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NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 2. junij 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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Prireditve in mi
Piše: Darja Vetrih 

Po letu in pol, odkar je Športna dvorana Sodražica prvič odprla svoja vrata, se 
prireditve v njej kar vrstijo, kar dokazuje, da je bila investicija upravičena. Tako je poleg 
številnih tekem  letos gostila 1. finalno tekmo Državnega prvenstva v futsalu U18, 
tekmovalcev v malem nogometu, starih do 18 let. Gostujoči navijači ormoške ekipe so 
ozračje pred dvorano in po dolini segreli že uro pred tekmo in s svojim skandiranjem 
»Ormož, Ormož« spodbudili marsikaterega domačina, da je prišel bodriti domači 
Extrem. Organizator je naštel na tribuni nad parketom 200 obiskovalcev.

Športna dvorana zagotovo pomeni poživitev dogajanja našega kraja. Gostovali 
smo tudi Državno prvenstvo v košarki za paraplegike, junija pa se bo na našem 
parketu odvijalo še državno prvenstvo mažoret – NBTA-SI. Poleg večjih športnih 
tekmovanj so v dvorani tudi številna manjša in kadar so na parketu otroci, se običajno 
v kraju zadržujejo tudi njihovi starši, babice, dedki, tete …, ki pridejo bodrit svojega 
športnika. Mimogrede - vsa ta »spremljevalna ekipa« je prej ali slej tudi žejna, morda 
tudi lačna, kar verjetno pomeni tudi kak evro več za gostince na Trgu.

Športu sledijo tudi kulturna dogajanja. Že res, da čisto vse prireditve niso tako 
dobro obiskane, vendar glede na številčnost ponudbe, mora imeti organizator res 
dober recept in pa vztrajnost, da privabi posameznika na prireditev. To je zagotovo 
uspelo Tamburašem, Harmonikarjem, pa tudi Mladincem. Kar dobro gre tudi 
dobrodelnim prireditvam in zadnja, v organizaciji Lions kluba iz Ribnice, je imela res 
številno občinstvo tudi iz krajev izven naših občinskih meja. Upravičeno. Nastopajoči 
so nosili znana imena, povezovanje programa v izvedbi DramŠpila iz Ribnice pa je 
bilo naravnost odlično.

Že tradicionalno pripada izvedba prireditev ob večjih državnih praznikih osnovni 
šoli. To se nam zdi povsem samoumevno, vendar iz drugih krajev dobivamo informacije, 
da drugje temu ni tako. Prav tako si pri nas kar težko predstavljamo organizacijo in 
izvedbo tudi drugih prireditev brez sodelovanja s šolo, bodisi pri programu bodisi pri 
organizaciji. Zagotovo se pod streho šole nahaja največ ustvarjalnega potenciala v 
našem kraju, tako med otroci kot odraslimi. In kje drugje, če ne prav pod to streho, 
naj rastejo in nastajajo umetnost, šport in druga znanja? In kje drugje kot na domačih 
prireditvah, naj se ti akterji najprej izkažejo?

Prav je, da podpiramo vaško in domače. Ob tem se lahko upravičeno zavedamo, 
da prav »vaško« danes vse večkrat prerašča krajevne meje in postaja regijsko, če že ne 
državno. Prav je, da se zavedamo, da smo majhni, vendar je prav, da ob tem vemo, 
da zaradi tega nismo manjvredni. Prav je, da delamo majhne korake, in da podpiramo 
tiste, ki so z veliko majhnimi koraki prispeli že daleč.

Nedolgo tega sem ob poslušanju mladih glasbenikov ribniškega simfoničnega 
orkestra pomislila: »Koliko ur, mesecev, let je vsakdo izmed članov orkestra vložil 
v to, da se sedaj vse skupaj sliši tako dovršeno?« Mar ni tako z vsako dejavnostjo, 
ki žanje uspehe? Za vsakim nastopom, za vsako prireditvijo stojijo posamezniki, ki 
vložijo v izvedbo in organizacijo čas in energijo, največkrat svoj prosti čas. Tem večja 
je prireditev in tem večji je uspeh, večja je žrtev.

Ali lahko obiskovalci prireditev to poplačamo? Lahko. Najprej z obiskom, nato z 
aplavzom. V našem kraju in bližnji okolici se veliko dogaja. Hvala vsem sodelujočim. 
Pa še tole - pod površjem že »brbotajo« Psoglavski dnevi. 

3 ŽUPANOVA STRAN
 Gospodarno voditi

4 AKTUALNO
 Iz seje Občinskega sveta
 Gradnja infrastrukture
6 IZ POSLANČEVE   
 ZAPISNICE
 Jože Tanko: Patria
 Ljudmila Novak: Davek

8 DRUŠTVA
 Čistilna akcija
 V kuhinji s Šedržankami
 Šedržanke na    
 gostovanju…
 …v medijih in doma

10 JUBILEJ
 90 let Štefke Arko

11 KULTURA
 Otroško gledališča
 Ribniški pevski zbori

12 USPEŠNO
 Dobrodelni koncert Lions
 Ivano Čampolini –   
 superdžek

13 UPOKOJENCI
 Novice iz društva

14 VRTEC / ŠOLA
 Priklicali pomlad

15  OBLETNICI
 100 let Frančiškanov
 50 let Glasbene šole

16 ŠPORT
 Zaključek Zimske lige 
 ŠD Extrem na najvišjih   
 stopničkah
 DP v košarki na invalidskih  
 vozičkih
 Jan Arko priplaval do   
 medalj

20 OBVEŠČAMO

22 VAŠA STRAN

23 NOVIČKE IZ KNJIŽNICE



ŽUPANOVA STRAN

marec / april 2014                                                                                                                                                                               SUHOROBAR     3 

Gospodarno voditi
Piše: Blaž Milavec, župan

Večkrat o kom slišimo, da vodi 
svojo domačijo ali podjetje gospodarno 
ali nasprotno negospodarno. Kriterij 
gospodarnosti sicer ni nekaj novega, prej 
gre za nekaj retro, v resnici pa je konstanta. 
Že stari Rimljani so vzpostavili standard 
dobrega gospodarja, ki se je v svojem 
bistvu ohranil do danes. Ta vidik, ki je 
sicer bistveno bolj kompleksen, kot se zdi 
na prvi pogled, je zlasti na podeželju zelo 
pomemben dejavnik pri ocenjevanju dela 
nekoga ali neke organizacije. Seveda ni 
naključje, da je ta kriterij bližje ljudem, ki so 
prisiljeni v svojem vsakodnevnem življenju 
delovati po njem. To zlasti velja za tiste, 
ki se ukvarjajo s kmetijstvom, obrtjo in 
podjetništvom, skratka realni sektor. Veliko 
manj se dotakne ta kriterij javnega sektorja, 
kjer prevladujejo drugi kriteriji, ki temeljijo 
na vrednotah pomembnosti zagotovitve 
neke dobrine, manj pomembno pa je, 
koliko to stane oz. kako se pride do njih. So 
področja, kjer je takšno gledanje potrebno 
in upravičeno, da se lahko zagotavljata in 
ohranjata vrednoti pravne in še bolj socialne 
države. Žal pa je marsikje to le izgovor za 
ubranitev svojega finančnega položaja, 
ugodnosti in privilegijev. 

Ker je naša država že kar nekaj časa 
ujeta v primežu gospodarske in socialne 
krize, bomo morali v javnem sektorju 
dati temu kriteriju pomembnejše mesto. 
Vsekakor to ne pomeni, da bi morali vsa 
področja presojati ali se nam kaj splača 
ali ne, kar ni bistvo tega načela, ampak 
predvsem to, da se je tudi pri zagotovitvi 
dobrin oz. storitvah javnih služb potrebno 
ravnati gospodarno. Ker je nadvse lahko 
ocenjevati druge in presojati neka področja 
na splošno, dajmo ta vidik pogledati tudi 
konkretno na naši občinski ravni. Verjetno 
nobeden ne pričakuje, da bi bil do samega 
sebe prekritičen, si bom pa dovolil podati 
subjektivno oceno. Pri oceni delovanja 
institucije kot, je npr. občina, je potrebno 
izhajati iz okoliščin, ki določajo njen pomen 
in njeno delovanje. Tu so trdno postavljeni 
in togi okvirji zakona in drugih veljavnih 
predpisov ter pravnih zavez; tu je njena 
vloga kot lokalne samouprave, ki mora 
razumeti širši družbeni in socialni moment; 
tu so pričakovanja številnih med seboj zelo 
različnih in večkrat tudi nasprotnih interesov 
občanov, države in drugih dejavnikov ter 
končno tu so razpoložljiva sredstva in denar, 
ki se ga lahko le potencialno koristi. Moj 

cilj ob nastopu funkcije župana, je bil zlasti 
ohraniti in postopoma dvigovati nivo v 
kakovosti storitev in ponudbe na področjih 
vseh javnih služb (komunala, vodooskrba, 
šolstvo in predšolska vzgoja, zdravstvo, 
sociala, itd.) ter drugega družbenega 
življenja (šport, kultura, druge dejavnosti) 
ter dvigniti delež investicijskega dela 
proračuna, se pravi povečati vlaganja občine 
v njeno infrastrukturo. 

Če se ozrem na prvi cilj, to je ohraniti 
standard delovanja vseh naših služb 
ter zagotovitve pogojev za delovanje in 
razvijanje družbene sfere v občini, lahko 
rečem, da je bil ta cilj v večini dosežen, 
marsikje celo presežen. Praktično na vseh 
področjih smo vzdrževali sredstva na višini, 
ki je bila že prej dosežena, marsikje smo 
ta sredstva celo povečali. To se je izvedlo 
zlasti tam, kjer se je storitev povečevala 
in izboljševala. Naj slednje podkrepim z 
nekaj primeri: v zadnjih osmih letih smo 
povečali naš vrtec s petih na osem oddelkov, 
skoraj podvojili sredstva za oskrbovance 
v domovih za ostarele in invalidne osebe, 
povečala se je storitev oskrbe (nege) na 
domu za naše starejše in onemogle občane, 
plačevanje določenih zavarovanj občanom 
brez prihodkov, povečali smo sredstva za 
delovanje društev na vseh področjih, kjer 
se naši občani želijo aktivno udejstvovati 
in delovati. Osebno mislim, da je celotno 
področje družbenih dejavnosti pri nas 
zelo dobro podprto in posledično tudi 
razvito, vsaj primerjalno gledano glede na 
sosednje občine. Pri oceni gospodarnosti 
na tem segmentu je potrebno videti, da na 
področju športno rekreativnih dejavnosti, 
kulture, zlasti na glasbenem področju ter 
prostovoljnih humanitarnih dejavnosti in 
gasilstvu občani koristijo te možnosti, kar 
se vse vrača nazaj z obogatitvijo in veliko 
dodano vrednostjo, ki se sicer težko meri v 
številkah, zagotovo pa v zadovoljstvu, ki je 
tudi posredni kriterij gospodarnosti glede 
na učinek. Mogoče so bili najmanjši koraki 
izvedeni na področju lokalne mladinske 
politike, vsaj v formalnem smislu ter na 
neposrednem vzpodbujanju in krepitvi 
razvoja na različnih gospodarskih področjih. 
Pri prvem področju je potrebno dodati, 
da naša mladina vsaj v delu deluje zelo 
proaktivno, samoiniciativno in avtonomno 
tako, da se tovrstni manko ni kritično 
odražal. Na področju vzpodbud zlasti 
malemu gospodarstvu in kmetijstvu pa je 
situacija takšna, da je lokalno gospodarstvo 
kljub krizi relativno dobro stoječe, predvsem 
pa je navajeno, da se mora znajti in zanesti 
predvsem nase. Razen na področjih, ki 

so slabo razvita in bi se jih želeli okrepiti, 
je dolgoročno politika distance vendarle 
boljša kot kratkočasno navezovanje 
gospodarskih subjektov na javne vire mimo 
tržnih zakonitosti kar subvencije dejansko 
predstavljajo. Bistveno bolj je pomembno, 
da se ohranja, vsaj lokalno, takšne pogoje, ki 
čim manj obremenijo poslovno okolje. To 
je naša usmeritev, ki poskuša ohranjati kljub 
potrebnim spremembam obvezna plačila 
in dajatve na nivoju, da so še sprejemljive 
ter znosne za prizadete zavezance. Naša 
občina ima tako že vrsto let enega najnižjih 
nadomestil za stavbna zemljišča, tudi ostali 
prispevki so pod državnim povprečjem in 
primerljivi našemu območju. Prav tako 
iz občinskega proračuna zagotavljamo 
sredstva za subvencioniranje cen določenih 
komunalnih storitev v višini 40 oz. 35 % 
kar konkretno predstavlja preko 20.000,00 
evrov proračunskih sredstev, ki jih občina 
nameni dodatno za omilitev obvezne 
obremenitve prebivalstva. Vse navedeno 
je na prvi pogled mogoče nekoliko 
nenavadno s stališča gospodarnosti, vendar 
je to pomembno pri ustvarjanju okolja, v 
katerem se večina prebivalcev počuti dobro 
ter se lahko normalno razvija in raste. Nič 
drugače ne velja za gospodarstvo.

Veliko lažje pa je presojati gospodarnost 
na področju vlaganj oz. gospodarjenja 
občine. Občina Sodražica je imela od leta 
2008, ko smo prvič uspeli na večjem razpisu 
za dodelitev finančne pomoči iz kakšnega 
evropskega sklada, do danes na razpolago 
dobrih 9 milijonov evrov proračunskih 
sredstev za redno delovanje občine in vseh 
javnih služb in področij na njeni ravni. Ta 
sredstva predstavljajo prihodki iz davčnih in 
kapitalskih virov občine, kot to določa zakon. 
Od tega je v povprečju 80 % namenjenih 
za izvajanje nalog in obveznosti, ki so prav 
tako določene z zakonom ali sprejete z 
dolgoročnimi pogodbenimi obveznostmi. 
Občinska politika ima torej le 20 % sredstev, 
ki jih lahko nameni investicijam. Od tega 
je potrebno kar dobro tretjino sredstev 
nameniti investicijam v opremo za izvajanje 
različnih javnih služb (nakup gasilskih, 
reševalnih, delovnih vozil, druga oprema za 
delo, itd.), pokrivanje stroškov pripravljalnih 
del projektov (priprava projektnih 
dokumentacij, geodezija, prostorsko 
načrtovanje, projektantski inženiring, itd.) 
in investicijskemu vzdrževanju občinske 
lastnine. To kar ostane so šele sredstva, ki jih 
namenimo čistim investicijam. Kljub temu 
smo uspeli v teh letih ta sredstva več kot 
potrojiti. Malo manj kot 4,5 milijona evrov 
dodatnih sredstev je uspelo pridobiti občini 



AKTUALNO
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Svetniki zasedali februarja in aprila
Piše: Darja Vetrih

Občinski svet se je 20. februarja sestal na 19., 10. aprila pa na 
20. redni seji občinskega sveta. V tem času je bilo obravnavanih 
in sprejetih nekaj splošnih aktov, predvsem za delitev sredstev 
na področju športne, kulturne in druge društvene dejavnosti 
ter zaključni račun Občine za leto 2013. Svetniki so se februarja 
seznanili tudi z informacijami po poplavah in žledolomu. Aprila so 
se med drugim seznanili s poročilom o delovanju Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva v letu 2013 in podprli subvencioniranje 
cen odpadnih voda za občane. 

iz evropskega ali državnega proračuna, 
namenjenih investiranju predvsem v 
občinsko infrastrukturo oziroma v razvoj 
nekega območja (Ureditev in obnova 
trga, Celostna ureditev naselja Podklanec, 
Kanalizacija Žimarice z BČN, Vodovod 
Lipovšica – Ribnica, Ureditev parkirišča 
na Novi Štifti, Kanalizacija Sodražica I. 
faza, Izgradnja športne dvorane in dozidava 
vrtca ter ureditev okolice, Energetska 
sanacija OŠ, Energetska sanacija javne 
razsvetljave, Komunalna ureditev zemljišč 
v obrtni coni Fibran, Komasacija Gora, 
Les kot snov kulturne dediščine, itd.). 
Seveda bi se želeli in zmogli še več, vendar 
se je potrebno zavedati, da so tudi evropska 
sredstva programsko zastavljena in skozi 
njih ni mogoče financirati vseh področij 
oz. projektov, ki bi si jih želeli. Vsak 
uspešen projekt za sabo nosi tudi po več let 
trdega dela mojih sodelavcev na področju 
načrtovanja, pridobivanja neštetih različnih 
soglasij in dovoljenj ter dogovarjanje 
in iskanje primernih virov financiranja, 
katerih pogoji se stalno spreminjajo. Ne 
glede na to ocenjujem, da smo investicijsko 
politiko občine zastavili in vodili uspešno 

in gospodarno. V kolikor bi lahko tako 
nadaljevali, ocenjujem, da bi v desetletju 
praktično uredili oz. posodobili vso 
potrebno infrastrukturo ter nekaj sredstev 
namenili tudi krepitvi drugih segmentov 
družbe zlasti na področju pospeševanja 
posameznih gospodarskih in kmetijskih 
področij ter podpori idejam in potrebam 
predvsem mlajše generacije naših občanov. 
Za razliko od lastnih investicijskih projektov 
pa smo bili manj uspešni na projektih, kjer 
smo sodelovali kot partnerji skupaj z večjim 
številom partnerjev bodisi občin ali države. 
Tako žal nismo uspešni na področju 3. a 
razvojne osi (obvoznica Škofljica, železnica 
do Kočevja), na področju izgradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja, kjer smo za 
ta namen skupaj s še sedmimi občinami 
ustanovili konzorcij, Dializni center v Ribnici 
ter Oskrba s pitno vodo Sodražica – Ribnica 
– Kočevje, itd. Tu so navedeni primeri 
skupnih medobčinskih oz. regionalnih 
projektov, ki zaradi prekinitve financiranja 
na državni ravni oz. preusmeritve evropskih 
sredstev do sedaj niso bili uspešni, a so po 
drugi strani zelo pomembni in potrebni. 
Zanimivo je, da država vedno znova zavira 

izvedbo večjih skupnih investicijskih 
projektov, čeprav po drugi strani razglaša 
in sili občine k povezovanju in združevanju 
tudi na področju tovrstnih projektov. Tako 
obnašanje odgovornih državnih institucij 
je ne glede na razloge, ki izhajajo iz krize, 
skrajno neodgovorno in nekorektno. 

Občine v Sloveniji se podobno kot 
naša občina povečini obnašajo glede na 
razpoložljiva sredstva, danosti in pogoje 
zelo gospodarno. Tako me ne skrbi, da 
ne bi uspešno in gospodarno nadaljevali 
začrtane poti razvoja našega območja tudi 
preko naše občine. Bolj me skrbi ravnanje 
države, ki v nas vidi na eni strani breme za 
svoje proračunske odhodke, na drugi strani 
vir za proračunske prihodke, manj pa kot 
potencial in priložnost, ki bi se ju splačalo 
izkoristiti in podpreti.

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
Na predlog medobčinskega inšpektorata in redarstva so svetniki v 
dveh obravnavah sprejeli odlok, ki natančneje določa postopanje z 
zapuščenimi vozili. V Občini Sodražica zaenkrat sicer ni zaznati večje 
problematike zapuščenih vozil, vendar v primeru, da se tako vozilo 
pojavi, je lahko za okolico moteče, bodisi ker zaseda parkirišča, bodisi 
zaradi varovanja okolja. Z odlokom so tako določeni pogoji in način 
odvoza, hramba in prodaja oziroma uničenje zapuščenega vozila ter 
postopki ravnanja z neprevzetimi zapuščenimi vozili. Pristojnost za 
ukrepanje v zvezi z zapuščenimi vozili pripada redarski službi.

Sofinanciranje športa, kulture in drugih 
društvenih dejavnosti
Glede na to, da so bili pravilniki, ki določajo način delitve sredstev za 
športno, kulturno in drugo društveno dejavnost v naši občini sprejeti 
v letu 2008, sta razvoj teh dejavnosti in zakonodaja terjala spremembe 

posameznih določil. Bistvene spremembe so se dogajale 
predvsem na področju športa, saj se večina športnih 
aktivnosti odvija v novi športni dvorani, za uporabo katere 
so vsi uporabniki dolžni plačati uporabnino. Predvsem pri 
kakovostnem športu predstavlja uporaba športne dvorane 
velik izdatek, saj koristijo večino terminov in površin, 
poleg tega pa kakovostni šport predstavlja tudi pomemben 
dejavnik za razvoj športa in promocijo naših krajev. Poleg 
tega se z novim pravilnikom za sredstva športa daje poseben 
poudarek financiranju tistih športnih programov, ki imajo v 
naši občini tradicijo.

Subvencioniranja cene odpadne 
vode
Svetniki so aprila sprejeli sklep, s katerim so odločili, da 
bo Občina Sodražica gospodinjstvom in uporabnikom, 
ki opravljajo nepridobitno dejavnost, tudi v letu 2014 
subvencionirala storitev odvajanja komunalnih odpadnih 
voda. Subvencija bo tako kot v letu 2013 40-odstotna, kar 
pomeni, da bo strošek za priključene uporabnike na javno 
infrastrukturo znašal za največkrat uporabljen vodomer DN 
20 za odvajanje 1,1542 €/mesec in čiščenje 0,4392 €/mesec. 
V ta namen bo Občina zagotovila v letošnjem proračunu 
8.112,24 EUR.

Vrednost točke za NUSZ
Po padcu nepremičninskega zakona je Občinski svet soglašal, 
da občani že tako preveč občutijo vsakodnevne podražitve, 
in sklenil, da ostane višina nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča letos enaka, kot je bila v letu 2013. Vrednost točke 
za obračun nadomestila torej znaša 0,0018 EUR.

V upanju, da ste Veliko noč lepo 
preživeli, vam enako voščim tudi za 
prihajajoče prvomajske praznike.

župan Blaž Milavec
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Kanalizacija Sodražica – I. faza 
Piše: Blaž Kovačič, vodja projekta

Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočalo 
dolgotrajne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Na Slemenski cesti v Sodražici sedaj ni javnega kanalizacijskega omrežja, obstoječe 
komunalne odpadne vode so sedaj speljane v individualne pretočne greznice.

Območje, na katerem se načrtuje obravnavana operacija, se nahaja na izrazito 
kraškem področju, zaradi česar je ogroženost podtalnice pred onesnaženjem temu 
primerno višja.

V večjem delu Sodražice sedaj že obstaja v glavnem mešan kanalizacijski sistem, ki 
pa se v Sloveniji opušča. Sistem je počasi potreben tudi obnove in nadgradnje. Podobno 
velja tudi za obstoječo čistilno napravo, zmogljivosti 650 PE, ki je bila zgrajena kot prva 
v takratni ribniški občini leta 1980. Zaradi zastarelosti in okvar je bila že pred desetimi 
leti predvidena izgradnja nove nadomestne naprave, vendar se je z dobrim remontom 
in rednim vzdrževanjem njena življenjska doba nekoliko podaljšala, danes pa to ni več 

Širokopasovna omrežja, kot se imenuje telekomunikacijska 
infrastruktura, je danes nepogrešljivi del in pogoj za normalno 
vsakodnevno življenje. Poslovni svet, šolske in študijske 
obveznosti ter družabno življenje terja povezanost posameznika 
z zunanjim svetom preko interneta in drugih telekomunikacij. 
Verjetno si danes težko predstavljamo življenje in naše delo brez 
teh povezav. Vendar pa so tudi pri nas, podobno kot marsikje po 
Sloveniji, območja, ki nimajo ustreznih možnosti, da se nekdo 
priključi na internet, ki bi kolikor toliko normalno deloval. Država 
si je sicer področje telekomunikacij, vključno s širokopasovnim 
omrežjem, pridržala kot svojo gospodarsko javno službo zaradi 
zahtevnosti področja, verjetno pa tudi močnih finančnih interesov. 
Žal pa ni poskrbela, da bi se vsa področja države, torej tudi 
manj razviti podeželski kraji, ki niso tržno zanimivi za zasebna 
telekomunikacijska podjetja, pokrila z ustreznim omrežjem. Ker se 
Občina Sodražica zaveda pomembnosti pokritosti in posledično 
dostopnosti telekomunikacij oz. elektronske infrastrukture, je 
skupaj z nekaterimi občinami izvajala pritisk na pristojne državne 
inštitucije ter državna podjetja, ki izvajajo to gospodarsko 
javno službo. Mnenja smo, da v današnjem času investiranje v 
širokopasovna omrežja in visoko telekomunikacijsko infrastrukturo 
za dolgoročnejši razvoj vseh delov države bistvenega pomena. To 
bi nam moral biti tudi eden glavnih razvojnih ciljev. Nasprotno pa 
draženja z razpisi z malo denarja, ki se ga poklanja posameznim 
delom države oz. občinam brez celostnega programa, ki bi zajemal 
vsebinsko in teritorialno celovito rešitev, ni primerna strategija 
države. Ker bi morali vsa območja enako razvijati, je pravilno edino 
to, da se omogoči vsem delom države približno enaka dostopnost 
tudi ali predvsem do ustreznega širokopasovnega omrežja. 

Osem občin: Kočevje, Črnomelj, Dobrepolje, Kostel, Metlika, 
Osilnica, Ribnica in Sodražica, ki smo v preteklosti skušale 
pridobiti evropska investicijska sredstva ter vzpostaviti javno-
zasebno partnerstvo, je ustanovilo konzorcij z namenom rešiti 
težavo nepokritosti z gradnjo širokopasovnega omrežja. Pred 

Dela na  Slemenski cesti

Skupaj z okoljsko in vodovodno infrastrukturo 
se gradi tudi širokopasovna
Piše: Blaž Milavec

tremi leti smo tako skupaj kandidirali na razpis Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, kjer bi s projektom, vrednim 16,8 milijona 
evrov, prebivalcem zagotovili normalne internetne povezave. Žal 
naša skupna kandidatura, podobno kot številne po državi, ni bila 
uspešna. Država je celo del sredstev iz navedenega evropskega 
sklada namenila za druge programe na področju IT tehnologij, 
čeprav so bila prvenstveno namenjena gradnji širokopasovnih 
omrežij. 

Ker se Občina Sodražica zaveda, da le s čakanjem na državo 
ne bi uspela kaj kmalu urediti tega področja, se pač moramo 
posluževati tudi parcialnega in postopnega reševanja. Z 
intenzivnimi pogovori in prevzemom pobude smo vendarle 
uspeli doseči sodelovanje z do sedaj še državnim podjetjem 
Telekom in tudi določenimi zasebnimi podjetji, ki delujejo na 
tem področju. Na podlagi teh prizadevanj in sodelovanja se je v 
prejšnjih letih vzpostavila kolikor toliko dobra telekomunikacijska 
povezava na območjih naselij Žimarice, Globel in Podklanec. V 
okviru izvajanja naših infrastrukturnih projektov pa se vključuje 
zainteresirana telekomunikacijska podjetja, da pristopijo k 
izgradnji svojih omrežij. Na ostalih območjih pa poskušamo vsaj 
z vmesnimi rešitvami omogočiti normalen dostop. Tako se letos 
načrtuje s strani Telekoma vzpostavitev boljših povezav na Gori 
ter dokončna ureditev omrežja na območju Ravnega Dola, Malih 
Vinic, Lipovšice ter tudi v posameznih krajih onstran občinske 
meje (Kot, Jurjevica), kjer se je že položila potrebna cevna 
kanalizacija v sklopu projekta Vodovod Lipovšica–Ribnica, ki 
smo ga izvedli skupaj z Občino Ribnica. Tovrsten način – skupno 
reševanje infrastrukturnih problemov oz. tistih, ki so najbolj nujni 
na določenem območju (kanalizacija, vodovod itd.), je verjetno 
danes edina realna možnost, da se celotnemu območju občine 
sčasoma zagotovi primerno širokopasovno omrežje. S tem je zato 
potrebno intenzivno nadaljevati tudi v prihodnje, seveda pod 
pogojem, da bomo imeli možnost črpanja različnih evropskih 
sredstev za izvedbe infrastrukturnih projektov. 

tehnični ustrezno niti finančno opravičljivo.
Na podlagi zgornjih dejstev je Občina 

Sodražica pristopila k izgradnji nove čistilne 
naprave Sodražica v naselju Zamostec, 
na katero se bodo z novimi javnimi 
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Patria 
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Montiran sodni proces proti Janši, 
Crnkoviču in Krkoviču postaja nadaljevanka, 
v kateri dejstva ne igrajo nobene vloge. 
Politično ozadje je v uničenje Janše, poleg 
represivnih institucij vklopilo tudi vse druge 
razpoložljive resurse, vključujoč nekatere 
t. i. neodvisne pravne strokovnjake in t. i. 
neodvisne medije. Proces se po nekaj letih 
nabijanja bliža koncu. In polomu. Če ne 

doma, pa na Evropskem sodišču.
19. marca sem se udeležil pritožbene razprave na Višjem 

sodišču v Ljubljani in imel priložnost v živo poslušati predstavitve 
senata Višjega sodišča, zagovornikov obtoženih, samih obtoženih 
in tožilca Ferlinca. Priznam, da sem bil nad predstavitvijo sodnice 
poročevalke in tožilca Ferlinca razočaran. Tožilec je za utemeljitev 
porabil samo nekaj minut in v ničemer ni oporekal trditvam 
zagovornikov in obtoženih.

Prav neverjetno je, da proti Janši, kljub temu da so na zahtevo 
tožilstva povabili številne priče, ki so bile neposredno ali posredno 
vključene v postopek nabave vojaških vozil, ni nobena izrekla 
kakršnega koli obremenilnega stavka, in da mu je bila kljub temu 
na prvi stopnji namesto oprostitve prisojena najvišja kazen od 
vseh soobtoženih. Pričali pa so politiki, vojaški uslužbenci, lobisti, 
strokovnjaki, člani izbirnih komisij … in prav nihče ni Janše 
obremenil z nobenim namigom, še manj z izjavo.

Na osnovi slišanega v sodni dvorani sklepam, da je bila 
površnost v preiskovalno sodnem postopku zelo velika. Ne 
ujemajo se datumi domnevnih in dejanskih sestankov. Enkrat naj 
bi se sestali v nekem ribiškem domu v Žučah, čeprav tega kraja v 
Sloveniji sploh ni, stranka SDS naj bi prejela obljubo plačila, česar 
ni nihče potrdil, pa tudi nobena revizija Računskega sodišča ne 
izkazuje nobenih takšnih finančnih tokov … 

V dolini Šentflorjanski te torej lahko obsodijo na visoke 
zaporne in denarne kazni na osnovi nedokazov ali skonstruiranih 
dokazov ali celo takih ali drugačnih logičnih sklepanj ali namigov, 
istočasno pa preiskovalno sodni organi ne ukrepajo proti tistim, ki 

jih spremljajo obsežni kriminalni bančni ali poslovni dosjeji. Njim 
se ne zgodi nič in nekateri preiskovalni postopki proti njim stojijo 
že leta. Zadeva je še bolj paradoksalna - te osebe se svobodno 
gibljejo, uživajo v poslovnem in medijskem prestižu, za nagrado 
dobivajo dobro plačane službe doma in v tujini, vodijo stečajne 
postopke, itd.

V primeru Patria pa čedalje manj ljudi v tej državi še verjame, 
da gre za pravičen sodni postopek. Če preiskovalci po tako velikem 
trudu niso zmogli zložiti dokazov, s katerimi bi lahko nedvoumno 
in nesporno dokazali domnevna bremena Janše in ostalih in 
vsebinsko prepričali javnost, potem smo priča sodno-političnemu 
linču, ki lahko pokoplje vsakogar. 

Vsakemu se lahko naprti, da je nekega dne na nekem kraju na 
neznan komunikacijski način sprejel neznano obljubo plačila in 
se ga za tak nedokazan sum, ki se ga niti ne da braniti, obsodi na 
zaporno in denarno kazen in se ga javno umaže kot kredibilnega 
in poštenega državljana. V primeru, da gre za politika, se mu 
onemogoči tudi kandidiranje na katerokoli javno funkcijo, 
prav tako pa se mu onemogoči tudi kandidiranje za službe v 
gospodarskih družbah, saj je potrebno praktično povsod priložiti 
potrdilo o nekaznovanju. Tak pristop kreatorjev političnega 
procesa proti Janši kaže na to, da so se odločili Janšo uničiti za 
vsako ceno. In vse, kar je z njim povezano – družino, stranko … 

To kaže tudi na to, da še vedno nimamo pravne in pravične 
države in da o usodi ljudi odločajo naveze, ki so v prejšnji državi 
opravljale ali izvajale kriminalna dejanja. Zato se zapirajo udbovski 
arhivi, zato se nikakor nočejo odpreti bančni arhivi in za opravljanje 
pomembnih »imenovanih« državnih funkcij so potrebni točno 
določeni politični in osebnostni profili kandidatov, dokumentacijo 
o izboru pa se uniči. Izbor novega senata KPK je le še enkrat več 
pokazal, kako to poteka. Medtem ko nekatere funkcionarje mediji 
preganjajo mesece in mesece, je pri imenovanju Štefanca vse 
potihnilo po nekaj dnevih.

Storiti moramo vse, da se take prakse prekinejo. Referendum 
proti zaprtju arhivov UDBE je le prvi korak. 

P. S.: Vsem, ki ste nam dali podpis podpore za razpis 
referenduma proti zapiranju arhivov UDBE, se v imenu občinskega 
odbora SDS Ribnica najlepše zahvaljujem. 

Betonaža temeljne plošče ČN Sodražica

kanalizacijskimi omrežji postopoma 
priključevala naselja, Sodražica, Zamostec, 
Vinice, Lipovšica in  Zapotok. 

V sklopu istega projekta oz. faze je na 
Slemenski cesti v teku izgradnja fekalne 
kanalizacije, obnova meteorne kanalizacije 
in obnova vodovodnega omrežja. Celotna 
dolžina obnovljenega odseka bo znašala 1,2 
km. K delom na  tem odseku sta pristopila 
tudi podjetji Telekom d.d. in Telemach 
d.d., ki vzporedno z izgradnjo kanalizacije 
gradita kabelsko kanalizacijo za posodobitev njunega omrežja. Po 
obljubah obeh podjetij naj bi že do konca tega leta tudi vgradila 
optični kabel, ki bo omogočil boljši dostop do širokopasovnih 
omrežij za ta del naselja Sodražice. Ob izvedbi okoljskega projekta 
se bo na tej cesti v delu izvedla tudi obnova prometne infrastrukture 

IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

ter zgradila javna razsvetljava. Dela na tem 
območju naj bi se po pogodbi predvidoma 
končala do 30. 7. 2014.

Občina Sodražica je sredstva za izvedbo 
projekta pridobila na javnem razpisu za 
izbor operacij iz prednostne usmeritve 
»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« 
v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007−2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij« v višini 1.000.000,00 EUR  

brez DDV. 
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih 

naročil gradnjo izvaja podjetje Komunalne gradnje d.o.o. iz 
Grosupljega s podizvajalcem Tanko d.o.o. iz Ribnice. Dela 
nadzoruje podjetje Seking d.o.o. iz Zapotoka. 
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V petek, 28. marca, je Ustavno 
sodišče razsodilo, da je zakon o davku na 
nepremičnine, ki je v slovenski javnosti 
povzročil pravi val negodovanja in dilem o 
pravičnosti, neustaven. S tem je med drugim 
pritrdilo opozorilom Nove Slovenije ter celi 
vrsti strokovnih združenj in civilnih iniciativ, 
ki so svarile pred slabo pripravljenimi 

rešitvami in rokohitrskimi odločitvami. Žal so vsa opozorila 
naletela na gluha ušesa in vlada s premierko Alenko Bratušek  na 
čelu je - kot že večkrat doslej - rinila z glavo skozi zid. Sedaj smo 
se znašli v zelo zoprni situaciji – na kocki je vzdržnost državnega 
proračuna, s tem pa tudi prihodnost Slovenije. Alenka Bratušek je 
na potrditev proračuna vezala svojo funkcijo predsednice vlade, 
zato menim, da je razsodba Ustavnega sodišča tudi primeren 
trenutek za razmislek o njenem odstopu.

Nova Slovenija je opozarjala zlasti na previsoko davčno 
obremenitev za kmetijske in gozdne površine ter gospodarske 
objekte, zaradi nejasnosti pri obdavčitvi gasilskih domov pa smo 
v parlament vložili tudi spremembo zakona. V njej smo zahtevali, 
da se jasno in nedvoumno zapiše, da se gasilskih domov ne 

obdavči, saj si prostovoljni gasilci pri svojem požrtvovalnem delu 
za sodržavljane to vsekakor zaslužijo. Žal je vladna koalicija ta naš 
predlog gladko zavrnila.  

Ker zakon o davku na nepremičnine sedaj ne more preiti v 
veljavo, bo imel državni proračun za približno 200 milijonov evrov 
manjše prilive. Vlada je zato napovedala dvig obeh stopenj DDV-ja 
in s tem uresničila grožnje, da bo uvedla še hujše in bolj nepravične 
ukrepe, kot je bil nepremičninski davek. Dvig DDV-ja je res zelo 
nepravičen in nesocialno naravnan ukrep, saj bo udaril tudi tiste, 
ki imajo najnižje dohodke in že sedaj težko zmorejo vsakdanje 
stroške. Dvig davkov tudi ne bo pripomogel k večji konkurenčnosti 
našega gospodarstva. Vlada bi morala zato zmanjšati zlasti stroške 
delovanja države, saj nas je gospodarska situacija prisilila v to, 
da si lahko privoščimo samo takšno javno upravo, kot jo lahko 
financiramo. Z najemanjem kreditov v tujini, kot to trenutno 
počne minister Čufer, pa dolgo ne bo več šlo. Krščanski demokrati 
na spornost brezmejnega zadolževanja in državnega financiranja 
opozarjamo že več kot eno leto in ob vsaki priložnosti ponavljamo, 
da je treba davke zmanjšati, da se bo ljudem splačalo delati. Šele 
nato lahko pričakujemo gospodarsko rast, konkurenčnost podjetij, 
nova delovna mesta, zaposlovanje mladih …

Žal vladna koalicija za opozorila in nasvete Nove Slovenije 
nima posluha. Mislim, da je skrajni čas, da državljanke in državljani 
Slovenije usodo države vzamejo v svoje roke in se čim bolj 
aktivno vključijo v iskanje primerne alternative sedanji vladi. Prva 
priložnost za jasno sporočilo, kaj si mislite o sedanji vladni ekipi, 
bodo že evropske volitve 25. maja. Upam, da se jih v čim večjem 
številu tudi udeležite. 

Zaletavost vlade pri 
nepremičninskem davku 
ustavilo šele Ustavno sodišče
Piše: Ljudmila Novak, poslanka v DZ

Občanom Sodražice na voljo 
brezplačna uporaba 
dostopovnih točk WiFi
Piše: Ditka Maučec, direktorica prodaje in marketinga pri Telemachu

Sodražica bo še ta mesec stopila v družbo tistih, ki v središču naselij na 
javnih površinah zagotavljajo možnost brezplačnega dostopa do interneta. 
Sprva bo brezplačna povezava s spletom časovno neomejena, kasneje pa bo 
dostop časovno omejen. Po preteku časovne omejitve brezplačnega dostopa 
se bo pokazala občinska spletna stran ali spletna stran podjetja Telemach, ki 
je vzpostavil 4 od 5 načrtovanih točk WiFI, za zadnjo točko na objektu KGZ 
pa pogovori še potekajo. Hitrost prenosa podatkov je 5 Mbps k uporabniku 
in 1 Mbps od uporabnika. Brezplačni brezžični dostop do spleta bo, ko 
bo omrežje v celoti vzpostavljeno, možen v  okolici gasilskega doma in 
trga, prostorih športne dvorane in njeni okolici ter na smučišču Izver. 
Infrastruktura je bila nameščena na objektu PGD Sodražica in objektih 
občine Sodražica ter na občinski javni razsvetljavi. Občina je poskrbela za 
soglasja ter dobavo električne energije, vzpostavitev sistema pa je financiral 
Telemach, kjer pravijo, da so izredno veseli, da lahko ponudijo dostop 
do WiFi interneta občanom. »Naša skrb je posebej namenjena občinam, 
javnim kulturnim, turističnim in športnim ustanovam, organizacijam in 
trgovskim centrom,« pravijo pri Telemachu in dodajajo: »Na ta način želi 
Telemach občanom ali gostom ponuditi brezplačni dostop do interneta. 
Omrežje Wi-Fi bo omogočalo stalen dostop do dogovorjenih spletnih 
strani. S konvergenco televizije in interneta, s katero našim naročnikom 
omogočamo, da spremljajo televizijske programe tudi na telefonih, tabličnih 
računalnikih in prenosnikih, bi radi omogočili storitve tudi na območjih, 
kjer se ljudje največ zadržujejo.« 

Spoštovani!
V Levstikovem domu v Velikih Laščah

bo v petek, 25. aprila 2014, 
ob 19. uri potekal

MEDNARODNI 
FOLKLORNI FESTIVAL

SloFolk Slovenija
Na letošnji prireditvi bodo nastopile 

folklorne skupine iz Portugalske, Grčije, 
Makedonije in Bolgarije. 

 
Več informacij dobite na: www.slofolk.si
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Mažorete bodo zaplesale 
v Sodražici

Društvo mažoret Sodražica ter Zveza 
društev mažoret in twirling tehnike 
Slovenije bosta organizirala plesno 

prireditev.

V Športni dvorani Sodražica bodo 
mažoretke plesale v SOBOTO, 24. maja 

2014, ob 13.00 uri.

DRŽAVNO PRVENSTVO 
MAŽORET NBTA 

SLOVENIJE.
Veliko atraktivnih točk iz tekmovalnega in šov 
plesnega programa je nekaj, česar ne smete 

zamuditi.

Lepo vabljeni!

Ženske, odzovite se vabilu 
državnega programa DORA!
DORA - organiziran državni presejalni program za 
raka dojk v Sloveniji

V Sloveniji je rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj na leto 
pri nas zboli več kot 1200 žensk. S preprosto preiskavo - presejalno 
mamografijo (slikanje dojk z rentgenskimi žarki), lahko zgodaj 
odkrijemo bolezenske spremembe v dojki, ko jih ženska ali njen 
zdravnik še ne moreta zatipati in  znaki bolezni še niso vidni. Če 
pa bolezen odkrijemo v zgodnji fazi, je verjetnost za uspešno 
zdravljenje velika.

Onkološki inštitut Ljubljana je zato leta 2008 začel izvajati državni 
presejalni program za raka dojk DORA, ki z vnaprejšnjim vabljenjem 
omogoča ženskam med 50. in 69. letom vsako drugo leto presejalni 
pregled dojk z mamografijo. V tem starostnem obdobju je namreč 
največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojk.

DORA tudi za ženske iz kočevsko-ribniškega 
območja

Program DORA iz strokovnih razlogov širimo postopno. Januarja 
letos smo pričeli s slikanjem na dodatni lokaciji v Zdravstvenem 
domu Ljubljana, enota Center, Metelkova. Tja na presejalni pregled 
vabimo vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče 
v občinah Kočevje, Ribnica, Kostel, Loški Potok, Sodražica, Bloke, 
Loška dolina in Osilnica.

Odzovite se vabilu in pojdite na preventivni 
pregled

Ženske iz teh občin v starosti 50-69 let bodo z Onkološkega 
inštituta Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena 
datum in ura pregleda v presejalni enoti ZD Ljubljana - Metelkova. Za 
sodelovanje v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnice.

V program pa se ženske lahko naročijo tudi same, če ustrezajo 
merilom, in sicer tako, da pokličejo brezplačno telefonsko številko 080 
27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@
onko-i.si. 

Strokovnjaki Onkološkega inštituta svetujejo 
sodelovanje v DORI

Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati 
umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. Pogoj za 
uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove 
vsaj 70 odstotkov žensk. Sodelovanje žensk v organiziranem državnem 
presejalnem programu za raka dojk DORA je v njihovem interesu, 
saj jim zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v 
diagnostičnem sistemu. Program Dora izpolnjuje vsa merila 
evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti presejanja za raka dojk in 
zdravljenja in že daje prve rezultate: od začetka programa do sedaj smo 
odkrili več kot 500 rakov med udeleženkami presejalnega programa. 
Več kot 65 % rakov smo odkrili v povsem začetni fazi bolezni, ko se rak 
še ni razširil izven dojke in je zdravljenje zelo uspešno.

Zato strokovnjaki Onkološkega inštituta priporočajo: Ženske, 
naredite korak za svoje zdravje, odzovite se vabilu na 
pregled in se s tem vključite v program DORA. 

Čistilna akcija
V soboto, 5. aprila, smo se 

kljub ne najboljši vremenski 
napovedi že desetič zapored 
udeležili čiščenja našega 
okolja, ki ga je organiziralo 
naše turistično društvo. 
Kljub prepričanju, da smo v 
prejšnjih akcijah že dodobra 
očistili našo okolico, smo že 
kmalu po koncu sicer zelo 
mile zime začeli odkrivati 
nova-stara odlagališča. Očitno veliko ljudi še ni slišalo za 
prepoved odlaganja odpadkov v okolje in njihov urejen 
odvoz ter še vedno po nepotrebnem »svinjajo« okolico, 
v kateri živimo. Po odvrženih plastenkah, konzervah, 
cigaretnih škatlicah, cofi-to-go, mcDonaldih in podobni 
krami ob glavnih cestah sklepamo, da metanje smeti (iz 
avta) lahko pomeni tudi svojevrstno sprostitev pred ali po 
napornem delovnem dnevu. Če nas občutek ne vara, se zdi, 
kot da je smeti ob cestah vsako leto več in ne manj, kot bi 
pričakovali. 

S smetmi in dežjem se je pogumno spopadlo 55 
udeležencev (20 odraslih in 35 osnovnošolskih otrok). 
Do poldneva smo jih nabrali kar lep kup - približno 7 m3, 
predvsem odpadne embalaže. Da je akcija dobro uspela sta 
poleg zagnanih udeležencev prispevali še Komunala Ribnica 
in Občina Sodražica, za kar se jima najlepše zahvaljujemo. 
Seveda ne smemo pozabiti omeniti tudi tradicionalnega 
zaključka v zavetrju gasilskega doma – najlepša hvala tudi 
gasilcem za gostoljubnost.  Pa nasvidenje naslednje leto 
– kot kaže smeti še dolgo ne bo zmanjkalo pa tudi stalnih 
divjih odlagališč ne - kot npr. Boncar, Bravčar, Veliki grič.

TD Sodražica
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V kuhinji s Šedržankami
Recepte je zbrala: Štefka Joras, Petra Marn, foto: Ivan Merljak

Šedržanke smo na povabilo Marije Merljak 7. marca gostovale v 
oddaji Dobro jutro. Tema oddaje z Marijo Merljak in Nadjo je bila 
»… ko vam zagodeta menstruacija ali PMS«. Šedržanke so pripravile 
slastne dobrote, kot so koruzni žganci, češpljeva kaša, regrat z jajci, 
krompirjevi štruklji, prežganko, šnite, brečkovo vodo, koruznač, bel 
močnik, trojko, mlezvo … Na ljubljanski tržnici se je miza šibila pod 
dobrotami, ki so jih včasih kuhali za postni čas med pepelnico in veliko 
nočjo, na podeželju pa tudi ob drugih priložnostih. 

BEL MOČNIK
Recept: knjiga SODOBNA 
KUHARICA / ZZNG 1967/

Za 4 osebe potrebujemo:
50 dag moke
3-4 jajca
sol
kropa po potrebi
10 dag olja

PRIPRAVA:
• Moko presejemo v skledo, solimo 
in vanjo ubijemo jajca drugega za 
drugim, tako da z vilicami vsakega 
posebej zmešamo z moko.
• Dobljene svaljke nato še 
obdelamo med dlanmi, da dobimo 
drobne sukančke. 
• Presejemo odvečno moko.
• Polovico sukančkov prepražimo na 
olju, zalijemo s kropom in solimo. 
Ko zavre dodamo še preostali del 
sukančkov. Kuhamo še 10 minut.

Nasvet:
Močnik lahko skuhamo, da sukančkov ne prepražimo ali pa 
prepražimo vse. Dodamo jim na rezance narezano zelenjavo ali 
pa jih porabimo za zakuho v različnih juhah.

ČEŠPLJEVA 
KAŠA
Recept: Anica Simić

Za 4-6 oseb potrebujemo:
¼  l prosene kaše
1 ½ l vode
½  kg suhih češpelj
3 jedilne žlice sladkorja
10 dag masla
malo limonove lupine
sol

PRIPRAVA:
• V mrzlo slano vodo damo 
češplje in pustimo, da zavre. 
Nato dodamo dobro oprano 
proseno kašo in sladkor. 
Kuhamo do mehkega, 
približno 30 minut.
• Jedi dodamo še maslo in 
limonovo lupinico.
• Postrežemo toplo kot 
samostojno jed ali sladico.

Nasvet: 
Če kaše ne sladkamo, jo 
lahko postrežemo s solato.

ZDROBOVA 
PREŽGANKA
Recept: Nada Košir

Za 4 osebe potrebujemo:
1 l vode
2 jedilni žlici pšeničnega zdroba
2 jajci
3 jedilne žlice olja
1 žličko paradižnikove mezge
sol

PRIPRAVA:
• Na olju zlatorumeno 
prepražiš pšenični zdrob, dodaš 
paradižnikovo mezgo, zaliješ z 
vodo, posoliš in pustiš, da dobro 
prevre.
• Jajci stepeš, zakuhaš in pustiš, 
da prežganka še malo vre.
• Postrežemo s kosom domačega 
črnega kruha.

Nasvet: 
Zdrob lahko zamenjamo z ostro 
moko, paradižnikovo mezgo pa s 
kumino ali peteršiljem, gobicami 
in  drobnjakom.

Šedržanke na gostovanju …
Piše: Slavka Arko; foto: Primož Heig

Šedržanke smo tudi letos sodelovale na 2. festivalu 
cvetnonedeljskih butar v Budnarjevi muzejski hiši v Zg. 
Palovčah nad Kamnikom. Izdelale smo 4 butare, ki so bile 
na razstavi 6. 4. 2014. Bile smo tudi povabljene, saj smo 
kot razstavljavke obiskovalcem prikazovale, kako se butara 
izdela. Nekateri med 
njimi so se poizkusili v 
teh veščinah, kakor pa 
je v navadi obiskovalci 
butare tudi kupijo. 
Organizatorka Sabina 
Romšak je poskrbela za 
hrano in nas postregla 
s kašo s skuto, domačo salamo in ostalimi domačimi 
dobrotami, veselo družbo pa sta držala pokonci tudi 
harmonikarja.

Poleg 6 razstavljavcev pa je sodeloval tudi gospod z 
Vrhnike s posebno tehniko izdelovanja pirhov (vrtanje 
luknjic s svedrom). Čas je kaj hitro minil in polni vtisov smo 
se odpravili proti domu z željo, da se naslednje leto zopet 
srečamo.

… v medijih in doma
Piše: Petra Marn; foto: Marina Mihelič

Šedžanke smo imele zelo aktivna meseca marec in april. 
Poleg sodelovanja v oddaji Dobro jutro, smo sodelovale 
tudi v Nedeljski reportaži »Ko zbadljivka postane vrlina«. 
S 1. programa Radia Slovenija nas je obiskal Ivan Merljak 
in posnel oddajo o legendi imena Sodražice, v kateri je 
brez cenzure raziskoval zbadljivko oz. kulturno dediščino 
Psoglavca. 

V aprilu so se Šedržanke poleg izdelovanja malih butar za 
razstavo v Budnarjevi domačiji, letos prvič lotile izdelovanja 
butare velikanke. Predsednik Turističnega društva Sodražica 
Jože Levstek je priskrbel material za izdelovanje, pridne 
roke šestih žena pa so splete preko 5 metrov veliko butaro. 
Istočasno je v prostorih PGD Sodražica potekalo zbiranje 
peciva, ki so ga Šedržanke v soboto, 12. aprila, prodajale 
na tržnici v BTC-ju. Tudi nedeljsko popoldne 13. aprila 
je bilo »rezervirano« za druženje, saj smo se odpravile 
na snemanje oddaje Moja Slovenija. Odločile smo se, da 
zastopamo Ninino skupino in se tako pridružimo modrim 
navijačem iz Tržiča. Snemanje dvourne oddaje, ki bo na 
sporedu 3. 5. 2014, je zaradi zanimivih gostov, prijetnega 
vzdušja in zmage naše - modre ekipe zelo hitro minilo. 
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Pred nekaj tedni, na začetku pomladi, 
sem obiskala go. Štefko na njenem domu 
v Lipovšici.  Že nekaj časa je nisem videla, 
ker se zadnjih nekaj let  ne udeležuje 
prireditev in srečanj Društva upokojencev 
Sodražica. Ni se veliko spremenila, še 
vedno je čilega in bistrega duha in dobrega 
spomina.  Mojega obiska je bila vesela in 
takoj pripravljena na pogovor o svojem 
pestrem življenju.  Pravi, da sploh ne ve, 

kdaj je minilo devetdeset let.  Ni bilo potrebno postavljati nobenih  
vprašanj, ker je samo povedala toliko, da bo nemogoče vse zanimivosti 
spraviti v ta članek . 

Čeprav ima kar nekaj težav z zdravjem, začne najprej govoriti o 
mladih, ker pač na njih svet stoji. » Moj pravnuk Timotej že hodi v 
šolo, zelo je priden. To je sin mojega vnuka Milana. Milana sem čuvala, 
ko je bil majhen. Zelo sva bila navezana drug na drugega.« Potem 
mi pokaže Milanove zvezke, ki jih ima skrbno spravljene v predalu. 
»Poglej, kako je lepo pisal,« pravi.

Njeno življenje je bilo na eni strani grenko in težko, na drugi pa 
polno lepih spominov. Pri Fajdigovih v Zamostcu, kjer se je rodila, je 
bilo 9 otrok. Štefka je bila druga po vrsti. »Biti otrok v mojih letih ni 
bilo lahko, saj je bil greh, če nisem nič delala. Ni bilo časa ne za igre ne 
za pogovore,« se spominja otroštva. Izučila se je za kuharico. Odšla 
naj bi v Ameriko, kjer je imel oče tri sestre. Ena od njih je imela hotel, 
pri njej bi bila Štefka za kuharico. Načrte je preprečila vojna in tudi 
povojne razmere niso bile primerne za odhod.

Ostala je doma in se 1948 leta poročila v Lipovšico k 
Lsjakovim, kjer so imeli veliko kmetijo. Z možem Andrejem 
sta se dobro razumela, vendar garanje na kmetiji ni prineslo 
nobenega napredka, zato je mož odšel na delo v Nemčijo. 
Tam je  ostal 18 let. Doma je ostala s tremi še majhnimi sinovi, 
skrbela za kmetijo in konec tedna še hodila kuhat v Dom 
na Travni gori.  Pekla je tudi torte za različna praznovanja. 
Medtem so zgradili novo hišo, otroci so zrasli in mož se je vrnil 
domov. Niso dolgo uživali skupnega življenja, kmalu je odšel 
v prerani grob.  

Človek se vpraša, kje je ob tej obilici dela našla še kaj 
časa »za dušo«. Toda hiša je polna   njenih ročnih izdelkov: 
kvačkanih, vezenih, pletenih. To so prti, prtički, klobučki 
in drugi okrasni izdelki. Pletla je različne pletenine, tako za 
domače kot tudi za druge. Zelo rada se je oblekla v slovensko 
narodno nošo, če je čas dopuščal, in se udeleževala različnih 
prireditev. Nikdar ni bila brez dela. Na prvem mestu pa so 
rože: »Zasvojena sem z rožami. Ne morem pomagati, rože so 
bile povsod, na oknih, na balkonu, okoli hiše, na njivi.«

Vdova je že 36 let. Živi s sinom Milanom in snaho Anico, 
ki lepo skrbita zanjo. Obiskujejo jo tudi drugi domači, sinova, 
snahi, vnuki in pravnuki. Srečna je, ker starost lahko preživlja 
doma, v krogu svojih najbližjih. 

Ob njenem lepem jubileju smo jo obiskali člani Društva 
upokojencev Sodražica in ji zaželeli še vrsto zdravih let med 
svojimi dragimi. Upokojenski pevski zbor pa ji je za prijetno 
vzdušje ob praznovanju zapel nekaj  pesmi.

Otroški gledališki festival 
pred domačimi vrati
Tekst in foto Alenka Pahulje, vodja JSKD Ribnica

Vsaka kulturna dejavnost ima svoj značaj, gledališka 
pa še svojo specifiko, ki jo dela na trenutke prav malo 
skrivnostno. Za temno zaveso se skrivajo igralci in 
rekviziti, na odru se menja scenografija, dogajanje ne 
dopušča spanja. V Ribnici smo se šli pravi mali triurni 
otroški gledališki festival, in to malo pred začetkom 
pomladi. 12. marca smo se tako JSKD Ribnica kot 
organizator, otroci ribniške, dolenjevaške, sušjanske, 
sodraške in kočevske šole ter 6 nastopajočih skupin 
zbrali v TVD Partizanu. Igrali smo se gledališče. Da 
pa igra ne bi bila namenjena zgolj sebi, jo je z balkona 
spremljal tudi Gašper Jarni. Saj veste, Umko s TV. Pa 
tudi naš prvi sosed, saj prihaja s Kočevskega. Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti ima prav poseben način 
prirejanja svojih državnih prireditev in se gre mreženje. 
Najprej se skupine predstavijo na območnem nivoju 
in med domačimi ljudmi, potem jih morda strokovni 
selektor izbere za regijsko nivo, na koncu pa se komu 
posreči tudi to, da se prikaže in pomeri z najboljšimi v 
državi. Ribniška in kočevska izpostava se pri gledališču 
povezujeva: ribniška povabi otroške gledališčnike, 

Prizor iz igre Kdo je Vidku napravil srajčico

kočevska pa lutkovne. 
Tako nas je več in smo bolj 
pisani, obiskovalci pa imajo 
priložnost, da povsem od 
blizu spremljajo domačo 
produkcijo. To možnost 
je ribniška osnovna šola 
izkoristila v najboljši meri, 
saj je ta dan napravila kar za 
svoj delni kulturni dan. Tudi 
ribniški vrtec je želel priti na 
ogled, a preprosto ni bilo več 
prostora. Pa so se zato domenili z našo lutkovno skupino, da jim prav posebej 
pride odigrat Medeno pravljico. Koga smo še videli na odru? Kratkosrajčnike 
iz Kočevja in Slemence. Oboji so nam odigrali znano dramatizacijo Kdo je 
Vidku napravil srajčico, kar je bilo prav posrečeno. Vsaka mentorica si je 
drugače zamislila uprizoritev iste literarne predloge, ji dala osebno noto. 
Sodraški šolarji so iskali Izgubljenega Prešerna in napravili kriminalko, v 
kateri je zablestel fantič, ki je igral pijančka. Livoldski ventilčki iz Kočevja so 
priredili Žuželčji žur in z rapom dvignili ritem, dolenjevaška gledališka skupina 
pa se je šla Žogico nogico. Nekateri smo privilegirani, pa lahko nastavljamo 
ušesa tudi pri pogovoru, ki ga ima po prireditvi selektor z mentoricami. Tako 
slišim, kako se včasih otroci branijo glavne vloge, spet drugič nočejo stranske, 
pa kako kdo gladko malo pozabi na dogovorjeno, ko pride na oder, kako so 
včasih gledališke hlače za koga prevelike, pa ga vseeno spustijo vanje, ker je 
želja tako velika …

Devetdesetletnica Štefka Arko: »Zasvojena sem z rožami.«
Piše: Cvetka Vesel, fotografija iz domačega albuma
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Marsikatera reakcija otrok je odsev 
današnjega čudnega časa in ne bom vam 
zamolčala rezultatov analize vrednot, narejene 
na eni kočevskih šol. Prva vrednota je dober 
mobitel, druga pa biti lep. Gledališče vseeno 
ponuja vzgojo za življenje: nauči igranja vlog, 
dobrega izražanja, oblikovanje lastnega lika, 
veščega obvladovanja prostora in otroka 
potegne v kulturne zgodbe. Prav zato so 
nastopajoči tudi idealno občinstvo: zbrano 
poslušajo in razumejo smisel igre ter postanejo 
z leti vzgojeno gledališko občinstvo. 

Kaj da je rekel Umko? Pohvalil je vse za trud, 
ker se kot dramski in filmski igralec še predobro 
spomni, kako težko je bilo začeti, a zato iz 
nabranih izkušenj mentorjem pomaga, da ne 
ponavljajo istih napak. Na otroškem odru je še 
vedno preveč šolskega govora, namesto da bi dali 
mesto vsakdanjemu govoru in pogovornemu 
jeziku, saj se z njim najbolj približaš  gledalcu. 
Ko morajo vsi v en glas nekaj reči, to tudi ne 
pomeni, da morajo družno peti, marveč se mora 
tudi tam vsakomur dodeliti drugačno, svojo 
vlogo. Manj je več in scenografija je morda še 
vedno preveč bogata ali nedomiselna in zmede, 
namesto da bi igro podkrepila. 

Ribniška zborovska scena se preobraža v drugačnega metulja
Nihanja so pričakovana, bolj skrbi le zdesetkano zborovsko občinstvo
Piše: Alenka Pahulje, vodja JSKD Ribnica; foto B. Šenk

Po svoje je zanimivo prav ta hip spremljati 
zborovsko dejavnost na Ribniškem, ki se, če 
uporabim živalsko prispodobo, levi. Najmočneje 
doživlja preobrazbo zavoljo sodobnih narekov  
življenja, ki ljudem odžira še tisto malo časa, 
da bi ga posvečali vajam in nastopom.  Le 
nešteto vaj prinaša ubranost glasov, ki jo želijo 
zborovodje, a pogosto je obiskanost vaj slabša, 
želja po koncertiranju pa večja. So vokalne 
skupine, ki preživijo vse viharje in plujejo že 40 
let, kot na primer Vitra, ki to obletnico praznuje 
prav letos, ali recimo Oktet Gallus, ki se je po 
odhodu Osvaldov malo predrugačil, se na novo 
ulovil, in že nastopa. Lepo je videti tudi Alojza 
Osvalda, ki je uglasil veliko pevskih zasedb, kako 
še vedno kot obiskovalec  spremlja vse revije 
in srečanja, prav tako pa tudi njegov sin Tadej 
– skupaj sta bila, in sta še, zelo močan pevski 
par. Anamanka 11. aprila potuje v Maribor, 
na uveljavljeno tekmovanje odraslih pevskih 
zasedb Slovenije. 

Komorni zbor p. Stanislava Škrabca je leta 
2003 tudi osvajal Maribor in prinesel bronasto 
plaketo - slovenski zborovodje se ga še vedno 
spominjajo kot dobrega. Ko ga je nehal voditi 

Marijan Cvitak, je upadla tudi 
raven zbora, in od takrat se zboru 
karte preprosto več ne zložijo. 
Mnogi pevci so odšli v druge 
zasedbe in je potrebno spet vse 
delati na novo, kar pa terja čas. 
Moški pevski zbor Lončar, ki je 
lani praznoval svojih 60 let, si tudi 
želi mlajših pevcev in Dolenja vas 
jih premore kar precej, tako da 
bo zanimivo opazovati, ali bo v 
tej skupnosti spet uspel kak nov 
moški sestav. Nasploh velja, da so moški glasovi veliko bolj poslušljivi in zaželeni, 
delo in uveljavljanje ženskih pa zato veliko daljše in težavnejše. 

KUD France Zbašnik ima kar precejšnjo glasbeno zbirko, najsi bo pevcev ali 
instrumentalistov, navsezadnje je tudi največje kulturno društvo na Ribniškem, z 
največ sekcijami in s člani. Cerkveni mešani pevski zbor Sv. Rok gre najdlje in se 
udejanja na revijah in srečanjih, ki niso cerkvenega značaja, a se prilagaja drugačnim 
okoljem.

Potoški fantje so nov moški sestav iz Loškega Potoka, šteje osem moških, ki jih 
vodi ženska. Njihov nastop v Dolini že nestrpno čakamo. Ženski sestav Ave Verum 
se prenavlja, saj so študentski posli odnesli dekleta drugam in je bilo potrebno 
pridobiti nove pevke. 

Smo še koga pozabili?
Dobri cerkveni zbori še vedno delujejo, med njimi ribniški 

župnijski, čeprav se je osredotočil le na petje pri bogoslužju in 
na dekanijska srečanja. Slemenci se zbirajo v svojem cerkvenem 
zboru, obstaja tudi zborček na Poljanah, pa seveda v Dolenji vasi. 
In potem glasbena skupina I. K. S., mlad pevski ustroj, ki je lani 
praznoval 10 let in je tudi dejaven v več vlogah. 

Na sodraški šoli so kar učiteljice sestavile svojo skupino, a taki sestavi delujejo 
le priložnostno. Pevska kultura torej živi, se pa preobraža in prihaja v drugačnih 
oblikah. 

JSKD Ribnica zborovsko glasbo ohranja na sistemski način in jim enkrat letno 
ponudi tudi predstavitev na območnem nivoju. V Sodražici so se tako 28. februarja 
v dvorani pri osnovni šoli srečali Oktet Gallus, Nonet Vitra, Vokalna skupina 
Anamanka in CeMPZ Sv. Rok.

Že drugo leto jih je poslušal Matej Penko ter dejal, da gredo sestavi z velikimi 
koraki naprej prav vsako leto in da se tu držijo obveznega programa. Ta je neredko 
izziv, saj zahteva izvedbo ljudske in umetne pesmi ter eno po izbiri. Letošnji izbor 
vseh nastopajočih je bil res zelo dober, sila poslušljiv, igriv in dobro izveden (kar 
dva zbora predlagana na regijski 
nivo, Anamanka pa celo na 
državnega), le obiskovalce se pri 
zborovskih prireditvah šteje na 
prste. Vsak Slovenec je pevec, 
se govori …, vidi pa niti malo 
ne. Prav pri tej dejavnosti ne bi 
smeli računati samo na sorodnike 
pevcev, znance, prijatelje, marveč 
predvsem na ljubitelje vokalnega 
petja, a ti pogosto raje ostajajo 
doma.

Anamanka 11. aprila odhaja na naše največje 
zborovsko tekmovanje, imenovano Naša pesem.

Prenovljeni Oktet Gallus se je predstavil tudi z ritmično 
in ponarodelo Golico in seveda navdušil publiko.
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V nedeljo, 9. marca 2014, je bila nova Športna dvorana 
Sodražica polna do zadnjega kotička. V zraku je bilo čutiti neko 
posebno energijo. Ribniški Lions klub je namreč organiziral 
dobrodelni koncert za socialno ogrožene otroke pod geslom 
Prižgimo luč v otroških očeh.

Donatorji, sponzorji in obiskovalci koncerta so izkazali 
neizmerno srčnost in posluh za otroke ter po svojih močeh 
darovali sredstva za otroke treh šol, in sicer za OŠ dr. Ivana 
Prijatelja Sodražica, OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in OŠ 
dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Po uvodnem nagovoru predsednice Lions kluba Ribnica 
dr. Tatjane Devjak, si je na odru podajalo roko in prižigalo 
luč veliko število nastopajočih. Nastopili so ansambli 
KOLOVRAT, ZDOMARJI, RIBNIŠKI PUŠELJC, KVINTET 
7, KRPANI, ODMEV in SODRAŠKI TAMBURAŠI, vokalni 
skupini ANAMANKA in NONET VITRA ter folklorni skupini 
GRMADA in LONČKI. Celotno prireditev je povezovala 
ribniška skupina DRAMŠPIL in skupaj so ustvarili izredno 
pester in zabaven program. Vsi so povedali, da so se z največjim 
zadovoljstvom odzvali vabilu, saj so s svojim nastopom tudi 
sami lahko naredili nekaj dobrega za otroke.  Med prireditvijo so 
se na velikem platnu vrtela imena vseh sponzorjev in ni jih bilo 
malo. Moč pozitivne energije ni popustila do konca prireditve. 
Ko pa je predsednica povedala, da so zbrali več kot 7.000 €, smo 
gledalci to nagradili z bučnim aplavzom.

Hvaležni smo Lions klubu Ribnica za dano pobudo in 
organizacijo ter vsem, ki so na svoj način pripomogli k uspehu 
koncerta ter s tem izkazali posluh za socialno ogrožene.

Dobrodelni koncert Lions 
kluba Ribnica – Ko si dobrota 
podaja roko
Piše: Majda Valčić, pomočnica ravnateljice OŠ Ribnica

Jutrišnji dan pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost;

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

(neznani avtor)

Zahvala
V imenu vseh učencev in zaposlenih se iskreno zahvaljujemo 
LIONS KLUBU RIBNICA za izpeljavo dobrodelnega koncerta 
PRIŽGIMO LUČ V OTROŠKIH OČEH in za zbrana sredstva, 
ki jih boste namenili Šolskim skladom naših šol.

Iskrena hvala vsem sodelujočim na prireditvi, vsem donatorjem, 
vsem članom Lions kluba in  vsem, ki so na kakršen koli način 
pomagali pri organizaciji dogodka.  
Hvala predsednici LIONS KLUBA RIBNICA dr. Tatjani 
Devjak za vložen trud, organizacijo dogodka in konstruktivno 
sodelovanje. 

Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
Andreja Modic, ravnateljica OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 

mag. Metoda Kolar, ravnateljica OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Donatorji in sponzorji dobrodelnega koncerta:
Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Velike Lašče, Radio 
UNIVOX, Radio 1, Radio ZELENI VAL, Cvetličarna POŽAR, Gostilna 
PRI KUKLJU, Velike Lašče, Okrepčevalnica JANEZ ŠKRABEC s.p., Rob, 
KMETIJSKA ZADRUGA Velike Lašče, z.o.o., Pekarna AJDIČ, Sodražica, 
Gostilna RIBN’ČAN, Ribnica, DAFIN, d.o.o, KOVING, d.o.o., KOVIFLEX, 
d.o.o., LEOKOM, d.o.o., KUSS, d.o.o. RIBNICA, RIKO TEAM, d.o.o., 
VIBOR, d.o.o., RIKO, d.o.o., LEKARNA RIBNICA, INOTHERM, d.o.o., R. 
M.  INTERNATIONAL, d.o.o., LESOJ, d.o.o., YASKAWA RISTRO, d.o.o., 
YASKAWA SLOVENIJA, d.o.o., LENOVO, d.o.o., ŠILC trade, d.o.o., 
ANDOTEHNA, d.o.o.

Ivano Čampolini - superdžek
Piše: Darja Vetrih, foto: Milan Glavonjič

Kdo ne pozna Ivana Čampe, bolj 
znanega kot Ivano Čampolini? Srečamo 
ga lahko kjerkoli v Ribniški dolini, saj je iz-
redno aktiven. Jurjevičan, ki sedaj že osmo 
leto biva v Bivalni enoti Sodražica (zavod 
Ponikve). Na facebooku piše, da je Ivan 
zbiratelj glasbe, pevec, zabavljač, štopar, lo-
kalna legenda in superdžek!

»Sem kar zadovoljen v Sodražici, lo-
kacija je dobra, saj imam tukaj vse, kar 
potrebujem,« pravi Ivan, ki ga večkrat vi-
dimo z dvignjenim palcem ob cesti. Seveda 
se na pot podaja na štop in na tak način seže 
vse do Ljubljane, kjer si nabavlja plakate in 
plošče glasbenikov. 

Pred kratkim se je med glasbenike 
dokončno vpisal tudi sam, saj je najprej 
posnel avtorsko pesem, nato pa še vid-

eospot. Naslov pesmi je Vedno 
na dobri poti, avtor besedila in 
hkrati tudi videospota je Jan 
Drobnič, aranžma pa je delo Ma-
tica Oražma. Pesem in videospot 
sta bila predstavljena v Sodražici 
v Kok pit baru, pa tudi različnim 
radijskim in TV postajam, med 
drugim tudi na Univoxu in R-kanalu. 
Čampolini pa je bil predstavljen tudi na 
Kanalu A, za kar je poskrbela Nuša Lesar. 
»Odzivi so bili odlični, kar je razvidno tudi 
iz števila ogledov na youtubu,« pove Ivan. 
Videospot, ki je bil posnet na relaciji od 
Sodražice do Ribnice, s postankom v Slat-
niku, lahko najdete tudi na facebooku na 
Ivanovem profilu.

Čampolini se zahvaljuje vsem avtorjem, 

ki so kakor koli pomagali pri nastanku tega 
projekta, pa tudi vsem sponzorjem, ki so se 
odzvali. Ivan sliši, da si komad ljudje tudi 
»povlečejo« na telefon. »Očitno se je ko-
mad odlično prijel,« pove nasmejano.

Ivano prihodnje leto načrtuje udeležbo 
na EMI, v mislih pa ima tudi že naslednjo 
pesem, vendar še razmišlja o temi. V sode-
lovanju z Bendom 501 pa naj bi sčasoma 
tudi izdal CD.
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»Ledvice se starajo skupaj z vami«
Letošnji svetovni dan ledvic v marcu je potekal pod sloganom 

»Ledvice se starajo skupaj z vami«. Zdravniki so s tem želeli 
opozoriti na pogoste okvare ledvic pri starejših. Kronične ledvične 
bolezni bolniki ne občutijo, saj nič ne boli. Med zgodnjimi znaki 
te bolezni sta predvsem povišan krvni tlak in beljakovine v seču, 
ki hkrati opozarjata tudi na povečano tveganje za obolelost srca 
in ožilja. Z zgodnjim odkrivanjem kronične ledvične bolezni 
in pravočasnim zdravljenjem lahko upočasnimo njen potek. V 
okviru letošnje preventivne akcije so v torek,  11. marca 2014,  
v Zdravstveni postaji Sodražica brezplačno izvajali meritev 
krvnega pritiska, krvnega sladkorja v kapilarni krvi ter 
izvajali brezplačno testiranje beljakovin v urinu. Medicinski 
sestri Anka Debeljak in Dominika Arko sta imeli obilico dela, 
saj se je pregleda udeležilo veliko ljudi, predvsem upokojenk. 
Še en pohvale vreden pregled namenjen preventivnemu 
zdravljenju! 

Proslava ob dnevu žena
8. marec je mednarodni dan žensk, ki ga praznujejo po vsem 

svetu. Na ta dan se spomnimo tako dosežkov kot ovir, ki še vedno 
obstajajo in onemogočajo ženskam, da bi 
dosegle dejansko enak položaj v družbi. 
Glede na to, da smo tudi v Sloveniji na 
nekaterih področjih ženske še vedno v 
slabšem položaju kot moški, je sporočilo 
tega praznika seveda še vedno zelo 
aktualno. Ta dan je priložnost za premislek 
o tej temi. 

Društvo upokojencev in osnovna šola 
smo zato že drugo leto skupaj pripravili 
proslavo ob dnevu žena za razmislek in 

za sprostitev. Kakšen je bil razmislek, ve vsak zase. Po odzivu 
gledalcev in poslušalcev sodeč je bila sprostitev uspešna. Zahvala 
gre vsekakor vsem, ki so proslavo pripravili in jo izpeljali.   

Vsa pohvala ravnateljici Majdi Kovačič Cimperman, ki se je 
ob pobudi za proslavo takoj angažirala in našla na šoli mentorice, 
ki so učence pripravile za nastop. Otroški pevski zbor,  učenci, ki 
pojejo v prepevalnici in učenci, ki pojejo v kanonu, so prepevali pod 
vodstvom profesorice Mojce Kramar Gorišek. Iza Klun in Gašper 
Vidrih sta pod mentorstvom 
prof. Slavice Marinkovič  zaigrala 
na harmoniko Mali valček. Prof. 
Katarina Zbačnik je z učenci 6. 
razreda pripravila dvoje, dramsko 
uprizoritev Skodelica kave ali kos 
potice in nekaj recitacij združenih 
v Šopek o mamah. Zabavali so nas tudi plesalci plesne šole in 
brata Kevin in Kristijan, prvi na harmoniki, drugi  s petjem  ob 
spremljavi kitare.

Nastopi učencev so se prepletali z nastopi upokojencev. Vedno 
nas s pravimi ljudskimi vižami  razveseli Upokojenski pevski zbor. 
Izkazali sta se še recitatorki- upokojenki  Ivanka Oražem in Ana 
Modic s pesmima, ki ju je treba poslušati s srcem. Pa naša gostja 

pesnica Jasna Janež, ki zna 
svoja čustva čudovito izraziti  
tudi v pesmih.

Na odru je blestel mladi 
Miha Benčina, ki je svojim 
suverenim nastopom in 
voditeljskim glasom gledalce 
vodil med točkami. Zvezda pa 
je bil malo manj mladi Viktor 
Žagar, ki je tokrat prepričal občinstvo s solo pesmijo Tista bela 
roža in potem še satirično recitacijo O dnevu žena. Nikakor pa ne 
smemo pozabiti še na skeč Šdrška poročila v izvedbi Milke Gornik 
in Olge Bregar, ki je bil pika na i za uspešen večer.

In čeprav se starejši radi umaknemo mlajšim, nas taka ali 
drugačna medgeneracijska sodelovanja bogatijo in ustvarjajo 
pristnejše odnose in vezi med nami.

Občni zbor DU
Končalo  se je  obdobje občnih zborov, ko se pregleduje  

opravljeno delo in  dela nove načrte. Pri DU Sodražica smo se 
spraševali, kdaj smo uspeli opraviti toliko različnih nalog, predvsem 
pa kdo so tisti, ki imajo zasluge za tako dobro opravljeno delo. 
Trenutno imamo ekipo, ki je delovna, ustvarjalna in učinkovita. 
Člani delujejo na različnih področjih, od športa in kulture, do 
izletov in zabave. Najbolj občudovanja vredni so tisti, ki obiskujejo 
starejše. V letu 2014 bi bili radi vsaj tako uspešni kot minulo leto. 
Poleg starih smo si v načrt postavili še nekatere nove izzive. 

Na občnem zboru smo Francetu Lešnjaku podelili naziv častni 
član društva, letos namreč mineva trideset let njegovega aktivnega 
članstva v društvu. Olga Bregar pa je za že skoraj dvajsetletno 
aktivno delo v društvu dobila priznanje Mala plaketa Zveze društev 
upokojencev Slovenije.

Načrt dela v drugem četrtletju 2014 

Pomladni meseci bodo v znamenju športnih dejavnosti. 
Letošnje 39. športne igre upokojencev Dolenjske in Bele krajine 
bodo potekale na devetih lokacijah. Igre združujejo upokojence, 
vnašajo višjo kvaliteto druženja in ustvarjajo močnejše prijateljske 
vezi med upokojenci. 

 V februarju načrtovan veleslalom v Izverju je žal odpadel. Naši 
upokojeni športniki  bodo tekmovali: 

•	16. 4. 2014 v Šentjerneju: pikado – ženske
•	21. 5. 2013 v Semiču: balinanje – ženske
•	12. 5. 2014 v Kočevju: balinanje – moški
•	10. 6. 2014 v Sodražici: orientacijsko pohodništvo – mešano

Nadaljuje se energijska vadba za harmonijo telesa in duha 
poteka ob torkih zjutraj. Vodi jo  Katarina Arko. Še vedno se lahko 
vključite.

V soboto, 24. 5. 2014, bo spomladanski izlet na Koroško: 
»Celodnevni izlet s Koroškimi splavarji«. Poleg vožnje s splavom 
po Dravi nas časa še kup ogledov, šaljivih pripovedi, pokušina 
medenih dobrot pri medičarju, pokušina domačih salam in 
jabolčnika na turistični kmetiji, flosarsko kosilo in še mnogo drugih 
zanimivosti.

Novice iz Društva upokojencev Sodražica
Piše: Cvetka Vesel, foto: Angelca Pucelj

Vsak nov dan je praznik, 
če drugega ne, je praznik Življenja. 

Vsaj za nas upokojence.
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Prišla je pomlad
Piše in fotografira: Meta Hribar  

Dočakali smo konec zime. Če temu, kar se 
je dogajalo, sploh lahko rečemo zima. Levčki 
smo zelo veseli, da se je ta zmešnjava letnih 
časov končala. 

Na pustni torek smo v pisanih kostumih 
začeli odganjati zimo. Levčkov in drugih 
skupin ta dan sploh ni bilo v vrtec. Prišle so 
le vile, princeske, indijanci, kavboji, miške, 
čebelice, dimnikarji … Pustni teden smo 
Levčki skupaj z Medvedki zaključili s Pižama 
žurom. O, kako je bilo veselo! Prav vsi smo 
se preoblekli v pižame in skupaj rajali po vseh 
igralnicah in po šoli. Prepevali smo ljudske in 
otroške pesmice in plesali.

Vrtec smo prav vsi začeli preoblačiti v bolj 
pisane barve in se veselili prihajajoče pomladi. 
Ugotovili smo, da je Valentin v februarju res 
uporabil ključe od korenin, saj smo z veseljem 
opazovali prve znanilce pomladi. In nato nas 
je obiskal še Gregor in z velikim veseljem 
smo izdelali lesene gregorčke in jih spustili po 
Bistrici. Pogovarjali smo se o pticah in poslušali 
njihovo veselo petje. Obiskal nas je ornitolog 
g. Dare Fekonja, ki ptice zelo dobro pozna 
in z veseljem in navdušenjem smo poslušali, 

kako ptice iščejo hrano, zakaj imajo ostre kremplje, zakaj orel zloži krila preden ujame 
plen, kaj ptice sploh jedo, kako lovi sova, zakaj noj ne more leteti, zakaj se pav šopiri s 
svojim repom in še in še. Ogledali smo si fotografije ptic in nekatere poskušali prepoznati. 
Tipali smo perje, poslušali petje, si ogledali jajčka nekaterih ptic in ugotavljali, zakaj imajo 
jajca kokoši različno obarvano lupino in ali so tudi kokoši ptice. Bilo je zelo zanimivo in 
naučili smo se veliko novega. Ptičke smo izdelovali iz okroglih papirnatih krožnikov, blaga 
in lesenih paličic. Pomagali so nam starši, saj smo se vsi skupaj zbrali v vrtcu popoldne. 
Tudi sicer smo zelo ustvarjalni, saj izpod naših rok prihajajo prave male umetnine. Veliko 

Pustovanje učencev prve triade
Piše: Brigita Košmrlj; fotografije: Tanja Vasič

Od hiše do hiše, od vrat do vrat ... je 
odmevala pesem učencev prve triade, ki so 
na pustni torek veselo koračili po Sodražici 
in razveselili ljudi, ki so jih srečevali na poti 
in trgovke v trgovini, ki so maškare nagradile 
z bomboni, za kar se jim še enkrat najlepše 
zahvaljujemo. Bombone pa je imel za maškare 
pripravljene tudi gospod župan, ki nas je s 
svojimi sodelavci tudi prišel pozdravit. 

Naše pustno vzdušje se je začelo že v 
ponedeljek, ko smo si ogledali predstavo čarovnika.  V torek pa smo ves dan posvetili temu 

norčavemu dnevu. Učenci so prišli že od doma oblečeni v maškare. 
Učiteljice smo tisti dan poučevale Batmane, Spidermane, princese, 
miške, mačke, viteze, indijance in še veliko različnih maškar. Starši in 
učenci so se res potrudili, saj so vsi učenci prišli oblečeni v zanimive 
kostume. Nekateri so ga naredili celo sami. V šoli so si izdelali še očala 
in klobučke, ki jih je nekaj učencev uporabilo tudi v sprevodu po 
Sodražici.

Ker smo bili vsi, tako učiteljice kot učenci, z našim pustnim torkom 
zadovoljni, smo se odločili, da ga prihodnje leto spet ponovimo, če le 
ne bo med počitnicami.

Maticova etno hiša
Piše: Laura Hočevar, 4. a

Iz šole smo se odpravili proti Ravnemu 
Dolu. Tam nas je pričakal lastnik 
Maticove etno hiše gospod Ivan Šega. 
Pokazal nam je, kako so včasih delali 
rešeta in škafe ter povedal zgodbo o 
lesenem možu in obrabljenih čevljih. 
Povedal  je tudi, kaj so delale matere in 
kaj očetje ter kako so matere uspavale 
otroke. Pokazal nam je, s katerimi 
orodji so delali na poljih, njivah in 
vrtovih, med njimi so bili tudi kuhinjski 
pripomočki, kot je pinja ali pa burkle za 
pomoč pri pripravi jedi v peči. Najbolj 
sem si zapomnila orodje slamoreznica 
za rezanje slame. V Maticovi etno hiši 
so bili trije kipi. Kipi so bili podobe 
Ivana Cankarja, Primoža Trubarja in 
Tita. V Maticovi etno hiši mi je bilo 
všeč in upam, da jo bom lahko kmalu 
spet obiskala.

oblikujemo glino, s katero nas uči ravnati 
naša mojstrica Brigita Mestek. Pokazala 
nam je, kako izdelati posodico iz gline in jo 
poslikali s kisom. Z njeno pomočjo smo iz 
gline oblikovali materin obraz.

Iz papirja, ki smo ga pobarvali sami, 
izdelujemo rože, metulje, barvamo škatlice, 
stekleničke, režemo, lepimo, barvamo 
… Dela nam res nikoli ne zmanjka. In 
kadar ne ustvarjamo, smo radi na prostem 
in opazujemo naravo, se gibamo. Prav 
prijetno nam je bilo s skupino Zajčki, saj 
smo izvedli skupni pohod v Smrekovec. 
Med potjo smo reševali različne gibalne 
naloge, za zaključek pa smo se pomerili v 
vlečenju vrvi.

Vsak dan znova nam je lepo in veselimo 
se vsakega novega dne, ne glede na to ali 
sije sonce ali pada dež. V vsaki stvari, ki 
jo vidimo, slišimo, opazimo, poskušamo 
najti nova spoznanja in se spet naučiti kaj 
novega. Toliko je še stvari, ki jih moramo 
še raziskati.
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100-letnica prihoda 
Frančiškanov k Novi Štifti 
Piše: Jelka Pakiž

Kot čudež so si ljudje razlagali tudi dogodek med 
drugo svetovno vojno. Na dan karmelske Matere 
Božje leta 1942 so Italijani obstreljevali cerkev ravno 
v predelu glavnega oltarja (iz Ribnice so streljali s 
topovi in do 25. julija je padlo na hrib približno 
300 granat, tri so padle na samostan, ena za Marijin 
hrbet, ena pa je šla skozi stolpno jabolko), tako da 
je bila precej poškodovana. Iz oltarja so popadali vsi 
kipi, v stropu kupole sta granati naredili dve luknji, 
razbita so bila okna in streha. V popisu iz leta 1954 
poroča novoštiftarski duhovnik, da je obstreljevanje 
potekalo v presledkih več dni. Čeprav je bil oltar ves 
razdejan, pa je Marijin kip ostal nepoškodovan. „I’ll 
miraculo (čudež),” je vzkliknil italijanski oficir, ki je 
videl razdejanje, Marijo pa celo.

Še v povojnih letih so verniki ob nedeljah 
popoldne prihajali h krščanskemu nauku, kjer so 
utrjevali svoje znanje o veri in molili. Prvo nedeljo 
v mesecu so prišli k molitveni uri in k češčenju sv. 
Rešnjega telesa, drugo nedeljo so imeli patri za vse 
zbrane verouk s prižnice, tretjo nedeljo so imeli 
verniki pete litanije in verouk s spraševanjem, četrto 
nedeljo pa so imeli shod tretjeredniki. Tudi pred 
svetimi stopnicami je bila predvsem ob praznikih 
dolga vrsta romarjev. Po osemindvajsetih stopnicah 
so po kolenih prišli do božjega groba, da pa se niso 
vračali nazaj, so po drugih stopnicah prišli v cerkev 
pred glavnim oltarjem. Svete stopnice so bile za 
glavne romarske shode obdarovane z odpustki 
(danes pobožnost na svetih stopnicah gojijo le redki 
verniki). Svoj pomen so imele procesije v prošnjih 
tednih, zaobljubne procesije na Marijine in druge 
praznike ter karmelske procesije.

Verniki so se k Mariji obračali s številnimi 
življenjskimi težavami, jo prosili za pomoč in se 
ji v hudih stiskah tudi zaobljubili. Ob Marijinem 
varstvu so sprejemali življenjske odločitve in se k 
njej vračali z zahvalo.

50 let Glasbene šole Ribnica
Piše: Darja Vetrih, foto: Marko Modrej

V tem šolskem letu Glasbena 
šola Ribnica praznuje 50 let 
delovanja. Glasbena šola je v 
Ribnici prvikrat odprla svoja vrata 
leta 1963 in sprejela 84 glasbenih 
nadobudnežev. Prostori so bili 
v stavbi zdajšnje Upravne enote 
Ribnica. Leta 1999 se je preselila v 
sodobne prostore na Kolodvorski 
ulici, ki pa danes komaj še dohajajo 
današnje potrebe te glasbene 
ustanove. V tem šolskem letu je namreč vpisanih 328 učencev, nekateri obiskujejo 
pouk v dislociranih oddelkih v Loškem Potoku, Sodražici in Velikih Laščah. V 
glasbeni šoli delujejo kar trije orkestri, in sicer pihalni, godalni in simfonični, na 
katerega so po besedah ravnateljice Majde Kokošinek, še posebno ponosni, saj 
šteje kar 55 članov. Poleg orkestrov priložnostno delujejo tudi številne komorne 
zasedbe.

V tem prazničnem letu je glasbena šola pripravila v namen počastitve 
okroglega jubileja kar pet koncertov, tri v krajih z dislociranimi oddelki in dva 
v Ribnici. Tako smo marca v sodraški dvorani pri šoli lahko poslušali koncert 
komornih skupin in ne glede na maloštevilne obiskovalce so se nastopajoči 
potrudili, kot bi bila dvorana nabito polna. Precej več obiskovalcev je bilo na 
sklepnem, slavnostnem koncertu  aprila v Ribnici, kjer so se predstavili vsi trije 
orkestri, presenetile pa so tudi številne komorne skupine in solisti.

Ogled čistilne 
naprave v Žimaricah
Piše: Jan Gašper Vidrih, 4. a razred

Ko smo prišli do čistilne naprave, nas je tam že čakal 
gospod Jože Zakrajšek. Tam so bili tudi učenci iz 
Svetega Gregorja. Jože Zakrajšek nam je razkazal 
vse naprave, ki potekajo v in zunaj čistilne naprave. 
Pokazal nam je tudi, kje odteka čista voda. Imeli 
smo srečo, saj nam je pokazal tudi jašek. Ta čistilna 
naprava je narejena za 280 enot, priključena je na 
Žimarice.

Romanje v Assisi ob stoletnici prihoda 
frančiškanov k Novi Štifti

V sklopu letošnjih praznovanj ob stoletnici prihoda frančiškanov k Novi 
Štifti se v mesecu maju organizira romanje v Assisi. 

Vsi lepo povabljeni, da ob tej priložnosti poromamo v Frančiškovem 
duhu po sončnih pokrajinah italijanske Umbrije. 

Na pot se bomo odpravili v petek, 23. maja 2014, 
ob 5. uri izpred cerkve pri Novi Štifti.

Najprej bomo obiskali Greccio, kraj Frančiškovih jaslic. V Assisiju bomo 
spoznali kraje, kjer je živel sv. Frančišek: rojstno hišo, cerkev sv. Rufina, 
kjer je bil Frančišek krščen, cerkev sv. Damijana, ki jo je Frančišek obnovil z 
lastnimi rokami, Porciunkulo, kjer je Frančišek umrl, goro La Verno, kjer mu 
je Kristus vtisnil rane … Domov se bomo vrnili v nedeljo, 25. maja 2014, 
v poznih večernih urah. Potrebovali boste obleko za hladno in toplo vreme 
(dežnik). Prenočevali bomo v hotelu, kjer bo zagotovljena večerja in zajtrk 
(nastanitev bo v sobah za dve osebi). 
Prispevek za vožnjo, prenočevanje in hrano je 200 EUR. V to ceno je vštet 
prevoz, polpenzion, cestnine, parkirnine in taksa v Assisiju. Prispevek boste 
poravnali ob prijavi pri bratih frančiškanih pri Novi Štifti. (Marijan 041 739 
595, marijan.cvitak@siol.net). Za opoldansko malico bo moral poskrbeti 
vsak romar sam. Romanje bo vodil frančiškanski pater Marjan Čuden, župnik 
na Viču v Ljubljani.

Lepo vabljeni!
Vaše prijave skupaj s prispevkom pričakujemo čim prej, 

najkasneje do 2. 5. 2014.
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Dne 22. 2. 2014 se je z zadnjim krogom v ŠD Sodražica v obeh kategorijah 
končala letošnja Zimska futsal liga Sodražica (ZFLS). Naključno ali pa tudi ne, 
sta prvaka tako med člani in med veterani bila znana šele po odigranem zadnjem 
igralnem dnevu. Med člani sta se za prvo mesto »udarila« KMN Vodnar in KMN 
Kot. Po napeti predstavi je z najmanjšo možno razliko slavil KMN Vodnar in tako 
osvojil, po lanskem drugem mestu, letos še prvo mesto. Tekma se je končala z 
rezultatom 1 : 0. Tudi druga tekma »zgornjega doma« ni po napetosti nič zaostajala 
za prej omenjeno. Po vodstvu KMN Avtopralnica Petek ob polčasu je prav na koncu 
tekme Globeli uspel popolni preobrat in so zmagali z rezultatom 2 : 1 in tako osvojili 
končno tretje mesto. V veteranski kategoriji je bila odločilna tekma med KŠD 
Draga in NK Velike Lašče. Igralci Drage so potrebovali zmago, Laščani pa le točko 
za osvojitev prvenstva. Na koncu so bili boljši Laščani in zmagali s 4 : 2 in s tem 
osvojili pokal za prvo mesto v veteranski kategoriji. KŠD Draga pa je zaradi slabšega 

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

1 NK Velike Lašče 8 5 2 1 23 15 8 17
2 KMN Kot 8 3 3 2 24 24 0 12
3 KŠD Draga 8 3 3 2 24 20 4 12
4 KMN Sodražica 8 1 4 3 13 14 -1 7
5 Pristava 8 0 4 4 13 24 -11 4

Lestvica - Člani - Skupina za prvaka
Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR TOČKE

1 KMN Vodnar 3 3 0 0 11 3 8 12
2 KMN Kot 3 2 0 1 8 4 4 8
3 Globel 3 1 0 2 7 13 -6 3
4 KMN Avtopralnica Petek 3 0 0 3 2 8 -6 1

Lestvica - Člani - Tolažilna skupina
Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR TOČKE

1 TŠD Gora 3 3 0 0 16 2 14 12
2 TŠD Slemena 3 1 1 1 9 10 -1 6
3 NK Zamostec 3 1 1 1 10 6 4 4
4 ŠD Studenec 3 0 0 3 1 18 -17 1

izkupička v medsebojnih tekmah padla na tretje 
mesto, na drugem mestu jih je namreč prehitela 
ekipa KMN Kot. Po zadnji odigrani tekmi je 
sledila še razglasitev rezultatov ter podelitev 
pokalov za najboljše 3 ekipe v obeh kategorijah. 
Pokale je podeljeval župan Občine Sodražice 
Blaž Milavec. Naj omenim še dobitnika priznanj 
za fair play. V članski kategoriji ga je dobila 
ekipa NK Zamostec, v veteranski pa domača 
ekipa KMN Sodražica. Za nami je torej druga 
izvedba ZFLS v izvedbi ŠD Extrem, vidimo se 
zopet naslednje leto, upam, da še s številčnejšo 
zasedbo ekip kot je bila letos.

Zaključek Zimske futsal lige Sodražica 2013-2014
Tekst in foto: Vlado Vetrih

Kot smo že pisali v prejšnji številki Suhorobarja, želi Športno društvo Sodražica - 
sekcija veteranov rokometa oživeti nekoč zelo popularen rokomet v Sodražici.
S tem namenom smo za učence in učenke 5.–9. razreda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj 
v Sodražici, v četrtek, 27. 3. 2014, že pričeli s prvim treningom (foto) v novi Športni 
dvorani Sodražica. Prvega treninga se je udeležilo 14 deklic in dečkov. 

Treningi bodo dvakrat na teden, in 
sicer v ponedeljek 14.00–15.00 
in v četrtek  14.00–15.00 in so 
zaenkrat brezplačni. Vodita jih 
Peter BATINIČ, aktivni igralec 
Rokometnega kluba RIKO HIŠE 
iz Ribnice, ki igra v prvi državni 
slovenski ligi in Tadeja KORELJC, 
nekdanja mladinska državna 
reprezentantka, sicer zaposlena v 
vrtcu v Sodražici.

Spoštovani starši, učenci in učenke, prijatelji rokometa! 
Glede na dejstvo, da imamo dva trenerja, 
smo se odločili, da treninge razširimo še 
na mlajše kategorije, tako za dečke kot za 
deklice.

Zato vabimo vse zainteresirane dečke 
in deklice iz 3. in 4. razreda Osnovne 
šole dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice, da 
se nam v čim večjem številu pridružijo. 
Prijavnico lahko dobijo v tajništvu 
OŠ in izpolnjeno vrnejo čim prej. O 
začetku treningov vas bomo obvestili 
preko vodstva osnovne šole.

ŠPORTNO DRUŠTVO SODRAŽICA
Andrej Pintar, vodja rokometne sekcije

KMN Vodnar

NK Velike Lašče
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ŠD EXTREM: 
Obet perspektivnih 
generacij 
v naših občinah 
Piše: Aljoša Kous, PR služba ŠD Extrem

V ŠD Extrem smo izjemno ponosni na potek dosedanje 
sezone. Vse selekcije so zabeležile zavidljive uspehe 
v vseh možnih starostnih kategorijah. Nekatere so 
že zaključile s tekmovanji, nekatere so se borile za 
najvišja mesta, nekatere pa posegajo po žlahtnini. 

Povzetki tekmovanj
V soboto, 5. 4. 2014, je bila na sporedu zadnja tekma 2. SFL 

za Extrem, ki je tudi odločala o prvaku. Fragmat Extrem je bil s 4 
: 2 boljši od gostiteljev Kebelj Mibus prevozi, in tako prepričljivo 
osvojil 2. SFL. Člani so zaključili imenitno sezono, tudi poškodbe 
jih niso ovirale in odvračale od tekmovanj. Nekoliko smole je imel 
prvi vratar ekipe, ki je odsoten že dalj časa. Ekipa Fragmat Extrem 
je v 18 krogih zbrala 13 zmag, štiri remije in en poraz. Imela je 3. 
napad lige (78) ter najboljšo obrambo (38). Prvi strelec ekipe je 
bil Matej Gregorič (20 zadetkov), enega manj je dodal Jure Kordiš. 
V fair play točkovanju so Extremovci končali na 4. mestu.

Članice so uspešno zaključile prvo sezono z zadovoljivim 
4. mestom. S tem so še dodatno pokazale željo po dokazovanju, 
konkuriranju v naslednji sezoni. Lahko pričakujemo še izboljšane 
rezultate, na letošnji skupščini so pokazale samoiniciativo in 
opozorile, da je ženski dres ŠD Extrem še vedno nepotiskan z 
logotipi sponzorjev in ponazorile, da so 
apetiti za naslednjo sezono še višji. 

Skupina U-21 je končala s 
tekmovanjem v DP. Ogrodje ekipe so 
sestavljali fantje iz starostne skupine 
U-18. Zaradi logističnih težav se igralci 
v istem vikendu niso mogli udeležiti 
več tekem, rezultat pa so bili vzponi in 
padci ekipe. Tekmovanje so končali na 
predzadnjem, 5. mestu v skupini. Letos 
jim sreča ni bila ravno naklonjena, so pa 
iz tekme v tekmo dokazovali borbenost in 
se na večini tekem zelo približali zmagam. 

U-18 se je v petek, 4. 4. 2014, v 
Sodražici odvijal pravi spektakel. V nabito 
polno dvorano je iz gostov prispelo 
30 navijačev, ki so skorajda preglasili 
domače. Toda domačini se niso vdali, 
bučna spremljava iz tribun je postregla 
z zanimivim dvobojem. To so nekako 
unovčili domači igralci, ki so tako končali 
prvo finalno tekmo in si izborili lepo 
prednost pred povratno v gosteh. Končni rezultat je bil 5 : 2. S 
to prednostjo imajo lepo možnost, da osvojijo prvenstvo. Tomaž 
Picerija Ozmec bo imela težko nalogo, ker ekipa naših mladeničev 
pričakuje bučno podporo iz tribun. Tekma bo v soboto, 12. 4. 
2014, ob 19.00 v Ormožu.

Ekipa U-15 je že drugo leto zapored osvojila srebrno medaljo. 
Naši fantje so si skozi celotno sezono želeli najvišje uvrstitve, kazali 
velikansko željo, voljo in borbenost, na koncu pa je malo pošla. 
Kobarid se je zasluženo veselil osvojitev državnega naslova. Pravi 
spektakel pa so pripravili navijači na obeh straneh. Nabito polna 
dvorana v Sodražici je pokala po šivih. 

Selekcija U-13 je državno tekmovanje končala na 3. mestu. V 
polfinalu so priznali premoč Ljutomerčanom KMN Meteorplastu, 
ki je polfinale dobil z rezultatom 10 : 3. Poraz jim ni prišel do živega, 
sla po medalji je bila močna, in v tekmi za 3. mesto so odpihnili FC 
Litijo z 8 : 0. 

Dekleta vseh starostnih kategorij so se januarja pomerila v 
Zimski ženski ligi – ZŽL. Prijavili smo kar 6 ekip (Članice, DU-
17, 2x DU-15, 2x DU-13). Dekleta so presegla pričakovanja, s 
svojim znanjem in borbenostjo “ponagajale” ekipam, ki imajo 

veliko daljšo tradicijo. Najuspešnejša je bila 
ekipa U-13 Ekstrem Ribnica. 3. mesto na 
zaključnem turnirju pa je bila le pika na i. 

Najdaljše tekmovanje pa imajo najmlajše 
kategorije. Regijsko tekmovanje U-11 in 
U-9 se bo končalo z zaključnimi turnirji v 
aprilu in maju. V vsaki kategoriji imamo kar 
po tri ekipe, ki igrajo pomembno vlogo v 
svojem tekmovanju, saj zasedajo zgornji del 
lestvic. Mlajše kategorije pa se pomerjajo na 
internih tekmovanjih.

V ŠD Extrem smo tako neverjetno 
zadovoljni z dosedanjim delom v otroških 
in mladinskih skupinah in ni se nam treba 
bati prihodnosti kadra za člansko ekipo. 
Dosežene spodbudne rezultate si želimo 
prinesti v naslednje leto. Iz srca čestitamo 
vsem igralcem in trenerjem ter jim želimo 
jim nadvse uspešno nadaljevanje. Obenem 
pa pozivamo prostovoljce, da se nam 
pridružijo pri organizaciji v klubu in s tem 
pripomorejo k še boljšemu vodenju kluba. 

Tako bi posledično dvignili raven dela in omogočili najmlajšim še 
več uspehov.
Opomba uredništva: Fragmat Extrem je novi prvak v kategoriji 
U18. V dveh finalnih tekmah, tudi na drugi v Ormožu (z rezultatom 
4:3), je ugnal domači Tomaž Picerija Ozmec. (vir: www.futsal.si) 

U18 – Državni prvaki

U15 – 2. mesto

U13 – 3. mesto
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Sodobna športna dvorana v Sodražici je bila 29. marca 2014 prizorišče 
sklepnega tekmovanja ekip, ki so v sezoni 2013/2014 nastopale v 
košarkarski ligi Soča – Oprema. Po štirih krogih – 26. oktobra v Miklavžu 
na Dravskem polju, 23. novembra v Strahinju, 11. januarja v Hrastniku 
in 22. februarja v Laškem, je bila na vrhu lestvice ekipa DP Palfinger 
Marine Maribor, za njo se je uvrstila DP Mercator Ljubljana, tretja je 
bila DP Celje, četrta pa DP Kranj. Naslov državnih prvakov je tokrat 
nekoliko nepričakovano osvojila ekipa DP Celje, ki je v predtekmovanju 
na razburljivi tekmi izločila državne prvake zadnjih pet let - DP Mercator 
Ljubljana.

Na prvi tekmi sta se pomerili prvo in zadnje uvrščeni ekipi. Favorizirana 
ekipa DP Palfinger Marine Maribor je po pričakovanju brez težav ugnala 
ekipo DP Kranj. Suvereno je vodila vso tekmo in 
jo zaključila z rezultatom 54 : 34.

Najbolj razburljiva je bila druga tekma med 
moštvi DP Mercator Ljubljana in DP Celje (42 
: 46). Potek tekme in preobrat najbolj nazorno 
kažejo rezultati posamičnih četrtin – 14 : 6, 12 
: 12,10 : 13, 6 : 15. Državni prvaki so imeli pred 
zadnjo četrtino še pet točk prednosti, vendar 
število osebnih napak ni obetalo nič dobrega. 
Ekipo sta s po petimi napakami morala zapustiti 

Sodraška športna dvorana gostila 
finale DP v košarki na invalidskih 
vozičkih
Piše: Jože Globokar

Spodbuden začetek za ribniške plavalce v olimpijskih bazenih
Piše: Miha Koren, trener; foto: Blaž Schonlieb

Z mesecem marcem in aprilom se za plavalce začenja 
poletna tekmovalna sezona v petdesetmetrskih bazenih. 
Ribniški plavalci so se v teh mesecih udeležili dveh tekmovanj. 
Prvo je potekalo 29. marca  v Kranju, drugo pa 12. aprila v 
Mariboru. Na obeh tekmovanjih so ribniški plavalci osvojili 
lepo število zmag in kolajn.

V Kranju se je na najvišjo stopničko povzpela v kategoriji 
članic Lucija Kous na 50 m in 100 m hrbtno ter 50 m prosto in 
50 m delfin. Med člani je zmagal Tilen Kočevar na 50 m in 100 m 
delfin, 50 m in 100 m prosto. V kategoriji mladink in mladincev 
je na najvišjo stopničko stopil Chad Andoljšek na 50 m delfin, 
100 m hrbtno, 200 m mešano in 400 m mešano. Zmage so se 
veselil tudi Tim Zobec na 50 m hrbtno, Matej Padar na 100 m 
prosto in 100 m delfin, ter Nik Obranovič na 50 m delfin. Med 
dekleti je na 100 m prosto slavila Ema Masterl. V kategoriji 
kadetov se je treh zmag veselil Jošt Pavlin na 50 m, 100 m in 200 
m prsno. Na 100 m in 200 m delfin pa je slavil Robert Lovšin. V 
kategoriji deklic in dečkov je na najvišji stopnički stal Jan Arko 
na 50 m, 100 m, 200 m prosto in 50 m delfin. Kolajne so osvojili 
še Ana Kastigar, Nadja Padar in Matej Dečman.

V Mariboru pa so v ospredje 
stopili predvsem najmlajši ribniški 
plavalci. Svoje prve stopničke sta 
v najmlajši kategoriji osvojila Filip 
Čirovič z drugim mestom na 200 m 
prosto in tretjim mestom na 200 m 
prosto, 50 m delfin in 100 m hrbtno 
ter Tim Tomšič s tretjim mestom na 
200 m prosto. V kategoriji mlajših 
dečkov je drugo mesto  na 50 m delfin 
in tretje mesto na 100 m delfin osvojil 
Vid Lovšin. V kategoriji dečkov in 
deklic je Gašper Hlebec slavil na 50 

ČESTITAMO!

kar dva igralca. Mariborčani so dobili krila, naredili preobrat 
in tekmo dobili v svojo korist. Lahko rečemo, da je bil to derbi 
končnice. Polno razburljivih trenutkov in preobratov je bilo tudi na 
tekmi za tretje mesto. Prvo četrtino so dobili Ljubljančani, drugo in 

tretjo pa Gorenjci. Kazalo je že na nov poraz prvakov, saj so 
se v zadnjo četrtino Gorenjci pod koše zapeljali s sedmimi 
točkami prednosti. Toda tokrat so za preobrat poskrbeli 
Ljubljančani. Nasprotnikom so dali 18 točk in tekmo dobili 
z rezultatom 49 : 47.

V finalnem srečanju je rezultat po prvi četrtini (18 : 15) 
kazal, da bo ekipa DP Palfinger Marine Maribor upravičila 
sloves najboljše ekipe sezone in osvojila naslov državnih 
prvakov. Toda v košarki je vse mogoče. Že v drugi četrtini so 

povsem popustili (8 : 20) in dovolili, da 
so se igralci DP Celje razigrali in povsem 
zasluženo osvojili naslov državnih 
prvakov. Tekme sta ob tehničnem 
delegatu Milanu Lukanu vodila sodnika 
Mitja Dečman in Nedžad Budimlić.

Ob razglasitvi rezultatov je 
košarkarje nagovoril župan Sodražice 
Blaž Milavec in podelil pokale. Prejele 
so jih tri  najboljše ekipe, najboljši 

strelec Danilo Kamenik (92) in reprezentantka Jovita Jeglič. Igralci 
prvouvrščenih ekip pa so prejeli tudi zlate, srebrne in bronaste 
medalje. Košarkarje je ob zaključku letošnjega play off tekmovanja 
pozdravil tudi župan Ribnice Jože Levstek.

m hrbtno. Na 100 m hrbtno, 50 m delfin in 50 m prosto pa je osvojil 
tretje mesto. Jan Arko je prav tako slavil v kategoriji dečkov, in 
sicer na 50 m prosto. Med deklicami je Ana Kastigar osvojila drugo 
mesto na 400 m prosto in 100 m delfin, ter tretje mesto na 50 m 
delfin. Nadja Padar pa osvojila tretje mesto na 50 m, 100 m in 200 m 
hrbtno. Med mladinkami pa je Ema Masterl slavila na 50 m prsno, 
drugo mesto pa je osvojila na 100 m in 200 m prsno.

Društvo paraplegikov Celje – 1. mesto

Župan je podelil pokale

Jan Arko osvaja stopničke
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VABILO na 40. Lenčev pohod z Vrhnike na Triglav 
Piše: Za skupino Veselih Triglavcev pri PD Vrhnika, Miran Štupica; foto: Simon Seljak

Plan oz. trasa pohoda na Triglav
1. DAN   TOREK 22. 7. 2014
• 6.00  ZBOR PRI HOTELU MANTOVA NA VRHNIKI • 7.00  
ODHOD Z VRHNIKE • SMREČJE (malica) • BREBOVNICA • 
GORENJA VAS • HOTAVLJE (pozno kosilo in spanje)

2. DAN    SREDA  23. 7. 2014
• HOTAVLJE (zajtrk in odhod) • LESKOVICA • NOVAKI (malica) 
• DAVČA • SORICA (kosilo in spanje)

3. DAN   ČETRTEK 24. 7. 2014
• SORICA (zajtrk) • SORIŠKA PLANINA • BOHINJSKA 
BISTRICA (malica) • SKOVNICA (kosilo in spanje) 

4. DAN   PETEK 25. 7. 2014
• USKOVNICA  (zajtrk) • STUDORSKI PREVAL • VODNIKOVA 
KOČA (malica iz nahrbtnika ali nakup v koči) • KREDARICA 
(hrana iz nahrbtnika ali nakup v koči, spanje)

5. DAN   SOBOTA 26. 7. 2014
• KREDARICA • VRH TRIGLAVA • RUDNO POLJE • 15. 00 
ODHOD AVTOBUSA NA VRHNIKO • ZAKLJUČEK POHODA V 
GOSTILNI PR KRANJC NA VRHNIKI 

PRIJAVE sodraških pohodnikov zbira Tone Matelič osebno 
ali na mobilni telefon 041 436 236.

Pred 40 leti so se na Vrhniki zbrali trije možakarji, dobri 
prijatelji in se odločili, da gredo peš z Vrhnike na Triglav. Pobudnik 
tega podviga je bil Franc LENARŠIČ-LENČ, pridružila sta se mu 
še Jakob PETKOVŠEK- PAVKAR in Stane URH. Vsi trije so že 
pokojni.

Iz tega njihovega podviga je v kasnejših letih nastalo kar 
nekaj pohodniških skupin, med njimi pa tudi skupina VESELIH 
TRIGLAVCEV. 

V sklopu teh vsakoletnih pohodov so se leta 1994 pohodniški 
skupini Veselih Triglavcev na tem pohodu pridružili prvi štirje 
Sodražani, in sicer Tone Matelič, Viktor Drobnič st.; Viktor 
Drobnič ml. in Miran Štupica. Na tem skupnem pohodu so 
Sodražani celo pridobili svoje ime skupine, in sicer STROŽKI. 
Poleg tega imena so Sodražani na pohodu stkali ogromno pristnih 
prijateljskih vezi, ki držijo še dandanes. Dokaz temu je vsestranska 
pomoč Vrhničanov Sodražanom med njihovim samostojnim 
pohodom na Triglav iz Sodražice tako v nudenju prenočišča, hrane 
in pijače ter tudi sicer. Prijateljske vezi Sodražanov ter Vrhničanov 
se kažejo tudi v tem, da se skupaj udeležujejo množičnih pohodov 
po Sloveniji, nekateri se celo obiskujejo na domu ob vsaki 
priložnosti. 

Glede na to, da letos mineva že 40 let od prvega pohoda na 
Triglav z Vrhnike in še posebej na dejstvo, da je nastalo ogromno 
prijateljskih vezi med pohodniki iz Sodražice ter Vrhnike 
je Planinsko društvo Vrhnika - pohodniška skupina Veselih 
Triglavcev še posebej povabila sodraške pohodniške prijatelje, da 

se jim v počastitev te okrogle obletnice letos pridružijo. Pohod bo 
med 22. 7. 2014 in 26. 7. 2014. Trajal bo 5 dni, se pravi 1 dan več kot 
doslej, predvsem zaradi starosti nekaterih starejših pohodnikov. 

Vsak pohodnik, ki se bo udeležil pohoda v tem terminu, bo 
moral ob prijavi poravnati 50 EUR pristopnine, na dan odhoda 
pa še 50 EUR. Znesek 100 EUR bo porabljen za nabavo prehrane 
ter pijače, ki je nujno potrebna med samim pohodom vse do 
planinskih koč, kjer je oskrba iz spremljevalnega vozila nemogoča. 
Prav tako bodo iz tega fonda poravnani stroški spanja v planinskih 
kočah (Uskovnica, Kredarica) in pa strošek prevoza z avtobusom 
s Pokljuke nazaj na Vrhniko. Vsak pohodnik bo prejel tudi nekaj 
majic z logotipom pohoda.

Zainteresiranim pohodnikom predlagamo, da še pravočasno 
poravnajo članarino v Planinski zvezi Slovenije, s katero ste tudi 
zavarovani med samim pohodom, prav tako je prenočevanje za 
polovico cenejše. 

Veseli Triglavci s Sodražani leta 1994

Jan Arko osvaja stopničke
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KOMUNALA RIBNICA d.o.o. in ZEOS, d.o.o. ponovno 
organizirata akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske 
opreme OEEO, baterij in akumulatorjev. Z akcijo “Aparat 
ni za kosovni odpad!” Vas želimo vse spodbuditi k oddaji 
OEEO, odpadnih varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij in 
akumulatorjev na pravo mesto.
Vsi, ki boste v času akcije, med 1. majem in 31. majem 2014 do 12. 
ure v ZBIRNI CENTER na sedež komunalnega podjetja v Goriči 
vasi ali na terenski akciji prinesli katerokoli OEEO odpadno varčno 
sijalko ali baterijo/akumulator, boste na podlagi izpolnjenega 
kupona sodelovali v nagradnem žrebanju. 

ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME JE BREZPLAČNO!
Poleg tega bomo OEEO, varčne sijalke ter baterije in akumulatorje 
zbirali tudi na terenu, kjer boste lahko OEEO oddali neposredno 
na naš kamion, ki bo na voljo na prikazanih lokacijah po spodnjem 
razporedu.

Sobota 17. 5. 2014 Lokacija Ura
PODKLANEC KAPELICA 9 00 do 9 15  
GLOBEL V VASI – PRI KOZOLČKU 9 35 do 10 00

ŽIMARICE GASILSKI DOM 10 10 do 10 35

SODRAŽICA PARK - NASPROTI ZDRAV. DOMA 10 45 do 11 25

PETRINCI  TRGOVINA 11 40 do 12 05  
ZAMOSTEC PRI OKREPČEVALNICI URŠKA 12 30 do 12 55

ZAPOTOK GASILSKI DOM 13 05 do 13 30 

Akcija zbiranja odpadne električne in elektronske 
opreme, baterij in akumulatorjev iz gospodinjstev

Če imate doma kakršenkoli pokvarjen aparat, odpadno varčno 
sijalko ali baterijo odpeljite le to v zbirni center ali pa na katero od 
zgoraj navedenih lokacij in poskrbeli bomo, da bodo obdelani in 
odstranjeni na pravilen način.
Ob enem pa vas obveščamo, da bo vzporedno s terensko akcijo 
ob sobotah potekalo tudi zbiranje nevarnih odpadkov, ki jih boste 
oddali našemu pooblaščenemu podjetju Kemis.

www.zeos.si | www.life.zeos.si | www.komunala-ribnica.si

Po zadnji terenski oceni z dne 18. 2. 2014, ki jo je po 
žledolomu pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna 
enota Kočevje, je poškodovanih 33 % površine gozdov in 
približno 300.000 m3 močno poškodovanega drevja. Veliko 
predelov je še vedno zelo težko dostopnih zaradi podrtega 
drevja in snežnih razmer.

Preglednica: Ocena poškodovanih gozdov na OE Kočevje

* med zasebne gozdove so uvrščeni tudi gozdovi občin 
in drugih lastništev

Najhuje so prizadeti gozdovi od Osilnice do Podplanine, 
v okolici Drage in Loškega Potoka; ponekod v občini 
Velike Lašče (Mačkovec), na severovzhodnem delu občine 
Dobrepolje in ob vznožju Velike gore v občini Ribnica. Po 
Goteniški in Kočevsko -Reški dolini in na Kočevskem polju 
so najbolj prizadeti mlajši sestoji iglavcev.

Dve tretjini od skupne ocenjene količine poškodovanega 
drevja so listavci. Večji del izruvanih in poškodovanih 
dreves listavcev je prizadetih na bolj strmih dolomitnih tleh.

Prioritete pri zagotavljanju poseka 
poškodovanega drevja

Sanitarna sečnja ima prednost pred redno sečnjo. Pri sečnji 
poškodovanega drevja imajo prednost:

•	 vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest ter vlak, ki odpirajo gozd 
več lastnikov,

•	 območja gozdov z zaščitno funkcijo, kjer poškodovana drevesa 
ogrožajo nižje ležeče objekte oz. infrastrukturo.

•	 poškodovani sestoji iglavcev, vključno z izdelavo polomljenih 
vrhačev in izdelavo močneje poškodovanega drevja v mlajših 
sestojih,

•	 poškodovano drevje ob vodotokih na poplavnih območjih, v 
okolici hudourniških strug oz. vodotokov,

•	 poškodovano drevje na območjih z izredno poudarjeno 
rekreacijsko oziroma turistično funkcijo.

Zagotavljanje prevoznosti gozdnih 
prometnic 

Dela na vzpostavitvi prevoznosti gozdnih cest usmerja ZGS 
usklajeno z občinami. Prednost imajo gozdne ceste, ki odpirajo kmetije 
in zaselke ter pomembne infrastrukturne objekte ter ceste, kjer je 
potrebna čimprejšnja sanacija. Dela praviloma opravljajo izvajalci 
rednih vzdrževalnih del. Ponekod so lastniki zemljišč ob gozdnih 
cestah in pooblaščeni koncesionarji takoj sami začeli z vzpostavljanjem 
prevoznosti. Tudi ta dela naj potekajo upoštevajoč usmeritve ZGS. Na 
gozdnih vlakah so dolžni prevoznost vzpostaviti lastniki gozdov oziroma 
pooblaščeni koncesionarji. 

 Gozdovi ha iglavci 
(m3)

listavci 
(m3)

skupaj 
(m3)

Državni g. 13.600 37.700 53.300 91.000
Zasebni g. 14.200 54.000 155.400 209.400

SKUPAJ 27.800 91.700 208.700 300.400

Aktivnosti za sanacijo žledoloma na 
gozdnogospodarskem območju Kočevje
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Prevoznice za prevoz posekanega 
poškodovanega drevja

Predvideva se, da bo državni zbor RS razglasil 
moratorij na uporabo prevoznic do 30. 4. 2015 na 
celotnem območju Slovenije. Dokler novela zakona ni v 
veljavi, so prevoznice še vedno obvezne. 

Zavod za gozdove Slovenije je 
lastnikom poškodovanih gozdov 
že začel izdajati odločbe za sečnjo 

Z odločbami se bo praviloma določil posek dreves 
iglavcev in listavcev, ki so izkoreninjena, prelomljena, 
odlomljena, močno upognjena, ter dreves z močno 
poškodovanimi krošnjami. Lastniki lahko začnejo 
izvajati posek poškodovanih dreves tudi pred izdajo 
odločbe, vendar morajo o tem, skladno z zakonom, 
predhodno vsaj ustno obvestiti ZGS, ki bo nudil tudi 
potrebne usmeritve za izvajanje sanacije.

Na najbolj poškodovanih območjih v razdrobljeni 
gozdni posesti bo ZGS lahko izdal generalne odločbe 
za posek, ki bodo praviloma izdane za območje gozdnih 
revirjev. Generalna odločba se šteje za vročeno po 15 
dneh po objavi na e-portalu (Državni portal Republike 
Slovenije) in na oglasnih deskah lokalno pristojnih 
krajevnih enot ZGS. Lastniki gozdov bodo o izdaji 
generalne odločbe obveščeni na krajevno običajni način. 

Na manj poškodovanih območjih in v velikih 
enolastniških gozdovih bo ZGS lastnikom izdajal 
individualne odločbe.

Označevanje poškodovanega 
drevja za posek

Označevanje dreves za posek bo praviloma potekalo 
na običajen način. Le izjemoma ZGS dreves na najbolj 
poškodovanih območjih ne bo posamično označeval. 

Roki na odločbah za posek 
poškodovanega drevja

V čim krajšem času je treba posekati drevje, ki 
onemogoča prevoznost gozdnih cest ter gozdnih vlak, ki 
odpirajo gozd več lastnikov.

Močno poškodovane iglavce je treba v čim večjem 
obsegu posekati, izdelati ter odpeljati posekan les iz 
gozda ter vzpostaviti gozdno higieno do dne 15. 5. 2014, 
da preprečimo namnožitev podlubnikov. V kolikor 
zaradi objektivnih razlogov, npr. zaradi neugodnih 
vremenskih razmer, iglavci do roka ne bodo sanirani, so 
lastniki gozdov dolžni spremljati napad podlubnikov na 
poškodovanem drevju. S podlubniki napadeno drevje 
bo treba sanirati v 21 dneh po odkritju napada.

Sanacija močno poškodovanih listavcev se lahko 
izvede do konca leta 2016. ZGS lastnikom priporoča, 
da zaradi preprečitve razvrednotenja lesa prednostno 
posekajo in izdelajo odlomljeno in prelomljeno drevje 
listavcev.

UGODNI KREDITI ZA 
PODJETNIKE V LETU 2014

RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje kredite po 
ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in 
sicer:

• Razpis dolgoročnih kreditov in garancij GSD za leto 2014
Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in 
nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni 
obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na 
razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične 
osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija.

• Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna 
sredstva za leto 2014
Predmet razpisa so gotovinski krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo 
pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo 
osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2013 dalje, mala podjetja 
oz. samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1. 1. 2014 dalje ter kreditojemalci, 
ki so v letu 2014 prejeli investicijski kredit iz GSD za nakup tehnološke 
opreme ali ekološkega tovornega vozila. 

Razpisi so odprti do 31. 12. 2014.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 
Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 337 29 87 ali www.rc-nm.si
in Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, 
kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/ 895 06 10.

Vljudno vabljeni k oddaji vlog!

Varnost pri izvajanju del
Varnost vseh, ki se bodo lotili sanacije poškodovanega gozda, je še vedno 

prva prioriteta. Zaradi nevarnosti in zahtevnosti dela naj se odstranjevanja 
poškodovanega drevja lotijo le usposobljeni  lastniki gozdov. V nasprotnem 
primeru naj za to delo najamejo profesionalne izvajalce del v gozdovih.  

Za pridobitev znanja in izboljšanje osveščenosti lastnikov gozdov glede 
varnega dela v gozdu bo Zavod pripravil demonstracije varnega dela pri sečnji 
v ujmah poškodovanega drevja. Termini in lokacije tečajev so objavljeni na 
spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, kjer so na voljo tudi vsi nasveti 
za varno delo v gozdu. 

Svetujemo, da se zlasti v razdrobljeni zasebni posesti, lastniki gozdov 
pri sanaciji poškodovanega gozda povežejo med seboj. Lahko najamejo 
skupnega izvajalca gozdarskih storitev, se uspešno dogovorijo za potrebna 
dela na gozdnih prometnicah, si pomagajo pri določitvi mej med posestmi in 
s skupnim nastopom na trgu lesa in storitev dosežejo tudi ugodnejši finančni 
rezultat pri prodaji lesa. 

Obveščanje lastnikov gozdov
Lastnikom gozdov bodo potrebne informacije glede sanacije dostopne 

na internetni strani Zavoda http://www.zgs.si/. ZGS, OE Kočevje bo o 
pomembnih informacijah obveščal lastnike tudi preko medijev, drugače 
pa lahko lastniki potrebne informacije dobite na lokalno pristojni krajevni 
enoti ZGS.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje
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VAŠA STRAN

Ko zrem, da vsaka živa stvar narave
le za trenutek zadrži prelest,
da svet, ta oder, kaže le predstave,
ki rodi jih skrivnostna sila zvezd,
da vzrastejo ljudje kakor rastline,
da tre in boža isto jih nebo,
da krik mladosti v trudno starost mine
in slednjič, da v pozabo let odmro …
(Wiliam Shakespeare)

Zahvala
Od nas se je poslovil naš

RUDOLF LOVŠIN
(18. 4. 1928–9. 2. 2014)

Kaprolov Rudi iz Sodražice.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste se od njega poslovili in mu darovali čudovito cvetje in sveče 
ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku 
Francu Bizjaku za lepe besede ob pogrebni slovesnosti ter pevcem 
za lepo zapete žalostinke. Zahvala predsedniku čebelarskega 
društva Ribnica, gospodu Škulju, za poslovilne besede. Posebna 
zahvala gospodu dr. Petru Rusu, ki mu je vsa leta njegove bolezni 
pomagal lajšati in premagovati bolečine in težave. Zahvala tudi 
medicinskim sestram in reševalcem Zdravstvenega doma Loški 
Potok za njihovo pomoč. Posebej pa se zahvaljujemo našima 
prijateljema Tonetu in Rezki Vesel, ki sta z neizmerno človeško 
toplino stala ob strani našemu Rudiju in nam, ki smo ga imeli radi.

Žalujoči: žena Dagmar, Neda in Lana
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V temnem večeru prišlo je slovo,
z žalostjo v srcih zremo v nebo.
A vemo, zdaj od tam boš gledal na nas,
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

Zahvala
28. februarja smo se poslovili od našega atija, moža, ata, 

tasta, brata, zeta in strica

ANTONA ARKA
(1946–2014)

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v tem žalostnem 
trenutku stali ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, 
prineseno cvetje in sveče, za darovane sv. maše, za pisna in 
ustna sožalja. Prav posebno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in vaščanom, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti v večnost. Zahvaljujemo se tudi vsem 
tistim, ki jih nismo posebej omenili, pa tudi tistim, ki ste bili v 
teh trenutkih v mislih z nami. Iskrena hvala vam vsem, ki ste ga 
spremljali skozi življenje in ga imeli radi.

Žalujoči VSI NJEGOVI

Bog te k sebi je vzel, angel pesem ti zapel.
Tu žalujemo mi vsi, čeprav na boljšem zdaj si ti.
Bolezen ti ni pustila živeti, telo moralo je umreti.
Duša tvoja za vedno živi in vedno v naši bližini si.
Čeprav te ne vidimo, vemo, da si z nami.
Ko bomo umrli tudi mi, bomo v nebesih 
za vedno skupaj vsi. 

Zahvala
Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, 

prababice in tašče
MARIJE CVAR

iz Jelovca
(4. 8. 1925–17. 2. 2014)

se iz vsega srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prineseno 
cvetje in sveče, za darovane sv. maše in izrečena sožalja. Iskreno se 
zahvaljujemo tudi vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem, ki ste 
jo v času njene bolezni obiskovali  in se prišli od nje poslovit ali jo 
pospremili k njenemu zadnjemu počitku. Hvala gospodu župniku 
Francu Bizjaku  za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi 
Komunale Ribnica ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala osebju 
ZP Sodražica, še posebej patronažni sestri Dominiki, za pomoč na 
domu v času  njene bolezni. Prav tako se lepo zahvaljujemo osebju 
Doma starejših občanov Ribnica za skrb in nego bolne mame, za 
human odnos in pomoč v  zadnjih dveh mesecih  življenja. Iskrena 
hvala vam vsem, ki ste našo mamo spremljali skozi življenje in jo 
imeli radi. 

Žalujoči vsi njeni

Priložnostne znamke
Frančiškanski samostan Nova Štifta je ob letošnji 100. obletnici 

prihoda frančiškanov k Novi Štifti (1914-2014) izdal 
priložnostno poštno znamko »100 let frančiškanov 

pri Novi Štifti«.

Priložnostne znamke so namenjene 
zaznamovanju pomembnih obletnic, 
svetovnih in domačih dogodkov ter 
prikazovanju motivov iz sveta narave, 
športa, osebnosti. Praviloma so bolj 
zahtevne izvedbe (boljši papir, štiri ali 
večbarvni tisk) in so večje velikosti. 
Tiskajo se samo enkrat v manjših 
nakladah. Izdane so lahko v prodajnih 
polah (45 znamk v poli ali manj), 
malih polah (10 znamk ali manj), blokih ali posebnih zvežčkih, 
ki vsebujejo manjše število znamk (do 12) v priročnem formatu. 
Naše so tiskane v polah po 20 znamk. 
Vabimo vas na Novo Štifto, da si ob bogati in ugodni ponudbi 
razglednic Nove Štifte izberete tudi našo priložnostno poštno 
znamko. Prepričani smo, da boste pisemskim pošiljkam, ki jih 
boste opremili z našo osebno, priložnostno znamko Nove Štifte 
dodali izviren in oseben poudarek in si zagotovili večjo pozornost 
prejemnika.

Veseli bomo vašega obiska pri Novi Štifti. Mir in dobro.
Frančiškanski samostan Nova Štifta, Nova Štifta 3, 1317 Sodražica
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Novičke iz knjižnice
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Na januarski pravljični urici so najmlajši prisluhnili ljudski pravljici 
z naslovom Pes in volk ter barvali oba glavna pravljična junaka. 
Februarska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Teta 
Marjanca in medved, ki so jo kasneje mali nadebudneži tudi 
likovno upodobili. Na pravljični urici v mesecu marcu so otroci 
poslušali pravljico Velikanska ljubezen in izdelovali srčke iz 
papirja.
Ponovno smo pobrskali tudi med knjižnimi policami in za naše 
zveste bralce našli marsikaj zanimivega!

MARIE FORCE
Nora na ljubezen

Joe Cantrell, lastnik trajektnega podjetja na 
otoku Gansett, je v Janey McCarthy zaljubljen, 
odkar pomni. Hkrati pa je Janey zaročena z 
bodočim zdravnikom Davidom. Ko se stvari 
v njuni zvezi hudo zapletejo, Janey pokliče 
na pomoč svojega “petega brata” Joeja, enega 

izmed redkih ljudi, ki so ji blizu. Nujno potrebuje nekaj dni, da 
se umakne z otoka, preden seznani starše in prijatelje na otoku z 
novico o preklicani zaroki. K sreči Joe živi na celini in ji rad priskoči 
na pomoč. Vendar ga to spravi v skrajno neprijeten položaj, 
saj je svojo ljubezen do nje do sedaj skrbno skrival. Bo izkoristil 
priložnost, da ji pokaže kako lepo bi jima lahko bilo skupaj? In kaj 
bo na to rekel njegov najboljši prijatelj, ki je tudi zaščitniški starejši 
Janeyjin brat?

MEGAN MAXWELL
Spominčice

Aida, Elsa, Rocio, Shanna in Celine so bile 
sošolke na mednarodni šoli. Potem so se zaradi 
poklicnih karier odselile in se oddaljile, dokler 
jih ni znova povezal zelo pomemben dogodek – 
Aidina poroka. Deset let kasneje ... Aida ni srečna 
v svojem zakonu. Elsa se sreča z atraktivnim 

zdravnikom. Rocio kar naprej zavrača vse moške, ker že od malega 
čaka na prihod super junaka. Shanna zamenja fanta vsakokrat, ko 
se mora zaradi novinarskega poklica preseliti. Celine je najbolj 
nesrečna med vsemi, saj ji trd in nepopustljiv karakter otežuje vse 
zveze z moškimi.
Spominčice so romantičen, smešen in hkrati čuten sodobni 
roman o petih prijateljicah iz otroštva, ki vsaka na svoj način iščejo 
ljubezen svojega življenja.

RUTH CARDELLO
Dekle za milijonarja

Dominic Corisi je takoj vedel, da je Abby Dartley 
samo avantura, ki jo išče. Še posebej, ker je zanjo 
potreboval malce več prepričevanja, kot je bil 
navajen. Zato se, ko ga posel prisili, da odleti 
na Kitajsko, odloči, da jo vzame s sabo. Toda 
postavi ji pogoje: nobenih obljub, nobenih 

zapletov, zgolj seks. Abby je vedno odgovorna. Nikoli ne tvega, 
še posebej ne pri moških. Nikoli – dokler ne spozna Dominica. 

Njun izlet na Kitajsko v njej obudi dolgo pozabljeno Abby, a tudi 
razkrije nevarnost, ki grozi Dominicovemu podjetju. Abby se mora 
odločiti, ali se bo vmešala v njegove posle in rešila njegovo podjetje 
ali sprejela vlogo ljubice in njegovo usodo prepustila naključju. Ga 
dovolj ljubi, da bo tvegala, da ga za vedno izgubi?

CAMILLA LÄCKBERG
Čuvaj svetilnika

Svetla predpoletna noč. Svetlolasa ženska 
skoči v avtomobil, njene roke na volanu so 
krvave. S sinčkom na zadnjem sedežu beži proti 
najvarnejšemu kraju, kar jih pozna – proti Sivemu 
otoku v Fjällbaškem otočju. Nekaj dni kasneje 
najdejo v Fjällbacki mrtvega moškega. Glavnega 

občinskega finančnika, ki se je pred kratkim iz Göteborga preselil 
nazaj v rodno mesto, je nekdo ustrelil na hodniku njegovega 
stanovanja. Bil je umirjen človek, rahlo zadržan, a zelo priljubljen 
med sodelavci. Ko začne policija iz Tanumshedeja pod vodstvom 
policijskega inšpektorja Patrika Hedströma razčlenjevati njegovo 
življenje, odkrije vrsto skrivnosti. Izkaže se, da je Matte pred 
smrtjo obiskal Sivi otok, ki ga okoliški prebivalci imenujejo tudi 
otok duhov. O njem že stoletja krožijo temačne govorice. Govori 
se, da ga mrtvi nikoli ne zapustijo in da želijo živim nekaj povedati.

IVAN SIVEC
Zadnji keltski poglavar

Preko našega ozemlja je pred več kot dva tisoč 
leti potekala pomembna jantarska pot, ki so 
jo tudi pri nas vzdrževali Kelti. Ob tem pa je 
predvsem na plovbi po rekah Navportusu 
in Savusu (Ljubljanici in Savi) prihajalo 
do spopadov z rimsko vojsko, ki je vse bolj 

prodirala proti vzhodu. Druidi, modreci izpod hrastov, so se 
ob tem na vse pretege trudili, da bi tako rekoč celotno evropsko 
ozemlje še naprej ohranili potomcem in stari veri. Staroselcu Epu 
se ponudi enkratna priložnost, da zbere vseh sedem jantarskih 
jagod in tako reši svoje ljudstvo propada. Ob tem se nesmrtno 
zaljubi v lepo Lajano. Bo keltski bojevnik rešil svoje ljudstvo ali pa 
ga bo izdal pohlep po bogastvu?

MARIJA MERLJAK in MOJCA KOMAN
Zdravje je naša odločitev

Avtorici sta univerzitetni diplomirani inženirki 
živilske tehnologije, ki že vrsto let delata na 
področju svetovanja za zdravo prehrano. V 
knjigi so predstavljena hranila in živila ter 
zdrava priprava hrane. V njej boste našli tudi 
praktičen opis prehranjevanja v določenih 

življenjskih obdobjih in izčrpen opis preventivne ter zdravilne 
prehrane pri različnih zdravstvenih težavah. Več kot 60 namigov z 
barvnimi slikami vam bo pomagalo enostavno in zdravo pripraviti 
obroke. Na koncu knjige so tudi preglednice vitaminov, mineralov 
in živil.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti! Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Čim lepše in 
prijetneje preživite preostanek letošnje pomladi. Radi in lepo 
se imejte ter na svidenje čez dva meseca!



KOLEDAR PRIREDITEV 
ob stoletnici prihoda frančiškanov k Novi Štifti (1914–2014)
maj 2014
4. 5. 2014, nedelja ob 15.00  ŠMARNICE –  p. Tomaž Menart
11. 5. 2014, nedelja ob 15.00 ŠMARNICE – p. Peter Vrabec
18. 5. 2014, nedelja ob 15.00 ŠMARNICE – p. Vilijem 
Pustoslemšek
25. 5. 2014, nedelja ob 15.00 ŠMARNICE – p. Niko Žvokelj
23. 5. 2014–25. 5. 2014, petek – nedelja ROMANJE V ASSISI, 
duhovno vodstvo p. Marjan Čuden.
28. 5. 2014, sreda DAN PROVINCE, srečanje frančiškanov.
junij 2014
6. 6. 2014, petek ob 19.00  PREDSTAVITEV KNJIGE O NOVI 
ŠTIFTI – delna reprodukcija 
24. 6. 2014, torek ob 19.00  na predvečer dneva državnosti 
MAŠA ZA DOMOVINO in KONCERT VOKALNE SKUPINE 
CANDELE, sveto mašo bo vodil provincial p. Stane Zore, 
nagovor župana občine Sodražica g. Blaža Milavca
julij 2014
20. 7. 2014, nedelja ob 16.00 KARMELSKA PROCESIJA  – 
g. Janez Oberstar
26. 7. 2014, sobota ob 20.00  OTVORITEV RAZSTAVE – 
PRISPEVAJ SVOJ TALENT, kapela sv. Jožefa
avgust 2014
15. 8. 2014, petek PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA – 
celodnevne pobožnosti in procesija z Marijinim kipom. Glavno 
slovesnost ob 16.00 bo vodil  dr. p. Christian Gostečnik.
15. 8. 2014, petek PRODAJNA RAZSTAVA SLIK – PRISPEVAJ 
SVOJ TALENT – kapela sv. Jožefa in okolica cerkve Marije 
Vnebovzete
september 2014
14. 9. 2014, nedelja dopoldan OTVORITEV RAZSTAVE 
FRANČIŠKANI POD MARIJINIM ZAVETJEM PRI NOVI ŠTIFTI, 
arkade cerkve
oktober 2014
4. 10. 2014, sobota ob 19.00 koncert okteta GALLUS
5. 10. 2014, nedelja FRANČIŠKOVA NEDELJA, procesija in 
zaključek dogodkov, vodi provincial p. Stane Zore.
Svete maše pri Novi Štifti:
Ponedeljek, torek, sreda, petek, sobota ob 7.30
Četrtek ob 19.00 - sv. Marko, Zapotok
Nedelja ob 7.00 in 10.00
Informacije: nova.stifta@ofm.si
Generalni donator prireditev na Novi Štifti, 2014
INOTHERM | www.inotherm.si | 080 21 71

Frančiškanski samostan Nova Štifta, ki v letu 2014 praznuje 
100-letnico prihoda frančiškanov na Novo Štifto 

VABI vse umetnike, slikarje, fotografe, posameznike in vse 
ljudi dobre volje, da prispevate svoj umetniški talent, 
na temo frančiškani in cerkev Marije Vnebovzete pri 

Novi Štifti in ga brezplačno prispevate – podarite. Slika ali 
vaš izdelek je lahko izdelan v različnih tehnikah risanja. 

Rok za oddajo slik ali izdelkov je 31. maj 2014. 

Slike in vsi ostali vaši izdelki bodo nato razstavljeni na 
priložnostni razstavi v kapeli svetega Jožefa v mesecu juliju 
2014, ter ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. avgusta 
2014 ponujeni v prodajo romarjem in obiskovalcem Nove 

Štifte.

Ves izkupiček bo namenjen za nadaljevanje obnove
 kapele sv. Jožefa pri Novi Štifti.

V kolikor želite dodatne informacije, nam lahko pišete na 
naslov: Frančiškanski samostan Nova Štifta, Nova Štifta 3, 
1317 Sodražica, ali na elektronski naslov marijan.cvitak@
siol.net ter na telefon 01/836 99 43 ali gsm 041 739 595.

Frančiškanski samostan Nova Štifta
Predstojnik frančiškanskega samostana Marijan Cvitak

Prispevaj svoj
UMETNIŠKI talent


