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V Sodražici junija gostuje 
razstava Čar lesa
Piše: Darja Vetrih, foto: Žiga Lovšin

To razstavo si preprosto morate ogledati. 
Les kot ga tradicionalno obdelujejo suhorobarji 

v naših krajih z nekaj dodelavami in kakšno novo 
idejo pridobi visoko dodano vrednost. Tu ne gre le za 
kuhalnice, čebularice, zobotrebce … Naravno, masiva, 
toplina, mehkoba, ki jo daje ta surovina, je tu združeno 
v izdelkih, ki bi jih marsikdo z užitkom postavil v svoj 
dom. Miza, luč, korito za rože, klop … gre za povsem 
uporabne izdelke. 

Razstava Čar lesa je projekt, zasnovan v sodelovanju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani, oddelek za lesarstvo, in Društva inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana. 
Letos je ta razstava organizirana že šestič zapored, v Sodražico je prišla iz Mestne občine 
Ljubljana, pred tem pa je bila na ogled v Cankarjevem 
domu. Glavni namen razstave je promocija lesa, saj 
prikazuje del slovenske produkcije iz lesa, s katero bi 
radi spodbudili najmlajše in tiste starejše, da bi lesu 
vrnili veljavo. Razstava je neke vrste prostovoljni 
projekt profesorjev Biotehniške fakultete. V Sodražici 
so jo omogočili še Občina Sodražica, Osnovna šola 
dr. Ivan Prijatelj Sodražica ter Turistično društvo 
Sodražica, ki je poskrbelo tudi za logistični del.

Okolje, v katerem razstava gostuje 
tokrat, torej Sodražica, ki je obdana 
z gozdovi, je po besedah dr. Franca 
Pohlevna, idejnega vodje projekta, 
zagotovo najbolj primerno. »V Sloveniji 
lesa ne znamo uporabljati drugače, kot 
da ga kurimo, kar že vrsto let podpira tudi 
država,« je na otvoritvi razstave povedal 
Pohleven in dodal, da lesno bogastvo 
predstavlja neizmerne možnosti za 
zeleno industrijo. 

V Sodražici je na ogled 70 različnih 
bolj ali manj tudi uporabnih izdelkov iz 
lesa. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi 
okoli 40 različnih vrst lesa, od domačih 
do eksotičnih. 

Razstava je zares vredna ogleda, saj 
gre za izdelke, narejene iz surovine, ki 
raste pred domačim pragom.

Razstava je
v dvorani Osnovne šole 

Sodražica na ogled 
do konca meseca junija,

in sicer vsako sredo in petek 
med 16. in 19. uro

ter ob nedeljah med 
8. in 12. uro.

29. junija, na Tržni dan, bo 
razstava odprta ves dan.



ŽUPANOVA STRAN

Naša državna ureditev je pač takšna, 
da občine kot lokalna samouprava pravno 
formalno uživajo status avtonomnosti 
v okviru svoje pristojnosti, dejansko pa 
je večji del njenih nalog ozko in zelo 
konkretno definiran z državnimi predpisi. 
Še bolj kot tekoče delovanje velja za 
razvojne aktivnosti, kjer so občine v veliki 
meri odvisne od razvojnih programov 
države. Končno to velja enako tudi za 
sredstva, ki se namenjajo iz evropskega 
proračuna in se prenašajo do občine preko 
državnega proračuna in skozi državne 
razpise. Poleg tega na sam razvoj še bolj 
usodno vpliva splošno stanje države zlasti 
na ekonomskem področju, saj to narekuje 
oziroma nasprotno omejuje razvojno 
dinamiko tudi na lokalnem področju. Če 
sem konkreten: če je šel še pred časom 
očitek občinam, zlasti glede črpanja 
evropskih sredstev, da niso projektno 
dobro pripravljene, je danes situacija 
nasprotna. Občine imajo po večini kar 
nekaj kvalitetno pripravljenih predvsem 
pa za občane potrebnih projektov, žal pa 
je državna finančna kondicija tako slaba, 
da praktično na vseh razvojnih programih 
prihaja do zastojev predvsem zaradi 
nezmožnosti državne participacije. 

Tudi Občina Sodražica deli takšno 
usodo. Primer: z Občinama Ribnico in 
Kočevje smo pripravili obsežen investicijski 
projekt Oskrba s pitno vodo Sodražica 
– Ribnica – Kočevje. Gre za izredno 
pomemben projekt, ki predstavlja močan 
in za naše območje samostojno finančno 
neizvedljiv projekt, ki je po drugi strani 
za nas nujno potreben. Z njim kot sem že 
večkrat pisal in govoril izboljšujemo oskrbo 
s pitno vodo v pretežnem delu vseh treh 
občin, pri nas se s tem dolgoročno ureja 
vodooskrba za blizu 90 % naših občanov. 
Kljub temu, da gre za tako pomemben 
projekt, ki je že od leta 2012 v družbi 11 
prioritetnih okoljskih projektov na državni 
ravni, taista država, ki mu je podelila takšen 
status, ni zmožna zagotoviti na ustrezen in 
pravno vzdržen način sprostitve sredstev za 
črpanje iz evropskega kohezijskega sklada. 
Nekaj več upanja je sicer vzbudila odločitev 
vlade RS za zeleno luč začetku izvedbe teh 
11 projektov, ki je bila sprejeta po sestanku 
6 županov, med drugimi kot predstavnika 

našega projekta midva z županom Ribnice, 
s premierko in okoljskim ministrom na 
začetku tega meseca. Žal pa vlada vseeno ni 
naredila bistvenega koraka, to je podelitev 
pravice do črpanja z ustreznim pravnim 
aktom in sklenitvijo pogodbe o financiranju. 
Žal vsaj za enkrat ostaja še vedno grenak 
priokus, čeprav ostaja tudi vedno močnejše 
upanje, da se ta veliki projekt začne izvajati 
z novo finančno perspektivo 2014 – 2020, 
konkretno z naslednjim letom, če bo le 
posluh na državni ravni.

Podobno usodo kot prej medobčinski 
projekt doživlja Komunalna ureditev 
zemljišč v obrtni coni Fibran, za katerega 
je občina tudi uspešno pridobila evropska 
sredstva v višini 85 % upravičenih občinskih 
stroškov. S tem projektom, ki ga je skupaj 
z Direkcijo RS za ceste pripravila občina, 
želimo izgraditi potrebno infrastrukturo na 
območju, kjer je prostorsko že načrtovana 
cona za obrtne delavnice. Del projekta 
pa predstavlja ureditev državne ceste 
na tem odseku s krožiščem in novim 
mostom, ki bo preprečeval razlivanje vode 
tamkajšnjega hudournika. S tem pa smo žal 
postali spet odvisni od finančne kondicije 
države. Ker je vlada pobrala skoraj vsa 
sredstva za investicije na področju cestne 
infrastrukture, je zadržano sodelovanje 
direkcije, kar pomeni zadržanje izvajanja 
tega projekta, posledično pa tudi nevarnost 
za izgubo evropskega denarja.

V zgornjem orisu dveh primerov 
prikazujem usodno povezanost razvoja 
posameznega območja, 
občine s posluhom 
države ter njeno stanje 
financ in urejenosti oz. 
delovanja. Brez tega tudi 
dobro delujoča občina 
zelo težko vodi primeren 
razvojni program. Poleg 
financ pa predstavlja 
drugo coklo razvoja 
državna birokracija in njena zakonodaja. 
Če sam minister prizna, da smo si to 
državo zbirokratizirali do onemoglosti, 
potem je resnično delovanje države na tem 
področju katastrofalno. Sam ne verjamem 
v dolgoročni uspeh hitrih in radikalnih 
potez. Spremembe so v naši državi, to je 
na področju državne ureditve, financiranja 

in prave razvojne usmerjenosti, predvsem 
pa zmožnost posluha države tudi za 
lokalne problematike, zlasti za ljudi in 
kraje, ki so oddaljeni od prestolnice oz., 
ki jih ne predstavljajo tako vplivne osebe 
na položajih, a si sami zaradi tega tudi ne 
dopustijo biti del skupine zmerljivcev, 
večnih nergačev in negativnežev, v 
majhnih, potrpežljivih, a vztrajnih korakih 
posameznikov, ki znajo biti konstruktivni 
in delavni, ki so v tem dovolj odločni, 
predvsem pa, ki si upajo in privoščijo uspeh 
tudi drugim.

Ne glede na navedeno problematiko 
povezanosti lokalne skupnosti in države ter 
vseh težav in omejitev, ki iz tega  izhajajo, je 
potrebno omeniti tudi nekaj bolj pozitivnih 
primerov. Tako Občina Sodražica v 
tem času zaključuje pomemben projekt 
izgradnje Kanalizacije Sodražica – I. faza. 
Operacijo, ki predstavlja vrednost milijon 
evrov, smo začeli izvajati lani, potem 
ko smo uspeli pridobiti sofinanciranje 
iz evropskega strukturnega sklada za 
regionalni razvoj ter pridobiti potrebna 
soglasja in dovoljenja. S tem projektom 
občina dobiva novo osrednjo čistilno 
napravo za odpadne vode ter komunalno, 
prometno in telekomunikacijsko urejen 
odsek ulice in občinske ceste na Slemenski, 
ki je bil do sedaj brez ustrezne okoljske 
infrastrukture.

V tem mesecu občina začenja izvajati 
tudi projekt Energetske sanacije šole, ki je 
težak 300.000 evrov. Večji del stroškov bo 
občina pokrila iz pridobljenih evropskih 
sredstev, približno 15 % stroškov in davek 
pa bo pokrila iz občinskega proračuna. S 
projektom bomo stari objekt šole ustrezno 
izolirali, vgradili del nove napeljave ter 
izvedli še nekaj drugih potrebnih del. 

Namen projekta je, da se 
bodo stroški ogrevanja 
bistveno zmanjšali, na 
podlagi ocene vsaj na 
polovico dosedanjih.

Občina Sodražica 
ima poleg omenjenih 
projektov pripravljenih 
kar nekaj projektov, ki 
čakajo ustrezne razpise za 

sofinancerska sredstva. Nekateri načrtovani 
projekti pa se še načrtujejo. Zlasti bo 
potrebno nadaljevati z opremljanjem 
naselij z okoljsko infrastrukturo (poleg 
že pripravljene Kanalizacije Sodražica II. 
faza, ki pokriva tudi naselje Zamostec, 
še kanalizacije na Gori, Globeli in 
Podklancu ter v Vinicah in Zapotoku). 

Razvoj občin(e) je odvisen od posluha 
države, njene urejenosti ter finančne kondicije

Ceniti svojo državo 
pomeni: spoštovati njene 

korenine, biti do nje 
tudi kritičen, predvsem 
pa ji iskreno in dejavno 
pomagati. Občankam 
in občanom voščim ob 

dnevu državnosti.  

Piše: Blaž Milavec, župan
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Občina Sodražica objavlja 

javni razpis za 

prodajo nepremičnin 
z javnim zbiranjem ponudb.

 
PREDMET PRODAJE JE:
• parc. št. 2087/1, v izmeri 980 m2 in parc. št. 

2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. Sodražica, 
ki se prodajata kot zaključena celota.

Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega 
cenilca gradbene stroke znaša 28.848,00 EUR. 

• parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in 
parc. št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. 
Sodražica, ki se prodajata kot zaključena 
celota.

Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega 
cenilca gradbene stroke znaša 22.389,00 EUR. 

Navedeni ceni ne vključujeta davka na dodano 
vrednost, ki ga poleg stro¬škov overitve pogodbe ter 
stroška vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača 
kupec.
Rok za oddajo ponudb je 11. julij 2014 do 9. ure, 
odpiranje prispelih ponudb pa bo ob 12. uri.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na tel. št. 01/836 60 75 oz. v razglasnem delu 
Uradnega lista RS z dne 20. 6. 2014 in na spletni strani 
www.sodrazica.si, ker je objavljen celoten razpis.

  Župan Občine Sodražica                                                                                               
Blaž Milavec l.r.

NSi ima jasen program: nizki davki, 
enostavni postopki in odprto 
gospodarstvo
Ljudmila Novak, predsednica NSi in poslanka DZ

V uvodu bi se rada zahvalila vsem, ki ste na različne 
načine sodelovali pri evropski kampanji in tudi 
oddali svoj glas za skupno listo NSi in SLS. Evropska 
lista NSi in SLS je v javnosti požela odobravanje, 
prav tako pa ji je bila naklonjena večina članstva 
obeh strank. To kaže tudi končni rezultat, s katerim 
smo lahko zelo zadovoljni. V obeh strankah pa smo 
prav tako zelo veseli, da je skupna lista pripomogla 

k močni zmagi Evropske ljudske stranke v Sloveniji in tako vsaj nekoliko 
okrepila tudi njeno premoč v evropskem parlamentu. Hkrati smo razdeljeni 
Sloveniji tudi pokazali, da je samo sodelovanje tista pot, ki vodi k boljši 
politiki in večji strpnosti na pregretem političnem polju. Kljub nekaterim 
javno izraženim pomislekom, ali ne bi nemara NSi lahko kar sama dobila 
dva evropska poslanca, ocenjujem, da je bilo sodelovanje s SLS korektno, 
dobronamerno in pozitivno. Upam, da bomo v takem duhu sodelovali še 
naprej, saj Slovenija potrebuje bolj konstruktivno in pozitivno politiko, ki 
bo reševala predvsem probleme naše države, ne pa stopnjevala medsebojne 
napetosti in s tem zgrešila pravi namen in smisel politike. Evropske volitve so 
imele posledice tudi za slovenski politični prostor. Odstopili so predsedniki 
treh strank, na hitro in z veliko pompoznosti pa so se pojavile nekatere 
nove politične stranke, ki se ponašajo predvsem z zvenečimi imeni, njihovi 
programi pa so kot kaže bolj v ozadju. Žal se ponavlja že videna zgodba, ki 
nam po treh let ni prinesla drugega kot prezadolžene države in strankarskih 
razprtij. 

Krščanski demokrati bolj kot na zveneča imena stavimo na dober 
in jasno opredeljen program, ki mora biti osrednje vodilo delovanja 
stranke. Program, ki je pol leta nastajal v sodelovanju z gospodarstveniki, 
strokovnjaki s posameznih področij in strankinimi odbori smo poimenovali 
Odgovori za prihodnost. Program je zelo gospodarsko orientiran in ponuja 
konkretne rešitve za uspešno Slovenijo. Zavezali smo se, da si bomo v 
Sloveniji prizadevali uveljaviti resnično socialno tržno gospodarstvo, ki 
temelji na pravičnosti, svobodi in varnosti. V izhodišče programa smo tako 
zapisali, da želimo v Sloveniji doseči tri cilje, ki bodo državo zopet popeljali 
na pot gospodarske rasti. Ti cilji so: nizki davki, enostavni administrativni 
postopki in odprto gospodarstvo, dosegli pa jih bomo z znižanjem DDV-
ja, nižjo obdavčitvijo dela, uvedbo socialne kapice, uvedbo enostavnejših 
postopkov javnega naročanja, boljšim črpanjem evropskih sredstev, 
privatizacijo državnega premoženja, povečanjem plačilne discipline in 
reformo trga dela. Program NSi je v celoti na voljo tudi na spletni strani 
www.nsi.si

Verjamem, da ob visoki podpori državljank in državljanov na volitvah 
ta program lahko uresničimo in dokažemo, da Slovenijo z nekaj dobre volje 
in veliko truda še lahko utirimo na pot nekdanje slave, ko so nas v Evropi 
dajali za zgled drugim.  

Zato vas vabim, da skupaj in vsak po svojih zmožnostih dvignemo 
podporo krščanski demokraciji, ki z upoštevanjem temeljnih krščanskih 
vrednot uspešno vodi mnoge evropske države. Z vašo pomočjo bo tudi 
Nova Slovenija - krščanski demokrati lahko postala močna politična 
alternativa, ki si bo iskreno prizadevala za uspešno Slovenijo. 

IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

V fazi načrtovanja je tudi ureditev dodatnih parkirišč v 
središču Sodražice (pridobivanje zemljišč, prostorsko 
umeščanje) in avtobusnega postajališča. Na področju 
mirnega prometa oz. parkiranja se bo do izgradnje 
zadostnih parkirišč v okolici zaradi potreb ljudi začasno 
vzpostavil poseben režim zlasti na ulici Zavrti. 

Občina Sodražica v juniju tudi zaključuje postopek 
noveliranja občinskega prostorskega načrta. Namen 
sprememb je posodobiti in poenostaviti določena 
določila odloka ter omogočiti na določenih območjih 
posege, ki pravno formalno niso bili mogoči, vsebinsko 
pa niso sporni. Novela izvedbenega dela – sklop 
A predstavlja zgolj spremembo tekstualnega dela, 
širše noveliranje odloka (tudi kartografskega dela in 
spremembe namembnosti) pa so predvidene v sklopu 
B, ki ga začenjamo izvajati predvidoma v drugi polovici 
leta. Kljub temu, da je za koristnike čakanje na sprejem 
tovrstnih aktov predolgo in mučno, naj omenim, da je 
bila naša novelacija odloka v tem postopku ena izmed 
najhitrejše zaključenih v državi. Postopki sprejema 
prostorskih načrtov so žal v glavnem odvisni od tempa 
številnih državnih organov kot soglasodajalcev, ki 
sodelujejo v postopkih.
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Leto ljudskih glasovanj
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Stranke koalicije Alenke Bratušek 
nas lahko še tako prepričujejo o njihovih 
dobrih namenih in odličnih potezah, 
rezultati njihovih odločitev kažejo 
povsem drugačno podobo. Če so se že 
morale zgoditi predčasne parlamentarne 
volitve in referendum o arhivskem 
zakonu, potem bi to koalicija lahko 
naredila bolj racionalno. Namesto 4x, bi 

lahko na volišča odšli le 2x. Ampak nespametnost in razsipnost 
sta rdeča nit dela te vlade. Hvala vsem, ki ste odšli na volišča in 
podprli naše kandidate za poslance evropskega parlamenta in 
glasovali proti arhivskemu zakonu.

Sicer pa jeseni prihajajo prve resne napovedi, ki precej 
natančno napovedo, kakšno bo tekoče leto. Podatki domačega 
UMAR-ja, Banke Slovenije, Statističnega urada ali ocene 
mednarodnih institucij bodo povedale, ali Slovenija pridobiva 
ali izgublja v primerjavi z EU okoljem. Najbrž prihaja čas 
neprijetnih novic, zato si je vladna koalicija (po nasvetu oziroma 
pritisku botrov iz ozadja) skrajšala mandat. Če niste opazili, je 
koalicija inscenirala samorazpad.

Že poročilo, ki sta ga pred dnevi objavila Evropska komisija 
in Evropski svet, je slabo, precej slabše kot lansko. V njem je 
jasno zapisano, da vlada Alenke Bratušek, kljub danim zavezam, 
naloge ni opravila na nobenem področju. Dodan pa je še nov 
»opomin«. Tudi podatki o stanju javnih financ so grozni. 
Proračunski primanjkljaj je znatno prevelik, dolgovi skokovito 
rastejo, socialne in druge pravice se režejo, zmanjkuje denarja za 
subvencije študentskih prevozov, stojijo investicije v zdravstvu, 
posega se v košarico zdravstvenih pravic … Le privilegiji 
starih struktur, ki se pasejo na državnem premoženju in napol 
saniranih bankah, ostajajo nedotaknjeni.

Poslanci SDS smo dali številne predloge s področja 
varovanja in zaščite premoženja gospodinjstev in gospodarstva. 
Nasprotovali smo dodatnim prekomernim obdavčitvam, npr. 
pri povečanju katastrskega dohodka, pri davku na nepremičnine 
pa smo uspeli šele s pritožbo na Ustavnem sodišču. Nasprotovali 
smo uvedbi birokratskih ovir, npr. prevoznicam za les ter 
uvajanju drastičnih kazni za gozdarsko, kmetijsko ali okoljsko 
področje, s čimer smo ščitili življenje na podeželju. A številni 
dobri predlogi SDS so bili »povoženi«.

Želeli smo doseči tudi ugotavljanje odgovornosti za 
slabo vodenje bank in posledično bančno luknjo, pa so bili 
naši predlogi zavrnjeni. Prav tako s področja pravosodja in s 
področja črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Tu je zaradi 
nesposobnosti administracije in najbrž tudi politične blokade 
Židana (SD) obtičal tudi projekt za naše območje.

Da se da drugače, sta pokazala oba mandata vlade Janeza 
Janše. Da se da izpeljati davčno reformo in omejiti davke, da 
se odpravljati birokratske ovire ali črpati EU sredstva, itd. Dva 
ministra sedanje vlade, Erjavec in Virant, sta bila ministra tudi 
v Janševih vladah in sta zastopala mnoge povsem drugačne 
rešitve, npr. reforme,  pocenitve in racionalizacije in še druge, a 
sta v vladi Alenke Bratušek odpovedala.

Naj spomnim, da je prva Janševa vlada dobila priznanje 

OZN za poenostavitve, pocenitve in odpravo birokratskih ovir, Bajuk 
pa je dobil dve priznanji iz EU za uspehe na področju bančništva in 
javnih financ. To pomeni, da so bile reforme Janševe vlade tudi zunaj 
meja zelo opazne in odlično ocenjene. Teh mednarodnih priznanj 
ne bi bilo, če Janša ne bi imel jasnega programa in koncepta, ki smo 
ga pripravili v SDS, in če bi vsak minister počel, kar bi se mu zljubilo 
ali če se ne bi lotili rezanja razkošja in privilegijev na vseh področjih.

Na racionalizacijah in odpravljanju privilegijev, rezanju 
nepotrebnih stroškov … bo slonelo naše delo tudi naslednjem 
mandatu. Le na tak način bo možno znižati  zadolževanje ali 
zagotavljati vire za spodbude za družinsko, socialno, šolsko, 
zdravstveno … politiko, investicije in ne nazadnje, tudi za poslovno 
okolje. Torej za vse tisto, kar je umanjkalo v času mandata Alenke 
Bratušek in njenih zaveznikov.  

Če ne bo drugače odločilo Ustavno sodišče, bodo parlamentarne 
volitve 13. julija. Nove stranke z več ali manj posodobljenimi 
starimi obrazi se rojevajo kot gobe po dežju. Nobena nima resnega 
programa, v njih pa pomembne vloge prevzemajo politiki do sedaj 
propadlih strank in ponujajo sladke ad hoc rešitve in modele, za 
katere ne bodo nikoli prevzeli odgovornosti. Po potrebi se bodo na 
naslednjih volitvah spet malo preložili, prestrukturirali, spet morda 
navidezno razpadli, do takrat medijsko naredili neko novo politično 
neomadeževano ime, ki bo spet zapeljalo ljudstvo. Te zgodbe pa zelo 
drago plačujemo. 

Politični hit tega trenutka je histerija povezovanja. Na levi in 
desni strani političnega prostora se gredo skupne projekte, v ozadju 
morda tudi navzkrižne. Vsem pa je skupno le to, da ne zmaga SDS. 
Ker ne (z)morejo konkurirati s programi in kadri, s katerimi bi se 
lahko dejansko resno lotili reševanja zablodelih ukrepov  levih vlad 
in koalicij Boruta Pahorja ter Alenke Bratušek, se gredo »sončenje 
v soju žarometov« s parolo povezovanja. Tisti, ki so sami razrušili 
svojo vlado, so sedaj glavni nosilci povezovanja. Že vedo, zakaj.

Zrušitev Janše in SDS služi le tistim,  ki se mastijo na javnih 
financah, na bankah in državnem premoženju, dolgove pa obešajo 
celi skupnosti. Kot nekoč, v času socializma oziroma komunizma.

Odločite se po vesti, odločite se pametno.
PS: Hvala vsem za sodelovanje, podporo in številne predloge. Z 
nekaterimi sem uspel, z drugimi ne. Trudil se bom tudi naprej. Hvala 
tudi županom in njihovim sodelavcem.

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

Iskrena zahvala dolgoletnemu direktorju Zdravstvenega doma 
dr. Janeza Oražma Ribnica, PETRU RUSU, dr.med.spec. 
za ves trud, napore in prizadevanja, da je tudi v najtežjih časih 
znal ohraniti poslanstvo zdravstvenega varstva na območju vseh 
štirih občin.

Pri njegovem delu mu tudi v prihodnje želimo veliko uspeha.

Sodelavci  Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

IZ POSLANČEVE ZAPISNICE
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PSOGLAVSKI DNEVI

MLADINSKI KLUB SODRAŽICA 
vabi na 

ODER MLADIH     
v nedeljo, 29.6., v kostanjevem parku 

nasproti Zdravstvene postaje 
Sodražica, s pričetkom ob 13.00.

TAM BODO:
- DJ Matteo

- STAND-UP komik (ob 15.00)
- ustvarjalne ter športne delavnice

VABLJENI!

Turistično društvo Sodražica v sodelovanju s KGZ Ribnica z.o.o. 
v sklopu prireditve Psoglavski dnevi 2014 

vabi na 
TEKMOVANJE V 
KUHANJU GOVEJIH VAMPOV, 
ki bo v soboto, 28. junija 2014, ob 9. uri, na parkirišču pred 
novim trgovskim centrom v Sodražici.

Na tekmovanje se lahko prijavijo ekipe, ki jih sestavljata 
minimalno 2 člana. 
Vašo kuharsko umetnost bo ocenila strokovna ekipa in 
obiskovalci prireditve. 

Pravila tekmovanja v kuhanju govejih vampov in prijavnice 
so objavljene na spletni strani

www.sodrazica.si in www.td-sodrazica.si

Izpolnjeno prijavnico posredujete Turističnemu društvu 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, do vključno 23. junija 
2014. Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/836 60 75 ali 051 
617 727 (pri Petri). 
Vabimo vas, da poskusite skuhati najboljše goveje vampe, 
obenem pa povabite tudi svoje navijače, da skuhane jedi tudi 
poskusijo ter seveda, da navijajo za vas. 

501 FEST
Psoglavski dnevi se bodo zopet začeli s petkovim 
dogajanjem na igrišču za OŠ Sodražica. Band 501 (skupino 
sestavljata tudi domačina Darjan Pakiž in Jan Drobnič) 
pripravljajo prireditev 501 fest. Nastopili bodo številni 
glasbeniki iz Slovenije in Hrvaške. Izvajala se bo različna 
zabavna glasba in veliko priložnosti bo za ples. 

DAN ŠPORTA        
Piše: Jože Zidar, Sekretar ŠD Extrem  

Sobota bo čez dan zopet športno obarvana. Pod okriljem 
ŠD Extrem se bodo izvajali različni športni turnirji. Najprej 
bodo istočasno na zunanjih igriščih in v športni dvorani 
potekali zaključni turnirji za mlajše skupine vadbenih enot 
ŠD Extrem. Pripravljene bodo tudi zanimive spretnostne 
igre za vse otroke (vabljeni tudi tisti, ki ne trenirate 
nogometa). Poskrbljeno bo tudi za revialne tekme staršev 
in drugih obiskovalcev. Več informacij sledi na  www.sd-
extrem.si

NOGOMET:
• zaključek sezone za vse mlajše skupine ŠD Extrem,
• veteranski turnir,
• tekma presenečenja.
NAMIZNI TENIS:
• ženski članski turnir,
• moški članski turnir,
• turnirji dvojic (moški, ženske, mešano).
BADMINTON:
• ženski članski turnir,
• moški članski turnir,
• turnirji dvojic (moški, ženske, mešano).
ODBOJKA NA MIVKI:
• turnir mešanih trojk.
KOŠARKA:
• moški turnir trojk.

Več informacij in razpored tekmovanj na www.sd-extrem.
si. Poskrbljeno bo za glasbo, hrano in pijačo. Vljudno 
vabljeni! 

VEČER NA TRGU
Piše: Mateja Košir, režiserka dramske ekipe

Sobotni večer sooblikujejo člani Mladinskega 
kluba Sodražica in Tamburaškega orkestra 
Sodražica. Tamburaši že več let navdušujejo 
obiskovalce Večera na trgu, mladinci pa bodo letos 
na sobotnem večernem odru debitirali. A ker gre za 
že uigrano “mineštrarsko” ekipo, ni bojazni, da bi se 
ustrašili tega izziva. Prav pogum in zavzetost pa sta 
tudi glavni lastnosti glavnega protagonista letošnje 
zgodbe, ki se bo odvila na trgu. Obrtnik Štefan 
in njegova družina so zvesti svoji suhorobarski 
tradiciji in se zanjo tudi srčno borijo. Glasbe in 
smeha torej tudi tokrat ne bo manjkalo, Vljudno 
vabljeni ob 21.00 uri na sodraški trg! 

TRŽNI DAN
Piše: Ernest Pirnat, programski vodja Tržnega dne 

Jubilejni 10. Tržni dan bo potekal z razširjenim programom. Na Trški ulici 
se bodo predstavili številni domači obrtniki, obrtniki umetnostne obrti in 
ostali ponudniki. Strugarji bodo posebej predstavili letošnjo osrednjo obrt 
– strugarstvo. V stavbi DOM bodo člani Društva upokojencev Sodražica 
predstavili dopolnjeno razstavo Z babičine in dedkove domačije. 
Razstava ponuja bogat in slikovit prikaz življenja naših prednikov. Ob 
našem jubilejnem prazniku v stari dvorani OŠ Sodražica gostimo bogato 
razstavo Čar lesa. Pri stavbi Zadruge nas bodo s kulinaričnimi dobrotami 
zopet razvajale Šedržanke s ponudbo Šedrškega krompirjevega štruklja 
in ostalimi domačimi dobrotami. Za animacijo otrok bo poskrbljeno v 
parku na trgu, kjer bo v dopoldanskem času kiparska delavnica z Zlatom 
Rudolfom - avtorjem Psoglavca. Po 14.00 uri se bo program za otroke in 
mlade nadaljeval v kostanjevem parku pri zdravstvenem domu, kjer bo 
zopet poskrbljeno za smeh, saj bo potekal stand-up.
Dogajanje na Trškem odru ob 10.00 uri odprejo udeleženci povorke. 

Najprej se bodo predstavili kosci, 
grabljice in krošnjarji. Nato sledijo 
dramski vložki in glasbene točke 
s kantavtorjem Žigom Bižalom, 
Tony Čater jazz bandom in Manco 
Arko, Ribniško godbo, harmonikarji 
Urška, folkloro Tinje, skupino 
sodraških mažoret, člani Društva 
upokojencev Sodražica in domačimi 
obrtniki. Po slavnostni otvoritvi 
bo sledila podelitev certifikatov 
nacionalne poklicne kvalifikacije 
Suhorobar. Popoldansko dogajanje 
se bo nadaljevalo z veselico 
Ansambla Franca Miheliča. 

NAGRADI 

za najbolje 

ocenjeni jedi

 (ena po izboru komisije, 

druga po izboru 

obiskovalcev)

Psoglavski dnevi 2014

6     SUHOROBAR                                                                                                                                                                                    maj / junij 2014



ŠOLA

Obisk E-transformerja
Piše in fotografira: Metka Dobovšek Jerbič

V sklopu akcije »E – odpadke ločuj in 
okolje varuj!« nas je v sredo, 14. 5. 2014, pred 
Osnovno šolo dr. Ivan Prijatelj v Sodražici obiskal 
E-transformer.

E-transformer je multimedijsko vozilo, ki 
se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, 
nameščene na strehi prikolice. V notranjosti so si 
učenci in učenke od 1. do 9. razreda ter predšolski 
otroci pod vodstvom podjetja Zeos d.o.o. 
ogledati razstavljene najbolj značilne električne 
in elektronske aparate ter kratek film o zbiranju in 
predelavi tovrstnih odpadkov.

E- transformer si je  ogledalo 273 otrok in 20 
občanov. 

Sam namen obiska e- transformerja  je bil 
povečati ozaveščenost o okoljskih vprašanjih 
v zvezi s proizvodnjo in uporabo električne in 
elektronske opreme (OEEO),  ravnanjem z OEEO 
in njihovo obdelavo ter predelavo (vključno s 
ponovno uporabo in recikliranjem), s posebnim 
poudarkom na ozaveščanju gospodinjstev in 
šolskih otrok.

Praznovanje pomladi ob materinskem dnevu
Piše: Ana Porenta, foto: Gregor Grešak

Že osmo leto se je ob prihodu pomladi odvijala naša tradicionalna prireditev, ki jo ob materinskem dnevu prirejamo učiteljice in 
učenci POŠ Sveti Gregor (podružnica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica). Praznično vzdušje, nabito polna dvorana in čudovit program so 
znova navdušili obiskovalce.  

Prireditev v dvorani, ki so jo okrasili otroci z mentoricama Zdenko Kljun in Petro Vidoni, se je začela z gledališko predstavo. V A. 
Novakovi dramatizaciji Levstikove zgodbe Kdo je napravil Vidku srajčico? so nastopale vse učenke in učenci POŠ - člani ustvarjalno 
gledališkega krožka z mentorico Ano Porenta (tudi režiserko celotne prireditve). Navdušili so s sproščenim in prepričljivim nastopom. V 
nadaljevanju je Mešani pevski zbor Sveti Gregor pod vodstvom Toneta Kersniča zapel ljudsko Po gorah je ivje in Vilharjevo ponarodelo Po 
jezeru. Nadaljevanje prireditve je potekalo v znamenju klobukov, saj so pri plesnem krožku z mentorico Zdenko Kljun pripravili različne 

simpatične in razgibane 
plese – od Kukarač, 
Trzinke do Klobukov 
sreče, vmes pa so se 
predstavili isti učenci še 
kot pevci in igralci. Pod 
vodstvom mentorice 
otroškega pevskega 
zbora Teje Tegelj so 
odpeli pesmi, ki so 
odkrivale pomladni 

svet narave in odnose v družini, vmes pa so se predstavili  Maja, Lovro, Iza in 
David kot glasbeniki. Učenci obiskujejo tudi Glasbeno šolo Ribnica. Prvi trije 
se učijo violino pri prof. Kseniji. A. Grom, najmlajši pa harmoniko pri prof. 
S. Marinkovič. Izjemno dobro sprejet in lepo odpet, odigran in odplesan je 
bil folklorni splet Dekle je po vodo šlo, ki so ga pripravili učenci pri Otroški 
folklorni skupini Slemenci z mentoricama Zdenko Kljun in Zalko Gorše, na 
harmoniki pa jih je spremljal Tilen Zajc. Naš tokratni glasbeni gost je bil zdaj 
že dobro znan kantavtor Žiga Bižal, ki ustvarja narečne pesmi in jih spremlja s 
kitaro. Za otvoritev svojega nastopa nam je seveda moral odpeti, kako se 
Spumn starh cajtu, eno lepo za hčerko in njeno mamico in – premierno za 
Slemena - zabavno novo pesem o kostanjarju, ki je požela velik aplavz in obilo 
smeha. 

Prireditve so se udeležili tudi župan Občine Ribnica Jože Levstek, 
podžupan Vinko Levstek, ki z veseljem podpirata razvoj in kulturo v kraju ter 
ravnateljica OŠ Sodražica 
Majda Kovačič Cimperman. 
V sklepni besedi prireditve 
je izrazila navdušenje nad 
izvirnostjo in ustvarjalnostjo 
mladih šolarjev podružnice 
ter njihovih učiteljic ter 
poudarila, da vsak od otrok, 
ki hodi na podružnico, 
sodeluje tako v gledaliških, 
plesnih in pevskih 
dejavnostih in  vsak od njih nastopi na odru po večkrat, v različnih vlogah. 
Prireditev, ki jo nekateri že težko čakajo, je postala tradicionalna tudi zaradi 
sodelovanja med šolo in krajem, saj brez skupnih potez šole, kulturnega in 
gasilskega društva in sodelovanja g. Andreja Muleja s tehnično opremo ne bi 
mogli izpeljati tako odmevne prireditve. 

Prireditev se je kot vsako leto nadaljevala z druženjem ob dobrotah, ki jih 
pripravijo mame in stare mame otrok, ki obiskujejo POŠ Sveti Gregor. 

Praznovanje pomladi pomeni odpiranje vrat in oken v svet, povezovanje 
različnih oseb in institucij, ki se ukvarjamo z vzgojo, izobraževanjem in kulturo 
– enkrat letno se mladi ustvarjalci z gosti prikažejo tudi  na domačem odru, da 
bi živahnost in radoživost stopila med ljudi in jih povezala med seboj. Na še 
veliko pomladnih prireditev! 
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UPOKOJENCI

ŠOLA

Olga Bregar - 
Dobitnica male plakete ZDUS
Piše: Cvetka Vesel, foto: Tina Oražem

Olga je letos praznovala 70. rojstni dan. Kdo bi rekel, da si 
je ta vitalna in mladostna ženska naložila že sedmi križ.  Takoj 
ob upokojitvi  leta 1995 se je včlanila v Društvo upokojencev 
Sodražica, kjer so jo še isto leto izvolili v 
Upravni odbor DU. Začelo se je njeno 
aktivno delo v društvu, ki še kar traja. 

Njena prva zadolžitev  je bila skrb 
za rekreacijo članov.  Skrbela je za 
organizacijo in izvedbo izletov. V tistih letih 
so upokojenci prepotovali in spoznali vso 
Slovenijo. Še danes, ko pripravljamo  izlete, 
Olga pravi: »Tam smo pa že bili!«. 

Olga ima tudi veliko zaslug za uvedbo novih oblik druženja.  
Ni samo dobra organizatorka, temveč zna druženje popestriti 
z raznimi zanimivostmi in domislicami. Tako je kmalu  prišla še 
z idejo, da bi organizirali spomladanske piknike, na katerih bi 
prirejali tudi razne družabne igre. Prvi piknik leta 1998 na Travni 
gori je bil zelo odmeven.  Še istega leta so organizirali prvo skupno 

martinovanje in  silvestrovanje. Slednje se je kasneje preimenovalo 
v štefanovanje,  ker je vsako leto na štefanovo. Obe družabni 
srečanji sta postali tradicionalni. Olga je v zadnjih letih gonilna 
sila v naši etno skupini,  ki se že od leta 2007 redno predstavlja 
na Tržnem dnevu z »našo« stojnico. Vsako leto pobrskajo po 
spominu in po podstrešju in tako se rojevajo ideje …  Predstavile 
so že, kako so naše babice predle volno, krpale nogavice, vezle prte, 
prale na »riflu«, likale z likalnikom na žerjavico, pletle iz ličkanja, 

pražile ječmen ter kuhale kavo in »češplovo kašo«. 
Bile so že  žanjice, ki se s polnimi »kulci« snopov žita 
vračajo s požete njive. Lani so po njenih idejah prvič 
pripravili razstavo  Z babičine in dedkove domačije, ki 
jo bodo letos na 10. Tržnem dnevu še nadgradili.

 Ne smemo pozabiti! Postala je tudi igralka. V 
zadnjih letih z Milko Gornik  s skeči zabavata ljudi na 
proslavah,  v domovih za starejše, na upokojenskih 
prireditvah in drugod.

Je dobitnica priznanja Društva upokojencev Sodražica in 
priznanja Pokrajinske zveze društva upokojencev Dolenjske in 
Bele krajine. Temu se je sedaj priključila še Mala plaketa Zveze 
društva upokojencev Slovenije.

Olga pravi: »Pa napiši, to priznanje smo zaslužili vsi, ki smo 
delali. Mi smo kot roka, en prst  naredi malo, roka pa veliko«.
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Letna šola v naravi – Strunjan 2014
Ponedeljek zvečer
V ponedeljek, 26. 5. 2014, smo se odločili, da 
gremo zvečer k Strunjanskemu križu.
Šli smo po cesti, solinah, okoli Stjuže in po hribu 
navzgor. Kar hitro smo prišli do križa, potem pa 
smo šli gledat Mesečev zaliv, kjer so se po strmini 
raztezali znani in značilni strunjanski klifi. Vse je 
zelo lepo zgledalo. Nato smo se odpravili nazaj h 
križu in obiskali patra Nika, ki je takoj prepoznal, 
od kod prihajamo. Nazadnje smo šli na igrišče, 
kjer sem se zabaval in družil s prijatelji. Ko se je 
zvečerilo, smo šli nazaj v apartmaje.
Na tem potovanju sem videl veliko lepih stvari, zato mi bo dolgo ostal v 
spominu.

                               Žiga Čampa, 5. a

V Piran  
V sredo, 28. 5. 2014, smo se zbrali na 
pomolu v Strunjanu, da bi odpluli v 
srednjeveški Piran.
Ko smo pluli, smo si lahko z morja 
ogledali cerkev Sv. Jurija, ki je bila 
zgrajena v času Benečanov. Z ladjico 
smo se peljali naprej do priveza, 
pristanišča. Od tam smo se podali v 
Pomorski muzej, kjer smo si ogledali znamenitosti iz starih časov (amfore, 
stare ladje, mornarska oblačila in pripomočke, ki so jih uporabljali pri plovbi 
…). Nekatere najdbe so bile stare preko 2500 let. Takrat so jih izdelovali še 
ročno. V tem muzeju smo se veliko naučili. 

Po ogledu muzeja nam je učiteljica dala pol ure časa, da 
gremo po stojnicah in si kaj kupimo. Ko je minilo pol ure, 
smo se zbrali na Tartinijevem trgu. Od tu smo si šli ogledat 
igrišče za veliki nogomet. Na žalost ni bilo nobenega tam, 
da bi igrali nogomet. Ogledali smo si tudi cerkev Sv. Jurija. 
Vsi smo že postajali lačni, zato smo šli na kosilo. Za 
kosilo je bila pica. Po kosilu smo se zbrali za odhod nazaj 
v Strunjan. Šli smo z ladjico. Ko smo prispeli v Strunjan, 
smo se odpravili v svoje apartmaje. Srečno smo nadaljevali 

teden v Strunjanu.
Vid Petrič, 5. a 

V sredo smo odšli 
z ladjico v Piran. 
Z nami so šli še 
učenci iz Loškega 
Potoka. Ko smo 
prišli v Piran, smo šli 
najprej v Pomorski 
muzej. Tam smo si 
ogledali tri zbirke – 
turške zemljevide, 
p r a z g o d o v i n s k e 
morske najdbe in 
ladje iz različnih 

časov. Po ogledu smo imeli prosti čas, da smo si kupili 
spominke. Ob 11.05 smo se zbrali na Tartinijevem trgu in 
nadaljevali pot na stadion, se slikali, na poti nazaj smo si od 
zunaj ogledali piransko cerkev in razgled na morje. Odšli 
smo na pico in ko smo pojedli, smo odšli nazaj na ladjico in 
krenili v Strunjan. Tam je bilo zanimivo, in upam, da bomo 
šli v Piran še kdaj. 

Eva Barbara Adamič, 5.f   



UPOKOJENCI

Novice iz Društva 
upokojencev 
Sodražica
Piše in zbira: Cvetka Vesel, 
foto: Darko Vesel, Marija Golob

»NA KOROŠKEM JE FAJN!«

Letos smo upokojenci na 
spomladanskem izletu spoznali Koroško. 
Za  izlet so nas navdušili KOROŠKI 
SPLAVARJI NA DRAVI. Prepričali so nas 
z ugodno ponudbo in dobrim programom 
in ni nam bilo žal. Koroška velja za zibelko 
slovenstva. Po plebiscitu leta 1920 je večji 
del Koroške pripadal Avstriji. Nam je ostalo 

območje treh dolin - Mežiške, Dravske in 
Mislinjske, treh pogorij - Pohorja, Karavank 
in Savinjskih Alp ter treh mestnih središč 
-  Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec  in 
Dravograd.

Program izleta je vključeval več 
zanimivih ogledov in dogodivščin. Najprej 
smo obiskali in si ogledali Hišo mojstrovin 
Perger v Slovenj Gradcu. Srečali smo se z 
več kot dvesto petdeset let staro dediščino 
medičarske, lectarske in svečarske obrti, 
ki jo nadaljuje že deveti rod. Pokušali smo 
medene dobrote in njihove izdelke lahko 
tudi kupili.

Svojevrstno doživetje  je bil ogled 
kmetije Klančnik, ki leži na sotočju treh 
dolin - Dravske, Mežiške in Mislinjske v 
kraju Podklanc. Ob degustaciji domače 
salame, jabolčnika in duhovitem govorniku 
gospodarju Marku, ki je kmet, igralec, 
lovec in humorist, je  čas hitro minil. Za 
konec smo se popeljali s pravim turističnim 
vlakcem, po njegovi 40 ha veliki obori, v 
kateri domuje veliko divjadi. Tudi tu smo 
si lahko nakupili mesnih dobrot iz domače 
kmetije.  V Dravski dolini smo podoživeli 
nekoč najpomembnejšo dejavnost, ko 
so splavarji prevažali les  po reki v daljne 
dežele. Plovne poti pravih splavov so zdaj 

Dobri vidijo dobro in za ljudi 
zatemnjenih misli je vse temno. 

(kartuzijan)

namenjeni turističnim vožnjam.  Tudi mi 
smo se  s Koroškimi splavarji podali na 
rajžo pa Dravi.

Program je poleg splavarske rajže, ki se 
je začela s sprejemom in pogostitvijo (kruh, 
sol, žganje) in  predstavitvijo flosarjev, 
vseboval še zanimiv animacijski program. 
Nastopile so  flosarske  frajle, muzikanti 
in flosarski humorist. Pogoščeni smo bili 
s spravim flosarskim kosilom na žlico – 
golaž, polenta z ocvirki in kruh. Na koncu  
je sledil  tradicionalni flosarski krst našega 
Iva Smisla, ki se je moral kot novopečeni 
flosar javiti v službo takoj naslednji dan. 

Dan je bil čudovit, vzdušje krasno, 
vožnja varna in zanimiva. Kdo si želi še več?

ŠPORTNE IGRE 
UPOKOJENCEV 
DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE 

Zdrav duh v zdravem telesu je 
moto Športnih iger upokojencev (ŠIU) 
Dolenjske in Bele krajine. Namen iger 
je torej razgibati telo, se družiti in ob 
tem uživati.  Res je, da so tudi rezultati 
pomembni, vendar je pomembnejši 
družabni del vsakega tekmovanja in fair-
play.  Letošnje igre, 39. po vrsti, se bližajo 
h koncu. Čaka nas samo še tekmovanje v 
orientacijskem  pohodništvu na Travni 
gori. Naši športniki in športnice so 
že nastopili v dveh disciplinah. Žal je 
načrtovan  veleslalom v februarju v Izverju 
odpadel, zaradi neugodnih vremenskih 
razmer.

 Prvič letos pa so se naše igralke pikada 
spustile v tekmo za čim boljši rezultat na 
tekmovanju v Šentjerneju. Sodelovalo 
je 27 ekip in konkurenca je bila huda. Za 
prvič je bil rezultat soliden, za naslednjo 
leto pa obljubljajo, da bo boljši. Treba bo 
bolj organizirano pristopi k vadbi.

NAČRT DELA V 
NASLEDNJEM 
TROMESEČJU 2014

1. Članice in člani DU Sodražica se 
pripravljajo na Tržni dan:

• V programu na trškem odru bodo 
peli pevci Upokojenskega pevskega 
zbora, predstavile se bodo tudi 
članice dramske skupine. 

• Sodelovali bodo tudi v povorki. 
• V Domu bodo pripravili razstavo 

Z babičine in dedkove domačije. 
Vsebina razstave bo nadgradnja 
lanske in vredna ogleda.  

2. Srečanje članov PZDU Dolenjske 
in Bele krajine bo 2. 8. 2014 v 
Dolenjskih Toplicah.

3. Konec avgusta bo piknik za jubilante 
in ostale člane.

V maju sta tekmovali še ženska in 
moška ekipa balinark in balinarjev. Naše 
že izkušene balinarke  so se v Semiču med 
14 ekipami vztrajno borile za čim boljši 
rezultat. Pristale so nekje v zlati sredini. 
Med balinarji v Kočevju  je bila konkurenca 
še večja, nastopilo je 17 ekip. Balinček je 
okrogel, včasih gre tudi po svoje.  Tudi 
moška ekipa je pristala v sredini lestvice. 

Čestitamo vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem za dosežene rezultate ter  za 
vztrajnost in voljo pri pripravah. Lepo je, 
da so ime našega društva in kraja ponesli 
po vsej Dolenjski. Čestitke tudi vodji 
odbora za šport Tonetu Mateliču, ki zna  
svoj optimizem  prenesti še na druge. Vsem 
želim še veliko volje in poguma, posebno pa 
športne sreče.  (pripravila Milka Gornik)
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GASILCI

VABILO!
Vabimo vas na svečani prevzem 

nove prenosne gasilske črpalke in 
praznovanje 
90-letnice 

PGD VINICE–ZAPOTOK, 
Zapotok 2a, 1310 Ribnica,

ki bo v soboto, 5.7.2014, v naselju 
Vinice št. 2, s pričetkom proslave ob 

18.00 uri.

Prireditev bo ob vsakem vremenu

» Na pomoč«

Po proslavi ob 20.00 uri bo velika 
vrtna veselica z ansamblom 

Roka Žlindra.          

Med gasilci v Zamostcu
Piše: N. Ambrožič, foto: R. Šilc, M. Trhljen, N. Ambrožič

Praznovanje dneva žena, foto: M. Trhljen

Florjanova maša 2014, foto: R. Šilc

Na obisku pri gasilcih v Ribnici, foto: N. Ambrožič

Člani PGD Zamostec smo aktivno 
sodelovali pri odpravljanju posledic 
februarskega žledoloma. V sodelovanju 
s PGD Sodražica, Občino Sodražica 
in civilno zaščito smo odpravljali in 
omejevali posledice ujme. O žledolomu 
in odpravljanju posledic je bilo že veliko 
napisanega v prejšnji številki Suhorobarja, 
zato se posvetimo na tem mestu drugim 
dogodkom. 

Na pustno soboto smo se člani PGD 
Zamostec udeležili pustnega karnevala v 
Ribnici. Lansko Zamoštarsko gosenico 
smo  dodelali in dodali nove člene (beri 
člane) ter odkorakali v Ribnico. Skupaj 
z ostalimi udeleženci karnevala smo se 
predstavili obiskovalcem in poželi kar 
nekaj navdušenja. Rajanje smo nadaljevali 
v Sodražici, kjer smo se predstavili skupaj z 
ostalimi pustnimi šemami.

8. marca popoldne so mladi člani 
pod vodstvom Tinkare Šilc pripravili 
kulturni program v počastitev dneva žena. 

V programu so se zvrstile recitacijske in 
instrumentalne točke. Vsem mamicam, 
ženam in gasilkam v čast je zapel pevski 
zbor PGD Zamostec, pionirji pa so 
suvereno odigrali skeč na temo gasilstva 
in udeleževanja žensk v gasilskih akcijah. 
Zbralo se nas je veliko, veseli smo bili obiska 
vseh dosedanjih in novih udeležencev 
praznovanja. Po kulturnem delu je sledila 
pogostitev in druženje, vsako udeleženko 
praznovanja pa so otroci obdarili z rožo. 

V deževnem jutru smo se na velikonočni 
ponedeljek odpravili na tradicionalni 
pohod na Travno goro. Pohod izvedemo 
vsako leto 8. februarja, zaradi posledic 
žledoloma in povečane nevarnosti smo 
letošnji pohod namesto na Prešernov 
dan izvedli na velikonočni ponedeljek. 
Krenili smo izpred gasilskega doma preko 

Lipovšice in Nove Štifte po poti do 
doma na Travni gori. Tam smo se 
ogreli in okrepčali z enolončnico ter 
druženjem, nato pa pred mrakom 
krenili v dolino. Udeležba je bila 
zaradi prazničnega dne in slabega 
vremena nekoliko manjša, a prijetno 
vzdušje in obljuba po vzdrževanju 
tradicije je ostala. 

V mesecu aprilu so mentorji mladine 
(Tinkara Šilc in Peter Trhlen) za pionirje 
in mladino PGD Zamostec organizirali 
ogled enote za tehnično reševanje PGD 
Ribnica. Člani operativne enote so 
otrokom prikazali reševanje ponesrečenca 
iz avtomobila in njegovo mobilizacijo 
na nosilih ter osnove trodelnega napada. 
Otroci so kot prostovoljci sodelovali pri 
igranju vloge ponesrečenca ter preizkušali 
delovanje ročnikov. Prijetno druženje z 
ribniškimi gasilci se je zaključilo z vožnjo 
z gasilskimi avtomobili po okolici Ribnice 
in pico v Sodražici.  Otroci so vidno 

zadovoljni in polni vtisov odšli 
domov. 

Že omenjeni žledolom 
nam je postregel z obilico 
materiala za pripravo kresa, ki 
se je zbiral na travniku nasproti 
gasilnega doma vse od meseca 
februarja. Dolgotrajno deževje 
je sicer dobro namočilo zbran 
material, zato na predvečer 
prvega maja kres ni dogorel 
kljub podpori obiskovalcev 

in domačih članov. Sklenili smo, da kres 
dogori na kresno noč v juniju.

V nedeljo, 4. maja 2014, smo se člani 
PGD Zamostec udeležili Florjanove maše 
v Sodražici. Poleg članov in članic so v 
sprevodu sodelovali tudi naši najmlajši člani 
s pionirskim praporom. Med vabljenimi se 
je naše društvo udeležilo maše z  največ 

članicami in člani. Po maši so nas pogostili 
gasilci iz PGD Sodražica. 

V mesecu maju so pod vodstvom 
Tinkare Šilc potekale priprave pionirjev 
ter mladincev na tekmovanju GZ Ribnica 
v orientaciji. Tekmovanje je potekalo v 
soboto, 24. maja 2014, v Grčaricah. Naše 
ekipe so zasedle mesta v sredini razvrstitve. 

Od začetka izgradnje nove čistilne 
naprave v Sodražici pa sodelujemo z 
izvajalci in na njihov poziv oziroma 
po potrebi črpamo iz bazenov in 
gradbene jame vodo, v mesecu maju pa 
smo z napolnitvijo bazena preizkušali 
vodotesnost konstrukcije. 

O dogajanju med poletjem pa več v 
naslednji številki Suhorobarja.

Na pomoč!
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GASILCI

KULTURA

Kdu je BULI?!
Piše: Matjaž Pucelj, Mentor mladine PGD Sodražica

To je bil naš slogan, ko smo se 24. maja vračali s 
tekmovanja gasilske mladine GZ Ribnica v orientaciji v 
Grčaricah, ki ga je organiziralo tamkajšnje društvo.

Pojdimo najprej na začetek naše zgodbe. Tako 
kot vedno zagnana sodraška mladina in mentorji smo 
začeli slaba dva meseca pred tekmovanjem s pripravami 
– tedenskimi vajami za tekmovanje. Pri pionirjih je 
bilo nekaj težav s sestavo trojk, pri mladincih so trojke 
že kar utečene in sestava ekip ni bila vprašljiva. Z 
rednimi  vajami smo dobro napredovali ter pridobivali 
na kakovosti in hitrosti izvedbe vaj. Za čim boljši 
uspeh smo se trudili  tako mentorji, kot tudi pionirji in 
mladinci. Vedno si želimo biti boljši. Seveda ne smemo pozabiti, 
da se vedno pojavijo težave. Vsak ima kdaj slab dan, dnevne in 
tedenske muhaste ideje, ki smo jih več ali manj uspešno prebrodili 
in pričakali tekmovalni dan.

V Grčarice smo prispeli s petimi tekmovalnimi trojkami. 
Pionirke je spremljala mentorica Tjaša Levstek, pionirje Špela 
Turek, mladinke Vid Zabukovec, eno ekipo mladincev Žan Arko in 
drugo Matjaž Pucelj. Vseh 5 ekip se je tekom dopoldneva podalo 
na tekmovalno progo in vsaka ekipa je s svojimi vtisi prispela v cilj. 
Več ali manj so bili vsi utrujeni, imeli so vrsto pripomb in seveda 
prepirov zaradi nesoglasij, ki so bila posledica adrenalina. Te smo 
hitro zgladili, saj je bil še vedno za večino ekip cilj tekmovanja 
predvsem družabnega pomena, ampak nekdo vedno zmaga.

Do zaključka in podelitve pokalov smo se spraševali, kako 
smo bili hitri, ali smo bili dovolj uspešni. Verjeli smo v svojo 
hitrost, a smo bili kljub temu negotovi. Potrebno je bilo počakati 

na rezultate. Najmlajše 
tekmovalke pionirke ekipe 
Sodražica 5, Ela Maxine, 
Zara in Hanna ter mentorica 
Tjaša so zasedle 1. mesto. 
Njihovi prijatelji in sošolci 
ekipe Sodražica 4 Vid, 
Andraž in Tiln ter mentorica 
Špela so prav tako zasedli 1. 
mesto. Starejše tekmovalke 
mladinske ekipe Sodražica 
3 Lana, Hana in Katarina ter 

mentor Vid so tudi zasedle tudi 1. mesto. Udeleženci tekmovanja 
so nas počasi že gledali malo čudno, iz katerega planeta smo, saj 
so bile 3 tekmovalne kategorije in 3 prva mesta naša. Naslednja 
kategorija so bili mladinci (najmočnejša konkurenca), kjer so 
fantje ekipe Sodražica 2 dosegli 5. mesto, saj so imeli nekaj smole 
na poligonu. V ekipi so bili Tareq, Alojz in Jure ter mentor Žan. 
Sodražica 1 mešana ekipa, ki spada v kategorijo mladincev, je 
izpopolnila uspeh in zasedla 1. mesto. Ekipo so sestavljali Nives, 
Gašper in Jan ter mentor Matjaž.

V štirih kategorijah smo »pobrali«  4 prva mesta in eno 5. Štiri 
naše zmagovalne ekipe so se tako  uvrstile na regijsko tekmovanje, 
ki ga bo 21. junija organizirala GZ Kočevje.  

Vsem tekmovalnim trojkam iskrene čestitke za dosežene 
rezultate! Sedaj mislim, da tudi razumete izvor naslova za ta 
prispevek, saj smo se še celo pot do doma spraševali: Kdu je buli?! 
Š’drsca! NA POMOČ!

Slikarska kolonija v Ravnem Dolu
Piše in fotografira: Ivan Šega

V sredo, 4. junija 2014, je bila v Maticovi etno hiši peta slikarska kolonija. 
Udeležilo se jo je petnajst slikark iz Ljubljane, Medvod, Ribnice in Velikih 
Lašč. Ker je ta obletnica neke vrste  jubilejna, je bila letošnja tema slikanje 
abstraktnih motivov. Z njimi smo hoteli obeležiti mini obletnico delovanja 
te kolonije. Kot povprečnemu opazovalcu teh slik lahko rečem, da se je 
nekaterim avtoricam projekt zelo posrečil. Nekatere udeleženke  so, glede na 
svoje znanje, risale tudi drugače motive, kot je bilo predlagano, a kljub temu 
drugačne od tistih iz prejšnjih let. 

Izvedba letošnje kolonije je bila kar nekaj časa pod vprašajem. Dolgo 
namreč ni bilo jasno, ali bo popolnoma obvisela na organizatorjevem žepu, 
ali bo ta s tem projektom uspel na občinskem razpisu za dodelitev sredstev 
občinskim društvom. Organizacija zahteva poleg finančne tudi veliko 
organizacijsko pripravo, kar pa je skupaj prezahtevno opravilo za organizatorja. 
Pregovor pravi: konec dober, vse dobro! Polovico avtoric je slike že isti dan 
predalo organizatorju, preostale pa jih bodo  dostavile do 15. avgusta; odprtje 
razstave pa bo tretjo sredo v septembru. 

Kot organizatorji smo udeležencem nakazovali, da bi bila letošnja slikarska 
kolonija zadnja. Vendar so le ti glasno izražali željo po nadaljnjem srečevanju 
oz. po naslednji slikarski koloniji. Kot organizatorji še nimamo odločitve glede 
tega, saj letošnja negotovost organizacije ni bila vzpodbudna. 

Slike, ki bodo razstavljene v MEH do 1. 10. 
2014, bodo po tem datumu podarjene že znanemu  
organizatorju dobrodelne prireditve, ki zbira denar za 
poplavljene v Bosni. 

Po principu, ki velja že od prve kolonije naprej, bo 
ena slika po izbiri organizatorja ostala MEH. Kot vsako 
leto doslej, so se avtorice odrekle lastništvu nad svojimi 
izdelki v korist dobrodelnosti.
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Srečanje literatov 2014 - povabilo
Piše: Ivan Šega

Kulturno etnološko društvo Maticova etno hiša v Ravnem Dolu 
(občina Sodražica) namerava 15. 10. 2014 ob logistični podpori JSKD 
Ribnica organizirati srečanje Literatov od Turjaka do Kolpe. Srečanje 
bo namenjeno piscem proze in pesnikom, ki so, ali izvirajo iz teh krajev. 
Srečanje naj bi obogatile tudi organizirane skupine ljubiteljev pisane 
besede, kot so literarni krožki, literarni klubi in podobne skupine. V to 
območje spadajo občine: Sodražica, Ribnica, Velike Lašče, Kočevje in 
Kostel. 

Z organiziranjem srečanja se želimo prešteti tisti, ki se v teh krajih 
poskušamo v pisanju proze in poezije ter literarnem udejstvovanju. 
Srečanje naj bi bilo začetek vsakoletnih tovrstnih srečevanj in nastanek 
neke vrste (lokalne - vsaj za začetek) Medane. Programu srečanja bo 
dala poudarek že uveljavljena pisateljica iz teh krajev. Sodelovali bodo 
tudi predstavniki republiškega in lokalnega JSKD. S srečanjem želimo 

ustvariti vzdušje in dati pogum za  ustvarjanje posameznikom 
in vztrajanju tistih, ki organizirano prebirajo pisano besedo.

Z objavo v nekaterih občinskih glasilih od koder še 
nimamo podatkov o pišočih posameznikih in skupinah, 
želimo povabiti pisce in skupine, ki jih navajamo na začetku 
članka, da se prijavijo in se udeležijo srečanja. Ker smo zaradi 
velikosti prostora omejeni na približno 50–55 ljudi, bomo dali 
najprej prednost konkretnim ustvarjalcem, prostor pa bomo 
dopolnili s prej navedenimi skupinami (iz vsake občine vsaj po 
eno skupino). Srečanje bo letos spoznavnega in družabnega 
značaja. Za zainteresirane posameznike potrebujemo poleg 
imena in priimka tudi njihov e-naslov, za skupine pa še 
kontaktno osebo, da jim bomo posredovali več informacij.   

Vašo pripravljenost za udeležbo sporočite na e-naslov: 
ivan.sega@amis.net čim prej po izidu tega glasila. Več 
informacij o predvidenem srečanju lahko dobite tudi na 
GSM: 031 625 194. Povpraševalcem oz. prijavljencem bomo 
poslali natančnejša pojasnila. Veseli bomo vaše prijave.

                                                                                                           

USTVARJAMO
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Nasvet:

Mafini so 

naslednji dan še 

bolj sočni.

Za nami so razgibani pomladni meseci, prežeti s toplimi sončnimi žarki, hladnimi 
prhami dežja in vetrom, ki je redko manjkal. Tudi med Šedržankami se je prepletalo 
pomladno razpoloženje. Pripravljale smo velikonočno pecivo, ki ni ostalo le na 
domačih mizah, kajti sprejele smo povabilo TD Loški Potok, ki je organiziralo 
razstavo teh dobrot. Vse potoške vasi in Sodražica! Pestro, pravo majhno 
kulinarično bogastvo, vredno ogleda. Na Florijanovo nedeljo smo počastile s 
pecivom naše gasilce, na državnem prvenstvu mažoret pa smo pripravile hladen 
prigrizek. 
Šedržanke smo si v maju vzele čas tudi za druženje in rekreacijo ter se odpravile 
na pohod k Novi Štifti. 
30. maja je v Sodražico pripeljal »Veseli avtobus« in naša stojnica ga je pričakala 
obložena z različnim slanim pecivom. Vam pa tokratna številka prinaša recepte za 
hitro pripravo sladic. Uspešno peko vam želimo.

KOKOSOVI PIŠKOTI 
Recept: Nirmala Prema

POTREBUJEMO:
500 g ostre moke
500 g kokosove moke
400 g sladkorja
200 g masla /sobne temperature/
2,3 dl hladne vode
½ žličke soli
1 žlico limonovega soka
2 pecilna praška
2 vanilin sladkorja
janež po okusu

PRIPRAVA:
• V posebni posodi pripraviš 
raztopino vode, sladkorja, janeža 
in limonovega soka
• Zmešaš moko, kokos, sol, pecilni 
prašek in vanilin sladkor
• Dodaš narezano maslo
• Prilij zgornjo raztopino in maso 
daj v dresirno vrečko
• Na peki papir nabrizgaš za pol 
oreha velike kroglice
• Pečeš 10 minut na 1800C

MEDENI PIŠKOTI
Recept: Nirmala Prema

POTREBUJEMO:
500 g ostre moke
120 g sladkorja
125 g masla /sobne temperature/
½ zav. pecilnega praška
½ žličke sode
1 žlička cimeta
malo kurkume
1 žlico limonovega soka
100 g medu
1,1 dl hladne vode

PRIPRAVA:
• Zmešaš moko, sladkor, pecilni, 
sodo, cimet, kurkumo
• Dodaš narezano maslo
• Pripraviš mešanico medu, vode 
in limonovega soka
• Zamesiš testo, narediš svaljek in 
ga razrežeš na za oreh velike dele
• Oblikuješ kroglice, ki jih polagaš 
na peki papir in rahlo sploščiš s 
prstom
• Pečeš 10 minut na 1700C

SADNI MAFINI 
Recept: Štefka Joras

ZA 12 MAFINOV POTREBUJEMO:
Za mokre sestavine:
350 g naribanih jabolk
100 g rozin
125 g olja
1 žlička vanilin sladkorja
120 g rjavega sladkorja
2 jajci
Za suhe sestavine:
130 g rožičeve moke
130 g bele moke
½ žličke sode
3 žličke pecilnega praška
2 žlički cimeta

PRIPRAVA:
• Ločeno zmešamo mokre in suhe sestavine
• Mokrim sestavinam dodamo suhe in temeljito 
premešamo
• Maso porazdelimo v namazan pekač za mafine
• Pečemo 25 minut na 1800C
• Pečene pokrijemo s prtičem za približno 10 
minut, ponudimo tople ali hladne

Šedržanke
Gradivo zbrali: Štefka Joras, Petra Marn



Romanje v Assisi
Piše in fotografira: Jelka Pakiž

Prijatelji sv. Frančiška od blizu in iz 
oddaljenih krajev Nove Štifte smo se 
dne 23. maja ob 5. uri zjutraj odpravili 
izpred cerkve pri Novi Štifti z avtobusom 
na romanje po Frančiškovi poti. V 
sklopu prireditev ob 100-letnici prihoda 
Frančiškanov k Novi Štifti smo se želeli 
bolje spoznati s Frančiškovim življenjem 
in z njegovo karizmo, ki navdihuje njegove 
brate in sestre po vsem svetu že skoraj 800 
let. 

Frančišek Assiški se je rodil 26. 
septembra 1181/1182 v mestu Assisi, v 
sončni italijanski pokrajini Umbriji. Njegov 
oče je bil trgovec s francoskim blagom, 
njegova mati je bila iz južne Francije. Ko se 
je otrok rodil, je bil oče na potovanju, zato 
mu je sama izbrala ime Janez (Giovanni), 
oče pa ga je po vrnitvi prekrstil v Frančiška 
(Francesco = Francozek) in mu namenil 
nasledstvo v trgovskem poklicu. Kazalo je, 
da se bo fant kot trgovec odlično obnesel, 
le preveč je bil radodaren in je razmetaval 
očetovo bogastvo. Frančišek si je zelo želel 
postati vitez. V vojni s Perugio je postal 
ujetnik. Ko se je vrnil domov, je kmalu 
resno zbolel. Takrat je v njegovi duši prišlo 
do velike spremembe. Ves se je posvetil 
molitvi in premišljevanju. Vedno bolj 
je čutil Božjo pričujočnost, ki osrečuje. 
Pomagal je ubožnim in bolnim; ker pa 
se je njegov oče zbal za bogastvo, ki ga je 
Frančišek tako razdajal, ga je razdedinil. 

Prvi dan smo se ustavili v mestu 
Greccio, kjer je Frančišek za božični 
praznik leta 1223 v votlini tega samotnega 
kraja med polnočnico pripravil žive jaslice 
in od takrat je navada po cerkvah in po 
domovih v božičnem času postavljati 
jaslice. Frančiška je navduševalo Božje 
učlovečenje, ki se je zgodilo na tako 
preprost način. Bog se je do konca ponižal, 
ko je sestopil na zemljo kot sin navadnega 
dekleta in tesarja iz Nazareta. Hotel je 
biti ubog in s tem blizu najbolj revnim in 
ubogim. Bog je ljubezen. Frančišek veruje, 
da se je ta Ljubezen učlovečila na božični 
praznik. Tistim, ki jo sprejmejo, daje moč, 
da postanejo Božji otroci.

Naslednji dan smo se že zgodaj zjutraj 
odpravili na pot do vseh krajev oz. cerkvic, 
ki so zaznamovale Frančiškovo življenje.

Najprej smo obiskali cerkvico Marije 
angelske blizu Assisija, kjer je Frančišek 
3. oktobra leta 1226 umrl. Papež 

Gregor IX. ga je samo dve leti kasneje 
razglasil za svetnika, ki ga prištevajo med 
največje svetnike vseh časov. Njegov god 
obhajamo 4. oktobra. Cerkvica je bila last 
benediktincev. Frančišek si jo je od njih 
izprosil kot “delček” svoje ustanove. Od 
latinsko-italijanske besede “portiuncula” 
- “delček” je dobila ime “porcijunkula” 
in bila izhodišče za nastanek velikega 
frančiškanskega reda - frančiškanov, 
kapucinov in minoritov. Ko je pri maši 
duhovnik bral evangelij, kako je Kristus 
poslal apostole oznanjat evangelij, je 
Frančišek odkril svoje  poslanstvo. Hodil je 
okrog in pridigal ljudem. V porciunkulski 
cerkvi  je v noči cvetne nedelje leta 1212,  
pred oltarjem odložila svojo bogato 
obleko tudi sv. Klara, ko ji je bilo šele 

18 let in je iz Frančiškovih rok sprejela 
spokorno redovno obleko. Pod njegovim 
vodstvom je pri cerkvici svetega Damijana 
ustanovila II. red frančiškovske družine, 
takrat imenovan “uboge gospe”, danes pa 
poznan kot  klarise, ki so živele v svojih 
samostanih. Klari sta se pridružili tudi 
rodni sestri in mati ter druga dekleta, ki so 
želela živeti enako spokorno kot Frančišek, 
ubogo in v neprestani molitvi k Bogu zase 
in za druge. Frančišek je ustanovil tudi III. 
red (Frančiškov svetni red), katerega člani 
živijo doma v svojih družinah v vsakdanjem 
življenju in dolžnostih ter se vsepovsod 

trudijo, da bi živeli v evangeljskem duhu. 
Nad prvotno cerkvico so v letih 1569 do 
1678 sezidali današnjo baziliko.

Nato smo šli v cerkev sv. Damijana, kjer 
je Frančišek neke noči pri molitvi zaslišal 
klic: “Frančišek, ali ne vidiš, da se moja hiša 
podira? Pojdi in jo popravi!”  Misleč, da 
gre za razpadajočo cerkvico, se je takoj lotil 
dela in jo velik del zgradil z lastnimi rokami. 
Kmalu pa je spoznal, da ga Bog pošilja 
popravljat živo Božjo hišo, Cerkev iz ljudi, 
ki je v tistem času razpadala. Vse, kar je imel 
svojega, je razdal revežem, bogato obleko 
pa vrnil očetu. Začel je hoditi okoli in 
oznanjati uboštvo. Preživljal se je z darovi, 
ki jih je priberačil. Njegovemu zgledu so 
sledili številni njegovi nekdanji prijatelji. 
Tako je nastala prva Frančiškova družina. 

Redovni ustanovitelj, ki 
je izkazoval neskončno 
ljubezen vsem stvarem - 
imenoval jih je “moji bratje in 
sestre” – je svoja čustva izrazil 
v znameniti Sončni pesmi ali 
Hvalnici stvarstvu, ki jo je 
napisal prav v tej cerkvici. Ta 
pesem je vsebina in odmev 
Frančiškovega življenja.

Naslednja cerkev, v 
katero smo stopili, je bila cerkev sv. Rufina, 
kjer je bil Frančišek krščen. Pri krstnem 
kamnu smo ponovili krstne zaobljube. 
Klarina družina je živela v neposredni 
bližini asiške katedrale sv. Rufina, kjer je 
Klara večkrat slišala pridigati Frančiška. 
Želela je postati njegova učenka in da jo 
sprejme pod svoje okrilje skupaj z manjšimi 
brati pri Porciunkuli.

Obiskali smo tudi cerkev sv. Klare. 
Novo cerkev so dozidali cerkvici svetega 
Jurija, ki je stala na tem mestu in kjer 
je prvotno počivalo truplo Svetega 
Frančiška. Leta 1230 so Frančiškovo truplo 

OD TU IN TAM
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Društveni izlet veteranov v 
Idrijo in bolnico Franjo
Piše: Borut Kozina, foto: Ludvik Zalar

Člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Ribnica smo 10. 5. 2014 organizirali društveni 
izlet v Idrijo in Cerkno. V Idriji smo obiskali nekdanji 
rudnik živega srebra, in sicer turistični Antonijev rov. Pred 
vstopom v rov smo si ogledali multivizijo o organiziranju 
in delovanju nekdanjega rudnika in delo rudarjev. Po 
ogledu in še pred vstopom v Antonijev rov smo izletniki 
prejeli zaščitno oblačilo in čelado ter z vodnikom odšli po 
stopnicah v rov. V Antonijevem  rovu, ki je namenjen za 
izletnike –obiskovalce, je bil prikazan z modeli način dela 
izkopa rude in vse nekdanje naprave, kar je tedaj sodilo v 
izkop rude ter spravilo rude iz rova.

Po uri in pol smo se odpravili v grad, kjer domuje 
Mestni muzej Idrija, in kjer nas je sprejela zgovorna 
vodička, ki nas je spremljala skozi obisk in s svojo razlago 
popestrila naš ogled. V lepo vzdrževanih in urejenih 
prostorih si je bilo prijetno ogledovati razstavne eksponate 
zgodovine razvoja Idrije. 

Po dobri uri smo se odpravili proti Cerknem in naprej 
do partizanske bolnice Franje, ki je skrivno delovala od 
decembra 1943 do maja 1945, v tudi zelo skrivnih ozkih 
stenah soteske Pasice. Poimenovana je po naši rojakinji iz 
Nemške vasi, dr. Franji Bojc Bidovec. Kompleks bolnice 
Franje sestavlja 13 lesenih barak različnih velikosti in 
namembnosti. Sovražnik bolnice Franje ni nikoli odkril, 
čeprav je bila dvakrat napadena. Dostop do bolnice je med 
vojno potekal večidel po potoku  Čerinščice, ki teče skozi 
ozko sotesko. Poleg ustrezne zdravstvene oskrbe – izdatno 
pomoč v sanitetnem materialu in zdravilih so pošiljali tudi 
zahodni zavezniki - se je v  njej razvilo bogato kulturno 
življenje, saj so izdajali literarno glasilo Bolniški list. V času 
delovanja bolnice se je v njej zdravilo 522 ranjencev.

 Leta 2007 je velika povodenj odnesla skoraj vse barake 
in z njim tudi velik del tedanje opreme v barakah. Delavci 
Muzeja Idrija - Cerkno so maja 2010 pripravili ponovno 

Prvomajski pohod 
Sodražica - Travna gora - Pristava 2014    
Tekst in foto: Miran Štupica    

Pohodniška sekcija pri ŠD Sodražica je ob mednarodnem prazniku 
dela 1. maja tudi letos organizirala tradicionalni pohod iz Sodražice do 
Pristave in nazaj na Travno goro. Na trgu v Sodražici se je zbralo preko 
70 pohodnikov. Še posebej je razveseljivo, da je na pohod prišlo ogromno 
otrok v spremstvu staršev. Vsak udeleženec je pred pričetkom pohoda od 
Marinke prejel rdeč nagelj, župan Blaž Milavec je spregovoril nekaj besed, 
nato pa je kolona krenila v smeri Travne gore. Na čelu je pohodnike vodil 
starosta sodraških pohodnikov Franc Češarek.

Nekaj pohodnikov se je takoj ustavilo v domu na Travni gori, večina 
pa je pot nadaljevala po krožni poti mimo mrhovišča do Pristave. Tu 
smo naredili ,,gasilsko fotografijo,, za spomin in se nato vrnili nazaj do 
doma na Travni gori, kjer so nas že čakali prijazni gostitelji z golažem ter 
dobrotami z žara. 

otvoritev bolnice Franje za 
obiskovalce, z barakami v 
soteski Pasice . 

Z lepimi vtisi na 
izletu smo se ustavili še v 
Cerknem, kjer smo bili na 
poznem  kosilu. V večernih 
urah smo prispeli na domače 
izhodišče.

prenesli na sedanje mesto – v baziliko 
Svetega Frančiška. V baziliki je v Križevi 
kapeli ohranjen lesen križ, imenovan 
tudi Damijanov križ, ki je pri cerkvici 
sv. Damijana 1206 nagovoril svetega 
Frančiška, naj gre in prenovi Cerkev, ki 
se podira. V kripti bazilike sedaj počiva 
nestrohnjeno truplo svete Klare.

Pot nas je potem vodila do Frančiškove 
rojstne hiše, kjer je sedaj zgrajena cerkev. 
Tukaj se je Frančišek rodil v hlevu, prav 
tako ubog kot Jezus. 

Romanje tega dne smo zaključili v 
baziliki sv. Frančiška, kjer je Frančišek 
pokopan. To je kraj, ki na poseben način 
govori o nebeškem veselju. V stavku, ki ga 
je še umirajoč izgovarjal:« Hvaljen moj 

Gospod, v naši sestri smrti«, je Frančiškova 
dobrodošlica nebesom. Preko vrat smrti je 
Frančišek odšel k Bogu.

V nedeljo smo se po zajtrku poslovili od 
Assisija in se odpeljali na goro La Verno, ki 
je 120 km oddaljena od Assisija. La Verna 
je sveti kraj, kjer je Frančišek doživljal 
trpljenje ter se bojeval s skušnjavami. Med 
globoko molitvijo in v zamaknjenosti je 
začutil rane Jezusa Kristusa. To je prva 
zanesljivo izpričana stigmatizacija.  

Trije čudoviti dnevi so minili kot en 
sam dan. Nismo čutili utrujenosti, čeprav 
smo prepešačili celo mesto Assisi. Lepoto 
in bogastva cerkva, poslikanimi s freskami, 
ki človeka dvigajo v nebo, se ne da popisati 
z besedami, ki sem jih tukaj zapisala. To 

je treba videti in doživeti. Še bolj kot 
zunanjost, pa nas je nagovorilo duhovno 
bogastvo vsakega posameznega kraja, ki 
smo ga obiskali. Ko si vstopil v posamezne 
bazilike, si začutil duh časa, v katerem 
je živel Frančišek. Njegovo uboštvo, 
preprostost in hkrati veličina so ti segli v 
srce in ti preplavili celotno telo. Imel si 
občutek, kot da živiš skupaj s Frančiškom 
v času izpred 800 let. Kako globoko 
doživetje! Nepozabno.

S Frančiškom in Klaro smo začutili 
Božji dotik, v želji, da bi zaživeli skromno in 
preprosto v bratski skupnosti, slišali odmev 
svojega srca, napolnili svojo dušo z mirom, 
ljubeznijo in novim upanjem.
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DRUŽENJA

Ko se rodi mama
Piše in fotografira: Nina Pirc Vovčko

Pomladni četrtek zjutraj je. Malo pred deveto se pred župnijskim domom v Sodražici 
začenja živahen vrvež. Nasmejani obrazi voditeljice in žensk, ki prihajamo vsaka 
s svojim dojenčkom, razkrivajo, da se bo dogajalo nekaj prijetnega, zaupnega, 
ženskega. Tako različne smo si, a hkrati tako podobne. In veliko si imamo povedati 
že zato, ker smo – mamice.

»Zakaj pa ne?«
Ko berete te vrstice, smo mamice 

v podporni skupini zaključile vodeni 
program. Z vami želimo podeliti svoje vtise 
in izkušnje, ki jih ni bilo malo.

Bilo nas je enajst mamic z dojenčki, ki 
smo si rekle: »Zakaj pa ne?« Vedele smo, 
da je biti mama čudovito lepo in včasih 
grozno težko. Ker pa je tako v veselju 
kot tudi v stiskah in težavah fino, če imaš 
ob sebi koga, s komer lahko vse to deliš, 
smo si v času porodniškega dopusta vzele 
čas in dva meseca vsak teden prihajale 
na skupino. Prisluhnile smo strokovnim 
razlagam in se hkrati zazrle vsaka v svoj 
notranji svet. Delile smo ga s sebi enakimi 
in prišle do novih spoznanj, kako dobro in 
modro ravnati v izzivih, ki nam jih prinaša 
družinsko življenje. Tisti četrtki so bili 
drugačni. Nekoliko zaradi vseh priprav, 
povezanih z odhodom »na skupino«, še 
bolj pa zaradi misli, ki so se nam pletle po 
glavi ob odhodu domov.

Novo znanje – bolj modro 
ravnanje

»Biti mama pomeni vsakih 19 sekund 
sprejeti neko temeljno odločitev,« trdi 
raziskovalec Stern. To misel verjetno 
v polnosti dojamemo šele tedaj, ko 
sami postanemo starši. Postati mama je 
proces, skozi katerega smo se podale vse 
mamice s prvo nosečnostjo, porodom in 
poporodnimi izzivi. Biti mama pa je nekaj, 
kar se pravzaprav ne bo nikoli končalo. Nič 
čudnega torej, da nas kdaj popadejo strah, 
negotovost, dvom … in se vprašamo, ali 
bomo sploh zmogle. Srečo imamo, da se 
lahko ob vsem znanju, ki ga dobimo od 
lastnih staršev in drugih ljudi, opiramo 
tudi na sodobno stroko. Na naši podporni 
skupini je najnovejša strokovna spoznanja 
z nami velikodušno delila Janja Grilc, po 
poklicu zakonska in družinska terapevtka 
ter sodelavka Iskreni.net, po zasebni plati 
pa tudi sama mama štirih majhnih otrok.

In spoznanja? Bilo je nešteto drobnih, 
ki se strnejo v veliko celoto. Postati mama 

je velika sprememba življenjskega sloga 
in pretres v življenju vsake ženske. Da 
lahko suvereno naredi ta korak, potrebuje 
mlada mamica vso podporo, spodbudo in 
razumevanje bližnjih. »Dojenček pri hiši, 
ah, kako vam je lepo,« poreče marsikdo, le 
malo pa je takih, ki priznajo, da je v tistem 
ranljivem obdobju potrebne veliko moči, 
da se uglasiš na otroka in prisluhneš, kaj ti 
sporoča njegov jok, da se odzivaš na njegove 
potrebe, da se prilagodiš njegovemu ritmu, 
ki morda niti približno ne ustreza dnevu in 
noči. Kolikokrat se zalotimo, da skušamo 
kot mamice z dojenčki biti še popolne 
gospodinje, gostiteljice, vrtičkarice in še kaj! 
Mar ni že to zadosti velika, častna naloga, 
da lahko v polnosti skrbimo za malo bitje, 
zaupano prav nam? Današnji časi nam – 
kljub gospodarskim in drugim krizam – še 
vedno omogočajo, da celo leto ostanemo 
doma in se posvetimo otroku (in ne denimo 
gospodinjenju). Kljub odgovornosti do 
otroka pa mamice ne smemo pozabiti nase. 

Saj nismo vsemogočne, kajne? Prav in 
zdravo je, da v skrb za dojenčka sproščeno 
in z veliko mero zaupanja vključimo tudi 
očete. Očetovska vloga danes je veliko 
večja od tiste iz preteklosti, in oče, ki se ji 
lahko v polnosti prepusti, ki je prisoten in 
prevzame aktivno skrb za otroke, je srečen 
človek.

Nemogoče je, da bi v tem članku 
naštela in opisala vse, kar se nas je mamic 
dotaknilo, a upam, da sem z vami lahko 
podelila vsaj nekaj dragocenih spoznanj. 
Mamice upamo, da jih bomo lahko 
živele v praksi ter tako pripomogle k 
oblikovanju nove družbe bolj sočutnih in 
odgovornejših posameznikov, ki so danes 
naši otroci.

Kakšna podpora!
Dandanes bi bilo marsikatero podjetje 

ponosno, če bi imelo takšne sodelavce in 
pomočnike, kot so tisti iz Kluba Kresnička. 
Ko je predlog o podpori mamicam 
sramežljivo pokukal na plan kot teloh 
izpod zimske odeje, so prav tisti sodelavci 
navdušeno priskočili na pomoč in ga na 
vsakem koraku podprli z veliko mero 
navdušenja in zaupanja. Zato gre najprej 
velika zahvala salezijanskim sotrudnicam 
in koordinatorju Kluba Kresnička za 
vso pomoč in spodbudo pri organizaciji. 
Hvala gre gospodu župniku za gostoljubje, 
posebna hvala pa tudi vsem mamicam, ki 
ste se udeležile skupine ter jo po svojih 
močeh naredile domačo in prijetno. 
Seveda pa ne pozabimo na naše može in 
partnerje, ki so nas podpirali iz ozadja.

Morda bo po tej skupini za nekaj časa 
zavladalo zatišje, a tudi molk je potreben. 
V njem se bodo rodile nove želje in 
spregovorile potrebe o tem, na kakšen 
način želimo soustvarjati boljši jutri – za 
nas vse.

NASLEDNJI SUHOROBAR

Rok za oddajo gradiva je 1. 8. 2014. Suhorobar izide 21. 8. 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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IZ PRETEKLOSTI

Najlepša zgodba 
vseh časov
Pripravili: ustvarjalci Ribniškega pasijona

Več kot 150 prostovoljcev. Vpletenost 
sodobne družine v zgodbo staro 
2000 let. Novi in prenovljeni prizori. 
Nova avtorska pop-rock glasba. Pevci 
pomešani med igralce. Novi kostumi 
za celoten P-zbor. Spremenjen ambient 
zaradi dežja.  Dvakrat napolnjena 
športna dvorana. 
Osmo leto zapored se je na kupu 
zbrala pasijonska družina in začela z 
ustvarjanjem Ribniškega pasijona. Tako 
kot večina zgodb je tudi naša spisana po 
posameznih poglavjih različnih avtorjev.

1. SCENARIJ ZAČNE NASTAJATI NA 
SESTANKIH OB ČAJU IN ČOKOLADI
»V skupini štirih scenaristov najprej 
uskladimo svoje poglede in izpostavimo 
glavne poudarke. Razdelimo si delo – vsak 
je zadolžen za del besedila - in nato postane 
pisanje scenarija stvar zanimivih prigod. 
Letošnji Getsemani je denimo dobil svoj 
navdih med jutranjo vožnjo na delo. Ideje 
navadno skočijo iz grmovja nepričakovano, 
sam postopek oblikovanja in “friziranja” 
besedila pa je bolj disciplinirano in 
strukturirano opravilo, ki zahteva svoj 
čas in mir. Tu pomaga sodelovanje, ker 
vsak prispeva svoj pogled na isto stvar in 
zato ni nič nenavadnega, da se začetna 
ideja do svojega konca dvakrat ali trikrat 
popolnoma prelevi.« (Nejc Ilc, Ribnica, 
scenarist)

2. AVTORSKA POP-ROCK GLASBA
»Preden pesem dobi končno obliko, se 
ideja za pesem oblikuje kar nekaj časa 
v glavi. Meni je najpomembnejše, da 
popolnoma razumem okoliščine, v katerih 
bo pesem predvajana. Ko začutim v sebi 
tisto pravo vzdušje oz. čustvo, ki naj bi ga 
pesem izražala, se samo še usedem za klavir 
in igram, dokler ne zaslišim tistega, kar mi 
je všeč. Navdih običajno pride, ko ura že 
glasno tiktaka in oznanja pričetek vaje, na 
kateri se bomo učili novo pesem.« (Petra 
Likar, Kočevje, avtorica glasbe)

3. VEČ KOT 100 METROV BLAGA 
ZA NOVE KOSTUME PEVCEV
»Šivanje oblek za skoraj 30 članski zbor mi 
je predstavljalo velik izziv in hkrati veliko 
veselje. Začela sem že januarja, zato je bilo 
dovolj časa, pomagala pa je tudi ga. Šmalc. 
Najprej sem si ogledala nekaj filmov in 

naredila skice oblek, nato pa začela z 
ustvarjanjem. Odziv ljudi na prošnjo po 
darovanju blaga je bil neverjeten, nekateri 
še vedno kličejo in to iz cele Slovenije.« 
(Stanka Andoljšek, Ribnica, šivilja)

»Občutek ‘biti pevec in hkrati 
igralec’ je res fantastičen, saj 
smo bili do sedaj kot zbor tako 
rekoč le opazovalci, s prehodom 
na oder pa si postavljen v samo 
središče dogajanja in si res misliš, 
da si v času izpred 2000 let. 
Glasba je bila posebej napisana 
za določene prizore, s čimer sta 
se petje in igranje zlila v celoto. 
Še posebej je bilo to opazno pri 
Getsemaniju, kjer je do sedaj 
solist pel v tretji osebi, letos pa 
se pojavi v podobi angela, ki pristopi do 
Jezusa, in ga sam v prvi osebi nagovori, 
tolaži in spodbuja. In mislim, da so gledalci 
to še posebej začutili.« (Matias Sušnik, Št. 
Jurij, pevec solist – angel) 

4. Z VSAKO VAJO SMO POSTAJALI 
BOLJ POVEZANI
»Letos sem se odločila tudi sama 
sodelovati na pasijonu, tej duhovno bogati 
predpraznični predstavi. Sprva nekaj 
treme, saj nikogar ne poznam, pa tudi na 
solo petje ne hodim … že na prvi vaji pa sta 
mi sproščeno vzdušje P-zbora in občutek 
pripadnosti vlila dodatnega poguma, da 
sem se prav odločila. Čeprav nas je bilo 
res ogromno, je bilo še naprej čutiti, pravo 
sproščeno in pozitivno energijo, pa tudi 
medskupinsko spoštovanje –ko je vadila 
npr. družina, smo bili vsi tiho in tudi 
obratno.« (Maja Žagar, Ribnica, pevka)

»Prejel sem povabilo koordinatorjev, če bi 
se želel pridružiti, ker da jim primanjkuje 
igralcev. Sprejel sem, vendar je bila do prve 
vaje v meni še vedno borba, če sploh sem za 
tako vlogo in za nastopanje pred množico 
ljudi. Pa je vse to izginilo že s prvo vajo, 
ker je bilo vzdušje čudovito, sodelujoči pa 
so mi prijazno razložili, kako poteka igra in 
kakšne so moje zadolžitve. Videlo se je, da 
vsi - od koordinatorjev, režiserja, igralcev, 
scenskih delavcev in vseh ostalih - vlagajo 
svoj trud pa tudi veselje, zato ni manjkalo 
niti smeha ob komičnih pripetljajih.« 
(Jernej Andromako Šilc, Ribnica, igralec 
– apostol, ljudstvo)

»Na tiho sem si želela, da bi po upokojitvi 
začela sodelovati. Lani se je ponudila 
priložnost, da sem šla na pasijonski izlet, 
g. župnik pa me je povabil, da naslednje 

leto sodelujem. In tako je bilo. Z veseljem 
sem začela redno hoditi na vaje. Bila sem 
navdušena nad mladimi organizatorji 
in sem se kar malo pomladila.« (Marija 
Debeljak, Loški Potok, igralka – ljudstvo)

5. REŽISER IGRALCE NA VAJAH 
SPROSTI S HUMORJEM
»Ko imam pred seboj dokončan scenarij 
in rdečo nit pasijona, najprej poiščem 
način, kako sporočilo prenesti na igralce. 
Igralce običajno nagovorim, naj se ne 
obremenjujejo, ker niso profesionalci, 
ampak naj igrajo s srcem in dušo, predvsem 
pa naj se prepustijo. Zame to, kar počnemo, 
ni samo igra, ampak duhovna priprava.« 
(Mladen Pahović, Ribnica, režiser)

»Vlogo pričnem “nositi s seboj” takoj, ko 
dobim besedilo. Vsako leto znova dogodke 
iz pasijona poiščem tudi v Svetem pismu 
in jih pozorno preberem. Poiščem tudi 
različne razlage teh dogodkov.
Ko se pričnejo vaje, vloga prične dobivati 
izgled. Zadnja leta je postni čas ne 
obremenjen, temveč obogaten s pripravami 
na pasijon. Doživljam ga skozi doživljanja, 
ki jih je doživljal Jezus. Veliko priznanje 
zame je, ko mi kdo reče, obnemel sem ob 
...; torej je slišal, ne mojega glasu, ne mojega 
izvajanja, slišal je Jezusa in to je glavni 
namen pasijona, da v ljudeh zbudimo 
zanimanje Zanj.« (Franci Debeljak, Velike 
Lašče, igralec – Jezus)

6. SPRAŠEVALI SMO SE, KAKO 
SODOBNO ŠPORTNO DVORANO 
PRIPRAVITI ZA NAJLEPŠO ZGODBO 
IZPRED 2000 LET
»Postaviti smo morali dodaten oder, 
pripeljati grmičke, drevo, vse scenske 
elemente, zavese, prostor za Pilata … Morali 
smo se naučiti, prilagoditi in izpopolniti v 
sodelovanju, kako izvesti menjave scen v 
novem prostoru.  Z zavzetostjo, pripravami 
in dobro voljo vseh scencev nam je ta velik 
izziv uspelo realizirati z odliko. Moram 
pohvaliti celotno scensko ekipo, saj 
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90 let stare gramofonske plošče, ki jih je 
posnel Hojerjev Matija v Ameriki
Piše: dr. Rebeka Kunej, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Ljubljana

Danes je Matija Arko, rojak iz Ribniške 
doline, znan predvsem v ZDA kot Matt 
Hoyer, kjer mu priznavajo pomemben 
vpliv na tokove svetovne popularne glasbe v 
dvajsetih letih 20. stoletja. Uvrščajo ga med 
velika imena glasbene zvrsti, ki je v svetu 
poimenovana s »Cleveland style polka 
music«, nekateri ga imajo celo za začetnika 
te glasbene zvrsti. Je tudi prejemnik 
nagrade za življenjsko delo organizacije 
National Cleveland-Style Polka Hall of 
Fame. Njegova glasba se je ohranila na 
številnih gramofonskih ploščah. Po do 
sedaj znanih podatkih je med letoma 1924 
in 1929 sam ali v sodelovanju z drugimi 
glasbeniki posnel okrog 90 gramofonskih 
plošč. Drugače je v Sloveniji, kjer je njegovo 
ime precej neznano, zato se ni čuditi, da ga 
ne najdemo v nobeni izdaji Slovenskega 
biografskega leksikona in tudi v Ribniški 
dolini je spomin nanj precej zbledel.

Matt Hoyer se je rodil kot Matija Arko 
v vasi Sodražica leta 1891. Njegova mati 
Helena Arko, ki po podatkih iz župnijskih 
knjig izvira iz Ravnega Dola, se je šele 
po rojstvu Matije poročila z njegovim 

očetom Francem Simončičem, hlapcem 
iz Sodražice. Dve leti po smrti mame 
Helene (1897) se je njegov oče France 
izselil v ZDA. Čez pet let (1904) je k 
njemu v Cleveland odšel tudi takrat komaj 
trinajstletni Matija, ki je nato živel v Ameriki 
vse do smrti leta 1961. Delovanje Matta 
Hoyerja/Matija Arka je bilo v Ameriki 
tesno povezano z glasbo, saj je bil znan in 

Najpogostejša in hkrati ena redkih fotografi 
j legendarnega Hoyer tria. Prvi z leve strani 

je Matija Arko, ustanovitelj in vodilni 
član Hoyer tria, eden prvih godcev na 

diatonično harmoniko v ZDA in začetnik t. i. 
»cleveland-style polka« skupin.

Na gramofonskih ploščah s posnetki Matta 
Hoyerja (Matija Arka) se zapisi izvajalcev večkrat 
razlikujejo. Najpogosteje so izvajalci napisani kot 
Hoyer trio ali Hojer trio, vendar tudi kot Simoncic 
Brater, Hoyerbrater, Mathew Arko Hoyer, itd. Na 

sliki je labela (nalepka na sredini gramofonske 
plošče) plošče Na poskok – polka, ki je bila posneta 

30. novembra 1924 v Clevelandu.

priljubljen glasbenik na diatonično harmoniko. 
Viri navajajo, da je znal diatonične harmonike 
tudi izdelovati, popravljati in uglaševati in da si 
je to znanje pridobil že v rodni domovini. Bil je 
ustanovitelj in vodja Hoyer tria, ene prvih dobro 
znanih zasedb z diatonično harmoniko v ZDA. 
Kot umetniško ime si je nadel kar svoje oziroma 
mamino domače ime Hojer. Z njim so v triu 
sodelovali različni glasbeniki; predvsem njegova 
polbrata Frank in Ed (Edward) Simončič, pa tudi 
Frank Novak. Omenjeni so navadno igrali kitaro 
in banjo, včasih pa tudi dodatno harmoniko kot 
spremljavo. Značilno zasedbo tria je odlikovalo 
kombiniranje diatonične harmonike z glasbili, ki 
so bila v tistem času v slovenskem okolju precej 
redka, neznana in jih ne moremo imeti za del 
ljudske inštrumentalne tradicije na slovenskem 
podeželju nav začetku 20. stoletja.

Ko je na Glasbenonarodopisnem inštitutu 
ZRC SAZU med letoma 2009–2012 potekal 
projekt Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot 
vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav, 
smo v sklopu tega preučevali tudi gramofonske 
plošče zasedbe Hoyer tria. Njihovi posnetki so 
pritegnili našo pozornost zaradi glasbe, ki spada 
v ljudsko tradicijo Ribnice in okolice. O Hoyer 
triu takrat nismo vedeli veliko. Ključni podatek 
je bil, da njihov vodja Matt Hoyer izhaja iz 
okolice Ribnice. Zato smo se po pomoč obrnili 
na Muzej Ribnica, s katerim smo v preteklosti 
že uspešno sodelovali, saj nas z njim povezuje 
pokojna sodelavka našega inštituta, dr. Zmaga 

IZ PRETEKLOSTI

delamo v temi, a točno vemo kdaj, 
kaj in kako je potrebno premakniti 
oz. postaviti.« (Robert Levstek, 
Ribnica, vodja scenske ekipe)

7. LJUDJE SO PRIHAJALI 
POLNI PRIČAKOVANJ
»Prvi stik z obiskovalcem je prijeten 
in naša naloga in čast je, da ga smemo 
povabiti na majhen prigrizek in 
ogled čudovite predstave. Še boljši 
občutek je po koncu predstave, 
ko slišiš, da so ljudje zadovoljni in 
vidno ganjeni.« (Majda Levstek, 
Ribnica, branjevka)

»Ravno ob pravem času, ko je bilo 
že vse pripravljeno, so obiskovalci 
začeli množično prihajati. Iz 
dvorane so ljudje prihajali 
nasmejani in vidno zadovoljni, iz 
vseh strani so prihajale pohvale 
in občudovanja. Pogostitev, ki je 
bila pripravljena zanje, je šla kot 
za med. In po vrhu vsega so tisti, 
ki niso prihajali z našega območja, 
dobili v dar še leseno kuhalnico, kar 
jim je dalo dodatno zadovoljstvo.« 
(Barbara Vogrinec Jesenšek, 
Ribnica, vodja branjevk)

8. PASIJON ŽIVIMO TUDI V 
NAŠIH DRUŽINAH
»Pasijon ne imenujem igra, 
ampak duhovne vaje. Ker ob meni 
igrata tudi moja dva otroka, tudi 
doma ves čas dihamo in živimo  s 
pasijonom. V vlogi očeta sem se 
počutil odlično, saj to počnem tudi 
doma in to počnem resnično rad. 
Upam, da bomo po tem pasijonu 
globlje zaživeli Jezusovo sporočilo 
Ljubezni, saj je to največji  smisel 
pasijona.« (Bojan Kaplan, Dolenja 
vas, igralec – oče) 

9. POTREBNO JE ZAČETI 
RAZMIŠLJATI, KAKO BI 
PASIJON LAHKO NASLEDNJE 
LETO NADGRADILI
»Kot glasbenik gledam na projekt 
predvsem iz svoje perspektive in 
menim, da bi se glasbo dalo še bolj 
integrirati v dramsko igro, v še nekaj 
prizorih bi lahko vzdušje gradili s 
pomočjo instrumentalnih vložkov. 
Izboljšave vidim tudi v časovni 
usklajenosti glasbe in dramskih 
prizorov ter seveda v tehničnih 
izvedbah pesmi.« (Žiga Lovšin, 
Sodražica, instrumentalist)
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KULTURA

Kumer. Presenečeni smo ugotovili, 
da se v okolju, od koder Matija 
izhaja, ve o njem zelo malo. Tako se 
je tudi porodila ideja o sodelovanju 
z muzejem, s katerim načrtujemo 
razstavo o ribniškem rojaku in njegovi 
glasbi. Razstavo bo dopolnjevala tudi 
knjiga o Matiju Arku in njegovih 
gramofonskih ploščah, posnetih v 
Ameriki. 

Naš skupen namen je predstaviti 
pomembnega človeka iz Ribniške 
doline širši slovenski javnosti ter 
osvetliti njegovo življenje doma 
in v Ameriki. Zato bralce vljudno 
prosim za pomoč, saj nam bi vsakršni 
podatki o njem ali spomini nanj, vezi 
z njegovimi sorodniki, fotografije ali 
pa gramofonske plošče, ki so tako 
ali drugače povezane z Matijem 
Arkom, bili neprecenljiva pomoč. 
Bralce časopisa naprošam, da 
morebitne zanimivosti, povezane z 
njim, sporočite ge. Marini Gradišnik 
v Ribniški muzej (telefon: 01/835 
03 76, e-pošta: muzej.ribnica@amis.
net).

Verjamem, da nam bo s skupnimi 
močmi uspelo zanimivo in celovito 
predstaviti vašega rojaka in ponesti 
njegov sloves tudi v slovenski prostor.

Sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v letu 2014
Pripravila: Petra Marn

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08 
in 17/14) je bil objavljen javni razpis za zbiranje predlogov 
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Sodražica za leto 2014. Iz proračuna se bodo 
sofinancirali naslednji izvajalci in njihovi kulturni programi, 
prireditve in projekti v skupni višini 10.000,00 EUR, in sicer:

A. REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV 
    (v višini 6.000,00 EUR):
Tamburaški orkester Sodražica 1.411,56 EUR 
Klub harmonikarjev Urška  1.434,91 EUR
Mladinski klub Sodražica 1.188,68 EUR
Kulturno etnološko društvo Maticova etno hiša    720,28 EUR
Društvo upokojencev Sodražica (MPZ)    513,68 EUR
Društvo prijateljev glasbe Sodražica 464,86 EUR
Društvo mladinski ceh, KE Klub Kresnička 
Sodražica, Mladinska glasbena skupina ALIAS 266,03 EUR

C. KULTURNI PROJEKT (v višini 1.000,00 EUR):
KED MATICOVA ETNO HIŠA
Lektoriranje, oblikovanje in tiskanje knjige 
»Dekle z juga«

1.000,00 EUR 

B. KULTURNE PRIREDITVE (v višini 3.000,00 EUR):
TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA 
Božično-novoletni koncert
Večer na trgu v okviru Psoglavskih dni

295,08 EUR
 98,36 EUR

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA ZAMOSTEC
22. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev 
8. zaigraj na vasi
12. revija domačih ansamblov

295,08 EUR
195,92 EUR
295,08 EUR 

MLADINSKI KLUB SODRAŽICA 
Dramska igra v sklopu Tržnega dne
Oder MKS v okviru Tržnega dne
Jazz večer
Glasbena mineštra

98,36 EUR
98,36 EUR

295,08 EUR
295,08 EUR

KULTURNO ETNOLOŠKO DRUŠTVO 
MATICOVA ETNO HIŠA
Slikarka kolonija in otvoritev razstave
Predstavitev knjige »Dekle z juga«
Srečanje literatov od Turjaka do Kolpe

295,08 EUR 
295,08 EUR
295,08 EUR

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SODRAŽICA
Proslava za 8. marec 
Sodelovanje na Tržnem dnevu

50,00 EUR
98,36 EUR

V prijetnem sončnem popoldnevu smo 10. maja 2014  zdrsnili med stene Trubarjeve 
spominske sobe na Rašici in med platnice novega zbornika Pesem si 2014. Že samo sonce in 
objemi pred pričetkom so napovedovali nepozabno srečanje.

V sedmih letih delovanja je naš spletni portal www.pesem.si prerasel v pravo vseslovensko 
skupnost, saj  imamo preko 1300 članov, ki so v času od pričetka delovanja strani objavili 
skoraj 95 000  avtorskih pesmi.   Zelo dobro je zaživel tudi leta 2008 odprt forum, ki poleg 
komentiranja pesmi razvija pesniške debate, mentorsko delo in ustvarjalne ter prevajalske 
delavnice, povabila na prireditve, izobraževanja in izide knjig. V minulem letu smo pesem.
si urejali: Lidija Brezavšček iz Radovljice, Aleksandra Kocmut s Prevalj, Silvana Orel Kos iz 
Begunj pri Cerknici, Tea Plesničar iz Nove 
Gorice, Peter Rezman iz Šoštanja in Ana 
Porenta iz Velikih Lašč ter skrbnik in vodja 
portala Gregor Grešak in programer Žiga 
Stopinšek.   

Vsako leto pri Zavodu za razvijanje 
ustvarjalnosti pripravimo zbornik najboljših 
pesmi, objavljenih na portalu www.pesem.
si.  Letos je že osmi po vrsti  - Pesem si 
2014, na 282 straneh so objavljene pesmi 
preko 60 avtorjev iz vse Slovenije in tudi 
južnoslovanskih narodov, med njimi Jasna Janež in Žiga Lovšin.   

Izid zbornika se je pričel s Katarino Juvančič in Dejanem Lapanjo, ki sta v svojem 
glasbenem nastopu predstavila predvsem globoko občutene in vrhunsko interpretirane pesmi 
iz avtorske zgoščenke Selivke. Na njej so upesnjene in uglasbene zgodbe žensk naše preteklosti 
in sedanjosti, ki sta ga Katarina in Dejan avgusta 2012 izdala v samozaložbi (Stray Cat Tunes). 
Poleti in jeseni 2012 sta ga predstavila na turnejah po Škotskem in Irskem, zdaj pa Selivke letijo 
na vse strani Evrope (od Srbije do Škotske) in seveda tudi po Sloveniji.

Pesem si 2014, osmi zbornik poezije 
Pripravil: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
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KULTURA

C. KULTURNI PROJEKT (v višini 1.000,00 EUR):
KED MATICOVA ETNO HIŠA
Lektoriranje, oblikovanje in tiskanje knjige 
»Dekle z juga«

1.000,00 EUR 

B. KULTURNE PRIREDITVE (v višini 3.000,00 EUR):
TAMBURAŠKI ORKESTER SODRAŽICA 
Božično-novoletni koncert
Večer na trgu v okviru Psoglavskih dni

295,08 EUR
 98,36 EUR

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA ZAMOSTEC
22. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev 
8. zaigraj na vasi
12. revija domačih ansamblov

295,08 EUR
195,92 EUR
295,08 EUR 

MLADINSKI KLUB SODRAŽICA 
Dramska igra v sklopu Tržnega dne
Oder MKS v okviru Tržnega dne
Jazz večer
Glasbena mineštra

98,36 EUR
98,36 EUR

295,08 EUR
295,08 EUR

KULTURNO ETNOLOŠKO DRUŠTVO 
MATICOVA ETNO HIŠA
Slikarka kolonija in otvoritev razstave
Predstavitev knjige »Dekle z juga«
Srečanje literatov od Turjaka do Kolpe

295,08 EUR 
295,08 EUR
295,08 EUR

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SODRAŽICA
Proslava za 8. marec 
Sodelovanje na Tržnem dnevu

50,00 EUR
98,36 EUR

Izid knjige NOVA ŠTIFTA 1914 - 2014
PIše: Peter Lesar, foto: Danilo Divjak

Narod je kot drevo: ne more stati pokonci, če nima močnih korenin. To velja zlasti 
takrat, ko se nanj zgrnejo viharji, ki ga hočejo podreti. Bolj ko so korenine globoke, 
trdneje stoji drevo, več življenjskega soka prihaja v njegove veje, lažje se postavlja 
po robu nevarnostim. Korenine naroda so njegova zgodovina, samobitnost, jezik, 
kultura, ustvarjalnost prednikov, bogastvo njihovega izročila. Pri tem ni bistvenega 
pomena ali je narod velik ali majhen po številu prebivalcev, po površini ozemlja, na 
katerem živi. Slovenci smo majhen narod, imamo pa globoke korenine v zgodovini 
in v ustvarjalnosti.
Umetnost je ena od teh globokih 
korenin. Zato je nujno, da kot 
Slovenci poznamo tudi bogastva 
svoje preteklosti. Pretežni del te 
umetnostne zapuščine je zajet in 
shranjen v cerkveni umetnosti – 
v cerkvah na Slovenskem, med 
drugim tudi v našem svetišču, v 
cerkvi Marije Vnebovzete, za katero 
že 100 let skrbijo bratje frančiškani.
Jubilejno izdajo knjige, ki  nam 
odstira njeno zgodovino, smo 
predstavili v petek, 6. junija 2014, ob 19.00 v cerkvi Marije Vnebovzete pri Novi 
Štifti. Knjigo je predstavil pater Bernardin Sušnik, v programu pa so s petjem 
sodelovali komorni zbor patra Stanislava Škrabca, z branjem odlomkov iz knjige 
in kronike ga. Maja Klun in ga. Jelka Pakiž. Program je povezoval Peter Lesar. Po 
končani predstavitvi v cerkvi smo prijetno druženje in pogovor nadaljevali pod 
lipami na samostanskem dvorišču.

Med glasbo so člani skupine Gledeja (KUD 
Primož Trubar Velike Lašče) Tjaša Tomc, Alenka 
Vasič, Urša Zalar in Matej Polzelnik prebirali 
pesmi - posebej za to priložnost smo v rahlo 
gledališko govorico (režija Gregor Grešak in Ana 
Porenta) oblekli vse lanskoletne pesmi -  izbranke 
letnih časov (pesem po izboru bralcev ter kratka 
pesem, pesem v formi in pesem letnega časa po 
izboru uredništva). Prvič smo slišali vseh 16 
skupaj -  in ob tem smo se zavedali, kako izjemna 
bera poezije je v novi pesniški knjigi. Pesmi so se 
povezovale na poseben način, razpoloženje ene je 
narekovalo drugo, včasih je bila pesem odgovor 
na prejšnjo, poetični tok nas je ponesel v zgodbo 
o možu s klobukom, Giselle in – nas samih. V 
pesmih  prevladuje  poetološka in eksistencialna, 
mestoma angažirana tematika, prinešene so skozi 
intimne, prepričljive pesniške izpovedi. 

Na srečanju smo segli v roke  izbrankam in 
izbrancem Alenki Mihorič, Ivanki Kostantino,  
Matjažu Hladniku, Dimitriju Škrku in Jožetu 
Vidmarju. Poleg njihovih pesmi so bile 
predstavljene tudi izbrane pesmi avtorjev 
Mateja Krajnca, Zalke Grabnar, Damjana 
Japlja, Petre Skušek, Damirja Ocvirka, Sonje 
Leskovar, Gašperja Trčka, Tomaža Mahkovica 
in srednješolke Helene Zemljič kot najmlajše 
avtorice izbrane pesmi.  Predstavili so se 
tudi člani uredništva, ki vse leto ure in ure 
pregleduje,  prebira, bdi nad pesmimi, jim 
prostovoljno (brezplačno) in z veliko znanja in 
osebne požrtvovalnosti pomaga rasti, jih izbira 
(podrčtuje) in je pripravilo tudi letošnji zbornik. 

Srečanje se je nadaljevalo z druženjem v 
Galeriji Skedenj ob dobrotah, ki so jih pripravili 
člani DOD Gradež. Ko je bilo razpoloženje 
ravno pravšnje, smo se posedli v krog, prisluhnili 
najnovejši uglasbitvi kantavtorice in pesnice 
Majde Kočar, sledilo je branje udeležencev 
srečanja – uživali smo ob pesniškem prepletu 
govoric,  za piko na i je urednica Tea Plesničar 
prebrala svojo uvodno besedo v letošnji zbornik, 
v katerem sporoča, da je tišina neskončnost, v 
katero se lahko naseli začetek pesmi, ustvarjanja ... 

Zdelo se je, kot bi se ustavil čas ... pesmi so 
odzvanjale v noč in pustile sled in občutek, da 
je Pesem si več kot spletna stran tistih, ki pišejo 
poezijo, več kot praznični izid letnega zbornika 
poezije -  da se povezanost preko pesmi širi v 
resnično življenje. 

Hvala vsem, ki ste bili z nami, da smo skupaj 
ob knjigi Pesem si 2014 zaplavali v posebno 
brezčasje. Hvala Občinam Ribnica, Sodražica, 
Dobrepolje in Velike Lašče, ki so podprle izid 
zbornika Pesem si 2014. V letu do naslednjega 
zbornika pa  načrtujemo več prireditev – poetičnih 
branj po vsej Sloveniji, in upamo, da se srečamo 
tudi pri vas. 

ZAHVALA
Ob izidu knjige se globoko zahvaljujemo najprej dobremu Bogu, ki s svojo 

ljubeznijo daje in omogoča. Iskrena hvala pa tudi vsem, ki so kakor koli pomagali 
pri nastanku in izidu naše knjige. Najprej predstojniku frančiškanskega samostana 
Nova Štifta, gospodu Marijanu Cvitku, ki je bil pobudnik in gonilna sila knjižne 
publikacije, ge. Maji Klun in g. Robertu Primožiču, ki sta besedilo in slike spravila 
v knjižno obliko in patru Bernardinu Sušniku, ki je prispeval uvodni del za knjigo. 
Hvala tiskarni KVM iz Ribnice, s katero že vrsto let uspešno sodelujemo.

Predvsem pa zahvala vsem donatorjem za velikodušno podporo. V prvi vrsti 
našemu generalnemu donatorju, podjetju INOTHERM iz Prigorice. Zahvala 
tudi Občini Sodražica, Občini Ribnica, Občini Loški Potok, podjetju Yaskawa 
iz Ribnice, podjetju Gradmetal iz Ribnice, podjetju Cementni izdelki Zobec iz 
Ribnice, podjetju Tanko d.o.o iz Ribnice, Francu Štupici s.p. iz Žlebiča, Francu 
Arku s.p. iz Kota, Elektroservisu Igor Benčina s.p. iz Zapotoka. Vsem še enkrat 
iskrena hvala in veliko poslovnih uspehov pri vašem delu. 

Knjiga je tukaj in je na voljo vsem kot dar frančiškovih bratov, kot unikatno 
darilo romarjem pri Novi Štifti. 

Lekarniška podružnica Sodražica 
bo zaradi letnega dopusta 

ZAPRTA od 7. do vključno 25.7.2014. 
Paciente, ki imajo pri nas obnovljive recepte, prosimo, da pregledajo 

zalogo zdravil in jo po potrebi pravočasno obnovijo.

Alenka Adamič, mag.farm.
Vodja Lekarniške podružnice Sodražica
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Mažoretno-plesno sobotno popoldne v Sodražici
Pripravile: Sodraške mažorete, foto: Dominik Knavs

Rokometni turnir veteranov v Dobrempolju
Piše: Miran Štupica, foto: Janez Nose

Dolgoletni rokometni prijatelji iz bližnjega Dobrepolja so nas v soboto, 24. 5. 
2014, tudi letos povabili na tradicionalni rokometni turnir veteranov. Po izenačenih 
bojih sta se v finale uvrstili ekipa iz Zasavja ter naši veterani. Finalna tekma se je 
končala z neodločenim rezultatom, zato so morale zmagovalca turnirja odločiti 
sedemmetrovke. V tej loteriji so bili od Sodražanov uspešnejši veterani iz Zasavja, 
saj je njihov golman ubranil kar dva strela. Tako je bil vrstni red nastopajočih ekip 
naslednji: 1. ZASAVJE, 2. SODRAŽICA, 3. ČRNOMELJ,  4. DOBREPOLJE.

Poleg pokala za drugo mesto na turnirju, je sodraška ekipa odnesla tudi dve 
laskavi nagradi, in sicer za najboljšega vratarja  (Stojan Gelze) ter za najboljšega 
strelca turnirja (Stane Mihelič-Mihela.)

Naj omenim, da je rokomet zares moški in predvsem trd šport, kar je občutil 
naš igralec Ivan Ruparčič. Le-ta se je namreč odločil po dolgih letih ponovno zaigrati rokomet, vendar mu prve minute na igrišču očitno 
niso bile usojene. Ob padcu na trd asfalt si je namreč poškodoval glavo tako, da so ga morali prijatelji in kasneje sorodniki odpeljati v 
Zdravstveni dom Ribnica in nato še na Urgentni blok Kliničnega centra v Ljubljani. Tu je ostal kar dva dni na opazovanju. Na koncu se 
je vse srečno končalo in Ivan je že doma v krogu domačih, kjer bo oteklina na njegovi glavi še hitreje splahnela kot kje drugje.

NBTA kvalifikacije

V soboto, 24. maja 2014, je v jutranjih 
urah oživela športna dvorana v Sodražici. 
Tokrat je večjo prireditev organiziralo 
domače Društvo mažoret Sodražica, 
ki je pričelo s svojim delovanjem pred 
petnajstimi leti. Z Zvezo Društev mažoret 
NBTA Slovenija /National Baton Twirling 
Assotiation/ in Kulturno umetniškim 
društvom Godba smo se predstavili širšemu 
občinstvu z zanimivo plesno-športno 
zvrstjo. Tokrat smo domače mažoretke, 
mažoretke iz Loškega Potoka, Velikih Lašč, 
Kočevja in Ribnice v kategorijah solo, duo 
in skupine pokazale svoje plesno znanje in 
veščine uporabe rekvizitov in palice. Skupaj 
jih je zaplesalo 125. 

Ob 13.00 uri so začele s tekmovanjem 
kočevske mažorete v kategoriji Parade 
corps, nadaljevale mažoretke iz Ribnice v 
Traditional corps. Najmlajše članice so  v 
solo nastopih prikazale svoje spretnosti in 
koreografije. V kategoriji duetov sta članici 
domačega društva prejeli 1. mesto in sta 
zato državni prvakinji v svoji kategoriji 
(Staša Arko in Ana Krulič), 4. mesto sta 

osvojili Maja Klun in Anja Oražem. V 
drugem delu tekmovanja so nam mažorete 
prikazale prave virtuoznosti pri kreiranju 
zgodb na plesišču. Večina si je prisvojila 
odhod na Evropsko prvenstvo mažoret 
NBTA Evrope, ki bo jeseni na Hrvaškem 
(3.-5. oktober 2014) v Slavonskem Brodu.

Mažoretke iz Loškega Potoka so dobile 
pokal za 4. mesto v kategoriji Accessories 
corps otroci in zelo korektno odplesale 
svojo točko. Dekleta vadijo samo 1X 
tedensko, tako da so zares pokazale svoj 
pogum in se pomerile s skupinami, ki vadijo 
po 3X tedensko. Zelo pohvalno.

Duet plesalk iz Velikih Lašč (Maruša 
Šušteršič in Neja Kovačič) sta v duetu 
zaplesali samozavestno in si priplesali 2. 
mesto. V prostem programu pa je zaplesalo 
vseh 5 deklet iz skupine laških mažoretk.

Kočevske mažorete so si priplesale 
veliko solo in duo nastopov, ravno tako 
ribniške. Prav tako so se izkazale pri 
skupinskih nastopih.

Prireditev sta obiskala tudi gospod 
župan Blaž Milavec in gospa ravnateljica 
Majda Kovačič Cimpreman, ki sta v 
uvodu pozdravila mažoretke in jim 
zaželela prijetno popoldne v Sodražici.  
Za prijetno povezovanje je poskrbela 
gospa Mojca Gornik. Zahvaljujemo se 
gospem Šedržankam za pripravo malic, 
Ajdi Čampa, Lejli Košmrlj in Nini Štupica 
za pomoč in podporo domačim plesalkam 
in mažoretni skupini Loški Potok ter pri 
pomoči cele prireditve.

V upanju in želji na ponovno udeležbo 
tekmovanja ali srečanja na tem nivoju vas 
sodraške mažorete prav lepo pozdravljajo. 
Kaj več pa o novicah z Evropskega prvenstva 
na Hrvaškem, ko pridemo domov.

Prvi nastop za vas bomo pripravile že na 
Tržnem dnevu, kjer vam bosta oba dueta 
predstavila svoja nastopa.

Mažoretno-plesne pozdrave pošiljajo 
sodraške mažorete.
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Prvenstvo v natančnem 
zbijanju in igri dvojic
Piše: Miran Štupica, foto: Marko Matelič

Sodraški balinarji so v nedeljo, 18. 5. 2014, priredili kar 
dve prvenstvi Območne balinarske zveze Dolenjske, in sicer v 
natančnem zbijanju ter igri dvojic, ki velja za kraljevsko igro med 
balinarji. Rezultatsko so bili domači balinarji najuspešnejši v igri 
dvojic, kjer sta prvaka Dolenjske za letos postala Jože Košmrlj 
in Boris Matelič, ki sta v finalu premagala mlado dvojico iz BŠK 
Sodček Kočevje Maksa Vlašiča in Polono Zule. Tretje mesto sta 
zasedla večna mladeniča med sodraškimi balinarji France Vesel in 
Viktor Drobnič, ki sta v tekmi za tretje mesto premagala dvojico 
iz Novega mesta - Klub Drska, Robija Kocjana in Gojka Mišuro.

V disciplini natančnega zbijanja sodraški balinarji letos niso 
imeli uspeha. Zmaga in naslov dolenjskega prvaka za leto 2014 sta 
odšla zasluženo v Kočevje. Zmagal je namreč igralec iz BK Gaj - 
Kočevje  Bojan Drobnič. Tudi sicer so imeli igralci iz Kočevja letos 
najbolj mirno ter natančno roko, saj je drugo mesto zasedel Maks 
Vlašič iz BK Sodček Kočevje. Tretje mesto je zasedel Robi Kocjan 
iz Novega mesta, četrto pa ponovno igralec iz BK Sodček Kočevje 
Aleš Žagar.

Končan ligaški del tekmovanja 
Območne balinarske zveze 
Dolenjske
Piše: Miran Štupica

Z zadnjim desetim krogom je bil 31. 5. 2014 končan ligaški del 
tekmovanja pod okriljem Območne balinarske zveze Dolenjske. 
Domači ekipi iz Sodražice tudi letos ni uspelo osvojiti naslova 
Dolenjskega prvaka, saj je uspeh izpred leta dni ponovila ekipa 
Krškega. Očitno je bil za sodraške balinarje odločilen poraz v 
Kočevju proti ekipi Gaja, ki so vsako leto na svojih igriščih trd 
zalogaj za vsako ekipo. 

LESTVICA:
1. KRŠKO  90:54 +36 21               
2. SODRAŽICA  95:49 +46 18   
3. GAJ   67:87 -20 12    
4. SODČEK  53:91 -38 6     
5. DRSKA  55:89 -34 3     

S tekmovalno sezono 2014/2015 bodo dolenjski balinarji 
nadaljevali šele 23. 8. 2014, do takrat pa imajo še nekaj tekmovanj 
po posameznih disciplinah.

Prvenstvo Dolenjske v igri 
četvork starejših članov
Piše: Miran Štupica, foto: France Henigman

Na igriščih Gaja v Kočevju je bilo v nedeljo, 1. 6. 2014, 
prvenstvo OBZ Dolenjske v igri četvork starejših članov, starih nad 
55 let. Sodelovalo je 6 ekip, ki spadajo pod okrilje OBZ Dolenjske. 
Na prvenstvu ni bilo le ekipe iz Krškega. 

Letošnji zmagovalci so postali igralci iz domačega sodraškega 
kluba Viktor Drobnič, Janez 
in France Henigman ter Jože 
Košmrlj, ki nas bodo tudi 
zastopali na finalu državnega 
prvenstva na Miljah pri 
Kranju.

KONČNI VRSTNI RED:
1. SODRAŽICA 1
2. SODČEK KOČEVJE
3. GAJ 1
4. SODRAŽICA 2
5. DRSKA NOVO MESTO
6. GAJ 1

CELODNEVNO VARSTVO IN VELIKO 
ŠPORTNE ZABAVE V OBČINI RIBNICA!

Med poletnimi počitnicami bo v Ribnici potekal tečaj 

AKTIVNE POČITNICE V OBČINI RIBNICA,
namenjen otrokom starim od 6 do 14 let. 

Tečaj bo organiziran v treh terminih:
1. termin: 7. 7. 2014–11. 7. 2014

2. termin: 14. 7. 2014–18. 7. 2014
3. termin: 21. 7. 2014–25. 7. 2014

Za varstvo otrok bo poskrbljeno od 6.30 ure dalje, sam 
tečaj pa bo potekal od 8.00 do 16.00 ure, od ponedeljka 
do petka v Športnem centru Ribnica. Vsak dan bomo imeli 
v programu dejavnosti, kot npr. družabne igre, jutranja 
telovadba, plavalni tečaj, ustvarjalne in športne delavnice ter 
zabavne in tematske vodne pustolovščine in vragolije ob in 
v bazenu! Za kosilo bo poskrbljeno!

Cena 1-tedenskega tečaja za enega otroka je 80 evrov 
(drugi, tretji … otrok iz družine ima 20 evrov popusta)! Prijave 
otrok na tečaj potekajo do 4. 7. 2014 (1. termin), 11. 7. 2014 
(2. termin), 18. 7. 2014 (3. termin). 

Za vse ostale informacije se obrnite na: 
vedno.aktivni@gmail.com                                                                      
041 985 984 (Vovko Špela)

040 550 845 (Žičkar Dolores)

Naj vaši otroci energijo porabijo za šport, druženje ter 
reševanje gibalnih in miselnih nalog. 
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Plavalci okušali stopničke v 
tujini
Piše: Darja Vetrih, foto: iz arhiva plavalcev

Letos je ribniški plavalni klub že tretje leto zapored 
peljal svoje plavalce na tekmovanje v Bosno in Hercegovino. 
Lansko leto so tekmovali v Sarajevu, predlani in letos pa v 
Banja Luki. Skupaj z navijači so se letos podali na pot 2. maja 
in se vrnili dva dni kasneje.

Plavalci so že od malih nog navajeni, da ne počivajo 
kar tja v en dan in tako so takoj po prihodu v mesto odšli 
»merit« dolžine bazena. Njihovo trdo delo je bilo poplačano 
v naslednjih dveh dneh, ko je 23 plavalcev izboljševalo 
svoje rekorde v različnih plavalnih disciplinah. Skupno jim 
je uspelo osvojiti 19 medalj. Zlato medaljo sta si priplavala 
Jošt Pavlin na 200 m prsno in Tim Zobec na 100 m prsno. 
Jošt si je med kadeti priplaval še tri srebrne medalje, in sicer 
dve na 100 m prsno (od tega eno v finalu) in eno na 50 m 
prsno, Tim pa med mladinci eno srebrno na 50 m prsno in 
eno bronasto medaljo na 50 m hrbtno. Med dečki je dve 
srebrni medalji odnesel tudi Jan Arko, in sicer na 100 m in 
50 m prosto. Med mlajšimi dečki je stopil na stopničke Miha 
Vetrih, priplaval si je bronasto medaljo na 100 m prsno. 

Z medaljami pa so se zelo okitile vse tri mlajše deklice, 
ki so zastopale ribniški klub. Nana Poje je osvojila tri druga 
mesta, in sicer na 200 m in 100 m prsno ter 200 m prosto, 
in tretje mesto na 100 m prosto. Ema Tomšič je osvojila 

dve srebrni medalji za plavanje 
na 200 m in 100 m hrbtno ter 
dve bronasti medalji za 50 m 
hrbtno in 200 m prsno. Bronasto 
medaljo pa si je priplavala tudi 
najmlajša ribniška udeleženka 
Maja Levstek, s plavanjem na 
200 m hrbtno.

Starši in drugi spremljevalci, 
predvsem pa plavalci in trener 
so bodrili svoje tekmovalce in 
se veselili prav vsakega uspeha. 
Nejc Lovšin je tokrat opravljal 

delo dveh trenerjev, saj je zaradi bolezni trener Miha Koren 
ostal doma. Plavalci so si dobre rezultate priplavali tudi 
zaradi discipline pri prehrani, saj so čevapčiči in pleskavice 
prišli na njihove krožnike šele tik pred odhodom domov.

Ribnik Smrekovec Sodražica - RD 
Ribnica
Piše: Vojko Štanfelj, predsednik RD Ribnica

Ribiška družina Ribnica je 1. 5. 2014 uvedla uradno otvoritev ribolova 
na komercialnem ribniku Smrekovec, kamor smo vložili približno 
300–400 kg lovnih krapov, katerih ribolovne dovolilnice se prodajajo 
v bistroju Ž v Sodražici. Da bi nekoliko popestrili popularnost ribolova 
na ribniku in na ta način pritegnili pozornost v tej lokalni skupnosti, smo 
8. junija 2014 izvedli poizkusno odprto tekmovanje v ribolovu krapov.

Udeležba je bila za prvič dokaj uspešna, saj se je tekmovanja 
udeležilo 30 tekmovalcev, ki so ob lepem vremenu preživeli dober 
ribolovni dan na ribniku. Ujetih je bilo 
nekaj lepih primerkov krapov, in sicer je 
bil tretje uvrščeni Peter Dejak s krapom 
težkim 4,8 kg, drugo uvrščeni Andrej 
Zabukovec s krapom težkim 5,25 kg in 
prvo uvrščeni Alojz Šega s krapom težkim 
5,35 kg. Vsem trem je medalje v imenu 
župana podelil podžupan Občine Sodražica 
Andrej Pogorelc. Organizacija tako s strani 
tekmovalne komisije, kakor tudi s strani 
lokalnih članov RD je bila brezhibna in 
pohvale vredna, tudi na zadovoljstvo 
vseh tekmovalcev. Z ozirom, da je ribnik 
Smrekovec bodoči ribiško-rekreacijski 
center na lokaciji lokalne skupnosti Sodražica, si bomo prizadevali 
navedeno tekmovanje organizirati še večkrat, ob pridobitvi gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo ribiške koče, pa si želimo popestritev ponudbe 
še razširiti in s tem na ribnik pripeljati večjo množico obiskovalcev, tako 
na področju ribolova, kakor tudi na področju izvedbe ribiških večerov 
oz. piknikov z ribjimi specialitetami. Ob tem tudi vsa zahvala Občini 
Sodražica in lokalni skupnosti, ki nam stoji ob strani in si skupno z nami 
prizadeva za razvoj in oživitev aktivnosti na ribniku Smrekovec.

Dobrodošli in z ribiškim pozdravom Dober prijem.

Maja iz POŠ Sv. Gregor

Frančiškanski samostan Nova Štifta in občina Sodražica

Spoštovani

Ob dnevu državnosti obeležujemo spomin na 25. junij 1991, 
ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan je bila 
sprejeta Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna 

listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.  

Ob tej priložnosti vas vabimo na večer pred praznikom,
v torek 24. junija 2014 ob 19.00 

v cerkev Marije Vnebovzete pri Novi Štifti
k MAŠI ZA DOMOVINO in na KONCERT vokalne 

skupine CANDELA iz Petrovč pri Žalcu.
Sveto mašo bo vodil provincial p. Stane Zore, nagovor pred 
koncertom bo imel župan občine Sodražica g. Blaž Milavec.

Vljudno vabljeni na Novo Štifto
Mir in dobro.

generalni donator prireditev pri Novi Štifti, 2014
www.inotherm.si

Miha in Jan iz OŠ Sodražica
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Akcija  »E – odpadke ločuj in okolje varuj!«,«  je končana! 
Komunala Ribnica d.o.o. in družba Zeos d.o.o. sta organizirali 

akcijo »E – odpadke ločuj in okolje varuj!«. 
Akcija zbiranja je potekala od 1. maja do 31. maja 2014 v 

Zbirnem centru Ribnica. Za vse, ki jim je pot do Zbirnega centra 
predstavljala težavo, pa smo v treh majskih sobotah organizirali 
dodatno zbiranje na posameznih lokacijah, ki so bile bližje 
občanom (10. 5. 2014 v občini Ribnica, 17. 5. 2014 v občini 
Sodražica ter 24. 5. 2014 v občini Loški Potok).

Na terenski sobotni akciji v občini Sodražica je bilo zbranih 
2.004 kg OEEO, in sicer 450 kg velikih gospodinjskih aparatov 
(VGA), 420 kg hladilno zamrzovalnih aparatov (HZA), 300 kg 
TV in ekranov, 725 kg malih gospodinjskih aparatov (MGA), 13 
kg sijalk, 71 kg baterij in 25 kg akumulatorjev.   

Same akcije se je udeležilo  373 občanov vseh treh občin, ki 
so skupaj oddali  11.909 kg odpadne električne in elektronske 
opreme. To pomeni, da so občani Ribnice, Sodražice in Loškega 
Potoka v času akcije zbrali 0,97 kg na posameznega  prebivalca. 

V sredo, 14. 5. 2014, smo v sklopu akcije »E – odpadke ločuj 
in okolje varuj!« pred Osnovno šolo dr. Ivan Prijatelj v Sodražici 
postavili multimedijsko vozilo E-transformer. V notranjosti 
so si  učenci in učenke od 1. do 9. razreda ter predšolski otroci 
pod vodstvom podjetja Zeos d.o.o. ogledali razstavljene najbolj 
značilne električne in elektronske aparate ter kratek film o zbiranju 
in predelavi tovrstnih odpadkov.

Vsak, ki je prinesel katerokoli oeeo, odpadno sijalko 
ali  odpadno baterijo, je z izpolnjenim kuponom sodeloval v 
nagradnem žrebanju, ki je potekalo 4. junija ob 12. uri  v prostorih 
komunalnega podjetja. Glavno nagrado je izžrebal predstavnik 
podjetja Zeos d.o.o., žreb praktičnih nagrad pa so izvedli direktor 
komunalnega podjetja, župan občine Ribnica, župan občine 
Sodražica in župan občine Loški Potok. 

V občini Sodražica so bili izžrebani naslednji nagrajenci:
• Lana Arko,  Na Pesek 27, Sodražica, ki je prejela žogo
• Timotej Arko, Lipovšica 11, Sodražica, ki je prejel žogo
• Alojz Lušin, Žimarice 70a, Sodražica, ki je prejel flis jopo 
• Alojz Košmrlj, Kržeti 18, Sodražica, ki je prejel kompostnik
• Suzana Mihelič, Zamostec 67, Sodražica, ki je prejela 
kompostnik
Glavno nagrado, mikrovalovno pečico,  je prejel Matjaž Arko, 
Opekarska cesta 14, Ribnica. 

Vsem udeležencem akcije se organizatorja akcije Komunala 
Ribnica d.o.o. in družba Zeos d.o.o. zahvaljujeta za dober odziv v 
upanju, da bomo skupaj nadaljevali s takimi in podobnimi akcijami 
tudi v prihodnje in s tem poskrbeli za lepše in boljše življenje vseh 
nas. 

     
  

     
            

            

Varno delo z motorno žago
Piše: Živa Bončina, Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

V maju in juniju smo s pomočjo Občine Sodražica organizirali dva različna 
tečaja iz varnega dela z motorno žago. Dvodnevni tečaj Varno delo za motorno 
žago (22. in 23. maj)  je  bil sestavljen iz dveh delov. Prvi dan so inštruktorji 
Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne 
predstavili delovanje, tehniko dela ter vzdrževanje 
motorne žage. Udeleženci smo se sami lahko 
prepričali, kakšna razlika je med dobro in pravilno 
nabrušeno motorno žago - tako v času prežagovanja 
kot v manjših tresljajih. Drugi dan je na terenu vsak 
udeleženec pravilno podrl svoje drevo. Ob tem pa 
ga je inštruktor opozarjal na napake in mu dajal 
napotke glede držanja žage, tehnike prežagovanja 
itd. Podirali smo drevesa, ki so visela v različne 
smeri in bila različnih debelin. Največkrat je bil 
problem, da smo udeleženci skoraj prerezali 
ščetino ali pa si nismo izbrali prave smeri umika, 
ki je pod kotom 45° nazaj. Cena tečaja je bila 110 € 
na udeleženca, od tega je Občina Sodražica svojim 
občanom plačala 75 €.

Drugi tečaj Varno delo za motorno žago v 
nevarnih razmerah – ujma (snegolom, vetrolom, 
žledolom) smo zaradi velikega števila prijavljenih 
organizirali dvakrat, 4. in 6. junija. Konec januarja 
oziromana začetku februarja je namreč tudi naše kraje prizadel hud žledolom, 
ki je v občini Sodražica podrl okrog 10 000 m3 lesa. Pri sanaciji oziroma 
vzpostavitvi prevoznosti javnih cest, čiščenja tras pod daljnovodi so gasilci 
prostovoljnih gasilskih društev opravili veliko večino nevarnega dela. Zato je 

Občina Sodražica v znak zahvale in kot vzpodbudo 
za naprej petim članom iz vseh petih PGD v celoti 
pokrila stroške tečaja v višini 25 € na udeleženca. 
Na tečaju, ki je potekal tako v predavalnici kot na 
terenu, smo obdelali tematiko, kako se spopadati 
z izruvanimi drevesi, z žaganjem napetih vlaken, 
odlomljenih krošenj, dreves, pokritih z zemljo in 

večjih skupin izruvanih dreves. Kako 
koristni in obiskani so taki tečaji, kaže tudi 
velik obisk iz sosednjih občin, kot npr. iz 
Velikih Lašč, Dobrepolja, Ribnice pa tudi 
od drugod. 

Po besedah  inštruktorjev, ki znajo biti 
tudi strogi, so sicer fantje (in dekleta) v 
naših krajih pridni, spretni in vajeni dela, 
a nevarnost nikoli ne počiva. Prav zato je 
obisk takih tečajev dobrodošel ne samo za 
osvežitev znanja in za koristne napotke, 
ampak tudi priložnost za obilo smeha na 
račun pogosto omenjenih tašč.

Potrdilo o opravljenih tečajih seveda 
lahko pomaga pri dogovoru o višini 
odškodnine v primeru nesreče pri delu v 
gozdu, ne predstavlja pa nobene pravne 
podlage o usposobljenosti za delo v 
drugem gozdu, kjer velja le nacionalna 
poklicna kvalifikacija. Pa vendarle cilj 

tečajev niso samo zavarovalnine, temveč predvsem 
varno delo v gozdu. Življenja pač ne more nadomestiti 
kup drv pred hišo ali visoka odškodnina. Da vaše 
drage ne bodo grela samo drva, ampak tudi vi.
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Zavod za gozdove Slovenije 
ponuja pomoč lastnikom gozdov, 
ki sami ne morejo izvesti del na 
sanaciji žledoloma

Zaradi izjemno velikih količin lesa poškodovanega po žledu, 
ki ga je potrebno izdelati v dokaj kratkem času, mnogi lastniki 
gozdov sami ne bodo zmogli opraviti vseh del dovolj hitro in 
morda potrebujejo pomoč.

Nenavadno toplo vreme na začetku letošnje pomladi je 
že pred časom omogočilo aktivnost podlubnikov in drugih 
škodljivcev na gozdnem drevju, zato je skrajni čas za sanacijo 
dreves iglavcev po žledolomu, saj se v gozdu drugače obetajo še 
težave s prenamnožitvijo podlubnikov (lubadarjev).

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) lastnikom gozdov 
pomagamo tudi pri organiziranju izvedbe potrebnih del v 
gozdovih. Z namenom, da informacija doseže kar najširši krog 
lastnikov gozdov, jo posredujemo širši javnosti.

Zavod za gozdove Slovenije poleg ostalih nalog v okviru 
javne gozdarske službe ponuja strokovno pomoč lastnikom 
gozdov, ki imajo s sanacijo žledoloma težave.

Strokovna pomoč obsega:
• Svetovanje lastnikom gozdov, kaj in kako je potrebno v 

gozdu postoriti.
• Seznanjanje potencialnih izvajalcev del o potrebah po 

izvedbi del. 
• Pomoč pri povezovanju lastnikov gozdov v večje 

skupine, ki omogočajo lažjo, hitrejšo in cenejšo izvedbo 
sanacije. ZGS bo pri organizaciji izvedbe del prednostno 
pomagal tistim lastnikom gozdov, ki bodo povezani, 
oziroma se že povezujejo.

• Pomoč in svetovanje lastnikom gozdov pri izbiri 
primernega in usposobljenega izvajalca del, kjer je na 
voljo seznam usposobljenih izvajalcev. 

• Dodatne plačljive storitve za lastnike gozdov (dela, ki ne 
spadajo med naloge javne gozdarske službe po Zakonu 
o gozdovih): določitev normativov za posamezna 
delovna opravila, ocena strukture gozdno lesnih 
sortimentov, izračun cene lesa na panju, klasiranje lesa, 
nadzor izvajanja del, prevzem zaključenega delovišča, 
priprava pogodbe z izvajalcem del ipd.

Lastniki gozdov naj potrebe po izvedbi poseka oz. ostalih 
oblikah pomoči sporočijo na pristojno krajevno enoto. Osnovne 
podatke o krajevnih enotah lastniki najdejo na spletnem 
naslovu Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/slo/
obmocne-enote/kocevje/krajevne-enote/index.html) ali v 
telefonskem imeniku.

S koordiniranim skupnim delom pri sanaciji slovenskih 
gozdov lahko dosežemo najboljše rezultate, tako za lastnike 
gozdov kot za slovenski gozd.

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

Skrajni čas za sanacijo 
žledoloma!

Hitro se približuje 30. junij, ko preteče podaljšani rok za 
sanacijo v žledolomu poškodovanih iglavcev. Na Zavodu za 
gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje, ocenjujemo, da bo ob 
trenutnem tempu izvajanja del, do tega roka sanirana le približno 
polovica vseh poškodovanih gozdov. Neizvedena dela lahko 
povzročijo izbruh težav s podlubniki.

Žled v februarju 2014 je na področju, ki ga pokriva ZGS OE 
Kočevje, poškodoval skoraj 400.000 m3 lesa. Večino predstavljajo 
listavci, največ jih je bilo poškodovanih v zahodnem delu območja 
od Osilnice do Podplanine, Drage in Loškega Potoka ter na severu 
v okolici Velikih Lašč in nad Vidmom v Dobrepolju. Vendar pa več 
kot tretjino poškodovanega lesa predstavljajo iglavci, predvsem 
smreka in bor. Huje so bili poškodovani smrekovi odraščajoči 
sestoji v razvojni fazi drogovnjaka, predvsem v državnih gozdovih 
na Kočevskem polju ter v Goteniški dolini. Poleg žleda pa so letos 
sestoje jelke prizadeli še jelovi podlubniki, delno zaradi manjših 
poškodb po žledu, predvsem pa zaradi lanskoletne hude suše. 
Ti sestoji, v kolikor v kratkem ne bo prišlo do ustrezne sanacije, 
predstavljajo veliko nevarnost za prenamnožitev podlubnikov, 
tako smrekovih kot jelovih. 

Za najbolj poškodovana območja v zasebnih gozdovih je 
bilo izdanih 14 generalnih odločb brez navedbe količine lesa 
in 301 individualnih odločb v skupni količini skoraj 50.000 m3. 
Za državne gozdove je bilo izdanih 622 sanitarnih C odločb za 
sanacijo žledoloma in lubadark v skupni količini skoraj 100.000 
m3, od tega kar 80 % predstavljajo iglavci.

Zaradi težav z velikimi količinami poškodovanega lesa, s 
pomanjkanjem ustreznih izvajalcev in zastojev na trgu z lesom, 
so zasebni lastniki in izvajalci del v državnih gozdovih zaprosili 
za podaljšanje roka za izvedbo sanacije. Odločbe smo podaljšali 
do konca meseca junija, oziroma v legah nad 800 m nadmorske 
višine celo do konca meseca julija. Za neizvedene poseke dreves 
napadenih s podlubniki smo izdali sklepe o izvršbi z dodatnim 
rokom. K sreči je hladno in deževno vreme konec maja in na 
začetku junija upočasnilo razvoj podlubnikov. Ulov smrekovih 
podlubnikov na kontrolnih pasteh je bil skromen, še posebej 
malega smrekovega lubadarja. Predvidevamo slabši razvoj 
zavrtanih podlubnikov in njihovo ponovno rojenje na začetku 
julija, v višjih legah še nekoliko kasneje. To je tudi skrajni čas za 
izvedbo sanacije.

ZGS OE Kočevje izvaja in pripravlja ukrepe za zmanjšanje 
sekundarne škode po žledu zaradi namnožitve podlubnikov. 
Najpomembnejši ukrep je čim hitrejša sanacija poškodovanih 
sestojev, vključno z izvozom okroglega lesa iz gozda. Zelo 
pomembna je tudi vzpostavitev gozdne higiene, pri čemer 
se iz gozda pospravijo ali na pravilen način v kupe zložijo 
ostanki polomljenih vrhačev iglavcev. Nujno je tudi izvajanje 
preprečevalno-zatiralnih ukrepov na začasnih skladiščih ob 
kamionskih cestah v gozdovih: lupljenje okroglega lesa, požig 
okuženega lubja in tudi uporaba fitofarmacevtskih sredstev za 
zatiranje podlubnikov.

Za čim učinkovitejšo sanacijo gozdov smo na ZGS OE Kočevje 
organizirali tudi dve delavnici iz varnega dela v poškodovanih 
sestojih, ki se ju je udeležilo kar 80 lastnikov gozdov.

Zavod za gozdove Slovenije
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VAŠA STRAN

Kocka je padla 2 krat na 6
Janez Arko, Gora (DSO Hrib) 

Februarja sem pisal članek o politiki naše vlade, ko naj bi stopil 
v veljavo predvideni davek na nepremičnine. Le-ta je povzročil 
zelo veliko negodovanja pri ljudeh, čakanja pred geodetskimi 
pisarnami zaradi urejanja nepravilnih podatkov in ovrednotenja 
vsega. V pisarnah niso mogli pravilno oceniti nepremičnin, ker 
njihovi popisovalci (predvsem študentje) niso znali pravilno 
popisati zadev, da bi bile lahko ustrezno ocenjene. Zatikalo se je tudi 
odgovornim pred kamerami, ko so jih novinarji spraševali o nastali 
zmešnjavi. Vsak malo bolj razgledan kmet bi stvari bolj jasno razložil 
po katastru, pri stanovanjih pa je še več netočnosti.

Končno je vendar še nekdo pameten v tej naši Sloveniji. To je 
Ustavno sodišče, ki je ustavilo gomazeči stroj slovenske vlade in 
koalicije. To je bila prva zaušnica vladi. Potem se je stanje malce 
umirilo. Pripravljal se je kongres stranke PS, zatišje, kadrovanje na 
tiho, Rok Praprotnik v NLB, prej pa je bil v Komisiji za preprečevanje 
korupcije, ki je preiskovala banke. Še bi lahko našteval takšne in 
podobne primere ljudi na podobnih položajih.

V medicini pomeni pozitiven izvid, da je človek bolan. Torej je 
ta bolnik bolna Slovenija, ki plove svojemu koncu naproti. Večina 
dela na vladi stoji, ker ministrstva nimajo denarja. Sodniki tarnajo, 

Prijatelji, znanci, sodelavci, ljudje 
dobrega srca!

Vsi navedeni ste v petek, 9. maja 2014, ob 19.00 uri pokazali, 
da upanje umre zadnje. Temu je bila priča nabito polna športna 
dvorana v Kočevju, kjer so bili zasedeni praktično vsi kotički v 
njej! Nekaj nepojmljivega, nedojemljivega – saj tega v domačem 
kraju ne pomnimo! Odzivi na koncert, ki je tako napolnil 
dvorano, so fenomenalni! Trud vseh, ki ste pripomogli k izvedbi 
koncerta, je zagotovo s tem dobil novo veljavo. 

Nejc, zvezda večera, bo to pomnil za vekomaj, tako kot cela 
njegova družina. Kako da ne, saj je bilo za koncert prodanih kar 
1173 kart, kar je pripomoglo k dodanih 11.730,00 EUR zbranega 
denarja k Nejčevi operaciji v ZDA. Od vseh donatorjev, tako 
fizičnih kot pravnih oseb je bilo tako do 14. 5. 2014 skupno 
zbranih kar 44.889,24 EUR. Vsi skupaj se še vedno trudimo 
zbrati potrebnih 60.000,00 EUR. Na dan koncerta je Dr. Park, ki 
bo Nejca operiral v ZDA, staršem poslal pismo, ki smo ga prejeli 
včeraj 13. 5. 2014. V njem sporoča, da je Nejc odličen kandidat 
za operacijo, na katero nestrpno čakamo, točen datum in način 
plačila nam bo še posredovan. Kako se zahvaliti vsakomur, ki 
je kakorkoli prispeval, da pri tem nekoga nehote ne imenuješ, 
nehote ne izpustiš, je za nas nekaj najtežjega. Beseda HVALA 
je premalo za vse tisto, kar ste do sedaj storili za našo družino, 
upanje, ki ga imamo, pa ste nam le potrdili!

Zatorej res HVALA vsakemu posamezniku, ki je kakor koli 
in kar koli prispeval za Nejčevo operacijo. Posebno zahvalo 
moramo izreči tudi vsem nastopajočim, ki so nesebično 
priskočili na pomoč. Vsi skupaj ste s temi dejanji Nejcu zagotovo 
omogočili njegovo in tudi našo željo – »da steče v življenje«, 
prav tako pa ste pokazali vsem zlobnim jezikom, ki so namigovali 
k okoriščanju družine z vašo dobroto, da nimajo toliko moči, da 
bi škodovali vaši dobrodelnosti!

Z iskrico v očeh očka - Peter Kotar in 
mamica - Irena Lavrič Kotar 

da jim bo zmanjkalo sredstev. Prav jim je, pa naj bi več naredili. Do 
kdaj bomo še imeli revolucionarno sodstvo? Kdaj bo slovensko 
sodstvo sploh postalo neodvisno od partijske politike? Alenka 
Bratušek dobro obvlada laž, ki temelji na pravilu nesmrtne duše 
bande rose. Ko jo je Zoran Janković kadroval na čelo vlade, jo je 
objemal, poljubljal in vsi so bili njene izvolitve zelo veseli. Nastala 
je koalicija, ki je zavladala, kot je. Približal se je kongres stranke 
PS, kjer sta kandidirala za mesto predsednika stranke Janković in 
Bratuškova. Že vnaprej se je nakazovalo, da bo zmagal Janković in 
stranka PS se je razdelila. Zoran Janković je bil pravi Juda Iškariot. 
Alenka Bratušek se mu je pustila komandirati in sedaj smo brez 
vlade. Le-ta opravlja sedaj le tekoče posle, vse ostalo pa je v mrtvem 
teku. Minile so tudi volitve za evropske poslance, kjer je desnica 
dobila večino, kar je bilo tudi  pričakovano. Vse leve stranke so dobile 
zelo malo glasov volivcev. Kandidatov je bilo kar preveč in tudi nekaj 
čudnih strank (npr. Piratska stranka Slovenije, Sanjska služba) se je 
znašlo na seznamu. Približuje se tudi referendum o arhivih, kjer bo 
spet dobila večino desnica. Levica odlaša na vsak način, da bi bile 
državnozborske volitve čim kasneje. Ne vedo, kako bi se povezali, 
da bi zopet napravili koalicijo. Volitve morajo biti čim prej, da jeseni 
dobimo kakšno boljšo vlado, ki bo bolj učinkovito reševala veliko 
bančno luknjo in ostale zavožene projekte.

Veliko sreče na volitvah, kjer bodo kandidirali pirati in sanjači!

Čeprav tvoj glas se ne sliši več, 
čeprav tvojega dotika se ne začuti več, 
čeprav tvojega gledanja se ne vidi več,
vedi, da to vse v nas živi 
in si vedno povsod med nami.
Med nami ljubljen bil si iz vsega srca -
ljubljen bodi tudi tam, kjer si zdaj doma!

Zahvala
V 27. letu se je od nas prekmalu poslovil dragi mož, 

očka, sin in bratec

ANDREJ BENČINA
(2. 1. 1987–1. 6. 2014)

iz Sodražice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sovaščanom, sodelavcem, znancem in vsem, ki ste 
izrekli sožalje, podarili sveče, cvetje ter denarne prispevke. 
Posebna zahvala sosedoma  Mariji in Tonetu Riglerju, 
ter osebju Zdravstvenega doma Ribnica za zelo hitro in 
požrtvovalno pomoč. Hvala tudi  g. Bizjaku in g. Oražmu 
za lepo opravljen obred,  pevcem za lepo petje in Komunali 
Ribnica za opravljene storitve. 
Hvala vsem, ki ste ga prišli kropit in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.
Hvaležni smo, da je bil Andrej del našega življenja in da smo 
imeli priložnost preživeti z njim najbolj dragocene trenutke, 
ki se jih bomo vedno z veseljem spominjali.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali. 

Vedno s teboj, vsi, ki te imamo radi!
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VAŠA STRAN

Draga mama, ni tega dolgo kar si nam dejala,
da ti z nami rdečih češnjic ne boš več zobala.
Naša lica so se ti smejala.
In res, glej, pred hišo češnja zacveti,
a tebe draga mama med nami več ni.
Tako si bele cvete češnje ti s seboj vzela,
plodove pa v slovo si nam pustila.

Zahvala
V cvetočem aprilu nas je za vedno zapustila draga 

mama in stara mama
KOŽAR JULIJA s Sinovice

(27. 12. 1930–16. 4. 2014).

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem, ki ste se od nje poslovili, darovali čudovito 
cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 
gospodu župniku Francu Bizjaku za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Komunale Ribnica, pevcem za zapete pesmi in 
PGD Zamostec. Posebna zahvala dr. Alenki Nadler Žagar in 
nadomestni zdravnici dr. Nataši Curl, medicinskemu osebju, 
patronažni sestri Dominiki ter reševalcem Zdravstvenega 
doma Ribnica za njihovo pomoč. Posebno se zahvaljujemo 
tudi sosedom in vaščanom, ki so nam stali ob strani ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Jože in sin Janez z družino

Kako je prazen dom, dvorišče,   
oko zaman povsod te išče.   
Nikjer ni  tvojega smehljaja,   
le trud in delo tvojih rok ostaja.   
   
 
  

Zahvala
Poslovil se je najin oče

FRANCE  LEVSTEK
1916–2014

Iz Sodražice.

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in domačinom za pomoč in sočutje ob dnevih 
slovesa.
Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu, za izrečena 
sožalja, molitve, darovano cvetje, sveče, svete maše. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
 Iskrena  hvala dr. Ireni Češarek in medicinski sestri  Jani Oblak. 
Zahvaljujeva se gospodu župniku Francu Bizjaku za opravljene 
molitve in mašni obred, gasilcem PGD Sodražica, pevcem in 
delavcem podjetja Komunala Ribnica.  

  Žalujoči hčerki Pavla in Mateja 

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi.
Delo za vselej končali, 
v hišo Očetovo šli.
                    (bl. A. M. Slomšek)

Zahvala
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame in 

prababice MARIJE MIHELIČ iz Sodražice
(1923–2014)

 
izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tople in prijazne 
besede tolažbe ter darovane sveče in svete maše. Naše besede 
zahvale so namenjene gospodu župniku Francu Bizjaku za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevkam in pevcem iz Dolenje vasi, 
osebju Zdravstvene postaje Sodražica in osebju Komunalnega 
podjetja Ribnica.  Posebna zahvala velja dobrim sosedom Olgi, 
Milanu in Ladki, ki so ji s svojo vedrino in prijaznostjo lepšali 
dneve v jeseni njenega življenja.  Ne nazadnje hvala vsem, 
ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji zemeljski poti.
Draga mama! Bila si poslušna Božji volji, si naš vzgled in večno 
boš v naših srcih. Tvoja dobrota pa nas bo spremljala na naši 
poti za teboj.

Vsi njeni žalujoči

Ni res, da je odšla - nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
 bo vsak naš korak,
 spremljala v tišini.

Zahvala

31. maja smo se poslovili od naše 
MARIJE POLANEC

(1949–2014).

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja,  podarjeno cvetje in sveče, 
darovane svete maše. Zahvaljujemo se gospodu župniku 
Francu Bizjaku, za lepo opravljen mašni obred in vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Novičke iz knjižnice
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Na aprilski pravljični urici v sodraški knjižnici so najmlajši 
prisluhnili pravljicama Spalček pričara sladke sanje in Žiga 
špaget gre v širni svet. Kasneje so ju tudi likovno upodobili. 
Majska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Volk in 
krokodil. Mali nadobudneži so izdelovali risbo v obliki kolaža.
Tudi na knjižnih policah se je našlo marsikaj zanimivega, kar bo 
prav gotovo razveselilo naše zveste bralce!

LIANE MORIARTY
Moževa skrivnost

Cecilia je mama treh otrok in žena Johna-Paula. 
Na podstrešju odkrije staro pisemsko ovojnico. 
Na njej je z moževo pisavo napisano: Naj se odpre 
samo v primeru moje smrti. Ker jo zanima, jo 

odpre – in čas se ustavi. John-Paul v pismu prizna grozljivo napako, 
ki bi uničila tako njihovo družino kot tudi življenja drugih ljudi, 
če bi jo razkrili. Cecilia bi rada ravnala prav, ampak prav za koga? 
Če z molkom zaščiti svojo družino, ji bo resnica izkljuvala srce. Če 
moževo skrivnost razkrije, pa bo prizadela tiste, ki jih ima najraje. 
Le kako se bo odločila Cecilia?

TESSA DARE
Sedem dni pregreh

Minerva Highwood je ena izmed zapriseženih 
samskih žensk v Spindle Covu, ki hoče na Škotsko. 
Colin Sandhurst, lord Payne, je prvovrstni 
razvratnež, ki hoče kamorkoli, da le ne bi bil v 

Spindle Covu. Neobičajna partnerja imata teden dni časa, da 
uprizorita lažen pobeg in poroko, prepričata družino in prijatelje, da 
sta “zaljubljena”, pobegneta oboroženim roparjem, preživita svoje 
najhujše nočne more, prepotujeta dobrih šesto kilometrov in se ne 
pokončata. Podnevi sta skupaj v zelo majhni kočiji, ponoči pa še v 
manjši postelji. Nimata časa za vse večjo privlačnost, ki se poraja 
med njima. Še manj za divjo strast. Bog ne daj, da bi dragocene 
ure zapravila za razgaljenje svojega srca in duše. Nenadoma se zdi 
teden dni ravno dovolj za zvrhano mero težav. In morda ...morda 
pa le ...za večno ljubezen.

IVAN SIVEC
Usodna emonska lepotica

Pred dva tisoč leti so Rimljani na ozemlju zdajšnje 
slovenske prestolnice zaorali tako imenovano prvo 
brazdo in začeli postavljati novo rimsko mesto – 
Emono, legionarjem pa so začeli deliti zemljo vse 

tja do planin in južnih rek. Staroselci so se seveda počutili ogroženi. 
Na naše ozemlje so začeli iznenada prihajati bogati trgovci, 
obrtniki, gostilničarji, pa tudi suženjska delovna sila. V lepo sužnjo 
Tesalijo se nesmrtno zaljubita kar dva staroselca - in sicer Ekaj in 
Brok, pa tudi sin rimskega patricija Gal. Bodo Rimljani uspeli na 
hitro zgraditi Emono? Kdo bo osvojil emonsko lepotico, ki igra 
povrhu še izredno lepo na harfo in iz nje izvablja nebeško lepe 
zvoke?

MARK BILLINGHAM
Boječka

Dve mrtvi ženski, dva morilca, ki delata skupaj, 
in dve žrtvi, ki bosta kmalu umrli. Bil je izprijen 
in premišljen umor. Morilec si je izbral svojo 
žrtev na postaji, ji sledil na podzemno železnico 

in domov, kjer jo je zadavil pred očmi njenega otroka. Policisti 
hkrati odkrijejo še eno truplo, prav tako zadavljeno. Ta gnusni 
dogodek grozljivo posnema umora dveh drugih žensk, ki sta bili 
pred več meseci zabodeni na isti dan. Kriminalistični inšpektor 
Tom Thorne je tisti, ki prvi opazi povezavo in pride do grozljivega 
sklepa, da policija ne lovi serijskega morilca. Morilca sta namreč 
dva – in dva sta veliko smrtonosnejša kot eden.

JENNY JÄGERFELD
Tu ležim in krvavim

Avtorica je za omenjeni mladinski roman prejela 
prestižno švedsko knjižno nagrado august v 
kategoriji otroške in mladinske literature. 
Maja si pri uri kiparjenja po nesreči odreže vrh 

palca. Nikoli se ne bi poškodovala, vsaj ne namenoma.  Ali si človek 
ne more odrezati konice palca, ne da bi vse skrbelo? Vse, razen 
Majine mame, ki ne živi z njo in njenim očetom. Ko jo gre Maja 
kot vsak drugi vikend obiskat, jo tam pričaka prazna hiša in zdaj 
njo skrbi za mamo. Na zabavi pri sosedih pa spozna dvajsetletnega 
Justina, ob katerem pozabi mamo, ki je ni, in tudi odžagani palec. 
Med iskanjem pogrešane mame pa najde elektronsko pismo, ki ni 
namenjeno njej in ki naredi veliko več škode kot vse žage na svetu.

GARY D. CHAPMAN in ROSS CAMPBELL
5 jezikov ljubezni otrok

Ali znate govoriti – in tudi govorite – jezik 
ljubezni svojega otroka? Avtor uspešnic 5 jezikov 
ljubezni in 5 jezikov odpuščanja Gary Chapman 
in zdravnik Ross Campbell sta posvetila svojo 
poklicno pot pisanju in govorjenju o ljubezni. 

Spoznala sta, da ima vsak otrok svoj način dajanja in prejemanja 
ljubezni. Če starši prepoznamo ta jezik, lahko izpolnimo najgloblje 
potrebe otrok, ki jih ljubimo. Pet jezikov ljubezni otrok: dotik, 
besede potrditve, posvečen čas, darila in usluge. Knjiga Vam bo 
predstavila vseh pet jezikov ljubezni in Vam pomagala, da boste 
določili glavni jezik, v katerem Vaš otrok sliši ljubezen.

S tem tudi zaključujem tokratni počitniško obarvani izbor 
nekaterih knjižnih novosti! Vljudno vabljeni v sodraško 
knjižnico! Čim lepše in prijetneje preživite čas počitnic in 
dopustov, oddahnite si od vsakodnevnih delovnih obveznosti 
in skrbi, zadihajte s polnimi pljuči in se z dobro družbo lepo 
imejte na soncu ali v senci. Na svidenje čez dva meseca!

                   
                                                                                                 

Knjižnica Sodražica ima nov poletni delovni čas: 
• ponedeljek in petek 15.00 - 19.00
• sreda    17.00 – 19.00
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