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Poletje, ki je drugačno
Piše: Blaž Milavec, župan

Letošnje leto nam je prineslo zanimivo poletje. Ker smo prejšnja leta moledovali po 
manjši vročini in se pritoževali nad sušo, smo letos dobili vsega tega na pretek: veliko 
mokrote, spomladanske temperature, mnogo oblakov ter obljube in z njimi draž, da 
bo druga polovica leta boljša in lepša. Ker je vreme le pomembno, čeprav ni vse, se 
pa določene zakonitosti očitno odslikavajo tudi na drugih področjih, npr. domačem 
političnem parketu. Moledovali smo nad novimi obrazi in kritizirali stare. In dobili smo 
nov sestav parlamenta, ki nam je navrgel zvrhano mero novih obrazov naših ljudskih 
tribunov. In dobili smo veliko novih obljub, predvsem pa draž, da bo po novem 
boljše in lepše. Ali kot pravi predsednik republike – luč na koncu tunela. Ker sem bil 
tokrat vsaj v majčkenem delu soudeležen pri tem poslu in »dobil, kar sem iskal«, bo 
verjetno najbolje, da sedaj preveč ne raztresam svoje modrosti, vseeno ali predvsem 
zato pa lahko izrazim upanje in iskreno željo, da bi naši državi in nam vsem skupaj šlo 
na bolje. Kot pravi stari pregovor, da po vsakem dežju posije sonce, bo verjetno tudi 
nam prej ali slej moralo posijati sonce. Ali bo to že avgusta ali kakšen mesec, leto(a) 
pozneje, pa je mogoče bolj odvisno od nas kot je to pri vremenu. Ali kot to velja pri 
npr. vodarstvu: če ne očistimo kanalov, jaškov, muld, jih bo pa prej ko slej vreme, le 
strošek tega »pucanja« zna biti včasih nekoliko višji. Tako je tudi pri javnih zadevah. 
Tisto, kar nas ovira ali duši, bo potrebno sanirati, odpraviti, spremeniti. In to čim prej. 
Če tega ne bomo znali ali hoteli sami, bo to stvar naredil nekdo drug, lahko rečemo tudi 
»politično vreme«, le da bo cena potem še bistveno višja. Pa naj izvolimo nove ali stare 
obraze, čaka nas eno in isto »vreme«.

Sistem lokalne samouprave dobro deluje
Kar velja za eno raven, velja tudi za druge. Ali kot pravijo, če je slabo vreme, je pač 

tako za vse. Se pravi, v kolikor so nujne določene spremembe na državni ravni, ki v večji 
meri vendarle narekuje življenje tudi v lokalnih okoljih, se hočeš nočeš to prenaša tudi 
na občinsko raven. Sam sem prepričan, da 
sistem lokalne samouprave kot tak delujejo 
dobro, bistveno boljše kot to počnejo na 
državni ravni. Daleč od tega, da je vse dobro 
in da ni ničesar za izboljšati, vendar če se 
ozremo nazaj, vidimo, da se območja, ki so 
bila dolgo časa skoraj pozabljena, razvijajo. 
Tako menim, da je tudi pri nas. To je bila 
tudi moja želja in program. Poznam sicer 
rek lastna hvala, cena mala, zato se ne 
želim preveč hvaliti, želim pa podati neko 
svojo oceno. Najprej moram izraziti svoje 
priznanje in hvaležnost našim občankam 
in občanom za sodelovanje, razumnost in 
podporo. Uspešnost vsake skupnosti, občine 
pa še posebej, se odraža ravno v življenju 
ljudi, njihovem delu in zadovoljstvu. Mislim, 
da je glede tega naša občina na dobri poti. 
In to ravno zaradi ljudi, ki kljub različnim 
težavam in oviram ostajajo dobri ljudje, 
pripravljeni pomagati in delati za skupno 
dobro. Zato je prav, da sem najprej kritičen 
do svojega dela. Priznam, kljub dosedanjemu 
delu je potrebno še veliko urediti in spremeniti. Čeprav je žal tako, da ni mogoče 
vsem uresničiti njihovih potreb kaj šele želja. Pač objektivne danosti (beri: predpisi 

Novi prostori vrtca

Športna dvorana
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in finance) usmerjajo in omejujejo potek 
in vsebino odločitev. Zato preko tega 
okvirja ni mogoče prehajati, znotraj pa 
je stvar odločitev in usmeritev, ki se jih 
določi skupaj predvsem pri sprejemanju 
proračuna in načrtov razvojnih programov 
z občinskim svetom. To želim posebej 
omeniti zaradi tega, ker se pojavljajo 
posamezniki, ki želijo svoje interese doseči 
tudi z nekorektnimi pritiski. Zavedam pa 
se, da se marsikdo kdaj tudi upravičeno jezi. 
Zato je pomembno prepoznavati resnične 
probleme in jih razvrščati prioritetno, da 
se jih lahko nato v skladu z načrtovanji 
uspešno rešuje. Ker pa je za vsakega njegov 
problem najpomembnejši, je mogoče 
eden najpomembnejših izzivov, ki nas 
čakajo v prihodnje dodatno izboljšanje 
komunikacije občinskih institucij z občani. 
Enako bo potrebno izboljšati storitev 
različnih javnih služb. Tu je jeza mogoče 
še najbolj utemeljena. Po drugi strani pa 
večji del nejevolje sprožajo ravno zadeve, ki 
niso v občinski pristojnosti in, na katere žal 
velikokrat tudi na občini nimamo ustreznih 
in hitrih sredstev za želene premike kot npr. 
urejanje vodotokov in telekomunikacije. 
Osebno sem vedno zavzemal stališče, da je 
najprej potrebno stvari urediti v temeljih, 
da zadeva funkcionira in se razvija in se 
šele nato usmerjati k posameznim težavam. 
Tako sem tudi pri občinskih zadevah 
v obeh mandatih dal prednost dvema 
stvarema: na razvojnem oz. investicijskem 
– usmeritev in pospešitev večjih ključnih 
projektov ter na področju družbenih 
dejavnosti ohraniti dosežene standarde pri 
storitvah občinskih javnih služb in krepitev 
področij prostovoljnih dejavnosti, ki še 
dodatno povezujejo in združujejo ljudi 

ter v njih krepijo zavest o odgovornosti in 
prizadevanjih za skupno dobro. In ravno v 
tem menim, da je bil narejen pomemben 
napredek, ki bi ga veljalo krepiti in 
nadgrajevati. 

Investicije in EU sredstva
Na investicijskem področju smo 

dosegli pomembne korake naprej. Z 
usmeritvijo občine v večje projekte smo 
uspeli izpeljati za našo občino kar nekaj 
velikih projektov, na kar kaže tudi podatek, 
da smo lastna sredstva, namenjena 
investiranju skoraj podvojili s sredstvi, 
pridobljenimi iz državnega ali evropskega 
proračuna brez, da tu štejemo sredstva 
države, ki jih je namenila za izvedbo svojih 
investicij oz. soudeležbo na območju naše 
občine. Če preletimo le najpomembnejše: 
razširitev vrtca in zgraditev nove športne 
dvorane, graditi niz novih kanalizacijskih 
sistemov in čistilni napravi, obnovi in 
dograditi določene vodovodne sisteme, 
obnoviti ali na novo urediti več kilometrov 
občinskih cest in poti, javne razsvetljave in 
drugih javnih površin. Izvedli smo sanacijo 
javne razsvetljave ter sedaj tudi energetsko 
sanacijo starejših stavb osnovne šole. 
Poleg tega smo pripravili nove projekte na 
teh področjih, zlasti na področju oskrbe s 
pitno vodo, kjer smo skupaj z Ribnico in 
Kočevjem udeleženi v projektu SORIKO, 
ki je praktično naš največji in najobsežnejši 
projekt in ki čaka odobritev s strani države. 
Enako usodo čaka tudi projekt ureditve 
obrtne cone, kjer smo že uspešno pridobili 
evropska sredstva, žal pa nas blokira država 
oz. ministrstvo, pristojno za promet, ker 
nima denarja za lastno soudeležbo. Vendar 
ne glede na to, bodo tudi ti projekti prej 
ali slej izvedeni. Enako tudi drugi projekti 
na področju okoljske infrastrukture na 
območjih Zamostca, Vinic in Zapotoka 
ter Globeli, Gore in Podklanca ter nato 
tudi v ostalih krajih. Pred nami je tudi 
izvedba s strani občine že pripravljenega 
projekta ureditve ceste skozi Žimarice. Ker 
gre za državno cesto, spet potrebujemo 
državo za soudeležbo. Občina tudi čaka 
na novo finančno perspektivo EU, ki bo 
dala odgovore ali bo mogoče v naslednjih 
letih izvajati tudi projekte na področju 
občinske prometne infrastrukture, kar 
je bilo v zadnjih letih onemogočeno oz. 
nesofinancirano. Tu predvsem mislim 
na projekt modernizacije cest na Travno 
goro in na območju Kotla in Novega Pota. 
Občina je v tem mandatu začela investirati 

tudi v projekte na drugih področjih, še 
posebej pomemben je projekt na področju 
zemljiških operacij – Komasacija na Gori, 
ki se je sedaj že prevesil v drugo polovico 
in se počasi približuje zaključni fazi. Po 
umaknitvi države oz. njenih in evropskih 
sredstev iz sofinanciranja projektov 
izgradnje širokopasovnih omrežij (vsaj 
zaenkrat), smo intenzivno in z velikimi 
napori uspeli doseči sodelovanje s 
podjetji, kot sta Telekom in Telemach 
pri občinskih investicijah, kjer skupaj z 
nami istočasno izpeljejo svoje investicije 
v telekomunikacijska omrežja ter tako 
do ljudi pripeljemo ne le občinsko 
infrastrukturo, ampak tudi tisto, ki je v 
pristojnosti države. 

Načrti
Navedeni investicijski sklopi so 

obsežni in tudi finančno zahtevni, zato 
je dinamika njihovega izvajanja odvisna 
predvsem od države in njene sposobnosti. 
Na ravni občine verjamem, da bo vsaj v 
večjem delu pravočasno pripravljeno vse, 
kar je potrebno za uspešno izvedbo. Poleg 
navedenega pa se bo v naslednjih letih 
potrebno usmeriti tudi v manjše projekte, 
ki so bili nekoliko zanemarjeni v tem času, 
še zlasti, če bo investicijskega denarja na 
ravni države manj. Občina zlasti načrtuje 
pridobitev oz. ureditev novih parkirišč v 
Sodražici. Prve faze teh rešitev se projektno 
že pripravlja, določen del pa je odvisen od 
pridobitve zemljišč in umestitve v prostor, 
za kar bo potrebno še nekaj časa in truda. 
Nadalje imamo že skoraj pridobljena 
potrebna dovoljenja za umestitev in 
postavitev avtobusnega postajališča v 
središču Sodražice. Kar nekaj teh manjših 
projektov nas čaka tudi po vaseh, ki se bodo 
izvajala ob robu večjih projektov ali pa 
posebej. Čaka nas ureditev nekaj manjših 
odsekov občinskih javnih poti, zlasti pa 
nas čaka zemljiškoknjižna ureditev statusa 
javnih površin. Nekaj tega je v preteklosti 
že bilo izvedeno, v zadnjem letu pa je 
občina načrtno in postopno začela izvajati 
geodetske odmere ter nato tudi ureditev 
lastništva teh površin, kar se bo glede na 
obsežnost nadaljevalo tudi v naslednjih 
letih. 

Poleg infrastrukturnih projektov bo 
potrebno v naslednjih letih večji angažma 
na področju pospeševanja gospodarstva 
in turizma pa tudi ponovno kmetijstva 
v tistem delu, kjer lahko občina pomaga 
pri razvijanju. Občina Sodražica sicer Položitev temeljnega kamna ČN Sodražica 
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AKTUALNO

Občina Sodražica v tem poletju izvaja dva 
večja projekta, to sta Kanalizacija Sodražica – 
I. faza in Energetska sanacija šole. Prvi projekt 
sodi med izgradnjo okoljske infrastrukture in 
vključuje izgradnjo nove, osrednje biološke 
čistilne naprave v občini in kanalizacijsko, 
vodovodno in prometno ureditev na večjem 
delu Slemenske ceste. Drugi projekt predstavlja 
sanacijo starih objektov naše osnovne šole in 
vrtca v Sodražici na področju energetskih izgub 
in posodobitev dela omrežja za ogrevanje. Z 
obema projektoma je občina kandidirala na 
evropska sredstva, kjer je bila tudi uspešna, 
zato se tudi oba sofinancirata v večjem delu iz 
evropskega sklada za regionalni razvoj (prvi 
v višini 100% in drugi v višini 85% priznanih 
upravičenih stroškov). Komunalna ureditev 
Slemenske ceste in čistilna naprava bodo 
stali dobrih 900.000 evrov, poleg tega pa 
financira občina iz občinskega proračuna 
še postavitev javne razsvetljave in pločnike. 
Finančna konstrukcija Energetske sanacije šole 
pa predstavlja dobrih 300.000 evrov celotne 
investicije, od katere znašajo malo manj kot 
200.000 evrov sredstva iz evropskega proračuna 
in proračuna RS, preostalih 100.000 evrov pa 
predstavlja delež občine ter plačilo davka, kar bremeni 
občinski proračun.

Namen projektov je ureditev oz. izboljšanje obstoječega 
stanja na določenem področju. Pri prvem projektu je 
glavni cilj pridobiti sodobno in ustrezno osrednjo biološko 
čistilno napravo, na katero se bodo sčasoma priključevala 
kanalizacijska omrežja od same Sodražice navzdol. 
Čistilna naprava predstavlja enega najnovejših in čedalje 
bolj uveljavljenih sistemom čiščenja odpadnih voda, ki 

temelji na kombiniranem sistemu biološkega 
čiščenja (Biocos Kläranlage), ki so ga razvili v 
Nemčiji. Investicijski projekt pa vključuje tudi 
ureditev fekalnih in meteornih voda, v delu tudi 
vodovoda ter druge infrastrukture na območju 
Slemenske ceste, skupaj s prometno ureditvijo 
in javno razsvetljavo. 

Cilj drugega projekta, energetske sanacije 
šole, pa je zmanjšanja porabe končne energije, 
to je goriva in elektrike, pri ogrevanju prostorov 
ob istem učinku oz. ogretosti prostorov ter 
spremljanje same porabe energije. Načrtovano 
je, da naj bi se zmanjšala poraba energije za 135 
MWh letno.

Poleg navedenih del so Občina ali drugi 
upravljavci javne infrastrukture na območju 
urejanja oz. izvedbe projekta izpeljali še 
dodatna potrebna in smiselna dela, da se 
izkoristi priložnost za celovito posodobitev 
infrastrukture na območju oz. izvedejo vsa 
potrebna dela, ki jih je mogoče seveda finančno 
in vsebinsko utemeljiti in upravičiti. Dela 
na obeh projektih se predvidoma končujejo 
do konca poletja oz. najkasneje v mesecu 
septembru.

Kanalizacija Sodražica in 
energetska sanacija šole v Sodražici
Pripravila: Blaž Kovačič in Vinko Čampa, Infrastruktura in gospodarstvo Občine Sodražica; foto: B. Kovačič, V. Čampa

velja poleg Ribnice za najbolj razviti del 
širšega ribniško-kočevskega območja, kar 
dokazuje tudi stopnja brezposelnosti, ki je 
najnižja ravno pri nas in ki je krepko pod 
državnim povprečjem. Vendar se s tem ne 
smemo prehitro zadovoljiti, saj se stvari 
lahko hitro spremenijo. Potrebno bo v 
sodelovanju s pristojnimi institucijami in 
širšim našim območjem delati predvsem 
na zaposlovanju mladih ter vzpodbujanju 
tistega dela gospodarstva, ki ima pri nas 
realne možnosti za dolgoročni razvoj 
in ki prinaša višjo dodano vrednost in 
s tem posledično kakovostna delovna 
mesta. Poseben izziv pa ostaja turizem. 

To področje je za nas velika priložnost in 
hkrati na dosedanje izkušnje tudi tabu. 
Mogoče bodo mlajše generacije videle tu 
svojo priložnost, še posebej, če bi turizem 
predstavljal del kombinacije s kmetijstvom, 
suho robo ali drugimi dejavnostmi, ki 
so vezane na našo naravno ali kulturno 
dediščino.  Znano je, kar sem že nekajkrat 
rekel, da si Slovenci zelo želimo sprememb, 
ne maramo pa, da se zgodijo nam. To 
se odraža tudi npr. pri volitvah, ko radi 
spreminjamo osebe, a očitno z ne preveč 
iskreno željo po resničnih spremembah, 
ampak kot zavarovanje, da ne bi nekdo začel 
spreminjati nas, našega utečenega življenja 

in navad. To je razumljivo, žal pa to vedno 
ne pomaga tistim, ki jim obstoječe stanje 
npr. ne omogoča dostojnega življenja, 
kakor ponavadi tudi ni dobro za razvoj in 
napredek. Mogoče je letošnje poletje s 
tega vidika zanimivo in drugačno. Vsaj na 
videz. Ali bo v resnici tako, bomo videli šele 
čez čas. Žal je tako, da se stvari na dobro 
ne spreminjajo rade na hitro. Zato nam 
verjetno tudi ne bo izpolnjena draž, da bo 
jutri vse lepo in dobro. Potreben je namreč 
bistveno daljši čas, kakor je potreben daljši 
čas, da se pokažejo sadovi našega dela in 
zadovoljstvo, ki sledi. 
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IZ POSLANČEVE ZAPISNICE

Spoštovani volivci, volivke in 
prijatelji NSi, drage Slovenke in 
Slovenci, spoštovani občani,

zahvaljujem se vam za vaš glas in 
podporo stranki NSi-krščanski demokrati na 
državnozborskih volitvah. Vsak glas je za nas 
zelo dragocen. Naš skupni volilni rezultat je 
prigaran in odraža  delo stranke v preteklosti, 
prav tako pa so k večji podpori pripomogli 
tudi naši kandidati in odličen volilni program 
NSi, ki prinaša prave odgovore za prihodnost 
Slovenije.

Volilna tekma je bila sicer kratka, kljub temu pa naporna in 
zahtevna, rezultat pa nepredvidljiv. Kar tri dosedanje parlamentarne 
stranke so izpadle iz parlamenta, nastale so tudi nove stranke, zato 

še s toliko večjim zadovoljstvom ugotavljamo, da je umirjena, 
dialoška in konstruktivna politika NSi dobila podporo, kakor 
tudi vsi naši dosedanji poslanci, ekipa pa je okrepljena še z enim 
novim. Na pot so nam bile postavljene mnoge ovire. Zmogli 
smo jih preskočiti in uveljaviti glas krščanskih demokratov 
tudi na teh volitvah. Izvoljeni smo bili zato, da v slovenski 
politiki delamo za naše skupno dobro. Trenutno so odprte še 
vse možnosti, saj se pogajanja o sestavi nove vlade intenzivno 
nadaljujejo. Ne glede na to, ali bomo v vladi ali v opoziciji, 
želimo uveljavljati naš program, saj prinaša prave odgovore za 
prihodnost. V kolikšni meri pa ga bomo lahko uresničili že v 
tem mandatu, pa ni odvisno zgolj od nas, temveč tudi od drugih 
političnih sopotnikov.

Vsi dobromisleči državljani in državljanke, ki se še želite 
pridružiti Novi Sloveniji, ste dobrodošli v naših vrstah, da bomo 
skupaj še močnejši in uspešnejši pri delu za našo domovino. 
Hvala in lep pozdrav, Ljudmila Novak
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Povolilno razmišljanje
Piše: Jože Tanko, Poslanec SDS

Še ene predčasne volitve so pod streho. 
Hvala vsem, ki ste se jih udeležili, še posebej pa 
tistim, ki ste oddali glas zame. Potrudil se bom 
po svojih najboljših močeh. Kot vedno do sedaj. 
Za državo in za naš okraj. 

Volitve je zaznamovala zelo nizka udeležba 
volivcev, k čemur so veliko prispevali izbor 
datuma volitev, slabo gospodarsko in socialno 
stanje v državi  in sistematično uničevanje 

Janeza Janše, predsednika največje opozicijske stranke, SDS. Pri nas, 
v Ribnici, je bil padec še bistveno višji, saj smo po udeležbi iz enega 
najboljših okrajev padli na povprečje. 

Zanimivo pa je, da je udeležba v Ljubljani in še kje višja od 
udeležbe na podeželju. Priznali ali ne, meščani se bolj postavijo 
za svoje izbire kot podeželje, kar se na koncu odrazi tudi v volilnih 
rezultatih. Praviloma desno podeželje potegne kratko. Na koncu 
zmagajo levo profilirane stranke, take so potem tudi vlade, politike in 
ukrepi, ki se sprejemajo. Spoštovani, treba je iti na volitve, glasovati 
za vaše kandidate in se postaviti za svoje interese. Sicer ostane 
samo tarnanje in nasedanje paroli, da s(m)o vsi enaki. Pa nis(m)
o, to ve vsak. Tudi nimamo vsi istih programov in zamisli, kako 
reševati nagrmadene probleme, ki so nam jih po letu 2008 pustile 
leve vlade. S Pahorjevo in Bratuškovo vlado je Slovenija kolapsirala. 
Postaja evropsko breme. Za povrh pa nam Evropsko sodišče nalaga 
še poplačila vedno novih zastarelih računov zaradi neprimernih  
političnih in strokovnih odločitev Pahorjeve in Drnovškovih vlad. 
Zgleda, kot da smo neizčrpna naftna vrtina za poplačilo vseh dolgov 
nekdanje Juge, pa naj gre za »izbrisane«, varčevalce, podobno bo 
najbrž z delitvijo obveznosti iz t. i. sukcesije, nič boljši niso niti obeti 
za arbitražo o meji. Pa še kaj nam bodo obesili. V SDS ocenjujemo, da 
so te volitve nelegitimne. Montirana afera Patria je bila že na tretjih 
parlamentarnih volitvah osrednja tema, Janez Janša pa s to afero že 
tretjič glavna tarča. Tokrat so ga po potrditvi obsodilne sodbe za 
dejanje, ki mu ga niso niti resno poskusili dokazati, v času volilne 
kampanje strpali še v najzloglasnejši zapor v državi, na Dob. S tem 
so nam ne samo onemogočili enakopraven nastop na predvolilnih 
soočenjih, ampak so s tem prekrili tudi dejanske slabosti vseh strank. 

Programske in kadrovske.
Kandidati Mira Cerarja se niso pojavljali nikjer. Nihče se ni 

predstavil, še manj povedal, za kaj se bo zavzemal ali kaj bo storil 
za volivce svojega okraja. Ribniške kandidatke iz Cerarjeve 
stranke še nisem uspel niti srečati. Pa je gospa dobila več kot 
25 % glasov, precej več kot predsednica NSi, Ljudmila Novak 
(10 %) in kandidat SLS, župan Sodražice Blaž Milavec (11 %), 
skupaj. Ne zdi se mi ravno logično, da nekdo, ki ga (skoraj) nihče 
sploh ne pozna ne po podobi, še manj po odlikah, dobi tako 
visoko bianko zaupanje volivcev.  V zadnjih dneh je aktualno 
še medijsko razpihovanje domnevnega volilnega poraza SDS 
z obveznim dodatkom o zamenjavi Janše. Kar je tipično za 
našo medijsko sceno. Noben medij pa se resno ne ukvarja z 
dejanskimi porazi PS, SD, SLS, DL in ZaAB. Tudi NSi ni dobila 
rezultata, kot ga je napovedovala. Npr. »uspešni« predsednici 
vlade Alenki Bratušek je samo v enem letu uspelo razbiti lastno 
stranko in razpoloviti poslansko skupino. Na volitvah je pušnila 
na vsej črti in od že tako zmanjšane poslanske skupine ji je 
ostala samo še 1/3. Pa jo je kateri novinar vprašal za morebitni 
sestop? Je lovil njihove poslance? Je morebiti modroval o čem 
drugem? Ne. Zasledujejo morda Židana, Jankovića, Bogoviča? 
Tudi ne. Pa njihove poslance? Še manj. 

Res smo dobri. In trdoživi. V SDS namreč.
Vsi so sistematično proti nam – mediji, sodišča, druge 

neodvisne institucije države, politična konkurenca … Napadajo 
nas z lažmi, indici, nepravičnimi sodbami, obsodbami, 
zaporom, trajnim diskreditiranjem predsednika, članov stranke 
in stranke, z izrekanjem denarnih kazni, s prirejanjem anket, s 
političnim izločanjem. Mi pa še kar drugi. In to z več kot 20-imi 
poslanci.

Če bi imeli v Sloveniji uravnotežen in pravičen medijski 
prostor, bi imela SDS 50 %, če pa bi nas favorizirali tako kot 
Cerarja (še prej Pahorja in Jankovića) pa vsaj 70 %.Ampak zaradi 
tako nekritične medijske podpore zadnjim trem zmagovalcem 
parlamentarnih volitev, nismo do sedaj sploh še imeli nobenega 
resnega in poštenega  predvolilnega političnega spopada – ne 
programov ne kandidatov. Volitve so vsakič odločile afere, ki 
so bile podtaknjene Janši. In zato smo tam, kjer smo – na repu 
EU. S Cerarjem bomo najbrž samo še bolj na koncu repa. Če 
ne bomo celo padli z njega. Zato je SDS spoštovanja vredna 
stranka. Edina.



NE SPREGLEJTE

POZIV 
K ODDAJI POBUD ZA 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA
Občinski prostorski načrt je osnovni in najpomembnejši 
prostorski akt občine, ki med drugim določa namensko 
rabo parcel za večji del občine, kjer ni podrobnih načrtov pa 
tudi pogoje za oblikovanje stavb, dopustne velikosti stavb, 
potrebne odmike od sosednjih parcel, pogoje za parcelacijo, 
priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, 
pogoje za upoštevanje varstvenih režimov, varovanje zdravja, 
ipd. Čeprav je občinski prostorski načrt občinski pravni akt, 
je potrebno pred njegovo veljavnostjo pridobiti mnenja več 
kot tridesetih javnih institucij za različna področja urejanja 
prostora. Navedeno zato zahteva določen čas (lahko nekaj let) 
ter predstavlja omejitev in nadzor pri vključevanju interesov 
zainteresirane javnosti v prostorski načrt.

Občina Sodražica je zaključila novelacijo Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sodražica  (OPN S 07) (Uradni 
list RS, št. 49/11; v nadaljevanju: OPN Sodražica ID) na 
vsebinskem področju izvedbenega dela, sedaj pa pristopa k 
noveliranju strateških usmeritev in v kolikor bo potrebno tudi 
izvedbenega dela. V skladu z zakonom, ki določajo postopek 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sodražica (v nadaljevanju SD OPN) Občina Sodražica 
poziva zainteresirane občanke in občane, lastnike zemljišč ter 
druge pravne in fizične osebe, da oddajo pobude za SD OPN. 

Pobude se sprejemajo od 1. 9. 
2014 do 1. 12. 2014. 

Pobude, ki bodo prispele po navedenem roku, v tem postopku 
SD OPN ne bodo obravnavane. Ob tem je potrebno 
opozoriti, da se naslednje zbiranje pobud občanov v postopku 
prostorskega načrtovanja načrtuje šele čez nekaj let (približno 
6–8 let).

Pobude je možno podati za spremembe strateških usmeritev, 
namembnosti zemljišč kot tudi pobude na določila odloka 
OPN in njegove grafične priloge po pošti na naslov Občine 
Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, po elektronski 
pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali neposredno na sedežu 
občine. 

Dostop do obrazca za podajo pobude je možen tudi na spletni 
strani Občine Sodražica (www.sodrazica.si) in na sedežu 
občine. Za dodatne informacije je kontaktna oseba občine 
Vinko Čampa (vinko.campa@sodrazica.si).

                                                                                       Blaž Milavec, l.r.
                                                                      Župan Občine Sodražica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in 
priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 
25. 07. 2014

RAZPIS
o zbiranju predlogov za 

podelitev priznanj in nagrad
Občine Sodražica za leto 2014

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 
2014, so:
• Zlata plaketa Občine Sodražica
• Priznanje Občine Sodražica

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, 
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom 
za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Sodražica. 

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za 
enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. 
Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega 
pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za 
Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru. 

Podelijo se največ ena Zlata plaketa Občine Sodražica in 
največ tri Priznanja Občine Sodražica. 
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki 
ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, 
društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije 
in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe.

Predlog mora vsebovati:
• ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
• navedbo, na katero izmed možnih priznanj se 
predlog nanaša,
• ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
• utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in 
nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti 
na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 
Sodražica, s pripisom »Ne odpiraj – razpis - občinsko 
priznanje 2014«, ki bodo prispeli na naslov občine 
osebno ali po pošti do vključno 5. 9. 2014 do 11. ure. 

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana 
Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
telefon 836 60 75.
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SODELOVANJE

Sodelovanje med obrtniki in podjetniki, ki so združeni v 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica (OOZ Ribnica) 
in med občinami Ribnica, Sodražica in Loški Potok, je bilo dobro 
že v času, ko so bile vse  tri navedene občine združene v eni občini 
Ribnica. Iz tistih časov so znani sestanki direktorjev večjih podjetij 
in obrtnikov s tedanjo oblastjo. V neformalnih razgovorih so se 
porajali mnogi predlogi in rešitve za gospodarski in družbeni razvoj 
Ribnice.

Tudi v zadnjih letih je sodelovanje odlično,  saj je bilo skupno 
izpeljanih kar nekaj »evropskih« projektov, pa srečanja z 
gospodarstveniki in občinami iz sosednjih držav … Posebej je treba 
poudariti zelo kooperativen odnos poslanca v Državnem zboru RS 
gospoda Jožeta Tanka, ki ga ima do delovanja OOZ Ribnica. Skupaj 
je bilo doseženih kar nekaj pozitivnih  sprememb zakonodaje, 
za ribniško okolje je najpomembnejša nizka stopnja pavšalne 
obdavčitve domače obrti. Gospod Tanko je bil tudi glavni pobudnik 
za sklenitev pogodbe o  še tesnejšem sodelovanju med občinami in 
OOZ Ribnica, ki je 27. 10. 2013 prešla na prostovoljno članstvo. 
Ena četrtina članov je izstopila iz zbornice, kar je sicer med nižjimi 
v Sloveniji, pa vseeno dovolj, da se zaradi manjših prilivov skrči 
obseg storitev, ki jih nudi zbornica ne samo za svoje člane, ampak 
mnogokrat tudi za občane. Tako je nastala Pogodba o sodelovanju 
med tremi občinami in OOZ Ribnica, kjer so zapisane konkretne 
storitve, ki jih bo zbornica nudila občanom in potencialnim 
kandidatom za podjetnika. Med storitvami naj omenimo svetovanje 
občanom v postopku odpiranja obrti, v postopku pri pridobitvi 
osebnega dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
izvedbo podjetniške šole, informiranje s področja poklicnega 
izobraževanja na informativnih dnevih … Občine bodo za storitve 
zbornice v letu 2014 iz svojih proračunov skupaj namenile  7.980 
evrov. 

Župan občine Loški Potok Janez Novak je kot gostitelj 
dogodka poudaril, da  OOZ Ribnica pozna kot zelo aktivno 
organizacijo, da pa so pred njo še mnogi izzivi, za katere verjame, da 
jih bo uspešno realizirala. 

Dosedanji predsednik OOZ Ribnica Franc Vesel se je 
poslancu in trem županom zahvalil za dobro sodelovanje zadnjih 
14 let, ko je predsedoval zbornici. Poudaril je vpetost zbornice 
v dogajanje na območju treh občin in na dobro strokovno delo 
zbornice, ki lahko še veliko postori za razvoj podjetništva.

Novi predsednik OOZ Ribnica Franc Lesar, gostinec iz 
Zamostca pri Sodražici, upa na dobro sodelovanje tudi v času 
njegovega vodenja zbornice, ena njegovih prioritet pa je povezovanje 
vseh deležnikov na gospodarskem in upravnem nivoju, poudaril je 
tudi neizkoriščene potenciale na turističnem področju.

Župan občine Ribnica Jože Levstek pozna OOZ Ribnica po 
uspešnem povezovanju podjetnih ljudi. Po njegovem je zbornica 
odigrala eno ključnih vlog, da je gospodarstvo treh občin kljub 
recesiji na zadovoljivi ravni. Vesel je, da je prišlo do podpisa take 
pogodbe, saj se zaveda, da je povezovanje pogoj za nadaljnji razvoj 
gospodarstva.

Župan občine Sodražica Blaž Milavec je zadovoljen s 
pogodbo o sodelovanju, zbornici priznava pomembno vlogo pri 
razvoju obrti in podjetništva. Meni, da so sredstva občine bolj 
simbolna, vendar verjame, da bodo dobro izkoriščena. Zaželel 
je uspešno delo tudi novemu predsedniku, gospodu Francu 
Lesarju.

Jože Tanko, poslanec v Državnem zboru RS, se je zahvalil 
za priložnost, da sodeluje pri podpisu o dodatnem sodelovanju 
med OOZ Ribnico in tremi občinami. Poudaril je, da gre v primeru 
OOZ Ribnica za največje podjetje, ki združuje 300 podjetnikov, 
ti pa zaposlujejo okoli 700 delavcev, torej gre za 1000 občanov, 
poleg pa prištejemo še družinske člane. Teža je velika. Nadaljnji 
razvoj gospodarstva vidi v povezovanju še nekaterih institucij, 
kot je recimo Kmetijsko-gozdarska zadruga Ribnica, ki povezuje 
množico predelovalcev lesa. Na ta način tudi OOZ Ribnica 
še nadgradi svoje delovanje, kljub prostovoljnemu članstvu. 
Če hočeš dobro delati, se moraš zanesti nase in stremeti k 

povezovanju. To je zlasti pomembno 
tudi za podjetnike, saj je jasno, da 
posamičen pristop ni učinkovit. 
Področje treh občin gospodarsko 
dobro stoji, kar je eden od pogojev, da 
Ribnico razvijamo kot pravi center. 
Zopet je oživela ideja o priključitvi 
občine Velike Lašče k Upravni enoti 

Ribnica, kar bi dodatno omogočilo razvoj področja štirih občin. 
Zaveda se, da na državnem nivoju večkrat sprejmejo »neumne« 
zakone, skregano z logiko normalnega gospodarja ali podjetnika, 
ravno tu pa je nujna prisotnost obrtno zborničnega sistema. 
Poudaril je, da je pričujoča Pogodba o sodelovanju med OOZ 
Ribnica in tremi občinami posebna v Sloveniji, ker je menda 
prva po reorganizaciji zbornice v prostovoljno organizacijo.

Po slovesnem podpisu pogodbe je domači župan gospod 
Janez Novak prisotne povabil na okusno kosilo v Kulturno 
turistični center Loški Potok. Udeleženci so v neformalnem 
razgovoru poudarili, da KTC pomeni veliko pridobitev za dober 
razvoj turizma v treh občinah.

Slavnostni podpis pogodbe o sodelovanju se je zgodil 
takoj po dnevu državnosti, v četrtek, 26. 6. 2014, ob 11. 

uri v konferenčni sobi Občine Loški Potok.

Podpis za boljši razvoj malega gospodarstva
Piše: Pavel Hočevar, sekretar OOZ Ribnica

“Uspeh pride takrat, 
ko se zavemo, da so 
vse ovire samo izzivi, ki 
nam pomagajo postati 
boljši.” 
(Stephen Covey)
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PSOGLAVSKI DNEVI

Nedelja
V nedeljo je pod velikim šotorom na 
trgu potekala osrednja prireditev 10. 
psoglavskih dni - Tržni dan, ki je temeljil 
na etnološkem prikazu nekdanjih 
obrti, poskušali pa smo obuditi utrip 
sejemskega dne, kakršen je bil nekoč. 
Letošnja osrednja obrt je bila strugarstvo, 
strugarski mojstri so obrt predstavili 
nasproti prireditvenega šotora. Pestro 
dogajanje smo razširili na več prizorišč. 
V kulturnem programu so nastopili, 
kantavtor Žiga Bižal, Tony Čater jazz 
band z Manco Arko, harmonikarji 
Urška, Akademska folklorna skupina 
France Marolt, folkloristi Tinje, Godba 
Ribnica, Mažorete Sodražica, Društvo 
upokojencev Sodražica, Šedržanke,  
program pa sta povezovali Nadja Zobec 
in Mojca Gornik.

Uradni del Tržnega dne se je začel 
z nagovorom našega župana ter  
slavnostnega govornika Branka Meha, 
predsednika Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, ki je podelil 
tudi certifikate nacionalne poklicne 
kvalifikacije Suhorobar in zahvale 
obrtnikom, ki so sodelovali na vseh 
desetih  Tržnih dnevih.

Na »Trški ulici« je medtem potekala 
predstavitev tako domače kot tudi 
umetnostne obrti, naj omenimo 
kiparsko delavnico z Zlatom Rudolfom, 
Šedržanke so ponujale domače dobrote, 
zelo dobro pa sta bili obiskani tudi obe 
razstavi - Čar lesa in razstava Z babičine 
in dedkove domačije. V Kostanjevem 
parku so pod vodstvom Mladinskega 
kluba Sodražica in sodelovanjem 
Ribniškega študentskega kluba  potekale 
ustvarjalne in športne delavnice, hoja po 
vrvi, predstavil se je DJ Matteo in stand 
up komik Dušan Tomić Dule. Člani 
Kolesarskega kluba Ribnčan so pred 
zdravstvenim domom, v glavnem visoko 
v zraku nad kolesarskim poligonom, 
uganjali vragolije na BMX kolesih. 

Petek
Program je bil kot vsako leto pester, 
začelo se je že v petek, ko se je na 
501 festu odvijala prireditev ob 
raznovrstni glasbi za mlade in mlade 
po srcu. Nastopili so Brinna, Barbara 
Ogrinc, D Prezidijans, Tešku je 
rečt, Epicenter in band 501 kot 
organizator. Težko je reči, kdo je bil 
najboljši, če sklepamo po množičnem 
obisku, pa so obiskovalci zelo uživali. 

Sobota
Psoglavska sobota je najprej postregla 
s tekmovanjem v kuhanju vampov, ki 
se jo je udeležilo 8 ekip. Tekmovanje 
je potekalo pred trgovskim centrom, 
ki je praznoval 1. rojstni dan. Po 
oceni strokovne komisije v sestavi 
Marije Merljak, Marjana Čampe in 
Josipa Markovčiča je zmagala ekipa 
KGZ Ribnica, po izboru obiskovalcev 
Konjerejsko društvo Martin Krpan, 
ekipa Vampežev pa je bila razglašena 
za najbolj komično-zabavno ekipo. 
Vampi prav vseh ekip so bili vrhunski, 
kar nenazadnje dokazuje dejstvo, 
da so prav vsi nemudoma končali v 
želodcih lačnih obiskovalcev. 

Dan športa je zgledno organiziralo 
Športno društvo Extrem s 
tradicionalnim turnirjem v malem 
nogometu in revijalno tekmo med 
članicami ŠD Extrem in predstavniki 
občine Sodražica. Na ostalih 
prizoriščih so potekale športne igre 
za najmlajše, turnir v balinanju, veliko 
zanimanja je bilo tudi za turnirje 
trojk v košarki, v namiznem tenisu in 
badmintonu.

V sobotni večer so nas ob zvokih 
ubranega petja in tamburic tudi 
tokrat popeljali sodraški tamburaši, 
z veseloigro o suhorobarju Štefanu 
pa so nas zabavali mladi igralci - člani 
Mladinskega kluba Sodražica. 

Psoglavski dnevi  2014
Pripravili: TD Sodražica, foto: Zdenka Lušin

Že deseto leto na začetku poletja v Sodražici poteka kulturno etnološka 
prireditev imenovana Psoglavski dnevi v organizaciji Turističnega društva 
Sodražica in Občine Sodražica. Tokrat smo jo v sodelovanju s sodraškimi 
gasilci in balinarji pripravili zadnji junijski vikend od 27. do 29. junija.
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PSOGLAVSKI DNEVI

Popoldan je zabave žejno množico 
pod šotorom na trgu do poznega 
večera zabaval  Ansambel Franca 
Miheliča.

Pod črto …
Po končanih jubilejnih 10. 
psoglavskih dneh si je Organizacijski 
odbor Turističnega društva 
Sodražica pošteno oddahnil, saj 
je prireditev uspela. Najbrž ni 
potrebno posebej poudariti, da gre 
v prvi vrsti predvsem za kulturno 
in etnološko prireditev in ne zgolj 
za tridnevno veselico s programom 
za stare in mlade. Veliko nas je, ki 
se mesece trudimo, da prireditev 
poteka brez nevšečnosti in upamo, 
da tudi (predvsem) v zadovoljstvo 
obiskovalcev. Ne pozabimo tudi 
na velik pomen sodelovanja med 
različnimi domačimi skupinami in 
društvi - vrednote, ki jo v današnjem 
hitrem tempu radi pozabljamo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakor 
koli prispevali k temu, da se je 
Sodražica predstavila v dobri luči, 
obiskovalci pa so naš kraj zapustili 
zadovoljni. Tudi vreme se nam 
letos, za razliko od prejšnjih let, ni 
izneverilo, saj nas je dež zalil šele 
v noči na ponedeljek, ko je bila 
glavnina prireditvenega prostora 
že pospravljena in smo sodelujoči, 
zbrani okrog Psoglavca, pozno v 
noč razpravljali »pod točko razno«.  
Letošnji Psoglavski dnevi so zdaj 
že za nami in upajmo, da smo 
otroške bolezni v prvih desetih letih 
preboleli, pred nami pa so izzivi za 
prihodnje, recimo jim najstniške 
Psoglavske dneve. Upamo in 
želimo si vašega sodelovanja tudi 
v prihodnje, saj se prireditev lahko 
uspešno razvija in nadgrajuje le s 
pomočjo celotne »šedrške« doline 
oziroma njenih krajanov in krajank. 
Turistično društvo Sodražica ob 
tej priložnosti vabi vse, ki bi radi 
sodelovali, da se nam oglasite 
po e-pošti: td.sodrazica@gmail.
com, prav tako so dobrodošli novi 
predlogi in mnenja. Želimo si, 
da bi prireditev v naslednjih letih 
nadgrajevali z novimi vsebinami 
ter da bi Psoglavski dnevi ostali 
tudi vnaprej priložnost in okvir 
za druženja, nova poznanstva ter 
nenazadnje dobro zabavo. 

V sklopu Psoglavskih 
dni je sobotni dan 
rezerviran pretežno 
za šport
Piše: Jože Zidar, foto: Živa Lovšin

Kot je sedaj postalo že tradicionalno, je 
v sklopu prireditev Psoglavskih dni sobotni 
dan namenjen pretežno športu. Dan športa 
je bil tudi letos organiziran pod okriljem 
Športnega društva Extrem. Potekal je na več 
športnih prizoriščih v Sodražici (igrišče na 
travi, igrišče na asfaltu, igrišče za odbojko 
na mivki in športna dvorana). V tekmovanja 
se je lahko vključil vsak, ki mu je šport blizu, 
tudi za športnike začetnike, saj je bil dogodek 
namenjen predvsem druženju in rekreaciji. 
Glavnina tekmovalcev je prihajala iz Kočevja, 
Ribnice, Sodražice, Blok, Loškega Potoka, 
Loške doline, Cerknice in Velikih Lašč, so 

se pa prireditve udeležili posamezniki tudi 
od drugje. Tekmovanja so bila organizirana 
za vse starosti in tudi za oba spola, tako da 
se ga je lahko udeležila cela družina. Tudi 
letos se je bilo mogoče pomeriti v športnih 
panogah, kot so nogomet, futsal, košarka, 
namizni tenis, badminton in odbojka na 
mivki. Slednje tekmovanje se letos ni izvedlo, 
saj je bilo premalo prijavljenih ekip, je bilo 
pa v vseh drugih športnih panogah veliko 

več tekmovalcev kot lani, tako da je bila 
organizacija dogodka najuspešnejša do sedaj. 
Za otroke so bile poleg nogometnih tekmovanj 
pripravljene tudi najrazličnejše spretnostne 
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PSOGLAVSKI DNEVI

Zahvala
Člani sekcije rokometnih veteranov 
pri ŠD Sodražica se iskreno 
zahvaljujemo za pomoč tistim, 
ki so kakor koli pripomogli, da 
nam je naša gostinska ponudba 
na Psoglavskih dnevih uspela. Še 
posebej gre zahvala Smučarskemu 
klubu Sodražica, Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Zamostec, 
Tonetu Veselu - Jurjevmu, Janezu 
Milavcu in Anici Rigler, Romanu 
Arku, trgovini KGZ Sodražica, 
Mesariji Arko Sodražica, Zavodu za 
ribištvo RSLO - Obrh v Loški dolini, 
gostilni Ž v Sodražici, pivovarni 
UNION in Turističnemu društvu 
Sodražica.

Ves izkupiček bo šel za razvoj 
rokometa mladih v Sodražici, z 
vadbo katerega nadaljujemo v 
letošnji jeseni!

Miran Štupica, 
predsednik ŠD Sodražica

                                                                                                                         

Tudi mladi smo sodelovali na 
Psoglavskih dnevih
Piše: Simon Košir, foto: Žiga Lovšin

Tudi člani Mladinskega kluba Sodražica 
smo bili aktivni v sklopu letošnjih 
Psoglavskih dni. Sobotni Večer na trgu je bil 
organiziran v sodelovanju s Tamburaškim 
orkestrom Sodražica. Mladi »Šedržani« 
smo pripravili dramsko igro o tem, kako so 
nam Kitajci hoteli ukrasti  suho robo. Med 
prizori pa so nastopali tamburaši. Dogodek 
je bil dobro obiskan in je požel veliko 
pohval. 

V nedeljo pa je MKS organiziral Oder 
mladih, v kostanjevem parku nasproti 
Zdravstvene postaje Sodražica. Dogajanje 
je bilo pestro in je zato privabilo množico 
ljudi različnih generacij. Dogajanje se 
je začelo že ob 13. uri z ustvarjalnimi 
delavnicami in igrami za najmlajše ter 
glasbenim programom, za katerega sta 
poskrbela DJ Mateo in DJ King. Že ob 15. 
uri nas je obiskal stand-up komik Dušan 
Tomić - Dule, ki je poskrbel za obilico 
smeha. Za bolj pogumne pa je bila ves čas na 
voljo »slack line« oziroma hoja po vrvi, kjer 
je lahko vsakdo preizkusil svoje ravnotežje. 
Obenem pa so program popestrili tudi 
kolesarji iz Kolesarskega kluba Ribnčan z 
akrobacijami na kolesu. Ritmi glasbe so se 
izvajali vse do 21. ure. 

Na koncu lahko povzamemo, da je bil 
dogodek več kot uspešen. Za to se moramo 
zahvaliti vsem obiskovalcem, prostovoljcem in drugim dobrotnikom, ki so nam kakorkoli 
pomagali pri izvedbi – še posebej vsem sodelujočim članom MKS-ja, članom KK Ribnčan, 
RŠK-ju, Turističnemu društvu Sodražica, PGD Vinice-Zapotok za klopi in mize, Občini 
Sodražica, Boštjanu Miheliču za tovornjak in Mojci Henigman za elektriko.

Naslednje leto se spet vidimo, zagotovo pa tudi že kaj prej!

igre, tako da so se zabavali in bili zaposleni 
skozi celotno popoldne. Za starše je bil 
najzanimivejši del tekma mamic, ki je bila 
letos organizirana že drugo leto zapored. 
V tekmi presenečenja pa so se pomerili 
predstavniki Občine Sodražica (župan, 
podžupan, občinski svetniki in zaposleni v 
občinski upravi) z ekipo članic ŠD Extrem, 
kar je bil tudi najbolj gledan športni 
dogodek dneva. V večernem terminu se 
je odvil tudi veteranski turnir v futsalu, 
kar je bilo letos v sklopu te prireditve 
organizirano prvič in je prav tako odlično 
uspel. V vseh športnih panogah je bila tudi 
razglasitev rezultatov. Ker je bil glavni 
namen prireditve rekreacija in zabava, je 
prav vsak udeleženec prireditve prejel tudi 
spominsko medaljo, najboljše  ekipe pa so 

prejele medalje za prva 3 mesta. Program 
je vsako leto bolj pester, vsako leto se ga 
udeleži tudi več tekmovalcev, tako da lahko 
pričakujemo naslednje leto še zanimivejšo 
športno prireditev, ki je sedaj postala sedaj 
že ena večjih na področju te regije.

10     SUHOROBAR                                                                                                                                                                              julij / avgust 2014       



UPOKOJENCI
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Novice iz društva 
upokojencev Sodražica
Piše: Cvetka Vesel, foto: Vilma Bregar, Cvetka  Vesel

Sodelovanje članov  DU na 10. tržnem 
dnevu

Upokojenski generaciji ne zadostuje samo medsebojno 
druženje pri raznih dejavnostih. Starejšemu človeku je 
nujno potreben tudi stik z radovednim otrokom, razigranim 
mladostnikom in umirjenim samozavestnim človekom  v srednjih 
letih. Sodraški upokojenci te svoje potrebe po sodelovanju 
uresničujemo ob raznih priložnostih. Nazadnje smo konec junija,  
skupaj z mlajšo in srednjo generacijo,  sodelovali na Tržnem 
dnevu. Ernest Pirnat pa je tisti mlajši, ki nas je s svojo delavnostjo 
in navdušenjem znal pritegniti k sodelovanju.

Letos smo poskušali v povorki obuditi že skoraj pozabljen 
kmečki običaj ob košnji.  Upokojenci smo nastopali kot 
kosci in grabljice. 
Spremljala nas je 
gospodinja z jerbasom 
in muzikant.  Nekoč so 
kosili večinoma moški. 
Z delom so pričeli zgodaj 
zjutraj. S seboj so si 
prinesli vsak svojo  koso 
in oselnik,  ter brus – 
oslo, s katerim so brusili koso. Potrebovali so tudi klepalni stol – 
lesen stolček z majhnim železnim nakovalom - babco  in kladivo, s 
katerim so sklepali topo koso. Da je treba koscem dobro streči, je 
staro pravilo. Okoli sedme ure je gospodinja na travnik v jerbasu 
prinesla zajtrk. Zajtrk je razložila  po pokošenih tleh in kosci so 
polegli okoli sklede in si privoščili okusno hrano. Na koncu so ga 
poplaknili z moštom  ali brečkovim kompotom. Proti deveti uri 
rosa izgine in kose nočejo več rezati. Tedaj so prišle na travnik žene 
in dekleta z grabljami – grabljice. Redi je bilo treba raztrositi. Čez 
dan je bilo treba travo še obračati in zvečer zgrabiti v kopice.  Seno 
je bilo suho šele drugi dan popoldne, takrat so ga naložili na voz 
- lojtrnik in odpeljali domov. Med počitkom, posebno pa zvečer 
po opravljenem delu, so se mladi znali tudi zabavati. Vedno se je 
našel kakšen muzikant, ki je veselo raztezal meh. Marsikdo med 
starejšimi se še spominja teh dni.

Letošnja razstava, ki so jo pripravile članice in člani Društva 
upokojencev Sodražica je nadgradnja lanske razstave Z 
babičine in dedkove domačije.  V prvem prostoru so 
bile razstavljene 
različne posode, ki 
so jih naše babice 
uporabljale, ko so 
še kuhale in pekle 
v krušni peči. V 
drugem prostoru je 
prikazana kmečka 
soba, kjer je stala  
postelja z blazino, ki je  napolnjena z ličkanjem. Ob njej je bila  
zibelka z dojenčkom in  stajica.  Nad zibelko so bili razstavljeni 

različni pindekli, v katere so oblekli dojenčke za h krstu. Fotografije 
na eni steni  so prikazovale razna kmečka dela in opravila. Na drugi 
steni so bile fotografije družin  v Sodražici in okolici, ki so imele 
veliko otrok.  Stara kmečka opravila izginjajo, prav tako številčne 
družine.  Na vasi pa je čedalje manj družabnosti,  sodelovanja  in 
sožitja med ljudmi. 

Nekaj kar se ohranja in krepi pa je vaško opravljanje. 
Opravljivke imajo še vedno polne roke dela. O tem govori skeč, 
ki sta ga izvrstno zaigrali naši že izkušeni amaterski  igralki Olga 
in Milka.

Tekmovanje v orientacijskem 
pohodništvu

V juniju je bilo na Travni gori zelo živahno. Zavzeli so jo 
upokojenci iz vse Dolenjske. Travna gora je tokrat že drugič 
zapovrstjo gostila tekmovalce na tekmovanju v orientacijskem 
pohodništvu v okviru Športnih iger upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine. Tekmovalo je 18 ekip, vsaka ekipa je imela pet članov. Naloga 
vsake ekipe je bila, da v čim krajšem času  s pomočjo zemljevida 
najde štiri kontrolne točke, tam  opravi določeno nalogo in pride na 
cilj. Na točkah je bilo treba pokazati določeno spretnost (pikado, 
metanje obročev, skok v daljino) ali  poznavanje  geografskih, 
zgodovinskih in  naravnih 
značilnosti Travne gore 
in občine Sodražica. 
Med tekmovalci je 
vladal pravi tekmovalni 
duh. Ekipe so se dobro 
znašle tudi na brezpotjih. 
Tekmovalci so bili 
hitri, spretni in dobro 
podkovani v poznavanju 
naše pokrajine. Rezultati so bili zelo tesni. 

Naša ekipa  v sestavi: Viktor Drobnič, Ivan Ruparčič, Franc 
Vesel, Rina Arko in Milka Gornik se je dobro odrezala. Zasedli so 
4. mesto. Čestitamo!

NAČRT DELA V NASLEDNJEM TROMESEČJU 
2014
 V avgustu in septembru  je v načrtu kar nekaj dejavnosti:

• 2. 8.  –  srečanje upokojencev  PZDU Dolenjske in Bele 
krajine v Dolenjski Toplicah,
• 15. 8. – sodelovanje na prireditvi Tamburanje v Kostele
• 16. 8. –  pohod na Sveto goro in sodelovanje 
Upokojenskega pevskega zbora na otvoritvi razstave na 
Pleščih (Hrvaška),
• 30. 8. - srečanje jubilantov in piknik  za člane društva na 
balinišču v Sodražici,
• 3. 9. –  srečanje prostovoljk  v okviru projekta Starejši za 
starejše v Medvodah,
• 13. 9. – jesenski izlet na Ilirskobistriško območje,
• 29. 9. – nastop Upokojenskega  pevskega zbora na 
Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani  in ogled 
prireditve

Natančen program izleta bo pravočasno objavljen na 
oglasni deski. 



ŠOLA
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Ivan Sivec na OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
Piše: Učiteljica Tadeja Topolnik

Letošnji gost, ki je našim zvestim 
prijateljem knjige na OŠ dr. Ivan Prijatelj 
v torek, 6. 5. 2014, podelil priznanja za 
opravljeno bralno značko, je bil Ivan 
Sivec. Ivan Sivec je napisal kar 122 knjig, 
največ do sedaj, 2000 besedil za popevke 
in se nahaja na 4. ali 5. mestu med najbolj 
branimi slovenskimi še živečimi in 
pokojnimi pisatelji. Po njegovem romanu 
Pozabljeni zaklad je bil posnet celovečerni 
mladinski film z istim naslovom, ki si ga 
je ogledalo kar 25.000 gledalcev in je bil 
nagrajen z zlato rolo (najvišje priznanje 
za gledanost). Njegov knjižni opus 
obsega tako dela za mladino (približno 
polovica del), kot za odrasle. Napisal 
je: zgodovinske, biografske, socialno-
psihološke in pustolovske romane, 2 
monografiji o narodno-zabavni glasbi itn. 
Več o Sivcu si lahko preberete na njegovi 
spletni strani www.ivan.sivec.net. Učenci 
POŠ Sv. Gregor pod mentorstvom Ane 
Porenta so na podelitvi uprizorili pravljico 
Frana Levstika Kdo je napravil Vidku 
srajčico, učenci gledališko-ustvarjalnega 
krožka (od 7. do 9. razreda) pod mojim 
mentorstvom pa priredbo Sivčeve 

kulturne kriminalke Izgubljeni Prešeren. 
Prireditev je bila obarvana tudi z narodno-
zabavnima točkama, saj je avtor oboževalec 
in soustvarjalec omenjene zvrsti glasbe. 
Alojzij Debeljak in Jože Kožar sta raztegnila 
meh ter tako razgibala podelitev priznanj. 

V nagovoru učencem je pisatelj 
pripovedoval o svojih potovanjih: na 
Aljasko, v Avstralijo in Novo Zeladijo; 
kako je obiskal kraje, ki so povezani s 
Prešernom; kako se je prvič zaljubil; kako 
je pisal pismo Brigitte Bardot in kako sta 
nastali njegovi deli Zadnji mega žur in Noč 
po mega žuru. Zanimivo se nam je zdelo, 
da sta deli nastali na podlagi pogovora s 
psihiatrinjo in mamo samomorilca, torej 
na podlagi resničnih življenjskih izpovedi. 
Iz njegovih besed se je čutilo iskreno 
spoštovanje do ustvarjalnosti Franceta 
Prešerna, ki mu je posvetil tri svoja knjižna 
dela: Ribčev dohtar, Izgubljeni Prešeren in 
delo o Juliji Primic. Prešernovo življenje 
po njegovih besedah ni nikoli »dokončno 
napisano in odkrito«. Ivan Sivec je bil 
že kot osnovnošolec in srednješolec 
navdušen nad branjem knjig; prebiral je 
tako slovenske klasike: Jurčiča, Kersnika, 

Pozdrav počitnicam
Piše: Katarina Zbačnik, vodja prireditve; foto: arhiv OŠ

V torek, 24. 6. 2014, so se učenci zbrali v novi športni dvorani z namenom, da 
proslavijo dan državnosti, se poslovijo od iztekajočega šolskega leta in odidejo 
počitniškim dogodivščinam naproti.

Prvi del prireditve je bil posvečen 
dnevu državnosti, in tako so učenci 
predmetne stopnje najprej prisluhnili 
slovenski himni, ki so jo zapeli pevci 
šolskega pevskega zbora. Učenci 8. 
razreda pa so z nami delili svoje misli 
in razmišljanja o državi in domovini.  
Njihova razmišljanja so bila zelo 
zanimiva, saj so ugotovili, da domovina 

pomeni dom, državo, v kateri si se rodil, kraj, kjer imaš sorodnike in prijatelje in 
da brez ljudi ni domovine. Šolski pevski zbor pa nas je s pesmijo Tinkare Kovač 
Spet in spet spomnil, da tudi moderna 
slovenska pesem seže preko meja 
Slovenije.

Drugi del prireditve pa je bil 
namenjen prihajajočim počitnicam. S 
svojo točko so se predstavili vsi razredi. 6. 
razred je zaigral igro Pozdrav počitnicam, 
v kateri so razmišljali, kam oditi na 

zaključni izlet. Učenci 7. razreda so izpolnjevali 
glasbene želje in nam povedali zgodbo, učenke 8. 
razreda pa so zapele znano Tajčino pesem Hajde 
da ludujemo ove noči. Predstavili so se nam tudi 
učenci s plesno točko, prav tako pa ni manjkal zvok 
harmonike. Učence je nagovorila tudi ravnateljica 
Majda Kovačič Cimperman, ki je najbolj zaslužnim 
učencem podelila priznanja in pohvalila učence, ki 
imajo vse predmete zaključeno z odlično oceno. 
Učencem in učiteljem pa je namenila tudi nekaj 
besed namenjenih počitniškim dnem. 

Za konec sta povezovalca prireditve učencem 
dala nekaj navodil za preživljanje počitnic, ki jih je 
v svoji pesmi Kaj moraš med počitnicami storiti? 
zapisal pesnik Feri Lainšček:

Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,

da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam natančno dneve 
prešteti

in vsak dan moraš nekaj
hoteti,
želeti,
početi.

Tavčarja, kot tudi tuje avtorje, še posebej 
sta mu bila pri srcu francoski pisatelj Jules 
Verne s svojimi znanstvenofantastičnimi 
pripovedmi in ameriški pisatelj Jack 
London z zgodbami s severa in Aljaske.

Na matični šoli je bralno značko od 
prvega do devetega razreda opravilo 157 
učencev, in sicer v 1. razredu -  22 (100%); 
v 2. razredu - 22 (100%); v 3. razredu - 
20 (100%); v 4. razredu - 19 (90%); v 
5. razredu -  11 (65%), v 6. razredu - 20 
(66%), v 7. razredu  18 (90%), v 8. razredu  
13 (62%) in 9. razredu -12 (63%), na POŠ 
Sv. Gregor so opravili BZ vsi učenci.

Ivanu Sivcu se v imenu vseh pedagoških 
delavcev in učencev naše šole iskreno 
zahvaljujem ter mu želim še veliko tako 
odličnih nastopov in uspehov v življenju.
Ravno tako čestitam vsem učenkam in 
učencem, ki so letos opravili bralno značko 
ter jim želim, da vztrajajo in hodijo še 
naprej v življenju s knjigo v roki. 

Kot je dejal I. Sivec »Vsak stik človeka 
bogati«. Knjige so odraz človeških stikov, 
zato se držimo njegovega nasveta, naj nas 
knjige združujejo in čim več berimo.  
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Ob koncu 9. razreda župan že vrsto let sprejme v prostorih Občine učence, 
ki so v vseh osnovnošolskih letih dosegli odličen uspeh. Letos je bilo takih 7 
učencev, dva od njih iz Slemen, ostali pa so naši občani. 

Učenci Nina Benčina, Kristjan Kovač, Rebeka Mihelič, Mark Modic, Zala 
Prijatelj, Eva Monika Starc in Blaž Zgonec so se srečanja z županom udeležili 
z razredničarko Tadejo Topolnik in ravnateljico Majdo Kovačič Cimperman. 
Župan je ob tej priložnosti povedal, da sta bila s Topolnikovo sošolca v Gimnaziji 
Želimlje, kamor tudi danes odhaja po znanje precej otrok iz sodraške šole. Po 
klepetu je župan odličnjakom izročil knjižno darilo in vsem  zaželel uspešno 
nadaljnje šolanje. Svetoval jim je, naj izkoriščajo priložnosti in se čim več naučijo 
tudi z nabiranjem izkušenj, tako doma kot v tujini. 

Ob koncu 1. triletja
Letošnji tretješolci so po obdobju opisnega 
ocenjevanja prebili led in v tretji razred so 

znova prišle ocene. Razredničarka Milena je na zaključni 
prireditvi razreda staršem in otrokom dejala, da na svetu 

Letos šolsko leto zaključilo 7 odličnjakov
Tekst in foto: D.V.

Otroci iz skupine Levčki so se poslovili
Piše: Meta Hribar, foto: Primož Centa

Za nami je še eno šolsko leto. Bilo je veselo, delavno, zabavno, včasih naporno in tudi 
poredno. Verjamem, da je bilo za otroke brezskrbno in zanimivo. Hkrati pa upam, da je bilo 
tako, da se ga bodo radi spomnili. Za najstarejše otroke vrtca - Levčke je bilo to leto zadnje, ki 
so ga preživeli v vrtcu. 

Med letom smo počeli vse mogoče in o kakem dolgočasju res ne moremo govoriti. 
S pomočnico Brigito sva takoj septembra začeli odkrivati močna področja vsakega otroka 
posebej, jim na teh področjih zaupali posebne naloge ter jih poskušali čim bolj motivirati 
tam, kjer se niso čutili najbolj močni. Napredek vsakega posebej je bil velika motivacija za 
nadaljnje delo in veliko veselje, ki sva ga polivali na otroke. Najbrž so otroci to začutili in 
med nami je nastala neka posebna navezanost, ki jo je težko opisati. Prav posebej ponosna 
nanje sem bila ob praznovanju 50-letnice vrtca. Svoj nastop so izpeljali več kot odlično in 
Vivaldijevo Jesen shranili v svoje male glavice. 

Med letom so prek različnih dejavnosti in aktivnosti pridobili široko paleto znanja, ki 
so ga prek kviza predstavili staršem na zaključni prireditvi 16. 6. 2014. Otroci so poželi 
občudovanje, saj so se v kvizu zares izkazali z vsem, kar so si med letom zapomnili. Upam 
si trditi, da nekaterih stvari niso vedeli niti odrasli. Predstavili smo potek dneva v vrtcu in se 
poslovili s čisto svojo himno, ki je nastala v skupini. Med prepevanjem le te je potekla tudi 
kakšna solza, saj so začutili, da stopajo na novo, neznano pot.

Skupina je bila nekaj posebnega in zame izziv. 
Najbolj je ta izziv primerljiv z verzom Janeza 
Menarta:

Vrh gore je bel kažipot očem
in jasen dan žari od vsepovsod  
IN SREČA JE, DA JE PRED MANO POT,
IN TO DA VEM, DA SLAST JE V TEM, DA GREM. 

 Otroci zdaj uživajo zaslužene počitnice. Tu 
in tam se srečamo in obrazi se razlezejo v vesel 
nasmeh. Vsakega nasmeha ali objema sem vesela, ker pove več kot besede. Vse kar je napisal 
Menart, želim vsem mojim otrokom, mojim Levčkom: vedno pravi kažipot, vedno jasen dan, 
slast in srečo na novi poti. Srečno, moji Levčki!

še niso našli razreda, kjer bi bili vsi odlični, da pa imajo prav 
vsi otroci svoja področja, na katerih so lahko odlični. Hvala 
učiteljici Mileni, da je tri leta skrbno bdela nad našimi otroki. 
Njene besede so vedno spodbudne in res nikoli ne pozabi 
pohvaliti učencev. Takih učiteljev in učiteljic si res lahko samo 
želimo.  mama
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Uvajanje otroka v 
vrtec
Piše: Katarina Žagar, pom. ravnateljice za 
vrtec; foto: arhiv vrtca

Odhod otroka v vrtec je pomemben 
korak iz družine v zunanji svet. Običajno je 
otrok z vstopom v vrtec prvič za daljši čas 
ločen od oseb, na katere je najbolj navezan 
in potrebuje čas, da se navadi na nove osebe, 
nov prostor, nov dnevni ritem, drugačno 
prehrano, pravila …

Otroci se na te spremembe zelo različno 
odzovejo – nekateri se novemu okolju hitro 
prilagodijo, večina pa potrebuje nekaj časa. 
To, koliko časa bo otrok potreboval, da se 
bo privadil na vrtec, in kako se bo odzval, 
je odvisno od otrokove  starosti, otrokovih 
osebnostnih lastnosti, doživljanja staršev in 
značilnosti vrtca.

Težave s prilagajanjem
Odzivi otrok na nove okoliščine so 

lahko zelo različni. Vsak otrok svojo stisko 
in doživljanja ob prilagajanju na vrtec izraža 
na svoj način, običajno pa so ta različna 
vedenja pri otroku le prehodna. Pomembno 
je, da starši ne obupate in prekinete uvajanja 
(razen zaradi bolezni), saj vsaka prekinitev 
pomeni ponoven začetek uvajanja. 
Otrok bo v času uvajanja potreboval več 
potrpežljivosti, pozornosti in nežnosti, saj 
bo skušal nadoknaditi vašo odsotnost, kar je 
lahko za vas zelo naporno.

Postopno uvajanje
Starši si morate za uvajanje otroka v 

vrtec vzeti čas (nekaj dni dopusta), saj 
otroka ne boste mogli že prvi dan pustiti 
samega v vrtcu. Prvi dan boste – v skladu z 
dogovorom z vzgojiteljem – otroka pustili v 
vrtcu le krajši čas (nekaj minut ali pa kakšno 
uro) ali pa boste morda ves čas skupaj z 
njim v skupini. Pomembno je, da je čas med 
vašim odhodom in prihodom kratek, saj bo 
tako v prihodnjih dneh lažje zaupal, da boste 
potem, ko boste odšli, ponovno prišli ponj. 
Čas otrokovega bivanja v vrtcu boste potem 
postopoma lahko podaljševali, pri tem vam 
bo otrokov vzgojitelj v pomoč s svojim 
znanjem in izkušnjami. Pomembno pa si je 
zapomniti, da ni priporočljivo v prvih dneh 
oz. v prvem tednu otroka puščati v vrtcu cel 
dan, tudi če otrok ne kaže prilagoditvenih 
težav. Nekateri otroci se namreč na začetku 
ne odzovejo na spremembe ali pa stisko 
doživljajo le v sebi, težave pa se pokažejo 
šele kasneje.

Otroku omogočite, da s seboj v 
vrtec prinese tudi svojo ljubkovalno 
igračo, dudo ali drugi predmet, ki mu 
veliko pomeni in s katerim se bo lahko 
potolažil. V primeru, da otrok zboli v 
času uvajanja in je zato dalj časa odsoten, 
se z vzgojiteljem dogovorite o poteku 
ponovnega uvajanja otroka v vrtec. Otrok 
bo v času uvajanja tudi doma potreboval 
več vaše pozornosti. Čeprav se je npr. 
pred tem že sam za določen čas zaigral, se 
vas bo morda prve dni uvajanja oklepal in 
bolj iskal vašo družbo. Možno pa je tudi, 
da vas bo zavračal in kazal, da vam zameri, 
vendar naj vam to ne vzame poguma pri 
uvajanju.

Kasneje je pomemben tudi stalen 
ritem prihodov v vrtec in odhodov, saj 
tako otrok pridobi občutek varnosti in 
zaupanje. Držite obljubo in prihajajte 
po otroka ob dogovorjenem času. Slovo 
od otroka naj bo kratko, saj se večina 
ob dolgem slovesu težje loči od staršev. 
Predvsem otroka ne sprašujte, ali je 
žalosten, ali želi ostati v vrtcu … Ne dajte 
otroku možnosti, da se odloča namesto 
vas, saj tega ne zmore. To bo samo 
podaljšalo njegovo prilagajanje.

Pred vstopom v vrtec
Pomembno je, da se na otrokov vstop 

v vrtec  dobro pripravite predvsem starši. 
Če tudi starši doživljate stisko, je prav, da 
se o tem pogovorite z otrokovim bodočim 
vzgojiteljem. Zelo pomembno je, da starši 
sami sprejmete vrtec, pridobite zaupanje 
in da vrtca ne doživljate negativno, saj ta 
svoja občutja prenašate na otroka.

Starši lahko že pred vključitvijo tudi 
sami prispevate k boljši pripravi otroka na 
vrtec. Vzemite si čas in pokažite otroku 
svojo brezpogojno ljubezen. Enako kot 
pri odraslih bo tudi otroku pogovor veliko 
pomenil. Razložite mu, zakaj ga vozite 
v vrtec, tudi večkrat, če je to potrebno, 

in malček bo zelo dobro razumel, kaj mu 
želite sporočiti. Bodite več v njegovi bližini 
in mu izkazujte svojo naklonjenost, večkrat 
ga vzemite v naročje. Smeh je pol zdravja, 
pravi star pregovor, in enako poskusite tudi 
pri svojem otroku. Čeprav gre navidezno 
vse narobe, ga poskusite spraviti v smeh. 

Pred uvajanjem in v času uvajanja bodite 
pozorni na to, da v otrokovem življenju ne 
bo še drugih dodatnih sprememb. V tem 
času npr. ne jemljite dude, ne odvajajte 
ga od plenic, ne spreminjajte otrokovega 
domovanja, družinskih navad …

Sodelovanje med vrtcem 
in družino

Sodelovanje med vzgojiteljico in 
pomočnico vzgojiteljice v oddelku ter 
starši je izredno pomembno za čim 
boljše uvajanje otroka v vrtec. Že pred 
vstopom otroka v vrtec boste imeli 
priložnost, da se na roditeljskem sestanku 
spoznate z otrokovo vzgojiteljico, ki vam 
bo tudi natančneje pojasnila, kako bo 
potekalo uvajanje, odgovorila vam bo na 
vaša vprašanja ali skrbi v zvezi s tem. Z 
vzgojiteljico se boste lahko dogovorili, 
kdaj in kdo bo uvajal otroka, kako ga boste 
postopoma vključevali in podaljševali 
njegovo samostojno bivanje v vrtcu, kako 
in kdaj se boste poslovili od otroka, kakšna 
je vaša vloga, če boste z otrokom skupaj 
prisotni v skupini. Vzgojiteljici boste 
povedali, kakšne so otrokove navade, katera 
je njegova najljubša igrača, dejavnost, kako 
ga pomirite oz. potolažite in opozorili tudi 
na morebitne zdravstvene posebnosti ter 
vprašali kar vas še posebej zanima.

Vključitev otroka v skupino in dobro 
počutje otroka v vrtcu sta pomembna za 
otrokovo celotno predšolsko obdobje.

Spoštovani starši, vsi v vrtcu želimo, 
da bi se vi in vaš otrok pri nas najbolje 
počutili, zato upamo, da bo obdobje 
uvajanja potekalo uspešno.
Literatura:
Educa XX, 2/3, str. 6-11 • Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2004). 
Razvojna psihologija. Ljubljana: NUK. • Vzgojiteljica XIV, št. 4, str. 6-7
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Lionsi povezujemo in pomagamo
Piše: Dr. Tatjana Devjak, predsednica Lions kluba Ribnica

Lions klub Ribnica smo ljudje, ki verjamemo, da s skupnim delom in kančkom 
truda lahko marsikomu pomagamo, ljudem olajšamo trenutke, ko se počutijo 
sami in nemočni ter sočloveku podarimo upanje v boljši jutri. Pomagati želimo, 
ker to lahko in ker verjamemo, da skupaj zmoremo več!«

Lions klub Ribnica letos zaznamuje 
15-letnico obstoja, uspešnega delovanja in 
izpolnjevanja humanitarnega poslanstva. 
V letih od nastanka do danes je Lions klub 
Ribnica uspešno izpeljal več humanitarnih 
akcij. Sredstva, ki smo jih zbrali, smo 
namenili družinam, posameznikom in 
organizacijam; pomagali smo mnogim, 
ki so se tako ali drugače znašli v stiski 
ali celo na robu preživetja. Ob nastanku 
Lions kluba Ribnica so njegovi ustanovni 
člani sklenili, da bodo s humanitarnimi 
akcijami pomagali predvsem ljudem iz 
svoje okolice. V današnjem času, v času 
gospodarske krize, ko se je raven kakovosti 
življenja tudi v naših krajih znižala, pa se 
člani Lions kluba Ribnica zavzemamo 
predvsem za otroke in jim na tak ali 
drugačen način poskušamo omogočiti 
vsaj za kanček prijetnejše otroštvo. Ker 
je naše poslanstvo pomagati ljudem, ki 

pomoč potrebujejo, smo izpeljali že več 
akcij z namenom izboljšanja bivanjskega 
okolja in sofinanciranja nakupa opreme 
za dobrobit ljudi, ki živijo na območju 
občin Ribnica, Velike Lašče in Sodražica. 
V preteklosti smo podelili denarne pomoči 
nadarjenim glasbenikom, športnikom, 
dijakom in študentom. Cilj 
lionizma je tudi prijateljstvo in to 
prijateljstvo v pravem pomenu 
besede. Prijatelja ne zapustiš v 
stiski in takrat, ko mu razmere in 
usoda določijo drugačen položaj 
na družbeni lestvici. Zavedamo 
se, da marsikdaj pomagajo samo 
dobra beseda, razumevanje, 
stisk roke. Naše izhodišče je, da 
se uveljavljamo v zasebnem in javnem 
življenju, da smo zavezani visokim etičnim 
načelom in spodbujanju prostovoljnega 
dela za skupnost. Večina nas je vključena v 

poslovni svet pa tudi v politično življenje. 
Od pripadnikov ideje lionizma lahko 
pričakujemo, da bodo vedno in povsod 
odgovorno delali, uveljavljali humane ideje 
in cilje ter spodbujali tiste dejavnosti, ki 
zmanjšujejo stisko posameznikom in ki 
veliko ljudem odpirajo svet v kakovostnejše 
življenje. V letošnjem lionističnem letu 
smo izvedli kar nekaj pomembnih akcij; 
naj omenim najodmevnejše: interna 
predavanja, Plakat miru, dobrodelni 
koncert in dobrodelni ples. Na rednih 
srečanjih smo uvedli novost – interna 
predavanja Člani kluba se predstavijo. 
Duška Hočevar Mihelič nas je že večkrat 
razvajala z branjem svojih pesmi, Matjaž 

Jevšnikar nam je pričaral glasbene trenutke 
z igranjem na trobento, zdravnica Alenka 
Žagar nam je pripravila predavanje na temo 
virusi in bakterije, Staš Škrabec pa nas je 
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Porajajoča se pismenost
Piše: Katarina Žagar, koordinator projekta

Porajajoča se pismenost so spretnosti, znanje ter vedenja, ki 
so predstopnja formalnega branja in pisanja. Obdobje zgodnjega 
otroštva je ključno v razvoju porajajoče se pismenosti.

Drugo leto zapored smo v sodraškem vrtcu vključeni v 
projekt Porajajoča se pismenost. Prvo leto sta se za sodelovanje 
previdno odločili vzgojiteljici skupin najstarejših otrok. Za cilj 
smo si zadali izboljšanje glasovnega zavedanja otrok. To se 
pomembno povezuje z učenjem branja. Otroci, ki so uspešnejši 
v prepoznavanju zlogov, glasov ali rim, se hitreje naučijo brati. V 
okviru projekta sta vzgojiteljici pripravili mnogo dejavnosti. Otroci 
so iskali rime, zlogovali imena, besede, predmete na sličicah …, 
iskali besede, imena na določen glas, določali (začetni, končni) 
glas v imenu, besedi in glaskovali imena, besede, predmete na 
sličicah, v prostoru …

Vzgojiteljici sta sistematično spremljali napredek otrok. 
Ob koncu šolskega leta se je v skupinah izboljšala  izgovorjava 
(tudi zaradi celoletnega sodelovanja  z logopedinjo). V iskanju 
rim so napredovali skoraj vsi otroci. Na splošno se je stanje na 
vseh področjih izboljšalo, ker smo h glasovnemu zavedanju  s 
projektom pristopili zelo sistematično.  Sodelovanje v projektu 
je pripomoglo k bolj načrtni izvedbi, predvsem pa so bili za nas  
pomembni zelo pozitivni končni rezultati. Otroci so doživljali 

jezik kot prijetno izkušnjo. Ker so bili sadovi projekta bogati, so 
se v preteklem šolskem letu za sodelovanje odločile vse strokovne 
delavke. Tokrat smo si za cilj zadale sistematično in načrtno 
uvajanje poezije. Strokovne delavke so otrokom prebirale oz. 
pripovedovale klasične in sodobne, domače in tuje pesmi in 
pesniške zbirke ob različnih delih dneva (vodene dejavnosti, 
posebna pesem ob hranjenju, previjanju, počitku …). Sodelovali 
smo z Ljudsko knjižnico in knjižničarko Anico Mohar, ki je enkrat 
mesečno v knjižnici otrokom posameznih skupin pripravljala 
urice poezije. Večkrat smo jo povabili tudi v vrtec. 17. aprila sta 
nas v vrtcu obiskali svetovalki iz Zavoda za šolstvo in hospitirali v 
oddelkih Čebelic pri vzgojiteljicah Dragici Lovšin in Simoni Lovšin 
in Zajčkov pri vzgojiteljicah Mirjam Peterlin in Tadeji Marolt. 
Spremljali sta izvajanje projekta v obeh oddelkih. Projekt smo 
zaključili z recitalom, na katerem se je vsaka skupina predstavila z 
nekaj deklamacijami. K poslušanju smo povabili tudi gospo Anico. 

Otroci so se v okviru  projekta seznanili in spoznali veliko 
otroške poezije in se marsikatero deklamacijo naučili tudi na 
pamet. Ob tem so uživali, se zabavali, iskali rime, se igrali različne 
glasovne in besedne igre ter pri tem doživljali zvočnost in ritem 
in si bogatili besedni zaklad. K projektu bomo pristopili tudi 
v naslednjem šolskem letu. Cilje si bomo zadali septembra. 
Vsekakor si želimo nadaljnjega sodelovanja s knjižničarko Anico 
Mohar, saj pri otrocih opažamo povečan interes za tisk, ki se kaže 
kot interes za dejavnosti, povezane z branjem in pisanjem. Ta pa je 
po raziskavah povezan s porajajočo se pismenostjo ter kasnejšim 
uspehom pri branju. 
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popeljal v poslovne vode s predstavitvijo 
dela Riko hiš. 

Izpeljali smo akcijo Plakat miru. Vsako 
leto so lions klubi z vsega sveta pokrovitelji 
mednarodnega likovnega natečaja 
Plakat miru, ki je v letošnjem šolskem 
letu nosil ime Naš svet, naša bodočnost. 
Na 26. mednarodni likovni natečaj so v 
različnih državah učenci, stari od 11 do 
13 let, ustvarjali na temo o miru. Otroci 
so se skozi svoja razmišljanja in občutenja 
izrazili z različnimi tehnikami in likovnimi 
deli. Letošnji projekt je vodila ravnateljica 
OŠ Franceta Prešerna iz Ribnice. Naj 
povemo, da smo bili letos v tej akciji 
zelo uspešni; pod pokroviteljstvom 
našega kluba in mentorstvom profesorice 
Katarine Drobnič je učenka OŠ Franceta 
Prešerna iz Ribnice Pia Polovič prejela 
prvo nagrado. V nedeljo, 9. marca, smo 
izpeljali dobrodelni koncert v Sodražici. 

Na tem dogodku, ki smo ga letos 
organizirali prvič, je dobrodelno sodelovalo 
več kot 120 nastopajočih; s prodajo 
vstopnic in sredstvi donatorjev smo zbrali 
7.500 evrov, sredstva pa na naš račun 
prihajajo tudi po koncertu in donatorji so 
nam do zdaj nakazali še dodatnih 1500 
evrov. Na spomin na ustanovni dogodek 
našega kluba (maj 1999) vsako leto 
organiziramo dobrodelni ples, Charter 
night, ki je navadno vsakoletna največja 
in najodmevnejša akcija lions klubov, 
tudi našega. Charter night zadnja leta 
organiziramo na Turjaškem gradu. Namen 
prireditve je srečanje članov in prijateljev 
lions klubov, hkrati pa je v ospredju 
dobrodelnost z zbiranjem prostovoljnih 
prispevkov. S plesom na Turjaškem gradu 
smo zbrali okoli 2.000 evrov, skupno torej 
več kot 11.000 evrov. Lions klub in naš 
distrikt nimata ugleda sama po sebi. Ugled 

naših klubov in lions gibanja je odvisen od 
ugleda posameznikov, ki se združujejo v 
okviru skupne ideje. Naš ugled je odvisen 
predvsem od naših dejanj in aktivnosti. 
Zato vsem, ki ste nam pomagali in donirali 
– ISKRENA ZAHVALA.
Na pomoč so priskočili: Občina Ribnica, 
Občina Sodražica, Občina Velike Lašče, Radio 
Univox, Radio 1, Radio Zeleni val, Cvetličarna 
Požar, Gostilna Pri Kuklju, Okrepčevalnica 
Janez Škrabec, s.p., Kmetijska zadruga Velike 
Lašče, z.o.o., Pekarna Ajdič, Gostilna Ribn’čan, 
Dafin, d.o.o., Koving, d.o.o., Koviflex, d.o.o., 
Vibor, d.o.o., Riko, d.o.o., Inotherm, d.o.o., 
Lesoj, d.o.o., Šilc Trade, d.o.o., Yaskawa Ristro, 
d.o.o., Yaskawa Slovenija, d.o.o., Koving, d.o.o., 
R.M.International, d.o.o., Riko-team, d.o.o., 
Koviflex, d.o.o., Andotehna, d.o.o., Leokom, 
d.o.o., Lekarna Ribnica, Kuss, d.o.o. , Lenovo, 
d.o.o., Hidroinženiring, d.o.o., Tomislav Golob, 
s.p., Peskokop Kepa, d.o.o., Coma Commerce, 
d.o.o., K. Projekt L, d.o.o., Bitis, d.o.o., Mapri 
proasvalt, d.o.o., PS INOKS Peter Strajnar, s.p., 
Komunalne gradnje, d.o.o., HOC center, d.o.o.
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Sita iz žime
Iz smetišča zgodovine potegnil leta 2014: Danilo Šilc

Na odlično pripravljeni razstavi predmetov in 
slik iz življenja v našem kraju, zlasti v prvi polovici 
prejšnjega stoletja, ki je bila na Tržni dan, je bilo 
predstavljeno tudi sito in cedilo iz žime, ki je bilo 
opremljeno z naslednjim besedilom:

Ena od pomembnejše suhorobarske dejavnosti 
je sitarstvo, saj je bilo SITO do nedavno 
nepogrešljivo v vsakem gospodinjstvu in je zagotovo 
eden prvih človekovih izdelkov. Manj pa se pomisli 
na to, da je bilo sito iz žime – dlake konjskega repa, 
prva naprava, s katero je človek uspešno sejal moko, 
precejal tekočine, in še za marsikaj. 

Poleg sit, ki so dosegala velikost premera 
45 cm, so bila v široki uporabi tudi cedila v 
obliki »škrniclja«, ki so bila zelo praktična in so 
potrebovala zelo malo mreže. Center sitarstva je 
bil v Sodražici in širši okolici, kjer je bilo dobro razvito tudi obodarstvo, vitrarstvo 
in sorodne dejavnosti. Tkanino iz žime so za izdelavo sita krojile in z vitro izdelale 
nosilni obroček spretne delavke iz naselja ob zahodni trgovski cesti in so si pridobile 
naziv - žimarice. Danes se ta naselbina imenuje: ŽIMARICE.

V Sloveniji se je tkalstvo iz žime razvilo na Gorenjskem, zlasti od Škofje Loke do 
Kamnika ter pokrivalo tudi potrebe sosednjih dežel. Žimo so kupovali od trgovcev 
iz vzhoda, saj je bila tista od mongolskih konj najbolj uporabna. Večina mrež je bila 
tkanih v naravnih barvah, vedno več pa je bilo tkanih v štiribarvnem karirastem 
vzorcu.

Gorenjski muzej ima dobro urejeno področje žimarstva, v celotni ribniški dolini 
pa ni bilo doslej najti niti enega izdelka ali zapisa iz tega področja, čeprav je bilo še 
v sredini prejšnjega stoletja žimnato sito ter cedilo za mleko, sadne sokove in druge 
občutljive snovi nepogrešljivo. Šeležice iz najlona (poliamid) in pozneje nerjaveče 
kovinske žice so spodrinile žimo.

Kot nekdanji suhorobar in zdomar sem zadnje primerke žimnatih sit prodal leta 
l954 v daljni Slavoniji.

Muzejski primerek sita in 
cedila izdelal: Franc Košir

Tourbus Radia 1 v 
Sodražici
Piše: D.V., foto: arhiv Radia 1

Avtobus Radia 1, ki je tri tedne potoval po 
Sloveniji, je svojo turnejo zaključil 30. maja v 
Sodražici. Za dobro jutro je poslušalcem v živo 
zaigral domači Band K-Rocks in takoj dvignil 
razpoloženje na pravi nivo. Na avtobusu Radia 
1 je vsak obiskovalec lahko dobil brezplačno 
kavo in kakšno čokoladico, manjši in večji 
otroci pa so se obložili z avtogrami Denisa 
Avdiča, Ivjane Banić ter še koga.



KULTURA

Nejc Lavrič - Suhorobarski prvakLesar, Šavron, Lavrič

Najmlajši tekmovalci
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22. srečanje harmonikarjev - Urška 2014
Piše: Marko Modrej, foto: Drago Košir

Klub harmonikarjev Urška je v soboto, 2. avgusta, organiziral 
že tradicionalno, 22. tekmovanje harmonikarjev z diatonično 
harmoniko, ki je bilo pred gostilno Urška v Zamostcu pri 
Sodražici. Uvodne besede je zbranim namenil župan občine 
Sodražica Blaž Milavec.

Tekmovanje, ki se ga je udeležilo preko 30 tekmovalcev 
(lani 22) je potekalo v štirih kategorijah. V kategoriji do 12 let 
je zmagala Larisa Mrše iz Prestranka, drugi je bil Miha Car iz 
Loškega Potoka, tretji Žiga Vergo iz Kočevja. V kategoriji od 
13 do 18 let je slavil Grega Skubic iz Plešivice pri Grosupljem, 
drugi je bil Benjamin Krhin iz Velikega Hriba, tretje mesto sta 
si razdelila Andraž Zaman iz Znojil in Martin Meglič iz Ivančne 
Gorice. V kategoriji od 18 do 50 let je zmagal Erik Šavron iz 
Grdin pri Kopru, ki je v tej kategoriji zmagal že prejšnja tri leta. 
Drugi je bil Domen Trobiš iz Šentjurja pri Celju, tretji Nejc 
Lavrič z Gore nad Sodražico. V kategoriji nad 50 let je znova 
zmagal Tone Klun (Španov Tone) iz Prigorice. Drugi je bil 

Branislav Truden iz Smeljevega, tretji Ivan Zavrl iz Lahovč. Tudi 
letos so izbrali naj harmonikarja Ribniške doline. V tej kategoriji so 
nastopili Žan Oražem iz Prigorice, Miha Car iz Loškega Potoka, Jože 

Kožar iz Žimaric ter Nejc Lavrič z Gore, ki 
je postal tudi tretji ‘Suhorobarski prvak’. 
Poleg tega so organizatorji izbrali še Naj 
godca Urška 2014. V skupnem seštevku 
točk je z največjim izkupičkom slavil Erik 
Šavron. Letos so ponovno izbirali pevske 
talente. Tekmovanje so poimenovali Urška 
talent 2014. Izbora so se udeležili: Lenča in 
Neja Debeljak iz Praproč nad Ortnekom, 
Ivan Čampa iz Sodražice, Gašper Štajnar 
iz Škofljice in Maks Ahčin iz Dobrepolja. S 
simboličnimi darili je bilo nagrajenih vseh 
pet.

Priznanja in nagrade je tudi letos izdelal domači rezbar Drago Košir. Z udeležbo, obiskom in 
potekom tekmovanja je bil zelo zadovoljen tudi predsednik Kluba harmonikarjev Urška Franc 
Lesar. Velik pečat prireditvi, ki je bila po nekaj letih znova zelo dobro obiskana, so dali ansambel 
Aplavz z voditeljem tekmovanja, gasilcem Sašem, ob njem pa je stala domačinka Manca Arko. 

Tekom dneva so se na 
avtobusu zvrstili vsi, ki so imeli 
kaj povedati v eter, seveda je 
svojo minuto dobil tudi župan. 

Šedržanke, znane po tem, da se 
na vsak tak dogodek še posebej 
pripravijo, so ponovno založile 
stojnico s svojim pecivom, 
Metod Pucelj pa si je za obisk 
tourbusa oprtal ribniško 
krošnjo. Tourbus so obiskali 
tudi otroci iz vrtca in šole, 
predvsem nižje razrede so na 
trg kar med poukom pospremile 
razredničarke in tako še posebej 
razveselile najmlajše.

Zna biti, da je obisk ekipe 
Radia 1 v Sodražici zakuhal 
»naš« Matej Košir, sicer 
sodelavec ekipe Radia 1. Poleg 
Sodražice je Radio 1 vozil še skozi 
Sevnico, Škofjo Loko, Cerknico, 
Novi Gorico, Črnomelj, 
Ljutomer, Ljubljano, Maribor, 
Novo mesto, Izolo, Ptuj, Radlje 
ob Dravi, Žužemberk in Celje. 

Na Gori posebna peta maša
Piše: Janez Arko, Gora – DSO Hrib

V nedeljo, 27. 7. 2014, je bila na Gori posebna 
peta maša »Misa Criolla« s tipičnimi inštrumenti, 
glas latinske Amerike, v izvedbi gostujočega pevskega 
zbora »Voz Latina«. Pevski zbor deluje v okviru 
Latinsko Ameriškega združenja, ki deluje v Cremoni 
v Italiji. Na Goro jih je pripeljala Gabriela Maglia, 
hči naše sovaščanke. Gabriela, ki ji Gorniki pravimo 
Bregarjeva Jelka, je vsako leto prihajala s starši na 
Goro, tako da tudi dobro govori slovensko. 

Mašo je vodil naš župnijski upravitelj gospod 
Anton Dobrovoljc in na hitro uskladil program z gostujočim zborom, tako da je vse lepo teklo. 
Zbor je s pesmijo prišel v cerkev, kjer jih je pozdravil domačin. Maša je bila lepo obiskana, po maši 
pa je bilo pred cerkvijo še družabno srečanje, kjer smo poklepetali z gosti. Jelka, ki je bila tudi za 
prevajalko, se je za pomoč pri izvedbi nastopa na Gori zahvalila Občini Sodražica. Gorniki pa smo 
se za odličen nastop zbora zahvalili z velikim aplavzom. Gostujoči zbor je en dan prej nastopil v 
Ljubljani v eni od frančiškanskih cerkva.



ŠEDRŽANKE
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Letošnji Psoglavski dnevi, deseti po vrsti, so se zaključili s Tržnim dnem, ki se je 
prebudil v sveže, sončno, nedeljsko jutro. Vreme nam je bilo res naklonjeno, zato 
ni manjkalo dobre volje in veselja do dela. Šedržanke smo urno zavihale rokave že 
v zgodnjih jutranjih urah. Na štedilniku je brbotala trojka, na trgu se je postavljala 
stojnica s slanim pecivom in mafini, poleg pa preprost kuhinjski kotiček za pripravo 
šedržkih štrukljev. Dan prej smo pod budnim očesom Nirmale pripravile torto 
velikanko. Za deseto obletnico, seveda. Čast prvega reza v sladko dobroto je pripadala 
županu, zatem pa je kot blisk, poniknila v ustih gostov in ostalih obiskovalcev. Ker je 
sladica nastajala na nam zelo zanimiv način, smo se odločile, da vam jo z receptom 
in fotografijami predstavimo.

Za nami je tako še en Tržni dan. Me smo se potrudile po svojih najboljših močeh 
in upamo, da ste se tudi vi dobro imeli.
                                   
SADNO ČOKOLADNA TORTA
Potrebujemo:

BISKVIT
Suhe sestavine:
200 g moke
3/4 zavitka pecilnega praška
pol žličke jedilne sode
3 žlice kakava

Mokre sestavine:
260 ml mleka
200 ml jogurta
100 g sladkorja
4 žlice olja
4 žlice marelične marmelade
ščep soli
2 vanilin sladkorja

Kaj so pripravile Šedržanke za Tržni dan?
Recept je prispevala Nirmala Prema, fotografije: Slava Arko in Štefka Joras

Priprava:
•  V dveh posodah pripravimo mešanici za biskvit. Mokrim 
sestavinam dodamo suhe. Premešamo. V pekač položimo 
peki papir, ga rahlo namastimo in vsebino razmažemo 
po njem. Masa zadostuje za dva pekača. Pečemo 10-
12 minut na 1700C. Ohlajen biskvit namažemo najprej s 
čokoladnim nato pa še s sadnim nadevom.
•  Čokoladni nadev naredimo tako, da čokolado stopimo 
nad paro in ohlajeni, še tekoči na rahlo vmešamo stepeno 
smetano. Nadeva ne porabimo v celoti, del ga prihranimo 
za končno oblikovanje torte.
•  Pripravimo še sadni nadev. Vodo in sadje zavremo. Pred 
tem si pripravimo mešanico sladkorja in gustina z malo 
vode, ki smo jo vzeli od osnovne količine. Zakuhamo med 
sadje. Vre naj približno 2 minuti. Ohladimo in na rahlo 
primešamo stepeno smetano.
•  Namazan biskvit razrežemo po daljši stranici na enako 
široke trakove /okrog 6 cm/.
Prvi trak zvijemo v »polža« in ga položimo na pripravljen 
desertni krožnik pokončno na sredino. Vsak naslednji trak 
pa spretno ovijamo okrog njega. Ko porabimo vse trakove, 
dobljeno torto še premažemo s preostalim čokoladnim 
nadevom in okrasimo po svojem okusu.

NADEV
Čokoladni:
½ l stepene smetane
200 g čokolade za kuhanje

Sadni:
400 g zamrznjenih višenj 
ali katerega drugega sadja
100 g gustina
200 g sladkorja
¾ l vode
250 ml stepene smetane

Vabilo na 9. veteranski pohod 
13. 9. 2014
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ribnica 
organizira v soboto, 13. 9. 2014, svoj 9. pohod po zahodnem 
delu ribniške doline. Zbor pohoda bo ob 7:50 uri v parku 
kulturnikov v ribniškem gradu. Pred pohodom si bomo 
v ribniškem gradu ogledali muzej suhe robe in tudi druge 
zgodovinske in naravne znamenitosti. Po ogledu v gradu 
nas bo pot vodila v Sajevec, kjer si bomo ogledali pripravo 
in izdelavo izdelka suhe robe pri Francetu Jakliču. Pot bomo 
nadaljevali v vas Ravni Dol, kjer si bomo ogledali Etno hišo 

pri Ivanu Šegi. Pri Novi Štifti si bomo ogledali cerkev in 
morda poslušali zgodovino nastanka cerkve. Sledi okrepčilo. 
Predvidoma ob 13:00 se bomo ustavili v Brežah pri Makšarju 
za krajši oddih in pijačo. Med 14:00 in 14:30 bomo prišli na 
izhodišče, kjer nas bo čakal topel obrok in pijača. Predvideni 
čas pohoda s postanki je približno 5-6 ur. Startnine ni. 
Pohodne palice so zaželene.
Organizator naproša pohodnike, da se predhodno številčno 
prijavijo zaradi lažje organizacije pohoda do 9. 9. 2014, na 
GSM 031 427 157.  
V primeru izredno slabega vremena bo pohod odpovedan. 
Prijazno vabljeni!                                                   

Za OZVVS Borut Kozina                                               

Nasvet:

Sadno kremo lahko 

pripravimo dan prej, le 

smetano primešamo šele 

pred uporabo. Sestavine 

lahko uporabimo tudi za 

pripravo rulade.



VETERANI
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13. športne igre veteranov
Za OZVVS  Ribnica, Borut Kozina, foto.: Ludvik Zalar   

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je 14. 6. 2014 
organizirala 13. športne igre veteranov vojne za Slovenijo 
in veteranov Združenja policijskih društev SEVER. 13. 
veteranskih športnih iger ZVVS in veteranov SEVER, ki so bile 
v Šmarju pri Jelšah smo se udeležili tudi veterani iz OZVVS 
Ribnica. Kljub pravočasnemu povabilu članom za udeležbo 
in prijavo na športne igre v občinskem glasilu Rešeto nismo 
dobili želenih prijav članov za udeležbo na športnih igrah. 

Na 13. veteranskih 
športnih igrah je bilo ponovno 
uvedena disciplina v pikadu in 
na novo disciplina, med šolske 
bombe v cilj na treh razdaljah. 
Dve nekdanji disciplini sta bili 
na teh igrah ukinjeni, in sicer 
kegljanje in orientacijski  tek.

Člani OZVVS Ribnica 
smo tekmovali - nastopili v 
štirih disciplinah od šestih, 
kjer smo dosegli različne rezultate. V košarki trojke je naša 
ekipa zasedla 6. mesto, v pikadu 15. mesto, v streljanju z 
zračno puško 16. mesto in v metu šolske bombe v cilj 17. 
mesto med 36 ekipami. Naša ekipa v košarki trojke je nastopila 
na vseh 13. igrah z isto postavo. Namen športnih iger je bil, 
poleg tekmovalnih rezultatov,  predvsem srečanje in druženje 
nastopajočih veteranov. Organizacija iger je bila zelo dobra in 
počutje nastopajočih veteranov v idiličnem okolju športnega 
igrišča Osnovne šole Šmarje pri Jelšah je bilo prijetno. Vidimo 
se na naslednjih igrah.  
                                      

Vseslovenski spominski pohod 
Po poti generala Maistra
Zapisal in sodeloval: Borut Kozina, foto: Dušan Nosan

Ob lepem vremenu smo se 7. junija 2014 veterani udeležili prijetnega 
vseslovenskega pohoda v spomin na generala Rudolfa Maistra - v Občini 
Benedikt v Slovenskih goricah. Pred pohodom smo se pohodniki zbrali 
na športnem šolskem igrišču OŠ v Benediktu. Pohoda se je udeležilo 
okoli 200 pohodnikov – veteranov, med njimi tudi pet članov in dve 
članici Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ribnica.

Pohodnike sta sprejela in pozdravila predsednik OZVVS 
Lenart Darko Škerget in župan Občine Benedikt Milan 
Gumzar. Župan Občine Benedikt  je v svojem pozdravnem 
nagovoru predstavil postopek odcepitve od nekdanje občine 
Lenart, kjer je UE Lenart in uspešen dosedanji razvoj nove 
Občine Benedikt. Pohodnikom sta oba govornika, ki sta 
nas tudi spremljala, zaželela lep pohod in prijetno počutje 
pri njih. Med pohodom smo se ustavili tudi pri izviru vode, 
ki vsebuje več železa in jo tudi poskusili. A večini okus 
omenjene in hvaljene železne vode ni prijal. Ustavili smo se 
še na kmečkem turizmu, kjer nas je zopet pozdravil župan 

Benedikta in predstavil 
domačo pesnico, ki nam je 
predstavila  svojo pesem. 
Vzdušje pohodnikov je bilo 
prijetno. Pohod  po lepi 
pokrajini Slovenskih goric 
s prijaznimi in uslužnimi 
domačini je bil nepozaben 
in nam bo ostal v lepem 
spominu. 
  

29. spominski pohod veteranov na Triglav, 11. in 12. 7. 2014  
Za OZVVS Borut Kozina, foto: Dušan Nosan

29. spominskega pohoda veteranov na Triglav se je udeležila 
tudi manjša skupina veteranov iz OZVVS Ribnica. Iz Ribnice se je 
skupina odpeljala 11. 7. ob 3:00 uri. Okrog 5:00 ure je že bila na 
Pokljuki in uredila, kar je bilo potrebno za pohod do 5:30. Ekipa 
je najprej odšla na pot proti Studoru in Vodnikovi koči, kjer je bil 
daljši počitek z zajtrkom iz nahrbtnika in 
s ponudbo čaja oskrbnice koče. Zaradi 
vremenskih razmer je bilo naročeno 
(tako je naročil organizator pohoda), da 
se tokrat ne bi šlo na Triglav pač pa na 
Kredarico.

Po postanku je ekipa pohodnikov 
nadaljevala pot proti Konjskemu sedlu, 
od koder je vodja naše ekipe poklical 
v dolino in nas obvestil, da gre naša 
skupina na Planiko, ker gredo tudi drugi 
pohodniki na Planiko, čeprav je bilo 
naročeno, da se gre na Kredarico.

Ko je naša skupina prišla h koči na Planiki, se je že zbralo večje 
število pohodnikov, kjer so čakali na odločitev za pohod na Triglav. 
V tem razmišljanju in  pripravi se je član naše pohodne ekipe odločil, 
da nadaljuje v smeri za Mali Triglav, ker je bilo na Malem Triglavu 

že videti pohodnike, ki so prihajali s Kredarice. Kmalu so mu sledili 
še drugi pohodniki izpred koče na Planiki. Brez posebnih težav 
(dan prej je padal sneg) so prišli pohodniki na Triglav okrog 13:20 
in na Kredarico ob 14:30, kjer je bil ob 15:00 uri pred Domom na 
Kredarici postroj praporščakov pohodnikov - veteranov ZVVS in 

veteranov Združenja SEVER. Sledila je 
svečanost s slavnostnim govornikom 
podpredsednikom policijskega Združenja 
veteranov Sever, Jožetom Mencinom.

Naslednji dan so pohodniki ob 6:20 
že sestopili s Kredarice in se po toplem 
obroku ob 12:30  na Rudnem polju, 
udeležili svečanega postroja pohodnikov 
in praporščakov s prapori pohodnikov. 
Skupno so se udeležili proslave in 
slovesnosti ob 13:30 na biatlonskem 
stadionu na Rudnem polju - Pokljuki. 
Slavnostni govornik je bil predsednik 

policijskih veteranov Združenja SEVER, dr. Tomaž Čas. Pohodniki 
so si vzeli še nekaj časa za druženje z veterani iz drugih Območnih 
združenj in drugimi obiskovalci slovesnosti na Pokljuki. V domače 
okolje so se naši pohodniki vrnili ob 18:00 uri.



ŠPORT

Junij, mesec prireditev v 
Plavalnem klubu Inles Ribnica

Ker je mesec junij že po značaju mesec zaključevanja vseh 
interesnih dejavnosti so tudi v Plavalnem  klubu Inles Ribnica 
pripravili dve zaključni prireditvi, ki sta bili odraz dela skozi 
celotno šolsko leto.

Prvo zaključno prireditev so pripravili za otroke plavalne 
šole, ki jo je letos zopet obiskovalo 150 otrok iz širše ribniške 
regije. Otrokom so podelili priznanja in nagrade za njihov trud 
in znanje pridobljeno skozi celotno šolsko leto. Od tega jih 
je skozi celotno šolsko leto tretjina splavala in se lahko sedaj  
varno kopajo v bazenih in na morju. 

Druga prireditev pa je bila Finalni plavalni večer, letos 
četrti po vrsti, ki je namenjen vsem plavalcem, plavalkam in 
ljubiteljem plavanja, ki želijo preizkusiti svoje znanje plavanja 
in spremljati lasten napredek skozi celotno leto.  V letošnji 
sezoni je na tekmovanju nastopilo preko 100 plavalcev. 
Najmlajši nastopajoči so bili stari 4 leta in so samostojno 
odplavali eno dolžino bazena oziroma 25 metrov, najstarejši 
pa so že posegli v srednja leta. Letošnji zmagovalec je postal 
10-letni Klemen Topolnik, ki je prikazal največji napredek. 
Na drugo mesto se je uvrstila Julija Adamič in na tretje mesto 
Filip Čirovič. Vsi trije so se vključno z zadnjim tekmovanjem 
vseskozi izmenjavali v vodstvu in držali napetost vse do konca.

Z dejavnostmi pa se plavalna sezona v plavalnem klubu 
junija ne konča, vendar se nadaljuje z organizacijo aktivnih 
počitnic v juliju s pomočjo občine Ribnica. 

Plavalci in plavalke Plavalnega 
kluba Inles Ribnica zaključili 
uspešno sezono
Piše: Miha Koren, trener, foto: arhiv PK Inles Ribnica

Za  plavalci in plavalkami Plavalnega kluba Inles Ribnica je še ena 
uspešna plavalna sezona, ki  se je končala v juliju z nastopi na  državnih 
prvenstvih v  vseh starostnih kategorijah. Plavalci in plavalke so se na 
zmagovalni oder povzpeli osemindvajsetkrat, Enajstkrat na najvišjo 
stopniško, sedemkrat na drugo in desetkrat na tretjo stopničko.

Prvi so sezono končali 
najmlajši plavalci z državnim 
prvenstvom v Brestanici. 
Zmage v mlajši kategoriji sta 
se veselila Maja Levstek in Vid 
Lovšin, oba v nastopu na 50 
m delfin. Odlično je nastopala 
celotna ekipa, ki je skupno 
osvojila sedmo mesto med 
petindvajsetimi slovenskimi plavalnimi klubi. Pomembno vlogo v 
ekipi je imel tudi Sodražan Miha Vetrih, ki se je konstantno uvrščal 
med  najboljše v prsni in prosti tehniki.

Za njimi so sezono zaključili 
plavalci in plavalke v kategoriji 
dečkov in deklic v kranjskem 
olimpijskem bazenu.  Na 
najvišjo stopničko se je povzpela 
Nadja Padar v disciplini 50 m in 
200 m prsno, druga je bila na 50 
m, 100 m in 200 m hrbtno ter 
100 m prsno. Slavila je tudi Ana 

Kastigar na 400 m in 800 m prosto, ter 400 m mešano. Na 200 m prosto 
pa je osvojila 3. mesto. Tretje mesto je osvojil tudi Gašper Hlebec med 
sprinterji na 50 m hrbtno. Odlično sta nastopala tudi Sodražana Jan in 
Staša Arko. Jan je osvojil tri nehvaležna četrta mesta, vendar vseeno 
postal najboljši posameznik v ribniški ekipi, ki je na koncu osvojila 
sedmo mesto med štiriindvajsetimi slovenskimi klubi.

Zadnji so prvenstvo 
končali še plavalci v 
kategoriji kadetov, mladincev 
in članov na Odprtem 
prvenstvu Slovenije v  
Ravnah na Koroškem, 
kjer so nastopili tudi češki, 
beloruski, srbski, hrvaški in 
estonski reprezentanti in 
reprezentantke. Ribniški 

plavalci so opravičili svoj renome ene najbolj perspektivnih ekip v 
Sloveniji in v kategoriji kadetov in mladincev osvojili lepo število 
medalj. V absolutni kategoriji sta na stopniške stopila Chad Andoljšek 
na 200 m hrbtno in  Jošt Pavlin na 200 m prsno. Med mladinci je slavil 
Tim Zobec na 50 m prsno, ter osvojil še tretje mesto na 100 m prsno. 
Chad je med mladinci osvojil drugo mesto na 50 m prosto, 100 m 
delfin in 200 m hrbtno, ter tretje mesto na 50 m delfin. Med kadeti se 
je trojne zmage veselil Jošt Pavlin na 50 m, 100 m in 200 m prsno. Na 
200 m prsno je Joštu le malo zmanjkalo do državnega rekorda. 
ČESTITAMO!

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D.O.O.

Hvala podjetju Inotherm, da smo lahko peljali 40 otrok 
zastonj na morje in za dodatno žepnino, s katero so otroci 
lahko šli na izlet z ladjico do Kopra in na sladoled. Bilo je 
lepo.
Poleg desetdnevnega letovanja na Debelem Rtiču je Rdeči 
križ Ribnica organiziral že trinajsti Tabor mladih, ki je 
potekal v Osilnici in se ga je udeležilo 12 otrok. 

Rdeči križ Slovenije, OE Ribnica
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KULTURA

V letošnjem tekmovanju je nastopilo dvanajst moštev. Igralo se je po enokrožnem 
sistemu. Letošnje prvenstvo je bilo nadvse zelo zanimivo, saj se vse do zadnje 
prvenstvene tekme ni vedelo, kdo bo letošnji prvak. To so letos spretno izkoristili 
igralci KMN KOT, ki so tako postali letošnji občinski prvaki.  Drugo mesto je pripadlo 
igralcem Slemen, ki so imeli vse v svojih rokah še na zadnji tekmi, a žal niso znali 
izkoristi ponujenega. Tretje mesto so osvojili Vodnarji, ki jim je kakšno mesto višje 
izpadlo iz rok v zadnjih dveh krogih. Četrti so bili igralci Gore, ki so tako ponovili lanski 
uspeh. Peto mesto je pripadlo igralcem iz Globeli, ki so bili kar rekorderji po izenačenih 
izidih, saj so kar šest krat igrali neodločeno, tako da bi ob malo bolj ugodnih rezultatih 
bili zagotovo še kakšno mesto višje, mesto za njimi pa najdemo ekipo Zapotoka. 
Igralci U-15 so osvojili sedmo mesto. Na osmem najdemo fante iz Dolenje vasi, ki so 

nosili ime New York. Na devetem mestu so 
tako kot na lanskem prvenstvu pristali igralci 
Zamostca. Na desetem mestu najdemo 
Veterane. Na predzadnjem mestu pa  so 
tako kot lani končali igralci Odpisanih. Na 
zadnjem dvanajstem mestu so končali mladi 
osnovnošolci, ki se s svojimi nogometnimi 
koraki šele spoznavajo. 

Najboljši igralec prvenstva je bil 
 Mihelič Dare (KMN Kot).
Najboljši vratar lige je postal 
 Marolt Domen (Globel).
Pokal za fair play pa je pripadel ekipi 
 OŠ Sodražica.
Za naj zadetek prvenstva sta poskrbela  
 Matelič Marko (U-15) in   
 Nedeljkovič Aleksander (Globel).

KMN KOT osvojil »OLMN Sodražica 2014«
Piše: Tadej Levstek, foto: Tadej Levstek

Zaključni pokal 
»Sodražica 2014«
Piše: Tadej Levstek, foto: Tadej Levstek

V torek, 5. 8. 2014, je potekal še pokal 
občine Sodražica, ki se je nadaljeval še v petek, 
8. 8. 2014, ko smo dobili še pokalnega prvaka. 

V polfinalnem delu so se med seboj pomerili 
igralci Kota (2:2), ki so šele po streljanju 
kazenskih strelov strli dober odpor igralcev 
z Gore, v drugem srečanju so igralci Globeli 
popolnoma  zasluženo izločili ekipo New York 
(3:0). V zadnjem srečanju pa je ekipa Vodnarja 
dokaj rutinirano opravila z igralci iz Zapotoka 
(5:1). Tako nam je ostal le še finalni del, kjer so se pomerile tri ekipe med seboj 
po sistemu vsak z vsakim (KMN Kot,  Globel in KMN Vodnar). Tokrat so 
največjo dnevno formo, borbenost in razpoloženje pokazali igralci Globeli, ki so 
tako postali letošnji pokalni prvaki, drugo mesto je pripadlo ekipi iz Kota in tretje 
igralcem KMN Vodnar.

Izbran je bil tudi najboljši strelec turnirja. Ta lovorika je pripadla Mateju 
Gregoriču iz ekipe KMN Vodnar.

Sledila je še končna podelitev praktičnih nagrad in pokalov najboljšim iz lige, 
ter na koncu še podelitev pokalov za pokal Sodražice. Tako je za nami še eno 
nadvse zanimivo nogometno poletje. 

KMN Kot

Končni vrsti red v pokalu:

1. mesto   GLOBEL
2. mesto   KMN KOT
3. mesto    KMN VODNAR
4. mesto    NEW YORK
5. mesto   GORA
6. mesto   ZAPOTOK

Vsem igralcem gredo vse čestitke 
za poštene boje, kajti vse je delovalo v 
duhu fair playa, za kar gre zasluga tudi 

sodnikoma Dušanu Andoljšku in Suadu Okiču, ki 
sta sodniško bedela nad ligo, kot seveda ne smem 
pozabiti alfe in omege tega tekmovanja Staneta 
Hočevarja, brez katerega bi si to tekmovanje kar 
težko predstavljali, kajti uspešno je organiziral 
in izpeljal že okroglo 20. sezono zapored, kar ni 
majhna stvar, zato še enkrat vse čestitke Stanetu za 
neumorno in neutrudno delo. 

Srečno in en lep športen pozdrav pa se vidimo v 
poletni ligi »OLMN Sodražica 2015«.
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KONČNA LESTVICA PO 11. KROGU:
Mesto Ekipa T Z R P DG GR Točke

1. KMN KOT 11 8 2 1 67:13 +54 26
2. SLEMENA 11 8 2 1 39:16 +31 26
3. KMN VODNAR 11 7 4 0 56:20 +36 25
4. GORA 11 7 3 1 50:17 +33 24
5. GLOBEL 11 4 6 1 37:12 +25 18
6. ZAPOTOK 11 5 1 5 29:25 +4 16
7. U-15 11 4 2 5 32:32 0 14
8. NEW YORK 11 4 1 6 27:32 -5 13
9. ZAMOSTEC 11 3 1 7 35:29 +6 10

10. VETERANI 11 2 2 7 19:38 -19 8
11. ODPISANI 11 2 0 9 23:60 -37 6
12. OSNOVNA ŠOLA 11 0 0 11 15:135 -120 0

Globel



ŠPORT

Hitrostno in štafetno balinanje
Piše: Miran Štupica, foto: Marko Matelič

V nedeljo, 22. 6. 2014, je Balinarski klub Drska Novo mesto organiziral prvenstvo 
Dolenjske območne balinarske zveze v hitrostnem in štafetnem zbijanju. 
Naslov lanskoletnih prvakov je v obeh disciplinah ponovno odšel v Sodražico. 
Dvojni naslov prvaka Dolenjske je namreč ponovil Tadej Košmrlj, ki je v paru 
z Markom Mateličem zmagal v hitrostnem in  tudi v štafetnem zbijanju. Marko 
Matelič je osvojil tudi  tretje mesto v disciplini hitrostnega zbijanja.
 
VRSTNI RED V HITROSTNEM ZBIJANJU:
1. Tadej Košmrlj, BŠK Sodražica
2. Maks Vlašič, BŠK Sodček Kočevje
3. Marko Matelič, BŠK Sodražica
4. Damjan Martinčič, BK Krško
5. Marko Prah, BK Krško
6. Robert Kocjan, BK Drska NM
7. Aleš Žagar, BŠK Sodček Kočevje
8. Gojko Mišura, BK Drska NM

Medobčinska liga v malem nogometu 
(MLMN) se nadaljuje konec avgusta po 
poletnem premoru
Piše: Jože Zidar, ŠD Extrem

Z zaključenim 12. krogom se tekmovanje za mesec in pol prekinja in se bo 
nadaljevalo zadnji petek v avgustu. Ekipe so v letošnji sezoni precej izenačene. Na 
vrhu lestvice je ekipa KMN Vodnar iz Loškega Potoka, ki je zabeležila same zmage 
in en poraz. V točkovanju Fair-Play trenutno vodi ekipa D.IN.S.D Okić Sodražica. 
Najboljši strelec je Klemen Pahulje (KMN Grafit) z doseženimi 14. zadetki, 
sledijo pa mu Klemen Duščak (KMN Velike Lašče) z 12. zadetki ter Miha Čampa 
(D.IN.S.D Okić Sodražica) in Miha Trdan (Pristava Bar Medved) s po 10. zadetki.
V jesenskem delu bo sledilo še 6 krogov, ki se bodo odvili od 29. avgusta do 3. 
oktobra. 

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

VRSTNI RED V ŠTAFETNEM ZBIJANJU:
1. BŠK Sodražica              (Košmrlj, Matelič)
2. BŠK Sodček Kočevje     (Vlašič, Žagar)
3. BK Krško                      (Martinčič, Prah)
4. BK Drska NM               (Mišura, Kocjan)

ŠPORTNO DRUŠTVO SODRAŽICA - 
SEKCIJA ZA TEK IN KOLESARSTVO V 

SODELOVANJU Z DOMOM NA TRAVNI 
GORI PRIREJA

15. KOLESARSKI MARATON 
»Po domovini rjavega medveda« 

in 7. KOLESARJENJE 
po Travni Gori

SOBOTA, 30. 8. 2014
Start 15. maratona bo ob 9.00 uri s trga v 
Sodražici (daljša varianta),  in ob 10.00 uri 
pred domom na Travni gori (krajša varianta), 
cilj pa pred domom na Travni gori med 12.00 
in 13.00 uro. 

Proga  poteka iz Sodražice preko Lipovšice, 
Podgore, Nove Štifte (asfaltno cestišče), 
Travne gore, mimo Ogenjce, preko 
Jelenovega žleba nazaj na Travno goro 
(makadamsko cestišče). Dolžina proge je cca 
25 km (daljša varianta) in cca 15 km (krajša 
varianta).

Startnina za udeležbo znaša 10 € (mlajši 
od 15 let v spremstvu odraslih 5 €) in se 
plača uro pred startom v Sodražici ali na 
Travni gori. Udeleženec, ki prevozi maraton 
v predvidenem času, prejme priznanje, 
toplo malico na cilju in osvežilne napitke na 
kontrolnih točkah (Travna gora, Jelenov Žleb, 
Travna gora).
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LESTVICA PO 12. KROGU
Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR TO

1 KMN Vodnar Loški Potok 10 9 0 1 42 15 +27 27
2 KMN Grafit 11 7 2 2 42 31 +11 23
3 D.IN.S.DOkić Sodražica 11 7 1 3 36 29 +7 22
4 KMN Kot & Hotel Pub 10 5 2 3 31 25 +6 17
5 Pristava Bar Medved 10 4 1 5 38 33 +5 13
6 KMN Velike Lašče 11 4 1 6 32 41 -9 13
7 Pristava Izlaty 11 2 2 7 23 36 -13 8
8 KMN Avtopralnica Petek 11 2 2 7 18 31 -13 8
9 Bar Vinija 11 1 3 7 23 44 -21 6

Vse novice, razporede, rezultate, lestvice in obvestila bo mogoče spremljati tudi 
preko interneta na naslovu mlmn.sd-extrem.si in na strani: 
www.facebook.com/mlmn2014.



OBVEŠČAMO

PRAVILA KOLESARSKEGA MARATONA
Udeleženci morajo biti starejši od 15 let. 
Mlajši udeleženci se lahko udeležijo vožnje v 
spremstvu odraslih.

I.  Ob prijavi prejme vsak udeleženec razpisni 
list in oštevilčen kontrolni karton, s katerim 
dokazuje, da je udeleženec maratona. 
Kontrolni karton mora vsak udeleženec 
pokazati in dati v potrditev na kontrolnih 
postajah (Travna gora, Jelenov Žleb, Travna 
gora-cilj)

II.  Udeleženci maratona vozijo na lastno 
odgovornost. Vozili bodo v skupini pod 
vodstvom vozil organizatorja, ki jih ni 
dovoljeno prehitevati. Udeleženci vozijo v 
skladu z cestno prometnimi predpisi, pazijo 
na nasprotni promet in upoštevajo navodila 
organizatorja. Na začelju kolesarske kolone 
bo vozilo reševalno vozilo ZD Ribnica in 
vozilo organizatorja. Med vožnjo ni dovoljeno 
nenadno ustavljanje, spreminjanje smeri ali 
drugo oviranje udeležencev.

III.  Organizator ne odgovarja za škodo, ki 
bi jo udeleženec povzročil sebi ali drugim. 
Vsi prijavljeni udeleženci (oštevilčeni razpisni 
list - plačana startnina) bodo nezgodno 
zavarovani. Uporaba zaščitne čelade je 
obvezna za vse udeležence maratona.
Morebitne okvare koles na progi udeleženci 
odpravijo sami. V kolikor okvare ni moč 
odpraviti udeleženec počaka spremljevalno 
vozilo, s katerim se odpelje do cilja. V tem 
primeru se šteje, da je maraton uspešno 
zaključil.

600 m
001 Sodražica, Grdodolščica

002 Križišče za Travno goro, Sodražico (zavijemo levo)

003 Dom na Travni gori KT1 in KT3 (START 2, CILJ, OKREPČEVALNICA)

012 Križišče Zadolje - Travna gora (zavijemo levo)

004 Križišče ˝Boštjanov štant˝ (vozimo naravnost)

011 Prevaglo (vozmo desno)

010 Križišče za Ogenjco (vozimo naravnost)

005 Križišče za Ogenjco (vozimo naravnost)
009 Križišče (zavijemo levo)

008 Jelenov žleb (KT2 - okrepčevalnica, zavijemo levo)

006 Križišče za Loški Potok (zavijemo levo)
007 Križišče za Glažuto - Grčarice (zavijemo levo)GPS posnetek proge maratona

Višinski profil proge maratona

IV.  S prihodom na start maratonci potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa 
in da se z njimi strinjajo. Organizator si pridržuje pravico, da pravila poteka 
maratona spremeni zaradi višje sile. Morebitne spremembe bodo objavljene 
pred startom. 
V primeru slabega vremena 
lahko organizator maraton 
odpove.
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Razpis za vpis v prvi letnik pletarske in 
lončarske šole Rokodelskega centra Ribnica

Pletarska in lončarska šola sta kontinuirani izobraževanji, ki trajata 
3 leta. Začetek izobraževanja je možen v prvem letniku in nato po 
stopnjah pridobivanje znanja o pletarstvu in lončarstvu. Po treh 
letih osvojite osnovna znanja, ki vam omogočijo pristop k izpitu za 

nacionalno poklicno kvalifikacijo 

(NPK) LONČAR/LONČARKA ali PLETAR/PLETARKA.
V prvem letniku PLETARSKE ŠOLE se boste naučili osnovnih znanj 
pletarstva. Osnovna materiala pri pletenju bosta vrbovo šibje in 
leskove vitre. Spoznali boste postopke pletarstva, od tega, kako 
poiskati les v gozdu, kako ga pravilno skladiščiti in obdelati s pomočjo 
orodij, do samega pletenja v končne izdelke: košek, otroško košarico, 
pehar, cekar in pladenj. Potekal bo ob sredah od 17. do 19. ure.  

V prvem letniku LONČARSKE ŠOLE se boste seznanili z 
različnimi vrstami gline, barvami za glino, ornamenti ter 
postopki ročne obdelave gline (oblikovanje iz kačic, trakov, 
valjanih plošč). Posamezne glinene dele boste pod vodstvom 
mentorice sestavljali v celoto. Izdelali boste vrč, skodelico, 
pekač, pladenj, štampiljko, ploščice, vazo in šatuljo s 
pokrovom. Potekal bo predvidoma ob sredah od 17. do 19. 
ure.
Šoli bosta potekali enkrat tedensko od oktobra 2014 do marca 
2015 po dve uri v določenem terminu. Cena pletarske in 
lončarske šole je 30 EUR mesečno ali 180 EUR.
Za več informacij in prijave, ki jih zbiramo do 15. 
septembra, smo vam na voljo na elektronski naslov info@
rokodelskicenter-ribnica.si, po telefonu 01/836 11 04 ali 
osebno v Rokodelskem centru od ponedeljka do petka med 
9. in 17. uro.

Lepo vabljeni k spremljanju dogajanja tudi na naši spletni 
strani www.rokodelskicenter-ribnica.si in na  

www.facebook.com/Rc Ribnica
Odpiralni čas: 
od PON do PET: 9. do 17. ure, v SOBOTO od 9. do 13. ure.



DOGAJANJE

Grajski večeri v Ribnici
Piše: Darja Vetrih, foto: arhiv TD Ribnica

Turistično društvo Ribnica pod taktirko vodje projekta Markom 
Modrejem si prizadeva popestriti poletne petkove večere v Ribnici, 
kar jim tudi dobro uspeva. Grajski večeri, ki se odvijajo že 7. leto, so 
postali znan in odmeven poletni festival, za kar je bilo potrebnega 
veliko dela, predvsem pa vztrajnosti. Z letošnjim programom 
se prireditev vse bolj postavlja ob bok tovrstnim, vendar večjim 
dogodkom v državi. V letu 2013 je prireditelj v osmih večerih 
zabeležil peko 10.000 obiskovalcev, letos se jih nadeja še več. V 
juliji so se tako na odru zvrstila Veroneška dekleta, ki so predstevila 
rusko glasbo in ples, Klapa 
Gallus z dalmatinsko 
pesmijo, Mini Cirkus Bufeto 
s klovnsko predstavo ter 
Revija folklornih skupin iz 
Slovenije. Avgusta so kot 
prvi napolnili prireditveni 
prostor Dan-D v akustični 
izvedbi, sledili pa so jim 
Barcelona Gipsy Klezmer 
Orchestra in Dixie šok band Ljubljana, oba v okviru mednarodnega 
poletnega festivala Poletje Imago Sloveniae. 

Letos lahko ujamete še dva Grajska večera, in sicer 22.8. bo 
na sporedu večer stand up komedije z Lucijo Čirović in njenimi 
gosti, 29.8. pa Policijski orkester z Matjažem Mrakom, ki bo igral 
najlepše melodije zadnjih 50 let.
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Maša za domovino
Piše: Jelka Pakiž, foto: Petra Marn

Na predvečer dneva državnosti, 24. junija, ob 19. uri je 
frančiškanski provincial p. Stane Zore daroval sveto mašo 
za domovino v cerkvi Marije Vnebovzete pri Novi Štifti ob 
somaševanju  p. Filipa in sodraškega župnika g. Francija Bizjaka ter 
bogoslovca Simona. S tem dogodkom smo obeležili spomin na 25. 
junij 1991, ko je Slovenija postala formalno neodvisna. Na ta dan 
je bila sprejeta Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna 
ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.

Sv. maša se je začela s slavnostnim sprevodom duhovnikov 
in ministrantov v spremstvu gasilcev iz sodraške in ribniške 
občine s svojimi prapori. P. Stane Zore je v svoji pridigi pozval 
vse prisotne, naj ljubimo in spoštujemo svojo domovino, naj 
zanjo molimo v svojih družinah, vsak na svojem delovnem mestu. 
Vsi smo poklicani, da prinašamo mir in Boga povsod kamorkoli 
nas bo vodila pot našega življenja. Molitev in življenje po božjih 
naukih je tista moč, ki nam bo dala upanje v boljše in srečnejše 
življenje tudi v naši domovini. S spodbudnimi besedami nas je ob 
koncu sv. daritve nagovoril tudi sodraški župan g. Blaž Milavec, 
ki nas je opozoril na problem, da smo se od začetnega veselja in 
vznesenosti kar nekoliko ohladili, in pridobitev svoje lastne države 
ne cenimo več tako močno, morda prav zaradi tega, ker smo si 
svojo domovino priborili (lahko bi rekli) z malo truda, saj je vojna 
trajala le 10 dni. Pa vendar so v njej mnogi tvegali svoja življenja in 
nekateri izmed njih tudi žrtvovali svoje življenje zanjo. Župan nam 
je dal za zgled gasilce, ki 
ob vseh elementarnih 
nesrečah, pa naj bo 
to ogenj, povodenj 
ali žled, ki sta letos 
pustošila po naši 
deželi, složno stopijo 
skupaj in pomagajo 
ljudem v njihovih 
stiskah in težavah. 
Tudi gasilci bi lahko 
rekli, naj ljudem pomagajo v naravnih nesrečah organizacije, ki so 
za to plačane, vendar se zavedajo svojega poslanstva in ne glede 
na uro ali dan nesebično priskočijo na pomoč vsem, ki jih v takih 
trenutkih potrebujejo. V kolikor bomo ljudje samo kritizirali in 
čakali na druge, da bodo kaj naredili, se stanje v naši državi ne 
bo premaknilo na bolje. Vsak po svojih zmožnostih in z božjo 
pomočjo si lahko ustvarimo boljši jutri v naši prelepi pa morda 
premalo cenjeni domovini. Sveti maši je sledil koncert vokalne 
skupine Candela iz Petrovč pri Žalcu. Njihovi začetki segajo 
v leto 2003, ko so se dekleta prvič predstavila na adventnem 
sejmu v Novem Celju. Prepevajo narodne, ljudske, zimzelene, 
ljubezenske, cerkvene pesmi … V desetih letih so imele številne 
nastope predvsem v Savinjski dolini, tokrat pa smo jih imeli 
priložnost prvič slišati tudi v našem kraju. Njihovo prelepo petje 
je obogatilo tudi bogoslužje, pri katerem so sodelovale. 

Praznični večer se je nadaljeval pod lipo v prijetnem klepetu 
ob dobrotah pridnih gospodinj in veselem prepevanju prisotnih, 
skupaj s čudovitimi pevkami še v pozne večerne ure. Ob tem je 
bilo začutiti Frančiškovo preprostost v druženju in veselje vseh, ki 
smo se udeležili tega slavnostnega dogodka.

Oratorij 2014
Pripravili: animatorji, foto: Žiga Lovšin

Tako kot vsako leto je tudi letos v Sodražici potekal 
Oratorij. Okoli sto otrok je v tednu od 30. 6. do 6. 7. 2014 vsak 
dan ob 10:00 prihajalo v župnišče, kjer smo z dvigom zastave 
in petjem himne začeli vsak dan posebej.

V času letošnjega Oratorija smo spoznavali svetega Petra, 
peli, ustvarjali, se igrali in zabavali. V četrtek smo se odpravili 
na Bled, kjer smo se z ladjicami odpeljali na otoček, se 
srečali s tamkajšnjim oratorijem, obiskali sestre hčere Marije 
Pomočnice ter se pri njih udeležili svete maše.

Letošnji gostje, člani Kolesarskega kluba Ribn’čan, so nam 
s svojimi spretnostmi Oratorij še dodatno popestrili.

Animatorji upamo, da vam je bilo lepo v naši družbi ter se 
že vselimo srečanja z vami na naslednjem Oratoriju.

Več fotografij si lahko ogledate na ovitku. 



VAŠA STRAN
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VAŠA STRAN

Nocoj je toliko zvezd, da žari nebo,
v moji duši pa je temno, temno.
Vse tiho, le murenček kdaj pa kdaj zakriči,
morda tudi njemu srce krvavi.
(Rudolf Mohar)

Zahvala
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 

tašče in tete

PAVLE MOHAR
iz Kočevja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku za 
lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki se nam v težkih trenutkih 
kakorkoli pomagali in vas nismo posebej imenovali, ter vsem,  
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Vidim tvoj obraz,  
slišim tvoj glas.  
Še korak mi je znan,  
ko sprašujem zaman ...  
Zakaj te več ni?  
Le spomin še živi ...  
Tega razdalja ne rani ... 

Zahvala
Ob smrti našega ljubljenega

EDVARDA TRHLENA
(1937–2014)
iz Zamostca 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč v težkih trenutkih, podarjeno cvetje, svete 
maše, sveče in izreke sožalja. Posebna zahvala tudi Zdravstveni 
postaji Sodražica in Zdravstvenemu domu Ribnica za skrb 
in pomoč ter Onkološkemu inštitutu v Ljubljani za skrb v 
zadnjih trenutkih. Zahvala tudi gospodu župniku za lep obred, 
gasilcem PGD Zamostec in pevcem za pomoč na zadnji poti. 
Vsem še enkrat hvala za izkazano spoštovanje na njegovi zadnji 
poti. Pogrešali bomo tvojo bližino.

Vsi njegovi žalujoči

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Zahvala
Ob boleči izgubi naše drage mame, 

stare mame in prababice

MARIJE LUŠIN
(1925–2014)
iz Zapotoka

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
darovane svete maše. Hvala vsem, ki ste pomagali pri lepo 
opravljenem obredu; gasilcem, g. župniku Francu Bizjaku, 
pevcem, osebju Komunalnega podjetja Ribnica in vsem 
ostalim, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Zahvala vsem tistim, ki ste jo v času njenega življenja obiskovali 
ter vsemu osebju Zdravstvene postaje Sodražica.

Žalujoči vsi njeni!

NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 1. oktober 2014. 

Gradivo, predloge in vprašanja nam lahko pošljete na naslov: 
suhorobar@gmail.com
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X os(t)

Ljudje se prezrcaljajo v 
druge svetove,

v druga vesolja,
v druge jaze

(čez abscisno os).

Da bi pozabili lupine
časa, ki jim silijo v kosti.
Da bi se razpirali v nove 

dimenzije eksistence.

Da bi pogoltnili kamen.
In srce – ki ni kamen. 

Jasna Janež



NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Novičke iz knjižnice
Piše: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Minila sta dva meseca in ponovno se Vam oglašamo z 
Novičkami iz knjižnice. Počasi se izteka brezskrbni čas počitnic 
in dopustov. Za naše zveste bralce smo tudi tokrat pripravili 
nekaj knjižnih novosti, s katerimi si boste lahko krajšali čas!

JULIE GARWOOD
Glasba senc
Princesa Gabrielle je hči enega najvplivnejših 
angleških baronov. Njena lepota slovi tudi 
onkraj britanskih meja. Zato jo kralj sklene 
poročiti s prijaznim škotskim poglavarjem, da 
bi zagotovil mir v Višavju. Toda te poroke ne 
bo. Gabrielle na poti skozi divjo in osupljivo 

pokrajino z eno samo puščico kaznuje krutost, reši življenje in sproži 
vojno. V razburkanih dnevih, ki sledijo, jo usoda pripelje v trdnjavo 
skrivnostnega Colma MacHugha, pred katerim se trese vse Višavje. 
Pod njegovim prodornim pogledom zadrhti tudi Gabriellino srce.

LUCINDA RILEY
Dekle na pečini
Mlada umetnica Grania Ryan se po nedavni 
boleči izgubi otroka vrne na Irsko v objem 
svoje družine, kjer si želi zaceliti svoje rane. V 
bližini doma, na vrhu pečin, spozna nenavadno 
deklico Auroro, ki ji takoj priraste k srcu. Grania 
sčasoma spozna, da sta preteklost njene in 
Aurorine družine močno in usodno povezani. 

Ryanove in Lislove namreč že celo stoletje povezujejo presenetljivo 
lepa ljubezenska zgodba iz časa prve svetovne vojne, predanost 
najdeni in nadvse nadarjeni deklici Anni ter potlačeni in grenki 
spomini na izgubljenega brata. Na koncu bo prav Aurora tista, ki 
bo s svojo intuicijo in z izjemnim duhom prekinila urok ter razdrla 
okove preteklosti. Aurorina pretresljiva, navdihujoča in ganljiva 
zgodba slavi zmago upanje nad izgubo in  trpljenjem, dolgim celo 
stoletje.

CAMILLA LÄCKBERG
Angel smrti
Za veliko noč leta 1974 neka družina brez sledu 
izgine z otoka Valö pred Fjällbacko. V jedilnici, 
kjer je bilo praznično pogrnjeno za kosilo, so 
policisti našli samo enoletno hčerko Ebbo. Ali so 
bili žrtve zločina ali pa so izginili prostovoljno? 
Skrivnost je ostala nerazrešena. Mnogo kasneje 
se Ebba vrne na otok, kjer je njen oče s trdo roko 

vodil internat. Z možem Mårtenom sta izgubila sinka in v poskusu, 
da bi premagala žalost in živela naprej, se odločita, da bosta prenovila 
hišo in se posvetila turizmu.
Ko pisateljica Erica Falck izve za načrte para, je presenečena in 
obenem radovedna. Že dolgo je preiskovala skrivnost izginule 
družine, ne da bi našla pojasnila. Vendar je našla temne skrivnosti iz 
življenja Ebbinih prednic, še zlasti zgodbo o angelski rejnici. Ebba in 
Mårten začneta s prenovo, vendar se kmalu začnejo vrstiti nenavadni 
dogodki. Videti je, kot da ju je ujelo zlo iz preteklosti. Med preiskavo 
požara začne policist Patrik Hedström s svojimi kolegi znova kopati 
po starem primeru. Kaj se je pravzaprav zgodilo Ebbini družini?

ETHAN CROSS
Volk
Umirjeno življenje v teksaškem mestecu 
Asherton se spremeni v srhljivo nočno moro, 
ko se v bližini ustavi najokrutnejši morilec vseh 
časov - Francis Ackerman mlajši. Zver v njem je 
prebudil oče, psiholog, ki je želel dokazati, da se 
morilec ne rodi, pač pa ga je mogoče ustvariti. 
Lastnega otroka je podvrgel okrutnemu 

eksperimentu, rezultat pa je strašljiv: morilec ne izbira žrtev in 
sredstev. Moški, ženske, otroci, ostareli – vsi so s pronicljivim 
klavcem, ki rad zastavlja filozofska vprašanja o smislu in bistvu 
življenja, prisiljeni sodelovati v kruti igri, kjer gre za življenje in 
smrt. Najhuje pa je, da je pretkani psihopat neulovljiv: če pozna na 
stotine načinov mučenja in ubijanja, zagotovo pozna prav toliko 
poti za pobeg.
Napetost se stopnjuje, ko v mesto pride neznanec Marcus in 
nepričakovano naleti na Ackermana. Obenem se zaplete tudi z 
lokalnim šerifom, za katerega se izkaže, da je povezan s sumljivimi 
posli, ki segajo v sam vrh državnega aparata. Nenadoma sta v mestu 
vsaj dva volka. Ali pa nič ni tako, kot je videti? Imajo prebivalci vsaj 
pastirja, ki bi jih lahko obvaroval pred krutim koncem?

JOHN GREEN
Krive so zvezde
Hazel že od svojega trinajstega leta boleha za 
neozdravljivo obliko raka. Njen svet je poln 
bolnišnic, zaščitniških staršev in stalno novih 
oblik zdravljenja. Toda Hazel si ne želi, da bi 
bilo njeno življenje v celoti podrejeno bolezni. 
Hazel hoče vse, kar si želijo druga dekleta njene 

starosti. Ko v skupini za samopomoč spozna čudovitega fanta s 
podobno diagnozo kot ona, se ji želja izpolni. Čedni, pametni 
in zabavni Gus v Hazelin svet prinese smeh in pustolovščine, 
predvsem pa novo upanje.

ZORAN MILIVOJEVIĆ
Formule ljubezni
Formule ljubezni obravnavajo najpogostejše 
zmote in zablode o ljubezni (recimo »ljubezen 
je smisel življenja«, »v pravi ljubezni ni 
konfliktov in jeze«, »v pravi ljubezni je spolnost 
izjemna«, »resnična ljubezen je brezpogojna«, 
»zares ljubite lahko le eno osebo v življenju« 

ipd.), ki uničevalno vplivajo na življenje in odnose večine ljudi.
Avtor pronicljivo in natančno pojasni vse najpogostejše zmote 
pri odnosih med partnerji, zakonci in družinskimi člani. Knjiga 
je namenjena vsem, ki jih zanimajo medosebni in ljubezenski 
odnosi; vsem, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s psihologijo 
oz. psihoterapijo ali spremljajo to področje ter vsem, ki se želijo 
izogniti stresnim situacijam, kakršne povzročajo tovrstne zablode 
vsakodnevno in vsakomur.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti! Vsem osnovnošolcem in dijakom želimo uspešen 
začetek novega šolskega leta in obilo na novo pridobljenega 
znanja. Čim lepše in prijetneje preživite iztekajoče se poletne 
dni in na svidenje jeseni!
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www.avtotrade.kia.si

ZMAGOVALCI V 
SVOJEM RAZREDU!
Popolna kombinacija kakovosti, dizajna in visoke tehnologije.

Izboljšani Sportage 2014
Številka 1 med športnimi terenci po študiji J.D. Power 
o zadovoljstvu strank v letu 2014 v Nemčiji.

J. D. Power je vplivna svetovalna organizacija, 
ki že vse od leta 1968 s pomočjo raziskav predstavlja 
mnenja potrošnikov in meri zadovoljstvo strank.

5,3 l/100 km

www.facebook.com/KIASlovenija

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA
01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis)

Kombinirane porabe goriva: 5,2 – 8,5 l/100km, emisije CO2: 135 – 197 g/km CO2. 
Emisijska stopnja: EURO 5. Emisije NOx: 0,01 - 0,15 g/km.
Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse ostale info. o porabi goriva 
in emisijah CO2 so na voljo v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega 
zraka, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.

Oratorij
Foto: Žiga Lovšin


