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Miru! Miru v srcu in duši, miru v glavi in 
med nami! Miru v besedi in dejanju! A veliko 
svetlobe v očeh!

Ko se ponovno ob letu približuje božična 
noč, vam želim predvsem osebnega miru 
in zadovoljstva. To je morebiti najboljša 

popotnica, da lahko skupaj premagujemo 
napetosti jutrišnjega dne. 

Mirne božične praznike ter veliko 
svetlih in zadovoljnih dni v novem 

letu 2015!

Blaž Milavec, županNASLEDNJI	SUHOROBAR	
Rok	za	oddajo	gradiva	je	
2.	februar	2015.	
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Današnji večer smo se zbrali, da 
proslavimo naš občinski praznik in da s tem 
počastimo svojo občino. Kljub neravno 
za lokalno samoupravo navdušujočemu 
ozračju ter vsesplošnemu prepričanju, 
da je pri nas občin preveč ali ravno zaradi 
takega prepričanja ni samo po sebi umevno 
in logično dejstvo, da imamo v Sodražici 
svojo občino. Zato je prav, da znamo 
to spoštovati in tudi na primeren način 
obeležiti in proslaviti. Kakor pravi stari 
slovenski pregovor:  Kdor ponižuje se sam, 
podlaga je tujčevi peti, moramo najprej 
sami znati ceniti to, kar smo in kar imamo. 
Ceniti in spoštovati, pomeni iskreno hoteti 
in si prizadevati po svojih najboljših močeh 
delati vse za dobro in napredek. Tako naj 
bodo tudi naša prizadevanja usmerjena v 
dobrobit in razvoj naših ljudi in krajev. To 
je pripadnost in lojalnost, ki jo ob prazniku 
izkazujemo svoji občini. Prav takšna 
pripadnost ter lojalnost je v srcih naših 
prednikov ohranjala in krepila njihovo 
voljo, da so ostali in obstali tu tudi tedaj, 
ko jim življenje s svojo trdoto in bremeni ni 
prizanašalo. 

Obstali so na tej zemlji zaradi 
prepričanja, da so zase najprej 
odgovorni sami. To zavedanje je 
njihova programska zapuščina 
namenjena nam, saj so svojo vizijo 
in načrte temeljili na znoju lastnih 
rok ter na uspešnosti te pridnosti 
prilagojeni porabi. 

Bog naše kraje mogoče res ni 
obdaril z najbolj rodovitno naravo 
in milim podnebjem, nam je pa 
zagotovo dal zaradi tega vsaj kanček 
več soli, ki so jo glave naših prednikov 
vendarle znale pametno in modro 
izkoristiti. Predvsem pa so znali 
zasoliti marsikateremu junaku od blizu ali 
daleč, še zlasti, če je bil od tam gori, z oblasti, 
in ki si jim je upal pametovati ter mu vrnili 
lekcijo po načelu: Mi najsmo 'nkul tülku 
neümn' de tist', k' se z nam' pregajna ne 
b' bil še b'l! Upam, da nam je ostalo še kaj 
te žlahtne soli oz. zavesti tudi za današnje 
dni, ki pred nas postavljajo izzive in, ki od 
nas terjajo poštena stremljenja, modre 

odločitve, odločna dejanja ter kot vedno 
skozi zgodovino tudi malo starodavne 
suhorobarske prebrisanosti pri spopadanju 
z zankami in pastmi, ki nam jih nastavlja 
sodobni čas. 

Priznati moramo, da je to lepo slišati, 
veliko težje pa vse skupaj tudi uresničiti. 
Ko tako začenjam tretji krog županovanja, 
ob čemer se želim ob tej priložnosti iskreno 
zahvaliti vam, drage občanke in občani, za 
izraženo zaupanje meni kakor tudi novemu 
sestavu občinskega sveta, se mi kaže 
pogled naprej v veliko bolj jasni sliki. Celo 
preveč jasni. Idealizem in evforija prvih 
let sta počasi sestopila z vodilnega mesta. 
Prognoze in na njih naslanjajoč razum 

vnašajo veter nemira in negotovosti v 
občutke ob nastopu novega mandata. Zato 
pa pridobljene izkušnje ter optimizem in 
misel na tiste iskrive oči naših prednikov, 
ki si niso pustile vzeti leska poguma niti 
vere tudi v času težkih preizkušenj in 
vsakdanjega boja za preživetje sebe in še 
bolj svojih družin, vlivajo novih moči in 
dajejo smisla ter volje za nove korake tudi 

Govor	župana 

(izsek	 govora	 po	 pozdravu	 gostov)	 na	
osrednji	 proslavi	 ob	 prazniku	 Občine	
Sodražica	 in	 slavnostni	 seji	 Občinskega	
sveta dne 24. oktobra 2014 v Športni 
dvorani	Sodražica

Piše:	Blaž	Milavec,	župan

Lekcije	2014	in	želje	2015
Po	zelenem	novoletnem	praznovanju	so	Slovenijo	zajele	padavine.	Že	kar	
januarja	je	Bistrica	spravila	pod	vodo	tudi	del	Sodražice,	na	TV	ekranih	se	
je	pojavila	novinarka	na	šolskem	igrišču,	do	kolen	v	vodi	in	z	dežnikom	nad	
glavo.	
Komaj	 je	voda	odtekla,	smo	namesto	snega	dobili	žled.	Gozdovi	v	debeli	
plasti	 ledu,	 dobršen	del	 prebivalcev	 več	 dni	 brez	 elektrike.	Gasilci,	 civilna	
zaščita,	prostovoljci,	električarji,	ponekod	še	vojska,	vsi	so	hiteli	reševati	ceste	
in	daljnovode.	Agregati	so	postali	najbolj	iskano	blago.	Opustošenje,	ki	ga	je	
žled	pustil	za	sabo,	je	prineslo	polna	dvorišča	drv,	razredčeni	gozdovi	pa	so	
le bleda senca svoje nekdanje podobe. 
Ni nam prizanesla narava in ni nam prizanesla niti naša politika.
V	 letu	2014	smo	 imeli	 skorajda	abonma	na	voliščih.	 Izid	državnozborskih	
volitev	zaenkrat	ni	upravičil	stroška	predčasnih	volitev	–	pa	da	ne	bo	pomote,	
tudi	prejšnje	predčasne	volitve	so	prinesle	več	škode	kot	koristi.	Na	lokalnih	
volitvah	 smo	 petič	 volili	 župana	 Občine	 Sodražica	 in	 člane	 občinskega	
sveta.	Župan	je	bil	znan	še	pred	volilnim	dnem,	saj	se	ni	nihče	od	preostalih	
občanov	z	 volilno	pravico	 v	naši	občini	odločil,	 da	bi	 se	potegoval	 za	 to	
funkcijo.		Med	svetniki	se	jih	je,	kljub	redkim	kandidaturam,	zamenjalo	kar	
sedem	od	devetih.	Pet	svetnikov	iz	minulega	mandata	se	niti	ni	odločilo	za	
ponovno kandidaturo.
Nekajkrat	so	se	nam	tudi	stresla	tla	pod	nogami	in	jeseni	nas	je,	po	nekaj	res	
sončnih	dneh,	ponovno	obilno	namočilo…	Človek	se	ob	teh	količinah	vode	
sprašuje,	kdaj	bo	vendarle	spet	sijalo	sonce?
Narava	nam	deli	 lekcije.	Nekaj	 je	narobe	ali	pa	vsaj	drugače.	Poletja	niso	
več	predvsem	topla	in	sončna,	sneg	ne	pada	nujno	pozimi,	jesen	nas	vabi	v	
kratke	rokave	in	pomlad	nas	premetava	v	hitrih	temperaturnih	spremembah.
Seveda	ne	moremo	mimo	dejstva,	da	 je	potrebno	bolj	preudarno	ravnati	
z	naravo.	Brez	 sodelovanja	 z	njo	bodo	 sledile	 še	hujše	 katastrofe.	Žal	pa	
ne	 bo	 zaleglo	 zgolj	 pometanje	 pred	 svojim	 pragom.	 Ne	 bo	 dovolj,	 da	
doma	ločujemo	smeti,	da	gremo	v	službo	s	kolesom	in	ne	z	avtom,	da	ne	
menjavamo	telefonskih	aparatov	pogosteje	kot	zobnih	ščetk	…	Ne	bo	niti	
dovolj,	da	samo	bentimo	pred	TV	ekranom,	ko	slišimo	za	nove	davke.	Ne	
bo	dovolj	stresti	jeze	na	delodajalca,	ker	nam	je	znižal	plačo.	Ne	bo	dovolj,	
da	skrbimo	le	za	svoje	osebne	težave.
Bojim	 se,	 da	 je	 lekcija	 leta	 2014	 taka,	 da	 se	 bo	 treba	 zmigati,	 stopiti	 iz	
vsakdana,	 katerega	 pot	 je	 tako	 speljana,	 da	 drsimo	 navzdol,	 pa	 tega	 ne	
občutimo	dovolj.	Nekateri	že	napovedujejo	nove	volitve.	Bomo	šli	nanje?	
Bomo	prebrali	programe?	Si	bomo	znali	priznati	lastne	napake	in	zmote	in	
se	potrudili	uporabljati	lastno	pamet?
Za	našo	prihodnost	gre.	Za	jutri	naših	otrok	in	vnukov.	
Vsi	si	želimo,	da	bo	kmalu	spet	zima	bela,	pomlad	zelena,	poletje	modro,	
jesen	pa	pisana.	Da	bo	turoben	le	november	in	deževen	le	april.	In	da	bodo	
poletne	počitnice	v	kratkih	hlačah	in	zimske	v	rokavicah.	Da	bosta	bel	božič	
in	zelena	velika	noč.	Da	bo	dež	škrabljal,	da	bo	sonce	toplo,	da	bo	voda	
mirno	žuborela	in	da	bo	veter	rahlo	pihljal.
Vsi	si	želimo	dovolj	delovnih	mest,	poštenega	plačila,	ki	vsakomur	omogoča	
dostojno	življenje.	Vsi	si	želimo	človeka	vredne	odnose	na	delovnem	mestu,	
ohranitev	zdravja,	dovolj	časa,	s	katerim	razpolagamo	po	lastni	volji.
Vse	to	in	pa	voljo,	voljo	do	še	česa,	kar	bo	prinašalo	pozitivne	spremembe.	
To	nam	vsem	želim.

Darja	Vetrih

v naslednjem obdobju. To ne bo lahko, 
nikakor pa si ne smemo vzeti upanja in 
energije, da se s tem časom ne bi upali 
spopasti. Naša občina je solidno stoječa, z 
močnim razvojnim potencialom, ljudmi, 
ki si želijo iti naprej, dosegati vedno nove 
in višje cilje in žlahtno dediščino, ki nam 
daje temelj in oporo na prihodnjih poteh. 
Vsako leto tako prečrtamo na seznamu 
razvojnih načrtov projekte, ki smo si 
jih v preteklosti zadali izvesti, jih nato 
načrtovali ter tudi uspešno izpeljali. V 
letošnjem načrtu lahko tako prečrtamo dve 
pomembni pridobitvi. To sta investicijska 
projekta – prvi je izgradnja nove osrednje 
občinske bio čistilne naprave v Zamostcu 

in kanalizacijskega omrežja z obnovo 
vodovoda, meteorne kanalizacije ter 
s postavitvijo nove javne razsvetljave 
in pločnika za pešce na Slemenski 
cesti, vse skupaj v okviru projekta 
Kanalizacija Sodražica I. faza. 
Druga pa je projekt Energetske 
sanacije poslopij osnovne šole, ki je 
vključeval celostno rekonstrukcijo 
ogrevanja šole in postavitev nove 
izolativne fasade. Ob tem nas je 
prijetno presenetilo tudi darilo 
podjetja Inotherm, ki se je po našem 
povpraševanju za nakup odločilo 
in šoli podarilo nova izredno 
kakovostna vhodna vrata. Iskrena 

hvala. Poleg tega lahko prečrtamo s 
seznama tudi kar nekaj manjših projektov 
oziroma del na področju občinske 
infrastrukture, ki pa skupaj predstavljajo 
kar konkretni obseg izvedenih del in 
posledično tudi razvojnih sredstev. Žal 
nam zaradi tako strahovite želje države po 
varčevanju ni uspelo začeti izvajati za letos 
načrtovana projekta Ureditve obrtne cone 
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Pomen	vaških	odborov
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta in 

zagotavljajo zastopanost  posameznih naselij. Krajevni odbor, ki se 
ustanovi za naselji Sodražica in Jelovec ima enak status in pristojnosti 
kot vaški odbori. 

Vaški odbori sodelujejo pri pripravi razvojnih programov, dajejo 
mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planov, dajejo pobude 
za prometno ureditev, dajejo pobude za ureditev javnih površin 
in olepšanje kraja, nudijo pomoč pri koordinaciji del v zvezi z 
zimsko službo in rednim vzdrževanjem krajevnih cest, sodelujejo 
pri pridobivanju potrebnih soglasij krajanov za izgradnjo javne 
infrastrukture, sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in 
drugih prireditvah, seznanjajo občinski svet s potrebami prebivalcev.

Člane vaških odborov imenuje in razrešuje Občinski svet na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Komisija za oblikovanje predloga objavi javni poziv. Če v roku ne 
prispe zadostno število predlogov, predlaga preostale člane vaškega 
odbora Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Komisija zagotovi, da predlog kandidatov upošteva enakomerno 
vključenost kandidatov iz vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo 
območje posameznega vaškega odbora. Na podlagi prispelih 
predlogov in svojega predloga pripravi komisija občinskemu svetu 
predlog za imenovanje.

Prvo sejo vaškega odbora skliče župan, ostale seje pa predsednik 
oz. njegov namestnik, ki ju med seboj izvolijo člani. Člani vaškega 
odbora na prvi seji tudi določijo, kdo izmed članov je odgovoren za 
posamezno naselje ali njegov del. 

V kolikor je potrebno, lahko kadar koli skliče sejo tudi župan. Na 
sejo vaškega odbora se poleg članov vabi tudi člane občinskega sveta, 
ki so občani območja posameznega vaškega odbora ter župana in 
občinsko upravo. 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaških odborov se posredujejo 
odborom in komisijam pri občinskem svetu in občinskemu svetu, ki 
so jih dolžni preučiti. Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč 
ter prostorske pogoje za potrebe vaških odborov zagotavlja občinska 
uprava. 

Občina	Sodražica

Ob letošnjem dnevu 
samostojnosti in 
enotnosti voščim 

občankam in občanom v 
želji in upanju resnično 
novega, boljšega leta za 
nas, za našo domovino!

Blaž Milavec, župan

Komisija	za	mandatna	vprašanja,	volitve	in	
imenovanja	na	podlagi	5.	člena	Odloka	o	vaških	
odborih	(Ur.	l.	RS	št.	76/11)	objavlja	naslednji	

JAVNI POZIV
Pozivamo	občane,	društva,	politične	stranke	in	
druge	organizacije,	da	posredujejo predloge 
kandidatov za člane posameznih vaških 

odborov za mandatno obdobje 2014–2018. 

Predlogi	morajo	vsebovati	ime	in	priimek	predlaganega,	
naslov	njegovega	stalnega	prebivališča	in	pisno	soglasje	
posameznega	predlaganega	kandidata.

Posamezniki	bodo	glede	na	kraj	stalnega	prebivališča	
imenovani v naslednje vaške odbore in krajevni odbor:

• Vaški	odbor	Globel	za	območje	naselja	Globel,	
• Vaški	odbor	Podklanec	za	območje	naselij	

Podklanec,	Novi	Pot,	Kotel	in	Brlog-del,	
• Vaški	odbor	Gora	za	območje	naselij	Betonovo,	

Kračali,	Kržeti,	Janeži	in	Petrinci,	
• Vaški	odbor	Žimarice	za	območje	naselja	

Žimarice,
• Vaški	odbor	Zamostec	za	območje	naselij	

Zamostec,	Sinovica	in	Preska,	
• Vaški	odbor	Vinice	za	območje	naselja	Vinice,	
• Vaški	odbor	Lipovšica	za	območje	naselij	Male	

Vinice,	Ravni	Dol,	Travna	Gora,	Lipovšica	in	Nova	
Štifta,	

• Vaški	odbor	Zapotok	za	območje	naselja	
Zapotok,

• Krajevni	odbor	Sodražica	za	območje	naselij	
Sodražica	in	Jelovec.

Vsak	vaški	odbor	sestavljajo	najmanj	trije	člani	in	največ	
toliko	 članov,	 kolikor	 naselij	 obsega	 posamezni	 vaški	
odbor.	 Krajevni	 odbor	 sestavlja	 sedem	 članov.	 Komisija	
zagotovi,	da	predlog	kandidatov	upošteva	enakomerno	
vključenost	kandidatov	iz	vseh	naselij	ali	njihovih	delov,	ki	
sestavljajo	območje	posameznega	vaškega	odbora.	
Mandat	 članov	 vaškega	 odbora	 je	 vezan	 na	 mandat	
članov	občinskega	sveta.	
Funkcija	člana	vaškega	odbora	je	častna.

Predlogi	 morajo	 biti	 pisni,	 poslani	 po	 pošti	 na	
naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 
Sodražica,	 ali	 po	 elektronski	 pošti	 na	 naslov	
obcina@sodrazica.si oziroma	 podani	 na	 sedežu	
Občine	ustno	na	zapisnik,	in	sicer	najkasneje	do 19. 
1. 2015. 
S	posameznim	predlogom	se	lahko	predlaga	največ	toliko	
kandidatov,	kolikor	je	mest	za	člane	vaškega	odbora.
Predlogi,	ki	ne	bodo	upoštevali	pogojev	javnega	razpisa,	
ne bodo upoštevani. 

Predsednik	Komisije	za	mandatna	vprašanja,	
volitve in imenovanja
Zvonko	Janež	l.r.

Konstituiranje	Občinskega	sveta	
Piše:	Darja	Vetrih

Po lokalnih volitvah na začetku oktobra se je nov sestav 
Občinskega sveta sestal na svoji 1. redni seji že 16. 10. 2014. Šlo 
je za konstitutivno sejo, na kateri je bila prisotna tudi predsednica 
Občinske volilne komisije Maruša Pakiž Arko. Predstavila je potek 
volitev in ugotovitev, da so potekale lokalne volitve brez zapletov. 
Skladno s Poslovnikom je konstitutivno sejo vodil najstarejši 
član občinskega sveta, Anton Matelič. V uvodu je Občinski svet 
imenoval Komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki ji je predsedoval Zvonko 
Janež, v njej pa sta sodelovala še Andrej Pogorelc in Anton Matelič. 
Svetniki so na podlagi ugotovitve, da ni prispela nobena pritožba 
v zvezi z volitvami svetnikov in župana, potrdili mandate članom 
Občinskega sveta Občine Sodražica in mandat župana. Vsi mandati 
na navedenih funkcijah so nastopili na dan seje, torej 16. 10. 2014. 
Župan Blaž Milavec je svetnikom predstavil delo občine in 
načrte za prihodnost, zlasti na področju razvoja. Predstavil je tudi 
delovna telesa Občinskega sveta in njihove naloge. Svetniki so v 
nadaljevanju imenovali:

• Komisijo	za	mandatna	vprašanja,	volitve	in	imenovanja,	
ki	jo	sestavljajo	Zvonko	Janež	kot	predsednik	ter	Andrej	
Pogorelc	in	Anton	Matelič	kot	člana,

• Statutarno	-	pravno	komisijo,	ki	jo	sestavljajo	Jože	Kos	
kot	predsednik	ter	Zvonko	Janež	in	Franc	Krže	kot	člana,

• Odbor	za	finančne	zadeve,	gospodarstvo	in	kmetijstvo,	
ki	 ga	 sestavljajo	 Andrej	 Pogorelc	 kot	 predsednik	 ter	
Karmen	Kordiš	in	Miha	Vesel	kot	člana,

• Odbor	komunalne	zadeve	 in	prostorsko	planiranje,	 ki	
ga	sestavljajo	Borut	Troha	kot	predsednik	ter	Miha	Vesel	
in	Franc	Krže	kot	člana,	

• Odbor	za	družbene	dejavnosti,	ki	ga	sestavljajo	Ernest	
Pirnat kot predsednik ter Karmen Kordiš in Anton 
Matelič	kot	člana	in

• 	 Nadzorni	 odbor	 Občine	 Sodražica,	 ki	 ga	 sestavljajo	
Petra	 Arko,	 Slemenska	 cesta	 17a,	 Sodražica,	 Jože	
Drobnič,	 Globel	 14,	 Sodražica,	 Peter	 Levstek,	 Petrinci	
13,	Sodražica.

Župan Blaž Milavec je svetnike seznanil, da bo mesto podžupana 
še naprej opravljal Andrej Pogorelc. Slednji se je zahvalil županu 
za zaupanje in izrazil upanje, da bo Občinski svet učinkovit in 
konstruktiven. Še posebno je med svetniki pozdravil tudi prvo 
občinsko svetnico.  

V	občini	Sodražica	imamo	dva	
defibrilatorja	(AED)
Občina Sodražica je za potrebe občanov nabavila dva defibrilatorja 
in ju letošnjo jesen tudi predala namenu. Eden je nameščen ob 
vhodu v Športno dvorano Sodražica, in sicer na zunanji strani v 
ogrevani omarici, drug je bil predan Smučarskemu klubu Sodražica. 
Del sredstev za nabavo defibirilatorjev so prispevali krajevni odbori 
političnih strank SLS, SDS, NSi in SD, ki so se v letu 2014 odpovedali 
polovici sredstev iz občinskega proračuna, ki bi jim pripadal skladno s 
Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Sodražica.
AED (defibrilator) je namenjen laikom, ki naj ne oklevajo, ko človek 
potrebuje pomoč. Defibrilator je varna naprava in sama prepozna 
srčni ritem in s tem tudi potrebo po defibrilaciji. Naloga tistega, ki 
pomaga, je, da čim prej namesti elektrode – nalepke defibrilatorja na 
prsni koš obolelega in vključi defibrilator. Le-ta usmerja in vodi skozi 
potek oživljanja, dokler ne prispejo reševalci, ki bodo nadaljevali z 
oživljanjem.

D.V.

in izgradnje oz. rekonstrukcije regionalnega vodovodnega sistema, 
kar predstavlja skupen projekt občine Sodražice, Ribnice in 
Kočevja. V obeh primerih smo po moji oceni svojo nalogo naredili 
vzorno, pri projektu obrtne cone celo pridobili evropska sredstva, le 
odgovornih in pristojnih na državni ravni nismo uspeli navdušiti za 
sodelovanje in podporo. Po sprostitvi določenih evropskih sredstev 
s strani evropske komisije kljub napovedujočemu ostrejšemu 
varčevanju pričakujemo, da nas ti izzivi čakajo v prihodnjih letih. 
Poleg infrastrukturnih projektov, ki sicer za ljudi niso kaj preveč 
popularni in prinašajo že sami po sebi nekaj sitnosti in nejevolje, 
so pa hočeš nočeš nujno potrebni, načrtujemo razvojne smeri 
tudi na drugih področjih. Zlasti želim opozoriti na pripravo nove 
prostorske strategije naše občine in novih razvojnih programov, 
kar bo določalo tempo in usmeritve za obdobje naslednjega 
desetletja, verjetno tudi več. Čas krize in čas manj sredstev naj nam 
bo torej priložnost za razmislek, pripravo ustreznih dokumentov za 
pridobitev več sredstev v prihodnjih, upamo, boljših časih. Kot naši 
predniki se ne smemo prepustiti melanholičnemu razpoloženju, 
ampak prevzeti pobudo in odgovornost zase in za svojo občino. 
Izzivov nam torej ne manjka, zato stopimo skupaj, kar znamo in 
zmoremo in nadaljujmo zastavljeno pot. Mogoče naš korak ne bo 
vedno lahak in brez spotik, a važno je iti naprej. Vztrajno, z vero in 
pogumom kot naši letošnji nagrajenci. In s pesmijo, ki je bila, je in 
naj bo tudi v prihodnje zrak in kri naših ljudi. 

Naj na koncu izrečem iskreno zahvalo vsem članom občinskega 
sveta, nadzornega odbora in drugih organov občine za korektno 
in dobro sodelovanje v doseganju skupnih uspehov v preteklem 
mandatu. Iskrena hvala tudi mojim sodelavkam in sodelavcem, ki 
nosite breme realizacij tistega, kar si mi funkcionarji zamislimo in 

odločimo. Hvala pa tudi vsem, s katerimi sodelujemo pri urejanju 
katerih koli javnih zadev. Najlepše se zahvaljujem tudi poslancu 
Jožetu Tanku za vso pomoč, predvsem pa mojim kolegom 
županom za izredno kolegialnost in sodelovanje. Naj na tem mestu 
in v tem trenutku izrečem 
še posebno zahvalo 
Janezu Novaku, županu 
Loškega Potoka, ki se po 
nadvse uspešnih dvajsetih 
letih poslavlja s tega 
odgovornega mesta. Poleg 
županovanja sosednji 
občini, vas, spoštovani 
župan vežejo s Sodražico 
tudi mnoga leta vodenja 
enega največjih podjetij v 
Sodražici v preteklosti, to 
je podjetja Inles. Velikokrat ste omenili, da ste ob nastopu svoje 
funkcije poznali več občanov pri nas kot pa v Loškem Potoku. 
Žal se z vašim odhodom in mojim staranjem zaključuje tudi 
doba svojevrstnega dueta – najstarejšega in najmlajšega župana v 
Sloveniji. Kakor koli že, to je bilo malo za šalo in malo zares, vam 
želim v svojem imenu in v imenu vseh nas še na mnoga prijetna 
leta.

 Spoštovane občanke in občani, tudi vam najlepša hvala za 
potrpežljivost, pomoč in dosedanje sodelovanje. Iskreno vam 
voščim ob prihajajočem prazniku naše občine ter želim čim več 
lepih, veselih in prijetnih trenutkov v naši občini. Ki je konec 
koncev edina, kot je to mati, družina in domovina. 
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OBČINSKI PRAZNIK OBČINSKI PRAZNIK

Praznik	Občine	Sodražica
Piše:	Darja	Vetrih,	foto:	Marko	Burger

Občina Sodražica praznuje svoj praznik 30. oktobra in običajno 
je kak dan prej temu posvečena tudi osrednja prireditev – Slavnostna 
seja občinskega sveta, prireditev, na kateri se ob županovih besedah 
in kulturnem programu podeli občinska in županova priznanja 
najbolj zaslužnim v naši občini.

Letos se je prireditev odvijala skorajda teden dni pred samim 
praznikom, ki je sicer umeščen ravno v čas jesenskih šolskih počitnic. 
Na slavnostni prireditvi, ki je bila 24. oktobra v Športni dvorani 
Sodražica, je namreč nastopil tudi Simfonični orkester Glasbene šole 
Ribnica, ki pa se običajno med počitnicami »razide«. S svojim  nastopom je navdušil vse prisotne in dokazal, da se je letos z občinskim 
praznovanjem splačalo pohiteti. Poleg simfoničnega orkestra je nastopila tudi vokalna skupina Anamanka iz Ribnice, ki zadnje leto žanje 
uspehe na republiškem nivoju. Za še bolj svečano vzdušje so s svojo prisotnostjo poskrbeli tudi praporščaki.

Županovo	priznanje
Priznanje župana se podeljuje 

posameznikom, skupinam ali 
organizacijam za enkratne izjemne dosežke 
in uspešno izvedene naloge v tekočem  letu. 
Župan je odločil, da se v letu  2014 podelijo 
štiri  županova priznanja, in sicer Jožetu 
Košmrlju in tamburašem za 10-letno 
uspešno izvajanja božično-novoletnega 
koncerta ter Občinskemu štabu Civilne 
zaščite Občine Sodražica za uspešno 
vodenje intervencij ob poplavah in žledu, 
Občinskemu gasilskemu poveljstvu za 
uspešno interveniranje ob poplavah in žledu 
in električarjem Nadzorništva Sodražica za 
uspešno interveniranje in odpravo posledic 
žleda na elektro-infrastrukturi.

Jože	Košmrlj	in	tamburaši

Županovo priznanje se podeli članom 
Tamburaškega orkestra Sodražica za idejo, 
vsebino in izvedbo božično–novoletnih 
koncertov od leta 2003 dalje. Koncerti, ki 
so postali zaščitni znak božiča v Sodražici, 
temeljijo na dolgoletni tamburaški 
tradiciji pri nas, obenem pa so obogateni 
z novimi glasbenimi smernicami, ki sledijo 
duhu novega časa. Glasba tamburašev 

predstavlja preplet slovenskih domačih 
skladb, značilnih za tamburaške izvedbe, 
priredb novejših, a tudi zimzelenih 
popularnih skladb in znanih skladb hrvaške, 
zlasti dalmatinske glasbene zakladnice, kjer 
je tamburica eno osnovnih in temeljnih 
glasbil. Visoka raven izvedbe ter poskus 
približanja tovrstne glasbe širšemu krogu 
poslušalstva je božično-novoletni koncert 
postavilo za enega najbolj kakovostnih, 
popularnih in tudi tradicionalnih glasbenih 
dogodkov v naši širši okolici. Jože Košmrlj 
kot idejni oče in protagonist koncertov 
je oseba z odločilnim pomenom za 
navedeni uspeh. Kljub trdemu delu in 

različnim pogledom posameznikom je s 
svojo vztrajnostjo, zahtevnostjo, a tudi 
povezovalnostjo opravil izjemno delo, ne 
le za sam Tamburaški orkester Sodražica 
ampak za celotno kulturno življenje pri 
nas in tako tudi za Občino Sodražica. 
Brez soigralcev in članov Tamburaškega 
koncerta pa seveda tudi Jože ne bi 
uspel doseči zastavljenih ciljev, zato gre 
priznanje tudi vsem tamburašem, ki so 
oz. še sodelujejo pri izvedbi te prireditve. 
Vsem skupaj gre tako priznanje za enkraten 
dosežek ob 10. letnici tamburaških 
božično-novoletnih koncertov v Sodražici.

Občinski	štab	Civilne	zaščite	Občine	Sodražica
Občinsko	gasilsko	poveljstvo	
Električarji	nadzorništva	Sodražica	

Tri županova priznanja se podeljujejo službam in organizacijam, ki delujejo v sistemu 
varstva in zaščite v naši občini, to je Občinskemu štabu Civilne zaščite in Občinskemu 
gasilskemu poveljstvu ter Nadzorništvu Elektra Ljubljane v Sodražici kot upravljavcu 
elektro infrastrukture na našem 
območju za izjemno, učinkovito 
in relativno hitro opravljeno delo 
– intervencije v primeru poplav 
meseca januarja ter še bolj pri žledu, 
ki je našo občino tako kot dobršen 
del države prizadel na začetku 
februarja. V obeh primerih smo 
doživeli močno naravno nesrečo, 
ki je zaradi posledic na povezovalni 
infrastrukturi ter na objektih, ki so v 
lasti občanov, terjala hiter, učinkovit 
odziv. Po zaključku intervencije 
pa je sledilo dolgotrajnejše odpravljanje posledic nesreče. Ker je bila pri žledu najbolj 
prizadeta elektro  infrastruktura so največji del opravljenega dela nosili ravno električarji, 
ki delujejo v okviru Nadzorništva Sodražica, PE Kočevje, Elektra Ljubljana.

OBČINSKA	PRIZNANJA	OBČINE	SODRAŽICA
Občinski svet Občine Sodražica je v skladu z Odlokom o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica ter na podlagi prispelih 

predlogov na 22. redni seji septembra letos odločil, da se v letu 2014 podeli Zlata plaketa Občine Sodražica z denarno nagrado, ki jo 
prejme Frančiškanski samostan Nova Štifta ob 100-letnici frančiškanov pri Novi Štifti, ter dve priznanji Občine Sodražica, ki ju prejmeta 
Janez Mihelič, za dolgoletno aktivno in plodno delovanje v Športnem društvu Sodražica,  in Glasbena šola Ribnica ob 50-letnici delovanja.

Priznanje	Občine	
Sodražica

Janez	Mihelič

Janez Mihelič je dolgoletni član 
in podpredsednik Športnega društva 
Sodražica, kjer je aktiven predvsem v 
kolesarski in pohodniški sekciji. Gre 
pravzaprav za neutrudnega športnega 
delavca in enega izmed idejnih tvorcev oz. 
vodij kolesarskega maratona »Po domovini 
rjavega medveda«, ki je letos dočakal že 
kar 15. ponovitev. Kolesarski maraton 
je očitno pridobil na veljavi predvsem 
po okoliških občinah med rekreativnimi 
kolesarji, saj je njihova udeležba vsako leto 
višja. Ta prireditev enostavno ne bi uspela 
brez Janeza, ki poskrbi za vso organizacijo 
ter dobro in varno počutje vseh kolesarjev.

Janez Mihelič je tudi avtor zgibanke 
Sodraška pešpot, ki je prekrasen 
promocijski material za ljubitelje narave 
in pohodništva. V tem smislu je Janez prav 
tako oblikoval spletno stran Športnega 
društva Sodražica, kjer so vnesene GPS 
koordinate, na podlagi katerih lahko sedaj 
pohodniki z moderno tehnologijo lažje 
najdejo in odkrijejo številne naravne in 
kulturne lepote na območju naše občine. 
Leta 2010 je Janez Mihelič tudi aktivno 
sodeloval pri nastanku spominskega 
zbornika ob 100-letnici športa v 
Sodražici. Pridobil je ogromno pisnega 
in  fotografskega materiala ter celo nekaj 
ustnih virov o delovanju takratnih Sokolov 
in Orlov v Sodražici. Ti so se namreč 
kot prvi začeli organizirano ukvarjati z 
rekreacijo in kasneje športom.

Glasbena šola Ribnica
Glasbena šola Ribnica letos praznuje 

50-letnico delovanja. Ustanovljena je bila z 
namenom poučevanja in vzgoje na področju 
glasbe, tako teorije kot praktičnega pouka, 
tj. poučevanja igranja različnih instrumentov 
in zvrsti. Skozi obdobje se je glasbena šola 
razvijala, dopolnjevala program učenja, 
povečevalo se je temu primerno tudi število 
učenk in učencev. Že kmalu po ustanovitvi 
so odgovorni spoznali, da bi bilo potrebno 
in dobro razširiti šolo tudi na druge kraje 
takratne skupne ribniške občine ter tako 
glasbeni pouk približati otrokom. Tako je že konec šestdesetih let bil odprt oddelek tudi v 
Sodražici, v naslednjih desetletjih pa tudi še v Loškem Potoku in Velikih Laščah. Glasbena 
šola Ribnica je tako v petdesetih letih naši mladini približevala svet glasbe, jo uvajala v 
skrivnosti muziciranja in vzgajala v glasbeno pismene in ustvarjalne posameznike, s tem pa 
tudi razvijala znanje in zavest o pomembnosti glasbe kot ene najpomembnejših področij 
kulture.

Zlata	plaketa	Občine	Sodražica	

Frančiškanski	samostan	Nova	Štifta
Nova Štifta je kot božjepotni kraj z edinstveno 

baročno cerkvijo Marijinega vnebovzetja eden najbolj 
prepoznavnih krajev v naši občini. Že stoletja pomeni 
Nova Štifta zbirališče ob različnih zlasti Marijinih 
praznikih za množice ljudi od blizu in daleč. Pred sto leti 
so oskrbo oz. upravljanje svetišča prevzeli frančiškani, 
ki so dali Novi Štifti poseben pečat. Na Novo Štifto se 
zgrinjajo številni romarji tako iz domačih kot tujih krajev 
in tako skrbijo, da je na Novi Štifti vedno živahno. Ob 
jubileju je Frančiškanski samostan pri Novi Štifti letos 
organiziral številne prireditve in izdal knjigo z naslovom »1914/2014 Nova Štifta«. 

Nekaj stoletij dolga zgodovina Nove Štifte je pokazala, s kakšnim zaupanjem se 
je zlasti okoliško ljudstvo zatekalo k novoštiftarski Mariji, da bi si tam izprosilo njene 
pomoči. Veliki Marijin častilec ljubljanski škof Jeglič pa je želel, da bi se ta božja pot še 
okrepila, zato je sklenil, da tam naseli frančiškane, ki naj bi bili romarjem na voljo ob vsaki 
priložnosti in bi hkrati tudi okoliškim župnijam pomagali pri dušnem pastirstvu. Prvi 
frančiškanski predstojnik pri Novi Štifti je bil o. Konštantin Luser, ki je takoj po prihodu 
preuredil župnišče za samostojno naselbino, lotil pa se je tudi dela za razvoj verskega 
življenja. Kako hitro je po prihodu frančiškanov napredovala božja pot, nam pove število 
obhajil. Že tri mesece po naselitvi je bilo nad 3.000 sv. obhajil, leta 1916 pa že nad 20.000. 
Delovna skromnost je bila tista privlačna sila, ki je povezala frančiškove sinove pri Novi 
Štifti s sosednjo duhovščino. 

Ob letošnjem visokem jubileju njihovega prihoda se občina s podelitvijo te nagrade 
oziroma priznanja zahvaljuje frančiškanom za delo, trud ter prizadevanja za ljudi, ki 
obiščejo Novo Štifto ter tudi za ohranitev sakralne kulturne dediščine pri nas.

6     SUHOROBAR                                                                                                                                                           november / december 2014       november / december 2014                                                                                                                                                            SUHOROBAR     7 



IZ POSLANČEVE ZAPISNICE ZGODBA Z NASLOVNICE

ki jih prav tako lahko uspešno speljemo samo s široko politično in družbeno podporo. 
Kot smo v Novi Sloveniji zapisali tudi v kongresni izjavi, bi moral biti eden od 

osrednjih ciljev nove rasti zlasti povečanje konkurenčnosti našega gospodarstva. Brez 
konkurenčnosti ni rasti, brez rasti pa ne moremo povečevati zaposlenosti, kar močno 
zmanjšuje naše možnosti, da bi še naprej vzdrževali naš model socialne države. Krščanski 
demokrati smo že večkrat dejali, da so nova delovna mesta po našem mnenju najboljša 
socialna politika, zato naše napore usmerjamo predvsem v izboljšanje gospodarskega 
okolja in tiste reforme, ki bi mladim in tudi starejšim ponudile boljše življenje. Kar pa ne 
pomeni, da smo zanemarili druga področja človekovega življenja in da smo pozabili na skrb 
za družino, podeželje, kmetijstvo, kulturo, narodno identiteto, itd. Še zdaleč ne, a dejstvo 
je, da se moramo ta trenutek potruditi predvsem z reševanjem gospodarske situacije, saj je 
boljši finančni položaj države in ljudi temelj, na katerem lahko gradimo naprej. 

Spoštovani, želim vam 
blagoslovljen božič, mirno, 

zadovoljno in zdravo novo leto. 
Dan slovenske samostojnosti 

in enotnosti pa naj nas 
vse spomni, zakaj imamo 
samostojno državo in kaj 

lahko in mora vsak izmed nas 
zanjo storiti, da bomo nanjo 

še bolj ponosni.

Novi	davki	kot	težka	vladna	popotnica	v	Novo	leto
Piše:	Jože	Tanko,	poslanec	SDS

ki prinašajo samo dodatne davčne obremenitve državljanom in 
gospodarstvu. Iz odziva gospodarstva je čutiti močno razočaranje, 
ki se bo še povečalo, ko bodo »pritresli« še nov nepremičninski ali 
premoženjski davek.

Problemi za državljane ne bodo nič manjši kot za gospodarstvo, 
samo bolj neopazno bodo porazdeljeni po storitvah in artiklih. 
Neopazno bomo za isti denar dobili manj, kar pomeni, da se bo 
kupna moč zmanjšala. 

Je pa tudi ena dobra stvar. Naša poslanska skupina je vložila v 
postopek zakon, s katerim odpravljamo volontersko (neplačano) 
pripravništvo, ki se je kot oblika sodobnega izkoriščanja mladih 
zavleklo celo v javni sektor. S tem smo izpolnili eno izmed zavez 
našega predvolilnega programa. Glede na to, da se je o tem v 
zadnjem času razvila živahna debata, da ga podpirajo študentje 
in tudi ministrstvo za delo, je nekaj upanja za uspeh (sprejem) 
zakona. Zakon je nadaljevanje naših prizadevanj za pravičnejšo 
porazdelitev bremen, ki smo jih začeli že z uvedbo dijaške 
prehrane v srednje šole in močno subvencioniranim prevozom za 
vajence, dijake in študente, s čimer smo mnogim, predvsem tistim 
iz oddaljenih območij, olajšali možnosti izobraževanja.

Prihodnje leto pa bomo nadaljevali z izvajanjem našega 
predvolilnega programa.  

  Poslanska	pisarna	v	januarju:	12.	1.	in	19.	1.	2015	med	
11.30	in	12.30	uro	v	prostorih	Občine	Sodražica

Poslanska	pisarna	v	februarju:	2.	2.	in	9.	2.	2015	med	
11.30	in	12.30	uro	prav	tako	na	Občini	Sodražica

Vsem občankam in občanom 
občine Sodražica želim 

prijetne in blagoslovljene 
božično-novoletne praznike 

ter veliko osebnega 
zadovoljstva, zdravja in 

uspehov v novem letu 2015.

Jože Tanko,
poslanec SDS

Nedavno je na Vrhniki potekal že osmi kongres NSi - tokrat 
pod geslom Priložnost za rast. S tem geslom smo kongresu želeli 
pokazati smer našega delovanja in članom prenesti nekaj optimizma, 
ki ga v Sloveniji, in tudi drugod po svetu, v teh kriznih časih 
močno primanjkuje. Problem je predvsem v tem, da pomanjkanje 
optimizma zamegljuje pogled naprej in tako ljudje sploh ne vidimo 
priložnosti, ki nam jih čas krize in sprememb nedvomno ponuja. 

Res je, da človek spremembe najtežje naredi pri sebi, a brez teh 
sprememb ne bi bilo napredka in inovacij, ki smo jim bili priča v vsej človeški zgodovini. 
Zato je treba obdobje krize razumeti tudi kot čas, ko moramo zbrati pogum, se podati na 
neznana področja in najti rešitve, za katere se na prvi pogled zdi, da sploh niso mogoče. 
Krščanski demokrati smo prepričani, da smo Slovenci sposobni narediti obrat v miselnosti 
in sprejeti reforme, ki nam bodo dolgoročno tlakovale pot v lepšo prihodnost. Za dosego 
tega cilja bo nedvomno potrebno pokazati tudi boljšo politično kulturo – predvsem z večjo 
mero državotvornosti. Krščanski demokrati smo jasno povedali, da zagovarjamo princip 
dialoga, da prisegamo na strpnost, medsebojno spoštovanje in partnerski odnos med 
strankami. Pripravljeni smo se pogovarjati ter sodelovati z vsemi, ki mislijo na dobrobit 
države in imajo Slovenijo radi. 

Upam si trditi, da bo preizkusni kamen (boljše) politične kulture v Sloveniji tudi 
predlog zakona o dostojnem pokopu, ki ga pripravljamo v Novi Sloveniji. Zakon je 

pripravljen v sodelovanju s strokovnjaki s 
področja polpretekle slovenske zgodovine, 
naš namen pa je, da bi vse žrtve vojnega 
in povojnega revolucionarnega nasilja 
dostojno pokopali in se od njih tudi 
primerno poslovili. V Novi Sloveniji 
menimo, da je za nov zagon države nujno 
potrebno doseči tudi spravo in pomiritev 
s tistim obdobjem slovenske zgodovine, 
ki številne ljudi še vedno prežema z veliko 
mero bolečine in travmami. Upam, da bo 
med političnimi strankami prevladovalo 
toliko razuma in modrosti, da bo zakon 
dobil dovolj široko podporo in bo v 
parlamentu potrjen. Osebno si tega 
zelo želim, saj menim, da bi podpora in 
sodelovanje med strankami pri tem zakonu 
slovenskemu narodu prinesla večji notranji 
mir, obenem pa bi bil to dober znak pred 
večjimi strukturnimi reformami v Sloveniji, 

Za zadnjo, božično-novoletno 
izdajo vašega časopisa bi rad napisal kaj 
optimističnega, spodbudnega. A mi najbrž 
ne bo uspelo, saj so razmere preresne, pa 
tudi ukrepi, ki jih je za zadnjo, decembrsko 
sejo DZ pripravila vlada, nas bodo udarili le 
po žepu. 

Čeprav so Cerar in njegovi ministri 
stalno trdili, da novih davkov ne bo, pa se 

dogaja prav to. Prav nobenega drugega pomembnega zakona 
nam še niso servirali na poslanske klopi kot samo tiste z davčnimi 
obremenitvami. Toda še preden je vlada storila karkoli, je vzela dva 
kredita v skupni višini 1,5 mrd. To pomeni, da bo trend zadolževanja 
ta mandat še strmejši kot pri Alenki Bratušek. Temu je sledil 
rebalans proračuna za letos, s katerim je vlada precej bolj znižala 

prihodke kot odhodke, 
ob tem porezala 
še nekaj socialnih 
pravic in investicij 
ter precej povečala 
primanjkljaj, ki ga bo 
potrebno pokriti z 
novim dodatnim 
zadolževanjem. 

Temu je sledilo še 
več davčnih zakonov, 
vključujoč tudi nov 
davek na sladke pijače, 

Krščanski	demokrati	sodelujemo	z	vsemi,	
ki	mislijo	na	dobrobit	države	
Piše:	Ljudmila	Novak,	predsednica	NSi

Ljudmila Novak, poslanka NSi
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Mladi	Sodražani	»pogruntali«	moderne	lesene	jaslice
Piše:	Darja	Vetrih,	foto:	Ana	Arko

V eni izmed sodraških delavnic so lani pričeli z izdelavo jaslic iz 
bukovega lesa. Gre za pristne »suhorobarske« jaslice, pri katerih 
izstopa moderen, minimalističen slog. Lepa oblika in dodelane 
linije so danes za kupca zelo pomembne, v osnovi pa pritegne les. 
Topel, naraven in živ material. Vsak komplet teh lesenih jaslic 
je unikaten. Osnovni izrez sicer avtorji opravijo strojno, vsak 
lik posebej pa gre nato skozi ročno brušenje. V izdelavo enega 
kompleta je vloženih okrog osem ur intenzivnega dela. Da se te 
jaslice dobijo na tržišču, so zaslužni domačini Gregor Pirc, Nina 
Pirc Vovčko in Ana Arko. Pravijo, da znajo to unikatnost tujci zelo 
ceniti, doma pa se tega še učimo.

Pobudnik za izdelavo modernih lesenih jaslic je Gregor, ki ima, 
kot pravita Nina in Ana, največ podjetniške žilice, idej, znanja in 
želja. Pri delu s pridom izkorišča s šolanjem pridobljeno znanje, 
izkušnje iz domače delavnice pa tudi iz lesne industrije, kjer 
je zaposlen. Gregor v prostem času upravlja tudi svoji spletni 
prodajalni lesenih izdelkov, kjer ima pri izdelkih »prste vmes« tudi 
oblikovalka Ana. Nina pravi, da je Gregor k delu pritegnil najprej 
družinske člane in nato še Ano, saj je v vsakem znal prepoznati 
potencial in talent za nekaj. »Tukaj zdaj vsak dela tisto, kar zna 
in ga veseli, kar je tudi predpogoj, da nastane kaj dobrega, lepega. 
Če se mučiš in siliš, težko nastane nekaj 
pristnega,« pove Nina.

Lesene jaslice se skupaj s prav tako 
unikatnimi lesenimi okraski za na smrekico 
prodajajo pod imenom »Loving-Wood«. 
Zakaj angleško ime? »Angleško ime imamo 
zato, ker smo usmerjeni v svet, ker želimo 
prestopiti meje in ker verjamemo, da imajo 
naši kraji kaj ponuditi ljudem širom sveta. 
Pa tudi zato, ker je lažje Slovencu razložiti 
naše ime kot pa angleško govorečemu 
približati slovenščino. Pri imenu Loving-
Wood smo se poigrali z angleškim jezikom 
in tako ima naše ime več pomenov: ljubimo 
les, z ljubeznijo do lesa, ljubeči les …,« 
pove Nina. Gregor dodaja: »Ponujamo 
celovito zgodbo – jaslice in okraske, ki so 
pakirani v reciklirano kartonsko embalažo, 
pred udarci pa so zaščiteni z ublanci, ki jih 
izdelamo s starim obličem. Vse skupaj lično 

zapakiramo in okrasimo. Kot 
bi vsaki stranki pripravili 
darilo.« 

In zakaj ravno jaslice? 
»Iskali smo izdelek, ki ni 
vsakdanji in ima kljub temu 
svojo sezono v letu. Advent 
ima poseben čar, pika na i je seveda božič. Najprej smo razmišljali 
o otroških igračah, vendar je zakonodaja na tem področju zelo 
stroga in zahtevna. Tako je prišla ideja o jaslicah, in sicer takih, da 
jih otrok lahko prime, pa ni strahu, da se kos razbije ali da otrok 
pogoltne kak del. Želeli smo si unikatne, sodobne in primerne 
za otroke. Nastanek jaslic ni muha enodnevnica. Za uresničitev 
ideje smo potrebovali kar nekaj mesecev. Najboljšo skico smo 
tako skupno nadgradili, izdelovali vzorčne primere, popravljali in 
ta krog ponavljali do končne oblike, ki je danes na tržišču. Jaslice 
so lahko tudi zelo oseben, celo intimen izdelek, ki ga kupujejo 
predvsem za božič, pa tudi kot poročno ali rojstnodnevno darilo. 
Poseben čar jaslicam daje naravna toplina lesa. In zakaj bi iskali 
druge materiale, če lahko naredimo nekaj iz lesa, ki ga imamo v 
izobilju? K jaslicam se seveda lepo podajo tudi leseni božični 

okraski, s katerimi smo dopolnili letošnjo 
ponudbo.«

Ekipa Loving-Wood prodaja svoje 
izdelke sama, preko spleta. So pa veseli, 
ko jih kdo obišče v delavnici in pride po 
svoj komplet jaslic. Zadostuje, da se prej 
telefonsko najavi. Pravijo, da med strankami 
krepko vodijo Američani, sledijo Britanci in 
Avstralci. Kar nekaj setov je ostalo doma v 
Slovenji.

Dokler vidijo mladi prednost v obdelavi 
lesa, se ni bati za »suhorobarsko« tradicijo. 
Res pa je, da le-ta postaja mnogo bolj 
sodobna in ne ostaja zgolj pri kuhalnicah, 
zobotrebcih in čebularicah. Sodoben svet pa 
prinaša še drugo plat zgodbe – ponaredke. 
Prav s tem so se že soočile tudi sodraške 
lesene jaslice, kar avtorji jemljejo zaenkrat 
kot lekcijo za naprej, pa tudi  kot dokaz, da 
so jaslice zanimive.



ŠOLA NE SPREGLEJTE

Slovesna	otvoritev	energetslo	sanirane	šole
Piše:	Majda	Kovačič	Cimperman,	ravnateljica;	foto:	Tina	Zobec	Pirnat

V četrtek, 23. oktobra 2014, je ob 12. uri potekala slovesna 
prireditev ob zaključku investicijskega projekta »Energetska 
sanacija Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica«. Prireditev so 
s kulturnim programom obogatili učenci razredne in predmetne 
stopnje, program pa je odlično povezovala Meta Hribar, sicer 
vzgojiteljica v sodraškem vrtcu. Slavnostna prireditev je potekala v 
sklopu dogodkov ob prazniku Občine Sodražica. Na slovesnosti sta 
bila predana namenu uporabe tudi dva nova defibrilatorja.

Otvoritvena slovesnost je potekala na pomenljiv datum. Prav 
23. oktobra pred 65 leti je potekala slovesna otvoritev šole in tako 
smo ta dan obeležili tudi  rojstni dan šolske zgradbe.

V kroniki šole so za 23. oktober 1949 
med drugim zapisali, »da sta pritličje 
novega poslopja in prostor pred njim bila 
polna pridnih in radostnih ljudi, ki so se z 
delom in veseljem pripravljali na svoj veliki 
dan. Domača godba je igrala koračnico, za 
njo je stopala šolska mladina noseč državno 
in pionirsko zastavo, s svojim učiteljstvom, 
gosti ter ostalim občinstvom.«

Tudi letos, ob častitljivem rojstnem 
dnevu naše šolske zgradbe, je bila 
priložnost, da smo se veselili. Tudi letos  
je  bilo v šolski zgradbi in pred njo polno 
pridnih in veselih ljudi. Tudi letos so nas s 
svojo koračnico, petjem in deklamacijami 
razveselili učenci šole ob plapolanju 
občinske, slovenske in evropske zastave. 
Tudi letos je bila hvaležnost in zadovoljstvo 
nad uspešno zaključenim projektom v 
nagovorih izražena tako s strani šole in 
ravnateljice Majde Kovačič Cimperman 
kot s strani župana Občine Sodražica, Blaža 
Milavca. Obnovljeno, energetsko sanirano 
šolo, je blagoslovil domači župnik, g. Franc 
Bizjak.

Zagotovo si bomo učenci, zaposleni 
in obiskovalci letošnji 23. oktober dobro 
zapomnili. Pa tudi petinšestdeset pisanih 
balonov, ki je krasilo prireditveni prostor 
in sladko presenečenje za vse otroke 
je pripomoglo, da je bil rojstni dan res 
prazničen.

V vseh teh letih je bila skrb za urejene 
šolske prostore, ki sprejemajo medse 
naše otroke, naš največji zaklad, vedno 
ena izmed prioritet šole za zagotavljanje 
primernega materialnega standarda. Sledili 
smo potrebam šole in okolja ter hkrati 
upoštevali finančne zmožnosti. S skrbnim 
ravnanjem vseh,  učencev in zaposlenih, 
in z rednim vzdrževanjem, lahko rečemo, 
da šola zgleda kot mladenka kljub svojim 
zrelim letom.

Z leti so se pokazale tudi potrebe po 
prenovi in le teh je bila šola sproti deležna. 
Notranji prostori so bili v zadnjih desetih 
letih vsi prenovljeni. V 17 učilnicah 
imamo novo, sodobno šolsko opremo, v 
4  igralnicah starega dela vrtca smo prav 
tako zamenjali pohištvo in obnovili strope. 
Že pred tem sta tako  šola kot vrtec dobila 
nova okna za boljši in svetlejši  pogled 
v okolje. V šolo smo 
v letu 2011 vgradili 
tudi dvigalo za dostop 
gibalno oviranim  v vsa 
nadstropja. 

Manjkala je le še 
pika na i do popolnosti. 
Za to je bilo poskrbljeno 
v letošnjem poletju z 
energetsko sanacijo. 
Zunanjost šole je dobila novo preobleko 
-  fasado, ki je dobro toplotno izolirana. 
Poskrbljeno je bilo tudi za toplotno izolacijo 
podstrešja in tako bodo energijske izgube 
bistveno manjše. V vseh prostorih šole in 
vrtca imamo zamenjane tudi radiatorske 
ventile s termostatskimi glavami, kar bo 
dodatno pripomoglo h kakovosti bivanja v 
prostorih. Preurejeno imamo 
tudi kotlovnico šole in tako 
bomo lažje uravnavali in merili 
porabo energenta.

Vsi ob prihodu v šolo 
občudujemo nova vhodna 
vrata. Vrata nam je v celoti 
doniralo in jih tudi strokovno 
vgradilo podjetje Inotherm 
d.o.o. iz Ribnice. Pridobili smo 
kakovostna in varna vhodna 
vrata, ki se dnevno odpro tudi 
več kot 500-krat. Za donacijo 
se podjetju Inotherm še enkrat 
iskreno zahvaljujemo.

Ob zaključku tokratne 

investicije energetske sanacije zgradbe šole, 
telovadnice in starega vrtca lahko rečem, 
da imamo poleg sodobno opremljenih 
učilnic in igralnic, tudi prostore, v katerih 
se bomo vsi, otroci, učenci, vzgojiteljice, 
učitelji in drugi zaposleni, prijetno počutili 
tako pozimi kot poleti. V prvih jesenskih 
dneh že čutimo prijetno toploto, ki nam jo 
zagotavlja energetsko sanirana šola.

Vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli, 
da je energetska 
sanacija za objekt naše 
šole uspela, najlepša 
hvala. Še posebno 
iskrena hvala županu 
Blažu Milavcu in 
Vinku Čampi z Občine 
Sodražica za opravljeno 

delo in ves trud.
Hvaležni smo vsem, ki so kakorkoli 

pripomogli, da bo odslej bivanje za 223 
učencev, 135 otrok vrtca in 61 zaposlenih,  
v vseh prostorih prijetnejše in  kvalitetnejše.

Naši šoli in vsem, ki živimo, delamo in 
ustvarjamo z njo, želim še na mnoga leta v 
družbi veselih, srečnih in razigranih otrok.

Naj vam nič ne vzame poguma.
Vztrajajte. Nikoli se ne vdajte. 
Tako ravna večina uspešnih ljudi. 
Če boste tako ravnali, 
bo ves svet vaš. 
                       (Dale Carnegie)

Želimo, da vas v letu 2015 spremljajo
zdravje, pogum, vztrajnost, veselje 

upanje in iskreno zaupanje.

Ravnateljica Majda Kovačič Cimperman
s sodelavkami in sodelavci iz Osnovne šole

Sodražica ter enote vrtca pri šoli

Tradicionalni zajtrk
Piše:	Maja	Žitnik;	foto:	Meta	Hribar,	Maruša	Lesar

V  petek, 21. 11. 2014, ki ga beležimo tudi kot svetovni dan hrane, smo na 
naši šoli izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt, ki ga podpira Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje. Zajtrk je bil sestavljen iz črnega kruha z  manj aditivi, 
mleka, BiH masla in BiH jabolk ter domačega lokalnega medu, ki smo ga  
naročili pri Ludviku Ambrožiču. Dan je potekal tako, da so učenci 1. šolsko uro 
skupaj z razredniki pozajtrkovali v razredih, nato so se pogovorili o pomenu 
zajtrka, jedeh, ki so jih imeli nekoč za zajtrk, o spoštovanju do hrane ipd.

Učenci so dobili informacije o pomenu kranjske čebele, ki jih je posredoval 
g. Ambrožič ob obisku v razredih. Namen projekta je spodbuditi zajtrkovanje 
pri otrocih in letos smo z veseljem opazili, da je bilo odpadkov zelo malo. 
Želimo si, da bo tudi v prihodnjih letih takšen odziv otrok in da bo zajtrk postal 
sestavni del njihovega vsakdanjega življenja.

Tradicionalni slovenski zajtrk so imeli tudi otroci  v vrtcu. 
Udeležil se ga je tudi  podžupan Andrej Pogorelc.

NAJAVA	DOGODKA
Dobimo	se	7.	februarja	v	Športni	dvorani	Sodražica
Ob	 45-letnici	 delovanja	 Ansambla	 Franca	Miheliča	 je	 izšla	 obsežna	 knjiga	 o	 našem	
sokrajanu,	sicer	enemu	najprodornejših	slovenskih	glasbenikov,	Francu	Miheliču.	Knjiga	
nosi	naslov	Glasba	je	moj	čarobni	svet,	njen	avtor,	Ivan	Sivec,	pa	je	znan	tudi	kot	pisec	
Miheličevih	 besedil.	 Z	 zadnjo	 knjigo	 je	 Sivec	dopolnil	 svojo	 trilogijo	 o	 treh	 velikanih	
slovenske	narodno	zabavne	glasbe:	Avseniku,	Slaku	in	Miheliču.	
Izid	knjige	je	finančno	podprla	tudi	Občina	Sodražica.

Predstavitev knjige in nove zgoščenke Ansambla Franca Miheliča bo 7. februarja 
v Športni dvorani Sodražica. Dodatne informacije sledijo.

Občina	Sodražica

Rokometa za OŠ 
zaenkrat ne bo
Piše: Miran Štupica

Vse	 ljubitelje	 rokometa	 v	 Sodražici	 in	 okolici	
obveščamo,	da	smo	misel	o	začetku	treniranja	
otrok	 tega	 prelepega	 športa,	 z	 dolgoletno	
tradicijo	v	Sodražici,	zaenkrat	opustili.
Kljub	 obetavnemu	 začetku	 lansko	 leto	 (20	
otrok),	 podpori	OŠ	Dr.	 Ivan	Prijatelj	 Sodražica	
ter	 Občine	 Sodražica	 in	 dejstvu,	 da	 smo	 za	
trenerja	 pridobili	 Tomaža	 Tomšiča,	 rokometno	
legendo	iz	Ribnice,	se	je	letos	na	prvem	treningu	
pojavilo	zgolj	5	 šoloobveznih	otrok.	To	število	
pa	 je	premajhno	za	kakršenkoli	 resen	 trening.		
O	vzrokih	slabega	odziva	je	nesmiselno	na	tem	
mestu	razpravljat,	očitno	pa	je,	da	časi	za	vadbo	
rokometa	 v	 Sodražici	 očitno	 še	 niso	 dozoreli,	
kljub	odličnim	pogojem	(nova	dvorana).	Tistim	
staršem	in	seveda	otrokom,	ki	imajo	kljub	temu	
željo	 po	 treniranju	 rokometa	 predlagamo,	 da	
se	zaenkrat	obrnejo	na	RK	Ribnica,	 kjer	 imajo	
kar	 nekaj	 mladih	 selekcij.	 Upajmo	 na	 lepše	
rokometne	čase	v	Sodražici.
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Kdo privablja zveri na gozdne poti in v 
neposredno bližino bivališč?

Foto: Franc Lušin, Lovska družina Sodražica

Lovska	družina	opozarja	in	poziva
Lovska družina Sodražica nas je opozorila, da se v zadnjem času ponovno pojavlja 
odmetavanje poginulih živali ali delov živali oz. ostankov od kolin na obrobju gozda. 
Poleg tega, da je to zakonsko prepovedano, je tovrstno početje tudi vaba za zveri, še 
zlasti medveda, kar povečuje njegovo prisotnost v okolici bivališč. Lovska družina 
Sodražica poziva vse, naj se izogibajo tovrstnim dejanjem ter odložijo klavne in druge 
živalske odpadke skladno z zakonodajo. Za odvoz domačih poginulih živali je 
pristojna Veterinarsko higienska služba Ljubljana, ki odvažajo poginule živali 
vse dni v tednu, razen v nedeljo. Pokličete jih lahko na: 01 477 93 53.
Za odvoz živalskega odpada (npr. od kolin, pokvarjeno predelano meso …) pa ima 
država sklenjeno koncesijo s posameznimi podjetji. Za ljubljansko območje je pristojen 
Koto d.o.o., tel. št. 01 587 81 00.

Občina	Sodražica



UPOKOJENCI DRUŠTVA

NAČRT	DELA	ZA	NASLEDNJE	MESECE
Predavanja v sodelovanju z Društvom ZDRAV.si
Delavnica	ročnih	del	kvačkanje	–	vsako	sredo	ob	9.00	uri	
Obiski	naših	občanov	v	domovih	starejših	občanov	
26.	12.	2014	-štefanovanje		

vživeti vanjo, da poslušalci začutijo 
tisti pravi naboj.
Ivanka na poti na vaje in nastope 
iz Podklanca najprej zapelje v 
Globel, kjer pobere še Angelco.  
Angelco so neko leto povabili, 
naj pride pomagat na občni 
zbor. Pa je prišla in ostala. Tudi 
Angelci petje pomeni ogromno, 
to je njen način življenja. Pojejo 
po posluhu in ubrano. » Dokler 
bomo peli, bomo preživeli,« pravi. 
Že petdeset let poje tudi v zboru 
na koru v cerkvi in »pesem je tisto, kar druži nas«. Tudi Marija 
in Anica sta v šoli ves čas sodelovali v zboru. Zdaj pojeta še pri 
Veselih Ribničankah v Ribnici.  Najrajši pojeta ljudske pesmi. 

Anica pravi, da jo petje sprosti in pomaga, 
da odloži vsakdanje skrbi. Marija ima pred 
številnim občinstvom tremo. Strah pa 
izgine ob pogledu na navdušene poslušalce. 
Pomembno je še, doda, da spravimo ves 
vloženi trud do publike, da začutijo, da 
pojemo s srcem.
Viktor  se strinja  z vsem že povedanim. 
Občutek, ko vidiš navdušene ljudi, je res 
nekaj posebnega. Cilj našega petja je, da 

na odru daš vse od sebe in da si 
po končanem petju zadovoljen z 
narejenim, da vidiš nasmeške na 
obrazu ljudi, da slišiš močan aplavz, 
pa tudi kje kakšno solzico. To je 
tisto, kar šteje, da čustva, ki jih vložiš 
v posamezno pesem, začutijo tudi 
drugi. In Viktor to zna in dosega 
tudi s solo petjem. Ko pride sreda, 
kar nekaj manjka, če nimajo vaj.
To so naši upokojenski pevci in 
pevke. Izdali so zgoščenko s 16 
narodnimi pesmimi. Radi bi jo  

dopolnili, da bi imeli posnetih 25 pesmi. Zadnja leta imajo številne 
nastope in koncerte in povsod so tako sprejeti, kot si želijo. 
Tako majhna skupina pevcev nam je že ogromno dala - vedrino, 
sprostitev, upanje, da naša pesem ne bo zamrla in jo bodo poznali 
tudi naši otroci. Nam starejšim pa zbuja spomine, nas razveseljuje 
in poživlja.

Šedržanke	na	izletu
Piše:	Marija	Kos,	foto:	Petra	Marn

V soboto, 18. oktobra, smo bile Šedržanke z enim Šedržanom, 
ki je bil naš vodič, na izletu. Bilo je zelo dobro, kar odlično, vreme 
krasno, kraji lepi, ljudje prijazni. Šli smo v Prlekijo in Prekmurje, 
ogledali smo si Veržej, kjer je dom Marijanum in poleg DUO, 
to je rokodelski center domačih in umetnostnih obrti. Ogledali 
smo si zemljanke, majhne trikotne hišice, krite s slamo, 
ki jih uporabljajo za prenočitev 
gostov, ki preživljajo 
dopust v teh krajih. Potem 
smo šli v galerijo, kjer 
imajo razstavljene izdelke 
domačih in umetnostnih 
obrti in tudi prodajo le-teh. 
V prvem nadstropju pa smo 
si ogledali razstavo ribniške 
suhe robe in lončarstva, ker 
so ravno v tem času imeli to 
predstavitev. Lahko smo si kaj 
kupili ali prekmurske izdelke 
ali spominke. Po ogledu smo imeli 
delavnice, razdelili smo se v dve skupini. 
Ena je šla v lončarsko, druga v delavnico 
iz koruznega ličja, kjer smo s pomočjo 
mentorice izdelali svoje umetnine. V 
lončarski delavnici smo izdelali različne 
posodice iz gline, moram reči, da nam 
je šlo kar dobro, tudi lončarka nam je 

rekla, da imamo smisel in roko. V delavnici, kjer smo uporabljali 
koruzno ličkanje pa smo izdelali rožico, ptička in angelčka. Tudi tu 
nam je šlo kar dobro.

Po teh delavnicah se je pa samo še jedlo. Šli smo peš v bližnjo 
gostilno, kjer so nam postregli z domačo prleško malico, meso iz 
tünke, sir, paradižnik in zaseko. Nato smo se odpeljali na Otok 
ljubezni v Ižakovce. Otok je naraven, ker ga je oblikovala Mura s 
svojo strugo in enim rokavom, ki se izliva nazaj v strugo. Peljali 
smo se z brodom in si ogledali film o bürjaštvu oz. o utrjevanju 

rečnih bregov Mure. Nato je sledil ogled mlina na Muri, 
v katerem meljejo samo ekološko pridelano žito. Tam 
smo kupili moko. Zatem smo se odpeljali v vas Lipa pri 
Beltincih, si ogledali cimprano prekmursko ižo (hišo), 
ter se pokrepčali z langašem. Langaš je prekmurska 
jed - slano pecivo – iz krompirjevega testa, ocvrto 
v olju ter premazano s česnom. Bilo je zelo dobro. 
Čez dobro uro pa smo spet jedli, tokrat je bilo na 
vrsti kosilo. Sestavljeno je bilo iz predjedi - paštete 
in skute na bučnem olju z zdrobljenimi bučnicami, 
gobove in goveje juhe ter pečenega mesa s šunko, 

gobami, palačinko, vse skupaj polito s kislo 
smetano, zraven dva pečena »dodlna« 
- krompirjeva žganca ter solata po lastni 
izbiri iz solatnega bara. Za konec je sledila 
še sladica, sestavljena iz koščka skutnega in 
koščka jabolčnega zavitka. K dobri hrani 
je seveda sodila tudi dobra pijača – malo 
mošta in vina.

Izlet smo zaključili veseli in zadovoljni, 
da smo preživeli lep, prekrasen sončen dan, 
kjer smo združili prijetno s koristnim. 

ZDRAVJE NAŠ 
VSAKDAN
DU Sodražica je 28. oktobra 
organiziralo predavanje na temo 
zdravje naš vsakdan, ki ga je vodila 
članica društva Katarina Arko. Skupaj 
smo počastili tudi novoustanovljeno 
Društvo ZDRAV.si, katerega 
predsednica je.  
Popeljala nas je skozi naše dojemanje 
zdravja, kaj sploh je zdravje, kako 
ga vidimo in kako sebe vidimo v 
tem. Vsi želimo ostati zdravi, kaj pa 
smo za to pripravljeni narediti,  je že 
druga zgodba. Ugotovili smo, da raje 
posežemo po lažji in hitrejši rešitvi, ki 
velikokrat ni najbolj ugodna za nas. 
Poudarek naj bi bil na preventivi pred 
kurativo. Držati se je treba življenjskega 
sloga, ki temelji na pravilnem dihanju, 
prehranjevanju, gibanju, počitku 
in še marsičem drugem, kar niti ne 
pomislimo, da bi lahko vplivalo na 
zdravje. Ugotovili smo, da se vseh 
teh dejavnikov premalo zavedamo. 
Ob praktičnem prikazu določenih 
preprostih vaj  smo ugotovili, da 
lahko že z malo truda naredimo veliko 
dobrega  zase.
Katarina nas je seznanila tudi  z 
dejavnostjo  društva ZDRAV.si,  s čim 
se ukvarja in kaj nudi uporabnikom. 
Izpolnili smo anketo o tematiki, 
ki bi nas zanimala  na  naslednjih 
predavanjih. Na podlagi te ankete je  
dopolnila program društva.
Spoznali smo, da resnično največ 
lahko SAMI naredimo za svoje zdravje, 
dokler je čas, ne pa da se zdravja 
zavedamo šele takrat, ko ga izgubimo.

Program Društva ZDRAV.si, ki 
je  primeren za vse, ne samo za 

upokojence: 

• predavanja	na	temo	zdravja,
• predavanja	o	samopomoči	po	

načelih	TKM	in	refleksoterapije,
• organizacija	energijske	vadbe	

»dotik	zdravja«,
• izvajanje	raznih	terapij	in	

masaž.

VOŠČILNICE	ZA	BLIŽAJOČE	
SE PRAZNIKE
Veliko spretnih rok se skriva med več kot dvesto 
članicami in člani DU. Z dobro idejo, resnično 
voljo do dela in s spretnostjo se da marsikaj narediti. 
Upokojenke, ki imajo omenjene lastnosti, so se 
konec novembra zbrale na ustvarjalni delavnici 
in izdelovale božično-novoletne voščilnice.  
Ustvarjale so po zamisli Ivanke Oražem, za katero 
vemo, da je vsestranska umetnica tudi na likovnem 
področju. Vsaka izmed 15 udeleženk je pri izdelavi 
voščilnic dodala še delček  lastne zamisli. Nastalo 
je veliko originalnih izdelkov, ki bodo z dobrimi 
željami kmalu prispele do naših članov in vseh 
tistih, s katerimi dobro sodelujemo.

NAUČIMO	SE	SKUPAJ	
ROČNIH	DEL

Začeli smo v sredo, 26. 11. 2014, v prostorih društva.  
S seboj smo prinesli ostanke volne in kvačko.  
Za začetek bomo izdelali krpanko iz kvačkanih 
kvadratkov.  Skozi umetnost kvačkanja nas vodi 
Jelena Mihelič  Žurga, ki je tudi predlagateljica 
tovrstne dejavnosti. Namen druženja je koristna 
uporaba prostega časa in potrditev, da še vedno 
zmorem oziroma znam. 
Še vedno se nam lahko pridružite!

»PESEM	DRUŽI	NAS«
Pevke in pevca UPOKOJENSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA sem obiskala na vajah in bila prijetno 
presenečena, koliko energije so izžarevali. Vodja 
zbora Ivo Smisl je takoj povedal, da je ponosen 
na vse v zboru, saj petje jemljejo resno in so mu 

predani, kar se vidi  tako na vajah kot na 
nastopih. Ob tem pa nikdar ne manjka 
dobre volje in vsi se med seboj dobro 
razumejo. Trenutno v zboru pojejo 
štiri pevke in dva pevca. Strokovno 
gledano zbor ne zasluži ime pevski 
zbor, toda to ime uporabljajo že od 
samega začetka in ga ne spreminjajo 
ne glede  število pevcev.
Ivo je prišel v Sodražico natanko pred 
petdesetimi leti. Kljub temu, da je 
bil takrat in še dolgo potem na delu 
v Nemčiji, je ta Posoteljčan redno 
prihajal v Sodražico in se vključil v 
kulturno dejavnost  v kraju. Pel je pri 
moškem pevskem zboru in igral v 
tamburaški skupini Tamburice. Oboji 
so bili takrat zelo aktivni. 
Na občnem zboru  DU leta 2001 pa 
je prvič zapel upokojenski pevski 
zbor - kvartet. Peli so: Ivo Smisl, 
Ivan Francelj, Milan Štupica in Peter 
Štupica.  Ob tej priložnosti so povabili 
vse člane, ki imajo posluh in veselje 
do petja, naj se pridružijo pevskemu 
zboru društva. V naslednjih letih se 
je postopoma oblikoval pevski zbor 
– oktet. Dlje kot do okteta niso prišli. 
Pevci so se menjavali. Pred dvema 
letoma sta v zboru nehala peti še Jože 
Košmrlj in zdaj že pokojni Rafael 
Zbačnik. Tako so poleg Iva Smisla 
ostali še:  Ivanka Oražem, Viktor 
Žagar, Angelca Indihar,  Marija Zajc in 
Anica Škulj.
Ivanka se je zboru pridružila po 
nekem štefanovanju, ko so jo ostali 
pevci poslušali in bili navdušeni nad 
njenim glasom. Ivanka poje, odkar ve 
zase. Izhaja iz pevske družine. Spomni 
se, kako so doma ob zimskih večerih 
peli zbrani na topli peči. Pela je v šoli 
pri otroškem in mladinskem zboru, 
kasneje pa v radijskem dekliškem 
zboru. Kot vzgojiteljica je dolga leta 
prepevala tistim najmlajšim v vrtcu. 
Piše tudi vezna besedila za nastope in 
koncerte. Ivanka pravi, da ni dovolj, 
da pesem samo zapojemo, treba se je 

Novice	iz	Društva	upokojencev	Sodražica
Piše:	Cvetka	Vesel,	foto:	Zmaga	Mohorič,	Cvetka	Vesel

Društvo upokojencev 
Sodražica želi svojim 
članicam in članom ter 
vsem občanom vesele 
božične praznike, v novem 
letu pa veliko zdravja in 
zadovoljstva.
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ŠERDŽANKE DRUŽENJE

Izlet vasi Vinice – Zapotok 
po Koroškem
Piše	in	fotografira:	Jelka	Pakiž

Leto je naokoli in nemirno zdomarsko srce je 
zahrepenelo po širnem svetu. Letošnjo jesen smo 
zarajžali po Koroškem. V soboto, 18. oktobra, smo se 
v zgodnjih jutranjih urah odpeljali z avtobusom proti 
Ljubljani do Trojan, kjer smo imeli 
krajši postanek za jutranjo kavico 
in slastne krofe. Pot nas je vodila 
naprej mimo Velenja v Dravsko 
dolino. Najprej smo se ustavili 
v Slovenj Gradcu, ki je tipično 
srednjeveško mesto, katerega 
stari del je privlačen in ogleda 
vreden kraj. Generalni sekretar 
ZN je leta 1989 s posebno listino 
podelil mestu naziv Glasnik miru. 
Najprej smo si pod vodstvom 
vodičke, ki nas je spremljala skozi 
vso pot, ogledali župnijsko cerkev, ki je bila leta 1251 posvečena 
sv. Elizabeti Ogrski, zavetnici revnih in ubogih. Cerkev stoji v 
središču slovenjgraškega srednjeveškega mestnega jedra. Slika 
v glavnem oltarju prikazuje sv. Elizabeto, obdano s spremstvom, 
kako revežem in bolnim deli kruh in denar. Pred cerkvijo stojita 
dva spomenika, posvečena duhovnikoma Francu Ksaverju Mešku 
in Jakobu Sokliču, ljubiteljskemu umetnostnemu zgodovinarju in 
zbiralcu starin. 

V neposredni bližini te cerkve stoji gotska cerkev sv. Duha iz 15. 
stoletja, ki je predhodnica bolnišnice v Slovenj Gradcu. Cerkev je 
postavljena poleg mestne slovenjgraške sirotišnice, v kateri je sedaj 
Sokličev muzej. Na osrednjem trgu smo se ustavili pri rojstni hiši, v 
kateri se je leta 1860 rodil svetovno znani skladatelj, neprekosljivi 
mojster pozno romantičnega samospeva Hugo Wolf.

Center mestnega središča krasi delo kiparja 
Oskarja Kogoja Venetski konj. Kip je postavljen 
na mogočno kamnito pročelje pred Koroškim 
pokrajinskim muzejem. Tu stoji tudi spomenik slikarja 
Jožeta Tisnikarja, enega najbolj prepoznavnih slikarjev 
v slovenski umetnosti 20. stoletja. Potem smo se 
ustavili tudi pri nekdanjem dvorcu – mestni hiši, kjer 
je sedaj sedež mestne občine, v kateri je tudi poročna 
dvorana. Ogled mesta smo zaključili v Hiši mojstrovin 
Perger. To je edini evropski medičar in svečar s 
tradicijo iz leta 1757, kjer se srečamo z več kot dve 
stoletji in pol staro dediščino medičarske, lectarske in svečarske 
obrti. Vsa znanja in spretnosti se iz roda v rod prenašajo na sedaj že 
deveto generacijo tega družinskega podjetja. Predstavljena nam je 
bila zgodovina njihove obrti in izdelovanje lectovih srčkov, pravih 
voščenih sveč, vrhunskih medenjakov, domačih bombonov, 
brezalkoholne medice, medenega žganja in medenega vina. Hiša 
mojstrovin ponuja  tudi pestro paleto najrazličnejših poslovnih, 
promocijskih in protokolarnih daril, ki so jih v dar dobile številne 
znane osebnosti iz vsega sveta. Kar nismo se mogli ločiti od teh 
prečudovitih in slastnih dobrot. Čas nas je preganjal, saj nas je 
čakalo dvourno splavarjenje po reki Dravi, kjer smo bili deležni 

prave flosarske oskrbe. Po stari slovenski 
navadi so nas za dobrodošlico pogostili 
z domačim kruhom in soljo ter šilcem 
žganja. Flosarji so odrinili splav od 
brega, vesela druščina pa se je predala 
flosarskim dogodivščinam naproti. Med 
vožnjo so nas zabavale flosarske frajle in 
flosarji, oblečeni v svoje noše s pesmimi, 
harmoniko, s svojimi šegami in navadami, 

postregli pa so nam s flosarskim golažem in polento z ocvirki. 
Ohranili so tudi flosarski krst in za konec, ko smo skoraj že prispeli 
nazaj na lenštat, je flosarski župnik še krstil dva začetnika. Pa se 
krsta ne gre bati – malo so jih osmešili, malo pretepli in malo 
namočili, nič takega torej, da ob koncu ne bi zapeli Kol´kor kaplic, 
tol´ko let.

Dobre volje smo se nato odpeljali na ogled turistične kmetije 
Klančnik na pokušino doma pripravljenih suhomesnatih izdelkov 
ter jabolčnika v 150 let stari velbani kleti. Po degustaciji in 
predstavitvi dela in tradicije na kmetiji smo šli s pravim turističnim 
vlakcem na kratek izlet po kmetiji. Ob prijetni vožnji smo 
opazovali pašo damjakov in muflonov, ki so nas spremljali ob poti. 
Celo majhna udomačena košuta nas je prišla pogledat in prav 
mirno se je pustila božati našim rokam. Na koncu kmetije stoji 

lovska koča, v kateri je bogata 
lovska zbirka raznovrstnih 
živali – res cel gozd v malem. 
Pokramljali smo z izkušenim 
lovcem, ki nam je povedal kar 
nekaj svojih lovskih prigod 
in se spet z vlakcem odpeljali 
nazaj. Ob obisku kmetije smo 
izvedeli marsikatero zanimivost 
o predelavi suhomesnatih 
izdelkov ter o življenju na 

kmetiji nekoč in danes. Popoldne se je prevesilo že krepko v 
drugo polovico, zato smo pohiteli še na ogled dvorca Bukovje pri 
Dravogradu. Objekt z izjemno preteklostjo in bogato kulturno 
zgodovinsko dediščino, se nahaja v prelepem naravnem okolju 
miru, svežine, tišine grajskega parka, bližnjih gozdov in reke. 
V srednjem veku so grajske utrdbe nastale na težko dostopnih 
krajih, kar je pripomoglo k varnosti. Tovrstna je bila tudi graščina  
Pukštajn, ki je bila zgrajena na začetku 13. stoletja. Danes je 
ohranjena le srednjeveška razvalina renesančnega grajskega 
stolpa. Grajska stavba je namreč dvakrat pogorela in je takratni 
lastniki po zadnjem požaru leta 1706 niso več obnavljali, temveč 
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Nič kaj prijazen dan se ni obetal. Jesenska sobota je bila oblačna in tudi dežja 
ni manjkalo.

Druga SLADKA JESEN pa je kljub temu potekala v veselem vzdušju. 
Šedržanke so tudi tokrat pokazale svoje kuharske  spretnosti in na prvi od dveh 
stojnic obiskovalcem ponudile jabolčne pite, kvašen jabolčni zavitek, sadne mafine, 
drobno pecivo in celo baklave. Na drugi stojnici se je v preprosti kuhinji peklo 
palačinke, ki so bile namazane z domačo slivovo marmelado, za otroke pa z nutelo. 
Največ obiska je bilo prav tukaj, palačink je zmanjkalo že ob enajsti uri.

Vsem, ki sledijo našim zapisom, spet predstavljamo dva recepta, ki lahko 
kadarkoli  popestrita naš jedilnik. Poleg enolončnice predlagamo, da spečete pito 
ali zavitek.

JABOLČNA	PITA	
Potrebujemo:

Krhko	testo
300	g	moke
200	g	surovega	masla
175	g	sladkorja
1 jajce
naribana limonina lupinica

Nadev
1	kg	kislih	jabolk
sok pol limone
pol	žličke	cimeta
2 jajci
50	g	sladkorja
2 kisli smetani

V	kuhinji	s	Šedržankami
Piše:	Štefka	Joras;	foto:	Marija	Levstek,	Štefka	Joras;	recepte	prispevali:	Vida	Čampa,	Angelca	Belaj

Priprava:
•		Zamesimo	krhko	testo	
in	ga	damo	za	eno	uro	v	
hladilnik.
•		Jabolka	narežemo	na		
krhlje	in	jih	nastrgamo	na	
tanke	lističe	ter	pokapamo	
z limonovim sokom.

JABOLČNI	ZAVITEK	IZ	
KVAŠENEGA TESTA

Potrebujemo:

Kvašeno	testo
60	dag	moke
žlička	soli
2	dag	kvasa
5	dag	sladkorja
5	dag	masla	/lahko	
tudi	olje/
2 rumenjaka
3	dl	mleka	/lahko	več	ali	manj,	odvisno	od	vlage	
moke/
limonina lupina
2	žlici	ruma

•		Stepemo	jajci	in	dodamo	smetano	in		
sladkor.
•		Dve	tretjini	testa	razvaljamo	kar	na	
peki	papirju,	ki	smo	ga		odrezali		v	
velikosti	pekača.	Pazimo,	da	s	testom	
obložimo	tudi	robove	pekača.	Nato	
zložimo	narezana	jabolka,	potresemo	
s	cimetom	in	prelijemo	z	zmesjo	iz	jajc,	
smetane in sladkorja.
•		Iz	preostalega	testa,	ki	ga	tudi	
zvaljamo,		narežemo		trakove	in	na	
nadevu		naredimo	mrežo.
•		Pečemo	50-60	minut	/	v	ventilatorski	
pečici	le	45	/	na	srednji	višini	pri	200	0C.	

Nadev
1	kg	kislih	jabolk
2 navadni sladki smetani
2 jajci
cimet
sladkor po okusu

Priprava:
•		Iz	sestavin	zamesimo	testo	in	pustimo,	da	
vzhaja.
•		Jabolka	naribamo,	smetano	čvrsto	stepemo	in	
razžvrkljamo	jajci.
•		Testo	razvaljamo	na	centimeter	debelo.
•		Jabolka	ožmemo,	sladkamo	po	okusu,	
dodamo smetano in jajci.
•		Nadev	namažemo	po	testu	ter	potresemo	s	
cimetom.
•		Testo	kar	čvrsto	zvijemo,	položimo	v	namaščen	
pekač,	kjer	ponovno	vzhaja.
•		Pečemo	na	180	0C	eno	uro	ali	kakšno	minuto	
dlje.

Nasvet:

Če	želi
te,	da	j

abolka
	

ne	por
javijo,	d

odajte	

limonov sok. Redkemu 

nadevu  pa dodajte 

ustrezn
o	količi

no	

drobtin.



OD TU IN TAM OD TU IN TAM

so v 18. stoletju v njenem vznožju zgradili novo, mogočno stavbo 
dvorca Bukovje, istočasno je verjetno nastala tudi kapela. Baročni 
dvorec z zelo pisano zgodovino, je bil v času od leta 1817, ko ga je 
prevzela družina Kometter, eden najbogatejše opremljenih dvorcev 
v Sloveniji. Žal je bila vsa oprema zaradi bankrota te družine pred 2. 
svetovno vojno razprodana, dvorec pa je kasneje služil kot vojašnica 
JNA in slovenske vojske  - do leta 2005 je bilo to zaprto območje. 
V letu 1989 je JLA obnovila stavbo, zato je ta dvorec tudi ostal do 
danes, sicer bi se popolnoma uničil. Občudovali smo čudovito 
obnovljeno notranjost in si pogledali kratko reportažo o resničnih, 
hudih dogodkih, ki so se ravno tukaj odvijali med vojno leta 1991. 

Dvorec je sedaj urejen v družabno, izobraževalno in kulturno 
središče z lepo dvorano in tremi urejenimi saloni v baročnem 
slogu. Mrak je začel padati na zemljo in počasi se je bilo treba 
odpraviti proti domu. Polni vtisov, ki nam jih je nudil današnji 
dan, smo se ustavili še v gostišču na prisluženi večerji, kjer smo 
strnili pogovor o doživetjih tega dne. Ogromno bogastvo naše 
dežele, ki se ga ne da popisati na enem listu papirja, vendar je 
vredno ogleda. Velikokrat potujemo in obiskujemo druge dežele, 
bogastva in lepote domačih krajev pa ne poznamo. Prav zato smo 
se odločili, da prihodnje leto spet porajžamo na ogled novih 
krajev naše domovine. 

Športno	srečanje	veteranov	
pokrajine	Ljubljana	okolica,	
15.	11.	2014
Piše:	za	OZVVS		Borut	Kozina;	foto:	Dušan	Nosan

Na VII. že tradicionalnem srečanju in tekmovanju za 
Memorial Riharda Urbanca, v spomin na nekdanjega 
poveljnika Območnega štaba TO Litija in predsednika 
OZVVS Litija, 15. 11. 2014 v Litiji, je potekalo srečanje in 
tekmovanje veteranov Ljubljanske pokrajine, in sicer v malem 
nogometu, streljanju z zračno puško in kegljanju. Organizator, 
člani OZVVS Litija, je odlično izpeljal vsa našteta tekmovanja, 
zato je bilo članom – veteranom prijetno tekmovati, tako v 
Litiji, v malem nogometu in kegljanje, kot v streljanju z zračno 
puško v Šmartnem pri Litiji.

Iz Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Ribnica sta zelo uspešno tekmovali dve ekipi. V streljanju z 
zračno puško je ekipa v postavi Ludvik Zalar, Albin Centa in 
Anton Perhaj prejela pokal za doseženo tretje mesto. Ekipa 
v kegljanju, v postavi Ludvik Mate, Anton Trdan, Pavel Starc 
in Stane Lesar je prejela pokal za doseženo drugo mesto. Po 
podelitvi priznanj je nastala spominska fotografija za uspešen 
nastop članov tekmovalcev OZVVS Ribnica.   

Za zelo uspešen nastop članom - tekmovalcem iskreno 
čestitamo.

Spominska slovesnost ob 23. 
obletnici	odhoda	zadnjega	
vojaka JLA iz Slovenije 
Piše: Borut Kozina

Spominske slovesnosti ob 23. obletnici odhoda zadnjega vojaka 
JLA iz Slovenije, ki je bila v soboto, 25. 10. 2014, ob 12.00 uri, v šolski 
dvorani Centra srednje gostinske šole v Radovljici, se je udeležila tudi 
skupina veteranov iz OZVVS Ribnica.

Slovesnosti so se udeležile številne znane osebnosti (predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, nekdanji predsednik RS dr. Danilo 
Türk, obrambni minister Janko Veber z novim načelnikom GŠ SV 
brigadirjem Andrejem Ostermanom, ministrica za notranje zadeve, 
predsednik  Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav 
Lipič, predsednik Zveze časnikov Slovenije generalmajor Alojz Šteiner 
in še vrsta drugih), in v spremstvu še predsednik Vlade Republike 
Slovenije dr. Miro Cerar, ki so mu veterani in ostali prisotni izkazali 
spoštovanje, saj so ob prihodu vstali.

V dvorano je ob izvajanju koračnice Policijskega orkestra v 
slovesnem mimohodu prikorakalo 66 praporščakov s prapori, med 
njimi tudi praporščak OZVVS Ribnica Rudolf  Gregorič.  

Slavnostni govornik je bil predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Po 
slavnostnem govoru so praporščaki zapustili dvorano in slovesnost se 
je nadaljevala s kulturnim programom.  

Po končani slovesni prireditvi je pri izhodu iz dvorane na našo željo 
nastal spominski posnetek ribniških veteranov z novim ministrom 
za obrambo Jankom Vebrom in novim načelnikom generalštaba 
Slovenske vojske brigadirjem Andrejem Ostermanom.    
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Prvi odbojkarski turnir 
v dvorani
Piše	in	fotografira:	Mateja	Vesel,	vodja	sekcije	odbojke	pri	ŠD	Sodražica

Izpeljali smo ga letos proti koncu leta, in sicer z majhnim številom odbojkarjev, 
ki večinoma že hodijo na določene treninge. Žal nismo imeli možnosti izpeljati 
turnirja za psoglavske dneve, ker je vso športno organizacijo prevzelo društvo 
Ekstrem, bomo pa naslednje leto poskrbeli, da turnir organiziramo dovolj zgodaj, 
ko bodo temperature ugodne za igranje na mivki.

Odbojka se je torej odvijala v notranjih prostorih, smo pa imeli tri skupine po tri 
igralce, igralo se je vsak z vsakim, na dva dobljena niza. Igralne ekipe so bile mešane, 
tako ženske kot moški. Vzdušje je bilo zelo sproščeno in tekmovalno, in mislim, da 
ni bilo niti enega igralca, ki domov ni odnesel mokre majice. 

Za spomin na še veliko dobrih iger in ohranjanje tega lepega športa v občini 
Sodražica, pa smo naredili fotografijo z najboljšima ekipama.

Dramsko-glasbena	mineštra	tudi	letos
Piše:	Mladinski	klub	Sodražica,	Mateja	Košir

Letošnja bo deseta. Deset zgodb, več kot sto dvajset glasbenih točk, nešteto 
lepih spominov in doživetja, ki se jih ne da prešteti. Ob Mineštri smo člani 
Mladinskega kluba rasli, kalili, se učili medsebojnega sodelovanja in skupaj 
ustvarjali. Naredili smo prireditev, ki je povsem plod naše domišljije, naših idej. 
Mineštra je zato tako samosvoja, včasih čisto življenjska, spet drugič popolnoma 
v oblakih.  

Začeli smo, večinoma še ne polnoletni, povsem za šalo, a tudi z željo, 
da pokažemo, da »šedrška mladina« le ni tako pasivna, kot se včasih sliši. In 
vztrajali vsaj deset let. Nismo se izgovarjali na to, da nismo imeli prostora za vaje, 
ampak smo iskali rešitve in se vedno znašli, včasih tudi pri komu doma v kuhinji.  

In kaj naš čaka letos? Čas je za ples! Plesni učitelj Fabio Vas že nestrpno 
pričakuje v njegovi plesni šoli. Temperamenta, ritma in melodije bo na pretek, 
le pridite in se prepustite! Plesna šola se odpre v soboto, 20. 12. 2014, ob 19h, v 
Športni dvorani Sodražica. Vabljeni!

V nedeljo, 26. oktobra, je bila v Športni dvorani Sodražica že 12. 
revija domačih ansamblov. Sedaj že tradicionalno narodnozabavno 
prireditev sta v okviru počastitve občinskega praznika organizirala 
Občina Sodražica in Klub harmonikarjev Urška. Zopet je klubu 
uspelo skupaj zbrati zanimive in znane narodnozabavne ansamble, 
ki so občinstvu popestrili 
nedeljski večer. Prireditev 
so otvorili člani Kluba 
harmonikarjev Urška z 
venčkom kvintetovskih, nato 
so dobro vzdušje na odru in 
med obiskovalci stopnjevali 
Veseli Morostarji, ansambli 
Javor, Zakrajšek, Maj, 
Zdomarji, Ribniški pušeljc, 
Tik-Tak, ansambel Roka 
Žlindre, Kvintet 7, za 
dodatno popestritev pa 
še Tamburaška skupina 
Dupljak. Prireditev je z 
domiselnim povezovanjem 

Revija	domačih	ansamblov	
že	dvanajstič

obogatil Vlado Komljenovič. Kot se spodobi, so se za zaključek 
na odru zbrali vsi nastopajoči in se od občinstva poslovili s 
poskočnim Veselim Ribnčanom. Lepo je bilo videti polno dvorano 
in po dolgem času vse lokalne ansamble spet zbrane skupaj na 
istem odru. Klub harmonikarjev Urška se lepo zahvaljuje vsem 

nastopajočim, predvsem pa 
vsem vam, ki ste prišli na 12. 
revijo in uživali ob prijetni 
glasbi. Nasvidenje naslednje 
leto, na 13. reviji domačih 
ansamblov!

P. S. Opravičujemo se za 
pomoto, ki je nastala v 
prejšnji številki Suhorobarja. 
Navedli smo napačen seznam 
nastopajočih na prireditvi.

 Klub harmonikarjev Urška
foto: arhiv Kluba harmonikarjev Urška. Zbor vseh ansamblov 

je za konec zapel Veselega Ribnčana.



ŠPORT ŠPORT

V nedeljo, 19. 
oktobra, je odšla 
skupina sodraških 
pohodnikov takoj 
po sončnem vzhodu 
(sonce zdaj vstaja 
ob pol osmih) na 
pohod in delovno 
akcijo po delu 
sodraške pešpoti od 
Zavode do Novega 
Pota.

Stalna nedeljska pohodniška družba je bila opremljena s 
smernimi tablami, vrtalnim strojčkom na baterije, vijaki, »fovčem« 
in škarjami za obrezovanje vej. In seveda s fotografskim aparatom za dokumentacijo akcije.
Pohod smo izvedli v počastitev  sodraškega  občinskega praznika. Naš namen je bil očistiti 

okolico ob planinskih markacijah ob 
naši pešpoti in pritrditi smerne table 
poti in stranskih poti na križiščih 
gozdnih poti in kolovozov. Table so 
narejene iz kostanjevega lesa in imajo 
obliko velike puščice. Na vsaki tabli 
je naslikana rdeče-bela planinska 
markacija, napisana  smer pohoda in 
okvirni čas hoje do zapisanega kraja. 
Table je moški del ekipe z vijaki 
pritrdil na petih krajih na primerna 
mesta. Seveda je pohodniška 
fotografinja Mateja  fotografirala 
posamezne etape delovne  akcije.

Jesenski	pohod	po	sodraški	pešpoti
Piše:	Ana	Modic;	foto:	Mateja	Trhljen	

Kje	boste	lahko	opazili	te	table?
Prvo že v Miklavcu, takoj za 

mostičkom, ko se začenja 
vzpenjati pot na Visoki 
hrib proti Črncu. Drugo 
na križišču poti v vasi 
Črnec. Tretjo  pred 
križiščem poti v zaselku 
Mlake. Ta nas usmerja 

na vrhove Lince in Makunce proti zaselku 
Novi Pot. Naslednja je še pred začetkom 
Novega Pota in kaže smer in čas hoje do 
doline Kozmanjka – daljša različica. Na 
koncu zaselka Novi  Pot, že za zbirališčem 
lesa, pa še ena tabla za smer Kozmanjka, 
krajša varianta.

Na poti nas je spremljalo lepo, skoraj 
poletno vreme, ki je v nas prebujalo še 
dobro voljo. V dolino smo se spustili po 
»Biželnu« do doline Kompare in dalje po 
cesti do gostišča s  prehrano v Žimaricah. S 
krajšimi postanki smo hodili pet ur.

Še nasvet: na svoji poti smo kar na 
dveh krajih naleteli na še sveže izločke 
naše največje zveri, s katero v tem okolju 
sobivamo, zato vam kljub markacijam in 
tablam priporočam, da hodite po sodraški 
pešpoti le v skupini.

Veliko sonca brez konca 
vam v novem letu želi 

Turistično društvo 
Sodražica.

Občina Sodražica se 
zahvaljuje Darinki in 

Marjanu Kralj za 
podarjeno smreko, s 
katero smo obogatili 

letošnjo novoletno 
okrasitev na trgu.
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4.	memorial	bratov	Fajdiga
Besedilo	in	fotografije:	Miran	Štupica

MM	Kranjska	Čebela	2014
Piše in foto: Nejc Lovšin

V soboto, 8. 11. 2014, se je na kranjskem bazenu odvijal plavalni 
miting z imenom Kranjska Čebela 2014 v organizaciji ŠD Pingvinček, 
udeležili smo se ga tudi Ribn’čani in spet pokazali odlične nastope.

Tekmovanje je bilo celodnevno, zato se je razdelilo na 
dopoldanski in popoldanski del. V dopoldanskem delu so vsi odlično 
začeli, saj je bila prva disciplina 200 m prosto, ki so jo vsi odlično 
odplavali, a trije so si priplavali medalje: Nadja Padar 3. mesto, Maja 
Levstek 1. mesto in Vid Lovšin 3. mesto. Nato je v dopoldanskem 
delu sledila še ena disciplina, in sicer 200 m prsno. Tu so medalje 
osvojili Nadja Padar 1. mesto, Miha Vetrih in Maša Lovšin 2. mesto 
ter Maja Levstek 3. mesto v najmlajši kategoriji, ostali plavalci pa 
so prav vsi popravili osebne rekorde. Sledila je enourna pavza, ki 
je bila namenjena za kosilo, ki ga je skuhala slovenska kuharska 
reprezentanca. 

Po odličnem kosilu je sledil popoldanski del. Začel se je s 100 
m mešano, imeli smo kar tri zmagovalce v tej disciplini. Zmage so 
se veselili Vid Lovšin, Nadja Padar in Maja Levstek. Sledila je ena 
izmed najdaljših disciplin mitinga, in sicer 400 m prosto. Med fanti 
si je medaljo priplaval Vid Lovšin in osvojil 2. mesto, pri dekletih pa 
so se izkazale Nadja Padar z 2. mestom, Neža Poje s 3. mestom, Maja 
Levstek pa je presenetljivo zmagala v najmlajši kategoriji, ob njej je 
na drugi stopnički stala še Julija Adamič. Za konec pa je sledila še 

Nosilci kolajn na MM Kranjska čebela 2014

disciplina 200 m hrbtno in čeprav so bili že vsi rahlo utrujeni, so 
za zadnjo disciplino porabili še zadnje atome moči in si priplavali 
medalje. Miha Vetrih 2. mesto, pri dekletih pa smo imeli čisto 
prevlado, saj so na zmagovalni oder stopile kar tri naše plavalke. 
Zmagala je Nadja Padar, 2. mesto si je priplavala Neža Poje, 3. 
mesto pa Maša Lovšin, v najmlajši kategoriji pa je slavila Maja 
Levstek, Julija Adamič pa si je priplavala 3.mesto. Nastopili so še 
Filip Ćirović, Klemen Topolnik, Luka Žagar, Jaka Lovšin, Nana 
Poje, Lea Ambrožič, Ema Tomšič, Gaja Radivojevič, Liza Šega 
in Kaja Ana Štimec. Čestitamo!

Rekreacija 
MLADINSKI KLUB SODRAŽICA

KJE?
Športna dvorana 

Sodražica

Kdaj?
Ob petkih

od 21.00 do 22.30

Vabljeni člani MKS in 
ostala mladina. 

Nogomet
Odbojka
Košarka
Aerobika

Plezanje 
Badminton
Namizni 

tenis

LEPO VABLJENI!

V soboto, 6. 12. 2014, na Miklavžev dan smo v Športni 
dvorani Sodražica organizirali že četrti Memorial bratov Fajdiga, 
rokometni turnir veteranov. Vabilu na turnir so se tako kot vsako 
leto odzvale naslednje ekipe: RK RIBNICA, RK SVIŠ Ivančna 
Gorica in RK MOKERC Ig pri Ljubljani. Na turnir smo povabili 
še naše dolgoletne prijatelje iz RK DOBREPOLJE, vendar so 
svojo udeležbo odpovedali zadnji trenutek. Zaradi tega je prišlo 
do nekaterih sprememb v urniku tekmovanja in so 
ekipe odigrale tekme 2 x po 10 minut vsaka z vsako. 
Po končanem igranju je bil vrstni red naslednji:

1. RK MOKERC Ig 
2. RK SVIŠ Ivančna Gorica
3. RK Ribnica
4. ŠD Sodražica

Vse tekme sta odlično sodila državna sodnika 
brata Čeak iz Ljubljane. Za zapisnikarsko mizo  sta 
tekme vodila Stane Petrič iz Sodražice in Franc 
Tanko iz Ribnice.

Vodstvo turnirja je med vsemi igralci zbralo 
najboljšega vratarja, in sicer Andreja Zelka iz ekipe SVIŠ-a ter 
najboljšega strelca ter igralca Borisa Klemenška iz ekipe RK 
MOKERC Ig. 

Turnir smo zaključili v prostorih PGD Sodražica, kjer so 
najboljše ekipe ter najboljša igralca iz rok podžupana občine 
Sodražica Andreja Pogorelca ter vodje rokometne sekcije pri ŠD 

Sodražica Andreja Pintarja prejele zaslužena 
priznanja oz. lesene pokale. Ti so zaradi načina 
izdelave postali že kar posebnost ter značilnost 
našega turnirja. 

Med turnirjem je delegacija domačih 
rokometašev na sodraškem pokopališču 
položila šopek cvetja na prerani grob 
preminulih bratov izpod Brinovega griča 
Staneta in Jožeta Fajdige. 

Naj omenim, da sta se nam na turnirju 
pridružila starosta sodraškega športa France 
Češarek in ,,krivec,, da se je rokomet v Sodražici sploh začel igrati Borut Keržan. Na zadnji 
tekmi  so domačo ekipo okrepili še Josip, Franc in Edi, vsi doma iz Buj na Hrvaškem, 
vendar nam njihova pomoč ni kaj dosti pomagala, vsaj kar se tekmovalnega dela tiče. So 
pa zato veliko pripomogli k dobremu razpoloženju v prostorih PGD Sodražica, kjer je bila 
zaključna slovesnost in večerja.

Da je turnir uspel, se moramo zahvaliti naslednjim donatorjem oz. tistim, ki so kakor koli 
pripomogli k uspešni izvedbi le-tega:
DEBELJAK	d.o.o.,	ŠILC	Gregor	s.p.,	MIHELIČ	Andrej,	VESEL	Darko,	JANEŽ	Anton,	LUŠIN	
Anton,	VESEL	Anton,	ZGONC	Bojan	s.p.,	Cvetličarna	POŽAR,	gostilna	MAKŠAR,	frizerski	
salon	BRIGITA	Sodražica,	 Ljubica	PINTAR,	 LOVEC	Bar	Rakek,	 PAJNIČ	Aleš,	 INTERSOKS	
Kočevje,	 ELEKTRO	 Sodražica,	 Zavarovalnica	 TRIGLAV,	 KOVINAR	 Ribnica,	 Kmetijska	
zadruga	 Sodražica	 –	 trgovina,	 LEVSTEK	 Tadej,	 ŠTUPICA	 Jelka,	 POGORELC	 Andrej,	
TRHLEN	Janez,	KOZINA	Marko,	PAKIŽ	Janez,	ŠILC	Janez,	FAJDIGA	Rude,	MIHELIČ	Jaka,	
ČAMPA	Marina	s.p.,	KOMUNALA	Ribnica,	Bife	TABU,	ZIDAR	Milan,	TRGOUP	Velike	Lašče,	
Cona	BOMAX	Muljava,	KRŽAN	Borut,	Mesarija	POJE	Ribnica,	GEN.SI	Sodražica,	ARKO	
Marija	 s.p..,	 POS	PLASTIKA	Ribnica,	PIRC	Peter	 s.p.,	 KMN	EXTREM	Sodražica,	BENLES	
Mali	Log,	BŠK	Sodražica,	PGD	Sodražica,	OŠ	dr.	Ivan	Prijatelj	Sodražica,	Občini	Sodražica,	
hišniku	Simonu	in	OO	SDS	Sodražica.		



DOGAJANJE ČUDEŽNA MOČ PREŽIVETJA

Območna	obrtno-podjetniška	zbornica	Ribnica	v	letu	2014
Piše:	Pavel	Hočevar

OOZ Ribnica je v letu 2014 poslovala 
na osnovi novega Obrtnega zakona, ki je 
uzakonil prostovoljno članstvo. Za našo 
zbornico lahko ocenjujemo, da je bil 
izstop članov pod slovenskim povprečjem. 
Konkretno je izstopilo 130 članov, med 
katerimi pa je mnogo takih, ki so dobili 
subvencijo za samozaposlitev in se je 
že vnaprej vedelo, da nimajo posebnih 
možnosti za uspešno poslovanje. Med 
izstopnimi so seveda tudi tisti, ki menijo, da 
od obrtne zbornice dobijo premalo. V tem 
letu pa so se nekateri ponovno vrnili nazaj, 
saj so ugotovili, da na zbornici kvalitetno 
svetujemo, informiramo, izobražujemo in 
navsezadnje ima član OOZ Ribnica zaščito, 
pa naj si bo pred državnimi organi (davčna, 
inšpekcije) ali drugimi institucijami. 
Nedvomno pa je, da obrtno-zbornični 
sistem zelo dobro zastopa svoje člane pri 
sprejemanju zakonodaje, ki pogojuje delo 
gospodarskih subjektov. Samo v zadnjem 
času smo uspeli podaljšati prehodno 
obdobje za upokojene obrtnike, ki imajo 

status s.p. za eno leto, normirane stroške, 
ki tangirajo večino naših suhorobarjev naše 
doline, smo uspeli povišati na 80%, bili 
smo med glavni pobudniki za razveljavitev 
zakona o davku na nepremičnine, uspeli 
smo zmanjšati prispevke za socialno 
zavarovanje najmanj za 5x, dosegli pa 
smo še mnogo izboljšav v zakonodaji, 
ki se nanaša na posamezne dejavnosti 
(gostinstvo, prevozništvo…). Da je OOZ 
Ribnica pomemben dejavnik in razvojnik 
na območju treh občin, so priznali tudi vsi 
trije župani in poslanec v Državnem zboru, 
g. Jože Tanko. Podpisali smo sporazum o 
sodelovanju, na podlagi katerega OOZ 
Ribnica izvaja nekatere brezplačne storitve 
tudi za nečlane.

Letošnje leto je zaznamoval tudi visok 
jubilej naše krovne organizacije Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki je 
napolnila 45 let. Na praznovanju svečanega 
jubileja so tudi najvišji državni funkcionarji 
in ministri odkrito priznali, da je OZS v 
vsej svoji zgodovini odločilno pomagala 

obrtnikom pri lažjem poslovanju. Ko na 
kratko prelistamo brošuro, ki jo je OZS 
izdala ob 45 letnici delovanja, je šele jasno, 
kakšen pomen in vlogo ima stanovska 
organizacija. Na proslavi so bila že 14. 
generaciji podeljena mojstrska spričevala. 
Med 68 prejemniki so bili tudi 4 iz Ribnice, 
ki so s tem pridobili V. stopnjo izobrazbe. 
Biti mojster v svojem poklicu, je tudi v 
tržnem svetu vse bolj pomembna prednost. 
O izvajanju mojstrskih izpitov, bomo več 
napisali v naslednji številki, saj smo mnenja, 
da gre za veliko priložnost mladih.

Leto 2014 so se na OOZ Ribnica 
izvedle tudi volitve v organe zbornice. 
Dosedanjega dolgoletnega predsednika 
Franca Vesela, je nasledil Franc Lesar, 
gostinec iz Zamostca, ki je bil pred tem že 
dva mandata na čelu Sekcije za gostinstvo 
pri OOZ in član skupščine Sekcije na OZS. 
Tako mu je delo v sistemu dobro poznano 
in že prve odločitve kažejo na nadaljnji 
razvoj in pomembno vlogo OOZ Ribnica v 
gospodarstvu treh občin.

Mamin klic
Piše:	Anica	Šilc,	Grdi	dol

Bilo je pred davnimi leti, pisalo se je leto 1959. Bila sem mlada 
učiteljica, prvo leto v službi, daleč, daleč od doma. Z dekretom sem 
bila iz Sodražice nameščena v Puconce v Prekmurje. Domotožje 
je bilo veliko, vendar sem s celodnevnim delom dobro premostila 
najhujše.
Približeval se je praznik, 29. november. Prosta bosta dva dneva, 
sobota in nedelja. To bo premalo, da bi se odpravila na dolgo pot 
do doma, saj bi samo za eno smer potovanja porabila kar ves dan. 
Z domačimi sem si dopisala, da ostanem za praznike v Prekmurju. 
Pa vendar, kako sem si želela po treh mesecih domov!
Prišel je petek, dan pred praznikom. Pouk sem imela dopoldne. 
Pojavilo se mi je neznansko hrepenenje po domu, po domačih. 
Samo da jih vidim, objamem! Odločila sem se, da bom odšla na 
pot. Pripravila sem kovček, vanj dala umazano posteljno perilo, da 
ga bom oprala, saj tam nisem imela možnosti za pranje. Imela sem 
namreč samo majhen kuhalnik, da sem si skuhala mleko ali čaj. 
Hranila sem se v gostilni.
V mislih sem napravila načrt za potovanje. Na jutranji motorni 
vlak, ki pelje ob 6. uri iz Murske Sobote direktno v Ljubljano, ne 
morem priti, ker ni nobenega prevoznega sredstva, da bi me do tja 
pripeljal iz Puconcev. Torej bom potovala s potniškim vlakom … 
Zjutraj ob šestih bom šla z vlakom iz Puconcev v Mursko Soboto, 
nato pa bo pred mano celodnevno čakanje in presedanje iz vlaka 
na vlak na Pragerskem, v Zidanem Mostu in Ljubljani. V Žlebiču 
bom tako malo pred deseto uro zvečer oz. že kar ponoči. Nato me 
je čakalo še šest kilometrov pešpoti do doma, kajti nihče me ne bo 
čakal na železniški postaji v Žlebiču. Nihče od domačih ne ve, da 
bom prišla … Doma v hlevu pa prelep vranec in pod kozolcem 
kočija … Telefona, da bi jim sporočila o moji odločitvi, ni bilo.
»Ne hodi, prepozno bo,« me je opozarjal notranji glas in me 
svaril, vendar hrepenenje po domu je bilo premočno. Navila sem 

budilko in legla. Spanec pa kar ni in ni hotel priti. V mislih sem še 
enkrat prehodila dolgo pot. Jutro je bilo temačno, oblačno, dišalo 
je po padavinah, vendar vremenske napovedi nisem poznala. Radia 
še nisem imela. Odpravila sem se na pot. Ves čas vožnje sem se 
s strahom ozirala v nebo. Slabo je kazalo. Nekje proti Zidanemu 
Mostu so se pojavile prve snežinke. Stisnilo me je pri srcu, nisem 
bila oblečena za sneg. Čevlji nizki, nogavice tanke, plašček kratek. 
Proti večeru je v Ljubljani že močno snežilo, v Žlebiču pa je bilo 
snega že do kolen.
Izstopilo nas je nekaj potnikov. Cesta ni bila splužena. Drug za 
drugim smo gazili v celi sneg. Potniki so prihajali na cilj, vedno 
manj nas je bilo v gazi. Nazadnje sem ostala sama. Sama sredi 
zasnežene pokrajine sredi noči, še vedno je močno snežilo, dom 
je bil še daleč. Prišla sem v sodno vas, Zamostec. Hiše ob cesti so 
bile zavite v temo, ljudje so bili pri počitku, le kakšna leščerba je kje 
brlela in tu in tam je zalajal pes. Jaz pa sem imela do zaselka Grdi 
dol, kjer je bil moj dom še najmanj uro hoje v teh težkih razmerah. 
Izčrpana in premočena sem gazila korak za korakom in vlekla 
kovček za seboj. Ura se je prevesila že krepko čez polnoč. Moči so 
mi pojenjale, telo je odpovedovalo. Ustavila sem se. 
»Samo malo posedim in se spočijem.«
»Ne smeš!« me je opozarjal notranji glas. »Zaspala boš in 
zametena s snegom zmrznila. Nihče te ne bo iskal, ne vedo, da 
prihajaš.«
Nisem zmogla več. Korak se mi je ustavil. Telo je odpovedalo. 
Sedla sem na kovček in se stisnila v klobčič. Kako mi je bilo toplo, 
lepo! Privid domače hiše. Prizor iz srečnega otroštva. Mama sedi 
v topli kuhinji, v štedilniku šklepeta ogenj. Okrog mame šest 
kuštravih glavic, šest bratov in sestra. Kot piščanci h koklji smo 
se stiskali k njej. Božala nas je. Naenkrat pa zaslišim mamin glas: 
»Anica, pridi, čakam te!«
»ANICA, ANICA!« je ponavljala vedno glasneje. Kako me je 
ta glas božal, glas ljubljene, dobre mame. Še in še se je pojavljal, 
vedno glasneje in močneje.
Naenkrat sem se zdrznila. Vstala sem.
»Mama, kje si?!«
Sanje, privid. Zaspala sem. Ne vem, kako dolgo sem spala, bila sem 
popolnoma zasnežena kepica snega sredi širne planjave. Otresla 
sem sneg s sebe, pograbila kovček in zdrvela dalje, mami naproti. 
Mama mi je v sanjah dala novih moči. Glas, ki me je spremljal, mi 
je pomagal odvračati željo po počitku in me opogumljal, da sem se 
spopadala s težkimi okoliščinami.
Ped za pedjo, korak za korakom sem rinila v celi sneg. Premočena 
oblačila so se mi lepila na premraženo telo, iz las mi je curljalo po 
obrazu, namesto čevljev dve spužvasti gobici. Zamolkla luna na 
nebu je bila moja zaveznica. Bledo je osvetljevala pokrajino, da 
nisem zašla s poti. Noč se je že prevešala v jutro. Končno sem se 
približevala domači hiši. Hiša je bila v temi, vsi so spali. Domači 
pes me je začutil in veselo zalajal in lajal, da je prebudil domače. 
V veži je zasvetila luč. Na pragu je stala mama, da pogleda, zakaj 
je pes vznemirjen. »Mama,« sem nemočno zaječala. »Anica,« se 
je izvilo iz nje in razširila je roke. Omahnila sem v njeno naročje.
Zbudila sem se v prekrasnem, sončnem nedeljskem dopoldnevu. 
Novozapadli sneg se je lesketal v soncu in dajal popolnoma 
drugačno podobo kot preteklo noč.
Urni kazalci na steni so se neusmiljeno premikali, kajti še isti dan 
sem se morala vrniti v Prekmurje.
Ob štirih popoldne me je ata odpeljal na železniško postajo v 
Žlebič in naslednji dan sem po devetnajstih urah vožnje, čakanja in 
presedanja prispela ob pol enajstih zvečer v Puconce.
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UPRAVNA	ENOTA	RIBNICA	obvešča
URADNE	URE

za poslovanje s strankami:
ponedeljek:	od	8.00	do	12.00	in	od	13.00	do	15.00	ure
torek:	od	8.00	do	12.00	in	od	13.00	do	15.00	ure
sreda:	od	7.00	do	12.00	in	od	13.00	do	17.00	ure

četrtek: NI uradnih ur
petek:	od	8.00	do	13.00	ure

Uradne ure v glavni pisarni in uradne ure 
po telefonu (01 837 27 18) 

potekajo po naslednjem razporedu:
ponedeljek:	od	8.00	do	15.00	ure	
torek:	od	8.00	do	15.00	ure	
sreda:	od	7.00	do	17.00	ure	
četrtek:	od	8.00	do	15.00	ure	
petek:	od	8.00	do	13.00	ure	

Na delovna dneva 24. in 31. decembra 
se poslovni čas in uradne ure 

začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri.

Primož	Bučan,	spec.
načelnik

K	Božiču	k	Novi	Štifti
Naslov nikakor ni 
potrošniški, ki bi nas 
nagovarjal podobno 
kot ‘k Miklavžu’ na 
Novo Štifto, temveč 
označuje dogajanje na 
poti priprave k rojstvu 
Odrešenika. Za kristjane, 
to vsakdo globoko v sebi 

čuti, ne zdržijo puhlice o veselem decembru, božičku 
ali zgolj družinskem prazniku. Za kristjana je Božič 
veliko več, predvsem pa veliko globlje dogajanje. V 
razumevanje bistva nas uvaja že adventni čas, ki je klic 
h konkretnim dejanjem usmerjenim k Bogu, bližnjim in 
samemu sebi. Povabljeni smo, da ta razmerja oziroma 
odnose uredimo, obogatimo in predvsem osmislimo. 
Janez Krstnik, zadnji prerok stare zaveze, nas kliče k 
spreobrnjenju. Ne da spreobračam druge, ampak da se 
sam spreobrnem. Da sprejmem učlovečeno luč, moram 
najprej poskrbeti za lastno svetilko, ne pa preklinjati 
temé in zamujene priložnosti. Advent je vsako leto 
nova priložnost, nov izziv, ki mi ga Gospod podarja. Ob 
dobri pripravi bom začutil bistvo Božiča, lepoto rojstva, 
toplino doma, varnost zavetja, moč ljubezni, neomajno 
zaupanje. Pomenljive so besede neke pesmi: Če se je 
Bog rodil, pa ne v mojem srcu, potem je vse zaman.

Lahko	se	nam	pridružite	pri	Novi	Štifti	na	poti	priprave	in	
samem	obhajanju	rojstva	Odrešenika.

16.	december	–		začnemo	božično	devetdnevnico.

21.	december	–	4.	adventna	nedelja	–	spovednik	od	drugod	bo	na	
voljo vse dopoldne.

24.	december – Sveti večer	preživite	v	krogu	svojih	družin	ali	bodite	
pozorni	na	bolne	in	osamljene	ter	jim	ponudite	svojo	bližino.
23.30	–	pri	Novi	Štifti	pred	cerkvijo	začnemo	z	živo	božično	zgodbo,	
ki	nas	bo	pripravila	na	polnočnico.
24.00	–	slovesna	sveta	maša	Jezusovega	rojstva
Po	maši	si	voščimo	pod	štiftarsko	lipo	ob	jaslicah.

25.	december – Jezusovo rojstvo – Božič
08.00	–	jutranja	božična	maša	pri	Novi	Štifti
10.00	–	slovesna	božična	maša

26.	december – Sv. Štefan in Dan samostojnosti
07.00 – sveta maša
10.00 -  sveta maša
Po maši pod lipo – nagovor sodraškega župana g. Milavca in 
blagoslov konj in konjarjev

28.	december – Sveta Družina
07.00	–	po	maši	blagoslov	malih	otrok
10.00	–	po	maši	blagoslov	malih	otrok	-	pri	maši	sodeluje	naš	Otroški	
zbor	s	petjem	božičnih	pesmi.

Frančiškovi bratje iz Nove Štifte želimo vsem Vam učlovečenja 
Božjega veselja.

Rektor	svetišča	pri	Novi	Štifti	p.	Niko	Žvokelj



VAŠA STRAN NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Novičke	iz	knjižnice
Piše:	Nežka	Mohar	Gačnik,	bibliotekarka

Na	 oktobrski	 pravljični	 urici	 so	 mali	 nadebudneži	 poslušali	
pravljico z naslovom Medved in mali ter jo kasneje tudi likovno 
upodobili.	Novembrska	pravljična	urica	 je	minila	v	znamenju	
pravljice	z	naslovom	Rokavička.	Najmlajši	so	s	pomočjo	sličic	
sestavljali	zgodbico.
Pobrskali	 smo	 tudi	med	knjižnimi	policami	 in	za	naše	zveste	
bralce	 izbrali	 zanimive	 knjižne	 novosti,	 s	 katerimi	 si	 lahko	
polepšate	predpraznični	in	praznični	čas	ob	dolgih	večerih!

ELIZABETH HOYT  |  Gospodar teme

Godric St. John živi v temi. Kot skrivnosten 
zamaskiran maščevalec, poznan kot duh iz St. 
Gilesa, ima en sam cilj: ščititi nedolžne ljudi 
v Londonu. Dokler mu neke noči poti ne 
prekriža neustrašna mladenka, ki mu nameri 
pištolo v glavo. Takrat se mu posveti, da je 
njegova žena.

Lady Margaret Reading si je prisegla, da bo ubila duha iz St. Gilesa 
– moškega, ki je umoril njenega zaročenca. Vrne se v London 
k možu, ki ga ni videla od njunega poročnega dne, vendar ne 
prepozna moškega pod masko. Razvpiti duh iz St. Gilesa je vse, kar 
se je bala, da bo – predan, gospodovalen in nevaren. 
Ko se strast razplamti, si dva neznanca, ki sta si vse bližje, razkrijeta 
več, kot sta kdaj nameravala. A ko Margaret izve resnico – da je duh 
njen mož – se vse spremeni in junaka se morata predati skušnjavi, 
ki ju lahko oba uniči.

LINDSEY KELK  |  Obožujem London

Angela je po dveh letih življenja v New 
Yorku prišla na obisk v rodni London. In to s 
pomembno nalogo: starše mora prepričati, da 
se ni zaročila zaradi tega, ker bi bila noseča; da 
jima za zaroko ni povedala zgolj zato, ker jima 
je hotela povedati osebno in ne po telefonu, in 
da je to, da sta za njeno zaroko slišala od vaških 
opravljivk, zgolj posledica nekega čudnega 

naključja.
Pri tem ji na pomoč priskočita Alex, njen rokerski zaročenec, in 
njena najboljša prijateljica Jenny, ki preboleva izgubo moškega 
svojega življenja. In ker so že vsi zbrani na kupu, Angelina mama 
dobi briljantno idejo: zakaj se ne bi Angela in Alex poročila kar ta 
konec tedna pri njih na vrtu! Angela je sprva šokirana, nato pa ji 
ideja postaja čedalje bolj všeč. Pa se sanjsko poroko da organizirati 
v enem tednu?

LORI NELSON SPIELMAN  |  Živi svoje 
sanje

Brett Bohlinger ima na videz vse: krasno službo, 
udobno stanovanje, neverjetno čednega fanta. 
Njeno življenje ne bi moglo biti lepše. Potem 
pa ji umre ljubljena mama in zapusti oporoko z 
eno veliko zahtevo. Če hoče prejeti dediščino, 
mora izpolniti vse življenjske želje s seznama, 
ki ga je napisala pri štirinajstih letih. V žalosti 

ne more razumeti materine odločitve, saj pri štiriintridesetih letih 
njene otroške sanje še zdaleč niso enake. Nekatere želje se zdijo 
nemogoče. Kako naj se trudi za dober odnos z očetom, ki je umrl 
pred sedmimi leti? Zaradi drugih ciljev (Bodi super učiteljica!) pa 
bi morala povsem spremeniti življenje. Ko se nerada poda na lov 
za svojimi najstniškimi sanjami, ji nekaj postane jasno. Najlepše 
stvari v življenju lahko najdeš na najbolj nepričakovanih krajih.

IVAN SIVEC  |  Atila, šiba božja

Atila ni bil samo vladar vseh Hunov, temveč je 
podjarmil mnoga druga ljudstva, na višku slave 
pa je začel prodirati tudi v naše kraje. Z obema 
rimskima cesarstvoma je imel na začetku še 
prijateljske odnose, po vojaškem posegu v 
Galiji pa se je odločil zadeti Rim naravnost 
v srce. Na bojni pohod proti Mediolanu 
(Milanu) se je odpravil skozi Poetovio, Celeio, 

Atrans in Emono (Ptuj, Celje, Trojane in Ljubljano), ob tem pa je 
vse kraje požgal do tal. V Rim se je v bistvu napotil po nevesto, 
cesarjevo sestro Honorijo, ves čas pa je imel pred očmi tudi lepo 
Burgundko Ildiko. Bo Atili uspelo zasesti rimski prestol ali pa bo 
po številnih spletkah našel svoj zadnji dom prav pri nas?

MARIA PARR  |  Tonja iz Hudega brega

Tonja, edini otrok iz odmaknjene gorske vasice, 
je pogumna in drzna, neustrašna in polna 
zabavnih domislic. Njen najboljši prijatelj je 
stari Gunnvald, godrnjavi sedemdesetletnik, ki 
igra violino in s katerim si delita vse skrivnosti. 
No, vsaj Tonja misli tako. Ko se Gunnvald 
nekega dne znajde v bolnišnici in se v njegovo 

hišo naseli skrivnostna tujka, pride na plan velika, zapletena 
skrivnost. Še sreča, da je tukaj Tonja, ki zna stvari spraviti v red. 
Za ganljivi roman o prijateljstvu, zaupanju, ljubezni in razočaranju 
je večkrat nagrajena norveška avtorica Maria Parr (1981) leta 2009 
prejela prestižno literarno nagrado Brage in nagrado norveških 
kritikov. Knjiga avtorice, ki ji pravijo tudi Astrid Lindgren mlajše 
generacije, je prevedena v številne tuje jezike, slovensko izdajo pa 
dopolnjujejo izvrstne ilustracije Jureta Engelsbergerja.

RHONDA BYRNE  |  Junak

Nova knjiga avtorice uspešnic Skrivnost in 
Moč! Predstavljajte si zemljevid, ki bi vam 
pokazal, kako priti od tod, kjer ste zdaj, 
do najbolj uspešnega, duhovno bogatega, 
izpolnjujočega in vznemirljivega življenja, 
kar si ga lahko zamislite. Recimo, da bi vam 
ta zemljevid pokazal vsak korak potovanja k 

takemu življenju. Odkrili bi svoje sanje, premagali vse prepreke, 
bili kos izzivom, se uprli neuspehu in slednjič dosegli cilj. Ta knjiga 
je tak zemljevid – junaki pa ste vi sami.

S	tem	tudi	zaključujem	tokratni	izbor	nekaterih	knjižnih	novosti!	
Vljudno	vabljeni	v	Knjižnico	Sodražica	tudi	v	prihodnjem	letu!	
Želimo	Vam	vesele	božične	praznike,	v	novem	 letu	2015	pa	
naj	Vas	spremlja	čim	več	zdravja,	sreče,	uspeha	 in	osebnega	
zadovoljstva!	 Radi	 in	 lepo	 se	 imejte	 ter	 na	 svidenje	 do	
prihodnjič!	SREČNO!                                                                                      

Nimam več solze, da jokal bi,
prag bi prestopil, pa smisla ni,
rad bi se vračal, pa nimam kam,
le še spomine imam …

Zahvala
Odšla je na svojo poslednjo pot in nas za 

vedno	zapustila	naša	draga	mama,	stara	mama	
in prababica

IVANKA LESAR
(6.	9.	1937–3.	11.	2014)

iz Zapotoka.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste v težkih trenutkih 
sočustvovali z nami. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in 
jo pospremili na njeni zadnji poti ter ji v slovo darovali cvetje, 
sveče in svete maše. Hvaležni smo g. župniku, vsem pevcem 
in pogrebcem, da ste jo pospremili k poslednjemu počitku in 
poskrbeli za lepo opravljen obred. Predvsem pa hvala vsem 
tistim, ki ste jo spoštovali in ji v življenju kadar koli pomagali.

Žalujoči vsi njeni
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Leto 2014 v znamenju 
volitev in poplav
Janez	Arko,	Gora	(DSO	Hrib)

Že na začetku letošnjega leta sem pisal o naši slabi politiki, ki 
je pod vodstvom Alenke Bratušek pripeljala do razpada vlade. 
Napovedal sem, da se bo vlada razsula kot razglašen orkester. Pred 
tem so bile že demonstracije sindikatov, še zlasti zelo odmevne v 
Mariboru. Zelo nevarne so bile zlasti za policiste, ki so morali biti v 
pripravljenosti in miriti razgrete strasti. 

Prišle so volitve za evropske poslance, ki so dobro potrdile 
desno opcijo. Kmalu se je bilo potrebno začeti pripravljati na 
državnozborske volitve, ki so bile sredi poletja in so znova razdelile 
Slovenijo na dva tabora. Največja stranka je postala Stranka Mira 
Cerarja (SMC). Ta je padel kot neki mesija iz neba, da bi rešil 
Slovenijo. Pobiral je vse ljudi po vrsti, ki še niso bili v politiki. Na ta 
način je nabral dovolj kandidatov, ki pa se niti poznali niso dobro. 
Miro Cerar še sedaj sestavlja vlado. Enkrat en minister ni dober, 
drugi ima slab pedigre iz prejšnjih služb, tretjemu nagaja zdravje 
itd. Še dobro, da imamo ministra za finance, ki se piše Dušan 
Mramor, da bo Sloveniji pomagal splezati iz globoke finančne 
luknje. Hkrati je pa še gospodarski minister. Prav ta dva resorja 
sta najbolj pomembna za nas v tem času. Cerar sestavlja to vlado, 
kot da bi popravljal čedalje bolj razglašen zbor. Bojim se, da bomo 
imeli kmalu spet volitve. Slovenija je zopet izgubila celo leto, ker 
nismo imeli pripravljenih programov, s katerimi bi lahko črpali 
evropska sredstva. Najbolj neumna izjava ministra za promet in 
infrastrukturo je bila ta, da drugega tira od Divače do Kopra ne 
potrebujemo še do leta 2030. To dejstvo pa hkrati pomeni tudi to, 
da za Luko Koper ni razvoja.

Najlepša pa je vsekakor zgodba o Alenki Bratušek, ki je sama 
sebe predlagala za evropsko komisarko in hotela splezati v Bruselj 
do Junckerja. A veliki met ji žal ni uspel, čeprav se je dobrikala na 
vse načine. Končno je odstopila od namere, ko je videla, da je tudi v 
domovini nihče ne želi za komisarko. Rada bi se izognila parlamenta 
doma, saj bo prav gotovo poslušala številne očitke in kritike na delo 
vlade v času njenega mandata. Druge evropske države postrani 
gledajo na naše politične peripetije in zdrahe, ki se kar vrstijo.

Vlada bi rada varčevala pri javnem sektorju in ponovno bodo 
tepeni tisti, ki imajo že tako slabe plače, še zlasti dežurne službe: 
medicinske sestre, dežurni zdravniki, reševalci, gasilci, policisti ipd. 
Gospodje v vladi bi lepo mirno spali in praznovali vse praznike, 
dežurne službe pa naj bodo v lepem ali slabem vremenu vedno 
na razpolago. Sami se rinejo kot Alenka Bratušek v dobro plačane 
službe in koristijo tudi vse ostale ugodnosti: potne stroške, 
dnevnice in še kaj. Prispevali bi malo ali še rajši nič. Navadno je 
tako, da se stopnice pometajo od vrha navzdol in tudi pri nas bi 
moralo biti tako. Vprašajo naj neizvoljeno komisarko, koliko je 
potrošila za njeno neumnost. Poleg tega je še veliko zapravljenih 
naložb, s katerimi državljani sploh nismo seznanjeni. 

TV Slovenija je objavila vest, da ima v DUTB ali pa drugače 
povedano v slabi banki vodilni tujec, ki sploh ne govori slovensko, 
tolikšno plačo, da si je en naš delavec ne zasluži več let. Poleg tega 
so si omislili še zunanje sodelavce, ki nikakor niso zastonj in kljub 
temu pridelali 6 milijonov EUR izgube. Tistim, ki so pridelali 
tolikšen primanjkljaj, bi bilo potrebno takoj odvzeti vse, kar so 
pokradli. Cerar je podal samo mlačno izjavo o tem, da bodo zadeve 
preverili. Tudi KPK in policija bosta imela brez dvoma dovolj 

dela. Ne vem, na koga naj se obrnem, da mi pove, katera je sploh 
DOBRA BANKA pri nas.

Letošnje tretje volitve po vrsti pa so bile občinske, kjer smo volili 
župane in občinske svetnike. Svetniki so se malo premešali, župani 
pa so v okoliških občinah ostali isti: v Loški dolini Janez Komidar, 
na Blokah Jože Doles, v Sodražici Blaž Milavec in v Ribnici Jože 
Levstek. Izjema je le Občina Loški Potok, kjer dosedanji župan 
Janez Novak ni kandidiral in je bil v drugem krogu izvoljen za 
župana Ivan Benčina. Doživeli smo tudi hude poplave, kjer so se 
še posebej izkazali prostovoljni gasilci, ki so iznajdljivo pomagali 
prizadetim prebivalcem. Na pomoč je prišla tudi Slovenska vojska. 
V Loški dolini je priskočil na pomoč gasilcem tudi župan Janez 
Komidar, ki je s traktorjem odvažal na odpad, kar je bilo uničeno in 
neuporabno. Ko ga je novinarka vprašala, če bo kaj državne pomoči, 
se je samo nasmehnil in odšel v traktor. Škoda je zelo velika, saj je 
veliko ljudi čez noč ostalo brez vsega. Voda je počasi odtekla proti 
Cerkniškemu jezeru in naprej na Planinsko polje, potem pa proti 
Ljubljani kot Ljubljanica. Še dobro, da ob teh poplavah ni bilo 
smrtnih žrtev.

Napisal sem samo nekaj grobih informacij o dogajanju v letu 
2014. Za konec še nekaj besed o sedanji koaliciji. Predsednik SD in 
kmetijski minister Dejan Židan se ukvarja samo s svojo stranko, za 
kmetijstvo pa mu je malo mar. Predsednik DESUS-a Karl Erjavec 
je tudi takoj izustil obljubo za pokojnine in so mu znesek znižali za 
več kot polovico. Ampak važno je, da je Erjavec zraven, obljuba pa 
mu gotovo ne bo prinesla več zaupanja.

Ob neuradno bližajočih se volitvah vas pozivam, da se jih 
udeležimo v čim večjem številu, saj se moramo Slovenci zavedati, 
da le na volitvah lahko nekaj spremenimo!

Vesele božične praznike in srečno 2015!

                                                                                                            



PREJ PREJ PREJPOTEM POTEM POTEM

Podgorska cesta 12, 1317 SODRAŽICA
031 564 895

Ukrotiti lase, jih narediti mehke in sijoče kot svila. 
Obvladati njihov volumen, skrajšati čas urejanja ali izravnati kodre....

Frizerski studio M vam želi srečno in uspešno novo leto 2015

KEMON UNAMY SILKY

Podgorska cesta 12, 1317 SODRAŽICA
031 564 895


