voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom, 
• voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s 
prekrškovnim postopkom.

Vse občine ustanoviteljice so že sprejele Občinske programe 
varnosti, s katerimi so bile na podlagi ocene varnostnih razmer 
v posamezni občini podrobneje določene vrste in obseg nalog 
občinskega redarstva. Poleg nadzora nad varnim in neoviranim 
cestnim prometom v naseljih bo občinski  redar izvajal nadzor 
tudi na občinskih cestah zunaj naselij. Naloga redarjev je skrbeti 
za varnost na občinskih javnih poteh ter rekreacijskih in drugih 
površinah, varovati javno premoženje in naravno ter kulturno 
dediščino, ob vsem tem pa tudi vzdrževanje javnega reda in miru. 

Da bi občinski redar vse z zakonom določene naloge lahko 
izvajal, je zakonodajalec redarje pooblastil za izvajanje posameznih 
ukrepov zoper kršitelje. Redarji lahko ugotavljajo istovetnost oseb, 
ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob 
določenem času vzbujajo sum, da bodo ogrozile varnost ljudi ali 
premoženja ali osebo, ki je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje in 
se preganja po uradni dolžnosti. V kolikor redar ne more ugotoviti 
istovetnosti takšne osebe, jo mora zadržati na kraju in obvestiti 
policijo, ki mora prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka. 
Redar lahko osebo na kraju zadrži do prihoda policije, vendar 
najdlje eno uro. Zoper takšno osebo, ki jo je redar dolžan zadržati, 
slednja pa je begosumna ali pa se zadržanju upira, lahko občinski 
redar uporabi sredstva za vezanje in vklepanje. Občinski redar pa 

sme uporabiti tudi fizično silo in plinski razpršilec, kadar ne more 
drugače od sebe ali koga drugega odvrniti istočasni protipravni 
napad. Vsi zgoraj navedeni ukrepi so torej nujno potrebni za 
zagotavljanje javne varnosti in javnega reda ter miru. Delo 
občinskih redarjev tako ni zgolj ugotavljanje in ukrepanje zoper 
tiste kršitelje, ki so napačno parkirali svoja vozila ali povzročili oviro 
v cestnem prometu, temveč tudi ukrepanje zoper tiste kršitelje, ki s 
svojimi ravnanji uničujejo javno premoženje, pišejo po objektih, se 
nedostojno vedejo na javnem kraju, bodisi vsiljivo beračijo, bodisi 
ščuvajo ali razkazujejo nevarne živali z namenom povzročanja 
občutka strahu ali ogroženosti pri ljudeh. 

To je le nekaj pooblastil in dolžnosti občinskih redarjev, ki so 
tako postali tisti organ lokalne skupnosti, ki skrbi za javno varnost 
in varnost javnega premoženja. Vse občane  hkrati obveščamo, da 
naj dosledno spoštujejo prometno signalizacijo, ki ureja parkiranje, 
saj bo občinski redar nadziral varen in neoviran cestni promet na 
območju občin ustanoviteljic.

Z iskrenimi željami, da bi bilo čim manj cestnoprometnih 
prekrškov in drugih kršitev ter da bomo skupaj poskrbeli za varnost 
v našem okolju, vas lepo pozdravljamo.

Udeleženci v cestnem prometu, še zlasti vozniki motornih 
vozil, naj dosledno upoštevajo veljavno zakonodajo,  ki 
določa pravila v cestnem prometu. 
Predvsem je prepovedano  parkirati:

•	 na pločniku,
•	 na vozišču,
•	 na parkirnem mestu, rezerviranem za invalide  
 brez ustrezne oznake,
•	 na avtobusnem postajališču.

Medobčinski inšpoktorat in redarstvo

Z namenom vzpostavitve partnerskega odnosa med policijo 
in občinskim redarstvom pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni 
skupnosti oziroma pri izvajanju vseh pristojnosti občinskih 
redarjev, ki so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu, 
je bil 16. januarja 2014 podpisan Pisni protokol o sodelovanju 
redarske službe in Policijske postaje Ribnica. Pisni protokol so 
podpisali župan Občine Ribnica, Jože Levstek, župan Občine 
Sodražica, Blaž Milavec, župan Občine Loški Potok, Janez 
Novak in komandir Policijske postaje Ribnica, Rudi Topolovec. 

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je 
temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča 
za zagotavljanje varnega in kakovostnega življenja prebivalcev 
občine ter predstavlja pomemben in izhodiščni dokument 
za področje delovanja občinske redarske službe. V njem so 

opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji 
in ukrepi za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma 
odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev 
finančnih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske 
osnove za vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje 
s Policijo pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in 
mira. 

Podpis tega pomembnega dokumenta pomeni tudi, da 
oba organa, policija in občinsko redarstvo, vsak skladno s 
svojimi pristojnostmi, ki so opredeljene v posameznih zakonih, 
zagotavljata javno varnost ter varnost cestnega prometa v lokalni 
skupnosti ter pri tem kar najtesneje sodelujeta.

Marija Ajdič Francelj, vodja MIR in 
Marjan Cimprič, pomočnik komandirja

Redar pri nadzoru varnega in neoviranega cestnega 
prometa in ugotovljenih prekrških še vedno izdaja 
OPOZORILA, v mesecu februarju pa  bo pričel z 
izdajanjem PLAČILNIH NALOGOV.
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Leto jalovega upanja
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Leto se je komaj dobro začelo, pa že hudo 
vznemirja.

Koalicija Alenke Bratušek se ukvarja sama 
s sabo. Po lanskem odstopu dveh ministrov 
kar ne more priti do novih kompetentnih 
kandidatov, ki bi v koaliciji uživala nedeljeno 
podporo. Za gospodarstvo nihče ne kaže prav 
velikega navdušenja, saj so razprave o obeh 
kandidatih, Avberškovi iz Gospodarske in 

Počivavšku iz Obrtno podjetniške zbornice, kar potihnile. Morda bo 
na koncu predlagan kdo iz FDV-ja, saj so tam najbolj kompetentni 
kadri. Poleg predsednice vlade, magistrice Alenke Bratušek, sta s 
FDV močno povezana še minister za izobraževanje, dr. Pikalo in 
ministrica za delo, dr. Anja Kopač Mrak. 

V zadnjem času se je še bolj razvnela razprava o novem kandidatu 
za ministra za zdravje. Večji del koalicije je forsiral dr. Igorja 
Šoltesa, nekdanjega predsednika računskega sodišča in bodočega 
ustanovitelja nove levičarske stranke, njim pa izrazito nasprotuje dr. 
Igor Lukšič, predsednik SD-ja. Podporniki so kot glavno referenco 
Šoltesa navajali poznavanje področja javnih naročil, zaradi česar naj 
bi bil najkompetentnejši za odpravljanje napak in nezakonitosti na 
tem področju. Zanimivo pa je, da Računsko sodišče pri revizijah v 
zdravstvu, kljub številnim opozorilom, da je v zdravstvu prisotna 
sistemska korupcija, ni prav veliko ugotovilo in ni predlagalo 
nobenih personalnih ukrepov. Torej nobene razrešitve nobenega 
funkcionarja ne v samem zdravstvu ne na ministrskem položaju. Pri 
kantah za smeti je bilo drugače. Erjavec je moral iti, saj mu Pahor 
ni več zaupal.

Sicer pa, kako naj bi pričakovali odločnost od osebe, ki se že do 
sedaj, kljub velikim pooblastilom, ni odločila odločneje poseči na 
zdravstveno področje, o katerem že vrabčki čivkajo, da gre v njem 
za velike nepravilnosti, klientelizem, korupcijo, skratka za kazniva 
dejanja in oškodovanja v znesku več 100 mio evrov letno. 

V precejšnji zadregi sta še dva ministra. Proti Jakiču že 
poteka preiskava zaradi suma podpisa fiktivne pogodbe v zvezi s 
Stožicami, proti Omerzelu pa je bila vložena interpelacija, v kateri 
se mu na osnovi javno dostopnih podatkov med drugim očita tudi 
nepregledno poslovanje njegovega podjetja z državno družbo, ki 
sodi v njegov resor. Očitane so mu sicer še druge nepravilnosti. 
Kljub materialnim dokazom in predloženim dokumentom, ki 
so neposredno dokazovali nepravilnosti in ki so trditve ministra 
postavljali na laž,  ga je koalicija obranila. Jani Moedendorfer, 
vodja največje poslanske skupine, je izjavil, da mu bodo dali še 
eno priložnost. Že ta izjava pove, da se zavedajo teže očitanih 
dejstev. Ampak koalicija se je resnemu boju zoper nepravilnosti in 
nezakonitosti odpovedala.

V zadnjih dneh je prišlo na dan, da je zabredel tudi minister za 
izobraževanje, dr. Pikalo. Skupaj s svojim strankarskim šefom dr. 
Lukšičem je sodeloval pri zelo dragem raziskovalnem projektu, 
Državljanska vzgoja, pri katerem je šla velika večina od 1,4 mio evrov 
za honorarje sodelujočih, med drugim za nekatere druge vidne 
člane družine Lukšič, pa tudi druge člane SD. Več kot 80 % denarja 
se je razdelilo na ta način, le slabih 20 % je šlo za ostale stroške. 
Dodaten problem projekta pa je vsebina. Državljansko zavest naj bi 
krepili z revolucionarnim in ne demokratičnim duhom.

Priprava nove koalicijske pogodbe je očitno ena od tem, s 
katero poskuša koalicija prekriti svoje težave. Z njo zganjajo velik 
pomp, vsebina je bila dolgo neznanka, saj jo dozirajo po kapljicah, 
sestankujejo na Brdu in drugih lokacijah, mediji pa pomembno 
vlogo dajejo postreščkom in drugim obrobnim zadevam, s čimer 
prikrivajo, da koalicija nima kadrov, koncepta, pravih predlogov 
za izhod iz težavne situacije, itd. Gre za eno samo mešanje megle.

Edino, kar je neizbežno, bo skorajšnje novo visoko 
zadolževanje, ki bo najbrž spet medijsko pospremljeno z 
ugotovitvami, da bo nižje, kot se je pričakovalo, in da so tudi 
obresti ugodnejše od napovedi, kar pomeni, da smo svetu spet 
dokazali, da zmoremo (sami).

Nekateri imajo težave tudi z razkritji podatkov. Do podatkov 
o lumparijah v bankah ne morejo priti niti preiskovalci NPU in 
tožilstva. Veliko tistih, ki so odločali ali imeli dostop do podatkov 
v bližnji ali daljni preteklosti, ne ve nič ali noče povedati nič. 
Predsednik KPK, mag. Klemenčič, na parlamentarni preiskovalni 
komisiji, ki preiskuje bančno luknjo, ni hotel povedati nobenega 
imena. Ni povedal niti tega, ali je sploh koga z imenom in 
priimkom neposredno naznanil organom pregona. Kar kaže na 
to, da so pri nas nekatere institucije, ne glede na zveneče ime in 
dober namen, le za okras,  politizacijo in odstranitev levi opciji 
neljubih politikov. 

Podobno je z nekdanjimi guvernerji. Vsi so nekaj ukrepali, vsi 
naj bi sankcionirali nepravilnosti, itd., a za kršitve bančnih pravil 
niso nikomur odvzeli bančne licence. Tudi sedaj se stvari razvijajo 
v napačno smer, saj je sedanji guverner, dr. Jazbec, za članico 
izredne uprave ene od bank v likvidaciji imenoval osebo, ki ji je 
bila v Srbiji izrečena dosmrtna prepoved za delo v bančništvu.

Na tak način ne more iti naprej, saj problemov in težave ne 
moremo reševati z vgrajevanjem novih težav v sisteme. Slej ko 
prej bo počilo. Kasneje se bo to zgodilo, hujše bodo posledice.

IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Slovenija in njeni državljani 
vsak dan bolj občutimo posledice 
bančne krize, ki so jo zakuhali 
predvsem bankirji in pohlep 
nekaterih ljudi, ki so mislili, 
da bodo z nekaj evri lastnega 
denarja lahko pokupili največja 

slovenska podjetja. Njihov račun se ni izšel, na žalost pa bo 
Slovenijo bremenil še dolga leta. Edini učinkoviti način, da se 
spopademo z nadlogo javnega zadolževanja, je, da na noge zopet 
postavimo naše gospodarstvo. Podjetjem je treba znižati davke, 
da bodo lahko mednarodno konkurenčna in jim zagotoviti takšno 
poslovno okolje, da se bodo lahko v polni meri posvetila svojim 
dejavnostim. Ko krščanski demokrati na delovnih obiskih po 
Sloveniji obiskujemo podjetnike, nam ti vedno znova rečejo: 
»Zagotovite nam pravo poslovno okolje, delo pa bomo že sami 
opravili, saj to obvladamo!« V Novi Sloveniji smo njihove besede 
vzeli resno in zato že pripravljamo celovit gospodarski program, ki 
bo naš temelj, da Slovenijo popeljemo iz krize.

Vlada dela – največ se ukvarja 
sama s sabo
Piše: Ljudmila Novak, poslanka N.Si
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ŠOLA

Na Osnovni šoli dr. Ivana Prijatelja 
Sodražica smo se  v petek, 7. februarja, 
poklonili kulturnim ustvarjalcem in 
pripravili bogato kulturno prireditev. 
Na prireditvi  smo že osmič podelili 
ŠOLSKE PREŠERNOVE NAGRADE. S 
tem se želimo zahvaliti in oddolžiti našim 
učenkam in učencem devetega razreda 
za njihov prispevek  in za sodelovanje na 
šolskih in občinskih kulturnih prireditvah 
v času osnovnošolskega izobraževanja. S 
svojo ustvarjalnostjo so pustili poseben 
kulturni pečat šoli in kraju. Priznanje šole 
in knjižno darilo je skromen znak zahvale 
za sodelovanje v vseh letih šolanja.  

Letošnje Šolske Prešernove nagrade so 
prejeli: Nina Benčina, Blaž Brinšek, Hana 
Kordiš, Jože Kožar, Klara Levstek, Rebeka 
Mihelič, Helena Pakiž, Zala Prijatelj, Eva 
Monika Starc, Nika Vesel in Patricija 
Žlindra. Vsi našteti nagrajeni učenci 
so sooblikovali tudi kulturni program 
tokratne prireditve skupaj z ostalimi 
učenci matične šole. Pod vodstvom svojih 
mentoric in koordinatoric Brigite Košmrlj 
in Aleksandre Marijanović so pripravili 
odličen enourni program, v katerem so 
si sledile glasbene, pevske ter igralsko-
recitacijske točke. Tamburaški orkester 
Sodražica pa je svečano zaključil kulturno 
prireditev. 

Šolsko kulturno dogajanje vsako leto 
spremlja tudi razstava v avli šole, ki je 
zaključek projekta, ki teče v prvi polovici 
vsakega šolskega leta. Namen šolskih 
projektov je približati otrokom slovenstvo 
in kulturo nasploh, da jo bodo doživljali kot 
žlahtno in neprecenljivo vrednoto.

Na OŠ Sodražica že osmič podelili Šolske Prešernove nagrade
PIše: Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica

Letošnji praznik kulture smo 
obeležili z zaključkom ustvarjalnega 
projekta SLOVENSKA BAJESLOVNA 
BITJA, ki so poseben biser v zakladnici 
človeške ustvarjalnosti. V okviru 
projekta so učenci likovno ustvarjali 
po predhodnem spoznavanju BAJK v 
sklopu pouka slovenščine in likovne 
umetnosti. Slovensko bajeslovje lahko 
prepoznavamo predvsem prek ohranjenih 

zgodovinskih virov in ljudskega izročila. 
Mnoga bajeslovna bitja poosebljajo neko 
naravno ali nadnaravno silo in uravnavajo 
ravnovesje v svetu. Njihova govorica je 
preprosta in neposredna. Očarajo  nas z 
barvitostjo in sporočilom. 

V projektu so sodelovali učenci od 6. do 
9. razreda. Vsak razred se je lotil likovnega 
problema v svoji tehniki: šestošolci so 
ustvarjali s kolaž tehniko, sedmošolci so 
se preizkušali s kompozicijo, osmošolci so 
izdelali plakat, devetošolci pa so ustvarjali 
z zračne perspektive. Projekt sta vodili 
učiteljici Jelka Dežman in Saša Žust. Nastali 
so izjemni likovni izdelki. Vse izdelke je 
komisija ocenila in izbrala najbolj izvirne in 
likovno dovršene. 

Letošnji avtorji najboljših in 
najizvirnejših izdelkov so prejeli  priznanje 
za sodelovanje v ustvarjalnem projektu, 
nagradili pa jih bomo tudi z obiskom 
kulturne prireditve v slovenski prestolnici. 
Nagrajeni letošnjega ustvarjalnega projekta 
Slovenska bajeslovna bitja, so naslednji 
učenci iz 6. razreda Miha Benčina, Mark 
Indihar, Ida Janež, Nik Šega in Nadja Turk, 
iz 7. razreda Tanja Govže, Zoja Lovšin, 
Tareq Hussein, Viktorija Pakiž in Max 
Vesel, iz 8. razreda Alojz Debeljak, Lana 
Košir, Nives Krajec, Maja Prijatelj in Hana 
Štupica ter iz 9. razreda Rebeka Mihelič, 
Mark Modic, Nejc Modic, Eva Monika 
Starc in Blaž Zgonec.

Pravijo, da človek občuduje svet skozi 
tisto, kar ljubi. In če bomo ljubili slovensko 
kulturo,   slovensko ljudsko izročilo, 
slovensko knjigo, potem se ni bati za našo 
prihodnost.

                        

In kaj medtem počne vlada, ki ima pravzaprav v rokah vso moč, 
da stvari v Sloveniji postavi na svoje mesto? Že nekaj tednov usklajuje 
svoje medsebojne odnose in že več kot 2 meseca išče ministra za 
gospodarstvo ter ministra za zdravje. Glede na trenutno situacijo 
sta to zagotovo dva izmed ključnih resorjev in res nenavadno je, 
da vlada ni sposobna najti kompetentnih ljudi za vodenje teh dveh 
ministrstev. Da bo mera polna, je v ministrski ekipi tudi minister, ki 
se kar noče in noče odločiti, ali bo minister ali pa bo raje podjetnik 
oz. kar oboje hkrati. Gre seveda za ministra Sama Omerzela, ki je v 
svojem popoldanskem času kot podjetnik posloval z družbo DARS, 
ki je v 100-odstotni državni lasti. To je neetično ravnanje ministra 
in vladne koalicije, ki mu je ponovno dala vso podporo. Glasovanje 
o interpelaciji pa je pokazalo, da vladna koalicija takšna dejanja v 
svojih vrstah tolerira, čeprav predsednica vlade in predsedniki 
koalicijskih strank poudarjajo, da imajo ničelno stopnjo tolerance do 
korupcije in klientelizma. Preganjajo druge, po navadi majhne ribe, 

v svojih vrstah jih to očitno ne moti. Žal je tudi to slovenska realnost, 
za katero pa si kot krščanska demokratka iskreno želim, da jo čim 
prej odpravimo. Naj v zaključku nekaj besed namenim še zakonu o 
arhivskem gradivu, ki je nedavno v javnosti dvignil kar nekaj prahu. 
V Novi Sloveniji smo zakon podrobno pregledali in se posvetovali 
tudi z arhivsko stroko, ki zagotavlja, da bo zakon omogočil večji 
dostop do arhivskega gradiva kot sedanji. Pred zakonom so bile 
arhivske mape z občutljivimi osebnimi podatki v celoti zaprte, sedaj 
pa bodo ti osebni podatki prekriti, arhivske mape pa bodo odslej na 
razpolago za vpogled. To je bil razlog, da smo v NSi zakon podprli, saj 
želimo, da se slovenska preteklost enkrat za vselej razišče in razčisti. 
Žal želijo ta zakon nekateri zlorabiti za utrjevanje blokovskih delitev 
in za spodbujanje nezaupanja, referendumsko pobudo pa izrabiti 
za aktiviranje svojih privržencev za večjo udeležbo na evropskih 
volitvah. Taktično prebrisano. Volilna kampanja na račun nas vseh. 
Moralno etično pa nadvse sporno.
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ŠOLA

Zima, zima bela, 
nas je le v sneg odela ...
Zapisala Jelka Dežman

Jezil sem se, ker tako dolgo ni bilo zime. Ko 
je vendar začel padati sneg, sem bil pa tako 
srečen, da sem kar poskakoval od veselja. 
Juhuhu!

Nik Petrič, 1. razred

Ko je začel padati sneg, sem se takoj vrgel 
vanj in si dal duška. Potem sem pa kar obsedel 
v njem in užival.

Jaka Janež, 2. razred

Takoj sem šla smučat v Izver.
Sara Grosar, 2. razred

Kljub nestrpnemu pričakovanju zimskih 
radosti, sem najprej napisala domačo nalogo, 
potem pa odhitela na sneg.

Janja Glavonjič, 2. razred

Najprej sem zvalila veliko kepo, nato pa še 
eno in ju oblikovala v snežaka. Na glavo 
je dobil kahlo, na obraz pa kamenčke, da 
je postal človeku podoben. Komaj sem 
čakala, da bosta babi in dedi pohvalila 
mojo umetnino. Dedi je odločil, da snežaku 
naredimo še atija. To je bilo veselo!

Maja Klun, 2. razred

Snega nisem prav posebej pogrešala. Sedaj 
sem ga pa prav vesela, ker se rada sankam, 
smučam in se valjam po snegu. Tudi sošolke 
okepam, če je treba.

Sara Prijatelj, 3. razred

Zimo sem težko pričakovala. Velikokrat sem 
pogledala skozi okno in ni bilo nič novega. 
Sama toplota, kot spomladi! Potem pa so le 
priplesale prve snežinke. Zakon!

Laura Hočevar, 4. razred

Sedaj končno pada sneg. Zelo sem vesela. 
Že delam načrt, kako bom s snegom oribala 
brata. Potem pa na smuči!

Zala Indihar, 4. razred

Na krušni peči smo sedele 
in si mrzle ritke grele.
Skozi okno zagledale zasnežena drevesa 
in že se je majala zavesa.
Prve snežinke so nas zamele 
in vse smo bile zelo vesele.
Ko smo se dovolj ogrele, 
smo se kepat odhitele.

Devetarke

6. razred smo pa smučali … 
Piše: Miha Benčina, 6. a

Že celo šolsko leto smo se veselili 
zimske šole v naravi in končno je 
prišel 20. januar. Ko smo se zbrali 
pred šolo, smo odšli na Roglo v 
Kočo na Pesku, od koder smo vsak 
dan pešačili do smučišča. Že prvi 
dan smo se veliko naučili, ko pa je 
prišel drugi dan, smo že vsi smučali, 
kot je treba. Poleg smučanja smo popoldneve zaradi slabega vremena izkoristili 
tudi za obisk telovadnice in bazena. V poznih popoldanskih urah smo imeli tudi 
učno uro, kjer smo utrjevali šolske predmete in spoznavali okolico Rogle. Večere 
smo preživljali ob druženju in zabavanju po sobah. Verjetno pa noben izmed nas 
ne bo pozabil prečudovite vožnje s poletnimi sankami na Zlodejevem. Ko je prišel 
zadnji dan, se nismo veselili odhoda domov, saj smo se tako navadili, da bi ostali 
še en teden. Domov smo se vsi vrnili veseli in polni novega smučarskega znanja.

Nekaj vtisov …

Na Rogli mi je bilo všeč, da sem bil v najboljši skupini in da smo odšli tudi 
v športno dvorano. Ni mi bilo všeč, da na smučišču niso bile odprte vse 
proge in je bil sneg moker. Tudi učne ure mi niso bile preveč všeč. 
Andraž Žlindra, 6. b

Meni je bilo na Rogli všeč, da smo se peljali s poletnimi sankami, da 
smo smučali in se peljali tudi s sedežnico, da smo šli plavat in na večerni 
sprehod. Ni pa mi bilo všeč, da smo imeli učne ure, da so bile sobe 
popisane in da smo morali zgodaj spat.    
Jan Grebenc, 6. b

Všeč mi je bilo, ko smo se peljali s poletnimi sankami, ko smo plavali v 
bazenu in zelo dolgo smučali. Všeč mi je bilo tudi, da smo se smučali po 
bordarski progi.      
Tilen Zajc, 6. b

Na Rogli sem se imel fantastično, razen dneva, ko mi je bilo slabo. Najbolj 
mi je bilo všeč smučanje.     
Luka Đorđević, 6. a

Najbolj všeč mi je bilo, da smo se peljali s poletnimi sankami.  Zelo vesel 
sem bil, da sem na Rogli dobil torto za rojstni dan.
Mark Indihar, 6. a

Lani se je rodilo 19 otrok oz. 10 manj kot v letu 2012. Rodilo se je 8 deklic 
in 11 dečkov. Če pogledamo število rojstev po mesecih, ugotovimo, da so 
se trije otroci rodili novembra in decembra, po dva februarja, maja, julija, 
septembra in oktobra in po eden marca, aprila in junija. 

Tako imamo 12 prvorojencev (5 deklic in 7 dečkov), 6 drugorojenih (3 
deklice in 3 dečke) in enega tretjerojenca.  

Podatki po vaseh pokažejo, da je bilo 7 otrok rojenih v Sodražici, 3 
v Žimaricah, po dva v Zamostcu in Globeli in po eden v Ravnem Dolu, 
Zapotoku, Petrincih, Podklancu in Preski. 

Objavljamo imena otrok, katerih starši so dovolili objavo v Suhorobarju. 
Starši so deklice poimenovali: Lana, Sara, Neja, Julija in Lara, dečke pa: 
Aleks, Enej, Maj, Matjaž, Lovro, Adam, Luka in Črt. V letu 2013 zasledimo, 
da se imeni Mija in Gašper pojavita dvakrat. 

Statistika sodraških novorojenčkov v letu 2013
Piše: Petra Marn
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VRTEC

December pri Levčkih
Piše: Meta Hribar, foto: Meta Hribar in Brigita Mestek

December je zagotovo eden najbolj zanimivih  
mesecev v letu, ki se ga najbolj veselijo otroci. Le 
kdo se ne bi veselil obiska kar treh dobrih mož 
in daril, ki jih prinašajo pridnim in nekoliko bolj 
navihanim otrokom? Posebno čarobno je v tem 
mesecu pričakovanje in doživljanje lepega, ki ga 
ne občutimo samo ob prejetih darilih.  Lepo nam 
je, če nekaj naredimo skupaj in je k temu vsak 
prispeval svoj kamenček, lepo nam je, da lahko 
skupaj pojemo, plešemo, poslušamo, gledamo …

V decembru smo Levčki doživeli veliko lepih 
trenutkov, saj je v sklopu vrtca in skupine potekala 
pisana paleta dejavnosti, ki ne potekajo pogosto. 
Najprej smo skupaj okrasili drevesce v igralnici in 
na hodniku. Brin nam je priskrbel g. Pavle Košir, 
prelepe lesene okraske pa ga. Klara Debeljak. 
Obema lepa hvala za sodelovanje. 

Vsako jutro so Levčki v igralnici prosili, naj 
ne prižigam luči. Zaželeli so si klasične glasbe in 
ob svetlobi lučk okrašenega drevesca poslušali 
in plesali. Iz slanega testa smo izdelali adventne 
venčke in jih okrasili z želodi, žirom, vejicami, 
storži, kar smo pač našli v naravi. Veliko smo 
prepevali in poslušali pesmi o zimi in dedku Mrazu. 
Kljub pesmicam nam zime letos ne uspe priklicati, 
najbrž zato, ker se je lani predolgo zadržala pri 
nas. Izdelovali smo voščilnice in krasili smrečice iz 
blaga. Preizkusili smo se v peki piškotov. Zamesili 
smo testo in si spekli zelo dobre medenjake ter se sladkali z njimi. Skupaj z Medvedki 
smo obiskali Slovensko filharmonijo v Ljubljani, kjer so nas zelo toplo sprejeli in nam 
omogočili, da smo si ogledali vajo njihovega orkestra. Seznanjali smo se tudi z vedenjem 
ob obisku koncerta. Otroci so zelo pozorno poslušali in orkester ter dirigenta nagradili 
s ploskanjem. V filharmoniji smo si ogledali sobo s tolkali, kjer nam je gospod Franci na 
zanimiv in prisrčen način približal celo vrsto tolkal. Preizkusili smo se v igranju nanje in 
se ob tem zelo zabavali. Na Kongresnem trgu smo opazovali vile, ki so jih izdelali učenci 
osnovnih šol v Ljubljani. V vrtcu nas je obiskala ga. Anica Mohar, ki jo običajno obiščemo 

v knjižnici. Ob prižganih svečkah nas je 
popeljala v svet pravljic. V stari telovadnici 
smo si ogledali baletno predstavo 
Izgubljena snežinka in s skupnimi močmi 
poklicali dedka Mraza. Dedek je vsem 
otrokom prinesel darila, v vsaki igralnici pa 
je pustil igrače, ki nam bodo krajšale zimske 
dni. Tik pred pričetkom praznikov smo 
obiskali kino Pri Zajčkih in si na velikem 
platnu ogledali risanko Jelenček Niko. 
Seveda kina ni bilo mogoče obiskati, če nisi 
imel karte za obisk kina. Med gledanjem 
smo grizljali kokice, saj je v kinu prigrizek 
dovoljen. Po ogledu risanke smo praznično 
pogrnili mize, prižgali svečke in v prijetnem 
vzdušju uživali med kosilom. Zaželeli smo 
si vse dobro in se za nekaj časa poslovili, saj 
so mnogi otroci dneve pred in med prazniki 
preživljali skupaj s svojimi starši.

Lepo nam je bilo, prijetno pa je bilo 
otrokom tudi doma, saj je čas, ki ga vsi 
preživljamo s svojimi najdražjimi, najlepši 
in najbolj dragocen čas. 

Kljub temu, da smo že prestopili v januar, 
so otroci še vedno pod decembrskimi 
vtisi. Pripovedujejo o krašenju drevesc 
doma, o skupni peki prazničnega peciva, 
še vedno niso pozabili dobrih mož in 
njihovih spremljevalcev, še vedno prosijo 
za klasično glasbo in uživajo v poltemi 
ter skozi okno opazujejo prihajajoči dan. 
Le kaj nam prinaša leto, v katerega smo 
vstopili? Vsi Levčki si želimo, da bi lahko 
vsak dan opazovali prihajajočo svetlobo, ki 
nam kaže pravo pot za premagovanje novih 
in novih izzivov. Želimo si sreče, ki bi ji na 
široko odprli vrata in jo delili vsem. Želimo 
si, da bi svet objele poteptane vrednote in 
bi znali živeti v miru, sožitju, prijateljstvu. 
Želimo si svetlega dne za nas in za vas vse.

Praznični mesec 
december
Piše: Katarina Žagar

Letos nam jo je vreme malce zagodlo, 
saj je bil cel december prav jesenski. V 
vrtcu smo se kar malo zbali, da bodo 
take razmere ustavile dedka Mraza. 
Da tako pomemben mož ne bi pozabil na nas, smo 
takoj v začetku meseca vrtec odeli v zimsko in 
praznično preobleko. December smo pravljično 
obarvali z različnimi dejavnostmi in prireditvami za 
otroke. V prvem tednu sta vzgojiteljici 1. starostnega 
obdobja za najmlajše otroke vrtca pripravili lutkovno 
uprizoritev pravljice Izgubljena rokavička. 

Naše vzgojiteljice so prave igralke in 
pevke, in ko imajo za občinstvo otroke, 
se predstavijo v najboljši luči. Opereta 
O debeli repi je otroke tako prevzela, da 
so z odprtimi usti spremljali predstavo v 
popolni tišini čisto do konca.

Za obisk knjižničarke Anice Mohar, 
so vzgojiteljice v igralnicah pripravile 
čarobno vzdušje. Ob soju svečk  je 
knjižničarka otroke s svojim umirjenim 

glasom popeljala v svet pravljic. 
Naši otroci imajo glasbo in ples zelo radi, zato smo letos medse povabili 

plesalce Plesne šole Bolero. V svet plesa in bližje k zimskemu vzdušju pa so 
nas po prstih nežno odnesli tudi pravi baletni plesalci z baletno predstavo 
Izgubljena snežinka. Z njihovo pomočjo nam je uspelo priklicati dedka Mraza, 
ki kljub topli zimi ni pozabil na nas. Sani je, kot nam je povedal,  pustil višje na 
severu in se do nas podal kar peš. Otroke je obdaroval z manjšimi dobrotami in 
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ŠOLA / VRTEC

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

Robert Hutch

Razpis za vpis otrok 
v vrtec pri OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica za 

šolsko leto 2014/2015
 

Starše in zakonite zastopnike otrok 
obveščamo, da OŠ dr. Ivan Prijatelj 
Sodražica objavlja razpis za vpis predšolskih 
otrok v vrtec za šolsko leto 2014/2015 (vpis 
z dnem 1. 9. 2014).

Obrazci Vloga za  vpis otroka v vrtec so 
na voljo v vrtcu, tajništvu šole in na šolski 
ter vrtčevski spletni strani pod rubriko 
Dokumenti/Obrazci.

Izpolnjene obrazce za vpis oddajte v 
tajništvo šole v času razpisa od 21. 2. 
2014 do 31. 3. 2014. 

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v 
vrtec z dnem 1. 9. 2014 več, kot je prostih 
mest v vrtcu, bo o sprejemu otrok odločala 
Komisija za sprejem otrok. 

Starši, ki ste vlogo za sprejem 1. 9. 2014 
oddali pred razpisom, vam vloge ni 
potrebno pošiljati ponovno. 

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno 
obveščeni do konca meseca junija 2014.

Dodatne informacije  lahko 
dobite osebno v tajništvu 
šole in v enoti vrtca ali na 
telefonski številki: 
01 835 05 50 (tajništvo šole) 
in 01 835 05 65 (vrtec).

nogavičkami, ki so mu jih za naše otroke podarili v kočevskem Intersocksu. Seveda pa 
je tudi letos v vsaki igralnici pustil še igrače, s katerimi so se otroci še isti dan z velikim 
navdušenjem igrali.

Zadnje dni pred božično-novoletnimi prazniki smo poslušali še glasbeni koncert 
v izvedbi učencev naše šole, ki obiskujejo glasbeno šolo ter študentke Glasbene 
akademije, bivše učenke naše šole, Neje Debeljak.

Vzgojiteljice so v vseh skupinah pripravile tudi praznične pogrinjke. Tako so otroci 
začutili čar praznikov tudi v vrtcu. 

V zadnjih dneh decembra smo v vrtcu organizirali  dežurstvo, glede na število 
prijavljenih otrok za posamezni dan.  Otrok je bilo še veliko manj, kot smo razbrali iz 
ankete, zadnji dan pa so od trinajstih prijavljenih v vrtec prišli le trije otroci. 

Praznike so nam polepšali na Občini, saj smo dobili sklep župana, da se letos 
sredstva, namenjena za reprezentanco ob novem letu, namenijo za nakup igrač v vrtcu 
pri OŠ Sodražica. 

Hvala Občini Sodražica in Intersoksu za prijazni gesti. Za nami je naporno koledarsko 
leto, ki pa nas vse zaposlene v vrtcu navdaja s posebnim občutkom zadovoljstva in sreče, 
da smo naredili veliko in še več za naše najmlajše ter se ob tem vsi skupaj imeli lepo. 

Decembrska prireditev v šoli
Piše: Božica Veršnik, foto: Tina Zobec

23. decembra 2013 se je ob 18. uri  v OŠ dr. Ivana Prijatelja odvila prireditev ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti ter pred prihajajočimi božično – novoletnimi prazniki. 
Predstavili so se učenci  šole po posameznih razredih pod mentorstvom razredničark, 
prepevalnica ter otroški in mladinski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Mojce 
Kramar Gorinšek, vse tri skupine Plesne šole Bolero pod vodstvom mentorice Katje 
Simić in mažoretke pod vodstvom mentorice Klavdije Križ Potisk. Pripravili so 
pester program, od pesmic, plesov, igric. Uvodni govor je prebrala profesorica Božica 
Veršnik:»Že prenekateri slovenski pisatelj in pesnik je pisal o domovini. Cankarjeve 
besede »Narod si bo pisal sodbo sam!« so bile moto Kočevskega zbora odposlancev 
med II. svetovno vojno. Oton Župančič je zapisal: »Domovina je ena sama …« Naša 
mala deželica, na južni, sončni  strani Alp je resda majhna, pa vendar ima »vse«, kar 
imajo tudi »veliki«: gore in morje, slapove, jezera, divje pragozdove in odprte ravnice 
... In ljudi trdne volje, pridnih in marljivih rok. Slovenci so se decembra 1990 na 
plebiscitu odločili, da uveljavijo svojo voljo 
in željo, ki je bila že l. 1945 zapisana v Ustavo 
– o neodtujljivi pravici do samoodločbe. 
Odločili so se za samostojno pot. Ni šlo 
vse zlahka. A kot je zapisal naš veliki poet 
Prešeren: »Ne vrag, le sosed bo mejak …« 
smo z našo odločenostjo, voljo in željo uspeli. 
In vsako leto se v decembru te naše odločitve 
spominjamo z Dnevom samostojnosti in 
enotnosti. In zato človek, ki ima korenine, ki 
»pripada«, ne postane nikoli izkoreninjen, 
pa čeprav živi daleč proč. Zato bom tu, 
skupaj z Johnom Donnom in Ernestom 
Hemingwayem rekla: »Noben človek ni 
otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos 
celine, del kopnega; če morje odplavi grudo 
zemlje, se Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal 
rtič, kot bi se posestvo tvojih prijateljev ali pa tvoje lastno; smrt slehernega človeka 
vzame del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat, 
komu zvoni; zvoni tebi. V prihajajočem letu Vam želim obilje trenutkov medsebojnega 
sožitja, sobivanja … vse najlepše! Naj se sanje, kajti decembra 1990 so to bile res le 
sanje, uresničujejo in udejanjajo vsak dan sproti in vsak dan posebej tudi skozi vse 
prihajajoče leto 2014.«

 januar / februar 2014                                                                                                                                                                      SUHOROBAR     11 



DRUŠTVA

Začelo se je novo leto, čas,  ko delamo obračune s starim in kujemo 
nove načrte …

Šopek pesmi kot darilo
Zapisala: Ivanka Oražem

Leto 2013  in veseli december, mesec pričakovanja, dobrih 
želja in obdarovanja je za nami. Vsak po svojih močeh smo 
razveselili svoje drage. Dragocenost obdarovanja ni samo v 
materialnih darilih. Takrat ko smo v letih, ko začnemo vsak po 
svoje pešati in postanemo odvisni od drugih, je sočutje, ki nam 
ga kdo izkaže, zelo dragoceno. Tako smo člani DU Sodražica  
podarili oskrbovancem Doma starejših občanov v Loškem 
Potoku deset pesmi povezanih v šopek. Povezovale so ga tople 
in čuteče besede z dodatkom. Nekatere pesmi, in sicer Pleničke 
je prala, Le predi dekle, predi in Kje so tiste stezice, so naše 
članice društva Milka, Pavla in Tinka obogatile. Prale, predle 
in pekle so na stari način in z njim obdarile prisotne. Naš tretji 
koncert v domu smo na priporočilo osebja izvedli dopoldne, ko 
so oskrbovanci še pri močeh in udeležili so se ga v lepem številu 
in z navdušenjem. Po prijazni zahvali vodje doma Lidije Knavs 
in želji, da se v naslednjem letu vidimo po možnosti dvakrat, ji 
je naš solist Viktor Rudi spontano poklonil dve pesmi. Ganil je 
njo in nas. Pojoč smo zapuščali ta prijazni dom z obljubo, da 
jih v naslednjem letu obdarimo  s spomladanskim in jesenskim 
šopkom.

Zaključek leta v Društvu 
upokojencev Sodražica
Zapisala: Milka Gornik
»Stara sm ratala, dajlat ne muorem, 
guodc’ že guodejo, pljesat pa zmuorem.«                 

                                                                                                                                               
Tudi leto 2013 smo v Društvu 

upokojencev zaključili z druženjem 
in zabavo. Že po tradiciji je bil ta dogodek na »Štefanov dan«, 
26. 12., ki je bil včasih otvoritveni dan plesa po adventu. Tudi 
tokrat smo se zbrali v gostilni pri Makšarju. Ob dobri glasbi 
Stanka Modica ni manjkalo plesa, družabnih iger, humorja in 
petja. Slednje sta s svojima božajočima glasovoma dodala tudi 
Angelca in Mirko. Obiskal nas je tudi stari dobri dedek Mraz in 
nam razdelil darila, ki so jih prispevali donatorji. Hvala vsem.                                                                                                                    

 Poslovili smo se dobre volje, si zaželeli kaj drugega kot zdravje 
in si obljubili, da take navade obdržimo. Za konec, v imenu DU 
Sodražica, želim vsem bralcem, sreče, zdravja in notranjega miru 
v letu 2014!

Adventne svečke in voščilnice
Ob božično-novoletnih praznikih vsako leto  vsi člani DU 

dobijo voščilnico. Tokrat so jo dobili  kar en mesec pred prazniki, 
saj bilo voščilnici priloženo še praktično darilce - štiri adventne 
svečke. Da bi sveče odigrale svojo praznično vlogo, je bilo treba 
pohiteti. Sveče so darilo tovarne Ilirija iz Ljubljane. Res lepa 
gesta Ilirije.

V domovih za starejše smo obiskali 
občane Sodražice 

Vsako leto pred koncem leta člani DU obiščemo občane 
Sodražice, ki bivajo v domovih za starejše. Tako je bilo tudi v lanskem 
decembru. Varovance domov smo razveselili z voščilnico in darilcem, 
za katerega je prispeval RK Ribnica in DU Sodražica. Bolj kot tega 
so se razveselili osebnega obiska svojih znancev iz domačega okolja. 
Na žalost je bil obisk za večino obiskanih prekratek. V domovih je 
precej naših občanov, ki bi radi potožili o vseh težavah, ki jih imajo in 
hkrati izvedeli vse novice o domačem kraju. V enem dnevu smo bili 
v domu v Kočevju, kjer je trenutno prebivalo šest naših občanov in 
v Ribnici, kjer so štiri. Naša predsednica je obiskala tudi občanko, ki 
prebiva v domu v Cerknici. V domu v Loškem Potoku smo osebno 
obiskali naše občane po koncertu, ki ga je v domu imel naš pevski 
zbor. V domu v Črnomlju smo bili konec septembra. Razmišljamo, 
da bi konec letošnjega leta odšla v domove večja skupina naših članic 
in bi se pri posamezniku lahko zadržali nekoliko dlje časa.

Razmišljanje prostovoljke
Mnogi kaj darujemo. Darovi nas bogatijo, ko dajemo iz srca. 

Tudi to, da pomagamo drugim, je dar, ki  ima veliko vrednost 
za posameznika in družbo. Ravno na medsebojni pomoči in 
prostovoljstvu se gradijo odnosi med ljudmi. V našem društvu vse 

delo temelji na prostovoljstvu. Najzahtevnejše in 
hkrati tudi najbolj plemenito delo pa opravljajo 
tiste prostovoljke in prostovoljci, ki so aktivno 
vključeni v vseslovenski projekt STAREJŠI ZA 
STAREJŠE. V ta projekt smo vključeni že polnih 
pet let. Opravili smo na tisoče obiskov pri starejših 
nad 69 let. Za to delo je bilo usposobljenih že 
16 prostovoljk in 2 prostovoljca. Nekateri so 
odnehali, drugi so začeli na novo. Žrtvovati 
moraš svoj prosti čas, da polepšaš dan drugim. 

To je zahtevna naloga, ker sprejem pri nekaterih ljudeh ni ravno 
prijazen ali je celo odklonilen in žaljiv. Na srečo so ti primeri redki, 
toda vseeno se potem sprašuješ, če mi je res tega treba. Ljudje smo 
pač različni. Na drugi strani pa nekateri pričakujejo od prostovoljca 
preveč. Tudi prostovoljci so starejši ljudje z  določenimi težavami in 
problemi. Eni se znajo sogovorniku bolj približati in začutiti njegove 
stiske kot drugi, a vsi so pripravljeni deliti svoj prosti čas z njimi. Kaj 
lahko storimo za tiste, ki 
jih obiščemo? Največkrat 
zadostuje pogovor, 
potrebno je biti predvsem 
dober poslušalec. Če 
starejši človek živi sam, 
mu lahko postoriš kakšno 
malenkost, prineseš kaj 
iz trgovine, lekarne, kaj 
napišeš ... V primeru bolezni, pomanjkanja ali kakšnih drugih hujših 
težav starejših pa stopimo v stik s pristojno službo. Po potrebi 
tako sodelujemo z RK Ribnica, patronažno službo ter Centrom za 
socialno delo. 

Novice iz Društva upokojencev Sodražica
Piše in zbira: Cvetka Vesel, foto: Zmaga Mohorič, Milka Gornik
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Tudi glede stroškov, ki jih imajo pri 
svojem delu, večina prostovoljcev ni 
občutljiva, vendar stroški za prevoz morajo 
biti povrnjeni. Sredstva, ki smo jih v letu 
2013 dobili od Zveze upokojencev Slovenije 
v ta namen, so komaj pokrili potne stroške 
prostovoljk in koordinatorice, ki ima 
vsakomesečna srečanja v Ljubljani. Je pa treba 
delo prostovoljcev nagraditi nematerialno. 
Opravičeno pričakujejo, da bo njihovo 
delo deležno pozornosti, pohvale. Največja 
nagrada zanje je ravno  to, da je njihovo delo 
sprejeto, spoštovano in da so uporabniki z 
njim zadovoljni.

Center za socialno delo Ribnica je tudi v letu 2013 organiziral 
socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu v obliki 
socialne oskrbe na domu. Pomoč na domu je v občini Ribnica in v 
občini Sodražica organizirana s pomočjo dveh izvajalk – socialnih 
oskrbovalk, zaposlenih za polni delovni čas, dveh izvajalk – socialnih 
oskrbovalk, zaposlenih za polovični delovni čas ter izvajalke – 
socialne oskrbovalke, zaposlene za 30-urni tedenski delovni čas. 

Pomen socialne oskrbe na domu na ravni vsakdanjega življenja 
narašča. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki 
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno 
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem 
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas 
ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 

Socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem, ki za samostojno življenje v 
bivalnem okolju potrebujejo organizirano pomoč 
drugih in omogoča starejši in invalidni populaciji, 
da ob organizirani pomoči na domu ostane v 
svojem socialnem okolju. Storitev se prične na 
prošnjo upravičenca ali njegovega zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca. Na podlagi prejete 
prošnje vodja storitve socialne oskrbe na domu 
v prvem delu postopka ugotavlja upravičenost 
do storitve. V ta namen je opravljen obisk na 
domu ter seznanitev s pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju, 
izvajanju in prenehanju izvajanja storitve pomoč družini na 
domu v obliki socialne oskrbe na domu. Pred pričetkom izvajanja 
storitve je z vsemi upravičenci do storitve socialna oskrba na domu 
oziroma z njihovimi zastopniki sklenjen pisni dogovor o obsegu, 
trajanju in načinu opravljanja storitve. V njem je opredeljena vrsta 
pomoči, ki se nudi, število ur storitve socialne oskrbe na domu na 
mesec ter vrednost storitve socialne oskrbe na domu na uro, ki jo 
mora upravičenec plačati, prav tako je opredeljen tudi pritožbeni 
postopek ter medsebojne obveznosti upravičenca in izvajalca. Ceno 
storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občina Ribnica 
in občina Sodražica, prav tako tudi stroške vodenja postopka. Tudi 
v letu 2013 je za upravičence ura opravljene storitve znašala 5 EUR. 

V skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialnovarstvenih storitev lahko upravičenci uveljavljajo tudi 
dodatne olajšave pri plačilu storitve.

Za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na 
domu kot socialna oskrba na domu smo imeli skozi leto v uporabi 
le dva službena avtomobila. Problem izvajanja socialnovarstvene 
storitve pa se je pojavil tudi v preteklem zimskem letnem času 
zaradi vremenskih razmer, zato socialne oskrbovalke nekaterim 
uporabnikom v precej odročnih zaselkih (npr. Novi Pot, Črni 
Potok) občasno niso mogle zagotoviti dnevnega izvajanja 
storitve. 

V letu 2013 smo izvajali storitev pomoč 
družini na domu kot socialno oskrbo na 
domu za 52 uporabnikov (39 iz Ribnice, 13 
iz Sodražice). Povprečno mesečno pa je bila 
izvajana storitev za 34 uporabnikov. 25 iz 
občine Ribnica (od tega 6 moških in 18 žensk) 
in 9 iz občine Sodražica (od tega 4 moške in 
5 žensk). V letu 2013 se je v občini Sodražica 
socialnovarstvena storitev pomoč družini na 
domu kot socialna oskrba na domu izvajala 
pri trinajstih uporabnikih, povprečno pa so 
mesečno socialne oskrbovalke izvajale storitev 
pri devetih uporabnikih. Na novo se je v letu 
2013 v izvajanje storitev pomoč družini na 
domu kot socialna oskrba na domu vključilo 

7 uporabnikov, od tega 6 žensk in 1 moški. V letu 2013 so 
bile v občini Sodražica 4 odjave oziroma sporazumne razveze 
dogovorov o vključenosti v storitev (3 ženske, 1 moški). Vzrok 
navedenemu je bila pomoč svojcev ter pri eni uporabnici daljša 
odsotnost zaradi bolnišnične oskrbe. V letu 2013 je bila ena 
uporabnica sprejeta v institucionalno varstvo, dva uporabnika iz 
občine Sodražica pa sta žal umrla.

V minulem letu je bilo skupno opravljenih 3.563 ur 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna 
oskrba na domu, od tega 2.806,5 ure storitve v občini Ribnica in 
756,5 ure storitve v občini Sodražica. Povprečno mesečno pa se 
je v izvedlo 233,9 ure storitve občini Ribnica in 63,1 ure storitve 
v občini Sodražica.

Pomoč družini na domu v letu 2013
Piše: Tanja Žagar, CSD Ribnica, foto: internet

Načrt dela v prvem četrtletju leta 2014
Na sestanku upravnega in nadzornega odbora DU,  ki je bil 21. 1. 2014, smo 

pregledali realizacijo načrta za leto 2013.  Ugotovili, da smo uresničili vse, kar smo 
načrtovali in še nekatere druge naloge. Dogovorili smo se, da bomo v prvih treh 
mesecih, do občnega zbora,  poskušali uresničili naslednje zahtevnejše naloge:
• V februarju bomo organizirali tekmovanje v veleslalomu v Izberju, ki bo potekalo v 
okviru Športnih iger upokojencev Dolenjske in Bele krajine 

• Skupaj z osnovno šolo bomo  pripravili proslavo ob 8. marcu

• V soboto, 29. 3. 2014, ob 16. uri bo občni zbor DU Sodražica  
v gasilskem domu. Vabljeni vsi člani. Vabimo tudi druge upokojence, da se nam 
pridružijo in se včlanijo v naše društvo, kjer si vsak lahko najde kakšno dejavnost, ki bo 
obogatila njegov vsakdanjik.
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Obiskali smo domove 
starejših občanov
Tekst in slike: Marija Kos, župnijska Karitas Sodražica

Božično novoletni prazniki so 
minili in kot vsako leto doslej, smo 
se v župnijski Karitas Sodražica 
odločili obiskati naše farane, zdaj 
oskrbovance v domovih starejših 
občanov. Sobotnega jutra po 
božiču sva se odpravili na pot z 
našo tajnico Majdo Lušin. Vzeli 
sva priložnostna darilca in se 
odpeljali. Najprej sva šli v Kočevje, 
tu sva se srečali s sestrama Angelco 
Šega in Ivano Fajdiga, Pavlo Knavs, 
Terezijo Turk, Jožetom Čampo 
in zdaj že pokojno Ivano Turk iz 
Lipovšice. Vse, razen Angelce in 
Jožeta sva dobili v posteljah, ker 
so žal že preutrujeni zaradi bolezni 
in drugih življenjskih težav. S skoraj vsemi sva se lahko 
pogovarjali in jim izročili majhna darilca. Spraševali so 
naju, od kje sva, kako je doma in midve sva jim po svojih 
močeh približali domače kraje, praznično vzdušje in bili so 
naju veseli, saj so zares potrebovali pogovora. Veliko sva 
od teh pogovorov dobrega in zanimivega odnesli tudi sami 
in slovo je prišlo kar prehitro. V ribniškem domu starejših 
občanov sva se srečali s Slavko Mihelič, Marjanom 
Hribovškom in Dominikom Veselom. Ti varovanci so vsi 
še gibljivi in sva jih našli na različnih koncih doma. Bili so 
naju veseli in pogovor je kar sam stekel, vsi so zadovoljni, 
da imajo dobro oskrbo, čeprav sva čutili v pogovorih 
nostalgijo po domu. Gospod Marjan je dejal: »Vse je lepo 
in dobro, samo doma pa nisem«. Tako kot v Kočevju, 
smo se tudi tu fotografirali, česar so bili zelo veseli, zato 

Jože Čampa

Angelca Šega, Pavla Knavs

Marjan Hribovšek

Terezija Turk

Ivana Fajdiga

Slavka Mihelič

Jubilejni 10. božični koncert 
sodraških tamburašev

Veseli smo, da si niti mi sami božiča ne predstavljamo 
več brez tamburaškega koncerta. Že deseto leto zapored 
smo tako z vami preživeli pozno popoldne božičnega dne. 
Ponovno v nabito polni športni dvorani v Sodražici.

10 let je minilo, kot bi mignil. In to je bila tudi rdeča nit 
našega letošnjega koncerta. Poskušali smo izbrati skladbe, 
ki so zaznamovale naša zadnja leta. Lahko bi rekel, da so 
nekatere postale kar tamburaško zimzelene. Tako si ne 
predstavljamo več, da na naših koncertih ne bi bilo pesmi 
Kam le čas beži, Marko skače, Snočkaj sem na vasi bil, 
Kondorja ter seveda mnogih dalmatinskih melodij. Seveda 
pa vedno dodamo kakšno novo. Lani smo tako prvič igrali 
Ko to tamo peva, letos med drugimi tudi verjetno najbolj 
tehnično zahtevno skladbo, kar smo jih doslej igrali sodraški 
tamburaši, Cvetje v jeseni iz legendarnega istoimenskega 
filma. Letošnji koncert so nam pomagala glasbeno obogatiti 
tudi dekleta, ki jih poznamo pod imenom Dalmatinke. 

V desetih letih naših koncertov se je seveda mnogo spremenilo. 
Veliko novega smo se naučili, napredovali smo predvsem pri petju, 
zamenjali so se nekateri naši člani. Tudi z nekdanjimi tamburaši smo se 
spomnili naših zadnjih desetih božičnih koncertov. Verjetno v Sodražici 
še nikoli ni igralo toliko tamburic hkrati. V zadnjem delu koncerta 
smo se namreč na odru zbrali vsi tisti, ki smo zadnjih deset let igrali v 
orkestru. Zvok 16 tamburic je, kljub glasnim in gostim dežnim kapljam, 
še kar odmeval. Se že veselimo prihodnjega božiča. Upam, da se ga z 
nami veselite tudi vi. Sodraški tamburaši

sem slike fotografirancem poslala. Popoldne 
sta Majda in njen mož Alojz obiskala dom 
v Loškem Potoku, kjer preživljajo tretje 
življenjsko obdobje trije naši občani, 
zakonca Vera in Janez Arko z Gore ter 

Vincencij Starc iz Sinovice. 
Ob obisku sta zakonca Arko 
našla sede v pogovoru, Vinko 
pa je ležal, ker težje sedi in 
hodi, saj je že v 92. letu. Vsi so 
bili navdušeni nad obiskom in 
veseli darilc. Pogovor je tekel 
ob obujanju spominov, gospod 

Vinko se je tudi malo pošalil in čas 
je še prehitro minil. Voščili so si 
blagoslovljene praznike in srečno 
novo leto, njim pa zaželela še 
veliko lepih dni v domu. V tem 
pobožičnem času je naša članica 
Vida Pahulje obiskala gospo Ivano 
Andoljšek, ki živi v domu starejših 
v Cerknici. Gospa Ivana je bila 

obiska zelo vesela. Čeprav v visoki starosti, 
saj bo konec februarja stara že 90 let, je še 
zelo čila in bistra, pritožuje se samo nad 
bolečinami v nogah. Na kosilo v pritličje pa 
kljub temu gre sama, seveda z dvigalom. Z 
Vido sta se zelo lepo pogovarjali in obujali 
spomine na domači kraj in ljudi, ki jih gospa 
pozna. V živahnem in zanimivem pogovoru 
z njo je čas še prehitro minil. 

Tako smo se sodelavke Karitas 
potrudile, da smo za božične praznike 
obiskale vse naše farane, varovance v 
bližnjih domovih za ostarele. Z njimi nam 
je bilo zelo lepo in v pogovorih smo zaznali, 
da so veseli prav vsakega obiska.
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ROŽIČEVA PITA

Potrebujemo:
TESTO
500 g moke
350 g margarine
150 g sladkorja
1 jajce in 2 rumenjaka
1 pecilni prašek
1 vanilin sladkor
par kapljic limonovega soka
NADEV
250 ml sladke smetane
250 g rožičeve moke
200 g sladkorja
malo limonovega soka
marmelada

ROŽIČEVI MAFINI
Potrebujemo:
TESTO-suhe sestavine
150 g moke
pol zavitka pecilnega preška
pol žličke sode
2 žlici rožičeve moke
TESTO-mokre sestavine
200 ml mleka
150 ml jogurta
80 g sladkorja
3 žlice olja
3 žlice marelične marmelade
ščep soli
2 vanilin sladkorja
KREMA
300 ml mleka
1 žlica masla
1 žlica sladkorja
3 žlice rožičeve moke
40 g gustina
1 sladka smetana

ROŽIČEVI ŠTRUKELJCI

Potrebujemo:
TESTO
1 kg moke
1 jogurtov lonček vode
1 jogurtov lonček mleka
1 jogurtov lonček olja
4 rumenjaki
zavitek kvasa
5 žlic sladkorja
sol
NADEV
500 g rožičeve moke
¾ l mleka
2 vaniljeva pudinga
žlica margarine
sneg štirih beljakov

Priprava:
1. V posodi stepemo jajce, rumenjaka, 
margarino, sladkor, limonov sok in vanilin 
sladkor. Vsebini dodamo presejano moko 
s pecilnim praškom. Zamesimo krhko 
testo in ga razdelimo na dva dela. V 
hladilniku naj počiva eno uro.
2. Zavremo smetano, dodamo sladkor in 
rožičevo moko ter vse malo pokuhamo. 
Ohladimo. Nato dodamo limonov sok 
in marmelado, toliko da dobimo sočen 
mazav nadev.
3. Na peki papirju, ki smo ga odrezali v 
velikosti dna pekača, razvaljamo prvo 
polovico testa in ga položimo v pekač. 
Enakomerno razmažemo nadev. Drugi 
del testa razvaljamo po vzorcu prvega, 
le da pri pokrivanju nadeva, peki papir 
odstranimo. Tu je potrebno malo 
spretnosti.
4. Pito pečemo na 2000C približno 30 
minut, da se zlatorumeno zapeče.

Recept je prispevala Marina Vesel
Fotografija Štefka Joras

Priprava:
1. Iz navedenih sestavin zamesimo 
testo, ki naj vzhaja približno 45 minut.
2. Medtem pripravimo nadev. Mleko 
zavremo, vanj zakuhamo mešanico 
rožičeve moke in pudinga (po receptu 
na ovitku) ter dodamo margarino. 
Ohladimo. Primešamo sneg iz beljakov.
3. Testo razvaljamo, premažemo z 
nadevom in zvijemo. Da dobimo 
majhne štrukeljce, si pomagamo tako, 
da zvijemo le eno četrtino namazanega 
testa in ga odrežemo po dolžini. 
To ponovimo še trikrat. Dobljene zvitke 
razrežemo na štiri centimetre velike 
dele in jih položimo na peki papir v 
pekaču. Premažemo s stepenim jajcem 
in pečemo na 1800C do zlatorumene 
barve.

Recept in fotografijo je prispevala Marija Levstek

Priprava:
1. V dveh posodah pripravimo mešanici za testo. 
Mokrim sestavinam dodamo suhe, po želji tudi 
malo rozin ali manjše koščke sadja. Vse dobro 
premešamo in napolnimo modele.  Pečemo na 
1700C približno 15 minut.
2. Kremo pripravimo tako, da v mleko dodamo 
maslo in v to zakuhamo, tako kot puding, mešanico 
sladkorja, gustina in rožičeve moke. Rožičevo 
moko predhodno zmeljemo v kavnem mlinčku in 
presejemo. Tako dobljeno kremo ohladimo. 
3. Sladko smetano stepemo in jo pomešamo 
med kremo, ki jo nato damo v dresirno vrečko in 
okrasimo mafine. Na vrh položimo košček svežega 
sadja.

Recept je prispevala Nirmala Prema, fotografija Štefka Joras
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S Šedržankami
Piše: Štefka Joras

Pisale smo že, da smo bile zadnji mesec v lanskem letu 
povabljene v oddajo DOBRO JUTRO na TV SLO1. Med drugim 
smo se predstavile z dobrotami iz rožičeve moke. Objavljamo 
njihove recepte z željo, da vam peka uspe in da razveselite svoje 
domače tako, kot smo me razveselile celotno ekipo na TV.

Sledilo je še eno povabilo. Turistično društvo Loški Potok 
je priredilo že tretje tekmovanje v krašenju božično-novoletnih 
smrečic z doma narejenimi okraski. Odločile smo se sodelovati. 
Tako so Vida, Marija, Slava, Mateja, Mojca in Majda iz stiropora, 
das mase in papirja izdelale srčke, na dan tekmovanja pa so Mateja, 
Majda, Marina in Vida smrekico tudi okrasile. Med osmimi 
ekipami, v kategoriji DRUŠTVA in POSAMEZNIKI, so dosegle 
peto mesto in za nagrado dobile pol urno kegljanje v KTC.

V prihodnjih mesecih nas čakajo novi izzivi, o tem pa naslednjič.



DRUŠTVA

Gasilski pevski zbor PGD Zamostec na vaji pred prvim nastopom.

Med gasilci v Zamostcu
Avtorici: R. Troha, N. Ambrožič 

Leto 2014 smo aktivno začeli z občnim zborom, na katerem 
smo pregledali delo v preteklem letu. Naj tudi vas, bralce 
Suhorobarja ter sovaščane, seznanimo z našim delom. 

Lani smo z mnogo truda, prostovoljnega dela, dobre volje, 
tehtnih premislekov, številnih odrekanj, sladkih nasmehov in 
grenkih spoznanj dosegli mnogo.

V stolpu gasilskega doma smo vzidali vrata zgoraj in spodaj. 
V spodnjem prostoru smo uredili shrambo za orodje, ki ga 
potrebujemo za vzdrževanje reda v domu  in njegovi okolici. V 
zgornjem prostoru hranimo rezervne mize in ostali inventar. Vrata 
smo zaklenili. Pospravili in preuredili smo orodišče in garaže. Pred 
vhodom v dvorano in v garažo smo namestili oglasni deski, ki nam 
pomagata pri obveščanju. Na oglasni deski je stalno izobešen hišni 
red, ki je bil sprejet in potrjen na enem od sestankov upravnega 
odbora društva. Ker je bilo treba omejiti vstop v prostore gasilskega 
doma, smo zamenjali ključavnice na vratih in razdelili omejeno 
število ključev. V primeru intervencije je hitri ključ za 
garažo dostopen vsakemu operativnemu članu društva. 

Lani je bil v časopisu Slovenske novice objavljen 
natečaj za brezplačno obnovo fasade gasilskih domov. 
Prijavili smo se na razpis, vendar žal nismo bili izbrani 
med 10 finalistov. O adaptaciji doma potekajo razgovori. 
Poleg navedenega smo skozi celo leto skrbeli za urejeno 
okolico doma. 

Izobraževali smo se skozi celo leto. Tečaj za strojnika 
so obiskovali in ga uspešno opravili trije kandidati. 
Nadaljevalni tečaj za gasilca so opravili štirje člani. Štirje 
gasilci so opravili tečaj za vodjo skupine in s tem pridobili 
čin višji gasilec.

Vsi smo se trudili in pomagali pri pripravah na gasilska 
tekmovanja. Pionirji so dosegli odlično 2. mesto.

Lani smo se udeležili občnega zbora PGD Sodražica in bili 
prisotni na Florjanovi maši, kjer smo se spomnili vseh pokojnih 
gasilcev v župniji Sodražica in Gora. 16. kongresa GZ Slovenije 
so se iz našega društva udeležili trije člani. V Žimaricah smo 
praznovali 90 let PGD Žimarice Globel Podklanec. V Podpreski, 
ki spada v GZ Loški Potok, smo bili na otvoritvi večnamenskega 
objekta, Doma krajanov z novimi prostori PGD Podpreska. PGD 
Goriča vas nas je povabilo na prevzem novega gasilskega vozila. K 
Svetem Gregorju smo šli na otvoritev muzejske sobe. Dan pred 
prvim novembrom smo obiskali naše pokojne aktivne gasilce na 
mestu večnega počitka in jim za dan mrtvih prižgali svečo.

Članice gasilke so se udeležile posveta za članice regije Ljubljana 
II v Stični. Organizatorji so pripravili ogled samostana Stična, 
prikaz tehnik reševanja iz višin oziroma jam ter kulturni program. 
Gost posveta je bil regijski poveljnik tov. Borut Lončarevič.

Na Ribniškem sejmu je sodelovalo 50 odraslih in 7 otrok. 
Otroci so pospravljali mize in skrbno ločevali odpadke. Pri delu so 
bili vestni in marljivi.

8. februarja smo šli na pohod, lani tradicionalni četrti, na 
Travno Goro. Bilo je naporno, gazili smo visok sneg.

Aprila smo izvedli čistilno akcijo. Starejši člani so pospravljali 
in pripravljali za kres, mladinci in pionirji so pobirali smeti. Članice 
so pospravljale gasilski dom in njegovo okolico. Razočarani smo 
nad posamezniki, ki izkoristijo našo akcijo priprave kresa za 

odlaganje mnogih neprimernih odpadkov. Tako smo na kresu 
naleteli na odslužene dele kmetijskih strojev (kose), različne 
izdelke iz kovine in stekla in mnoge druge. Imeli smo veliko dela 
in težav pri odstranjevanju le-teh, saj ne zgorijo. Lepo prosimo, da 
v bodoče tega ne počnete. Kres je kljub težavam zagorel in imeli 
smo se lepo.

Septembra smo organizirali gasilski izlet na sosednjo Hrvaško. 
Obiskali smo naše kolege v PGD Plešce, si ogledali etno hišo in 
šli na pohod do izvira reke Kolpe. Kljub stroškom, ki jih ima vsak 
posameznik, smo veseli, da se nas vedno zbere vesela druščina. 
Gasilska organizacija nas je združila, nas povezuje, v nas budi 
človečnost, solidarnost in nas vodi k razvijanju dobrih medsebojnih 
odnosov.

Septembra so ognjeni zublji v podjetju Fibran v Sodražici klicali 
po pomoči. Naše društvo je sodelovalo pri gašenju in odpravljanju 
škode, ki je ostala po požaru.

Naši  člani in članice so aktivni na nivoju društva in tudi na 
nivoju GZ Ribnica. Predstavniki zasedajo položaje v predsedstvu, 
poveljstvu in nadzornem odboru zveze.

Skozi celo leto smo se trudili in bili odlični, vsak po svojih 
zmožnostih. Ustanovili smo celo pevski zbor, ki se je maksimalno 
pripravil za premierni nastop na občnem zboru. In domača klobasa 
seveda ni manjkala. 

Vse našteto nam je v spodbudo za nadaljnje delo. NA POMOČ! 

Občina Sodražica obvešča, da bodo 

JAVNI RAZPISI 
za sofinanciranje 

drugih društvenih dejavnosti, programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in 

programov športa, 

objavljeni v sredini marca 
na spletni stani in na oglasni deski 

Občine Sodražica.
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Sestavine:
poljubni piščančji kosi mesa s kožo
olivno olje, majoneza ali med za mažo
1 pomaranča
0.5 kg mandarin
1 čajno žličko Gustina 
maslo
jabolčni kis
krompir, gomolj zelene

Hrustljavi Piščanec z mandarinino omako, 
pirejem zelene in rukolo. 

Foto: Tjaša Intihar (KTC Loški Potok)

• Bedrca, kračke, peruti ali pa kar 
celega piščanca (skupaj s kožo) najprej 
pripravimo za peko tako, da ga umijemo 
in namočimo v mrzlo vodo za najmanj 
6 ur, še najboljše bo, da ga tako pustimo 
čez noč v hladilniku.
• Naslednji dan si pripravimo lonec vrele 
osoljene vode in posodo mrzle vode z 
veliko ledu.
• Ko voda zavre blanširajte vaše najljubše 
dele piščanca, ter jih po 30-ih sekundah 
preložite v mrzlo vodo. Ta postopek 
ponovite še dvakrat. Poskrbite, da bo 
voda v drugo in tretje res vrela oz. 
mrzla. Tako bo hrustljavo res hrustljavo. 
Tako ohlajene in osušene kose piščanca 
rahlo nasolimo in popramo ter 
namažemo z olivnim oljem ali cvetličnim 
medom ali pa kar majonezo, kar vam je 
najljubše in pri roki.

• Pečemo ga na 1600C na spodnji rešetki 
do zlato rumene barve. V pekač damo 
na pol prerezano pomarančo, da bo lepo 
dišalo. 
• Zraven ponudimo sladko mandarinino 
omako. Sok mandarin zavremo in 
pustimo, da se tekočina malo zreducira. Po 
potrebi uporabimo malo zgostitvenega 
agenta Gustina, ki smo prej razmešali 
v žlici mrzle vode. Solimo, popramo in 
omako uravnovesimo z žlico ali dvema 
jabolčnega kisa. Ko se je že malo ohladila, 
jo zaključimo z malo masla.
• Seveda brez krompirjevega pireja ne gre. 
Da ne bo dolgočasno, zraven krompirja 
skuhajmo in spasirajmo še gomolj zelene 
ter zraven ponudimo rukolo, ki smo 
jo zdresirali z olivnim oljem in soljo, ter 
tako uravnotežimo pretežno sladkoben 
krožnik s kombinacijo grenkih okusov.

Hrustljavi piščanec po francosko 
Piše: Blaž Lušin

Kot mladi kuhar, ki svoje veščine nabiram v Vandru pod taktirko francoskega Chef-a Benjamina Launay-a, je prav, da pridobljeno znanje 
prenesem naprej na vse Vas drage bralke in spoštovani bralci. 

 
Omenjen krožnik je bil del dvohodnega menija z juho, 

predjedjo, dveh glavnih jedi in sladice v Kulturno Turističnem 
Centru Loški Potok, kjer letos organiziramo kulinarične večere 
za, če se preprosto izrazim, ‘revnega’ človeka. Ne bo manjkalo niti 
zanimivih kuharskih in razvedrilnih gostov. Prvi datumi in gosti so 
že znani, za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 
041 201 232 (Tjaša).

KTC je s svojimi povezavami in mladim kreativnim timom 
hišnih kuharjev z Vrhnike in ustvarjalcev KTC-ja priredil že 
prenekatero slavje in komične večere. Ne manjka niti angleških, 

poljskih pa še kakšnih turistov, ki jih z ugodnimi izleti vozijo in 
jih pobirajo od Kolpe pa do Alp, ter so tako že izvabili začudene 
poglede prenekaterih domačinov. Zagotovo lahko rečem, da 
se stanje na naših koncih v turistično/kulinaričnem smislu 
izboljšuje. Seveda ne smem pozabiti omeniti Gostišča Makšar, ki 
s svojo ponudbo sob utegne zanimati mimoidoče ali pa kar tako. 
Prostora je za dve zaključeni družbi istočasno s hrano po naročilu. 
Za petičneže pa bo poskrbel prvi butični hotel v Ribniški dolini: 
Boštjanova Hiša (Škrabčeva domačija). Oba sta tako kot KTC 
Loški Potok sofinancirana iz evropskih skladov.

7. septembra 2013 je v poznih 
popoldanskih urah v eni od 
proizvodnih hal zagorelo. Takrat je 
bila večina gasilcev še v Ribnici, kjer 
je potekalo tekmovanje Gasilske zveze 
Ribnica in Loški Potok. Z ognjenimi 
zublji se je borilo več kot 138 gasilcev

PGD Sodražica, PGD  Sveti Gregor, 
PGD Žimarice–Globel–Podklanec, 
PGD Zamostec, PGD Ribnica, PGD 
Vinice-Zapotok, PGD Dolenji Lazi, 
PGD Prigorica, PGD Otavice, PGD 
Mali Log, PGD Dolenja vas, PGD 
Nova vas, ki je posredovalo pri gašenju 
požara na strehi hale za proizvodnjo 
izolacijskih materialov podjetja Fibran 
Nord v Sodražici. Začetni požar na 

ostrešju so omejili okoli 3. ure zjutraj. Preko noči je bila postavljena 
gasilska straža. V nedeljo so odstranjevali streho in z vodo polivali 
posamezna žarišča. Vnela se je izolacija v strehi hale, kjer je dvojna 
streha, tako da je bilo gašenje še težje in nevarnejše kot običajno. 
Namesto ognja je bilo videti le dim, ki je uhajal iz strehe, zaradi 
nevarnih plinov pa so na streho lahko šli le gasilci z dihalno opremo.

Dne, 7. januarja 2014, smo se društva odzvala k povabilu na 
srečanje oz. praznovanje 10. obletnice Fibran Norda, ki se je odvijalo 
na Otočcu. 

Direktor Konstantinus Psaroulis je vsem sodelujočim 
prostovoljnim gasilskim društvom in Gasilski zvezi Ribnica podaril 
zahvalo za gašenje proizvodnje hale. PGD Sodražica se zahvaljuje 
direktorju Konstantinusu Psaroulisu in vsemu vodstvu Fibran 
Nord, ki je PDG Sodražici doniralo reševalno žago, ki nam bo še v 
večjo pomoč pri gašenju in reševanju požarov. 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!« 

Podjetje Fibran Nord d.o.o. doniralo reševalno žago PGD Sodražica
Piše: Jože Arko, predsednik PGD Sodražica
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Žive jaslice pri Novi Štifti
Piše: Jelka Pakiž

Tudi letošnji božični večer smo si lahko obogatili 
z udeležbo pri predstavitvi živih jaslic z naslovom: 
Pomagajmo Jezuščku. Mladi iz okoliških vasi Nove 
Štifte so nastopili v predstavi kot mizar, tesar, čevljar, 
šivilja, perica in pastir. Sedeli so okrog mize vsak s svojim 
orodjem oz. pripomočki za delo in pripovedovali, kako 
bodo pomagali Jezuščku, ki se je rodil na ta sveti večer 
v mrzlem hlevčku. Mizar je slišal, da se je Jezus rodil v 
Betlehemu in da počiva v revnih jaslicah, le s slamo odet. 
Sklenil je, da mu bo naredil nove, lepše jasli in mu jih 
mehko postlal, da bo Sinek božji v njih slajše spal. Tesar 
se je odločil, da bo Jezusu stesal zibelko, da ne bo v mrzlih 
nočeh trepetal od mraza. Ko bo Jezušček odrasel, mu bo 
čevljar izdelal čeveljčke, da bo varno hodil in se igral, da 
bo z njimi varen povsod, saj po solzni dolini tega  sveta 
bo trda in težka pot. Božja Mati je žalostna, ker nima 
pleničk, da bi povila svojega Sinka, ki v tej noči trpi hudi 
mraz. Zato mu bo šivilja sešila plenice, da bo Jezuščku 
toplo. V hlevčku ni vode, zato pa bo perica oprala srajčke 
in jih lepe, čiste, snežno bele dala Jezuščku. Pastir mu bo 
naredil novo piščalko, da bo nanjo piskal in bo pesem 
odmevala vsepovsod. In na koncu vsi skupaj sklenejo, da 
bodo pohiteli k Mariji in novorojenemu Detetu, ki čakata 
njihove pomoči. Jezus bo bogato poplačal trud in delo 
njihovih pridnih rok, zato ga vsi hvalijo, saj je On njihov 
Kraj in Bog.

Med posameznimi pripovedmi pa je pel Komorni 
zbor p. Stanislav Škrabec pod vodstvom br. Marijana 
Cvitka. Ob prepevanju pesmi Sveta noč je božje ljudstvo 
v procesiji odšlo v cerkev, kjer je eden izmed ministrantov 
položil Jezuščka v pripravljene jaslice pred oltarjem in 
pričela se je slovesna polnočna maša.

Podporna skupina za mamice
Pripravili: Nina Pirc Vovčko in Valentina Levstek v sodelovanju z 
Zavodom Iskreni.net, foto: internet

Pod okriljem Kluba Kresnička nastaja podporna skupina za mamice, ki 
pripravlja že prva srečanja, namenjena mamicam na porodniškem dopustu 
in njihovim dojenčkom. Preko uvodnih predavanj, izmenjave izkušenj in 
druženja bomo mamice iskale odgovore na vprašanja, ki se porajajo vsem 
staršem.

Vsaka mama si želi čim bolj spoznati svojega otroka, slediti njegovim 
potrebam, ga razumeti in začutiti ter ob tem ohraniti sebe in živeti umirjeno 
materinsko življenje. Ker pa to ni vedno enostavno, je dobrodošlo spoznanje, 
da v tem mamice nismo same. Skupina nam bo omogočila, da bomo pod 
strokovnim vodstvom izkušene zakonske in družinske terapevtke delile 
svoje izkušnje, veselje in stiske z drugimi mamicami. Druga drugi bomo 
pomagale vzpostaviti pristen in sproščen odnos z dojenčkom, ki bo odnos 
varne navezanosti in vzajemne uglašenosti. 

Naša srečanja bodo potekala aprila in maja, ob četrtkih od 9h do 11h, v 
pastoralnem objektu, na njih pa bomo iskale odgovore na vprašanja, kot so:

• Kaj pomeni postati mama? 
• Kako vzpostaviti globlji odnos z dojenčkom?
• Kaj doživlja in kako se vede majhen otrok ob      
   različnih situacijah, kakšne so njegove potrebe? 
• Kako ob otroku graditi partnerski odnos in se      
   uresničiti kot ženska?
• Kako nadaljevati po izteku porodniškega   
   dopusta?

Mamice z dojenčki ste lepo vabljene, da se nam pridružite – potrudile 
se bomo, da bodo naša srečanja sproščena in prijetna. Za izobraževanje 
bomo pobrale manjši prispevek, preostanek krijemo iz sponzorskih 
sredstev in darov ljudi, ki se zavedajo pomena materinstva in družine. Za 
več informacij nam pišite na: mamice.kresnicka@gmail.com

Otroški pevski zbor letos na Gorenjsko
Zapis in foto: Jelka Pakiž

Otroški pevski zbor iz Nove Štifte pod vodstvom br. Marijana Cvitka je bil letos 
povabljen, da s svojim petjem sodeluje pri sv. maši v cerkvi sv. Andreja v Mošnjah 
na Gorenjskem. Cerkev, ki stoji tam že od 10. stoletja, velja za eno najstarejših 
na Slovenskem. Romanska bazilika z gotskimi in baročnimi predelavami ima 
ohranjene freske iz 15. stoletja. Župnijska cerkev sv. Andreja je obdana s starimi 
domačijami in še danes predstavlja središče vasi Mošnje. 

17 otrok pevskega zborčka je na nedeljo Svetega pisma s svojimi ubranimi 
glasovi pelo Bogu v čast in v veselje ljudi, ki so se ta dan zbrali pri bogoslužju. 
Skozi celotno sveto mašo smo poslušali njihovo prelepo petje „otroških” božičnih 
pesmi. Ob koncu so zapeli še tri pesmice, ki je sledil velik aplavz vernikov, ki so 
bili navdušeni nad njihovim nastopom. Izrazili so toplo zahvalo za tako čudovito 
petje, s katerim so vsem polepšali to nedeljsko dopoldne.  

K župniji Mošnje je do 21. stoletja spadalo romarsko središče Brezje. V letu 
2004, ob praznovanju 850-letnice fare, so v Mošnjah odprli Krajevni muzej, ki 
predstavlja zgodovinsko izročilo kraja. Muzej hrani dve zanimivi etnološki zbirki. 
Prva predstavlja dejavnosti v kraju, ki so zaznamovale razvoj vasi, druga pa bogato 
zbirko orodij in strojev za kmečka opravila. Ta muzej, ki stoji nasproti župnijskega 

doma, so si otroci z zanimanjem ogledali in 
ugotovili, da tudi njihove babice in dedki kar nekaj 
takih ali podobnih stvari še vedno uporabljajo pri 
svojem delu. Po sveti maši je p. Tadej vse povabil 
na topel čaj, potem pa so se otroci odpeljali še na 
Bled, se sprehodili okrog jezera, nahranili labode in 
račke, ki so priplavale do obale, potem pa odšli na 
zaslužene blejske kremšnite.

Zadovoljni in veseli, da so preživeli čudovit dan 
v medsebojnem druženju in naredili nekaj lepega 
tudi za druge ljudi, so se v zgodnjih popoldanskih 
urah vrnili domov.

18     SUHOROBAR                                                                                                                                                                      januar / februar 2014



OD TU IN TAM

Čas je zlato, čas je za vzgojo!
Piše: Ljubica Košir, foto: iz arhiva Kluba MM

Da je čas zlato, pravi že stari pregovor, da je potrebno vzgajati 
tudi danes, pa vemo vsi. Zares, vse čase in tudi danes, kljub napredni 
znanosti in tehniki, je čas vsakega izmed nas dragocen čas. Z njim 
zavestno razpolaga prav vsak izmed nas, tako mlajši kot starejši. 
Gotovo vsaka generacija svoj razpoložljivi čas preživlja drugače, 
različno, kar na nek način tudi bogati vsakega izmed nas. Živimo 
v času mnogih in hitrih sprememb, nakopičenih informacij, ki jih 
moramo dnevno urejati v naših glavah, kar nas 
včasih prav utruja, posebej starejše.

Pa vendar moramo biti tudi v današnjem 
času na strani tistih, ki si prizadevajo za 
lepši in boljši jutrišnji dan vseh nas, posebej 
najšibkejših, ki s poštenim delom skrbijo zase in 
za svoje družine, ki se ne pustijo ujeti v mreže 
nepoštenosti na račun izkoriščanja drugih … 
Temu lahko rečemo tudi življenje po desetih 
božjih zapovedih, saj je izrabljena beseda 
prave vrednote zelo širok pojem, ki si ga včasih 
razlagamo vsak po svoje.

Ker med nami odraščajo mnogi mladi, 
ki morda bolje od nas zaznajo, kaj so prave 
vrednote oz. kako živeti po desetih božjih 
zapovedih, je zelo pomembno, kako jih živimo 
starši, vzgojitelji, učitelji … Vemo, da je vzgoja stvar srca in je 
verodostojna le takrat, kadar sami izpolnjujemo tisto, kar bi želeli, 
da izpolnjujejo naši otroci.

Danes o vzgoji na različnih ravneh in v različnih smereh lahko 
slišimo in preberemo veliko, vendar vemo, da je vzgoja brez 
ljubezni kakor rastlina brez vode. Prava ljubezen do mladih zahteva 
veliko napora s strani starejših, v največji meri od staršev. Mladim, 
ki jim hočemo dobro in jih imamo radi, moramo ob pravem času 
postavljati prave meje, dajati jasna navodila, biti moramo dosledni 

Maticova etno hiša - pogled nazaj in želje za naprej
Piše: Ivan Šega

v svojem in njihovem ravnanju. Tako je učil in živel do zadnjega 
diha za mlade, veliki vzgojitelj, oče in učitelj mladih v 19. stoletju 
– sv. Janez Bosko, ki bi ga lahko poimenovali tudi zavetnik oz. 
vzornik naše Kresničke. Mnogi mladi pravijo, da je bil ta svetnik 
res »car«.

Da mladi zmorejo svoj dragoceni čas izkoristiti tako v svoj 
prid, kakor tudi v prid bližnjega, dokazujejo mnogi mladi, ki že 19 
let obiskujejo programe za mlade v Kresnički. Veliko jih je prav v 
svojem prostem času v različnih programih, ki jih izvajamo, odkrilo 
mnoge talente, nekateri celo svoj poklic. Gotovo njihova srečanja, 
ki jih vodijo »dobro podkovani« voditelji in animatorji, niso le 

naključni klepet, ampak so usmerjena v dejavno 
skupnost, ki vzgaja, ki sooblikuje rast mladega 
človeka za življenje in delo, tako v domačem 
kraju, kot v širši skupnosti. Nekateri mladi 
so pripravljeni žrtvovati zares veliko svojega 
prostega časa in mnogih talentov zato, da bi 
bil svet bolj prijazen, da bi na različne načine 
osrečili mnoge generacije.

Ker smo v minulem mesecu – 31. januarja, 
praznovali god našega vzornika sv. Janeza 
Boska, bom izkoristila to priložnost, da vsem 
Kresničkarjem tudi v bodoče zaželim obilo 
uspehov pri njihovem delu in v osebnem 
življenju. V imenu mnogih občank in občanov 
in tudi v svojem imenu, se iz srca zahvaljujem  
za vaš velik prispevek in dragocen čas,  ki ga 

darujete na področju preventivnega vzgojnega sistema mladih. 
Vsem tistim, ki ste bili, ki ste še dejavni in ki boste na novo dejavni 
v Klubu Kresnička, iskreno želim, da bi svoje dragocene izkušnje 
na področju vzgoje mogli in znali uporabiti tudi v svojih družinah, 
pri svojih otrocih, morda tudi v svojem poklicu, saj je že kar nekaj 
naših animatork in animatorjev zakorakalo v zakonski stan.

»Če mladi nimajo nikogar, ki bi se ukvarjal z njimi, kaj hitro 
postanejo bič za družbo,« je dejal sv. Janez Bosko. Tega se prav 
dobro zavedamo tudi mi, ki smo kamenček v mozaiku družbe.

       

Končali smo leto 2013. Prav je, da se ozremo v minulih 365 
dni in povemo, kaj si želimo, da   bi bilo v Maticovi etno hiši v letu 
2014.

Dejavnost MEH je v širši okolici marsikomu že dobro poznana. 
Prav je, da o njej zvedo tudi tisti, ki jo iz kakršnih koli razlogov manj 
ali celo nič ne poznajo. 

Kot vsako leto so bili tudi v preteklem letu obiski in ogledi 
muzeja. Število obiskovalcev se je glede na prva leta nekoliko 
umirilo; lani nas je organizirano obiskalo 649 ljudi. V maju se je 
Kompas Ljubljana, v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom odločil 
pripeljati v naš kraj in tudi k nam dva avtobusa izletnikov. Za obisk 
se je odločilo tudi Društvo bajtarjev z Velike planine, ki vsako 
leto obrede precej sveta in so zahtevni turisti. Pri nas so bili zelo 
zadovoljni! 

V poletju, zaradi dopustov in manj potovanj, obiski zamrejo. V 
zimskem času pa je neracionalno ogrevati prostor in imeti aktivno 
hišo. 

V juniju smo imeli slikarsko kolonijo ex tempore. V septembru 
je bila otvoritev razstave teh slik. Za tiste, ki še ne vedo, kaj smo 
s slikami počeli, naj povemo, da smo jih po zaključku razstave 
podarili Društvu Downov sindrom in Združenju poklicnih gasilcev 
Slovenije, ki zbira sredstva za zgraditev ptujske šole Dr. Ljudevita 
Pivka - za otroke s posebnimi potrebami. V ta namen je bil 
novembra v Slovenski filharmoniji dobrodelni koncert s prodajo 
teh slik. Internetna prodaja naših slik še vedno traja – seveda, če 
niso bile že prodane v zadnjih dneh, o tem nimamo podatkov. 

Organizirali smo štiri predavanja – dva pred dopusti in dva po 
njem – na temo: osebnostna rast. Vmes je bilo še nekaj srečanj v 
organizaciji Ljudske univerze Kočevje kot izobraževalni del šole za 
tretje življenjsko obdobje.

V juniju smo imeli predstavitev knjige z naslovom Mokarice, 
avtorja Ivana Šege, ki jo je založilo in izdalo Kulturno etnološko 
društvo Maticova etno hiša (KED MEH). Bili smo presenečeni in 
obenem počaščeni, da je JSKD RS uvrstil leto poprej izdano knjigo 
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Razgibana jesen Mladinskega kluba
Piše: Mateja Košir

Jesen je za člane Mladinskega kluba Sodražica vedno pestra in 
tudi v prejšnjem letu ni bilo nič drugače. Oktobra nam je Tony Cater 
Jazz Band pripravil Jazz večer, decembra pa so igralci in glasbeniki 
odigrali že deveto Dramsko-glasbeno mineštro. Priprave so bile 
kratke, a intenzivne, včasih naporne, drugič čisto sproščene. Bolj ko 
se je bližal 14. 12., bolj je rastla napetost. Čeprav ogrodje Dramsko-
glasbene mineštre trdno držimo že prekaljeni »mineštrarji«, nikoli 
ne vemo, kaj nam bo prinesla krstna uprizoritev nove Mineštre. 
Po prvem prizoru ni bilo med nastopajočimi ne duha in sluha o 
tremi, glasbeniki in igralci so si sproščeno podajali prizore in točke.  
»Živele razlike!«  nam je odzvanjalo v glavi po uspešno izpeljani 
prireditvi. Veseli smo bili vsake pohvale in lepe besede od gledalcev 
in prav to nam je spodbuda za nadaljnje ustvarjanje. 

z naslovom Profesor med pet najboljših od 32 predloženih del. 
Tudi v prihodnjem letu načrtujemo izdajo nove knjige istega 

avtorja, če nam bo le uspelo pridobiti sponzorje vsaj za tisočak ali 
dva. Preostanek stroškov bomo ‘pokrili’ sami. 

Če zaokrožimo dogajanje v MEH, ocenjujemo, da je njena 
aktivnost v tem delu sodraške občine in doline kot celote, dokaj 
živa. Seveda, kot povsod in vedno, jo krojijo tudi denarna sredstva. 
Kar nam na podlagi občinskega razpisa za prijavljen projekt 
dodeli Občina Sodražica, smo ji zelo hvaležni. Izvedba odobrenih 
projektov pa največkrat stroškovno presega dodeljena sredstva. 

Lahko rečemo, da mora društvo oz. njegovi ustanovitelji, k 
vsakemu projektu dodati še iz svojega žepa. Vendar, kar delamo, 
delamo z ljubeznijo, zato tudi žrtve niso tako boleče!

In kaj si želimo v naslednjem letu?

Načrtujemo obiske ogleda muzeja, organizacijo pete slikarske 
kolonije in razstave teh slik, morda srečanje literatov od Turjaka 
do Kolpe, predstavitev nove knjige … Seveda pa si želimo še 
dosti energije, s katero bi postorili vse to in še marsikaj.

Stane Hočevar praznoval 60. obletnico
Stane Hočevar, dolgoletni funkcionar in futsal 
zanesenjak, je 1. 1. 2014 praznoval 60. rojstni dan. Že 
vse od ustanovitve kluba KMN Sodražica 1972 je njen 
idejni vodja. Brez njega si je bilo vsa ta leta kar težko 
predstavljati rekreacijo, turnirje in poletno ligo pa še 

bi se kaj našlo. Vedno je bil aktivno zraven, pa če je zmogel ali ne, čas za 
nogomet si je vedno našel. Je pravi sinonim za mali nogomet, ki se je in se 
bo seveda v naših krajih še igral. 
Seveda je deloval vsa ta zadnja modernejša leta, ko je mali nogomet 
dobil novo ime tudi v futsalu, ko je pomagal ekipam pod imeni ADB Bar 
Sodražica, KMN Ribnica, MI&CO Extreme in Fragmat Extrem. Seveda 
pa že vrsto let skrbi za red in uspehe svojih veteranov, ki se še kar ne dajo. 

Vsi njegovi prijatelji, ki nam je pomagal, da imamo radi ta 
prelepi šport in ljudi okrog sebe, mu ob tej priložnosti iskreno 
čestitamo in mu želimo še veliko zdravja, zadovoljstva in dobre 
kondicije, da bo z nami še dolga dolga leta. Vse naj naj Stane!

Veterani, KMN Sodražica

Se še spomnite lanskega Vašega magacina in novic, ki jih je 
prenašal? Nismo ga uprizorili le v Sodražici, ampak tudi v Trenti, 
Dolenji vasi in na Pijavi Gorici. V vsakem kraju smo scenarij 
nekoliko prilagodili, da so bili gledalci obveščeni o njihovih 
lokalnih in aktualnih dogodkih. Vsa tri gostovanja smo si 
zapomnili po lepem in toplem sprejemu, gostovanje v Trenti pa 
tudi po adrenalinski poti domov. V najhujšem sneženju (lanska 
zima se je pokazala v vsej svoji veličini) smo se odpravili v ta 
odmaknjen, a prečudovit košček Slovenije in smo še zdaj hvaležni 
šoferju g. Klančarju, da nas je varno pripeljal nazaj. 

Tudi zadnja Mineštra ne bo ostala le v mejah naše občine. 
Obetajo se nam gostovanja in z veseljem bomo našo Mineštro 
predstavili še kje.  
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Povzetki tekmovanj
Člani se borijo v 2. slovenski futsal ligi. Trenutno zasedajo 

2. mesto s samo eno točko zaostanka. Trener Zoran Tesko je 
s svojim znanjem podkrepil zmagovalno motiviranost med 
igralci, ki z vneto borbenostjo v obrambi in dobrimi predstavami 
vratarja slovijo v sezoni z najmanj prejetimi goli. Med našimi 
najbolj razpoloženimi igralci je najvišje na listi vseh strelcev 
Matej Gregorič, ki je trenutno na 2. mestu. Po videnem po 
polovici sezone smo si 
s takšnimi predstavami 
še dodatno zaželeli 
igranja tudi med elitno 
druščino.

Selekciji U-21 in 
U-18 dokazujeta, da bo 
potrebno še veliko trdne 
volje, obilo motivacije, 
odrekanj, da bodo lahko 
nekoč bili glavni gradnik 
članskega moštva. U-18 
se pomerja v zelo obširni 
ligi, ki jo sestavlja kar 
21 ekip in so razdeljeni 
na 4 regijske skupine. 
Trenutno si delijo 1. 
mesto v skupini z vrstniki iz Škofje Loke. Nekoliko slabše kaže 
selekciji U-21, ki pa se izboljšuje iz tekme v tekmo. 

Izjemno smo ponosni na selekciji U-15 in U-13. Prva 
dokazuje iz tekme v tekmo, da jim nobeni vrstniki v skupini ne 
parirajo. Trenutno se na lestvici nahajajo na zgornjem mestu in 
niso oddali niti ene točke. Najboljši so v napadu in obrambi lige, 
dosegli so kar 50 zadetkov, prejeli pa zgolj 2 zadetka. Vsekakor 
hvale vredno. Selekcija U-13, jim je tesno za petami. Slednji prav 
tako zasedajo prvo mesto v svoji skupini. Vsekakor dokazujejo, 
da bodo nekoč tvorili ogrodje članskega moštva.

Ne smemo pa zapostaviti selekcij U-11, U-9, U-7 in U-5, 
naših najmlajših in najbolj simpatičnih članov. Marsikdo bi 
lahko izrekel, da so za njih treningi le igra z žogo, tekme pa 
druženje. Temu je res tako, treba pa je navesti tudi dejstvo, da 
so že v svojih letih dokazali voljo, timski duh, komunikacijo in 
motiviranje, mehke veščine, ki jih spodbujamo v našem društvu, 
namreč v adolescenci jim bo to še kako prav prišlo. Pri njih ne 
dajemo velikega poudarka na rezultate, ampak, da si vsak zasluži 
igro.

Ženska tekmovanja
Pomemben mejnik delovanja našega društva v letu 2013 je bil tudi 

ta, da se je v društvo včlanilo skoraj 60 deklic in deklet, ki pretežno 
prihajajo iz občin Ribnica in Sodražica in imamo tako oblikovane 
že 4 samostojne ženske 
vadbene skupine, 
v februarju pa se 
bo oblikovala že 5. 
skupina (mladinke, ki 
so sedaj združene kar 
s članicami). Ponosni 
smo tudi, da nas je v 
decembru doletela 
čast organiziranja prvega turnirja za članice, ki je veljal tudi prvič 
kot uradno državno člansko žensko futsal tekmovanje. S tem 
smo postavili prvi mejnik in uresničili idejo, ki je dokazala raven 
spoštljivosti in izkazovanju nogometnih veščin pri nežnejšem 
spolu. Trenutno naše članice zasedajo 4. mesto od 4 ekip v tem 
tekmovanju, iz tekme v tekmo pa dokazujejo željo po dokazovanju in 
s čedalje boljšimi igrami že osvajajo tudi točke. Na začetku januarja 
smo bili v ŠC Ribnica organizatorji turnirja NZS – Zimska ženska 
liga za dekleta U-13. Na turnirju sta nastopili kar dve naši ekipi, ki 
sta pokazali neverjetno željo po igri in uspešnih predstavah proti 
nasprotnicam. Ekipa iz Ribnice je nepričakovano brez prejetega gola 
in brez poraza zmagala na tako močnem turnirju in se uvrstila na 
zaključni turnir, ki bo 1. 2. v Radljah ob Dravi. Ekipa iz Sodražice je 
osvojila odlično 5. mesto. Da je bil turnir res močan, govori dejstvo, 
da je nastopilo kar 7 ekip, naše pa so bile boljše od vseh, tudi od 
klubov z daljšo tradicijo (Krim, Krka, Velesovo, Radomlje, Jevnica 
…).  

McDonald’s futsal Cup Celovec 2013
V decembru smo se udeležili McDonald’s Futsal turnirja v 

Celovcu, ki je bil za nas nekako največji organizacijski zalogaj, saj 
smo tja peljali kar 11 svojih ekip, skupaj z navijači pa več kot 240 ljudi. 
Tekmovanja so potekala od 26. do 30. decembra vsak dan za drugo 
kategorijo. Rezultatov na tem turnirju smo bili zelo veseli, saj so bili 
več kot zadovoljivi in nepričakovani. V ta namen se zahvaljujemo 
tudi podjetju Inotherm za finančno pomoč. Več si lahko preberete 
na naši uradni spletni strani.

Zahvaljujemo se vsem podpornikom, staršem, sponzorjem, 
igralcem ter igralkam in želimo vsem srečno predvsem pa 
zdravo novo leto.

ŠD EXTREM vstopa v leto 2014 z izjemnimi rezultati
Piše: Aljoša Kous, PR služba ŠD Extrem

V letu 2013 smo v ŠD Extrem zabeležili in obeležili kar nekaj novih mejnikov. Z veseljem sporočamo vest, da je v naše društvo 
včlanjenih že preko 250 otrok in mladine, vseh članov skupaj pa je že okrog 350. Našo razširitev smo pripeljali od Ribnice, 
Sodražice, Loškega Potoka vse do Blok in Loške doline. Aktivna vadba poteka že v 20 skupinah kar v 5 občinah. Selekcije, ki se 
razvrščajo vse od 5 let starih otrok pa vse do članov in članic dosegajo kar zavidljive rezultate na raznovrstnih tekmovanjih in 
turnirjih. V uradnih tekmovanjih panožnih zvez tekmujemo skupno kar s 17. ekipami (člani, U-21, U-18, U-15, U-13, 3 ekipe U-11 
in 3 ekipe U-9 od letošnje sezone dalje pa še v ženskih tekmovanjih: članice, mladinke, dve ekipi U-15 in dve ekipi U-13). Eden 
od mejnikov v letu 2013 je bil zagotovo ta, da smo se prvič pomerili tudi na mednarodnih tekmovanjih, in sicer skupno kar na 
18. mednarodnih tekmah (6x člani, 4x kadeti in 8x članice) in skupno zabeležili 9 mednarodnih zmag, en neodločen rezultat in 
8 porazov).
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Ribniška plavalca zastopala barve slovenske plavalne 
reprezentance
Piše: Miha KOREN, trener, foto: Chad in Jošt v Beogradu

Zimska futsal liga 
Sodražica 2013–2014
Piše: Vlado Vetrih

Tudi letos poteka v športni dvorani v Sodražici 
Zimska futsal liga Sodražica v organizaciji ŠD 
Extrem. V obeh kategorijah, veteranski in članski 
nastopajo ekipe iz petih občin, veteranska liga je 
sestavljena iz 5 ekip, članska pa iz 8. Tekmovalni 
format je v veteranski ligi enak kot lanski – 
dvokrožni ligaški sistem, medtem ko je v članski 
enokrožni sistem s končnico, kjer bosta nastali 
dve skupini – skupina za prvaka in tolažilna 
skupina. Do sedaj smo videli veliko dobrih tekem 
in tudi dvorana je ob posameznih tekmah bila 
solidno obiskana. Po odigranih sedmih krogih 
v veteranski kategoriji so v igri za naslov prvaka 
teoretično še štiri ekipe, v članski kategoriji pa 
se je zaključil redni del in dobili smo najboljše 
štiri ekipe, ki se bodo v končnici borile za naslov 
prvaka. 

Lestvica - Veterani
Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR TO

1 NK Velike Lašče 6 3 2 1 18 13 5 11
2 KMN Kot 6 3 1 2 18 18 0 10
3 KŠD Draga 5 2 2 1 17 12 5 8
4 KMN Sodražica 5 1 3 1 11 10 1 6
5 Pristava 6 0 2 4 9 20 -11 2

Lestvica - Člani
Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR TO

1 KMN Vodnar 7 7 0 0 39 11 28 21
2 KMN Kot 7 4 1 2 29 17 12 13
3 KMN Avtopralnica Petek 7 4 1 2 19 12 7 13
4 Globel 7 4 0 3 18 13 5 12
5 TŠD Gora 7 3 0 4 25 28 -3 9
6 TŠD Slemena 7 2 1 4 15 18 -3 7
7 ŠD Studenec 7 2 0 5 17 34 -17 6
8 NK Zamostec 7 0 1 6 15 44 -29 1

V Beogradu je potekal tradicionalni sedmeroboj narodov, 
v postavi reprezentance Slovenije tudi Chad Andoljšek in Jošt 
Pavlin.

V Beogradu se je med 5. in 7. decembrom 2013 odvijal kadetski 
plavalni sedmeroboj srednjeevropskih držav. Tekmovanja so se 
udeležili najboljši plavalci iz Srbije, Madžarske, Poljske, Romunije, 
Makedonije, Bosne in Hercegovine in Slovenije. Slovensko 
plavalno reprezentanco sta zastopala tudi ribniška plavalca Chad 
Andoljšek in Jošt Pavlin. Jošt je osvojil 6. mesto na 100 m in 200 
m prsno. Chad pa je osvojil 8. mesto na 100 m prosto, 9. mesto na 
50 m in 200 m prosto ter 11. mesto na 100 m delfin. 
Slovenska reprezentanca je osvojila končno tretje 
mesto za zmagovalci Madžari in drugouvrščenimi 
Poljaki.

Naporen in uspešen mesec za ribniške plavalce
Plavalna tekmovalna sezona je v polnem zamahu in 

tekme se vrstijo kot po tekočem traku. Ribniški  plavalci 
so v drugem delu novembra in v začetku decembra 
vsak vikend uspešno nastopali ter branili barve kluba.

Naporen mesec se je začel s tekmovanjem v 
celjskem bazenu Golovec 16. 11. 2013, kjer so naši 
plavalci nastopili na tradicionalnem tekmovanju za 
Pokal mesta Celja. Na zmagovalne stopničke so stopili 
med fanti Chad Andoljšek, ki je slavil na 100 m prosto  
in 400 m mešano, ter osvojil drugi mesto na 200 m 
prosto in tretje mesto na 50 m prosto. Slavil je tudi Jošt 
Pavlin na 200 m prsno in osvojil tretje mesto na 50 m 
in 100 m prsno ter 400 m mešano, Tim Zobec je osvojil 

tretje mesto na 50 m in 100 m hrbtno, Matej Padar pa je bil tretji na 
50 m delfin. Med dekleti je Lucija Kous slavila na 100 min in 200 m 
hrbtno ter osvojila drugo mesto na 50 m hrbtno. 

Že naslednji teden, 23. 11. 2013, so najstarejši ribniški plavalci 
nastopili v Kranju. V mlajši kategoriji je slavil Jošt Pavlin na 50 m 
in 100 m prsno. V starejši kategoriji med dekleti pa je Lucija Kous 
slavila na 100 m hrbtno. 

Najmlajši ribniški plavalci pa so 30. 11. 2013 nastopili na 
mednarodnem tekmovanju Miklavž v Ljubljani, kjer se je na drugo 
stopničko uspelo povzpeti Nadji Padar na 50 m prsno. Nadja pa 

je nato nastopila tudi v velikem finalu 
na 100 m mešano med dekleti starimi 
10 let, ter osvojila končno šesto mesto. 
V velikem finalu je med fanti starimi 10 
let nastopil tudi Vid Lovšin in tudi osvojil 
končno šesto mesto. 

Nato so se plavalci iz prestolnice 
države preselili še v prestolnico štajerske 
in 7. 12. 2013 nastopili na Božičevem 
Memorialu, kjer se je zopet na stopničke 
uspelo prebiti Nadji Padar. Nadja je 
osvojila 2. mesto na 50 m hrbtno, ter 
tretje mesto na 50 m delfin, 50 m prosto 
in v finalu na 200 m mešano. Na drugo 
stopničko je stopil tudi Vid Lovšin na 50 
m delfin.

ČESTITAMO!

Več o samem poteku lige in rezultatih pa na spletni strani http://zfls.sd-extrem.si/.
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ŠPORT

Rokomet mladih v Sodražici
 Piše: Miran Štupica, predsednik ŠD Sodražica

V petek, 7. 2. 2014, so ob 12. uri pred učenci OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica v novi 
športni dvorani odigrali prijateljsko rokometno tekmo učenci 8. in 9. razreda OŠ dr. 
France Prešeren iz Ribnice pod strokovnim vodstvom Stojana Gelzeta, bivšega aktivnega 
rokometaša RK Ribnica in pod budnim očesom priznanega sodnika Dušana Andoljška iz 
Sodražice.  Tekmo so na pobudo članov rokometne sekcije veteranov pri ŠD Sodražica pod 
vodstvom Andreja Pintarja odigrali z namenom promocije oziroma oživitve rokometnega 
športa v Sodražici.  Ta prelep šport ima namreč v Sodražici dolgo tradicijo, vendar je zaradi 
takih in drugačnih razlogov pred leti zamrl. Tako so se rokometni veterani iz Sodražice 
odločili, da poskusijo v Sodražici obuditi ta šport ter k vadbi privabiti čim večje število otrok 
iz osnovne šole. Zato so med njih s pomočjo vodstva osnovne šole razdelili vprašalnike z 
namenom, da ugotovijo, 
kakšen je interes med 
mladimi v Sodražici za 
vadbo rokometa. Vadba 
naj bi se pričela kmalu 
(termin še ni določen) in 
naj bi pa potekala vsaj v 
začetku brezplačno. 

Naj na tem mestu še 
enkrat k vadbi rokometa 
v Sodražici povabimo 
mlade iz Sodražice ter okolice. Interesenti se lahko javijo vodstvu osnovne šole ali pa 
direktno vodji rokometne sekcije pri ŠD Sodražica g. Andreju Pintarju na mobilni 
telefon 041 725 560. Hkrati vabimo vse zainteresirane nekdanje rokometaše in tudi sicer 
športnike za pomoč pri vadbi mladih, čeprav je treba vsem sporočiti, da bo na začetku 
vadba zastonj in bo posledično slonela predvsem na navdušenju vaditeljev. Kasneje naj bi 
se medsebojna razmerja uredila v skladu z veljavnimi predpisi, seveda na obojestransko 
zadovoljstvo.

Na koncu naj se zahvalim vsem iz OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, še posebej ravnateljici 
Majdi Kovačič Cimperman za podporo. Zahvala gre tudi že omenjenemu Stojanu Gelzetu 
iz Ribnice, njegovi ženi Valeriji, učencem osmih in devetih razredov OŠ dr. France Prešeren 
iz Ribnice, Dušanu Andoljšku za korektno sojenje in Stanetu Petriču kot časomerilcu.

Vojaki in veterani 
so tekmovali v 
smučarskem teku 
na Pokljuki
Piše: Borut Kozina, OZVVS

1. odprtega prvenstva veteranov vojne za 
Slovenijo v teku na smučeh, v sklopu 43. 
tradicionalnega tekmovanja Slovenske 
vojske, Policije in Civilne zaščite v 
patruljnem teku »Po stezah partizanske 
Jelovice« na Pokljuki, 11. 1. 2014, se 
udeležil tudi član Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Ribnica Anton 
Perhaj. V kategoriji nad 55 let je bil zelo 
uspešen, zasedel je 3. mesto. Lep uspeh in 
čestitke!

Vabilo na občni zbor 
Društva invalidov Ribnica
Društvo invalidov Ribnica vabi vse svoje člane 

na občni zbor društva, ki bo potekal 
v soboto, 22. 3. 2014, v gostišču Pugelj ob 11. uri. 

Letošnje leto je volilno, zato naprošamo svoje člane, da podajo predloge 
za kandidate za organe društva. Volilo se bo predsednika društva, člane 

upravnega odbora, predsednika nadzornega sveta in dva člana nadzornega 
sveta ter častno razsodišče. 

Obrazec za kandidaturo dobite v pisarni društva ob uradnih urah ali na samem 
zboru. Prijave za udeležbo na zboru članov zbiramo do 21. 3. 2014.  

Po uradnem delu bo sledila zabava z ansamblom Pojav. 
Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo v uradnih urah društva 
v ponedeljek in petek od  9.00 do 11.00 ure, na telefonski številki 836 11 69 ali 

po elektronski pošti di.ribnica@gmail.com.
Vljudno vabljeni!

Pavčkaste besede
Vsakdanje besede, običajne, 
v vsakdanjiku vztrajne in neomajne, 
nepogrešljive in vedno žive, 
pred ničemer trepetajoče, 
pa nežne, da ob njih zvenu 
niti dete ne joče. 
 
Besede, ki odkrivajo vzroke,
ki s strogo igrivostjo
razigrajo otroke,
jih potolažijo in občasno
obrišejo solzi,
ki po licih s počasno
hitrostjo hitita po koži.
 
A zlogi iz besednjaka 
neuklonljivega borca,
povzročajo rano - srčnega raka,
poklicno bol stihotvorca.
 
Pa da vas ne prestrašim, obljubljam:
le včasih, prav redko pride do tega,
saj beseda ni beda
in le malokdaj v zdravje posega.
 
Vsekakor beseda, čisto običajna,
raznih oblin, ozka, široka,
različnih dolžin, začasna in trajna,
je v Tončkovih pesmih prav smešna
in tudi v odraslem prebuja otroka.
A hkrati je resna,
prav resno globoka.

Žiga Lovšin
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OBUJAMO SPOMIN

Moja lučka
Piše: Anica Mihelič

Nekega dne se mi je 
s posebnim razlogom 
pred očmi iz hvaležnosti 
začela prepletati zgodba. 
Zgodba o moji lučki, ki je 
skromno, a velikodušno 
že moji mami osvetljevala premnogi dan v zadnjih letih življenja. 
Zdela se mi je to zgodba, vredna svojega nastanka …

Na hribu, kjer je nekoč mnogo let nazaj ljudi na njihovi poti 
pozdravljal le samotni križ, zdaj stoji cerkev Svete Družine. 
Majhna, a prisrčna cerkev kaže sledi rok, ki so s svojim pridnim 
delom vdahnile pristnost božjega domovanja. Kot zavetnik, ki 
budno bdi nad vrvežem pod seboj in že vsa ta leta opazuje, kako 
drobni potočki v dolini s seboj odnašajo zgodbe preteklih dni. 

Ena takih zgodb, vredna svojega nastanka, je tudi zgodba 
te osebe, ki je v dolini ali blizu nje preživela že skoraj stoletje. Iz 
velike družine izhaja njen začetek, kjer je kot edino dekle izmed 
osmih otrok doživljala vse dobro in slabo tistih dni. Gospa Vera 
vedno prevzeto ponazarja dogodke iz svoje mladosti, ko jim je 
kot mladi družini, kjer je bilo že tako ali tako težko priti do kruha, 
pogorela še hiša. Bili so dnevi pred, med in po vojni, časi, ko si 
bil ali pa ne. Vendar kljub vsemu ni bilo vse le slabo. V mladem 
dekletu je že takrat rasla želja po ustvarjanju, šivanju, ki jo je v letih 
zatem enostavno morala pustiti vnemar. Pozneje se je poročila s 
priznanim rezbarjem Dragom Koširjem in prišla v Jelovec. Rodili 
so se jima hčerka in dva sinova. En izmed njiju je prav danes 
naslednik očetovega dela. Leta 2010 ji je usoda vzela moža. Danes 
živi v družinski hiši, kjer jo na moževo delo spominja obsežen 
opus njegovih del. Svoje dni preživlja v majhni, a topli sobici, kjer 
končno spet dovoli svojemu pozabljenemu veselju priti na plan. 
Vedno z veseljem sprejme obiskovalca v svoj svet, ko po uri ali 
dveh klepetanja naenkrat ugotoviš, da se moraš posloviti. 

Spomnimo se dni, ko je hodila k naši mami na obisk. Držali 
sta se za roke in kot dva nebogljena triletnika v pogovoru o tistih 
minulih časih čutili spoštovanje in vso bridkost tistih preteklih 
dni. V duhu skupaj hodili po poti k Bogu in hkrati bili ena drugi v 
moralno podporo. Lepo je bilo čutiti tako povezanost in preprosto 
ljubezen do usode, ki se jo čuti le takrat, ko ni v bližini želje po 
materialnih dobrinah, ni več strmenja za čim in ni več drugega pred 
teboj kot nekdo s srcem. 

1. 1. 2014 je moja lučka, gospa Vera Košir iz Jelovca, praznovala 
okroglih 90 let, pa naj ji s to zgodbo izkažemo hvaležnost za tisti del 
človeške dobrote, ki jo je delila z marsikom, tudi z nami. 

Območna revija odraslih pevskih zborov 
in malih vokalnih skupin

Ribniška dolina poje 2014
mala dvorana OŠ Sodražica, petek, 28. februar 2014, ob 19. uri
Vabljeni.

VABILO NA OBČNI ZBOR

Vabimo vas na občni zbor Športnega 
društva Sodražica, ki bo v 

petek, 14. 3. 2014, ob 19. uri 
v prostorih PGD Sodražica.

Športni pozdrav!

Miran Štupica , predsednik ŠD Sodražica

100-letnica prihoda 
Frančiškanov k Novi Štifti - 2. del
Zapisala: Jelka Pakiž

Za Amrožem je prevzel vodstvo o. Edvard Ravstehar, za njim 
pa o. Ananija Vračko. Lepe božjepotne cerkve je bil zelo vesel, 
tako da je celo dejal, da dolgo ne bo potrebno nobenih popravil 
in da bodo lahko živeli samo za božjo pot. A človek obrača, Bog 
pa obrne. Že pet dni po tem je zadela Novo Štifto in njenega 
varuha nova nesreča, ki mu je prinesla novih skrbi in dela. 7. 
aprila 1925, na veliki četrtek, je začelo Marijino svetišče goreti. 
Patri so spovedovali, veliko ljudi je čakalo na svete zakramente 
in niti vedeli niso, da jim nad glavami gori cerkvena streha. Šele 
ko je pregorela vrv, na kateri je visela večna luč, so verniki postali 
pozorni. Požar je izbruhnil na strehi nad glavnim oltarjem in 
v hipu objel vso mogočno kupolo. Ta se je razgrela in obstajala 
je bojazen, da bodo vse umetniške slike postale žrtev plamena. 
Vendar pa se strah ni uresničil. Ko je požar ponehal in je bilo videti, 
da notranjost cerkve ni preveč trpela, so proti večeru v procesiji 
prenesli Najsvetejše nazaj v cerkev. V nekaj mesecih so streho 
pokrili s cinkovo pločevino. Očetu Ananiji je sledil o. Bernard 
Jamar, njemu pa ponovno o. Amrož Remec, ki je uspešno vodil 
Novo Štifto naslednjih šest let. Pozornost je posvetil tudi kapeli 
sv. Jožefa, ki je bila že dolgo zanemarjena in večinoma zaprta.

13. avgusta 1930 je bil pri Novi Štifti velik shod katoliških 
fantov in mož iz vse Ribniške doline, ki ga je s svojim obiskom 
počastil tudi na novo imenovani ljubljanski škof dr. Gregorij 
Rožman. To je bil prvi slovesni nastop na deželi v njegovi 
škofovski službi.

Pater Ambrož je že kmalu po prvi svetovni vojni z okoliško 
mladino ustanovil prosvetno društvo in novoštiftarsko godbo, ki 
jo je tudi sam vodil. Glasbila so bila tako draga, da jih je odplačeval 
še celo desetletje, po drugi svetovni vojni pa jih je nova oblast 
pobrala. Prosvetno društvo je večkrat pripravilo razne dramske 
igre, filmske predstave (pred drugo svetovno vojno je pri Novi 
Štifti p. Žan, Američan, ki je izhajal iz slovenske družine, v 
Cvarovem salonu večkrat prikazoval ameriške naravoslovne filme: 
na primer spuščanje lesa po umetnih vodnih kanalih, severna 
jezera…), miklavževanja in druge prireditve. Leta 1932 se je p. 
Ambrož udeležil ustanovitve gozdne zadruge. Njen namen je bil 
pospeševati gozdno gospodarstvo, izgradnjo cest in izobraževanje. 
Zadruga je bila med drugim zaslužna za med drugo svetovno 
vojno zgrajeno cesto do Nove Štifte in naprej na Veliko goro. 
Patri so okolišanom posredovali tudi svoja znanja in spretnosti pri 
vrtnarjenju, sadjarstvu, čebelarstvu itd. Se nadaljuje…
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MOJ POGLED

Inventurna politika in nova vlada 2013
Piše: Janez Arko, Gora (DSO Hrib)

Že julija 2012 sem napisal članek z naslovom Kriza in stavka. 
V njem sem kar dobro predvideval, kaj se bo v prihodnje dogajalo 
v naši državi. Potem pa je prišla višja sila – bolezen, ki me je 
začasno ustavila. Sedaj se je stanje nekoliko izboljšalo in časa 
imam dovolj za spremljanje medijev ene in druge strani ter za 
razmišljanje. Dobro misleči novinarji na RTV Slovenija (Rosvita 
Pesek, Slavko Bobovnik itd.) povedo resnico ali pa svoje goste 
v oddajah dobro zaslišujejo. Tako marsikdo raje ne odgovori na 
zastavljeno vprašanje ali pa olepša dejansko stanje.

Napovedane demonstracije so se uresničile in sesule prejšnjo 
vlado. Nastopili so botri iz ozadja – Kučanov Forum 21 in tudi 
Janković, ki ni mogel sestaviti vlade, je pa drugače prišel na vrh 
in se tako zaščitil. Fiskalno pravilo so morali sprejeti in ga vpisati 
v ustavo, čeprav se ga ne držijo. Torej kršijo tudi ustavo in se še 
naprej zadolžujejo zaradi ohranitve socialnega miru. Koliko je pa 
brezposelnih? Toda prišla bo ura resnice, tudi za medije. Najprej 
bosta na vrsti RTV Slovenija in časnik Delo, ki ne bosta zdržala 
postjugoslovanstva. Ljudje ne verjamemo več medijem, ki vsak 
dan manipulirajo z nami in nam perejo možgane. Toliko časa 
bodo imeli moč, dokler jih bodo “naročniki” Forum 21 lahko 
financirali. Zato je nastala tako velika finančna luknja v bankah, 
ki so jo prav ti ljudje izkopali z nerealnimi krediti. Gradijo si 
ogromne vile na nedovoljenih parcelah in veliko denarja so 
odnesli tudi v bančne oaze, pri nas pa je revščina. Tudi tajkuni 
izhajajo iz njihovih vrst. Sprejeli so zakone, ki malim ljudem niso 
naklonjeni, za svoje žepe pa so poskrbeli. Vsak dan se kaj novega 
odkrije. Kot pravi minister Gregor Virant padajo okostnjaki iz 
omar. Za vsako ceno hoče varčevati pri občinah in jih ukinjati. To 
mu ne bo uspelo. Rajši bomo njega odstranili iz vlade, občine pa 
naj ostanejo takšne, kot so. Če bo potrebno, se bomo državljani 
tudi uprli.

Sprejeli so zakon o obdavčitvi nepremičnin, ki bo še 
posebej prizadel slovenskega kmeta in podeželje. Vse kmetove 
nepremičnine bodo obdavčene in nekatere nerealno ocenjene 
bodo imele zelo negativne posledice. To bo vodilo v zaton 
slovenskega kmetijstva. A le kmetijska pridelava preživlja vse 
prebivalstvo. Nihče od mladih ne bo hotel prevzeti kmetije, ker že 
vnaprej vidi, da bo njegovo delo najslabše plačano in nič cenjeno. 
Predstavljam si, da so kmetove nepremičnine državna last, kmetje 
pa njeni najemniki, ki naj bi državi plačevali najemnino. Naši 
liberalni oblastniki nas vodijo nazaj v povojno leto 1948/49 v 
svinčene čase revolucionarne gverile. Tedaj so bili kmetje še prav 
posebej na udaru. Vlada se ne zaveda, da si s tem tudi sama sebi 
koplje jamo. Preostalo gospodarstvo stagnira in se ne razvija. 
Tako pokvarjene ljudi brez vsake vesti, ki so v slovenski vladi, je 
težko najti. Tako ne bo šlo več dolgo naprej. Skrajni čas je, da se 
zganejo kmetje in obrtniki ter naredijo red, če je potrebno tudi na 
silo. Levičarski liberalni oblastniki se sploh ne zavedajo, česa so 
zmožni složni kmetje in obrtniki.

Kaj se dogaja v slovenskem zdravstvu? Prikazujejo se 
gromozanske izgube, čakalne dobe so dolge, zdravil ni, zapirajo 
oddelke itd. Po drugi strani pa je prisotna korupcija, ki je spodnesla 
s stolčka ministra za zdravje, ker ni imel zadostne podpore vlade. 
Prvi minister je odstopil že po štirih dneh, ker so ga dobili na laži.

Predvideva se že tretja interpelacija ministra Omerzela, ki 
jo bo verjetno uspešno prestal, saj ga bo podprla levica. Vse, kar 

opozicija predlaga, je zelo težko podprto in odobreno. Minister 
ponovno išče posojilo, ker zmanjkuje sredstev. Vozimo se po napol 
podrtih mostovih. Gradi se TEŠ 6, ki je dosegla že podvojeno ceno. 
Obeta pa se že vnaprej obratovanje z izgubo. Tako draga naložba, 
potem pa še izguba v obratovanju. V vladi so ljudje z magisteriji 
in doktorati, a očitno ne znajo računati do 10. Na tak način se bo 
sesula tudi vlada Alenke Bratušek in sicer kot psihično razglašen 
orkester, ki nam bo še za prihodnje rodove pustila veliko bančno 
luknjo. Zame je samo en zakon, ki vedno velja in sicer kalkulacija 
je določitev cene po predvidenih stroških. Tega pa naši ministri 
očitno ne vedo.

Ker sem že omenil zdravstvenega ministra, ki je odstopil, 
je ravno v zdravstvu krivda za naše razmere. Če malo humorno 
zaključim moje pisanje, so za vse krivi naši zdravniki. Zakaj?

Zdravniki se hvalijo, kaj vse znajo, zdravijo, klonirajo, umetno 
oplojujejo, mečejo še nerojene otroke v kontejner itd. Pa se pohvali 
ameriški zdravnik: »Pri nas je človeku stroj zdrobil roko. Tri dni 
smo jo iskali in sestavljali. Po uspešno zaključenem zdravljenju 
človek sedaj igra prvo violino v orkestru.« Ruski zdravnik pravi: 
»Človeka je povozil vlak in izgubil je obe nogi. Pobrali smo vse, 
kar je ostalo in sestavili nazaj. Po zaključenem zdravljenju človek 
že igra nogomet v prvi ligi.« Slovenski zdravnik pravi: »To ni nič v 
primerjavi s tem, kar smo mi naredili. Pristal je helikopter in nekdo 
je stekel proti njemu, ko se je elisa še vrtela in mu z vratu odbila 
glavo. Ni je bilo moč nikjer najti. Na bližnji njivi smo opazili buče, 
ki so tam rasle in eno primerno vzeli ter vse lepo zašili. Pacient je bil 
malce dlje v bolnici, sedaj pa je že minister v naši vladi.«
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VAŠA STRAN

Tudi v letu 2014 bomo odvoz kosovnih odpadkov 
izvajali po sistemu »na poziv« oziroma enako, kot smo ga 
v letu 2013. To pomeni, da lahko enkrat na leto naročite 
brezplačni odvoz  kosovnega odpada v skupni količini 3 m3. 
Naročila sprejemamo na telefonskih številkah 01/835 90 
80 in 01/836 11 38 ali na e-pošto: komunala.ribnica@siol.
net. Brezplačni odvoz kosovnih odpadkov velja izključno za 
gospodinjstva, ki redno plačujejo smetarino.

Naprošamo vas, da pri oddaji naročila odvoza kosovnega 
odpada podate podatke o naročniku in navedete dejansko 
količino in vrsto odpadkov. Najkasneje v roku štirinajst dni 
od prejetega naročila vas bomo poklicali in vam sporočili 
točen datum in približno uro odvoza vaših odpadkov. Na 
dogovorjeni dan boste pripravili odpadke za odvoz. 

V primeru, da boste imeli odpadkov več kot 3 m3, se bo 
razlika zaračunala po veljavnem ceniku.

 Vse občane, ki vozite odpadke v naš Zbirni center, 
naprošamo, da se držite uradnih ur Zbirnega centra in da 
ne puščate odpadkov na dvorišču. Opozarjamo vas tudi, da 
morajo biti odpadki, ki jih pripeljete v Zbirni center pravilno 
ločeni in pripravljen za oddajo (embalaža od bal za seno – 
čista, salonitne plošče – zložene na paleti in ovite s folijo, 
avtomobilske pnevmatike ločene od platišč, električna in 
elektronska oprema nepoškodovana (škodljivi izpusti v 
okolje)…).
 
Delovni čas Zbirnega centra:

Ob enem vas obveščamo, da imamo nove telefonske številke:

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon 
01/835 90 80 ali nam pišite na e-pošto: komunala.ribnica@siol.net.

Letni delovni čas Zbirnega centra od 16. 3. do 31. 10.
Pon., sre., čet., pet.; 07:00 – 15:00
Torek 11:00 – 19:00
Sobota 08:00 – 12:00

Zimski delovni čas Zbirnega centra od 1. 11. do 15. 3.
Pon., sre., čet., pet.; 07:00 – 15:00
Torek 9:00 – 17:00
Sobota 08:00 – 12:00

UPRAVA T 01 835 90 80 | F 01 836 06 50
OBRAČUN STORITEV T 01 835 90 82
TEHNIČNI SEKTOR T 01 835 90 86 | GSM 051 682 405
OPERATIVNI  SEKTOR T 01 835 90 85 | GSM 041 513 329
CESTNI  SEKTOR T 01 835 90 87 | GSM 041 725 958
CESTNA SLUŽBA T 01 835 90 88 | GSM 041 903 109
POGREBNA SLUŽBA GSM 031 663 060 | GSM 041 665 191

Kako oddati kosovne 
odpadke iz gospodinjstva 
v letu 2014?

Igrate inštrument?  
Radi pojete? 
Ali pa imate preprosto le radi glasbo?  
Če ste si na vprašanje odgovorili z da, 
bo to pravo mesto za vas. 
Naj se vam predstavimo.

Klub harmonikarjev Urška sestavljamo mladi in starejši, ki 
nam pomembno vlogo v življenju  igra glasba. Petkove večere si 
dvakrat mesečno pri Urški v Zamostcu popestrimo z igranjem na 
inštrumente, petjem in vsesplošnim druženjem. Udeležujemo 
se različnih dogodkov in prireditev, na katerih pokažemo svoje 
znanje in sposobnosti. V letu 2013 smo sodelovali na Tržnem 
dnevu v Sodražici, na Ribniškem semnju, na prireditvi Kdor zna, 
naj igra in gasilski veselici  v Loškem Potoku. Organizirali  smo 
tradicionalno tekmovanje harmonikarjev, na katerem smo poleg 
najboljšega harmonikarja  prvič izbrali tudi pevski talent Urške. 
Priredili smo 11. revijo domačih ansamblov, v sklopu katere je 
svojo 10. obletnico praznoval ansambel Ribniški Pušeljc. Pri Urški 
v Zamostcu se je v mesecu decembru odvijala tudi prireditev 
Zaigraj na vasi. Na prireditvi sta se nam bolje predstavili dve še 
sveži skupini Veseli Morostarji in Enosmerna ulica.

Člani Kluba harmonikarjev Urška vabimo vse ljubitelje 
glasbe, da se nam pridružijo in se veselijo z nami.

Vabljeni.
 

NAREDITE KORAK ZASE, KORAK V 
KORISTNO SPREMEMBO ZA ZDRAVO, 
PROŽNO TELO, POZITIVNE MISLI IN 

ČUSTVA. ZAŽARITE S SVEŽO ENERGIJO 
NOVIM CILJEM NAPROTI.

Vabljeni na PRENOVLJENO JOGO, 
ki vam ponuja vse na enem mestu: krepitev, 

raztezanje, sproščanje mišic; tudi s športnimi rekviziti
(trak, žoga, uteži). S pravilnim dihanjem so učinki večji.

Znebite se stresa, dvomov in mnogih zdravstvenih težav. 
Spoznajte sebe, odkrijte svoje razsežnosti in sposobnosti.

Pričnite uporabljati tehnike, ki jih redno izvajajo uspešni 
ljudje, športniki, tudi naš državni in svetovni prvak in 

rekorder v apnei Samo Jeranko.
Prvi obisk je brezplačen, v OŠ dr. Ivana Prijatelja ob 

ponedeljkih, ob 19.00. 

Informacije na M: 041 397 789 ali 041 316 989;
 www.jogaribnica.si

 darinka.suljevic@guest.arnes.si

Podprite velike energijske spremembe, ki se dogajajo 
v tem letnem času. Naučite se preizkušene tehnike, da 

boste spomladi zažareli s pomlajenim obrazom, lahkotnim 
telesom in prijetnim notranjim počutjem.

Vabljeni na BODY FACE TRAINING, 
vadbo obraza in telesa.

Prvi obisk je brezplačen, v Ribnici. 
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Novičke iz knjižnice
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Minila sta dva meseca in ponovno se Vam oglašamo z Novičkami 
iz knjižnice. Na novembrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili 
pravljici z naslovom Rokavička in jo kasneje likovno upodobili. 
Decembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice 
Dvanajst mesecev. Mali nadebudneži so izdelovali novoletne 
okraske.
Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali med knjižnimi 
policami in našli marsikaj zanimivega!

DI MORRISEY
Kamor te vleče srce

To je zgodba o pogumu in odločnosti slediti 
svojemu cilju in sanjam. Z njo je avtorica postala 
najbolj priljubljena avstralska pisateljica. V 
slovenščino je že preveden njen roman Barra Creek.

Na svoj enaindvajseti rojstni dan ima Queenie Hanlon vse, kar si 
želi, tudi ljubezen prikupnega kavboja Terrancea Hamiltona. Je 
lepa, bogata in inteligentna hči na Tingulli, znamenitem posestvu 
v avstralski divjini. A že leto kasneje je njeno življenje v razsulu. 
V nesrečah, ki jim ni videti konca, izgubi vse, kar ji je drago. Vse, 
razen Tingulle, doma njenih prednikov in kraja, kamor jo vleče 
srce. In zdaj ji grozi, da bo izgubila še to.

LINDA HOWARD
Razdvojena

Susan Blackstone spozna karizmatičnega neznanca 
na slavnostnem plesu. Ob njem po petih letih, 
odkar je nepričakovano tragično umrl njen mož, 
prvič začuti strast in hrepenenje. Izkaže se, da je 

skrivnostni lepotec njen sorodnik, ki je kot prava »črna ovca« 
družine v preteklosti povzročil njenim sorodnikom po moževi 
strani veliko sivih las in neprespanih noči. Nikomur ni jasno, zakaj 
se je vrnil in kaj naklepa. Vse to seveda zanima tudi Susan, ki pa 
mora pri sebi ugotoviti še, ali se ji zdi skrivnostnež tako privlačen 
samo zato, ker je osamljena, ali se za vsem skupaj skriva še kaj več.

GAELEN FOLEY
Hudič se poroči

Na tihem angleškem podeželju, daleč od 
londonskih spletk, si Lizzie Carlisle počasi zdravi 
svoje strto srce in se v celoti posveti svoji novi 
službi spremljevalke vdove po vikontu Strathmoru 

– dokler njenega mirnega življenja ne obrne na glavo obisk ‘Devila’ 
Strathmora, starkinega neukročenega nečaka, ki je nevarno čeden 
moški, katerega izprijen sloves skriva trpinčeno dušo. Devlin 
Kimball, lord Strathmore, je dolga leta preživel na odprtem morju 
in se skušal sprijazniti s tragedijo, ki je terjala življenje njegove 
družine. Zdaj pa je odkril temno resnico za tako imenovano 
nesrečo in prisega maščevanje. Nikakor se ne namerava poročiti – 
dokler ju z Lizzie v to ne prisili njegova ekscentrična teta. Devlinu 
se tako na pot maščevanja postavi trmoglava, vendar tako mamljiva 
gospodična Carlisle. Njena strastna nrav se kosa z njegovo, ker pa 
je bila Lizzie že razočarana v ljubezni, ne bo sprejela nič manj od 
resnične predanosti.

TASHA  ALEXANDER
Za razbitim steklom

Anglemore je umirjen dom prednikov Colina, 
moža lady Emily Hargreaves. Toda veličasten mir 
podeželskega življenja je uničen, ko v sobo skozi 
dvokrilna vrata, ki vodijo iz vrta, plane sosed – 

markiz Montagu, in se mrtev zgrudi pred osuplo družbo. Kdo je 
imel motiv za umor mladega aristokrata? Ljubka sestrična, ki se 
je počutila ogrožena zaradi njegove zaroke? Prijatelj z Oxforda, 
katerega je po krivem obtožil goljufanja? Spletkarska vikarjeva 
hčerka, ki jo je brez sramu zapeljal? Ali pa sorodnik, za katerega 
ni nihče vedel in si očitno lasti naziv markiza Montaguja? Kdo je 
skrivnostna ženska, ki so jo videli sprehajati se z njim v trenutkih, 
preden so ga brutalno umorili? Sled popelje bralca v olepšan svet 
britanskega dvorca in pod stopnice do služabnikov, ki poznajo vse 
skrivnosti. Skrivna preteklost družine in prepovedana strast so 
namigi v uganki, ki jo lahko reši le lady Emily.

SIMON BECKETT
Šepet mrtvih

Po bližnjem srečanju s smrtjo se dr. David Hunter 
vrne na tennesseejsko raziskovalno postajo, tako 
imenovano Farmo trupel, kjer je pridobil večino 
svojega znanja. Naostriti želi svoje forenzične 

sposobnosti in si dvigniti samozavest. Toda potem v gorski koči 
odkrijejo mučeno in do nerazpoznavnosti razpadlo truplo. Hunter 
se na prošnjo nekdanjega mentorja in direktorja raziskovalne 
postaje pridruži preiskavi umora kot opazovalec. Na kraju zločina 
najdejo prstni odtis in določijo osumljenca, a Hunter ima občutek, 
da se morilec le igra z njimi. Ko pa se pojavijo še druga pohabljena 
trupla in namigi, jim postane jasno, da je blaznež tudi forenzični 
strokovnjak.

CHERYL STRAYED
Divja

»Ženska s praznino v srcu. To sem bila.« Tako se 
opiše Cheryl, ki je 22-letna izgubila mamo, družino 
in sebe. V trenutku brezupa je sklenila, da se bo 

podala na mogočno Pacifiško gorsko pešpot, ki vodi skozi puščave, 
po zasneženih vrhovih in nedotaknjenih gozdovih zahodnega roba 
ZDA. Šla je sama, brez pohodniških izkušenj. Na izjemni turi, ki 
ji včasih niso bili kos niti veliko trdnejši pohodniki, so jo skušale 
pasti žive in nežive narave, neizprosne vremenske razmere in 
Pošast, gromozanski nahrbtnik, ki ga je komajda zmogla dvigniti 
s tal. Spoznavala je redke pustolovce, gluho samoto, bajno lepoto 
narave ter na koncu vendarle spoznala in našla – sebe. Pot do 
védenja, da zna, da zmore in da se splača živeti, je prelila v doživeto 
in duhovito pripoved, ki jemlje dih, navdaja s spoštovanjem in 
kar kliče k temu, da bi podobno pustolovščino doživeli tudi sami. 
Knjiga razkrije veliko zamolčano resnico o odraslosti – marsikaj 
v življenju se ne izide tako, kot bi hoteli, pa vseeno zmoremo in 
moramo preživeti.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti! Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Čim lepše in 
prijetneje preživite preostanek zime in na svidenje do prihodnjič!
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