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PSOGLAVSKI DNEVI

Psoglavski dnevi 2015
Do Psoglavskih 

dni 2015 nas loči 
še en teden! V 
torek, 23. junija, 
nas bo v jutranjih 
urah obiskala 
ekipa RTV oddaje 
Dobro jutro, 
ki se bo v živo 
javljala v oddajo 
– vabljeni, da si 

ogledate, kako poteka snemanje oddaje 
v živo ali pa si oddajo ogledate kar iz 
domačega naslonjača. Ob 12. uri pa 
ste vabljeni v telovadnico osnovne 
šole na otvoritev gozdarske razstave 
Živeti z gozdom, ki jo organiziramo v 
sodelovanju s Pokrajinskim muzejem 
Kočevje, Zavodom za gozdove in 
Občino Sodražica. Razstava bo na ogled 
tudi na dan Tržnega dneva in bo pri nas 
gostovala do sredine septembra. 

Psoglavski dnevi bodo potekali po 
ustaljenem redu. V petek, 26. 6., bo na 
igrišču pri OŠ potekal 501 fest. Z dobro 

glasbo nas bodo razvajali Nina Pušlar, 
San Di ego, Band K-Rocks in Band 501. 
Sobota bo namenjena športu in Večeru 
na trgu. Ob 21. uri nas bo nasmejala 
gledališka skupina Mladinskega kluba 
Sodražica z igro »Kamen spotike«; 
Tamburaški orkester Sodražica pa nas 
bo ob zvokih tamburic popeljal v noč. 

Zagotovo vas zanima, kaj se bo dogajalo 
na Tržnem dnevu. Tudi letos bo zanimiv in 
pester program. Prireditev se bo začela od 
10. uri na Trškem odru s spremljevalnim 
programom Ribniškega pihalnega 
orkestra, Kluba harmonikarjev Urška, 
Društva mažoret Sodražica, Šedržank, 
Društva upokojencev Sodražica in 
Društva podeželskih žena Ribnica. Tržni 
dan bo uradno odprl slavnosti govornik in 
župan Blaž Milavec. Letos bomo gostili 
tudi Tamburaško skupino Dupljak in 
Folklorno skupino z Blok, v popoldanskih 
urah pa sledi zabava z Ansamblom Franca 
Miheliča. Otroci se bodo lahko udeležili 
delavnice sestave ribniških pušeljcev. 

Trška ulica bo gostila že izumirajoče 
suhorobarske obrti, letos se nam bodo 
predstavili tudi čebelarji; v stavbi Dom 
pa bo Društvo upokojencev Sodražica 
pripravilo razstavo starih predmetov in 
hišnih opravil »Z babičine in dedkove 
domačije«. Ob 10. uri ste otroci 
lepo povabljeni na delavnico, ki se bo 
odvijala v parku na trgu. Kulinarične 
dobrote bodo na voljo na stojnici 
Šedržank, saj vam bodo poleg sladkih 
dobrot postregle trojko in krompirjev 
štrukelj; zmagovalna ekipa Vampijade 
»MAM« pa bo v velikem kotlu kuhala 
goveje vampe.

Kostanjev park bo tretje prizorišče 
dogajanja. Od 14. do 20. ure bo občinstvo 
zabaval DJ Matteo, mladinci pa bodo 
poskrbeli za ustvarjalne delavnice za 
otroke in mladino. Zagotovo bo ob 15. 
uri za smeh poskrbela Lucija Ćirović. 

Vreme bo, pester program tudi, zato 
lepo vabljeni na Psoglavske dneve 2015!

TD Sodražica
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NASLEDNJI SUHOROBAR
Rok za oddajo gradiva je 3. avgust 2015. Gradivo, predloge in vprašanja nam lahko 
pošljete na naslov: suhorobar@gmail.com

Preprosto poletje
Piše: Nina Pirc Vovčko, urednica

Poznate trenutke, ko ni potrebno delati čisto nič? Ampak res nič? Pri meni so zelo 
redki. Namreč tudi če sedim v kakšni senci, vse prevečkrat v mislih načrtujem večerjo, 
razmišljam o plevelu, ki ga je treba populiti, o člankih, ki bi jih (že včeraj) morala 
napisati, o aktualnih načrtih in o tistih, pospravljenih v predal, obenem pa s kotičkom 
očesa vsak trenutek pazim, da ne bi prišlo do nesreče, ko bi si otroška glavica (spet) 
zamislila nekaj, čemur ni dorasla. Torej sem lahko, tudi če na videz samo počivam v 
kakšni senci, zelo zaposlena. Pač odgovorna mama, ženska, žena, sodelavka in še 
kaj. In vendar vem, da nekaj ni v redu. In hrepenim po tem, da bi lahko za nekaj časa 
odložila čisto vse in čisto zares ne bi počela prav ničesar. Niti v svoji glavi. Da bi torej 
imela mir celo sama pred seboj J. 

Pričenja se mi svetliti, da je moj problem v občutku odgovornosti (in da to ni samo 
moj problem, pač pa problem naše kulture). Po eni strani gre za opevano vrednoto 
in iskano lastnost, po drugi pa – če je ne znamo v določenih trenutkih tudi izpustiti, 
se sprostiti in prepustiti – za nekaj, kar nam v vsakdanjem življenju povzroča stres 
in kronično utrujenost. Ali nas res lahko utrudi že samo premišljevanje o delu, ki 
nas čaka? Točno to potrjujejo tudi znanstveniki. Naši možgani namreč medtem, ko 
premišljujemo in načrtujemo, mišicam v telo pošiljajo signale o tem, kar naj bi počele. 
Posledica je težko in utrujeno telo – kljub dejstvu, da smo tiste pol ure pravzaprav 
počivali. 

Tako kot za vsako stvar torej tudi za odgovornost velja, da z njo ni nič narobe, če le ne 
pretiravamo in ne postanemo nekako hiper-odgovorni. Eno je biti v resnici odgovoren 
za določene stvari in se z njimi aktivno ukvarjati, nekaj drugega pa v mislih prevzemati 
odgovornost za vse in vsakogar. Tega se je dobro zavedati vsak dan, še posebej pa 
poleti. Marsikdo je namreč preveč odgovoren, da bi si vzel čas za dopust, če pa si ga 
že vzame, ne more odmisliti službenih reči in problemov, in se na delovno mesto vrne 
še bolj utrujen in v še večjem stresu, kot je bil, ko je odhajal.

Lahko sedimo na najlepši eksotični plaži, veter nežno pihlja in morje nam boža topla 
stopala, pa nam misli, ki se nam odvijajo v glavi, prav agresivno preprečijo, da bi užili 
trenutek in si zares odpočili. Zato si letos najbolj od vsega želim skupaj z računalnikom 
izklopiti tudi svoj sicer čisto cenjeni um ter na počitnice poslati predvsem glavo. Želim 
si v resnici doživeti poletje in v vsako celico telesa zapisati vonj po sveže pokošeni 
travi, okus jagod z vrta in toplino otroškega objema. Brezskrbno, preprosto, občuteno 
– ne glede na to, kje bom. Prav tako nepozabno poletje želim tudi vam!

JAVNI RAZPIS za zbiranje ponudb za oddajo 
profitnega stanovanja v najem

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica obvešča, da je objavljen razpis za oddajo 
profitnega stanovanja v najem. V najem se oddaja garsonjera, površine 12,33 m2, v 2. etaži 
poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Trg 25. maja 11, Sodražica. Izhodiščna mesečna 
najemnina znaša 45,00 € + tekoči stroški stanovanja. 
Rok za oddajo ponudb je 6. julij 2015 do 9. ure. 
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 01/836 60 75 oz. na 
oglasni deski občine in na spletni strani www.sodrazica.si, kjer je objavljen celotni razpis z 
razpisnimi obrazci.
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ŽUPANOVA STRAN

V življenju so stvari velikokrat 
postavljenje dvopolno. Imajo, 
kot pravimo, dve strani, dve 
plati. Tako Slovenci slovimo kot 
zavisten narod, zlasti v zadnjem 
času, čeprav verjetno ne le od 
sedaj, pa nasprotno tudi kot 
solidaren in čuteč. To dvoje 
je sicer paradoksalno, ampak 
je realnost. Podobno je zlasti 
pri nas v Sodražici, ko zelo radi 
sodelujemo prostovoljno pri 
različnih projektih, dogodkih 
in prireditvah. Bistveno manj 
pa se sami udeležujemo takšnih 
zadev le kot obiskovalci, 
gostje. Marsikatere zadeve 
se udeleži nesorazmerno več 
ljudi od drugod kot domačih, 
čeprav zadevo pripravljajo in 
organizirajo v glavnem domači 
ljudje. Očitno pri nas tako 
mora biti. Primerjava prvih 
dveh slovenskih in drugih 
dveh sodraških značilnosti 
ima mogoče neko povezavo: 
če nismo ravno zraven, težko 
damo komu drugemu priznanje 
in podporo. Zgleda, kot bi bili 
kar malo zavistni. Ta občutek 
seveda znamo zelo lepo 
zapakirati v  “samoprepričanje“, 
da je pač vse vedno enako in 
isto, da tega ali onega že ne grem 
gledat, da nimamo časa oziroma 
denarja in podobno. Ob tem pa 
pozabimo, koliko komu, ki se na 
svoj način trudi, pomeni že samo 
naš obisk in koliko nam lahko 
da neka taka stvar. Ne glede na 
to hibo moram priznati, da je 
pri nas veliko bolj pomembna 
in izstopajoča lastnost, da kljub 
obremenitvam sodobnega sveta 
znamo pristopiti na pomoč, 
znamo sodelovati. To ne velja 
le za dogajanja v posameznih 
društvih in skupinah ter 
skupnostih, to velja tudi med 
posamezniki. Tokrat imam 
v mislih posebej skupino 
upokojenk, ki predstavlja prvo 
in drugo. V okviru projekta 
Starejši za starejše društva 
upokojencev obiskujejo naše 

najstarejše in onemogle občane 
in jim prinašajo toplo in prijazno 
besedo, nekaj vedrine ter jim na 
takšen način ne naredijo lepe le 
tiste ure, ampak cel dan, lahko 
tudi cel teden. Tovrstno početje 
je izredno pomembno dobro 
delo, ki je pohvale in zahvale 
vredno in ne bi bilo nič narobe, 
če tudi posnemanja. Prav tako 
je posnemanja in priznanja 
vredno delo mnogih na drugih 
področjih, kot npr. članov 
Karitas in drugih humanitarnih 

Verjetno ni vse odlično, a zagotovo tudi ni vse tako slabo
Piše: Blaž Milavec, župan

skupin, članov gasilskih društev, 
pa vse do tistih, ki znajo vedno 
znova pripraviti dogodke, ki nas 
bogatijo ali pa nas enostavno 
le razveselijo in tako polepšajo 
dan. To je bogastvo naših ljudi, 
ki je namenjeno vsem nam. 
Negujmo ga in se trudimo vsi 
vsaj del tega dopolniti z lastnim 
prispevkom, četudi na začetku 
le z lastno udeležbo na kakšni 
stvari, ki so jo za nas pripravili 
naši sokrajani in soobčani.

Kot je v uvodu opisana 
dejavnost pomembna za 
družbeno in medčloveško 
življenje v občini, je pomembna 
tudi razvojna dejavnost. Kot 
ste mnogi že opazili, se pri nas 
v teh poletnih mesecih izvaja 
praktično največji projekt 
na širšem območju, to je 
Komunalna ureditev obrtno-
poslovne cone v Sodražici. Že 
večkrat sem pisal in govoril 
o tem projektu, naj sedaj le 
ponovim. Občina Sodražica 
je pred približno tremi leti 
pripravila investicijski projekt 
Komunalne ureditve območja 
obrtne cone pri Fibranu. S tem 
projektom smo kandidirali na 
razpis za pridobitev evropskih 
sredstev, namenjenih posebej 
za opremljanje obrtnih con. 
In tam smo tudi uspeli. Tega 
smo bili veseli zato, ker so bila 
to zadnja sredstva v taki obliki, 
ki so namenjena urejanju 
obrtnih con v naši državi. Ker 
na območju urejanja poteka 
vzdolž tudi državna cesta, smo 
morali v projekt vključiti tudi 
državo. Ta je preko Direkcije 
RS za infrastrukturo postala 
celo nosilni partner projekta, 
občina pa je sodelujoči partner. 

Razvijamo občino
Piše: Blaž Milavec, župan; foto: Iztok Žvegla

Ravno to pa se je izkazalo za 
težavo, saj je imela direkcija 
zelo omejena sredstva. Čeprav 
smo morali projekt časovno 
zamikati, smo v letošnjem letu 
le dobili zeleno luč in pričeli z 
izvajanjem. Če tega sedaj ne bi 
začeli, bi občina izgubila tudi 
evropska sredstva, kar bi bilo 
škoda.

Naj na koncu predstavim 
še vsebino oziroma namen 
projekta. Kot izhaja že iz naziva, 
gre najprej za ureditev cone 
s komunalno infrastrukturo: 
kanalizacija za fekalne in 
meteorne vode, vodovod, 
elektro in telekomunikacijska 
napeljava ter javna razsvetljava. 
To je občinski del, ki mu 
pritiče tudi izgradnja pločnika 
za pešce. Državni del pa 
predstavlja obnova dotrajanega 
in tudi nepreglednega odseka 
regionalne ceste, izgradnja 
manjšega krožišča ter mostu. 
Namen prvega, občinskega 
dela je opremiti območje s 
potrebno infrastrukturo ter na 
tak način omogočiti zasebnim 
gospodarskim subjektom 
investiranje v nove poslovne 
objekte. Cona je namreč 
že več desetletij prostorsko 
namenjena gospodarstvu, prej 
bolj industriji, zdaj pa smo jo 
usmerili predvsem v območje 
malega gospodarstva, se pravi 
obrti in drugim podobnim 
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4. sejo Občinskega sveta zaznamovali gostje
Piše: Darja Vetrih

Seje občinskega sveta se po ustaljeni praksi 
odvijajo ob četrtkih in tako je bilo tudi 23. aprila, 
ko se je odvila 4. redna seja. Poleg svetnikov, 
župana in občinske uprave so bili tokrat pri 
posameznih točkah prisotni tudi gostje, in 
sicer novi direktor Razvojnega centra Novo 
mesto Franci Bratkovič s svojo sodelavko Tjašo 
Kump Murn, direktor Komunale Ribnica Bojan 
Trdan, ki mu teče drugi zaporedni mandat, 
s sodelavko Andrejo Henigman ter Antun 
Gašparac, direktor s precej daljšim stažem, in 
Dušan Justin, oba iz kočevskega Hydrovoda.

Pred svetniki je bilo 13. točk dnevnega 
reda, pri čemer so prednost dali gostom. Tako 
je Gašparac izčrpno predstavil poslovanje 
Hydrovoda v letu 2014, Trdan pa poslovanje 
Komunale. Gašparac je povedal, da se njegovo 
podjetje sooča z vedno manjšo porabo pitne  
vode, ki pa je v preteklem letu verjetno temeljila 
tudi na zelo deževnem poletju. Dejstvo je, da je 
fiksni strošek vode, kot smo občani že opazili 
pri plačilu položnic, tolikšen, da se varčevanje 
s pitno vodo v tem modelu obračunavanja na 
položnicah praktično ne pozna. Gašparac je 
svetnikom postregel tudi z nekaj statistike in 
opozoril, da je voda v svetu ena najbolj iskanih 
dobrin in se za obvladovanje vodnih virov 
borijo vse velike korporacije.

Trdan je predstavil poslovanje Komunale 
Ribnica po dejavnostih, ki jih pokriva njegovo 
podjetje in ki zadevajo praktično vse občane. 
Pohvalil je učinkovitost področja smeti, saj se 
z ločenim zbiranjem odpadkov stanje hitro 
izboljšuje. Vedno več je pravilno oddanih 
ločenih smeti, za še posebej učinkovite so se 
izkazale rumene vreče. Kot je povedal Trdan, 
pa se še prepogosto pojavlja oddaja biološkega 
odpada v zabojnikih za mešane komunalne 
odpadke. Na splošno je bilo njihovo poslovanje 
v preteklem letu pozitivno, izgubo na dejavnosti 
čiščenja odpadnih voda so pokrili z dobičkom, 
ki so ga ustvarili s tržno dejavnostjo.

Prvič sta svojo dejavnost svetnikom 
predstavila gosta iz RC Novo mesto. Franci 
Bratkovič je predstavil delovanje in projekte, ki 
jih vodi RC, Tjaša Kump Murn pa je natančneje 
predstavila nastajanje Regionalnega razvojnega 
plana (RRP), ki zajema tudi našo občino. Blaž 
Milavec je svetnikom predstavil pogled naše 
občine na RRP in sofinanciranje projektov 
ter poudaril, da si želimo več konkretnejših 
učinkov, predvsem z vidika investicij na 
področju infrastrukture.

Na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu je bil sprejet sklep, da se pred ulico 
Zavoda postavi znak slepa ulica, za lažje vključevanje 
vozil s parkirišča pri OŠ pa bo nasproti uvoza, ki vodi 
do športne dvorane, nameščeno ogledalo. Občinski 
svet je poleg tega naložil občinski upravi, naj pripravi 
program opremljanja s prometno signalizacijo na 
celotnem območju Gore, saj je bilo s tega območja 
podanih več pobud.

Občinski svet je podal tudi soglasje k 
imenovanju direktorice Zdravstvenega doma 
Ribnica. V mandatnem obdobju 2015–2019 je 
delo direktorice prevzela Lidija Šmalc, ki se je takoj 
lotila sanacijskega programa. Vemo namreč, da 
je zdravstveni dom že daljši čas v rdečih številkah, 
poleg tega pa je v nekaterih ambulantah nujno 
posodobiti opremo. 

Na 4. redni seji je bil sprejet tudi zaključni račun 
proračuna Občine Sodražica za leto 2014, ki ga je 
takoj pričel pregledovati tudi nadzorni odbor.

VAŠKI ODBORI

Glede na to, da na javni poziv za zbiranje 
predlogov za člane vaških odborov ni prispel 
noben predlog, so svetniki člane vaških odborov 
imenovali na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Za mandatno obdobje 2014–2018 so tako 
imenovani: 

Vaški odbor Globel: David Janež, Anton Košir, 
Mirko Oražem; 
Vaški odbor Podklanec: Mihael Šega, Damjan 
Zbačnik, Janez Košmrlj,  Damjan Kotar; 
Vaški odbor Gora: Peter Levstek, Drago Arko, 
Ludvik Arko, Janko Gornik, Krže Mirko; 
Vaški odbor Žimarice: Branko Benčina, Hinko 
Klun, Bojan Kovačič, Ivo Gornik; 
Vaški odbor Zamostec: Marta Mihelič, Peter 
Pakiž, Srečko Benčina, Domin Kovačič, Janez 
Kožar; 
Vaški odbor Vinice: Alojz Pintar, Draško 
Vidovič, Egidij Prijatelj; 
Vaški odbor Lipovšica: Ludvik Debeljak, Jože 
Kordiš, Milan Arko, Andrej Pintar, Jože Lušin; 
Vaški odbor Zapotok: Anton Tanko; Vladislav 
Lušin, Janko Kožar, Matija Puželj; 
Krajevni odbor Sodražica: Pavle Košir, Janez 
Mihelič, Metod Pucelj, Marjan Grajš, Franc 
Vesel, Jože Levstek, Bojan Zgonc.

poslovnim dejavnostim. Ker so 
v projekt vključena evropska 
namenska sredstva, bo temu 
ustrezno nižja tudi finančna 
obremenitev iz naslova 
komunalnega prispevka. Drugi 
del, katerega nosilec je sicer 
država, je prav tako definiran 
lokalno in predstavlja obnovo 
odseka glavne ceste, ki je bil že 
dolgo v slabem stanju. Projekt 
vključuje tudi izgradnjo krožišča 
za napajanje cone ter nove 
stanovanjske soseske ob Bistrici, 
dolgoročno pa je nastavek za 
obvoznico okrog Sodražice ter 
povezovalno cesto proti Sv. 
Gregorju. Z mostom se rešuje 
tudi stalno poplavljanje državne 
ceste in bližnje stanovanjske 
hiše s strani hudournika, ki 
priteče izpod Hoste. Celotna 
operacija je ocenjena na dober 
milijon evrov, od tega je 590.000 
evrov občinskega dela (446.000 
evrov evropskih sredstev, ostalo 
občinski proračun), nekaj manj 
kot pol milijona je delež države. 
Izvedba projekta je načrtovana 
do konca poletja oziroma do 
meseca septembra. 

Namen tega in podobnih 
projektov je razvijati občino tudi 
na področju gospodarstva, zato 
je bila k sodelovanju pritegnjena 
tudi območna enota obrtno-
podjetniške zbornice iz Ribnice. 
Njen prispevek gre v prvi vrsti 
skupnemu sodelovanju z občino 
pri pripravi programskega dela 
operacije, ki je osnova, da cona 
sploh zaživi, v drugi vrsti pa je bila 
zelo dobrodošla njena pomoč 
pri pogovorih s pristojnimi 
državnimi institucijami.

Čeprav ne gre za veliko 
območje, se s tem projektom 
vendarle odpira prostor v 
velikosti dveh hektarjev, 
namenjenih zlasti obrtni 
dejavnosti. Investitorje čaka še 
nekaj dela, a upamo, da bomo vsi 
skupaj uspeli pripraviti območje 
primerno vabljivo za nadaljnje 
nove investicije v gospodarstvo 
ter posredno tudi kakšno novo 
delovno mesto.
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IZ POSLANKINE ZAPISNICE

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

18. 06. 2015

RAZPIS
o zbiranju predlogov za podelitev pri-

znanj in nagrad Občine Sodražica za leto 
2015

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 
2015, so:
•	 Zlata plaketa Občine Sodražica
•	 Priznanje Občine Sodražica

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

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

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

Predlog mora vsebovati:
•	 ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
•	 navedbo, na katero izmed možnih priznanj se 

predlog nanaša,
•	 ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
•	 utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in na-
grad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti 
na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 
Sodražica, s pripisom »Ne odpiraj – razpis – občinsko 
priznanje 2015«, ki bodo prispeli na naslov Občine oseb-
no ali po pošti do vključno 31. 8. 2015 do 11. ure. 

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine 
Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, telefon 83-66-075.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV 
Občina Sodražica obvešča, da bodo na spletni strani                                                    
www.sodrazica.si ter na oglasni deski Občine Sodražica 
predvidoma 10. marca 2015 objavljeni javni razpisi za 
sofinanciranje: 

•	 programov športa v Občini Sodražica za leto 2015, 
•	 programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 

Sodražica za leto 2015, 
•	 drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za 

leto 2015, 
•	 pokroviteljstva Občine Sodražica za leto 2015.

Dostojen pokop mrtvih kot 
civilizacijska norma naše družbe
Piše: Ljudmila Novak, poslanka in predsednica NSi

Kot verjetno veste, je NSi v parlamentarni 
postopek vložila Zakon o vojnih grobiščih in 
pokopu žrtev, s katerim bi radi pripomogli 
k dostojnemu in dokončnemu pokopu 
posmrtnih ostankov žrtev vojnih in povojnih 
pobojev po drugi svetovni vojni. V prvi 
obravnavi predloga zakona je bil izglasovan 
sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo 

obravnavo, kar je dobra novica. A žal smo ob tem tudi ugotovili, da 
nepokopane žrtve in bolečina njihovih svojcev mnogih v slovenski 
politiki ne zanima in jim pravzaprav ni mar za resnico. Kljub trditvam, 
kako potrebno je mrtve pokopati, pa je zelo malo politične volje za 
konkretna dejanja in veliko različnih izgovorov na vseh straneh.  
Nekateri se bojijo odkritih grobišč, drugi si to temo prilaščajo za 
dnevno politične manipulacije in namerne delitve. Predvsem pa nas 
žalosti spoznanje, da niti 70 let po vojni še ni napočil čas, da bi vse 
mrtve, ne glede na vero, ideološko, politično in narodno pripadnost, 
brez razlikovanja pokopali in izpolnili osnovno civilizacijsko normo 
– to je pravica vsakega človeka do groba in spomina. Kljub mnogim 
spotikanjem z leve in desne se bomo krščanski demokrati potrudili, 
da se zakon sprejeme – k temu nas v prvi vrsti zavezujejo moralni in 
etični zakoni.

Naj ob tem spomnim tudi na začetke evropske skupnosti. 
Po drugi svetovni vojni so trije kristjani in krščanski demokrati – 
Francoz Robert Schuman, Nemec Konrad Adenauer in Italijan 
Alcide De Gasperi – zmogli preseči sovraštvo in zamere, ki 
jih je zapustila vojna. Ljudi so pozvali k miru in sodelovanju. 
Tudi današnja Evropska unija črpa svojo moč iz sodelovanja 
in spoštovanja med različnimi posamezniki in nacijami. To 
povezovalno miselnost Slovenija danes potrebuje bolj kot kdaj koli 
prej. Gospodarska kriza je zamajala temelje naše države in razgalila 
tudi mnoge izvire sovražnosti in zamer, ki tičijo v nerazjasnjeni in 
zamolčani polpretekli zgodovini. Krščanski demokrati trdimo, da 
je kakršno koli poveličevanje fašizma, nacizma in tudi komunizma 
nesprejemljivo. Vsi trije režimi so povzročili veliko trpljenja, 
razdejanja in žrtev. Zato v NSi nasprotujemo kakršnemu koli 
poveličevanju preteklih nedemokratičnih režimov, pa najsi bo to v 
svetu, Evropi ali v Sloveniji. 
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Negujmo slovenske gozdove

TEDEN GOZDOV 2015
Pripravil: Zavod za gozdove Slovenije

Teden gozdov je tradicionalna prireditev slovenskega gozdarstva, ki poteka že od 
zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, vedno zadnji teden v maju. Letošnje 
prireditve v okviru Tedna gozdov so potekale od 23. do 31. maja 2015, nekateri 
dogodki pa tudi v mesecu juniju. 

Sanacija žledoloma – 
posekanih več kot 40 % 
po žledu poškodovanega 
drevja

Gozdarska stroka in lastniki gozdov 
nadaljujejo s sanacijo posledic lanskega 
žledoloma v gozdovih. Po podatkih, 
ki jih je Zavod za gozdove Slovenije 
zbral do sredine maja 2015, je bilo 
letos posekanih pribl. 700.000 m3 lesa 
zaradi sanacije poškodovanih gozdov 
in pribl. 300.000 m3 v rednih sečnjah. 
Skupno to pomeni, da je od ocene 
po žledu poškodovanega drevja, ki je 
znašala približno 9 milijonov m3drevja, 
posekanih skoraj 3,7 milijonov m3 
lesa ali 41 %. Delež posekanih iglavcev 
glede na skupno poškodovano količino 
dreves znaša 61 %, listavcev pa 30 %. 

Kakovost poškodovane lesne 
mase v gozdovih, ki je mrtva, se je 
v 15-tih mesecih po žledolomu že 
zelo zmanjšala, kar zelo omejuje 
njeno uporabnost in vpliva na ceno. 
Ocenjujemo, da bo v gozdovih ostala 
približno četrtina poškodovanega 
drevja, zlasti tam, kjer so spravilne 
razmere težje, stroški spravila pa so višji 
od prihodka od posekanega lesa in tam, 
kjer lastniki gozdov niso zainteresirani 
ali usposobljeni za sečnjo v zahtevnih 
razmerah. V kolikor ne gre za iglavce, 
ki lahko predstavljajo tveganje za 
razvoj podlubnikov, puščanje mrtve 
biomase v gozdovih s stališča gozdnega 
ekosistema ni sporno. Mrtva biomasa 
ugodno vpliva na biotsko pestrost 
gozda. Dejstvo pa je, da v primeru 
podrte kvalitetne hlodovine, ki ostane 
v gozdu, nastaja materialna škoda za 
lastnika gozda, saj so ta drevesa predniki 
skupaj z gozdarji dolga desetletja 
vzgajali in ohranjali zato, da bi sedanji 
lastniki lahko les s pridom uporabili, ne 
pa pustili, da strohni.

Nevarnost prenamnožitve 
podlubnikov na iglavcih ostaja 
velika

Množičen pojav podlubnikov na iglavcih 
je resna grožnja ob vseh naravnih katastrofah 
v gozdovih. V letu 2014 smo se obsežnejšim 
poškodbam gozdov zaradi podlubnikov 
dokaj uspešno izognili, k čemur je prispevalo 
tudi hladno in vlažno vreme. Nekatera suha 
in toplejša obdobja v letošnji pomladi pa 
nakazujejo, da se lahko v naslednjih mesecih 
problem podlubnikov močno zaostri. 
Trenutna opažanja in trendi povečevanja 
števila po podlubnikih napadenih dreves 
kažejo na večji obseg tovrstnih poškodb na 
smreki in jelki, še zlasti na Postojnskem in 
Novomeškem ter na območju Ljubljane, 
Kranja, Tolmina, Kočevja in Maribora. Iz tega 
razloga je nujno, da lastniki gozdov redno 
pregledujejo svoje gozdove, v primeru pojava 
podlubnikov, pa o tem obvestijo revirnega 
gozdarja ter pravočasno posekajo in spravijo 
iz gozda napadena drevesa. 

Obnova in nega poškodovanih 
gozdov je usmerjena v vzgojo 
kvalitetnih in stabilnih gozdnih 
sestojev

Sečnji poškodovanega in podrtega drevja 
sledi priprava sestoja in gozdnih tal na obnovo, 
ki se je v saniranih gozdovih že začela. Naravna 
obnova na ustrezno pripravljenih površinah 
poteka samodejno, obnova s saditvijo sadik 
pa se izvaja tam, kjer naravna obnova zaradi 
različnih razlogov ni možna. Po oceni v 
sanacijskem načrtu bo obnova s saditvijo sadik 
potrebna na okoli 900 ha gozda, to je na 6 % 
vseh površin, ki jih bomo morali po žledolomu 
v Sloveniji obnoviti (= 14 000 ha). Nadaljnji 
ukrepi, ki sledijo na saniranih površinah, so 
ukrepi nege mladega gozda. Z ukrepi nege 
(obžetev zeli, trav in grmovnic, čiščenje gošče) 
želimo zagotoviti ustrezne razmere za razvoj 
mladega gozda in ponovno vzgojiti kvalitetne 
in stabilne gozdne sestoje. Sredstva za obnovo 

poškodovanih gozdov, za izvedbo ukrepov 
nege in varstva poškodovanih gozdov 
ter nekatera dela pri sanaciji gozdnih 
prometnic se bodo zagotavljala predvsem 
iz sredstev Programa razvoja podeželja 
(PRP) 2014-2020. Izvedbeni mehanizmi 
programa PRP so v pripravi, sredstva za 
omenjene ukrepe pa bodo lastniki gozdov 
lahko predvidoma začeli koristiti v jeseni 
2015, za ukrep usposabljanja v gozdarstvu 
pa že v mesecu juniju 2015.

Pri delu v poškodovanih 
gozdovih je potrebna velika 
previdnost

Sanacijska dela v gozdovih še vedno 
pomenijo tveganje za nesreče pri delu 
v gozdu. Letos beležimo 30 nezgod pri 
delu v gozdu med nepoklicnimi delavci, 
kamor spadajo predvsem lastniki gozdov in 
njihovi družinski člani, od tega 5 smrtnih. 
To je manj kot v enakem obdobju lanskega 
leta, ko je bilo do konca maja 9 smrtnih 
nezgod, v celem letu 2014 pa je delo v 
gozdu zahtevalo 18 žrtev med nepoklicnimi 
in 3 žrtve med poklicnimi delavci. Manjše 
število nesreč ne pomeni neposredno večje 
varnosti pri delu, saj je tudi obseg delovnih 
aktivnosti manjši kot v primerljivem 
lanskem obdobju. Tudi letošnje nezgode 
so omejene predvsem na področja sanacije 
žledoloma. Tri smrtne nezgode so se 
zgodile pri sečnji, dve pa pri spravilu lesa.

Izkušnje danes so temelj 
za znanje in razvoj v 
prihodnosti

Izkušnje pri odpravi posledic lanskega 
žledoloma so bogat vir novih spoznanj 
za gozdarsko stroko in lastnike gozdov 
ter priložnost za odpravo pomanjkljivosti 
pri odzivu na naravne ujme. V zadnjem 
letu, še posebej pa z delavnicami z 
naslovom Pogled na žled v maju 2015 se 
je močno intenziviralo tudi raziskovalno 
in razvojno delo v gozdarski stroki, 
in sicer v okviru ciljnih raziskovalnih 
programov na področju gozdarstva in v 
okviru mednarodnih projektov (Life+ 
projekt LIFEGENMON – Razvoj sistema 
genetskega monitoringa gozdov). Pri teh 
prizadevanjih za razvoj novega znanja 
na področju sanacije naravnih ujm v 
gozdovih je zelo pomembno sodelovanje 
raziskovalcev in uporabnikov znanja.
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Turizem v zametkih
V naših krajih je danes deloma razvit 

predvsem enodnevni izletniški in romarski 
turizem. Enkrat na leto se dogaja Tržni 
dan, vmes se zgodi kakšen koncert, pozimi 
obratuje smučišče v Izverju. Izletniki 
in romarji se ustavijo pri Novi Štifti ali 
poromajo na Goro ter obiščejo Maticovo 
Etno hišo. Župan, Janez in Ernest se 
strinjajo, da je to sicer že nekaj, vendar 
lahko po mnenju prav vseh sogovorcev 
Sodražani svetu ponudimo bistveno več, 
kot smo zmogli pokazati do sedaj. Zdi se, 
da nam je naklonjen tudi čas, v katerem 
živimo, saj premosorazmerno s sodobnim 
tempom življenja narašča tudi želja po 
preživljanju prostega časa v naravi. Prav te 
pa imamo pri nas v izobilju.

Ponudimo naravo!
»Malo občin se lahko pohvali z 

neokrnjeno naravo in odsotnostjo večjih 
posegov v okolju, ki bi bili moteči v 
prostoru,« pove Ana.»Je pa res, da ljudje 
ne znamo ceniti tistega, kar imamo ves 
čas pred nosom. Čist zrak, neokrnjena 
narava, pestra kulturna krajina, veliko 
gozda ter naravne in kulturne znamenitosti 
se nam zdijo samoumevne in nanje nismo 
pozorni.«A sodobni turisti si želijo ravno 
tega, trdijo sogovorci. Ernest pritrdi: »V 
naravi imamo ogromen potencial, saj smo 
eno redkih območij, ki še imajo ohranjeno 
in mirno okolje brez intenzivnega 
kmetijstva in uporabe fitofarmacijskih 

sredstev. Imamo ohranjene habitate, 
poleg tega se nahajamo v priročni bližini 
Ljubljane in Kopra.« 

Današnji čas človeka zaradi sodobnega 
tempa življenja naravnost sili, da se 
odpočije v naravi. Juan Marcel lahko 
tudi poklicno potrdi, da je skrivnost in 
potencial turistične dejavnosti v Sodražici v 
spremenjenem načinu preživljanja prostega 
časa.»Današnja skrivnost v turistični 
panogi je ohranjanje naravnih habitatov, 
flore in favne, ki so ključni instrument za 
trajnostni razvoj naravnega okolja in varstva 
kulturne dediščine,« pove.»Neokrnjena 
narava okoli Sodražice je dobra priložnost 
za različne aktivnosti in rekreacije v naravi. 
Imamo veliko potenciala za razvoj gozdnih, 
vodnih in kulturno-zgodovinskih učnih 
poti, ki privlačijo mestno prebivalstvo in 
ljubitelje tovrstne ponudbe.«

Turizem v naši dolini
Pripravila: Nina Pirc Vovčko, foto: Ana Arko, Luka Drobnič, Janja Kodat

V zraku je že nekaj časa čutiti poletje, z mislimi smo vedno bolj na dopustu, kot uvod v poletje pa ta hip potekajo intenzivne 
priprave na Psoglavske dneve, eno večjih prireditev v našem domačem kraju. Ob teh prizadevanjih ne moremo mimo že kar 
perečega vprašanja turizma pri nas. Zdi se nam, da nas avtobus turistov vse preredko obišče, želeli bi si jih več, a smo pogosto 
izgubljeni ob vprašanju, kaj lahko obiskovalcem pravzaprav ponudimo inkdo bi moral za to kaj narediti. Tokrat sem poiskala 
nekaj sogovornikov, ki lahko vsak s svojega vidika ponudijo kar nekaj smernic, pa tudi spodbude.

Kot bi se znašli na pravi okrogli mizi na temo turizma pri nas, so se zbirale predvsem zelene ideje, konstruktivno pa smo pogledali tudi, 
kaj lahko za razvoj turizma naredimo vsi, vsak po svojih močeh. O turizmu v občini Sodražica so spregovorili: 

Blaž Milavec, župan Juan Marcel Kočar, 
finančni direktor turistične 

agencije Ars Longa in 
vodja odprav v Južno 
Ameriko, Francosko 

Polinezijo in na Antarktiko

Ana Arko, magistrica 
krajinske arhitekture, 

fotografinja in snovalka 
regijske mreže 

kolesarskih poti v 
občinah Sodražica, Loški 

Potok in Bloke

Janez Mihelič, nekdanji 
svetnik in sodelavec pri 

pripravi Sodraške pešpoti 
ter snovalec pohodniških 

in kolesarskih prog

Ernest Pirnat, svetnik 
in profesor geografije, 

programski vodja Tržnega 
dne in aktivni član TD 

Sodražica
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Pohodništvo in kolesarjenje

»Imamo dobre možnosti za razvoj 
rekreativnega turizma – relativno 
nezahtevne in označene pohodniške 
poti in lepo vzdrževane gozdne ceste 
za kolesarjenje,« poudari Janez, sicer 
izkušen pohodnik in kolesar. »Vse te poti 
bi bilo nujno spraviti na ustrezne vsem 
dostopne tiskane in spletne vire. Ker je 
vedno več turistov individualistov, ki 

sami raziskujejo – hodijo in kolesarijo, 
bi bilo nujno načrtno z GPS posneti tako 
pohodniške kot tudi kolesarske poti, jih 
opisati in razvrstiti po času in težavnosti in 
jih objaviti na lokalnih in drugih spletnih 
portalih, skupaj z gostinsko in drugo 
ponudbo, ki je ob teh poteh.« Ana, ki se 
je z urejanjem kolesarskih poti ukvarjala v 
magistrski nalogi, se strinja: »Prvi korak 
bi bil urejenost in markiranost kolesarskih 
ter pohodniških poti. Na tak način lahko 
dosežemo velik učinek z minimalnimi 
posegi in nenazadnje tudi stroški.«

Zelenih zamisli ne manjka
Sogovorci na temo turizma v Sodraški 

dolini so poleg možnosti za pohodništvo 
in kolesarjenje našteli še veliko drugih 
dejavnosti. Ernest poudari vlogo konjereje 
in ponudbe za gobarje ter izpostavi 
možnost vzpostavitve zdravstvenega 

turizma. Ana poudari, da morajo razvojni 
prijemi potekati skupaj z varovanjem 
narave: »V turističnih destinacijah, ki še 
niso razvile masovnega turizma, je za razvoj 
turizma primeren mehki turizem. Le-ta 
dovoljuje manjše nastanitvene možnosti 
in dejavnosti, ki imajo minimalne vplive 
na okolje.«Od tovrstnih možnosti omeni 
fotografiranje, obiskovanje znamenitosti, 
druženje ob piknikih, fotolov ali obisk 
izobraževalnih poti.

Janez omeni še zanimivo možnost 
promocije divjih zveri, ki so se je (uspešno) 
lotili tudi v sosednji občini Loški Potok. 
»Živimo – sobivamo v okolju skupaj z 
zaščitenimi zvermi! Medved, volk! Velja 
razmisliti, kako sobivanje z zvermi obrniti 
sebi v prid preko plačljivih turističnih 
destinacij, ne pa da ob vsakem konfliktu 
razmišljamo o pogromu. O tem bi se veljalo 
temeljito pogovoriti,« je prepričan.

Suhorobarji, kje ste?
Poleg neokrnjene narave je naš 

neizkoriščeni potencial seveda tudi 
ponudba tradicionalne suhe robe, in to 
neposredno pri izdelovalcih. »Obiskovalci 

cenijo tudi pristno domačo govorico,« 
je prepričan Ernest, ki pohvali dejavnost 
Maticove Etno hiše, hkrati pa močno 
obžaluje, da se je pripravljenih izpostaviti 
tako malo občanov-suhorobarjev, kar je 
njegova že večletna izkušnja načrtovanja 
Tržnega dne.»Turizem smo ljudje, je stara 
parola« pripomni Janez.»Posamezniki 
dajejo pečat ponudbi v tako majhnem kraju. 
Tu vidim oviro predvsem v naši mentaliteti, 
da se tako skoraj nič ne izplača!«

Kakšno je delo občinske 
uprave?

»Občina in drugi dejavniki civilne 
družbe – turistično društvo, druga društva 
– lahko zelo veliko naredimo na področju 
promocije in organizacije zanimivih 
dogodkov, prireditev, razstav, športnih 
tekmovanj,« pove Blaž, »žal pa niti občina 
niti društva ne moremo učinkovito izvajati 
turizma kot gospodarske dejavnosti.«

Ernest predlaga, da Občina pripravi 
razpise posebej za turizem, ko se bo 
pojavil interes s strani občanov. Tudi Juan 
Marcel vlogo Občine vidi v javnih razpisih, 
poudari pa tudi vlogo sponzorstva: »Tako 
kot za podjetniško dejavnost je tudi za 
razvoj turizma potreben kapital. Sredstva 
je potrebno namerno iskati; turistično 
društvo in občina kot pravna subjekta 
imata največjo možnost nastopanja na 
javnih razpisih, čeprav vemo, da je v kriznih 
časih manj sredstev, ker so druge prioritete. 
Lokalni obrtniki s sponzorstvom lahko 
dosti pomagajo konkretnemu projektu.«

Blaž kot župan je prepričan, da se mora 
turizem najprej začeti razvijati na tržnem 
področju. Tedaj bo svojo vlogo, zlasti na 
področju infrastrukture, ponovno odigrala 
Občina. Župan je prepričan, da se je treba 
držati tega vrstnega reda in se ne zaletavati: 
»Nekje so s pomočjo občine zgradili 
bogato turistično infrastrukturo, ki pa ni 
zaživela in je dejansko mrtev kapital ali pa 
nasedla investicija.«

nadaljevanje na strani 10
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Ko govorimo o infrastrukturi, 
Juan Marcel še opozori na usklajenost 
razvoja infrastrukture in varstva narave: 
»Dolgoročno je potrebno uskladiti 
projekte za razvoj infrastrukture, kot 
so obstoječe smučišče, razvoj igrišč 
in pohodnih poti, s povezovanjem 
varstva gozdov, vodovja ter ustreznim 
ravnanjem z odpadki.«

Povezovanje na lokalni in 
regijski ravni

»Turistično društvo bi lahko veliko 
naredilo,« je prepričan Ernest. »Ima več 
kot sto članov, od katerih je žal dejavna 
le peščica.« Po njegovih izkušnjah v 
TD Sodražica manjka pripadnosti in 
povezanosti med člani, manjka pa jim 
tudi konkreten prostor, kjer bi se ljudje 
lahko srečevali, si izmenjevali ideje in se 
konkretno dogovarjali. Ernest pričenja 
pogrešati društvo, ki bi povezovalo vse, ki 
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, in bi 
jim omogočilo tudi izobraževanje.

Juan Marcel poleg lokalnega poudari 
vlogo regijskega povezovanja: »Za našo 
lokalno turistično strategijo bi bilo zelo 

pomembno dejstvo, ki ga naša moderna 
individualistična družba pozablja, in to je 
širše regionalno povezovanje. Združenje 
znanja in delovne sile, poznavanja 
podobnih primerov bi prineslo hitrejše 
rezultate in predvsem cenejše procese za 
izvedbo.«

Prispevek vsakega 
posameznika 

Sedaj je na potezi praktično vsak. 
Župan pove: »Želim si, da bi več ljudi, 
zlasti mladih, videlo svoj poslovni izziv na 
področju turizma pri nas. Pri tem je treba 
biti danes sicer zelo inovativen, kar mislim, 
da naši ljudje so.« Tudi Ernest si želi, da 
bi se na področju turizma udejstvovalo 

več ljudi: »Pogrešam, da bi vsak 
pripomogel en delček, da bi se vsak 
malo odprl in bi se bil pripravljen malo 
izpostaviti ter bi pri tem malo pomislil 
tudi na skupnost.«

Janez predlaga, da za začetek 
izkoristimo posameznike v smislu 
lokalnih vodnikov, Juan Marcel pa 
tukaj dodaja, da so za razvoj ključni 
»entuziasti, aktivni krajani, ki so 
pripravljeni v svojem kraju aktivno 

delati na področju turizma in s tem 
prispevati k razvoju tega območja.« Meni, 
da bi lahko vključili strokovnjake iz različnih 
panog, ki so že v tretjem življenjskem 
obdobju, a vendar imajo veliko znanja in 
modrosti in bi bili pripravljeni sodelovati, 
ter podmladek v osnovni šoli z mentorji, 
ki lahko že od začetka osveščajo mlade 
krajane o potencialu turizma.

V turizmu so navsezadnje tudi službe, 
ki so danes še kako zaželene. Temu 
pritrdi Juan Marcel, ko pravi: »Zavedati 
se moramo, da ima turizem za družbo 
in gospodarstvo multiplikatorski efekt. 
Izvedba in vzdrževanje tovrstnih projektov 
lahko prinese zaposlovanje pri lokalnih 
obrtnikih in posledično dobro za vse 
prebivalce občine.«

Akcija  »E-odpadke ločuj in okolje varuj!« je končana! 
Komunala Ribnica d.o.o. in družba Zeos d.o.o. sta organizirali 

akcijo »E–odpadke ločuj in okolje varuj!«. Akcija zbiranja je 
potekala od 4. maja do 30. maja 2015 v Zbirnem centru Ribnica. 
Za vse, ki jim je pot do Zbirnega centra predstavljala težavo, pa smo 
v treh majskih sobotah organizirali dodatno zbiranje na posameznih 
lokacijah, ki so bile bližje občanom (9. 5. 2015 v občini Ribnica, 16. 
5. 2015 v občini Sodražica ter 23. 5. 2015 v občini Loški Potok).

Na terenski sobotni akciji v 
občini Sodražica je bilo zbranih 
1.669,50 kg OEEO in sicer 150 kg 
velikih gospodinjskih aparatov 
(VGA), 100 kg hladilno-
zamrzovalnih aparatov (HZA), 
650 kg TV in ekranov, 600 kg 
malih gospodinjskih aparatov 
(MGA), 5 kg sijalk, 15 kg baterij 
in 149,50 kg akumulatorjev.

Same akcije se je udeležilo 
300 občanov vseh treh občin, 
ki so skupaj oddali 10.688 
kg odpadne električne in 

elektronske opreme. To pomeni, da so občani Ribnice, Sodražice 
in Loškega Potoka v času akcije zbrali 0,87 kg na posameznega 
prebivalca. 

Vsak, ki je prinesel katerokoli OEEO, odpadno sijalko 
ali odpadno baterijo, je z izpolnjenim kuponom sodeloval 
v nagradnem žrebanju, ki je potekalo 1. junija ob 11. uri  v 
prostorih komunalnega podjetja. 

V občini Sodražica so bili izžrebani naslednji nagrajenci:

•	 Simona Stavanja 
Zadnik, Slemenska 
cesta, ki je prejela 
parni kuhalnik 

•	 Anton Turk, 
Petrinci, ki je prejel 
kompostnik

•	 Miško Glavonjič, 
Zamostec, ki je 
prejel kompostnik

Vsem udeležencem akcije se organizatorja akcije Komunala 
Ribnica d.o.o. in družba Zeos d.o.o. zahvaljujeta za dober odziv 
v upanju, da bomo skupaj nadaljevali s takimi in podobnimi 
akcijami tudi v prihodnje in s tem poskrbeli za lepše in boljše 
življenje vseh nas. 
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Dan druženja treh generacij
Piše: Majda Kovačič Cimperman, foto: Vida Čampa in Helena Drobnič

V soboto, 11. aprila 2015, smo že petič izpeljali DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ. 
Dan se je v marsičem razlikoval od vsakdanjega šolskega ritma. V sklopu 
medgeneracijskega druženja smo del dneva preživeli v neokrnjeni naravi, del pa v 
prostorih šole, v novi športni dvorani, na igrišču in dvorišču šole. Letošnje druženje 
smo znova pripravili v sodelovanju z društvi in posamezniki iz Sodražice in okolice, 
našemu povabilu pa so se prijazno odzvali tudi drugi sodelujoči, ki z našo šolo in 
krajem sodelujejo preko različnih dejavnosti. Določene aktivnosti so vodili strokovni 
delavci šole. 

Po jutranjem pozdravnem nagovoru 
ravnateljice šole in predstavitvi aktivnosti 
dneva smo se vsi zbrani ogreli in razgibali 
svoje telo pod vodstvom Katarine Arko iz 
Društva za krepitev zdravja in vitalnosti 
Zdrav.si. Učenci razredne stopnje so nato 
v spremstvu učiteljic, staršev in starih 
staršev odšli v smeri Sedlo–Jelovec–
Smrekovec, učenci predmetne stopnje pa v 
smeri Strmca–Grdi Dol–Zamostec–Izver. 
Učenci Podružnične šole Sveti Gregor so 
dan začeli pred šolo na Svetem Gregorju in 
peš prišli do Sodražice. 

Med 9.30 in 10.30 so se vsi pohodniki vrnili 
pred šolo. Na dvorišču so za glasbeno kuliso 
in prijetno razpoloženje skrbeli nekdanji 
učenci naše šole in njihovi prijatelji – 
Urban, Benjamin, Gal in Klemen.

Del dvorišča šole smo namenili 
predstavnikom PGD Sodražica, kjer 
so nazorno prikazali njihove aktivnosti 
ter predstavili dve gasilski vozili z vso 
pripadajočo opremo. Veliko zanimanja je 
bilo zlasti za novo vozilo GVM-1.

V prostorih šole in izven nje je tokrat 
potekalo več kot dvajset različnih delavnic:

•	 Za šolsko zgradbo so učenci in 
obiskovalci prireditve lahko natančno 
spoznali delo mobilnega oddelka 
policije, spoznali delo policijske 
konjenice in delo policista s službenimi 
psi, za glasbeno predstavitev in 
mini koncert pa je na zanimiv način 
poskrbel trobilni kvintet policije v 
prostorih šole.

•	 Predstavnice Društva upokojencev 
Sodražica so pripravile zanimivo 
in bogato razstavo ročnih del, 
obiskovalcem demonstrirale pletenje 
in kvačkanje, ga. Danica je prikazala 
skoraj že izumrlo pletenje košar in 
viter. Zelo nazorno so bili prikazani 

tudi gasilski vozli pod vodstvom g. 
Franca Rusa.

•	 Gospa Katarina Arko iz Društva 
za krepitev zdravja in vitalnosti je 
izpeljala delavnico Zdrav življenjski 
slog in samopomoč ter nas seznanila, 
kako pomembno je poznati svoje telo 
in mu prisluhniti. 

•	 Gibanje in ples smo na tokratnem 
druženju lahko spoznali v treh 
različnih delavnicah. Eno pod 
vodstvom predstavnic Mažoretnega 
kluba Sodražica, druga je bila Zumba 
pod vodstvom gospe Petre Kozina, v 

jedilnici šole je pod vodstvom ge. Naje 
potekala plesna delavnica hip hopa.

•	 Letošnja novost na druženju so bile 
lego kocke, saj smo gostili predstavnika 
Legame.

•	 Likovne delavnice na dveh različnih 
mestih so bile tudi letos dobro 
obiskane. Z veseljem pa so se mnogi 
priključili skupini, kjer sta učiteljici 
šole poskrbeli za otroške igre in 
miselne izzive.

•	 Predstavniki Mladinskega kluba 
Sodražica so v sodelovanju s Kresničko 
poskrbeli za družabnost. 

•	 Letos smo na šoli gostili tudi Tačke 
pomagačke. Gospa Gabriella in gospa 
Marija sta predstavili delo tačk ter 
njuni aktivnosti po šolah, bolnišnicah, 
domovih in drugih ustanovah. Vsak 
je lahko pobožal psička ter spoznal 
tako aktivnosti izkušenega psa kot psa 
pripravnika v okviru društva.

•	 V gospodinjski učilnici so tudi tokrat 
nastajale sladke dobrote. Klara je 
v sodelovanju s predstavnicami 
Šedržank poskrbela za zdrave napitke.

•	 V novi športni dvorani je potekalo 
tekmovanje v med dvema ognjema, 
namizni tenis (s strokovnimi nasveti 
Staneta Gašperiča in njegovega 
podmladka) in badminton. Na igrišču 
šole se je skozi celo dopoldne odvijal 
nogomet.

•	 V avli šole je potekal BAZAR, 
dobrodelni bolšji sejem. Zbrane 
prispevke smo namenili Šolskemu 
skladu za pomoč učencem za izvedbo 
nadstandardnih dejavnosti šole.

•	 V šolski knjižnici je potekala delavnica 
Pridi po knjigo.

Dan druženja treh generacij nam je znova 
lepo uspel. V veliko zadovoljstvo nam je, 
da se tudi člani društev in posamezniki, 
ki sicer vadijo v stari ali novi dvorani šole 
tekom šolskega leta, tako predano in 
aktivno vključujejo v aktivnosti druženja 
vseh generacij.

Za dobro počutje so poskrbeli tudi naši 
dobavitelji živil. Ob tej priložnosti se 
iskreno zahvaljujemo Mesariji Arko iz 
Sodražice, podjetju Mercator iz Ljubljane, 
Pekarni Pečjak iz Škofljice in Pekarni 
Kovačič iz Ljubljane. 

Dan druženja treh generacij smo preživeli 
delavno, a zelo sproščeno. Znova smo 
lahko spoznali, da šolske aktivnosti in 
učenje lahko potekajo tudi drugače.
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Osmošolci na Slivniškem Pohorju
Piše: Aleksandra Marijanović, razredničarka 8. a; foto: Vida Čampa

Osmošolci in učiteljici 
Vida Čampa in Aleksandra 
Marijanović smo v mesecu 
maju preživeli tri dni na 
naravoslovnem taboru na 
Slivniškem Pohorju v CŠOD 
Planinka. Učenci so bili 
izjemno pridni in tudi vodja 
doma  nas je pohvalila. Rekla 
je, da se iz izkušenj ravno 
osmošolcev najbolj bojijo, ker 
jih ponavadi najbolj “razganja” 
prihajajoča mladost. Predvsem 
je bila biologinja učiteljica Maja 
navdušena nad prijateljskimi 
odnosi med učenci, saj je 
opazila, da se vsi družijo z vsemi, 
da si med seboj pomagajo, da 
se ne zbadajo in da imajo zdrav 
smisel za humor. Veliko so 
vedeli in radovedno poslušali 
razlago. Tudi učiteljici sva bili 
pohvaljeni zaradi lepega 
odnosa do učencev, saj 
smo se vse  lepo skupaj 
dogovorili, se nasmejali 
in pri vseh aktivnostih 
sva sodelovali z njimi. 

Že prvi dan smo po 
razgibani gozdni poti 
prišli vse do slikovitega 
slapu Skalca, že naslednji 
dan pa smo se podali na 
štiriurno gozdno pot po 
delu evropske pešpoti, 
ki vodi vse do Ankarana. Eni 
so sicer malo godrnjali zaradi 
dolge hoje, a učiteljici nisva 
bili nič hudi, saj veva iz lastnih 
izkušenj, da ljubezen do gibanja 
pride postopoma in raste 
premosorazmerno s številko 
let, ko postanemo modrejši in 
se zavemo, da je gibanje pot do 
kvalitetnega življenja. Učiteljica 
Maja nas je sproti opozarjala na 
primerke posameznih dreves. 
Videli smo: bukev, gozdni 
javor, jelšo, trepetliko, jelko, 
smreko, macesen, vrbo ivo 
in brezo. Čeprav prihajamo 
s podeželja in nam je gozd 
blizu, pa posameznih dreves 
vseeno nismo takoj prepoznali. 
Poleg znanih vrst dreves 

smo spoznali tudi duglazijo, 
drevo, ki ga je angleški botanik 
Douglas prinesel k nam iz 
Severne Amerike. Navdušeno 
smo vonjali prijeten vonj 
njenih zdrobljenih iglic, saj 
nas spominja na eterično olje 
citrusov. Pozorni smo bili 
tudi na lišaje, ki so pokazatelji 
čistosti zraka. Ker je tu zrak 
zelo čist, smo videli veliko 
grmičastih lišajev, ki so sicer le 
redko vidni. Učiteljica Maja pa 
nas je opozarjala tudi na tiste 
stvari v naravi, ki bi jih sicer 
spregledali, npr. na ravnokar 
vzklilo bukev, ki ima liste 
v obliki ledvice, na rastline 
kukavičnice, ki nimajo klorofila 
in zato niso zelene, na vonj po 
mravljični kislini, ki jo izločajo 
vznemirjene mravlje, in še na 

nešteto zanimivosti, ki smo jim 
pozorno prisluhnili. Sprehodili 
smo se do gondole, ki vodi iz 
Maribora naravnost na vrh 
smučišča Mariborsko Pohorje. 
Od tam se je v sončnem 
vremenu ponujal prekrasen 
pogled na mesto Maribor, v 
daljavi se je srebrno svetlikala 
Drava v umetni strugi, iz katere 
se napaja elektrarna Zlatoličje. 
Lačni smo se vračali domov in 
vedno veliko pojedli. Tudi v 
jedilnici smo se nasmejali, ko so 
naju učenci zelo resni spraševali, 
kaj je to “praženec”, saj so za 
to priljubljeno jed poznali le 
domačo besedo “šmorn”. Bali 
so se, da praženca, ki je bil poleg 
juhe za večerjo, ne bi marali. 

Popoldne smo neizmerno 
uživali v igranju bejzbola, po 
večerji pa smo z zahtevnimi 
miselnimi igrami razgibali še 
možgane. Naši učenci so spet 
navdušili s svojo bistrostjo, 
vztrajnostjo in iznajdljivostjo. 

Najbolj pa nam bo v 
spominu gotovo ostalo Ptujsko 
jezero, po katerem smo se 
zadnji dan peljali s kanuji. Pa 
ni bilo tako enostavno, kot smo 
sprva mislili. Pomembno je bilo 
natančno poslušati navodila, 
se uskladiti in najti ustrezen 
enakomeren ritem. Nekateri 
so se že po nekaj zamahih 
spretno vozili, drugi so se 
vrteli v krogu, saj se nikakor 
niso mogli dogovoriti, kdo bo 
veslal v katero smer in kdaj. Na 
koncu so vsi obvladali osnovne 

zakonitosti veslanja 
po vodi in se zabavali. 
Ostalo nam je še nekaj 
časa, iz daljave nas 
je vabil Ptujski grad 
in odločitev je padla. 
»Otroci, a gremo še 
na sprehod po starem 
mestnem jedru Ptuja 
in na sladoled?« 
»Jaaaa.« In smo šli. 
Prava škoda bi bila, 

če ne bi. Ptuj nas je navdušil z 
baročnim jedrom, lepo mestno 
hišo in s spomeniki. Na koncu 
pa smo si ogledali še cerkev sv. 
Petra in Pavla, ki se naslanja na 
minoritski samostan. Mirno 
smo vstopili v prijetno hladno 
cerkev. Ogledali smo si njeno 
notranjost, malo posedeli v 
tišini, s svojimi mislimi. Ko smo 
odhajali iz cerkve, je k meni in 
učiteljici Vidi pristopil gospod, 
ki je ob našem vstopu molil v 
zadnji vrsti. Dal nama je roko, 
se predstavil kot pater in rekel, 
da tako kultivirane skupine 
otrok v tej cerkvi še ni bilo. 
»Mi še birmancev ne uspemo 
tako tihih spraviti v cerkev, vi 
pa takole, brez problemov.« 
Redko se zgodi, da te za tvoje 
učiteljsko delo kdo tako 
spontano in iskreno pohvali, 
zato najbrž ni presenetljivo, 
da so se meni in učiteljici Vidi 
orosile oči. Upam, da se bodo 
tudi staršem, ker smo skupaj 
uspeli vzgojiti tako krasne 
otroke. Da, skupaj nam je bilo 
lepo in za trenutek smo se vsi 
zavedali, da je to naš zadnji 
večdnevni tabor, naslednje 
leto nas čaka le še enodnevni 
zaključni izlet in slovo. Ostali 
pa bodo lepi spomini in bogata 
popotnica lepih odnosov, 
ki so v življenju pravzaprav 
najpomembnejši.

Drugošolci postali člani 
Rdečega križa
Pripravila: učiteljica Rebeka Centa z učenci 2. 
razreda POŠ Sv. Gregor 

22. 5. 2015 smo se drugošolci POŠ Sv. Gregor odpravili na 
matično osnovno šolo v Sodražico, kjer smo imeli sprejem mladih 
članov Rdečega križa (RK).

Najprej so nam učenci 3. razreda pripravili pester program, v 
katerem so peli, zaigrali igrico in recitirali različne pesmice. Nato 
nam je predstavnica Območnega združenja Rdečega križa Ribnica, 
ga. Branka Milinovič, predstavila splošne značilnosti humanitarne 
organizacije RK ter opisala njihovo delo na območju Ribnice. Novi 
člani RK smo prejeli člansko izkaznico in uporabna darilca. Na 
koncu smo se posladkali z okusno tortico. 

Ponosni smo, da smo postali novi člani in naredili prvi korak k 
temu, da lahko pomagamo tistim, ki to potrebujejo.
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Finalni turnir v nogometu za 
starejše deklice v Sodražici
Pripravil: Donald Beguš, vodja tekmovanja

Učenkam OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica se lahko 
zahvalimo, da smo v novi športni dvorani organizirali 
državno prvenstvo v nogometu za učenke letnik 2000 
in mlajše. Poleg ekipe naše šole so si zaključni turnir za 
najboljše štiri ekipe priigrale še učenke OŠ Dobrovo, 
OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem in I. OŠ 
Žalec. Tako se je 28. maja odločalo o naslovu državnih 
prvakinj. Šlo je za pomemben športni dogodek, pouk 
je tekel prilagojeno tekmam; tako je bilo na tribunah 
živahno vzdušje.

Po prihodu in predstavitvi ekip na prizorišče tek-
movanja ter državni himni sta sledila pozdravna govora 
ravnateljice Majde Kovačič Cimperman in župana Blaža 
Milavca. Nato so učenci dramskega krožka zaigrali kra-
tek skeč iz odlomka knjige Brcam z glavo (dramatizacija 
pod mentorskim vodstvom Tadeje Topolnik), nato pa 
je Gašper Plestenjak iz Zavoda za šport RS Planica tek-
movanje odprl. Izpeljali smo tudi ‘’Fair play’’ protokol z 
zastavo in častnimi izjavami organizatorja, sodnika, tre-
nerja in nogometašice. V športni dvorani so nastopale še 
mažoretke, plesna skupina pod vodstvom Katje Simić iz 
PŠ Bolero in štiri navijačice šole iz Raven na Koroškem. 
Omenjene skupine so nastop ponovile tudi med samim 
tekmovanjem.

Polfinalna para sta bila izžrebana: OŠ Sodražica : 
OŠ Žalec in OŠ Dobrovo : OŠ Ravne. Obe tekmi sta se 
končali brez zadetkov. Sledila je serija kazenskih strelov: 
na prvi tekmi šele po 5. krogu (2 : 2, 1 : 2) v korist 
OŠ Žalec, medtem ko je bila druga polfinalna tekma 
odločena po 3. seriji (2 : 3) za Korošice.

V tekmi za 3. mesto je OŠ Dobrovo sicer rezultatsko 
prepričljivo premagala OŠ Sodražica s 3 : 0, prva zadet-
ka sta bila splet srečnih okoliščin, tretji pa je zgolj potr-
dil zmagovalca. Omenjeni zadetek je dosegla najboljša 
igralka turnirja Hana Golob (Dobrovo) s prekrasnim 
preigravanjem čez skoraj celo igrišče.

Finale je bil bistveno bolj razburljiv. Povedle so 
igralke Žalca po odlični obrambi najboljše vratarke 
turnirja Nike Šapek (Ravne), vendar je odbito žogo v 
gol pospravila najboljša strelka turnirja Kaja Leskovšek 

Novičke iz vrtca
Piše: Katarina Žagar

Šolsko leto gre h koncu. Nihče več 
ne joka za starši, saj sedaj že vedo, da 
se ti vsak dan vrnejo po njih in da je 
med vrstniki zelo lepo. Otroci se veliko 
igrajo in se preko igre in vsakdanje 
rutine marsičesa naučijo. Najmlajši 
otroci so že shodili, vsi že samostojno 
jedo, najstarejši pa se že pripravljajo 
na prehod v šolo. Jeseni bo kar 33 
otrok zapustilo vrtec, saj bodo postali 
prvošolci. V vrtcu bo nastal prostor za 
nove otroke. Na te smo se pripravili že v 
mesecu marcu, ko smo objavili razpis za 
vpis novincev za naslednje šolsko leto. 
Ta se je zaključil  konec marca.

V letošnjem razpisu smo prejeli kar 
51 vlog; 2 otroka letnik 2011, 5 otrok 
letnik 2012, 4 otroci letnik 2013, kar 
32 otrok letnik 2014 in 8 vlog otrok, 
ki so se rodili letos. Od teh jih 31 
izpolnjuje pogoje za vpis s 1. 9. 2015. 
20 otrok bo s tem datumom mlajših od 
11 mesecev oz. bodo z njihovimi starši 
še na starševskem dopustu in jih bomo 
sprejeli, ko bodo izpolnjevali pogoje za 
sprejem, če bomo imeli še prosta mesta.

S septembrom bo v našem vrtcu 
spet polno otrok, pred tem pa nas 
čaka še naporen zaključek leta in težko 
pričakovane počitnice.

(Žalec). V drugem polčasu je po 
konstantnem pritisku igralk iz 
Raven od daleč izenačila Maruša 
Česnik. Do konca tekme ni bilo 
več izrazitih priložnosti, sledili 
so kazenski streli. Odločila je 
tretja serija in naslova državnih 
prvakinj so se veselile igralke OŠ 
Prežihovega Voranca Ravne na 
Koroškem. 

Sledila je razglasitev 
rezultatov in podelitev medalj in 
pokalov ter  spominskih nagrad 
sodniku Igorju Maksimoviću, 
predstavnikoma Zavoda RS 
za šport Planica Gašperju 
Plestenjaku, koordinatorju za 
ŠŠT na NZS Rajku Korentu in 
vodji tekmovanja.

Tekmovanje si bomo 
zapomnili po dobri organizaciji 
ter gostoljubju naše šole, OŠ 
dr. Ivan Prijatelj Sodražica, ter 
ponovna zahvala Hani Košir, 
Nives Krajec, Maši Vidervol, 
Lejli Džurlič, Katarini Turk, 
Ani Krulič, Maruši Mihelič, Urši 
Vesel, Špeli Levstek, Niki Trdan 
in Eli Maxine Košir.

Odlični 
devetošolci 
pri županu
Piše in fotografira: 
Petra Marn

Ob koncu 9. razreda 
župan v prostorih 
Občine že vrsto let 
sprejema učence, ki so 
se v osnovni šoli izkazali z odličnim uspehom. Med letošnjimi dvajsetimi 
devetošolci je bilo kar osem odličnjakov. Sprejema pri županu so se tako 
skupaj z razrednikom Jernejem Oblakom in ravnateljico Majdo Kovačič 
Cimperman udeležili učenci Jan Arko, Lana Košir, Meta Marn, Nina Merhar, 
Hana Štupica, Nives Krajec, Maja Prijatelj in Katarina Turk. Po klepetu je 
župan odličnjakom izročil knjižno darilo. Vsem je zaželel uspešno nadaljnje 
šolanje in vse dobro na nadaljnjih poteh v življenju. Štirje letošnji odličnjaki 
so se odločili, da bodo šolanje nadaljevali v gimnaziji, in sicer v Kočevju, na 
ljubljanskih Ledini in Bežigradu, štirje pa so se določili za srednje strokovne 
šole, in sicer za Srednjo šolo za farmacijo, Srednjo zdravstveno šolo in za 
Biotehnični izobraževalni center.
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Razredne ure malo drugače
Pripravila: Aleksandra Marijanović, razredničarka 8. a                                    
                       

Včasih ljudje mislijo, da so razredne ure namenjene samo zasliševanju učencev, 
kje so bili kakšno uro, ko so manjkali, kdaj bodo prinesli opravičilo, zakaj so bili 
vpisani, in razrednikovemu žuganju s prstom, naj se vendar končno že enkrat lepo 
obnašajo in pridno učijo. No, roko na srce, tako je bilo včasih, ko sem še sama hodila 
v šolo. A v našem razredu smo poleg tega, kar sem naštela zgoraj, počeli še marsikaj 
drugega. Pogovarjali smo se o življenju, o medsebojnih odnosih, o umetnosti 
sobivanja, spoznali smo tujke, ki v sebi skrivajo bližnjico do srečnega življenja, 
npr. kaj je to asertivno vedenje, introspekcija, avtodestruktivno obnašanje in še 
in še. Brali smo zgodbe, iz katerih se lahko veliko naučimo o najpomembnejšem 
predmetu, iz katerega vsi mi stalno dobivamo ocene in se ga moramo kar naprej 
učiti, in to je življenje samo. Na zadnji razredni uri so učenci anonimno pisali svoja 
razmišljanja na temo Eno leto starejši, eno leto modrejši. Učenka Zoja Lovšin pa je 
očitno jutranji tip človeka, saj je že ob pol osmih zjutraj napisala kar pravi spis, zato 
si zasluži, da ga podpišemo in da ga tako prebere še kdo razen mene, saj je to dokaz, 
da tudi mladi odgovorno vstopajo v življenje in razmišljajo o svetu in o svoji vlogi v 
njem. Ostala razmišljanja, ki so malo krajša, a vsekakor tudi zelo zanimiv pogled v 
mladostnikovo dušo, pa so na željo mojih »osmarčkov« ostala anonimna.

Eno leto starejši, pa smo res tudi 
modrejši? Osebno mislim, da smo 
modrejši le po znanju, pa res tudi po 
vedenju in odnosu drug do drugega? 
Saj veste, kako je, ko  prideš v tista 
sladka trinajsta, štirinajsta leta. V leta, 
ko otroci postanejo najstniki, ko nam 
divjajo misli in hormoni in, ko je vse v 
tisti “bedi” – bedna šola, bedni starši, 
beden vsak sam. Definitivno smo od 
lanskega leta vsi dobili nov pogled 
na vse skupaj. Sama sem spoznala, 
da je življenje minljivo in da si moraš 
besedo prijatelj še kako zaslužiti in 
ne zaupati kar vsakomur, ki misliš, 
da to je. Napredovala sem pri pisanju 
in izražanju čustev. Zdaj mi je lažje 
pisati pesmi in spise. Veliko sem se 
naučila s tem, ko smo v razred dobili 
novo sošolko. To mi je dalo misliti, da 
je treba z ocenami in vsemi stvarmi in 
priložnostmi ukrepati zdaj, takoj, da 
tega ne obžaluješ kasneje, naslednji 
teden, mesec, leto ali najhuje – 
vse življenje. PRIJATELJSTVO. 
Prijateljstvo je pomembno. Še 
posebej prijateljstvo med sošolci in 
sošolkami. Vendar biti prijatelj s prav 
vsemi v razredu je zelo težko. Najhuje 
je, ko vidiš, da si nekatere prerasel in 
se počutiš zrelejše od njih, tako da 
se ti zdi hihitanje o fantih in tekanje 
po hodnikih slaba ideja in se začneš 
družiti s starejšimi. Prav to mi je 

nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo 
to leto – da sem se bolj povezala z 
nekaterimi devetarji. Od njih sem 
dobila zelo koristne nasvete, olajšali 
so mi marsikatero stvar. Hvaležna 
sem tudi naši razredničarki, da je 
zaradi nas vsako razredno uro vstala 
že tako zgodaj zjutraj in se odlično 
pripravila. Brala nam je lepe misli in 
dajala primere in nasvete iz njenega 
lastnega življenja. STRPNOST. 
Učila nas je, da moramo biti strpni 
do drugačnosti in imeti strpnost 
do drugih. Še posebej je to govorila 
fantom, ko so še tako majhno 
malenkost rešili s pestmi. Zaradi 
učiteljičinih nasvetov in nasvetov 
mojih prijateljic  zdaj v svet zrem z 
več poguma. Bolj sem samozavestna 
in ni me več sram povedati, da sem 
v šoli uspešna. ODNOSI. Odnosi so 
dosti boljši. Še posebej tisti doma se 
močno razlikujejo od lanskega leta. 
Morda je bila za to kriva družba, 
moje takratne prijateljice in prijatelj, 
a z veliko verjetnostjo kar jaz sama. 

Torej, vsak izmed nas, osmarjev, 
pa tudi učencev drugih razredov, 
je od lanskega leta bolj dozorel in 
spoznal nove stvari na različnih 
področjih. Tako gremo zdaj prav vsi 
s pokončno dvignjenimi glavami v 
deveti, zadnji razred, novim izzivom 
naproti.

OSMARJI RAZMIŠLJAJO …

Napredovala sem v znanju kuhanja. 
Naučila sem se, da se moram bolj učiti, da 

bi prišla na želeno šolo. S sestro se bolj razumeva. 
Spoznala sem, kdo je zame dober prijatelj. 
Spoznala sem, da se preveč pritožujem. Začela 
sem kolesariti v prostem času. Spoznala sem, da 
zgled staršev vleče pri dobrih in tudi pri slabih 
stvareh. Spoznala sem, da je vedno lahko boljše in 
vedno je lahko še slabše. Ne razumem, da ljudje 
vidijo, da je nekomu potrebna pomoč, pa vseeno 
skrbijo samo zase. Ne vem, kaj natanko bi počela v 
življenju. Nimam dobrih učnih navad in to moram 
popraviti. Preveč uporabljam telefon. Ponosna pa 
sem na to, da sem zelo samostojna. Komaj čakam 
srednjo šolo, kjer bom spoznala nove ljudi, vendar 
me je strah, da se z njimi ne bom razumela.

Napredoval sem v odnosu do drugih. 
Izboljšal sem delovne navade. Spoznal sem, 

kaj je to ljubezen. Naučil sem se samodiscipline. 
Napredoval sem v šoli in si zastavil življenjske cilje 
ter se odločil, kaj bi rad počel v življenju. Prijatelji 
so zelo pomembni. Želim si še izboljšati odnose 
ter želim narediti napredek v ljubezni. Hočem 
izboljšati odnos do sebe. Naučil sem se, da je v 
življenju treba izkoristiti vsako priložnost. 

Delala sem, ne da bi se pritoževala. Po 
desetih letih sem videla svoje prijatelje iz 

Zagorja. Bil je lep dogodek. Spoznala sem, kaj 
je ljubezen. Naučila sem se obvladovati jezo. V 
družini so boljši odnosi. Ne kregamo se več. Bolj 
sem se povezala s prijatelji. Z močno voljo mi je 
uspelo, da sem po enajstih letih opustila svojo 
grdo razvado – grizenje nohtov. Če sem v slabi 
družbi, kjer grdo govorijo, se ne znam obvladovati, 
da ne bi grdih besed govorila tudi sama. Želim 
to spremeniti. Sem bolj lena, kot sem bila lani. 
Rada bi napredovala in bila boljša. Malo se bojim 
prihodnosti.

Napredovala sem v šoli, saj imam boljši 
uspeh. Naučila sem se, da je treba biti 

zadovoljen s tem, kar že imaš. Boljša sem v 
odnosih do brata, bolj razumna. Spoznala sem, 
da tudi prijatelji, ki ti dosti pomenijo in so ti zelo 
blizu, te lahko prizadenejo in so lahko hinavski 
samo zato, da bi bilo kaj v njihovo dobro. Zato 
ne smemo spreminjati  drugih, samo zato, da 
bi ustrezali nam.Vsak je svet zase. Ko prideš v 
obdobje zaljubljenosti, se vse spremeni. Smo 
drugačni, vse nas moti, mislimo samo na ljubezen 
in večkrat se prepiramo. Mogoče se nam vsem ne 
ljubi učiti in mislimo, da nas v šoli mučijo s tem, 
a v resnici nam želijo samo dobro in dober učni 
uspeh za naprej. Sama sem doživela katastrofo, 
ker se nisem učila in to ni prav nič dobrega, zato 
se bom naslednje leto  potrudila po najboljših 

Eno leto starejši, eno leto modrejši

Zoja Lovšin, 8.a

”

”

”

”
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Šolski nasveti devetarjev
Zbrala: Jelka Dežman

Marko: Učite se! Orengi!
Katarina: Potrudite se še ta zadnja leta v 
OŠ, saj se vam bo obrestovalo.
Nives: Niso vedno pomembne ocene. 
Tudi če dobite kdaj slabo oceno, se ne 
bo podrl svet, ker ocene niso vedno 
odraz pravega znanja. Učite se po 
najboljših močeh, saj se je vredno 
potruditi za poklic, ki ga želiš opravljati.
Meta: Ubogajte učitelje!
Maja: Bolj poslušajte v šoli!
Jani: Hodite v šolo, saj boste čez nekaj 
let za to hvaležni.
Lana L.: Učite se sproti!
Maša: Vedno se učite, saj je znanje 
pomembno za celo življenje.
Nina: Zavedajte se, da boste šolo 
pogrešali, in se potrudite, da si boste 
pridobili čim več znanja.
Tina: Ne kregajte se in si med seboj 
pomagajte. Zavedajte se, da se učite 
zase in ne za druge. Učenje je lahko tudi 
zabavno.
Nuša: Spoštujte učitelje, ker se vsak 
trudi, da bi vam dal znanje.
Kevin: Delajte domače naloge.
Jure: Pazite se učiteljev.
Alojz: Delajte, kar hočete.
Marcel: Učite se.
Jan Adamič: Hudo je in še hujše bo.
Jan Arko: Redno opravite šolsko delo in 
hecajte učitelje.
Tjaša: Domače naloge so pot do znanja.
Lana K.: Imejte radi fiziko in fizika bo 
imela rada vas.
Hana: Vsake stvari se lotite z dobro voljo 
in uspelo vam bo.

Glede na povedano naši devetošolci 
veliko obetajo, saj izpostavljajo pravo 
vrednoto – znanje, pridobljeno s pošte-
nim delom – učenjem. Naj bosta trud, 
uspeh in zadovoljstvo vaš vsakdanji so-
potnik.

močeh. Ne znam še marsikatere stvari 
in marsičesa  še ne razumem, a trudim 
se po svojih najboljših močeh. Česar ne 
znam, se lahko še naučim, saj je življenje 
namenjeno učenju, novim izkušnjam in 
še marsičemu, zato ne smemo skrbeti, 
če česa še ne znamo, saj se lahko tega 
naučimo, če si res želimo. Ko pomislim 
na prihodnost, me je kar na nek način 
strah, saj je toliko novega in vse se 
spreminja. Seveda pa se iz napak tudi 
učimo. Vedno bom imela koga, da mi 
bo pomagal pri vsem tem. Zato moramo 
uživati v življenju, saj se živi le enkrat!

Doma se z družino bolj 
razumem, ker jih bolj ubogam. 

Vse punce med seboj smo v razredu 
bolj povezane in se bolj razumemo. 
Poskušam se potruditi pri ocenah po 
najboljših močeh.  Med poukom bolj 
poslušam. Če me katera prijateljica 
prosi za pomoč, ji pomagam, če le 
znam. Sošolkam velikokrat rečem, če 
bi mi lahko pomagale,  in to vedno 
naredijo. Vsako leto nas na šoli obišče 
pisatelj ali pisateljica in vedno se od njih 
naučimo kaj novega. Šola v naravi  je 
bila nepozabna, saj je bila najboljša do 
sedaj. Postala sem zrelejša  in se lepše 
obnašam do drugih. Vem, kam bom 
šla naprej,  in ta šola mi je zelo všeč. 
Učitelji so postali prijaznejši, oziroma 
sama se do njih  lepše obnašam. Če 
ti kdo umre, je to zelo žalostno, saj je 
smrt nepričakovana. A spoznala sem, 
da je tudi to del življenja. Sošolkam več 
zaupam. Velikokrat se družimo skupaj 
in si veliko zaupamo, kaj se nam je 
zgodilo, tudi v ljubezni.

V šoli več ne uničujem stvari. 
Začel sem se učiti. Boljši sem 

v nogometu. To leto sem se odločil 
za poklicno šolo. Imam boljši odnos 
do sestrice. Na šoli mi ni všeč nobena 
punca. Napredujem v pospravljanju 
postelje in sobe. Letos sem bolj športno 
aktiven in več telovadim kot lansko leto. 
S prijatelji se več družim kot lansko 
leto. Med sošolci smo bolj povezani 
kot lansko leto. Bolj spoštujem učitelja 
za telovadbo. Najtežji predmet v tem 
šolskem letu je bila angleščina. S sošolci 
si med sabo pomagamo.

Želim si da bi bolj obvladal svojo 
jezo in lenobo. V družini se 

prepiramo zelo malo. Prijateljev nimam 
nič več kot lani, ampak sem ohranil 
dosedanja prijateljstva.

Nasvidenje, osnovna šola
Zapisala: Aleksandra Marijanović, prof. angleščine

Devetošolci se poslavljajo. Zapuščajo svoj domači kraj, sošolce in učitelje, ki jih dobro 
poznajo. Čuti se, da so v mislih že na novi šoli, veselijo se novih izzivov, novih prijateljev, 
malo pa se tudi bojijo, ali imajo dovolj znanja za srednjo šolo, ali se bodo znašli med novimi 
sošolci, kakšni bodo novi učitelji. Prepričana sem, da so vsi njihovi strahovi neutemeljeni, saj 
so to že zreli mladi ljudje, ki se bodo gotovo znašli tudi stran od staršev, v novem okolju. S 
seboj bodo iz osnovne šole odnesli dovolj kakovostnega znanja, da bodo uspešni, pa tudi kot 
ljudje so že zelo zreli, da bodo hodili po pravi poti.

Napredoval sem v nogometu. 
Odločil sem se, kam bom šel v 

šolo. Bolje sem si znal razporediti urnik. 
Spoznal sem, da smo lahko v razredu vsi 
prijatelji. Naučil sem se, da brez nalog 
poslabšamo svoje znanje. Spoznal sem, 
da se, tudi ko si zaljubljen, lahko zbrano 
učiš. Ko se učiš moraš pozabiti na vse in 
se ne sekirati, le tako se boš dobro naučil. 
Mislim, da grem lahko samozavestno v  
9. razred in tam se bom potrudil, da bom 
dobil čim več točk in se vpisal na želeno 
šolo.

Imam veliko več prijateljev. Pustil 
sem računalnik, to leto sem bil 

veliko več zunaj. Odločil sem se, na katero 
šolo bom šel naprej.  Najboljše je bilo v 
šoli v naravi. Rad bi se bolje navadil peljati 
avto. Rad bi si pridobil zaupanje staršev. 

Napredoval sem v igranju nogometa. Iz 
ocen sem se naučil, da se moram drugo 
leto resneje lotiti šolskega dela. Spoznal 
sem res prave prijatelje. Izboljšal sem se 
v odnosih do drugih, bolj pomagam,  jim 
priskočim na pomoč, če jo potrebujejo. 
Spoznal sem tudi, da se moram še bolj 
poglobiti vase in se bolje spoznati. V 
spomin sem si vtisnil tudi dneve v  šoli  v 
naravi, predvsem ko smo igrali zame novo 
in nenavadno igro bejzbol.

Spoznala sem, da smo si vsi ljudje 
na svetu enakovredni in da ne 

smemo izločati drugačnih. Spoznala 
sem tudi, da šele takrat, ko ti kdo umre, 
izveš, koliko ti je ta oseba pomenila. 
Letos sem se odločila, kaj si želim početi 
v svojem življenju. Spoznala sem, da je 
lahko življenje lepo ali pa je tudi zelo 
težko. Spoznala sem, da moraš za dober 
učni uspeh in srečo trdo garati. Ponosna 
sem na svoj uspeh pri mažoretkah. Imam 
boljše učne navade in tudi bolj se učim. 
V naslednjem letu si želim izboljšati 
svoj učni uspeh in odnose z nekaterimi 
prijatelji.

”

”

”

”

”

”
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Čistilna akcija in Vampijada 
Pripravili: TD Sodražica, foto: Pavle Košir, Zdenka Lušin

V soboto, 11. 
aprila, smo se že 
enajstič zapored 
udeležili čiščenja 
našega okolja, ki ga 
je organiziralo naše 
turistično društvo. 
Kljub vsakoletnemu 
prepričanju, da smo 
v prejšnjih akcijah že 
dodobra očistili našo 
okolico, vedno že kmalu po koncu zime začnemo 
odkrivati nova-stara odlagališča. Očitno veliko 
ljudi vztrajno ignorira prepoved odlaganja 
odpadkov v okolje in njihov urejen odvoz ter še 
vedno po nepotrebnem »svinja« okolico v kateri 
živimo. Po odvrženih plastenkah, konzervah, 
cigaretnih škatlicah, embalaži od »kofi-tu-gou«, 
»mkdonaldsih« in podobni krami ob glavnih 
cestah sklepamo, da metanje smeti (iz avta) 
lahko pomeni tudi svojevrstno sprostitev pred ali 
po napornem delovnem dnevu. Če nas občutek 
ne vara, se zdi, kot da je smeti ob cestah vsako 
leto več in ne manj, kot bi pričakovali. Kakor 
koli že, več kot 55 udeležencev se je pogumno 
spopadlo s smetmi in dežjem. Do poldneva smo 
jih nabrali kar lep kup - približno 7 m3, predvsem 
odpadne embalaže. Da je akcija dobro uspela 
sta poleg zagnanih udeležencev prispevali še 

Komunala Ribnica in Občina Sodražica, za kar 
se jima najlepše zahvaljujemo. Seveda ne smemo 
pozabiti omeniti tudi tradicionalnega zaključka 
tokrat na smučišču v Izverju – hvala Mesariji Arko 
in Pekarni Ajdič ter smučarjem za gostoljubnost. 
Pa nasvidenje naslednje leto! Kot kaže, smeti 
še dolgo ne bo zmanjkalo, pa tudi stalnih divjih 
odlagališč ne, kot pričajo npr. Boncar, Bravčar, 
Veliki grič.

Turistično društvo Sodražica je na letošnjem 
občnem zboru predstavilo kar pestro dogajanje, 
ki se bo vršilo čez celo leto. Po tradicionalni 
čistilni akciji, je v soboto, 25. aprila, potekalo 
drugo tekmovanje v kuhanju govejih vampov, ki 

smo ga poimenovali 
»Vampijada«. Jed je 
dišala iz 10 kotličkov. 
Pod budnim očesom 
strokovne komisije 
v sestavi Franc 
Jezeršek, Josip 
Markovčič in Marijan 
Čampa, je prvo 
mesto zasedla ekipa 
»MAM«, ki so jo 

sestavljale upokojenke iz Sodražice 
(Milka Gornik) in Loškega Potoka 
(Albina Levstek in Marija Slavec), 
druga je bila ekipa »Gozdarji«, 
tretje pa so bile »Šedržanke«. Po 
mnenju obiskovalcev je zmagala ekipa 
»Smučarskega kluba Sodražica«. 
Poleg navedenih ekip so se tekmovanja 
udeležil še: »Turistično društvo 
Straža«, »Ekipa, da te skipa«, ekipa 
»Mlin«, »Vaško društvo Konca vas«, 
»Društvo podeželskih žena Ribnica« 
in ekipa »Mladi vampi«. Prireditev 
so s svojim nastopom popestrili člani 
folklorne skupine Zafer folk dance 

NAČRT AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV V NASLEDNJI TRETJINI 2015

1.  Sodelovanje na Tržnem dnevu: 
     •  v povorki kot žanjice  
     •  v Domu razstava Z babičine in dedkove domačije  
2.   1. 8. - srečanje članov PZDU Dolenjske in Bele krajine v Dol. Toplicah.
3.   28. 8. - piknik za jubilante in ostale člane
4.   12. 9. - jesenski izlet na Jezersko

Z BABIČINE IN DEDKOVE DOMAČIJE
Letošnja razstava, ki jo pripravljamo članice in člani Društva upokojencev 
Sodražica pod skrbnim vodstvom Olge Bregar, je nadgradnja lanske razstave Z 
babičine in dedkove domačije. V prvem prostoru bosta božični in velikonočni 
pogrinjek, tak kakršnega so pripravljale naše babice. Na drugi strani bodo 
razstavljene razne stare tehtnice – vage, star radio, možno si bo ogledati še 
dokumente, račune, časopise, spričevala … Prikazane bodo še slike take 
Sodražice, ki je danes ni več. Tudi nekaterih pozabljenih obrti se bomo spomnili, 
pa še veliko drugega, zato vabljeni na razstavo v stavbo Doma na Trgu.

Upokojenke na tržnodnevni povorki
Letos bomo poskušali v povorki obuditi še en pozabljen kmečki običaj ob žetvi. 
Upokojenke bomo predstavljale žanjice s srpi. Spremljala jih bo gospodinja s 
pijačo. Ne bodo manjkali tudi moški, ki žanjicam brusijo srpe. Na vozičku bodo 
sedeli otroci na požetih snopih žita.  

ensemble iz Turčije, ki so se udeležili 
Mednarodnega folklornega festivala 
SloFolk Slovenija. Na Vampijadi je bilo 
poskrbljeno tudi za ljubitelje čemaža. 
Na stojnici Šedržank so obiskovalci 
imeli možnost okusiti sladke jedi ter 
razvajati svoje brbončice z različnimi 
čemaževimi namazi in čemaževo juho, ki 
jih je pripravil Marjan Čampa. Šedržanka 
Nirmala Prema pa je poskrbela, da so na 
svoj račun lahko prišli tudi vegetarijanci in 
okusili vegi vampe. 
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Novice iz društva upokojencev Sodražica
Piše: Cvetka Vesel; foto: Srečko Vesel in Darko Vesel

V soboto, 23. 5. 2015, smo se člani 
DU odpravili na izlet. Kljub neugodni 
vremenski napovedi in obilici dežja je bil 
avtobus popolnoma zaseden. Tokrat smo se 
preko Notranjske odpeljali, v enega najbolj 
privlačnih celinskih območij Evrope, v 
Gorski kotar. To območje je še vedno 
malo obiskano, vendar bogato z naravnimi 
in kulturnimi znamenitostmi. Za vodenje 
smo izbrali že preizkušena vodnico Alenko 
Veber iz Rihtarjeve domačije na Babnem 
Polju. V tem najhladnejšem slovenskem 
kraju smo se tudi najprej ustavili. Ogledali 
smo si njeno dvesto let staro domačijo, si 
ogledali cerkev sv. Nikolaja, se sprehodili 
skozi vas in se pogostili z notranjskimi 
flancati in čajem, ki so ga pripravile članice 
Društva žena in deklet.
Na Babnem Polju smo prestopili državno 
mejo in že smo bili v Gorskem kotarju. 
V Prezidu, tik za mejo, smo doživeli prvi 
stik z Gorani in spoznali njihovo skrb za 
ohranjanje kulturne dediščine. Ponosno 
so nam pokazali popolnoma opremljeno 
staro kmečko hišo in domovinsko zbirko. 
Krajani opremo v hiši in zbirko še vedno 
dopolnjujejo. Malo pred Kozjim Vrhom, 
najvišjim naseljem v Gorskem kotarju, smo 
se na razgledni točki ustavili in se tokrat 
posladkali z Aničinimi krofi in Milkinimi 
piškoti, bacile pa požgali z Lojzetovim in 
Tonetovim tekočim zdravilom.
Po ovinkasti cesti nas je pot popeljala v 
dolino Čabranke vse do Zamosta, kjer 
dobi Čabranka pritok Gerovšico. Ta je 
včasih poganjala številne mline in žage. 
Danes sta ohranjena in delujeta še dva 
pomnika te nekdanje obrti: Selankin mlin 

in Mlinaričeva žaga. Pokazali so nam, 
da še vedno delujeta kot nekoč. Čisto 

drugačna kot kmečka hiša 
v Prezidu pa je meščanska 
Palčava hiša na Plešcih. 
V hiši je predstavljeno 
življenjsko okolje bogate 
trgovske podeželske 
družine iz sredine 19. 
stoletja ter življenje in 
kultura prebivalcev doline 
Čabranke na obeh straneh 
meje. 
Sledilo je kulinarično 
doživetje, dobro in obilno 
kosilo ter kratek počitek. 
V Čabru smo se sprehodili 

do dvorca Petra Zrinjskega, ki je imel 
tu veliko topilnico železa in kovačnice. 
Nad mestecem stoji družinska kmetija 
Pintar. Postregli so nas s svojim sirom – 
škripavcem in domačim sokom.
Za prijetno pot nazaj smo poslušali še 
povest o junaku teh krajev Petru Klepcu. 
Za svojega sta ga vzeli obe strani ob meji. 
Peter Klepec naj bi bil naš vzornik: šibak, 
poniževan, zatiran in reven 
fant, ki dobi izredno moč, a 
ostane še naprej preprost, ne 
misli na maščevanje, pomaga 
vsem pomoči potrebnim.
Goranska pokrajina se zaradi 
dežja ni pokazala v vsej 
naravni lepoti, a nas ni pustila 
brezbrižne. Obe strani ob 
rekah Čabranka in Kolpa, 
slovenska in hrvaška, sta biser, 
ki ga je treba negovati in čuvati. 
In tako kot je pokrajina na 
obeh bregovih rek enotna, so tudi ljudje 
že stoletja povezani in živijo v sožitju 
in nobena aktualna politika jih ne more 
skregati. 

NAŠE BALINARKE SO 
PRVAKINJE

V spomladanskih mesecih se nadaljujejo 
tekmovanja v okviru 40. športnih iger 
Pokrajinske zveze društva upokojencev. 
Naši tekmovalci tekmujejo v naslednjih 
disciplinah: veleslalom, pikado ženske, 
pikado moški, balinanje ženske, balinanje 
moški in orientacijsko pohodništvo. 

Februarja smo bili organizatorji veleslaloma 
v Izverju. 
Aprila  je moška ekipa v Šentjerneju 
tekmovala v pikadu. Ekipo so sestavljali: 
France Vesel, Tone Vesel, Darko Vesel st. 
in Darko Vesel ml.. Uvrstili so se v zlato 
sredino. Med posamezniki je izstopal 
France, ki je med 108 tekmovalci zasedel 
9. mesto. Ženska ekipa v sestavi: Milka 
Gornik, Tatjana Matelič, Marta Mihelič 
in Darinka Žagar, so tekmovale v pikadu 
v Škocjanu. Ženske so se nekoliko slabše 
odrezale in sklenile, da bodo naslednje leto 
več trenirale in dosegle boljši rezultat.
Maja so potekala še tekmovanja v balinanju. 
Sodraško DU je 25. maja 2015 gostilo 
balinarke iz vse Dolenjske in Bele krajine. 
Prišlo je 14 ekip z velikimi ambicijami in 
pričakovanji dobrih rezultatov. Naša stalna 
ekipa balinark: Tatjana Matelič, Slavka 
Prijatelj, Marinka Turk in Darinka Žagar, 
dosega vsako leto boljše rezultate. Tudi 
tokrat so se neustrašno spopadle z dobro 
pripravljenimi nasprotnicami in zmagale. 
Za vse ljubitelje športa je bilo doma doseči 
prvo mesto pravo slavje.  

Naslednji dan je moška ekipa balinarjev 
tekmovala v Kočevju. Naši balinarji: Tone 
Matelič, France Vesel, Tone Vesel in Viktor 
Drobnič tokrat niso imeli športne sreče. 
Junija bo tekmovanje v orientacijskem 
pohodništvu. Ekipa je mešana in jo 
sestavljajo: Ivanka Andoljšek, Milka 
Gornik, Viktor Drobnič, Ivan Ruparčič 
in France Vesel. Takrat je tudi slovesen 
zaključek jubilejnih 40. športnih iger 
upokojencev.
Čestitamo vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem za dosežene rezultate ter za 
vztrajnost in pomoč pri pripravah. Čestitke 
tudi vodji odbora za šport Tonetu Mateliču, 
ki zna svoj optimizem  prenesti še na druge. 

SPOMLADANSKI IZLET OB 
NAŠI JUŽNI MEJI
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Hladne sadne in zelenjavne juhe
Recepte je zbrala in fotografirala: Štefka Joras

Juhe so del naše prehrane. Najpogosteje uživamo tople; kuhamo meso, zelenjavo in 
še nekatera druga živila. V vodo se tako izločijo hranilne snovi, ki pospešujejo tek in 
ugodno vplivajo na zdravje. Zato juhe serviramo kot prvo jed glavnega obroka.
Tokrat vam predstavljamo skupino hladnih juh, ki so odlične za vroče poletne dni. 
Pripravljamo jih iz sadja in zelenjave. Ponudimo jih lahko pri glavnih obrokih ali za 
malico. Ker jih dobro ohladimo, so v poletnem času idealne kot nadomestilo za tekočino, 
hkrati pa prijetno ohladijo naše telo. Spoznajte torej jabolčno, jagodno, kumarično in 
paradižnikovo juho. Pa dober tek!

JABOLČNA JUHA 
/za 4 skodelice/

Potrebujemo:

4 srednje velika jabolka
lupinico limone
1 l vode
žlico škrobne moke (gustina)
sladkor po okusu

Priprava:

• Jabolka operemo in 
zrežemo na krhlje. Prilijemo 
jim vodo, dodamo limonino 
lupinico in skuhamo.
• Mehka jabolka pretlačimo 
in ponovno zavremo. 
• V nekaj žlicah vode 
razmešamo škrobno moko 
in jo zakuhamo med jabolka 
ob stalnem mešanju.
• Juho sladkamo po okusu 
in ohladimo v hladilniku.

Nasvet: Juho lahko 
izboljšamo z nekaj žlicami 
vina.

JAGODNA MLEČNA 
JUHA 
/za 4 skodelice/

Potrebujemo:

500 g jagod 
sladkor po okusu
700 ml mleka
2 žlici škrobne moke 
(gustina)

Priprava:

• Jagode zmečkamo, 
sladkamo in postavimo na 
hladno za eno uro.
• Mleko zavremo in vanj 
vkuhamo škrobno moko, 
ki smo jo predhodno 
razžvrkljali v nekaj žlicah 
mrzlega mleka.
• Ohlajeno mleko 
primešamo jagodam in 
oboje temeljito premešamo. 
Serviramo dobro ohlajeno.

KUMARIČNA JUHA 
z jogurtom 
/za 4 skodelice/

Potrebujemo:

2 mladi kumari
1 majhno čebulo
750 ml jogurta
malo svežega koprca in 
mete
sol

Priprava:

• Kumare olupimo (če lupina 
ni pretrda, jo pustimo), 
narežemo na koščke in 
dodamo jogurt. Solimo 
in s paličnim mešalnikom 
zmeljemo. Juho damo za 
eno uro v hladilnik.
• Čebulo, koprc in meto 
drobno nasekljamo in 
dodamo juhi tik pred 
serviranjem.

PARADIŽNIKOVA 
JUHA 
/za 4 skodelice/

Potrebujemo:

4 paradižnike
700 ml vode
1 piščančjo jušno kocko
2 stroka česna
sol, poper, baziliko po okusu
2 žlici belega vina
100 ml smetane za kuhanje

Priprava:

• Paradižnik za trenutek 
potopimo v vrelo vodo, 
ga olupimo in odstranimo 
semena.
• Iz kocke in vode 
pripravimo jušno osnovo in 
ohladimo.
• V mešalnik damo 
nakockan paradižnik, juho, 
česen, poper in baziliko. 
Zmešamo. Po potrebi 
dosolimo, dodamo vino 
po okusu in ponovno 
zmešamo. Juho še dodatno 
ohladimo v hladilniku in 
ob serviranju prilijemo še 
smetano.

V KUHINJI S ŠEDRŽANKAMI
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Biserna poroka Vide in Toneta Zalarja
Piše: Cvetka Vesel, foto: družinski arhiv

Njuna skupna življenjska pot se je 
začela pred več kot šestdesetimi leti, ko je 
Vidina botra poskrbela, da sta se spoznala. 
Bila je ljubezen na prvi pogled, ki sta jo 
kmalu kronala s poroko. Tone se je iz 
Ljubljane, kjer je bil zaposlen, preselil k 
Vidi na Veliko Slevico. Vsak dan se je vozil 
v službo v Ljubljano in ko mu je uspelo 
po osmih letih dobiti stanovanje, sta se 
preselila v Ljubljano. Tone je človek idej 
in dejanj. Uspelo mu je končati srednjo 
tekstilno šolo pa dopisno visoko šolo v 
Kranju in narediti mojstrski izpit. Z ženo 
sta kupila večstanovanjsko hišo, kjer sta 
imela stanovanje in v njej odprla kemično 
čistilnico. Za tisti čas je bil to velik podvig, 
ker sta se morala krepko zadolžiti. Pogum 
in Tonetova podjetniška žilica sta jima 
prinesla uspeh in primerno delo do 
upokojitve. Že na Slevici sta se jima rodila 
sinova, kasneje v Ljubljani pa še hčerka. 
Vsi trije imajo svoje družine in tako imata 
8 vnukov.

Med številnimi konjički, ki jih ima 
Tone, je tudi lovstvo, saj je leta 1980 
končal tudi tehniško šolo za lovskega 
tehnika. Kot lovec je bil pogosto na Travni 
gori in tu sta si z Vido želela preživeti 
jesen življenja. Začela sta graditi hišo, kjer 
danes prebivata. Toda zidarski mojstri so 
jima zidali le do prve plošče, vse ostalo je 
Tone naredil sam. Danes je to hiša kot iz 
pravljice, nekaj unikatnega. V njej je vsak 
del vreden pozornosti. Zanimiva je dnevna 

soba, vsa v lesu, pa vgrajene omare, 
galerija z ležišči, slike na stenah. 
S terase je čudovit pogled po 
okolici, pod teraso pa vinska 
trta in kivijeva drevesa. Povsod 
so cvetlične gredice z raznimi 
vrstami rož, ki cvetijo vse leto. 
Za hišo je še čebelnjak z lepo 
poslikanimi panjskimi končnicami, 
ki so delo njunega sina. Tonetov med 
slovi daleč naokoli. Nekaj časa sta 
imela tudi kravo in telička. Vso krmo 
sta pripravljala ročno, saj nista imela 
ne kosilnice ne traktorja.

Sredi pogovora me je Tone 
prekinil: »A o vojni me ne boš nič 
vprašala?« Kaj naj vprašam o vojni, 
saj bil takrat Tone še fantek. Vendar 
pove, da so se mu vojna leta vtisnila 
globoko v spomin, ker je veliko 
hudega doživel. Njegova družina je 
sodelovala s partizani, s sestro sta 
bila vodiča partizanov. Dvakrat je bil tik 
pred tem, da ga ustrelijo. Tega ne moreš 
pozabiti. Za sodelovanje v NOB je dobil 
celo državno priznanje.

Vprašala sem ga, kako mu je uspelo 
pri 83 letih ohraniti toliko vitalnosti in 
energije. Pravi, da je verjetno k temu 
pripomoglo vse, kar je v življenju počel 
in kar počne danes. Rad je opravljal svoje 
delo, vedno je iskal nove izzive, živel med 
ljudmi, ki so ga imeli radi in on njih. Dve leti 
mlajša žena Vida je bila dobra življenjska 

sopotnica, dokler ni zbolela. V vsem ga je 
podpirala, ni ugovarjala, ni mu ukazovala, 
pri delu in v zasebnem življenju mu je bila 
vedno v pomoč. Danes je ta sivolasa gospa 
počasnega in utrujenega koraka povsem 
odvisna od moža, ki ji nudi vso oskrbo in 
toplino domačega ognjišča. Zdi se mu 
prav, da ženo sedaj, ko je zbolela, varuje in 
ji omogoči, da ima tisto, kar je imela rada, 
in da ohrani svoje človeško dostojanstvo. 
Tako sta, kot sta se pred davnimi leti 
zaobljubila, skupaj v dobrem in slabem.

Tudi Tonetu zdravje ne služi več tako 
dobro, zlasti mu nagajajo bolečine v kolkih. 
»A če ne bo huje, mi še umreti ne bo 
treba,« pravi. Še vedno ves dan dela, pred 
tremi leti je celo končal prvo stopnjo na 
fakulteti za arhitekturo. Poje v cerkvenem 
zboru na Gori. Še vedno čuti potrebo, da 
je družbeno angažiran, da s tem, kar zna 
in ve, prispeva svoj delež k boljši družbi, 
tudi Društvu upokojencev Sodražica. 
Skromnost je njegova naravna drža, a 
tudi odločnosti mu ne manjka. Osebnost 
starega kova v žlahtnem pomenu besede.
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PESEM SI DEVETI
Zbornik poezije z letnico 2015
Pripravil: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, foto: Tine Dolžan 

V soboto, 16. maja 2015, 
smo se srečali na Trubarjevi 
domačiji na Rašici in pospre-
mili v svet novo zbirko Pesem si 
2015, zbornik izbrane poezije, 
objavljene na spletnem portalu 
www.pesem.si. Tako kot samo 
delovanje spletne strani, bogata 
mentorska podpora pri ustvar-
janju in dnevno pregledovanje 
pesmi, je portal poseben tudi 
zato, ker je narejen z lastnim 
znanjem (sprogramirala sta ga 
Gregor Grešak in Žiga Stopin-
šek) in se neprestano razvija in 
nadgrajuje. 

V osmih letih 
delovanja je www.
pesem.si prerasel v 
vseslovensko skup-
nost, saj šteje preko 
2000 članov, ki so v 
času od začetka de-
lovanja strani obja-
vili več kot 100 000 
avtorskih pesmi in 
forumskih tem. Na 
portalu objavljajo 
pesmi tudi avtorji s 
področja BiH, Hr-
vaške, Srbije, Slo-
vaške … in so tudi 
vključeni v posebno poglavje v 
zborniku (Pesem si tujejezič-
na), nekatere od njih pa v po-
glavju Pesem si prevedena. 

V letošnji, deveti knjigi 
Pesem si po vrsti, je na 328 
straneh objavljena poezija 80 
avtorjev, zbranih v 6 poglavjih 
(poleg prej omenjenih še Pe-
sem si izbrana, Pesem si pod-
črtana, Pesem si mladostna ter 
Pesem si uredniška). Tokratni 
zbornik je posvečen lani premi-
nuli pesnici Mariji Gorše Per-
haj, ki je bila ena od ustanovnih 
članic portala (delovati je začel 
21. 3. 2006). 

Zbornik so uredile uredni-
ce, ki so vse leto delovale na 
www.pesem.si kot prostovolj-
ke: Lidija Brezavšček iz Rado-

vljice, Aleksandra Kocmut s 
Prevalj, Silvana Orel Kos iz Be-
gunj pri Cerknici, Tea Plesničar 
iz Nove Gorice, Ana Porenta iz 
Velikih Lašč ter Senada Smajić 
iz Železnikov. Knjigo je obliko-
val Franci Novak. Izid knjige so 
sofinancirale Občina Ribnica, 
Občina Sodražica, Občina Ve-
like Lašče, Tiskarna Medium 
d. o. o. Žirovnica ter Zavod za 
razvijanje ustvarjalnosti.  

Program ob izidu zbornika 
se je pričel v Trubarjevi spomin-
ski sobi. KUD Primoža Turbar-
ja iz Velikih Lašč in ZRU (ki je 

zbornik tudi izdal) sta pripravi-
la razgiban bralni sprehod skozi 
pesmi, izbranke letnih časov 
preteklega pesniškega leta. Na-
stopili so interpreti Matej Pol-
zelnik, Gregor Grešak in Ana 
Porenta, preplet poezije je z av-
torsko glasbo rahločutno opre-
mil Dan Grešak, tehnično pa je 
za prireditev poskrbel Urban 
Gruden. Kot glasbena gostja je 
med branjem poezije nastopila 
Sara Špelec, študentka rušči-
ne in tudi sama ustvarjalka v 
KGD Reciklaža Sveta Trojica. 
Občinstvo je navdušila z obču-
teno, vživeto in izjemno glasov-
no interpretacijo ruskih pesmi 
(Gruzinjskaja, Konj, Dorogoj 
dinnoju … Katjuša). Po prire-
ditvi so se obiskovalci in člani 

portala iz vseh koncev Slovenije 
preselili v Galerijo Skedenj, ker 
je po pogovoru in pogostitvi 
potekalo avtorsko branje po-

ezije, objavlje-
ne v zborniku 
Pesem si 2015. 
Z branjem svo-
jih pesmi so se 
predstavili Jure 
Drljepan, Vida 
Herga, Matjaž 
Hladnik, Milena 
Hladnik, Jasna 
Janež, Andrejka 
Jereb, Branka 
Kamenšek, Maj-
da Kočar, Jana 
Kolarič, Kristi-
an Koželj, Samo 

Kreutz, Murka Kristan, Alenka 
Mihoirič, Silvana Orel Kos, 
Martina Pavlin, Marko Skok 
Mezopotamsky, Vesna Šare, 
Dimitrij Škrk, Evelina Žefran, 

Jasna Janež bere svoje pesmi na srečanju

Milan Žniderič ter najmlajša, 
enajstletna avtorica Ernestina 
Lea. Da se poezije nismo nikoli 
nasitili, sta poskrbela izvrstna 
violinistka Nina Pečar ter ki-
tarist Kristian Koželj. Večer je 
bil prijeten in neverjetno spro-
ščen pesniški dogodek, na ka-
terem smo slišali najrazličnejše 
poetike in pesniške oblike: od 
sonetov, haikujev do pesmi v 
prostem verzu in prozi, a so nas 
vse prepričale, navdušile s spo-
ročilnostjo, iskrenostjo, tudi 
humorjem in angažiranostjo.

Pesem si avtorji se bodo še 
večkrat predstavili v različnih 
zasedbah po različnih krajih v 
Sloveniji. Pesem si druži ustvar-
jalce in ljubitelje poezije. Va-
bljeni k branju knjige Pesem si 
2015 in seveda kadar koli v dne-
vu/tednu/mesecu na vedno 
odprta vrata poezije na www.
pesem.si. 

Skupinska fotografija prisotnih avtorjev na Trubarjevi domačiji

Interpreti poezije Ana Porenta, Matej Polzelnik, 
Gregor Grešak
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Otroci, pridružite se Poletavcem – poletnim bralcem!
Pripravila: Knjižnica Miklova hiša

V Knjižnici Miklova hiša se letos prvič pridružujemo bralni akciji 
Poletavci – poletni bralci, ki je namenjena otrokom, starim od 
sedem do dvanajst let. V času počitnic vabimo tako začetnike 
v branju kot že uveljavljene bralce k branju česar koli po lastni 
izbiri (knjige, stripe, revije, turistične vodnike ...), pomembno je 
le, da berejo trideset dni po pol ure na dan. Na ta način bodo 
krepili bralne navade, utrjevali branje in odkrivali čudoviti svet 
pisanih besed. 
Otroci, ki želijo sodelovati ter se z oddanim bralnim seznamom 
uvrstiti med kandidate za žreb privlačnih nagrad, naj se oglasijo 
v knjižnici v Ribnici, Sodražici ali Loškem Potoku ali pa na 
spletni strani www.miklovahisa.si ter poiščejo zgibanko z 
bralnim seznamom, v katerega bodo med poletnimi počitnicami 
vpisovali, kar bodo prebrali. 
Vsi sodelujoči otroci bodo konec meseca 
septembra povabljeni na zabavno zaključno 
prireditev Dan za Poletavce, kjer bodo prejeli 
priznanje in majico Poletavci – poletni 
bralci, napeto čakali na žrebanje glavne 
nagrade in uživali v raznih aktivnostih. 
Projekt Poletavci – poletni bralci je 
regionalni in delno nacionalni projekt. 
Nosilka projekta je Mestna knjižnica 
Ljubljana, sodelujejo tudi: Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica, Knjižnica Jurija Vega Dol 
pri Ljubljani, Knjižnica Litija, Knjižnica 
Logatec Knjižnica Medvode in Knjižnica 
Miklova hiša Ribnica.
Poletite to poletje na krilih besed ter 
postanite Poletavci – poletni bralci in 
spoznajte, da »Pol ure branja na dan 
prežene dolgčas stran«!

Poletite 
to poletje 
na krilih 

besed ter 
postanite 
Poletavci 
– poletni 
bralci in 

spoznajte, 
da »Pol ure 
branja na 

dan prežene 
dolgčas 
stran«! Otroci do 18. leta se v knjižnico včlanijo BREZPLAČNO. 

Projekt traja od 10. junija do 10. septembra 2015.

Nova Štifta gosti 
70 klekljanih golobov
Piše in fotografira: Darja Vetrih

Med 29. 5. in 19. 6. je 
v cerkvi pri Novi Štifti na 
ogled postavljena razstava 
70 klekljanih golobov, 
ki jih je izdelalo 70 
slovenskih klekljaric iz 70 
slovenskih krajev. Projekt 
je nastal ob 70-letnici 
konca 2. svetovne vojne. 
Slovenske klekljarice želijo na ta način prispevati k miroljubnemu in 
strpnemu sožitju slovenske družbe.

Golobi so tridimenzionalni, umeščeni v prenosljivo umetniško 
instalacijo, ki s črno-belim kontrastom ponazarja temo in svetlobo 
tega sveta. Tanja Oblak, interpretatorka kulturne dediščine in 

klekljarica, ki je ob 
tej priložnosti zbrala 
in uredila brošuro o 
klekljanih golobih in 
njihovem sporočilu, 
pravi: »Tesnoba, ki 
jo najprej začutimo, 
ko se postavimo na 
zemljo v notranjosti 
instalacije, izgine ob 

pogledu na klekljane golobe, ki simbolizirajo mir in upanje. Šele 
ko dosežemo notranji mir, lahko prispevamo tudi k miru v naši 
okolici in v svetu. Projekt je nastal v spomin na grozote druge 
svetovne vojne in povojnega obdobja ter v opomin, da mir ni 
nekaj samoumevnega, pač pa se je zanj treba boriti«.

Klekljani golobi so bili in bodo še na ogled v različnih krajih 
po Sloveniji. Na Novo Štifto so prišli iz Ljubljane, kjer so bili 
razstavljeni v parlamentu in nato še v Uršulinski cerkvi, z Nove 
Štifte pa se selijo v Tolmin.
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Letos so tekači aktivni in uspešni
Piše: Darko Rovanšek

Spomladanski del tekaških prireditev je za 
nami in na tekmah smo uspešno sodelovali 
tudi tekači iz Sodražice. V Sežani je 
bil tretjo nedeljo v marcu že 15. mali kraški 
maraton – 21 km. Med več kot 2000 tekači 
je zmagal trenutno najboljši slovenski 
maratonec Tone Kosmač, dobro pa sta 
tekla tudi Matjaž Arko in Ivan Ruparčič iz 
Sodražice.
Matjaž Arko je s časom 1.21.10 zasedel 
24. mesto absolutno in 6. mesto v 
kategoriji 40 do 44 let. Ivan Ruparčič pa 
je s časom 1.33.14 zasedel 144. mesto 
absolutno in 4. mesto v kategoriji 60 do 64 
let.

Isti dan sta Lojze Sterle in Darko Rovanšek 
tekla na 23. malem maratonu v 
Veliki Gorici pri Zagrebu in bila prav 
teko zelo uspešna. Med več kot 300 tekači 
sta prvo in drugo mesto osvojila kenijska 
tekača.
Lojze Sterle je s časom 1.28.05 zasedel 31. 
mesto absolutno in 3. mesto v kategoriji 50 
do 54 let. Darko Rovanšek pa je s časom 
1.30.04 zasedel 40. mesto absolutno in 1. 
mesto v kategoriji 60 do 64 let.

Istrski maraton
Po lanski prvi izvedbi maratona v Kopru 
je letos tekačice in tekače 12. 4. 2015 
gostila Izola. 2. istrski maraton v Izoli je 
minil v prijetnem vzdušju in pred množico 
gledalcev. Podatek organizatorjev, da je bilo 
ob trasi več kot 18 tisoč gledalcev in 800 
prostovoljcev, pove vse. Takoj se vidi, da so 
Primorci ta maraton sprejeli in da bo to ob 
morju uspešna turistična prireditev. Tekači 
so prišli iz 16 držav Evrope in omejena kvota 
3500 tekačev je bila polna že nekaj tednov 
pred maratonom. Iz Sodražice je veliki 
maraton 42 km tekel Darko Rovanšek in 
bil s časom 3.17.40 na 24. mestu absolutno 
in na 2. mestu v kategoriji 60 do 64 let. 
Ivan Ruparčič je tekel mali maraton 21 km 
in dosegel čas 1.30.53 ter bil na 75. mestu 
absolutno in na 3. mestu v kategoriji 60 
do 64 let. Iz Sodražice sta tekla tudi Betka 
Oražem mali maraton, čas 2.32.38, in Tone 
Joras 10 km, čas 57.40. Bravo.

Že 16. tradicionalni pohod in tek 
na Slivnico iz Grahovega je potekal 1. 5. 
2015. Bilo je nekaj pohodnikov iz našega 

konca in pa seveda tudi tekačev. Gre za 9.5 
km dolg lažji gorski tek. Letos je Gašper 
Bregar iz Ljubljane postavil nov rekord 
proge. Tudi »šedrški« tekači so bili zelo 
uspešni.

V Grahovem je tekla tudi Ida Janež. Med 
šolsko mladino je bila tretja na 2 km in je 
tudi tretja v skupnem seštevku notranjskega 
pokala.

59. Pot ob žici in Tek trojk
Tekači in pohodniki so se 9. 5. 2015 zbrali v 
Ljubljani. Sodelovalo je več kot 2300 trojk. 
Tudi iz Sodražice tečemo že kar nekaj let 
na trojkah, vendar tako uspešni kot letos že 
dolgo nismo bili. Odločili smo se za krajšo 
varianto in na 12.5 km dolgi trasi osvojili 
2. mesto v kategoriji veterani A do 50 let s 
časom 52,55. Kot zanimivost naj povem, da 
smo premagali tudi Jakova Faka, ki je tekel 
s svojim kondicijskim trenerjem Grilcem in 
dr. Nado Kozjek, ki mu svetuje pri prehrani. 
Ivan Ruparčič pa je tekel v trojki Dolenjski 
veterani in bil s časom 58.27 v kategoriji 
veterani B nad 50 let peti.

Že 35. maratona v Radencih se je 16. 
5. 2015 iz Sodražice udeležil Ivan Ruparčič 
in v kategoriji 60 do 64 let s časom 1.32.47 
zasedel 3. mesto v kategoriji 60 do 64 let na 
21 km. Sicer je v Radencih teklo, hodilo in 
rolkalo več kot 10 tisoč udeležencev.

17. 5. 2015 so Lojze Sterle, Darko Rovanšek 
in Stane Fajfar iz Ribnice šli na mali 
maraton 21 km v Banjaluko. To je 
bil 1. maraton tukaj in prišlo je več kot 1200 
maratoncev iz 12 držav Evrope in Kenije. 
Seveda so prva mesta odnesli Kenijci. Tudi 
Rovanšek in Sterle nista bila neopažena, 
tako da ju je v vsej množici tekačev poiskal 
glavni organizator maratona in se jima 
zahvalil in čestital. Mogoče pa so na to 
vplivali novi opazni dresi z napisi Sodražica.

Prvi mali maraton (21 km) na 
Notranjskem pa je bil 24. maja. 
Predvidena je bila pot od gradu Šteberk 
do Karlovice pri Dolenji vasi, vendar so 
morali organizatorji zaradi obilice dežja 
v dnevih pred tekom skrajšati progo za 1 
km. Iz Sodražice je tekel Matjaž Arko in bil 
zelo uspešen. S časom 1.19.17 je bil tretji 
absolutno in drugi v kategoriji 40 do 49 let. 
Organizatorji teka so bili Ydria Motors iz 
Podskrajnika.

Zadnjega teka v spomladanskem delu 
sezone se je 31. 5. 2015 udeležil na 
Dolenjskem pokalu Ivan Ruparčič. 10. 
Straški tek je v Stražo ob reki Krki 
privabil več kot tristo tekačic in tekačev. 
Ivan je zelo dobro zastopal Sodražico in bil 
s časom 41.12 drugi v kategoriji 60 do 64 
let ter skupno 31.

Upam, da bomo tako uspešni tudi v 
poletnem delu sezone, ki se prične že 7. 6. 
2015 s tekom ob Cerkniškem jezeru.

absolutno/kategorija
Matjaž Arko 44.53 10/3 40/49 let
Lojze Sterle   48.01 23/4 50/59 let
Darko Rovanšek 49.25 30/2 60/69 let
Ivan Ruparčič 50.38 39/3 60/69 let

absolutno/kategorija
Darko Rovanšek 1.29.42 31/5 50/60 let
Lojze Sterle   1.32.19 56/11 40/50 let
Stane Fajfar 1.55.48

Klub harmonikarjev Urška
 

vabi na 

23. tradicionalno 
tekmovanje 

harmonikarjev
sobota, 1. avgust 2015, 

ob 16. uri v Zamostcu

Prijave na tekmovanje sprejemamo 
pred tekmovanjem, na gsm 041 591 

133 oz. na telefon 01 836 61 28

Po tekmovanju sledi druženje z 
ansamblom Popotniki

Vljudno vabljeni!

Klub harmonikarjev Urška
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Balinarske novice
Piše: Miran Štupica, foto: Maks Vlašič

Boris Matelič je dosegel lep uspeh na državnem prvenstvu posameznikov 
za letošnjo sezono. Uvrstil se je na zaključni turnir v Pivki, kjer je dosegel 
ob odlični igri sicer 8. mesto, kar je kljub vsemu zavidanja vreden uspeh še 
sploh ob dejstvu, da je Boris nagnjen k poškodbam oz. težavam s hrbtenico, 
ki ga tudi tokrat niso pustile pri miru. V svoji skupini je sicer izgubil obe 
tekmi proti igralcema prve lige Antonu Fabcu in bivšemu nekajkratnemu 
državnemu prvaku Gorazdu Ferfolji, vendar z igro ni razočaral. Prestopni rok 

se bliža in kdo ve, ali Borisa ni opazilo kakšno 
budno balinarsko oko?
V Kočevju so prijazni domačini v Gaju 
organizirali prvenstvo Območne balinarske 
zveze Dolenjske v igri dvojic. Sodelovalo je 
12 dvojic. Največ uspeha so imeli igralci iz 
Balinarskega kluba Sodček Kočevje, ki bodo 
našo območno zvezo zastopali tudi na polfinalu 
državnega prvenstva. Igralci iz Sodražice so 
nastopili kar s tremi dvojicami, vendar je bila 
balinarska sreča ta dan naklonjena predvsem 
domačim igralcem. Kljub vsemu je bila v 
Sodražico prinesena bronasta medalja.

Najboljši štirje pari na prvenstvu dvojic v Kočevju.
VRSTNI RED:  
1. SODČEK 1
2. GAJ 3
3. SODRAŽICA 2  (Jože 
Košmrlj in Igor Bančič)
4. DRSKA 1
5. SODRAŽICA 1
6. SODČEK 1
7. GAJ 2
8. SODRAŽICA 3
9. KRŠKO 1
10. KRŠKO 2
11. GAJ 1

Odigran je bil 6. krog ligaškega dela 
OBZ Dolenjske. Rezultati so naslednji:

SODČEK - GAJ                14 : 4
SODRAŽICA - DRSKA     14 : 4
KRŠKO - PROSTI

LESTVICA: 
1. SODRAŽICA       5    5    0    0    76 : 15    15
2. SODČEK             5    4    0    1    52 : 40    12
3. GAJ                    5    2    0    3    42 : 48     6
4. KRŠKO                4    1    0    3    27 : 45     3
5. DRSKA               5    0    0    5    19 : 71     0

Še ena sezona za Extremovce 
zelo uspešno zaključena
Pripravil: Jože Zidar, foto: Drago Perko

ČLANI: V najvišjem možnem 
tekmovanju je bil za ŠD EXTREM dosežen 
najuspešnejši rezultat doslej in s tem tudi 
ohranitev v 1. SFL. V tem mesecu potekajo 
pogovori s sponzorji in donatorji, da bi 
lahko zastavili nove načrte in tudi višje cilje 
za naslednjo sezono.

ČLANICE: Zaključena sezona tudi za 
članice. V drugem delu sezone je bil zelo 
opažen dvig forme in tudi znanje igralk, 
tako da se ekipa že veseli nove sezone, v 
kateri se bodo želele znova dokazovati in 
tudi postaviti višje cilje.

U-19: Ekipa je dosegla znova lep uspeh 
in končno 3. mesto v državi. Fantje so 

motivirani, da v naslednji sezoni posežejo 
še po višjih mestih.

U-15: Znova lep uspeh za ekipo – 
osvojeno 2. mesto v državi. Ekipa ŠD 
EXTREM U-15 dokazuje in se uvršča z 
letom v sam vrh v državi v tej kategoriji 
(v zadnjih šestih letih se je ekipa ŠD 
EXTREM vedno uvrstila v finale državnega 
prvenstva). Ekipa je nastopala tudi na 
mednarodnem tekmovanju Mediteran 
futsalcup, kjer je osvojila končno 3. mesto.

U-13: Futsal tekmovanje se je zaključilo 
z velikim uspehom in osvojenim 2. mestom 
v državi. Ta skupina tekmuje tudi na 
nogometnih tekmovanjih. V drugem delu 
nogometnega tekmovanja je začela ekipa 
pridno beležiti točke in se vzpenja na 
lestvici. Sledi nekaj gostujočih tekem. Že 
sedaj pa vabimo vse ljubitelje nogometa, da 
si pridejo ogledati zadnjo domačo tekmo 
na Stadion Ugar v Ribnico v soboto, 13. 
junija, ob 11.00.

U-11: Uradno tekmovanje je zaključeno. 
Vse tri ekipe iz ŠD Extrem so na zaključnem 
turnirju prijetno presenetile in se uvrstile v 

polfinale. Končna razvrstitev tekmovanja 
je bila: 1. Extrem Sodražica, 2. NK Velike 
Lašče, 3. Extrem Ribnica, 4. Extrem Loška 
dolina – Bloke, 5. FSK Dobrepolje A, 6. 
FSK Dobrepolje B

U-10: V tej kategoriji tekmujejo dečki 
v nogometnem tekmovanju, v katero se 
je ekipa ŠD Extrem vključila prvič. Kljub 
temu, da je ekipa ŠD Extrem v povprečju 
za leto mlajša od nasprotnikov, prikazuje 
veliko znanja in premaguje tudi nogometne 
klube z veliko daljšo tradicijo.

U-9: Zaključni turnir bo potekal na 
začetku junija.

U-7 in U-5: Za te dve skupini sledi le 
še tekmovanje in druženje na zaključni 
prireditvi ŠD Extrem, ki bo 20. 6. 2015

Vse osnovnošolske kategorije bodo imele 
zaključek sezone 20. 6. 2015, ko bo v 
Sodražici potekala zaključna prireditev s 
tekmovanji in druženjem. 

Spremljajte nas na www.sd-extrem.si!

Kot je že postalo tradicionalno bo v 
sklopu Psoglavskih dni ŠD Extrem tudi 
letos organiziral sobotni »Dan športa«, 
ki bo 27. 6. 2015. Na tem dogodku se 
lahko vsak pomeri v namiznem tenisu, 
badmintonu, košarki, odbojki na mivki 
in nogometu. 
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Aktivnosti Policijske postaje Ribnica
Pripravila: Toni Vidmar in Saša Janjić, vodji policijskih okolišev

Veterani OZVVS Ribnica imajo novo vodstvo   
 Za OZVVS pripravil: Borut Kozina

Vodstvo Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Ribnica 
(OZVVS Ribnica) je 17. 4. 2015 izvedlo 
20. volilni občni zbor. Prijetno popestritev 
na volilnem občnem zboru so veteranom 
pripravili učenci Glasbene šole Ribnica in 
skupina učenk – recitatork.

Po prihodu praporščakov s praporom 
OZVVS in predstavitvi simbolnega 
veteranskega dejanja je prisotne veterane 
in goste pozdravil predsednik Peter 
Levstek. V nadaljevanju programa so sledili 
pozdravni nagovori gostov. Po podanih in 
sprejetih letnih poročilih za leto 2014 je 
predsednik OZVVS Ribnica Peter Levstek 
za uspešno delovanje v OZVVS Ribnica 
podelil priznanja zaslužnim članom 
OZVVS Ribnica. Priznanje praporščak 
OZVVS je prejel Dušan Nosan, priznanje 
praporščak ZVVS sta prejela Franc Rus 
in Rudolf Gregorič, bronasto priznanje 
OZVVS Ribnica za različna področja so 
prejeli Vinko Košmerl, Albin Centa, Anton 
Žagar, Branko Dejak, Vladimir Šega in 

Marko Lavrič. Bronasto plaketo Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo pa sta prejela 
Ludvik Zalar in Lado Orel. Zlato društveno 
priznanje OZVVS Ribnica so prejeli Anton 
Perhaj, Jože Klun in Borut Kozina.

V nadaljevanju na volilnem zboru 
je sledila predstavitev članov v organe 
OZVVS Ribnica. S predstavitvijo članov 
predsedstva OZVVS se je od dolgoletnega 
predsedovanja v OZVVS Ribnica poslovil 
predsednik Peter Levstek, ki je vodil 
OZVVS od ustanovitve 18. 4. 1996, sedaj 
pa je postal častni predsednik v OZVVS 
Ribnica. Predstavljeni člani v delovne 
organe OZVVS so bili na volilnem zboru 
sprejeti soglasno. Novo predsedstvo 
OZVVS Ribnica bo v nadaljevanju vodil 
Franc Mihelič. OZVVS Ribnica deluje 
že vrsto let. Njegovo delovanje temelji na 
domoljubnem, nepolitičnem, neprofitnem 
in športnem druženju, ki združuje člane 
sedanje Občine Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok ne glede na politična in 
nazorska prepričanja. OZVVS Ribnica ima 
v najemu poslovni prostor na Gorenjski 
cesti 9A v Ribnici, ima svoj prapor, žig, svoj 
TR račun. Člani, ki plačujejo članarino, 
imajo dostop do različnih informacij 
in možnost za udeležbo na različnih 
prireditvah ter prejemajo svoje glasilo 
Veteran. Vseh vpisanih članov v seznam 
članstva OZVVS Ribnica je 458, od tega 
je nekaj članov preminulih, nekaj se jih je 
odselilo, nekaj članov pa je neaktivnih (ne 
plačujejo članarine). Uspešno delovanje 
OZVVS Ribnica nam s finančnim 
prispevkom omogočajo vse tri Občine ter 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Od 

ustanovitve našega Območnega združenja 
18. 4. 1996 smo izgubili že 29 članov.   

Kar nekaj članov ima v lasti svečane 
veteranske obleke, s katerimi se na 
povabilo udeležujejo različnih spominskih 
slovesnosti v spomin na minule dogodke 
na osamosvajanje v letu 1990–1991 in tudi 
zadnjega slovesa naših članov. Na povabila 
županov Ribnice, Sodražice in Loškega 
Potoka za udeležbo na prireditvah za 
občinske praznike in dneva državnosti smo 
se člani le teh udeležili v svečanih oblekah. 
V vodstvu OZVVS si želimo, da bi imeli še 
nekaj članov, ki bi se odločili za sprejem 
in uporabo svečane veteranske obleke pri 
različnih svečanih prireditvah. 

Člani se udeležujejo tudi spominske 
slovesnosti v spomin na zmago partizanskih 
enot nad Italijani v Jelenovem Žlebu 1943 
ter v spomin na prvi oboroženi spopad v 
Sloveniji z Italijani in tremi Tigrovci, maja 
1941, na Mali Gori nad Ribnico. Veterani 
smo prisotni tudi na spominski slovesnosti 
v spomin na izdajo in poboj partizanskih 
ranjencev v skrivališču v Ogenjci, 1942.

Člani OZVVS Ribnica se uspešno 
udeležujejo zelo različnih športnih 
tekmovanj, spominskih prireditev in 
pohodov in tudi strokovnih ekskurzij. V 
OZVVS Ribnica imamo željo, da bi se več 
veteranov vključilo v različne aktivnosti, ki 
jih skozi leto organizira Zveza veteranov 
vojne za Slovenijo in Območna združenja 
veteranov vojne za Slovenijo v Sloveniji. 
Informacije o aktivnostih člani lahko 
dobijo v glasilu Veteran ter v poslovnem 
prostoru na Gorenjski cesti 9A ali na GSM 
031 427 157.

Policisti Policijske postaje Ribnica 
so med 11. in 14. majem 2015 opravljali 
predstavitvene in preventivne dejavnosti 
policije, pri čemer je bila uporabljena 
mobilna policijska pisarna, policijska 
oprema in vozila policije.

Vodji policijskih okolišev Saša Janjić 
in Toni Vidmar sta v sklopu preventivnih 
aktivnosti na območju občin Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok predstavljala 
poklic policista. Predstavitve so bile 

izvedene v vrtcih Ribnica, Podpreska in 
Loški Potok ter na OŠ Sodražica, OŠ Loški 
Potok in podružničnih OŠ Dolenja vas, Sušje 
in Podpreska. Nekatere aktivnosti so bile 
izvedene kar med izvedbo kolesarskih izpitov 
za učence 5. razredov. 

Predstavljen je bil poklic policista in 
njegove naloge pri opravljanju splošnih nalog, 
policista na zeleni meji, policista v posebni 
policijski enoti, naloge vodje policijskega 
okoliša, policista motorista ter policista 

kriminalista. Policisti PP Ribnica so 
z izvedbo preventivnih aktivnosti 
osnovnošolce in predšolske otroke 
seznanili z delom in poslanstvom 
policistov v družbi, hkrati pa utrjevali 
pozitivno podobo policije v lokalni 
skupnosti.

Policisti so bili deležni pozitivnih 
odzivov pri predšolskih otrocih, 
učencih, vzgojiteljicah in vzgojiteljih ter 
učiteljicah in učiteljih.

Novi predsednik OZVVS Ribnica 
Franc Mihelič
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Šmarnice 2015 na Pesku
Piše in fotografira: Branka Gornik

Letos so že četrto leto zapored potekale šmarnice na Pesku, 
kjer se dobivamo farani iz Jelovca, s Hoste in Peska, radi pa 
sprejmemo vsakega, ki se nam želi pridružiti. Mlajši predšolski 
otroci prihajajo v spremstvu staršev, starih 
staršev ali starejših bratcev in sestric. Ko 
smo leta 2011 začeli, so bili vsi otroci še 
predšolski, najstarejša dva nista dopolnila 
niti 6 let. S potrpežljivostjo in vztrajnostjo, 
predvsem pa z veliko ljubeznijo in 
veseljem, smo otroke spremljali in jih 
spodbujali k tej pobožnosti. Marija je s 
svojo priprošnjo poskrbela, da je obisk iz 
leta v leto številčnejši. Letos je šmarnice 
redno obiskovalo 17 otrok, 3 malo manj 
redno, nekaj pa je bilo tudi obiskovalcev od 
drugod. Najmlajši so stari 3, najstarejši pa 10 let. Otroci so radi in 
redno prihajali, predvsem pa so zelo dobro sodelovali. Večji (od 2. 
razreda naprej) že berejo litanije, vsi pa radi pojejo, ploskajo in tudi 
molitev jim je blizu. 

Res je veselje videti vse te nadobudne otroške obraze, polne 
pričakovanja. Radi se družijo, med njimi vlada velika povezanost, 
skrbijo drug za drugega, predvsem starejši bratci in sestrice za 
mlajše. Otroci so prijazni, strpni, razigrani in polni veselja. Letošnja 
tema šmarnic je bila posvečena 200-letnici rojstva Don Boska. 
Knjižici je naslov: Dobiva se pri kapelici. V njej je opisano življenje 
tega duhovnika, ki je življenje posvetil delu z revnimi mladimi. 
Ustanovil je prvi Oratorij za mlade, kjer jim je nudil delo, hrano, 
jih učil in vzgajal. Bil jim je kot oče, saj so bili večinoma zapuščeni, 
brez pravega doma. Zavzel se je zanje in postali so dobri kristjani, 
mnogi med njimi tudi duhovniki. Vse to ob vodstvu in pomoči 
Marije Pomočnice, h kateri se je najraje zatekal. Otroci so zgodbam 
z zanimanjem prisluhnili, saj so napisane na njim razumljiv način. 
Sledil je kratek pogovor o vsebini zgodbe, kjer smo potem še 
bolj razložili in povzeli vsebino. Ob koncu smo zapeli kakšno 
veselo pesem: zahvalno, slavilno ali Marijino. Posebnost letošnjih 
šmarnic je bil skupen obisk svete maše na Sedlu. V ponedeljek, 18. 
maja, se nas je na peskokopu zbralo 18 otrok in 8 staršev ter starih 
staršev, ki smo se (večina peš) podali na Sedlo. G. župnik nas je 
posebej razveselil z branjem otroških (naših) šmarnic. Ko smo se 
vrnili »v dolino«, smo se posladkali s piškoti, ki sta jih prinesla dva 

letošnja prvoobhajanca ter se odžejali s sokom.
Vsega je enkrat konec, tako je tudi za šmarnice prišel zaključek. 

V nedeljo, 31. maja, so bili otroci še posebej polni pričakovanja, 
saj vsako leto, kot se za zaključek spodobi, pripravimo pogostitev. 
Otroci so prejeli pohvale, za katere je poskrbel g. župnik. Posebno 
darilo, ki smo ga podarili otrokom, so bile lesene škatle – šatulje, 
v katere bodo lahko spravili igro spomin, saj so ob vsakem obisku 
dobili po en par sličic. Za konec smo naredili še skupinsko 

fotografijo in si obljubili, da se bomo 
naslednje leto zopet zbrali.

Vsa ta leta šmarnice potekajo pri gospe 
Štefki Košir na domu, kjer ima v hiši 
vzidano manjšo Marijino kapelico. Ob tej 
priložnosti se ji v imenu vseh staršev iskreno 
zahvaljujem za njeno gostoljubje in trud. Vsi 
skupaj pa si želimo, da bi na Pesku zgradili 
novo kapelico, ki je nekoč že stala na tem 
kraju. Posvečena je bila Lurški Materi Božji 
in je bila leta 1956 zaradi del na peskokopu 
žal porušena. Ohranjen je le Marijin kip, ki 

se nahaja v veži farne cerkve. Upamo torej, da bomo v prihodnje 
tudi mi lahko rekli »Dobimo se pri kapelici!«

Si na šmarnicah kaj 
zanimivega slišal, izvedel?

ALEKSANDER: »To, da je 
Don Bosko med tekmo prišel 
in govoril o fantih z oratorija. 
Naučil sem se, da sem vesel, ko 
odpustim!«
ENEJ: »Don Bosko je rad 
pomagal.«
EVA: »Veliko zanimivih zgodb 
o Don Bosku in Filipu.«
IZAK in ŠPELA: »Da moraš biti 
dober do ljudi.«
JAKA: »Da je Don Bosko že 
umrl.«
LARA: »Rad moraš imeti ljudi, 
tudi če ti niso všeč.«
LANA in MAJA: »Veliko sem 
izvedela in se naučila.«
Kateh. ga. ŠTEFKA: Čeprav 
Don Boska dobro poznam, 
vedno znova slišim kaj 
zanimivega.«                      

Kaj si si najbolj zapomnil?

ALEKSANDER: »O Mariji 
Dominiki Mazarello, kako je 
zbirala dekleta in jih učila.«
ENEJ: »Don Bosko je učil 
Filipa o različnih stvareh.«
EVA: »Naučila sem se nove 
pesmi. Najbolj so mi všeč: Ves 
dan, vso noč in Bodi hvaljen, o 
Gospod.«
IZAK: »Ko je šel Filip v šolo v 
naravi na morje.«
JAKA: »Da ne smemo nagajat. 
Všeč mi je Pesem vesela …«
LARA: »Da je Don Bosko imel 
zelo prijazno srce.«
ŠPELA: »Da je Don Bosko učil 
mlade.« 
LANA: »Da moramo biti 
veseli.«
MAJA: »Ugašanje sveče.«
Kateh. ga. ŠTEFKA: »Fanta 
Filipa, ki je vsak dan raje 
poslušal Don Boska.«  

Lekarniška podružnica Sodražica 
bo zaradi letnega dopusta 

ZAPRTA od 13. do vključno 31. 7. 2015. 
Prosimo vse paciente, ki imajo v naši lekarni obnovljive 
recepte, da pregledajo zalogo zdravil in jo po potrebi 

pravočasno obnovijo. 

Alenka Adamič, mag.farm.
Vodja Lekarniške podružnice Sodražica
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Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odšla v nič in v pozabo:
po tebi merimo stvarem pomen
in tvojo pesem skušamo peti za tabo.
(T. Pavček)

Zahvala
Ob boleči izgubi naše ljubljene mami, mame, hčere, 

sestre, tašče in tete

VLADIMIRE PIRC
(1961–2015)

iz Žimaric

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše.
Iskrena hvala za lepo opravljen obred g. župniku Francu Bizjaku, 
pevcem in osebju Komunale Ribnica. 
Zahvala vsem tistim, ki ste jo obiskovali in ji stali ob strani, 
posebna zahvala tudi osebju Zdravstvene postaje Sodražica.
Za izkazano spoštovanje in za vsak stisk rok – hvala vam.

Vsi njeni žalujoči 

Zahvala
Ob nenadni izgubi dragega očeta, brata in strica

KARLA VESELA
(1941–2015)
iz Sodražice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali, še posebej hvala Stanetu 
Matku. Hvala pevcem za prelepe pesmi, pogrebni službi 
Komunale Ribnica ter vsem, ki ste se od njega poslovili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

V šumenju vetra      
slišim tvoj glas.      
V šopku cvetja      
vidim obraz.      
Senca spomina      
in bolečina,      
oboje se v dušo      
zajeda ...

Zahvala
V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil

naš dragi mož, oče in dedek

ANTON ŠTUPICA
(1933–2015)
iz Sodražice.

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se 
zahvaljujemo za pomoč v težkih trenutkih, za podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše, izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala 
osebju ZP Sodražica, ZD Ribnica, UKC Ljubljana in osebju 
na Infekcijski kliniki v Ljubljani za vso oskrbo in nesebično 
pomoč v zadnjih mesecih njegovega življenja. Zahvala tudi 
gospodu župniku Franciju Bizjaku za obiske, sočutje in lepo 
opravljen obred ter pevcem za odpete pesmi.
Hvala gospe Anici za vso pomoč in obiske v času bolezni. 

Ata, pogrešamo te.
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Poletje s knjigo
Pripravila: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka 

Na aprilski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Kako je volk lovil 
ribe ter kasneje barvali sliko volka in lisice. Majska pravljična urica je minila v znamenju 
pravljice Boben, ki so jo mali nadobudneži tudi likovno upodobili. Na knjižnih policah 
se je znova našlo marsikaj zanimivega za dolge in vroče poletne dni!

KAREN HAWKINS
Kako ujeti višavca

V tej zelo vroči romantični pustolovščini igra 
smelo višavsko dekle zelo tvegano igro, da bi 
obdržala dom, ki ga ljubi. Toda namesto tega 
izgubi svoje srce.
Ko njen oče v partiji kart izgubi posestvo 
proti nevarnemu lordu Dougalu MacLeanu, 
se Sophia MacFarlaine odloči, da si ga bo z 
zvijačnostjo pridobila nazaj. Prisiljena je, da 

vloži edino stvar, ki ji je ostala – svojo krepost. Brezupno upa, da bodo 
njene veščine zadoščale, da bo morala dati samo nekaj poljubov, ne 
glede na to, da se izkaže, da je Dougal nadvse privlačen.
Dougal MacLean ve, da ima Sophia v rokavu nekaj trikov, vendar 
se izzivu ne more upreti – niti njeni osupljivi lepoti. Ko Sophia torej 
predlaga partijo kart z najbolj nenavadnimi vložki, Dougal predlog z 
veseljem sprejme. Toda ko se partija konča, Dougal in Sophia odkrijeta, 
da sta vložila nekaj, kar je celo bolj dragoceno – njuni srci.

JANE ASHFORD
Poročna stava

Stave so visoke, igra se je začela. Lady Emma 
Tarrant nima skoraj ničesar drugega, razen 
spretnosti pri igrah na srečo, ki se jih je naučila 
od pokojnega moža. Toda pravemu kvartopircu 
ni kos. Colin Wareham, baron St. Mawr, igra 
na srečo, da bi se zamotil in odgnal grozljive 
spomine na vojno. Hazardiranje je zanj že 
davno tega izgubilo svoj čar, dokler ne spozna 
iskrive Emme in odkrije, da se je z njo še lažje 

zamotiti. Srečni konec pa je lahko odvisen od ene same dobre karte …

JOJO MOYES
Skupaj

Predstavljajte si, da ste mati samohranilka, ki 
s pospravljanjem po hišah in strežbo v gostilni 
skuša preživljati tričlansko družino (plus psa). 
Na starejšega sina se v šoli spravljajo vrstniki. 
Mlajši, za matematiko nadarjeni hčeri, pa ne 
morete omogočiti šolanja. Konec sveta? Pa 
ne za Jess Thomas, iznajdljivo optimistko, ki 
je za svoja otroka pripravljena premagati vse 

ovire. Ko Jess izve za matematično tekmovanje na Škotskem, zagleda v 
denarni nagradi možnost za konec družinskih finančnih težav. Medtem 
ko razmišlja, kako naj družinico spravi na drugi konec države, ji pot 
prekriža Ed Nicholls, nadležni milijonar, pri katerem Jess občasno 
pospravlja. Tu pa se zgodba šele zares zaplete.

AGATHA CHRISTIE
Skrivnost okrasne zaponke

Tisto jutro je Hercule Poirot odšel 
na pregled k svojemu zdravniku, 
gospodu Morleyju, kar je zanj 
pomenilo nadvse neprijeten opravek. 
Še isto popoldne so Morleyja našli 
mrtvega v njegovi ordinaciji. Vse je 
kazalo na samomor. Toda Poirot 

ni bil prepričan, da je bilo res tako, saj ga je, ko je odhajal 
iz ordinacije, zmotilo nekaj sicer povsem vsakdanjega: pri 
ženski, ki je prav pred ordinacijo izstopala iz avta, je njegovo 
pozornost vzbudila okrasna zaponka, ki se ji je odtrgala s 
čevlja.

NATAŠA KONC LORENZUTTI
Lica kot češnje

Kristina je dijakinja prvega letnika 
srednje glasbene šole. Nova šola, 
dijaški dom in novo življenje jo zelo 
vznemirjajo. Zaljubi se v sošolca 
in izkaže se, da je naklonjenost 
obojestranska. Prvi hip se zdi, da je 
vse tako, kot mora biti. A Davidovo 

družinsko življenje je vse kaj drugega kot njeno in tudi če se 
sprva zdi, da to na njun odnos ne bo vplivalo, temu ni tako. 
Še posebej po pretresljivem razkritju, ki ju še bolj usodno 
poveže.

CAMILLA DE LA BEDOYERE
Poišči 50 dreves

Vsak letni čas prinaša s seboj drugačne 
naravne pojave in spremembe 
na drevesih, zato je skozi vse leto 
zanimivo spremljati dogajanje v 
naravi. Nauči se prepoznati 50 
dreves s pomočjo tega preprostega 
priročnika. Barvne ilustracije in 

fotografije spremljajo ključne informacije in podrobni 
podatki o vsaki vrsti.

S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvani izbor 
nekaterih knjižnih novosti! Vljudno vabljeni v sodraško 
knjižnico tudi v času počitnic in dopustov! Čim lepše 
in prijetneje preživite poletne dni v krogu ljudi, ki vam 
veliko pomenijo. Radi in lepo se imejte ter na svidenje do 
prihodnjič!

POLETNI DELOVNI ČAS KNJIŽNICE 
(od 1. julija do 31. avgusta 2015):

Ponedeljek          15.00–19.00
Sreda                  17.00–19.00
Petek                   15.00–19.00




