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VSEBINA

Po življenje z veliko žlico!
Piše: Nina Pirc Vovčko, urednica

»Še en turoben jesenski dan,« piham in puham te dni že zjutraj, brž ko pogledam skozi okno. Tema, megla, 
mraz in dež, dež, dež … Zdi se, da je to jesen dan prav zoprno enak dnevu, da sonca še dolgo ne bomo videli 
in da se po tem enolično slabem vremenu zgleduje prav vse: od dogajanja na političnem parketu do dnevnih 
novic o goljufijah, lažeh, prevarah. Dan za dnem, leto za letom. Zdi se, da je vse vedno isto. Je res?

Situacija pri meni se zdi podobna zunanjim vplivom. Ob urnikih, v katere smo zapadli s septembrom, ob 
povečanih obveznostih in posledično bolj strnjenem dogajanju skozi ves teden opazim, da sem (nevede in 
nehote) zdrsnila v sivo rutino še jaz. Že zjutraj bi stvari rada »obkljukala« po točno določenem, vedno enakem 

vrstnem redu: vstajanje, urejanje, oblačenje, zajtrk, vožnja do vrtca, pričetek 
dela – kot bi se priklopila na nekakšen samodejen program. (Moje misli se 
medtem prosto potepajo po nekih drugih pokrajinah. J) V enakem slogu, 
kot dan pričnem, ga hočem seveda tudi končati. In tako bi šlo lepo naprej 
tudi naslednji dan in teden, mesec in leto … če ne bi vmes posegli moji 
veliki učiteljici: moji hčerki.

To je videti nekako takole. Takoj zjutraj se namesto v kopalnico zapodita 
v dnevno sobo: »Bi danes najprej risale, brale knjigice ali skakale po 
kavču?« Zajtrk je vsako jutro presenečenje: »Jaz bi mleko in mandarine!« 
Nekje vmes si zamislita novo kombinacijo oblačil: »Kratke hlače, tisto toplo 
kapo, šal in natikače.« S seboj v vrtec in varstvo vsak dan vzameta nekaj 
drugega: »Mami, mi pomagaš nesti klaviature?« In tako gre naprej, vse do 
večera, ko navdušene domislice in njihovo aktivno udejanjanje zamenja 
zadovoljen spanec. Noro? Smešno? Oboje, predvsem pa je vedno novo, 
sveže, zanimivo, ustvarjalno. Tako ni rutine in ni dolgčasa, me brez besed 
učita otroka. Naj bo petek ali ponedeljek, dež ali sonce: za smeh in radost 
so dovolj majhne vsakdanje reči, preko katerih lahko že zjutraj življenje 
zajamemo z najljubšo, najbolj svetlečo in največjo žlico.

Odrasli smo pogosto otopeli, ujeti v svoja opravila in navade, otroci so 
sveži, polni življenjske radosti in zagona. Naš pogled se je zožil in potemnel, 
njihove oči so odprte in žareče. Mi smo oblikovali svoja prepričanja, 
»popredalčkali« stvari in ljudi, oni pa si želijo še toliko spoznati in raziskati! 
Mi se prestrašimo in obstanemo, oni zaupajo in gredo naprej … Hočemo 
rasti in napredovati? Učimo se od otrok! Tako bo ponedeljek morda najlepši 
dan v tednu, novega Suhorobarja pa bomo morda uporabili na način, na 
kakršnega ga nismo še nikoli. Morda ga bomo prelistali od zadaj naprej, 
prebrali rubriko, ki je še nikoli nismo, ali preizkusili nov recept. Morda se 
bomo odzvali kakšnemu vabilu, pohvalili kakšnega pisca ali se prihodnjič 
sami preizkusili v pisanju. Morda bomo izrezali simpatično naslovnico in 
jo obesili na vidno mesto. Ali pa bomo iz papirja izdelali šopek zimzelenih 
rož …

Tako kot pri Suhorobarju je tudi pri vseh drugih opravilih mogoče ravnati 
na nešteto novih, svežih, domiselnih načinov. Še tako majhna sprememba, 
ki jo vnesemo v naš vsakdan, pa odganja rutino in vrača življenje. Košček 
za koščkom, iskrico za iskrico. Naj jih bo vedno več!
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Jesen, spreminjanje sveta in naša voda
Piše: Blaž Milavec, župan

Jeseni se spreminja narava. Od 
pomladne zelene svežine preko poletne 
vročine prehaja jeseni v žlahtno rumeno, 
rdečo in rjavo pisano paleto barv. Spreminja 
se tudi življenjska energija, ki se na jesen 
počasi poslavlja in odhaja v zimski spanec, 
da se odpočije in spomladi zopet oživi in 
zažene življenjski tok v nov krog. Čeprav 
površna primerjava praviloma ni na mestu, 
se zdi, da se tudi to jesen spreminja naš svet. 
Verjetno gledano skozi širši zgodovinski 
lok nič posebno pretresljivega, a za nas tu 
in sedaj vendarle nastajajo situacije, ki nas 
vznemirjajo in vzbujajo različna občutja. 
Prihod množice beguncev v Evropo, 
četudi ne v tolikšni meri neposredno 
k nam, ne more pustiti indiferentnega 
nobenega izmed nas. Pa ne samo 
begunci, ki so po mojem mnenju največje 
žrtve nesmiselnosti vojn in oboroženih 
konfliktov (vele)sil različnih svetov, 
krutosti lokalnega državnega oziroma 
političnega in družbenega kriminala, 
brezobzirnosti mafijskih tihotapskih tolp 
ter lastne naivnosti oziroma zavedenosti 
s strani določenih klik, ki preko različnih 
kanalov sprožajo pogon na sto tisoče 
boljšega in lepšega življenja željnih ljudi, 
ampak tudi politične, gospodarske in 
okoljske razmere postajajo drugačne od 
tistega, kar smo bili vajeni. Če pustimo 
politične in gospodarske spremembe, ki 
so neprestano v nekem spreminjanju ali 
bolje rečeno v zaostrovanju, se zdi, da tudi 
okoljske razmere postajajo pomemben 
faktor v tem spreminjajočem se svetu. Da 
bo vir konfliktov pitna voda in kolikor 
toliko čisto okolje, je že stara pesem. O tem, 
da zna to postati naša resničnost v bližnjih 
nekaj desetletjih, pa verjetno nobeden od 
nas ne razmišlja. Oziroma noče razmišljati. 

Okoljske spremembe, ki bodo velik 
del sveta spremenile v nevzdržne razmere 
za bivanje, bodo po določenih napovedih 
povzročile še bistveno hujše premike 
narodov, kot je ta »uvertura begunskih 
gibanj« sedaj. Pomembnost ustrezne 
vodooskrbe je toliko bolj na mestu. Tudi 
pri nas, ki veljamo za eno najbolj vodnatih 
območij na svetu. Zato je zavedanje o 
pomembnosti ohranitve pogojev za čisto 
vodo nujno. Ko govorimo o vodooskrbi, pa 
ne smemo misliti le o vodnih virih, ampak 

tudi o kakovostni obdelavi in transportu 
vode do končnih uporabnikov oziroma do 
pipe v naših domovih. Zelo populistična 
je izjava, da je voda tako ali tako zastonj in 
zakaj je sploh potreben prispevek zanjo. 
Drži, voda pride iz zemlje ven zastonj na 
izviru, če pa se uporabljajo vrtine, niti to 
ne drži. Kako pa pride voda od izvira k 
nam domov, pa je drugo vprašanje, ki si ga 
pozabimo postaviti. Žal je tudi to vprašanje 
zelo pomembno, ker se v tem delu lahko 
kakovost vode bistveno poslabša ali 
obratno, lahko se izboljša. Zanemarjanje 
tega področja lahko pomeni voda na mlin 
ne ravno vodno najbolj povprečnemu 
človeku naklonjenemu kapitalu zlasti 
multinacionalk, ki bo ponudil svojo 
»pomoč« tedaj, ko neko območje ne 
bo zmoglo samo rešiti tega vprašanja. 
Tudi zato se je Občina Sodražica skupaj 
z Občinama Ribnica in Kočevje že pred 
skoraj desetimi leti odločila o obnovi 
vodovodnega sistema. Skozi dobo teh 
let je tako nastal investicijski projekt 
Oskrba s pitno vodo Sodražica-Ribnica-
Kočevje. Ker gre za zelo zahteven in drag 
projekt, smo se vse tri občine odločile, 
da ta projekt kot operacijo prijavimo za 
dodelitev evropskih kohezijskih sredstev. 
Občine smo se zavedle, da naše območje 
ne bo zmoglo samo financirati tolikšnega 
projekta oziroma bi to premočno 
obremenilo uporabnike. Prepustitev 
tega problema prihodnosti pa kot rečeno 
lahko prinese posledice, ki bodo bistveno 
močneje in daljši čas obremenile naše ljudi. 
Zavedajoč se tega, smo uspeli pripraviti 
projekt, ki zajema celovito obnovo 
vodovodnega sistema magistralnega 
vodovoda od Podsten do Kočevja. Kljub 
temu, da je bil projekt, tudi zaradi pritiska 
lobijev z različnih koncev države večkrat 
prestavljen v shemi financiranja s strani 
evropskih kohezijskih sredstev ter sredstev 
iz državnega proračuna, je 14. avgusta 
letos vendarle dočakal pozitivno odločitev 
Službe Vlade za Evropsko kohezijsko 
politiko za podporo s sofinanciranjem v 
višini 87 % sredstev. 

Poleg finančne sheme projekta je 
potrebno zaradi boljše predstave obnoviti 
njegovo vsebino. Prvenstveno gre torej 
za obnovo obstoječega sistema, ki v 

določenem delu dobi tudi nove odseke. 
Sedanji sistem je namreč bil zgrajen 
postopoma, od konca petdesetih let do 
začetka osemdesetih. Sistem sestavlja 
v glavnini omrežje azbestnih cevi, ki 
hitro postanejo zelo krhke in bistveno 
slabše odporne na sile, ki se dogajajo v 
zemlji. Da o njihovi škodljivosti drugače 
ne govorimo. Poleg tega je zelo slaba 
hidravlična slika omrežja. Vodne izgube, 
ki nastajajo, so enormne. Tudi za sistem 
čiščenja velja, da predstavlja težavo pri 
zagotavljanju ustrezne pitne vode oziroma 
je tehnologija vsaj delno že preživeta. Zato 
je najprej potrebno zagotoviti dolgoročno 
stabilno vodooskrbo za obstoječi sistem. 
Ker vodni viri niso bili predmet podpore, 
ampak transportni vodi, smo v projektu 
morali načrtovati predvsem potovanje 
pitne vode od izvira do obravnavanja 
v čistilnih postajah ter transport do 
končnih uporabnikov. Vseeno pa smo 
projekt načrtovali vsaj na območju naše 
občine tako, da se omrežje neposredno 
približa novim in alternativnim virom 
(vrtine v Globeli, vrtina Ravni Dol), ki 
bodo poleg novega načina čiščenja vode 
s sistemom ultrafiltracije, v prihodnje 
prej ali slej dodatno in dolgoročno 
zagotovili ne le stabilnost vodooskrbe v 
količinskem, ampak tudi  kakovostnem 
smislu. Zagotovo pa nov projekt prinaša 
dodaten vir za območje naše občine, to 
so že obstoječe vrtine v Sodražici, od 
koder se je do sedaj oskrbovala le Ribnica. 
Občina Sodražica se je odločila, da poleg 
območij, ki so že do sedaj bila vključena v 
javno vodovodno oskrbo, s tem projektom 
zagotovimo ustrezno oskrbo s pitno vodo 
tudi naseljem, kjer mora občina v skladu z 
zakonom uveljaviti lokalno gospodarsko 
javno službo vodooskrbe. To zlasti 
velja za območje vodovodne skupnosti 
Studenčevka. Projekt pa bo omogočil 
oskrbo s pitno vodo preko novozgrajenega 
javnega vodovodnega omrežja tudi tistim 
naseljem, ki nimajo ustrezno zagotovljene 
vodooskrbe in ki ležijo ob območju poteka 
regionalnega vodovodnega omrežja. Sem 
sodijo zlasti zaselek Sv. Marko, Sinovica in 
Preska ob liniji Vinice-Zapotok-občinska 
meja. Poleg navedenih naselij bo projekt 
prinesel stabilno vodooskrbo tudi naselju 
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Globel. Četudi v Globeli določen del vasi 
ima količinsko zadostno vodooskrbo pa 
tega žal ne moremo ugotoviti za celotno 
vas, ki sicer kot naselje tudi presega kriterije 
za ohranitev vaške vodooskrbe brez javnega 
upravljanja in nadzora. 

Investicijski projekt Oskrba s pitno 
vodo tako predstavlja ustrezno rešitev 
vodooskrbe v skladu z zakonom za skoraj 
devetdeset odstotkov prebivalcev naše 
občine. Predvsem za vsa tista območja, 
kjer je po zakonu določena lokalna 
gospodarska javna služba oskrbe s pitno 
vodo (javni vodovod). Ne nazadnje pa je 
dobro, da pogledamo tudi celoten projekt z 
najpomembnejšimi podatki. Projekt obsega 
v vseh treh občinah izgradnjo skupno 
65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 
črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne naprave 
za pitno vodo. Celotna vrednost investicije 
znaša 25.265.791 EUR brez davka na 
dodano vrednost. Delež sofinanciranja 
celotne investicije s strani EU Kohezijskega 
sklada je 74,29 % oz. 18.769.956 EUR, 
13,11 % oz. 3.312.345 EUR bo financirano 
s strani državnega proračuna ter 12,60 % 

oz. 3.183.490 EUR s strani občin, od tega 
bo Občina Sodražica prispevala iz svojega 
proračuna sredstva v višini 457.506 EUR. 
Temu je potrebno prišteti tudi sredstva, ki 
so bila že porabljena za pripravo projekta.

Mnogi ta projekt vidijo kot projekt, ki 
bo zagotovil pitno vodo Ribnici in Kočevju. 
To je res, vendar jo bo zagotavljal tudi 
nam. Enkrat je potrebno razbiti mit o tem, 
da obe občini dobita vodo iz Sodražice. 
Delno to sicer drži, vendar z vključitvijo 
vodnih virov v Blatah in Slovenski vasi 
večji del pitne vode dobivata obe občini 
od tu. Sodraška voda jim predstavlja 
zgolj rezervni vir, zato Občina Ribnica 
financira glavno vodovodno omrežje na 
območju Občine Sodražica v višini 80 
%. Takšen delež bo Ribnica prispevala 
tudi v navedenem projektu za izgradnjo 
magistralnega (primarnega) vodovodnega 
omrežja od Podsten do občinske meje pri 
Vinicah.

Uspešna priprava projekta Oskrbe s 
pitno vodo Sodražica-Ribnica-Kočevje 
(SORIKO) in pridobitev evropskih 
sredstev je velik uspeh ne le za vse, ki smo 

ta projekt pripravljali ali se zanj borili, to je 
velika zmaga za naše ljudi, za naše območje. 
Pridobiti dvajset milijonov vseeno ni tako 
nepomembna stvar, končno bodo ta 
sredstva v veliki meri porabljena pri nas. To 
je pomembno tudi z gospodarskega vidika. 
Z vidika vodooskrbe pa je pomembno, da 
smo pridobili sredstva, s katerimi sicer ne 
bomo rešili vseh težav vodooskrbe pri nas, 
tudi ne za vse občane. Bomo pa omogočili 
ustrezno in dolgoročno vodooskrbo 
za večino prebivalcev naše občine. 
Pomembnosti tega projekta bi se verjetno 
zavedli bistveno bolj takrat, ko bi imeli s tem 
težave. Danes jih, vsaj večina, nimamo. Ta 
projekt nam bo dolgoročno ohranil takšno 
mirnost. Čeprav bo treba za ta privilegij 
tudi kaj več prispevati (skozi povečano 
omrežnino, ki bo sledila), pa je vendarle 
pitna voda (količinsko in kakovostno 
ustrezna) doma na pipi dobrina, ki je večji 
del prebivalstva tega sveta nima. Zato se v 
oziru na izzive jutrišnjega dne zavejmo te 
dobrine in tega privilegija, ki ga imamo in 
ki si ga bomo s tem projektom tudi ohranili. 

S seje občinskega sveta
Piše: Darja Vetrih

Sredi septembra se je odvila 6. redna seja Občinskega sveta Občine Sodražica. Poleg 
svetnikov je bilo prisotnih tudi nekaj gostov, poročevalcev k posameznim točkam. Svetniki 
so se seznanili z delom Društva upokojencev Sodražica, ponovno jim je bil predstavljen 
regionalni projekt oskrbe s pitno vodo, podali so soglasje k cenam storitev zbiranja 
in deponiranja smeti ter odločali o prometu z občinskimi zemljišči. Ob bližajočem se 
občinskem prazniku, ki ga občani Sodražice praznujemo 30. oktobra, so svetniki odločali 
tudi o podelitvi občinskih priznanj.

Program »Starejši za starejše«

Milka Gornik in Cvetka Vesel, predstavnici 
Društva upokojencev Sodražica, sta 
svetnikom predstavili program »Starejši 
za starejše«. Svetniki so se seznanili z 
dejavnostjo društva sodraških upokojencev 
in s problematiko starejših. Cvetka Vesel je 
povedala, da projekt »Starejši za starejše« 
traja že 10 let, sodraško društvo pa ga 
izvaja 6. leto. Povedala je, da v projektu 
poiščejo vse starostnike nad 69 let, se 
pozanimajo o njihovem zdravstvenem 
in socialnem položaju ter jim ponudijo 
pomoč. Pomoč poteka osebno, vsi 
starostniki, ne glede na vključevanje v 
program, pa so vabljeni na srečanje. V 
programu sodeluje 13 prostovoljk, imajo 
tudi enega prostovoljca. Prostovoljci imajo 

različne sposobnosti, izhajajo iz različnih 
poklicev in se s posamezniki tudi različno 
ujamejo. Glavni namen je premagovanje 
osamljenosti, na seznamu obiskovancev 
pa imajo 300 posameznikov. Namen 
seznanitve svetnikov s tem programom 
je bil, da bi le-ti v svojem okolju program 
prijazno predstavili in povabili starejše k 
sodelovanju.

Oskrba	s	pitno	vodo	SORIKO

Antun Gašparac, direktor podjetja 
Hydrovod d.o.o., je predstavil Investicijski 
program za projekt »Oskrba s pitno vodo 
SORIKO«. Kot že večkrat povedano, 
Občina Sodražica sodeluje v projektu 
regionalne oskrbe s pitno vodo, bolj 
znanem pod imenom »Oskrba s pitno 

vodo SORIKO«. Svetniki vseh občin, 
ki sodelujejo v projektu, so morali do 
začetka oktobra sprejeti dokument 
predinvesticijske zasnove in Investicijski 
program za projekt Oskrba s pitno vodo na 
območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. 
Svetniki so oba potrebna dokumenta 
potrdili, kljub temu pa se je odprla živahna 
razprava na temo, kakšno vodo pijemo in 
kakšno bi želeli priti. Župan Blaž Milavec 
je ob koncu povzel, da s tem projektom 
pokrijemo vodooskrbo za 90 % občanov. 
Dodal je, da sistem predstavlja hrbtenico, 
dodatno bo potrebnega še kar nekaj 
dela za vse priključke – tako hišne kot za 
ostale vodne vire – gre za sistem, ki se bo 
nadgrajeval. Ne glede na to, da se bo na 
račun nove infrastrukture povišala tudi cena 
omrežnine, pa nimamo druge alternative, 
je še povedal Milavec, saj je obstoječ 
vodovod star  40 let in potreben obnove. 
Kljub temu je župan izrazil zadovoljstvo, da 
na našem območju ni hujše problematike s 
pitno vodo in izrazil željo, da vsaj tako tudi 
ostane.

Cene	storitev	zbiranja	
določenih	vrst	komunalnih	
odpadkov

Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica 
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V Turističnem društvu Sodražica 
iščemo nove ideje in sodelavce za razvoj prireditve Tržni dan. 

Posvet občanov pod naslovom »Tržni	dan	–	programske	
smernice« bo v četrtek, 5. novembra, ob 19.00 v sejni sobi 

Občine Sodražica. 

Vljudno vabljeni! 

Vodja programskega odbora
Ernest Pirnat

d.o.o., je predstavil vsebino Sklepa o določitvi cen 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. S sklepom se namreč določa 
višina cene, ki jo mora plačati posamezni uporabnik za 
odvoz in deponiranje smeti.  Trdan je posebej izpostavil 
spremembe glede na sedanje stanje, obračunavanje 
odvoza smeti na kilogram oz. na velikost zabojnika 
in ne več na osebo, obračunavanje odvoza biološkega 
odpada, obračunavanje odvoza smeti tudi za vikende 
in prazne hiše … Povedal je tudi, da se bo po novem 
celoten odvoz obračunaval glede na velikost zabojnika 
za preostanek odpadkov (120 oz. 240 l zabojnik) in 
pogostost odvoza. Navedena spremembe za večino 
gospodinjstev prinaša nižjo ceno odvoza smeti, za 
nekaj centov višja cena na mesec bo prizadela le eno in 
tričlanska gospodinjstva. Nove cene bodo veljale od 1. 
novembra letos. 

Svetniki so v 2. obravnavi sprejeli še Odlok o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v Občini Sodražica, s katerim se določa 
namen porabe te koncesijske dajatve.  Glede na to, 
da se približuje praznik Občine Sodražica, so svetniki 
obravnavali tudi predloge za podelitev priznanj 
Občine Sodražica. Sklenili so, da se letos podelijo 
tri priznanja Občine Sodražica in ena Zlata plaketa. 
Dobitniki priznanj in nagrade bodo predstavljeni na 
osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo 29. 
oktobra 2015 v novi športni dvorani. 
                       

POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA 
NAD DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV IN 
SKRBNIKOV PSOV
Pripravila: Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dobrepolje, Loški Potok, 
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj prijav zaradi psov, ki se 
prosto gibljejo po cestah, središčih naselij ter na drugih javnih 
površinah. Namen tega članka je predstaviti obveznosti in pravice 
lastnikov in skrbnikov psov, ki izhajajo iz zakonodaje.

Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o zaščiti živali 
(Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) mora 
skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo 
psa, tako da je pes na povodcu. Z globo 200 evrov se kaznuje 
posameznik, ki kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva psa. 

Na vsaki javni površini (javni kraj je vsak prostor, ki je 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur), 
ko gremo s psom na sprehod, mora biti pes na povodcu. Prosto 
gibanje psa na javnih površinah za ostale uporabnike teh površin 
lahko predstavlja določeno nevarnost, zato zakon o zaščiti živali 
lastnikom psov nalaga obveznost, da morajo imeti pse na povodcih. 
Še zlasti na cestah, kjer psi, ki se prosto gibljejo, predstavljajo 
nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Skladno s prvo alinejo 
3. točke drugega odstavka 5. člena Zakona o cestah (Uradni list 

RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15) je prepovedano 
na cestnem svetu javne ceste puščati živali brez nadzorstva. 
Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedeno določbo, se za 
prekršek kaznuje z globo 1.000 evrov.

Poleg navedenega je potrebno na tem mestu opozoriti 
tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlogo tako z 
vidika higiene in zdravja kot tudi estetike.  Žival ni naprava, ki jo 
lahko vključimo, ko jo potrebujemo, ali izključimo, kadar je ne 
potrebujemo. Ima svoje potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov 
na javnih površinah za svojimi psi ni nadležno opravilo, temveč je 
to naloga vsakega odgovornega lastnika psa. Glede na povečano 
število prejetih obvestil bo občinsko redarstvo poostreno nadziralo 
dolžno ravnanje lastnikov oziroma skrbnikov psov.

Pes je najboljši človekov prijatelj in v sožitju z ljudmi živi že 
tisočletja. Poskrbimo torej, da bo sobivanje psa in človeka tudi v 
prihodnosti prijetno, saj: »O veličini naroda in o njegovi moralni 
razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali.« 
(Mahatma Gandhi)

Najava zbiranja ponudb za 
prodajo nepremičnin
Občina Sodražica obvešča, da je na spletni strani 
www.sodrazica.si ter na oglasni deski Občine Sodražica 
objavljen javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim 
zbiranjem ponudb. Predmet prodaje sta nepremičnini parc. 
št. 12, v izmeri 1.738 m2 in parc. št. 204.S, v izmeri 
111 m2,	obe	k.	o.	1620-Žimarice.
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Proračuna za prihodnji leti
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

P r e d s e d n i k 
vlade dr. Miro 
Cerar in minis-
ter za finance dr. 
Dušan Mramor sta 
parlamentarcem 
nedavno pred-
stavila proračuna 
za prihodnji dve 
leti. Čeprav gre za 

zakonsko obvezo vlade, ki mora proraču-
na pripraviti do predpisanega roka, sta ga 
predstavila kot najpomembnejši dosežek 
vlade. Kot neke vrste reformo reform, s ka-
tero so v koaliciji zelo zadovoljni. Potrebno 
je reči, da sta s predstavitvijo aktov povzro-
čila kar precej nelagodja.

Nedavno sta se oba celo v tujini 
pohvalila, da imamo po dolgem času 
ponovno spodbudno gospodarsko rast in 
da je to zasluga te vlade. Kar seveda ne drži, 
ker ta vlada ni sprejela še nobenih ukrepov 
izvoznih ali investicijskih spodbud, 
izboljšav davčne politike ali ukrepov na 
trgu dela. Nesporno dejstvo je, da je k rasti 
največ prispevala rast izvoza, torej gre za 
rezultat gospodarstva, in pospešenega 
priliva EU sredstev za poplačilo v zadnjem 
letu izvedenih in zaključenih predvsem 
lokalnih – občinskih investicij iz t. i. stare 
finančne perspektive (2007–2013). 
Denarja iz nove EU finančne kvote za 
Slovenijo (2014–2020) se skoraj ne črpa, 
ker ni pripravljenih projektov. To se vidi 
tudi na prihodkovni strani proračuna, saj 
predvideni prihodki s tega naslova dosegajo 
le še približno 1/3 dosedanjih.

Je pa ob vseh dobrih kazalnikih, ki 
so se zgodili predvsem zaradi ugodnih 
ekonomskih trendov v državah, v katerih 
imajo slovenska podjetja poslovne 
povezave in ki blagodejno vplivajo na 
rast proračunskih prihodkov, presenetljiv 
razrez proračuna. 

Če vlada bistveno znižuje odhodke za 
investicije, to pomeni veliko manj denarja 
za vsakovrstno infrastrukturo – za ceste, 
železnice, za sofinanciranje projektov občin 
... Ob tem ni moč prezreti, da so se znatno 
znižala sredstva za sofinanciranje občinskih 
investicij in da so velike težnje, da se redne 
prihodke občin ohrani največ na dosedanji 
ravni. Ob tem bo občine doletela še delna 
sprostitev plač v »občinskem« javnem 
sektorju in popravek nekaterih socialnih 

transferjev. Kar pomeni, da bodo občine 
izvajale samo transferne naloge, kot je to 
običajno za javne zavode.

Je pa precej nerazumljivo, da vlada 
pomembno povečuje sredstva za socialo, 
ob tem da stalno hvali, da nezaposlenost 
nezadržno pada oz. da je tistih, ki 
potrebujejo tovrstno pomoč vedno manj. 
Zakaj torej so sredstva na tej postavki višja?

Zelo problematična je tudi odločitev 
vlade, da bo povečevala zaposlovanje v 
javnem sektorju. Namesto racionalizacij, 
odprave nepotrebnih uradov ali njihovo 
združevanje, zmanjševanja birokratskih 
ovir in ukinjanja nepotrebnih obrazcev 
bo vlada pospešila prav nasproten 
proces. Npr. namesto da bi odpravila 
vrednotnice, prevoznice in drugo 
nepotrebno birokratsko navlako, bo, kot 
kaže, to še nadgradila, s čimer se bodo 
procesi odločanja samo še podaljševali in 
komplicirali.

Minister Mramor je v nastopu navedel, 
da je letošnji BDP (2015) še vedno kar 15 
% nižji od tistega iz leta 2008. Torej toliko 
manj ta država ustvari. Če pogledamo 
vladne »proračunske« odločitve, 
vidimo, da vladni ukrepi ne gredo v smeri 
izboljševanja okoliščin za pospešeno 
odpravljanje tega zaostanka. Skoraj noben 
pomemben proračunski ukrep ni temu 
namenjen, kot ni bil v času Pahorja ali 

Bratuškove. Zato nas ne preseneča, da 
so nas po standardu (kupni moči) že 
presegle Poljska in Češka, da so se nam 
zelo približali Slovaki in baltske države. Žal 
nismo dobro izkoristili kriznih časov in s 
takim pristopom ne bomo izkoristili tudi 
tega obdobja gospodarske rasti.

Prav zaradi napačnih proračunskih 
pristopov in nepripravljenosti na reformne 
ukrepe Pahorjeve, Bratuškove in Cerarjeve 
vlade smo v SDS zelo kritični. Zamujenih 
zadev ni moč nadomestiti na preprost 
način. Vse te vlade so imele možnost, da bi 
vsaj prekopirale ukrepe, ki so jih v njihovih 
obdobjih vlekle vlade drugih evropskih 
držav, če že niso bile sposobne sproducirati 
svojih. Vse te vlade so čakale zgolj na 
»Božjo pomoč« in da se bo zgodilo nekaj 
samo od sebe zaradi pozitivnih premikov 
pri naših najpomembnejših gospodarskih 
partnericah. Nekaj tega nas je sicer doseglo, 
oplazilo, pomemben del pa nas je zaradi 
nepripravljenosti navedenih vlad obšel. 
Ker niso hotele sprejemati nepriljubljenih 
ukrepov, niso mogle niti stimulativnih, zato 
do prestrukturiranj skoraj ni prišlo.

Glede na zapisano lahko ugotovim le, 
da poziv predsednika vlade dr. Mira Cerarja 
na začetku usklajevanja proračunov, ni bil 
uspešen. Proračuna nista niti optimalna, 
še manj pa razvojno naravnana, ustvarjata 
pa vse pogoje, da bomo še naprej drseli po 
lestvicah uspešnosti navzdol in da nas bodo 
še naprej prehitevale mnoge države. Tudi 
tiste, za katere si to včasih niti v sanjah ne 
bi mislili.

Podjetniki! Mladi! Vsi, ki vas zanima podjetništvo ali razmišljate o 
vstopu na podjetniško pot!

Naj bo DAN ZA PODJETNE, 
dogodek ob 10. obletnici poslovnega portala e-VEM, vaš dan:

•	 na enem mestu se lahko srečate in dobite odgovore predstavnikov ključnih 
institucij, s katerimi kot poslovni subjekt komunicirate in sodelujete (SPIRIT, 
GZS, OZS, AJPES, FURS, ZRSZ, ZZZS);

•	 udeležite se lahko brezplačnih osebnih svetovanj o začetku ali zaključku 
poslovanja, davkih, zaposlovanju in drugih aktualnih poslovnih vprašanjih;

•	 na vsebinskih predstavitvah vas bomo seznanili tako s poslovnimi priložnostmi, 
ki so na voljo v regiji, kakor tudi s primeri dobrih poslovnih praks.

Dogodek bo 4. novembra 2015 od 13. do 17. ure v Podjetniškem inkubatorju 
Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

Več o samem dogodku, ki bo potekal še v 9-ih drugih večjih krajih po Sloveniji ter 
o prijavi na brezplačno osebno svetovanje lahko preberete na spletni strani: 
http://www.evem.gov.si/10let.
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Župana in podjetniki na 48. MOS Celje
Piše: Pavel Hočevar, foto: Eva Mihelič

V okviru pogodbe o sodelovanju OOZ 
Ribnica-občine Ribnica, Sodražica in Loški 
Potok, so podjetniki v družbi županov 
občine Ribnica, gospoda Jožeta Levstka, 
in občine Loški Potok, gospoda Ivana 
Benčine, obiskali Mednarodni obrtni 
sejem v Celju. Po ogledu sejma se je 
»ribniška« delegacija srečala z vodstvom 
OZS, predsednikom Brankom Mehom, 
podpredsednikom Ivanom Mehom in 
direktorjem Danijelom Lampergerjem.
 V enournem razgovoru so prisotni 
menili, da je sodelovanje gospodarstva in 
lokalne skupnosti nujno, obe strani pa sta 
pripravljeni izpeljati kakšen skupen 
projekt, ki bi ga sofinancirala EU. 
Tako občine Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok, kot podjetniki pod 
okriljem OZS, so bili do zdaj uspešni 
pri črpanju EU sredstev. V kratkem 
času naj bi skupaj izbrali projekt 
s področja podjetništva, ki bi ga 
realizirali v EU finančni perspektivi 
2014–2020.
Sicer pa sta župana in predstavniki 
OOZ Ribnica ob celodnevnem 
druženju ugotovili, da  so aktivnosti 
iz pogodbe v prvih 6. mesecih s strani 
zbornice korektno izpeljane. 
Na podlagi pogodbe OOZ Ribnica 
izvaja storitve svetovanja, informiranja in 
izobraževanja za občane, ki se odločajo 
za podjetništvo, za upokojence, ki želijo 
delati po upokojitvi, dijakom in študentom 
pa na različnih prireditvah predstavlja 
podjetništvo možnosti zaposlovanja in 
predstavitev obrtnih poklicev.

Na OOZ Ribnica deluje tudi e-VEM točka 
(Vse na Enem Mestu,) na kateri lahko 
občani-bodoči podjetniki in že registrirani 
podjetniki (s.p. ali d.o.o.) brezplačno 
opravite naslednje storitve:
•	 registracijo, spremembo in izbris 

samostojnega podjetnika,
•	 registracijo in enostavno 

spremembo družbe z omejeno 
odgovornostjo,

•	 prijavo v registre in evidence DURS 
(oddaja davčnih podatkov, zahtevek 
za DDV), ZZZS (prijava, sprememba 
in odjave obveznega zavarovanja). 

V prvi polovici leta 2015 je OOZ Ribnica 
po pogodbi izvedla 200 svetovanj,  43 po-
stopkov na točki e-VEM in izobraževala 38 
kandidatov. OOZ Ribnica za člane in proti 
plačilu tudi za nečlane izvaja še naslednje 
storitve:
•	 pomoč v postopku pridobitve ali 

obnove licence za avtoprevoznike,
•	 izdaja odločb o Obrtnem 

dovoljenju,

•	 ocenitev izdelkov DUO za 
pridobitev certifikata Art&Craft SLO,

•	 izdelava dokumentacije za izdelke, 
ki prihajajo v stik z živili,

•	 izdelava tehnične dokumentacije za 
lesene igrače,

•	 pomoč pri pridobitvi zakonsko 
določenih dokumentacij (HACCP, 
Izjava o varnosti z oceno tveganja 
…),

•	 izpolnitev in oddaja davčnega 
obračuna za podjetnike, ki 
ugotavljajo davčno osnovo na 
podlagi normiranih odhodkov,

•	 pomoč v postopku zaposlovanja 
delavcev in upokojencev,

•	 celovito svetovanje pri prenosu 
dejavnosti in statusnem 
preoblikovanju,

•	 pomoč pri urejanju dokumentacije 
za delo v tujini (EU potrdilo).

OOZ Ribnica je v obdobju jesen-zima 
2015/16 pripravila naslednje izobraževal-
ne vsebine:
•	 24. 9. 2015: srečanje lesarjev,
•	 30. 9. 2015: HACCP usposabljanje,
•	 1. 10. 2015: poslovni zajtrk v 

sodelovanju z NLB.

Za isto obdobje napovedujemo še nasled-
nje vsebine:

•	 17. 11. 2015: seminar na temo 
davčne blagajne,
•	 stalni razpis tečajev iz Varstva 
pri delu, ki se izvaja po 15 
prijavljenih kandidatih,
•	 januar 2016: seminar 
z naslovom Mednarodno 
poslovanje malih in srednjih 
podjetij,
•	 februar 2016: Zaključni račun 
za leto 2015,
•	 računalniški tečaji po prijavi 
najmanj 5 kandidatov za določeno 
vsebino.

Na OOZ izvajamo še mnogo 
drugih aktivnosti, zato ste člani, 

nečlani in občani vabljeni od 
ponedeljka do petka, od 8. do 

14. ure v pisarno zbornice.
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ŽUPNIJA SODRAŽICA

Obnovljena župnijska cerkev
Piše: Franc Bizjak, župnik; foto: Marko Burger

Že v zadnji številki 
Suhorobarja sem pisal o obsežni 
prenovi župnijske cerkve sv. 
Marije Magdalene. Izpolnila 
se je napoved in v nedeljo, 13. 
septembra, smo spet imeli sv. 
mašo v prenovljeni cerkvi. V 
splošno veselje mnogih ali 
vseh je cerkev dobila res lepo 
podobo in je tako obnova lepo 
uspela.

V zadnjem mesecu del so 
medsebojno usklajeno delali 
izvajalci poda pod klopmi, 
ogrevanja, izdelovalci klopi, 
obenem pa tudi še električarska 
dela in ozvočenje. V tem času 
so še obnovili obe zakristiji in 
prostora nad njima. V zadnjem 
tednu smo s pomočjo faranov 
poskrbeli za temeljito čiščenje 
in vračanje opreme v cerkev. 
Tudi za to delo je bilo vedno 
dovolj ljudi, za kar se vsem lepo 
zahvaljujem.

Čeprav je bila odločitev 
za to veliko delo težka in tudi 
z marsikakšnim dvomom v 
uspeh, mislim, da smo zdaj 
zadovoljni in veseli. Vrednost 
opravljenih del je okrog 200.000 
€. Izvajalci so bili pravočasno 
poplačani, oziroma še bodo 
po izstavi zadnjih računov. 
Po zadnjih izplačilih bo slabo 
četrtino omenjene vrednosti 
dolga, kar upamo poravnati 
v prihodnjem letu oziroma 

čim prej. Zahvaljujem 
se vsem, ki ste finančno 
podprli obnovo. Posebej 
hvala za donacijo Občini 
Sodražica ter podjetjema 
Inotherm in Fipis. 
Svoj prispevek more še 
vedno vsakdo izročiti v 
župnišču ali tudi nakazati 
na račun: Župnija 
Sodražica, Podgorska 
16, TR. 0232 1009 2130 944. 
Za vsak dar iskrena hvala. Naj 
tudi Bog povrne s svojimi 
darovi. Hvala tudi vsem, ki ste 
z molitvijo prosili za blagoslov 
dela, ki je bilo tako po Božji 
milosti pravočasno in uspešno 
dokončano.

Že prvo nedeljo, 13. 
septembra, smo pri obeh 
mašah zapeli zahvalno pesem. 
Slovesna zahvala in blagoslov 
obnovitvenih del pa bo v 
nedeljo, 15. novembra, ob 
10. uri, ko bo med nas prišel 
g. nadškof Stanislav Zore.

K tej slovesnosti, kot tudi 
sicer v našo Božjo hišo, ste vsi 
lepo povabljeni. Naj bo to kraj 
naše duhovne rasti in zorenja. 
Hvaležno prinašajmo pred 
Boga svoje veselje in uspehe, 
pri njem okrepimo svoje 
upanje v stiskah in bolečini; naj 
razsvetljuje pot našega življenja, 
da bodo naše odločitve vedno 
dobre in plemenite. Pri njem, ki 
je med nami v svojem svetišču, 
ki smo ga olepšali v njegovo 
čast, je tudi naš končni cilj in 
večno upanje.

Župnija Sodražica

vabi na DIAKONSKO	POSVEČENJE 
bogoslovca Simona	Viranta

v nedeljo, 25. oktobra 2015, ob 15. uri  
v župnijsko cerkev sv. Siksta v Predoslje pri Kranju.

Za ljubljansko nadškofijo se to leto pripravljata dva novomašnika, 
naš občan in župljan bogoslovec Simon Virant iz Globeli pri 
Sodražici in Bernard Rozman iz župnije Predoslje pri Kranju. Oba 
bosta prejela diakonsko posvečenje v Predosljah v nedeljo, 25. 
oktobra 2015, ob 15h. Tega slavja se bomo udeležili tudi verniki in 
ljudje dobre volje iz naše župnije, zato bo organiziran tudi avtobusni 
prevoz.

Zakrament svetega reda se podeljuje v treh stopnjah: diakonsko, 
mašniško in škofovsko posvečenje. Gre za različne stopnje istega 
zakramenta. Nekdo lahko prejme samo prvo stopnjo (stalni 
diakoni), prvo in drugo (duhovniki) ali vse tri (škofje). Tako tudi 
bodoči duhovniki prejmejo diakonsko posvečenje.

Župnija Sodražica, župnik in prodekan Franc Bizjak
tel. 01/836 61 44 ali 031 955 182

franc.bizjak@rkc.si
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Župnija Sodražica

vabi na slovesen blagoslov obnovitvenih del 
notranjosti cerkve sv. Marije Magdalene

v nedeljo, 15. novembra 2015, ob 10. uri.
Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit 

msgr. Stanislav Zore. 

Lepo vabljeni!

Predstavitev knjige Dvoje sanj Marije Kozina
Piše: Peter Lesar, foto: Mateja Vesel

V rojstni župniji Marije 
Kozina, v cerkvi Marije 
Magdalene v Sodražici, je 
bila 15. septembra 2015 
predstavitev knjige Dvoje 
sanj Marije Kozina – Vrnitev 
sester klaris francoske avtorice 
Daniéle Gatti. V bogatem 
duhovno kulturnem večeru 
so sodelovali z uvodom 
domači župnik Franci Bizjak 
in podžupan občine Sodražice 
g. Andrej Pogorelec. V 
nadaljevanju smo prisluhnili 
patru Niku Žvoklju, ki je 
predstavil Frančiškov in Klarin 
red. Gostja večera pisateljica 
Daniéle Gatti nam je skupaj 
s prevajalcem Markom 
Petrovičem predstavila 
knjigo, svoje vtise, kako je 
knjiga nastajala. Alenka Bolta, 
ki je dobro poznala sestro 
Imakulato, pa je s svojim 
pričevanjem obogatila večer. 
Med programom so z doživeto 
pesmijo sodelovale pevke 
noneta Vitre pod vodstvom 
Bernarde Kogovšek. Avtorici 
Daniéle Gatti smo se za njeno 

delo zahvalili s spominskim 
darilom – verzi dr. Franceta 
Prešerna v slovenskem in 
francoskem jeziku. Po lepi 
in uspešni prireditvi so se 
vsi obiskovalci zadržali pred 
cerkvijo, kjer jih je pričakala 
pogostitev, ki so jo pripravile 
domačinke Šedržanke.

KDO JE MARIJA KOZINA?

Marija Kozina se je rodila 
očetu Ivanu in mami Frančiški 
Kozina v Zapotoku kot prvi 
otrok. Družino je obogatilo še 
devet otrok, vsako rojstvo je v 
hišo prineslo veliko veselje in 
otroka so takoj nesli h krstu. 
V spominih sestre Imakulate 
je zapisano, da so otroka prvič 
poljubili šele, ko je postal 
»Božji otrok«.« Iz tega 
spoznamo, kako globoko verna 
družina so bili Kozinčevi.

Družinska tragedija in 
posvečeno življenje sestre 
Imakulate. Marija Kozina 
ima poleg drugih svetniških 
kandidatov za našo faro 

poseben pomen. Pred nami 
je odgovorno in veliko delo, 
da izprosimo Božjo milost in, 
kot je ob predstavitvi knjige 
pri sestrah klarisah dejal 
Gospod kardinal Franc Rode: 
»Upajmo, da bo Cerkev nekoč 
priznala njeno svetost.«

Marija Kozina je pri 
dvaindvajsetih letih zbolela za 
tifusom. Duhovnik Franc Trdan 
ji je dal podobico mlade sestre 
Celine, Germane Castang, ki je 
bila rojena v Franciji in je zelo 
mlada, stara komaj 19 let, umrla 
kot sestra klarisa v samostanu v 
Bordeuxu.

»Če boš molila k njej, te 
lahko ozdravi,« ji je povedal. 
Mlado dekle Marija Kozina 
se je tedaj zaobljubila: »Če 
me boš ozdravila, bom šla v 

samostan, v katerem si bila ti.«
Na priprošnjo Male svetnice 

je bilo veliko ozdravljenj. 
Avtorica knjige gospa Daniéle 
Gatti je zapisala: »Našla je 
pot tudi do postelje umirajoče 
Marije, zgodil se je čudež in 
Marija je ozdravela.«

Marija Kozina je odšla v 
samostan sester klaris v Split, 
dobila redovno ime sestra 
Marija Imakulata Kristusa 
Kralja, kjer je preživela 16 let. 
Nato je odšla v Zagreb, kjer so 
odprle nov samostan. Nekaj 
časa so bile v Samoborju, leta 
1978 pa se je vrnila v Slovenijo. 
V Nazarjah je skupaj s sestrama 
Martino Katarino Ambrož 
in Valerijo Jozefino Petrič 
ustanovila samostan klaris.

Knjiga Dvoje 
sanj Marije 
Kozina je še 
na voljo v 
župnišču v 
Sodražici.

KDO JE AVTORICA 
DANIÉLE GATTI?

Daniéle Gatti se je rodila 25. 
oktobra 1945 v kraju Bergerac 
v dolini reke Dordogne, blizu 
rojstne vasi blažene sestre 
Marije Celine. 

Otroštvo in mladost je 
preživela v rojstni vasi v družini 
s petimi otroki. Njen oče, ki 
je štiri leta preživel v nemških 
taboriščih, je umrl kmalu po 
koncu druge svetovne vojne. 
Mati je tako otroke vzgajala 
sama.

Daniéle je na Univerzi 
v Bordeauxu študirala 
francoščino. Poročila se je z 
Maxom Gattijem, imata štiri 
otroke. Njenega moža so leta 
1986 imenovali za sodnika 

v Francoski Polineziji, kjer 
avtorica z družino živi še danes. 
Max Gatti je bil imenovan 
tudi za vicepostulatorja za 
beatifikacijo klarise male sestre 
Marije Celine.

Daniéle Gatti je poučevala 
francoščino in književnost 
najprej v Franciji, danes pa 
poučuje v Francoski Polineziji 
na Tahitiju; tam živi v bližini 
samostana sester klaris, ki jim je 
zelo naklonjena.

Kot članica Frančiškovega 
reda (OFS) predava, vodi 
duhovne vaje in spodbuja 
Frančiškovo duhovnost na 
Tahitiju in na drugih otokih. 
Posveča se pisanju. Napisala 
je tudi knjigo Blažena Marija 
Celina: uboštvo in veselje.
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Tehniški dan o Petru Kozlerju in Slemenih 
V imenu učiteljic OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica piše: Ana Porenta, 
foto: Tadeja Bambič in Ana Porenta

Konec septembra in v začetku oktobra 
smo imeli vsi učenci razredne stopnje (od 1. 
do 5. razreda) OŠ dr. Ivan Prijatelj tehniški 
dan. Potekal je tri dni pri Svetem Gregorju, 
pripravili pa so ga sodelavci Pokrajinskega 
muzeja Kočevje in Rokodelskega centra 
Ribnica. Vsaka skupina se je na dan svojega 
obiska udeležila treh dejavnosti. 

V dvorani kulturnega doma smo si 
ogledali razstavo o življenju in delu Petra 
Kozlerja. Izhajal je iz nemške rodbine, 
oče je kupil Ortneški grad in pri kaplanu 
Jakobu Jerinu, ki je takrat služboval pri Sv. 
Gregorju, se je Peter pri sedmih letih naučil 
brati in pisati ter tudi prvih slovenskih 
besed. Skozi prikaze na panojih smo 
sledili njegovi izobraževalni, politični in 
družinski poti, najbolj pa nas je navdušilo 
nastajanje prvega Zemljovida slovenske 
dežele in pokrajin, ki ga je naredil Peter 
Kozler. Z njim je želel pokazati, kje vse 
se je v 19. stoletju govorilo slovensko. 
Najprej je naredil karto in koščke tistih 
pokrajin, ki jih ni dovolj dobro poznal, 
poslal svojim prijateljem. Ti so napisali na 
karto imena krajev, rek in gora. Ozemlje 
je bilo veliko večje od današnje Slovenije. 
Avstro-ogrskim oblastem to ni bilo všeč, 
saj je prebujalo slovensko narodno zavest. 
Ko je pisal članke o zedinjeni Sloveniji, se 
je sprva  podpisoval s psevdonimom Peter 
Slemenski. Peter Kozler je kasneje živel v 
Cekinovem gradu v Ljubljani in skupaj z 

brati ustanovil pivovarno bratov Kozler, ki 
se je kasneje preimenovala v Union.

V drugem delu dne smo si z domačinko 
Sabino ogledali Sv. Gregor, načrt celotnih 
Slemen na tabli, ki stoji na razgledišču ter 
hiše, v katerih so bile v preteklosti šola, 
gostilna, gasilski dom, trgovina … Več 
nam je povedala tudi o dveh znamenitih 
rojakih, dr. Janezu Evangelistu Kreku in  
dr. Francetu Jakliču. Odšli smo v cerkev, 
kjer nam je g. Andrej Mulej povedal več o 

zgodovini župnije. Pripovedoval je tudi o 
podarjeni oltarni sliki, ki jo je dal naslikati 
Janez Kozler, Petrov oče, v zahvalo za to, 
da je bil njegov sin deležen prvega šolanja 
prav tu. Več smo izvedeli še o papežu 
svetem Gregorju, ki je upodobljen na sliki 
in je znan po tem, da je uvedel gregorijanski 
koledar (imamo ga še danes). 

Tretji del dne je potekal v župnišču, 
ki se je spremenil v delavniški prostor. 
Mentorica Živa nam je pokazala repliko 
Zemljovida, na karti ribniške doline smo 
poiskali vasi, iz katerih prihajajo učenci naše 
šole. Nato je vsak dobil papir, na katerega je 
po spominu in s pomočjo omenjene karte 
narisal skico – načrt poti od šole v Sodražici 
do Svetega Gregorja. 

Mladi kartografi so uživali pri svojem 
delu, s svojimi zanimivimi vsebinami jih 

je navdušil tudi ves dan. Veliko veselja pa 
smo čutili tudi na POŠ Sveti Gregor, saj so 
sodelavke z učenci iz centralne šole prinesle 
ustvarjalen živžav k nam, kajti običajno 
smo mi tisti, ki obiskujemo centralno šolo 
in se udeležujemo dejavnosti tam. 

Za en teden je Sveti Gregor postal 
pomembno kulturno središče in še enkrat 
hvala vsem, ki ste k temu pripomogli.

Skok v prvi razred
Pišeta: Minka Pakiž in Brigita Košmrlj, foto: Teja Tegelj

Prvi šolski dan smo na OŠ dr. Ivan 
Prijatelj Sodražica medse sprejeli 37 
prvošolčkov. Matično šolo bo obiskovalo 
34 učencev, ki so razdeljeni v   dva  
oddelka.  Podružnično šolo Sveti Gregor  
pa bodo obiskovali  trije učenci skupaj s 
šestimi drugošolci in pouk bo potekal v 
kombiniranem oddelku. Za uspešno šolsko 
delo se bomo z letošnjimi prvošolčki trudile 
učiteljice Minka, Brigita, Tanja, Rebeka in 
Tadeja.

Prvi šolski dan je zelo pomemben dan 
za vsakega šolarja. V želji, da bi naši učenci 
imeli na ta dan lepe in prijetne spomine, 
smo se na šoli vsi zaposleni potrudili in jim 
pripravili prijeten sprejem. Ob pol desetih 

dopoldne smo 
se zbrali v novi 
športni dvorani.  
V uvodu sta 
nas pozdravila 
in nagovorila 
ravnateljica šole Majda Kovačič 
Cimperman in župan Občine Sodražica 
Blaž Milavec. Sledila je glasbeno-gledališka 
predstava z naslovom Uročeni čas, ki so 
jo pripravili učenci podružnične šole Sveti 
Gregor pod mentorskim vodstvom Ane 
Porenta. Po končani predstavi so učenci 
z učiteljicami odšli po slovo v vrtec in še 
zadnjič pomahali ostalim otrokom v vrtcu 
ter se tako od njih simbolično poslovili. 

Medtem so starši z gospo ravnateljico in 
gospodom županom odšli v učilnici, kjer 
so pričakali svoje otroke. Sledila je prva 
šolska preizkušnja. Vsak otrok je preskočil 
oviro med vrati učilnice in s skokom preko 
traku in prejetim priznanjem postal pravi 
prvošolec in učenec naše šole. Vsem je 
skok uspel in starši so vsakega novega 
prvošolca pozdravili z aplavzom. Sledilo je 
druženje učencev in učiteljic ter obvezna 
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26. september, Evropski dan jezikov 
Kako smo ga praznovali pri pouku angleščine? 
Piše: Aleksandra Marijanović, prof. ital. in ang.

Evropsko leto jezikov že od leta 2001 praznuje več milijonov 
ljudi v 45 sodelujočih državah. Osnovni cilji evropskega dneva 
jezikov so:
•	 opozarjanje javnosti na pomen učenja najrazličnejših 

tujih jezikov z namenom spodbujanja večjezičnosti in 
medkulturnega razumevanja,

•	 zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v 
Evropi, ki jo je treba ohraniti in negovati,

•	 spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven 
nje, za potrebe študija in dela doma in v tujini, za izmenjavo 
dijakov in študentov ali pa tudi samo za zabavo in potovanja.

Še nikoli ni obstajalo več možnosti za študij in delo v različnih 
evropskih državah, vendar pa prav pomanjkanje jezikovnega znanja 
tudi mnogim Slovencem preprečuje, da bi izkoristili te možnosti. 
Globalizacija je tudi k nam vstopila skozi velika vrata, zato je veliko 
podjetij v Sloveniji v lasti tujih družb. Posledica tega je, da se v 
poslovnem svetu od naših državljanov vse pogosteje zahteva znanje 
tujega jezika tudi za učinkovito delo znotraj Slovenije. Poslovni 
sestanki, trženje, poslovna korespondenca in ostali dokumenti so 
vse pogosteje v angleščini ali v jeziku lastnika podjetja, zato danes 
samo angleščina ni več dovolj. Učenje jezikov prinaša koristi mladim 
in starim – nikoli nismo prestari, da bi se učili jezika in uživali nove 
možnosti, ki jih to prinaša. Četudi poznamo samo nekaj besed jezika 
države, kjer smo npr. na počitnicah, nam to omogoča navezovanje 
pristnejših stikov in sklepanje novih prijateljstev, s tem pa boljše 
medsebojno sporazumevanje in premagovanje kulturnih razlik, 
katerih nerazumevanje pogosto vodi v konflikte in tudi v vojne. 
Jezikovno znanje je nujno potrebno in PRAVICA VSAKOGAR – to 
je eno izmed glavnih sporočil evropskega dneva jezikov 2015. Pri 
pouku angleščine smo v vseh razredih namenili uro evropskemu 
dnevu jezikov.  Po šolskem zvočniku smo povzetek tudi prebrali, 

da so ga slišali tudi učenci na razredni stopnji. Pogovarjali smo 
se predvsem o pomenu jezika za medsebojno sporazumevanje 
in za povečevanje možnosti uveljavljanja naših pravic do dela 
in šolanja v vseh državah EU. Učenci so svoje znanje o jezikih 
preverili s kvizom na www.coe.int/edl, ki ga lahko rešite tudi 
bralci tega prispevka.

Na koncu tega zanimivega dneva so učenci prišli do spoznanja, 
da se z znanjem tujih jezikov lažje izobražujemo, da dobimo 
boljšo službo in se osebno bogatimo. Zavedati se moramo tudi, 
da prav vsak jezik pomeni neprecenljivo bogastvo, ki ga moramo 
varovati. Prav vsi  jeziki so enakovredni in enakopravni, zato ne 
smemo poniževati prav nobenega. Seveda pa je najpomembnejši 
jezik za nas še vedno slovenščina, ki ima v našem srcu prav 
posebno mesto, saj je to jezik, v katerem bomo vedno razmišljali, 
sanjali in si povedali, da se imamo radi. In brez dobrega znanja 
slovenščine se tudi tujih jezikov ne moremo naučiti.

Učenci pa so za domačo nalogo o praznovanju dneva jezikov 
pripovedovali tudi staršem doma. Vesela sem bila, da so mi 
učenci povedali, da jih starši Spodbujajo pri učenju in da se 
jim zdi znanje jezikov res pomembno. Tega se zavedamo tudi 
učitelji, zato se zelo trudimo, da naši učenci pridobijo široko in 
kakovostno znanje slovenščine, angleščine, nemščine in letos 
tudi italijanščine. Staršem se za podporo zahvaljujem in se z njimi 
veselim, da bodo njihovi otroci oz. naši učenci v svet vstopali 
samozavestno in enakovredno drugim državljanom EU in sveta. 
Naj se jim vsa vrata na široko odprejo.

ALI STE VEDELI, DA …

•	 … na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 
milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah?

•	 … v Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar 
predstavlja le 3 % vseh svetovnih jezikov?

•	 … večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki?
•	 … najmanj polovica svetovnega prebivalstva govori dva ali 

več jezikov? To pomeni, da so ti ljudje dvo- ali večjezični.
•	 … imajo mnogi jeziki 50.000 ali več besed? Slovenščina ima 

zelo bogato besedišče, ki obsega 500.000 besed, angleščina 
pa kar 1.000.000.

•	 … otrok pri petih letih obvlada več tisoč besed?
•	 … večina evropskih jezikov pripada veliki indoevropski 

jezikovni družini? Besede sestra, sister, sorella, Schwester so 
si gotovo sorodne.

•	 … je Evropa zaradi pritoka migrantov in beguncev postala 
v glavnem raznojezična? Samo v Londonu ljudje govorijo 
kakšnih 300 jezikov, najpogosteje lahko slišimo arabščino, 
turščino, kurdščino, berberščino, ki je drugi uradni jezik v 
Maroku, hindujščino, ki jo poleg ostalih 350 jezikov govori 
večina ljudi v  Indiji, in punjabi, ki je materni jezik številnih 
Pakistancev, ki živijo v Veliki Britaniji.

•	 … več kot 60 odstotkom vseh jezikov na svetu grozi izumrtje? 
Na svetu so celo takšni jeziki, ki jih govorita le še po dva ali 
trije starci. Razlog je v glavnem »zamenjava jezika«, s katero 
se prebivalci prilagodijo prevladujočemu jeziku na območju, 
kjer živijo. 

Podatki so povzeti po spletni strani www.coe.int/edl

šolska malica, ki je bila prvi dan obogatena tudi s sladico. Starši pa 
so, medtem ko so čakali otroke, lahko poklepetali v jedilnici ob kavi. 
Da je bil dan še bolj prijeten, je poskrbel Denis Avdič z ekipo z Radia 
1, ki je najprej pozdravil starše vseh prvošolcev v jedilnici, nato pa v 
učilnicah nagovoril tudi otroke in jih prijetno presenetil z maskoto 
ter jih povprašal o vtisih prvega šolskega dne. Ob odhodu je ekipa 
Radia 1 učence obdarila z majico, zvezkom, barvicami in ravnilcem.

Prvi dan so prvošolčki zaključili s ponovnim snidenjem s starši in 
tako s prijetnimi vtisi odšli iz šole.
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O drugačnosti z Alenko Kos 
Piše: Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica

V četrtek, 24. septembra 2015, smo na 
OŠ v Sodražici  gostili prav posebno gostjo. 
Obiskala nas je pisateljica Alenka Kos, 
predsednica Društva za boljši svet, Vilinski 
ključ, ki že tri leta potuje širom po Sloveniji 
ter slovenskim osnovnošolcem s pomočjo 
prijateljice Vilinke odkrito spregovori o 
tem, kako pomembno je, da zremo na 
svet ne samo s svojimi očmi, temveč tudi s 
srcem.

Predstavitev je potekala v dveh 
skupinah, najprej za učence predmetne 
stopnje, naslednjo uro še za učence 
razredne stopnje matične in podružnične 
šole.

Najprej nam je predstavila glavne 
junake svoje knjige, ki nosi pomenljiv 
naslov »Drugačnost«. Izvedeli smo, da 
vseh šest glavnih junakov kljub telesnim 
hibam trmasto vztraja na svoji življenjski 
poti in da so zaradi svoje »drugačnosti« v 
svojem življenju že marsikaj pretrpeli (med 
drugim tudi besedno trpinčenje s strani 
sovrstnikov).

Ob koncu vsake predstavitve je 
prebrala še kratek odlomek zgodbe iz svoje 
knjige, na koncu pa je vse prisotne učenke 
in učence pozvala še k temu, naj napišejo 
kratko misel v zvezi z njenim obiskom. 
Izmed vseh prispelih misli je izžrebala 

srečne nagrajence, ki jih je obdarila s knjigo 
Drugačnost ter priloženo zgoščenko.

Učenci naše šole so po predstavitvi 
zapisali svoje misli, prvošolčki in učenci 
prve triade pa so lahko narisali risbo ali 
zapisali svoja občutja z besedami. Nekaj 
misli učencev po predstavitvi je zapisanih 
spodaj, več pa si lahko preberete na spletni 
povezavi: 
http://www.vilinskikljuc.si/novice-
vstop/355-drugacnost-o-s-dr-ivana-
prijatelja-sodrazica.html.

MISLI UČENK IN UČENCEV

 ◌ Začutila sem dobro voljo, prijateljstvo 
in dobre misli do drugih. PETRA

 ◌ Sreča in ljubezen nas združujejo, 
čeprav nismo vsi ljudje enaki. POLONA

 ◌ Veselje, življenje, dobrota, sposobnos-
ti, sreča, drugačnost, ključ sreče in vi-
linski ključ. MAJA 

 ◌ Današnje predavanje je imelo močno 
sporočilo. Verjamem, da se je dotakni-
lo prav vsakega srca, ki ga je posluša-
lo. Upam, da bodo sedaj otroci srečni. 
ZOJA

 ◌ Ura ima velik pomen za vse ljudi. Tru-
diti se moramo, da smo strpni in pri-
jazni. Ne smemo zaničevati in biti ne-
sramni. Ura mi je bila všeč, še posebej 
so mi bili všeč primeri drugačnosti. Ko 
sem slišala to zgodbo, sem začutila, da 
moramo vztrajati do konca, dokler ne 
postaneš srečen in ne osrečiš drugih. 
ANA

 ◌ Današnja predstavitev mi je bila zelo 
všeč. V današnji predstavitvi sem za-
čutila, da se moramo imeti radi tudi, če 
smo drugačni.  

 ◌ Začutil sem veselje do življenja. ALJAŽ

 ◌ Začutila sem sočutje do teh ljudi in 
hvaležnost, da sem jaz zdrava. EVA 

 ◌ Ob današnji predstavitvi sem začu-
tila nekaj posebnega. Všeč mi je bilo 
spoznati ljudi s posebnimi potrebami. 
Rada poslušam njihove zgodbe. Hudo 
mi je za njih. Ni mi všeč, da jih neka-
teri ljudje zanemarjajo zaradi njihove 
drugačnosti, saj niti ne vedo, kako je 
to hudo. ANA

 ◌ Veseli me, da so otroci srečni kljub 
temu, da so drugačni in nanje gledam 
z drugačnimi očmi. LAURA

 ◌ Všeč mi je bilo, ko sem videla, da ti ot-
roci živijo s tako ljubeznijo in srečo, ki 
sije iz njihovih oči, čeprav jih nekateri 
ponižujejo in imajo za drugačne. VIK-
TORIJA  

 ◌ Junaki so bili dobri in ta ura mi je bila 
všeč. Od ure sem se veliko naučil. 
NIK   

 ◌ Všeč mi je bil video, pravljica o vilah 
in zgodbe o drugačnih ljudeh. LAURA

 ◌ Sedaj gledam na ljudi s posebnimi po-
trebami drugače in bolj vljudno. ZALA 

»Kjer so otroci, je vse sveže in naravno,
 polno barv, topline in življenja.« 
(Phil Bosmans)

Zahvala
V imenu vseh učencev in zaposlenih 
Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica 
se iskreno zahvaljujem podjetju FIBRAN 
NORD d.o.o. za sponzorstvo desetih 
knjig avtorice Alenke Kos  z naslovom 
Drugačnost in za financiranje dveh 
predstavitev na šoli. 

Vsem zaposlenim v podjetju FIBRAN 
NORD d.o.o.  želimo veliko osebnih in 
poslovnih uspehov.

Majda Kovačič Cimperman,
ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
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»Nekaj ti moram povedati« 
Pripravila: Katarina Žagar, pomočnica ravnateljice za vrtec

Poletje se je prevesilo v jesen, ritem 
življenja se upočasnuje. Brezkrbne poletne 
dni je zamenjal umirjen jesenski tok in 
življenje se vrača na ustaljene tirnice. 
Čofotanje ob morju, razposajeno skakanje 
v naravi in na svežem zraku se je počasi 
preselilo v notranjost hiš in vrtca. Ker pa 
otroci v jesenskem času niso nič manj 
živahni, moramo poskrbeti za pestro 
dogajanje.

Za nami je mesec september, ko smo v 
vrtcu do zadnjega kotička napolnili sedem 
oddelkov s 128 otroki. Večina od njih je 
vrtec že sprejela za svoj drugi dom. Zdaj 
namesto joka po vrtcu odmevata petje in 
otroški smeh. Zaskrbljenost in strah sta 
se umaknila veselju in zaupanju. Otroci 
zdaj radi sodelujejo pri najrazličnejših 
dejavnostih, ki jih zanje in skupaj z 
njimi pripravljajo strokovne delavke. 

Kako hitro je prišel oktober in z 
njim Teden otroka, na katerega se v 
vrtcu vsako leto skrbno pripravimo. 
Vsebinska usmeritev letošnjega 
Tedna otroka je »Nekaj ti moram 
povedati«. Poudarja pomembnost in 
nujnost kakovostnega sporazumevanja 
otrok z drugimi osebami. Dobra 
komunikacija med ljudmi je 

pomembna v vseh življenjskih obdobjih. 
Spodbudno okolje že v predšolskem 
obdobju prispeva k otrokovemu razvoju 
sporočanja, sporazumevanja, razpravljanja 
in izmenjavi informacij. Tej usmeritvi so 
vzgojiteljice namenile še več pozornosti 
kot običajno. Otrokom pa smo v Tednu 
otroka pripravili spremljevalne dejavnosti 
za vsak dan.

Ponedeljkovo lepo vreme so otroci 
drugega starostnega obdobja izkoristili za 
pohode v smeri Smrekovca in Miklovca. 
Otroci prvega starostnega obdobja so se 
sprehajali v okolici vrtca, najmlajši pa so 
dopoldne izkoristili za igro v atriju. 

V torek je hišnik kljub deževnemu 
dnevu pod nadstreškom pred vrtcem pekel 
kostanj, otroci pa so ga pridno lupili – in 
zelo jim je teknil. 

V sredo smo za vse otroke pripravili 
delavnice z glino. Otroci so izdelovali 

najrazličnejše predmete in živali, 
predvsem pa uživali v gnetenju, 
valjanju, stiskanju in se ob tem 
sproščali. Najmlajši so z dlanmi tiskali 
ježke in jesensko listje ter se pri tem 
dobro imeli. 

V četrtek nas je, kot že vrsto let 
zapored, obiskala knjižničarka Anica 
Mohar iz Ljudske knjižnice. Ustavila se 
je v vseh skupinah, otrokom zastavljala 
uganke in jim pripovedovala pravljice. 
Njena doživeta interpretacija pritegne 
vse otroke. 

V petek so otroci iz skupine Levčki, 
ki so se pridno pripravljali na nastop pred prijatelji, 
odigrali dramatizacijo pravljice Pod medvedovim 
dežnikom.

Tako se je zaključil Teden otroka. Z oktobrom 
smo odprli še osmi oddelek, v katerega smo sprejeli 
sedem otrok, sedem jih pričakujemo še v novembru. 
Kljub hladnejšemu vremenu in meglenim jutrom 
bomo vsako suho vreme izkoristili za gibanje na 
svežem zraku, saj to krepi otrokov imunski sistem.

Dolgi jesenski večeri pa so priložnost za 
crkljanje v družinskem krogu in pogovor z otrokom. 
Radi vam bodo pripovedovali dogodivščine, ki so 
jih doživeli čez dan. Le tako lahko starši otroka 
zares spoznate, z njim spletete pristne vezi in mu 
omogočite najboljše izhodišče za življenje.

Naj bo stavek iz naslova – Nekaj ti moram 
povedati – v vaši družini čim pogostejši.

Zahvala
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica se iskreno zahvaljuje Policijski postaji Ribnica, 
vsem policistom in Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Dobrepolje, Loški 
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, ki so nudili pomoč učencem in otrokom vrtca 
pri spremljavi na šolski poti ter skrbeli za prometno varnost vseh otrok v jutranjem in 
popoldanskem času v prvem mesecu pouka v šolskem letu 2015/2016.  

Iskrena hvala tudi gospodu Toniju Vidmarju s Policijske postaje Ribnica za izpeljavo 
vseh predavanj s področja varnostnih navodil v prometu za starše matične in 
podružnične šole. Hvala tudi za sodelovanje in strokovno izpeljavo pouka s področja 
prometne vzgoje z učenci razredne stopnje matične in podružnične šole ter za skrb 
za izvedbo in nazoren prikaz prometnih situacij v neposredni bližini šole in na šolski 
poti.

Ravnateljica OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Majda Kovačič Cimperman



14     SUHOROBAR                                                                                                            september / oktober 2015
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

Novice iz Društva upokojencev Sodražica
Piše: Cvetka Vesel, foto: Darko Vesel

PIKNIK ZA JUBILANTE IN OSTALE ČLANE
Prišla jesen. Pobiramo  plodove 

minulega dela. V vrtu in v življenju. 
Pospravljamo svojo shrambo, to, kar smo 
v življenju pridelali. Na zgornjih policah 
so naši biseri, otroci in vnuki, na ostalih 
policah pa naj bodo: prijatelji, malo dobre 
volje, nekaj potrpežljivosti in ščepec 
dobrote. In jesen življenja bo lepa. 

Tudi jesen ima prelomnice in teh 
»okroglih« obletnic  smo se spomnili na 
pikniku konec avgusta.

Najprej tistih v zrelih jesenskih letih. 
Šest naših članov letos praznuje lep okrogel 
jubilej 80 let življenja, to so leta, ki so še 
vedno lahko lepa, če sta le zdravje in dobra 
volja. Ostalih 6 naših jubilantov pa je starih 
70, 60 in celo 50 let.

Starejši zakonci vedo povedati, da se v 

zakonsko skledo ne stekata vedno med in 
mleko. Blišč prve  ljubezni počasi od poroke 
naprej dozoreva in dobiva zlato barvo. 
Letos sta do zlate poroke prišla dva para: 
Ivanka in Ivan Belaj ter Stana in Andrej 
Drobnič. Še čez, do biserne poroke, pa sta 
prišla Vida in Tone Zalar.

Vse jubilante smo počastili s kratkim 
programom, skromnimi darilci in 
čestitkami in velikimi željami za dolgo 
in zdravo življenje. Za dobro voljo so 
skrbeli naši pevci in naš član Stanko s 
svojo glasbo. Hrana je bila odlična, za 
posladek so poskrbele naše članice, naš 
bisernoporočenec pa je celo spekel slastne 
flancate. Razpoloženje je bilo prijetno in ob 
mizah se je slišalo petje prave ljudske glasbe 
iz grl predvsem moških udeležencev. 

NAČRT DELA ZA 
NASLEDNJE MESECE 
•	Nadaljuje se vadba za 

harmonijo telesa in duha 
ob torkih ob 8.00

•	Delavnica ročnih del – 
kvačkanje je vsako sredo ob 
9.00

•	Obiskali bomo naše občane 
v domovih za starejše

•	26. 12. 2015 – štefanovanje  

JESENSKI IZLET NA JEZERSKO
»Koliko lepih krajev in znamenitosti 

imamo pri nas, ki jih ne poznamo.« 
Tako je komentirala letošnji jesenski 
izlet ena izmed udeleženk. Srečni smo, 
da imamo ljudi, ki take kraje poiščejo in 
nam jih pokažejo. Vsak izlet nas namreč 
obogati s kopico novih znanj in spoznanj, 
nas napolni z dobro voljo in energijo, da se 
lažje spopadamo s tegobami vsakdanjega 
življenja. Tokrat smo se podali na pot 
po zamislih naše članice Jelene, ki dobro 
pozna naše naravne in kulturne zaklade. 
Zanimanje za ta izlet je bilo veliko, avtobus 
se je napolnil že v nekaj dneh.

Cilj izleta je bilo Jezersko. Izognili 
smo se avtocesti, da smo  lahko opazovali 
razsežnost, rodovitnost in razvitost 
Ljubljanske kotline. Naša prva postaja je 
bila Komenda, kjer stoji cerkev Svetega 
Petra z baročnim oltarjem, ki se uvršča 
med najlepše slovenske baročne oltarje. 
Trg pred cerkvijo je zasnoval Jože Plečnik. 
Na spomeniku padlim v prvi svetovni 
vojni je vedno aktualen napis: »Molimo 
za zdravo pamet.« Peljali smo se po ozki 
dolini Kokre, dokler se ni kar naenkrat 
pred nami odprla zelena dolina Jezersko, 
obdana z vencem Savinjski Alp. Kakšna 

čudovita pokrajina, ki na svojem koščku 
ponuja  toliko raznolikih naravnih lepot. 
Sama kulturna pokrajina priča o stoletjih 
sobivanja človeka z naravo.  Sprehodili 
smo se do Šenkove 500 let stare hiše, ki 
skupaj s sodobnimi zgradbami ustvarja 
turistično naselbinsko celoto. Malo naprej 
nas je presenetila Jenkova kmetija z veliko 
stavbo, imenovano Jenkova kasarna. Tudi 
ta je bila zgrajena pred kakimi petsto leti za 
prenočišče potujočim trgovcem. Ogledali 
smo si še čudesa, ki jih je ustvarila narava. 
Odžejali smo se z mineralno vodo, ki 
vsebuje magnezij.  Planšarsko jezerce, 
ki ima obliko srca, so domačini zajezili 
v spomin na veliko ledeniško jezero, po 
katerem je kraj dobil ime.  Gostišče ob 
njem pa nudi dobro domačo hrano. Na 
poti domov smo obiskali še Park Brdo. 
Napasli smo si oči ob številnih rastlinskih 
vrstah, romantičnih jezercih in mostičkih 
in se razgledali po gradu Brdo.

Čestitke vsem tistim, ki imate težave 
pri hoji, pa ste uspeli premagati sami sebe 
in prepešačiti do vseh točk ogledov. Po 
zaslugi naše Jelene je izlet, ne izlet, to je bila 
prava ekskurzija, uspel. Hvala, Jelena! 
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Hitro, hitro 
mine čas, 

mine tudi lep 
obraz …

ČLANI DU NA 
SUHOROBARSKIH IGRAH

Na letošnjem Ribniškem sejmu so na 
Suhorobarskih  igrah zastopali občino 
Sodražica člani našega DU. Nobenemu  
društvu ali organizaciji v občini ni uspelo 
zbrati ekipe, dokler ni v akcijo stopila 
naša predsednica Milka. Tako so se trije 
upokojenski pari v štirih igrah pomerili 
s še tremi ekipami iz sosednih občin: 
Ribnice, Kočevja in Loškega Potoka. Naša 
ekipa je dala vse od sebe, toda tekmovati  
s skoraj dve generaciji mlajšimi  je misija 
nemogoče. Nihče jim ni zameril, da so 
zasedli 4. mesto, torej zadnje.  Tudi tako se 
krepijo medgeneracijski odnosi.

SREČANJE STAREJŠIH 
OBČANOV

V petek, 2. 10. 2015, so se starejši občani 
zbrali na tradicionalnem srečanju v dvorani 
osnovne šole. Predsednica Društva 
upokojencev  Sodražica Milka Gornik 
je pozdravila vse prisotne in se zahvalila 
vsem, ki so omogočili to srečanje, Občini 
Sodražica za finančno podporo, ravnateljici  
šole Majdi Kovačič Cimperman za 
prostor in pomoč pri organizaciji srečanja, 
učiteljem in učencem za sodelovanje 
pri programu, hišniku Srečku in drugim 
delavcem šole za pomoč. Največ zaslug za 
srečanje pa imajo prostovoljke, ki ne samo 
pred srečanjem, ampak vse leto obiskujejo 
starejše občane. Te so nosile tudi glavnino 

priprav za srečanje. Sledil je pester 
kulturno-zabavni program. Tudi letos je 
za dobro voljo poskrbela izvirna vokalno-
instrumentalna skupina Povasjenke iz 
Loškega Potoka. Pripravile so tudi kratek 
skeč, njihova pesnica Fanika pa je posebej  
za starejše napisala pesem. Nekaj lepih 
pesmi upokojenskega pevskega zbora je 
prisotne pobožalo po ušesih in po srcih, 
učenci šole pa so bili s svojo mladostno 
igrivostjo prav prisrčni.

Tokrat so  v programu  
sodelovali tudi nekateri 
povabljeni. Poiskali smo 
nekaj takih, ki starost 
preživljajo zelo aktivno in 
pri delu še vedno iščejo 
nove izzive. Najstarejši 
udeleženec srečanja, 92-letni 
France Lešnjak,  je vsem 

mlajšim dal nekaj koristnih nasvetov za 
zdravo starost. Tako pravi: »Ni važna 
samo zdrava prehrana in telesna aktivnost, 
tudi možgane je treba »kravžlat«. Če 
kakšnega organa ne uporabljaš, zakrni. 
Pa še nekaj. Danes je bilo vabljenih 300 
ljudi, tu jih je 100. Kje je ostalih 200? 
Mogoče današnje popoldne preživljajo 
osamljeni, osamljenost pa je največji 
sovražnik zdravja. Obiščite jih, obiščite 
svoje vrstnike.« Občudovanja vredna je 
tudi dejavnost Ivana Šege. Poznamo ga 
kot čebelarja, etnografa, pisatelja, pevca … 
Prav nič star se ne počuti, samo leta kažejo 
precejšno številko. Njegovi nasveti veljajo 
za vse generacije: »Če te kdo prizadene, se 
poberi in začni uresničevati nove cilje. Če 
bi kuhal zamero, vseh teh mojih knjig ne bi 
bilo. Tako pa sem jih v nekaj letih napisal 
pet in kmalu bo izšla nova.« Matija Ogrinc 
je v svojem slogu predstavil življenje na 
zabaven način. Naredil je primerjavo med 
življenjem nekoč in sedaj. »Včasih se je 
svet vrtel okoli osi, sedaj se okoli denarja. 
Včasih so bili otroci tiho, ko so starejši 
govorili, sedaj je obratno,« je povedal. 
Viktor Žagar se je predstavil s tistim, kar 
zna najboljše. Zapel je pesem, tisto, ki jo 
vedno tako doživeto zapoje, Bo tvoj vnuk 
še pel slovenske pesmi.

Kljub temu, da je bil 
program nekoliko daljši 
kot po navadi, so imeli 
povabljenci še čas, da so 
malo prigriznili, malo popili, 
se naklepetali, nasmejali in si 
izmenjali misli in želje. Kdor 
ni prišel, si je sam kriv.
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Začne na začetku. Pri 
rojstvu. »Rodil sem se v 
Globeli, 21. oktobra 1932. 
Pri hiši je bilo osem otrok. 
Od teh nas je še pet živih.« 
Osnovno šolo je obiskoval v 
Sodražici, takrat je bila šola 
tam, kjer je današnji lokal 
A’D’B’. Obiskovati jo je moral 
trikrat na teden. »Mama je 
bila zelo stroga, a tudi izjemno 
razgledana ženska,« pove. 
Njegova velika želja je bila 
postati mizar, vendar za to ni 
imel pogojev, pa tudi denarja ni 
bilo pri hiši. Trije mlajši otroci 
so šli v šolo, on pa ne. 

Leta 1952 je moral za dve 
leti v vojsko. Kmalu se je zapos-
lil v Lesni galanteriji (kjer je 
zdaj Fibran), kjer je delal šestin-
trideset let, vse do predčasne 
upokojitve zaradi težav z očmi. 
V Lesni galanteriji je končno 
lahko obdeloval svojo veliko 
ljubezen – les. Izdelovali so 
zibke, gugalne stole, otroške 

Niko Grafenauer: Hvalnica lésu

Človek! Sem toplota tvojega ognjišča
v hladnih zimskih nočeh, prijateljski hlad ob letnem soncu.
Sem sleme tvoje hiše, deska na tvoji mizi, postelja, na kateri 
počivaš. Sem ročaj tvoje sekire in motike, vrata tvoje staje. 
Sem opora mostovom, ki te po bližnjici vodijo v svet, 
da spoznavaš nove ljudi in lepoto tega stvarstva. 
Sem čudežna skrinjica Stradivarijevih gosli, v kateri 
odmevajo skrite melodije tvojega hrepenenja, pa 
tudi mogočno stesan trojanski konj, ki ga občuduješ
in se mu klanjaš, pa nazadnje spoznaš, koliko prevar
si moral prenesti, da si zvedel, kaj je življenje.
Sem tvoja zibelka in igrača, palica, na katero se 
opiraš, da, tudi zadnja lesena suknja, v katero
te trudnega oblečejo. 
Sem neizčrpno bogastvo tvoje domovine, 
doline in hiše ter se obnavljam brez znoja in gnoja.
Sem hlapec dobrote in cvet lepote. 
Človek – gospodar sveta! Bodi gospodar
tudi svojih slabih nagnjenj: ne uničuj me po nepotrebnem!
Čuj mojo molitev!
 

»Kadar najbolj delaš, ne delaš nič!«
Pripravili: Jasna Janež in Ivanka Andoljšek

Bilo je že blizu poldne, ko 
sva z Ivanko obiskali Mirka 
Oražma, ki je tudi vključen 

v projekt Starejši za starejše. 
Prišel je ravno iz delavnice 
ter naju pozdravil s toplim 
nasmehom. Kljub 83 letom 
je zelo aktiven in »za kaj«. 
Že več kot dvajset let je član 
upokojenskega društva, v 
katerem je bil pred leti tudi 
član odbora. Pospremil naju 
je v hišo, kjer smo sproščeno 
klepetali kar dobro uro. 

Rekreacija
Mladinski klub Sodražica
 

Kje? Športna dvorana Sodražica

Kdaj? Ob petkih od 20.30 do 22.00

Vabljeni	člani	MKS	in	
ostala mladina.

NOGOMET  |  PLEZANJE  |  ODBOJKA  
BADMINTON  |  KOŠARKA 

VODENA VADBA  |  PING PONG      

obešalnike, TV-mizice, čebu-
larice in še in še. Nadrejeni so 
opazili njegov talent in tako 
je lahko šel na tečaj v Škofjo 
Loko in Ljubljano. Delavnico 
so imeli tudi doma. »Kadar 
najbolj delaš, ne delaš nič!« 
pripomni. »Vsak dan sem vstal 
pred službo in šel v delavnico. 
Enako po opravljenem delu v 
podjetju. Včasih sem delal tudi 
do desetih zvečer. Moral sem 
odplačati domačijo, ki smo jo 
kupili leta 1958. Stala je milijon 
takratnih dinarjev, plača pa je 
bila od 3.000 do 4.000. Na zač-
etku si nisem mogel privoščiti 
niti novega kolesa. Kupil sem 
rabljenega. Čez nekaj let pa no-
vega svoji ženi, ki je žal že šesto 
leto pokojna. Ona mi je prav 
tako pomagala v delavnici, sk-
upaj sva izdelovala raznorazne 
izdelke.« 

Ko je šel v pokoj, mu je 
direktor rekel, da ga zelo 
manjka. Začel je delati  
pogodbeno. Najstarejši od treh 
sinov je čez čas doma prevzel 
obrt. Mirko je začel delati 
doma. Priložnostno. Za veselje. 
»Včasih mi kdo še kaj plača,« se 
hudomušno nasmehne. Izdela 
kakšno leseno skrinjico, igračko 
in podobno. Pokojni Drago 
Košir iz Jelovca mu je rekel, da 
je škoda vseh teh izdelkov, ki 
bi šli v pozabo. Tako je Mirko 

naredil domači muzej kar v 
garaži, ki nama ga je z veseljem 
pokazal. Kar naenkrat mi v roke 
potisne list papirja. »Izvoli, 
pesem Nika Grafenauerja. Dal 
sem jo že veliko sorodnikom.« 
Pogledam naslov in takoj vem, 
zakaj mu je tako ljuba. Hvalnica 
lesu! Les – njegov zaslužek, 
hobi, prijatelj. 

Poleg lesa ima Mirko še 
veliko ljubezni. Včasih je hodil 
k pevskemu zboru v Sodražico. 
»Vsak teden sem šel s kolesom. 
Tudi v dežju! Nastopali smo 
na proslavah in pevskih revijah 
v Šentvidu pri Stični in drugje. 
« Gledališče mu je bilo prav 
tako pri srcu. V Globeli so imeli 
gledališko skupino, ki jo je vodil 
sovaščan Mihelič, »Pikčev« po 
domače. Spomni se, da so med 
drugim igrali tudi Begunko. 
Kasneje so pod vodstvom 
Draga Koširja igrali v Sodražici. 
Uprizarjali so Švejka. Glasba, 
igra in – poezija. Da, tudi to ima 
rad. Za konec našega pogovora 
je spesnil o rodni Globeli:

Globelsko mesto je dolga vas,
ko notri prideš, ven ne znaš. 

Ko prideš konc’ vasi, poti več ni.
In ko malo postojiš, hitro ugotoviš,

da v istem krogu se vrtiš. 

Naš prijeten klepet pa se ni vrtil 
v istem krogu, saj sva z mamo 
izvedeli kar nekaj zanimivih reči 
o preteklosti, ki bi jih drugače 
zabrisal čas.
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V kuhinji s Šedržankami
Piše in fotografira: Štefka Joras

V preteklih Suhorobarjih smo objavili tudi nekaj receptov starih jedi, 
ki so se kuhale v naših krajih in smo jih Šedržanke predstavile ob 
različnih priložnostih. Tokrat smo obiskale nekatere naše krajanke in 
jih povprašale še o jedeh, ki so jih pripravljale njihove mame in jih 
tudi same občasno še dajo na jedilnik. Tako nam je gospa Milena 
Vesel povedala, da so pri njih v Podklancu jedli kašnato zelje, stročje 
s krompirjem, kislo mleko s kašo, prežganko s krompirjevimi žganci 
in ajdove žgance s cvrtjem. Pri gospe Pavli Lavrič iz Kržetov pa so 
jedli zabeljeno zelje s fižolom na žlico, ajdove žgance z ocvirki in 
belo kavo (vse troje je vseboval zajtrk za kosce), nato »friško« repo 
in krompirjevko, godljo ob kolinah in »mlezvo« ob telitvi krav.

Ker je tu jesenski čas, predlagamo, da preizkusite jedilnika: 
KAŠNATO ZELJE IN KROMPIRJEVKO ter 
GOBOVO JUHO IN AJDOVE ŽGANCE S CVRTJEM.

KAŠNATO ZELJE /za 4 osebe/
Recept: Milena Vesel

Potrebujemo:

500 g kislega zelja
skodelico prosene kaše
vodo, sol, domače ocvirke

Priprava:

• Zelje in kašo skuhamo vsako 
zase. Kašo nato primešamo k zelju, 
solimo in zabelimo z vročimi ocvirki.

KROMPIRJEVKA   
Recept: Pavla Lavrič

Potrebujemo:

TESTO
1 kg krompirja
500 g moke
1/3 zavitka kvasa
100 g masla
ščep soli
pest  sladkorja
1 jajce

NADEV
410 g kisle smetane
2 jajci
2 kosa starega belega kruha 
maslo
žlička cimeta
sladkor po želji

Priprava:
• Olupimo krompir, ga na-
kockamo, solimo in skuhamo. 
Odcedimo, dodamo maslo in 
ga pretlačimo v pire. Malo oh-
ladimo.
• Pripravimo nadev. Kisli sme-
tani dodamo rumenjaka, iz 

AJDOVI ŽGANCI S 
CVRTJEM 
/za 4 osebe/
Recept: Milena Vesel

Potrebujemo:

500 g ajdove moke
1 l vode
4 jajca
navadno ali ocvirkovo 
mast

Priprava:
• V posodo damo vodo 
in solimo. Ko zavre, vanjo 
vsujemo ajdovo moko in 
kuhamo 10 minut. Nato 
s kuhalnico naredimo na 
sredini luknjico in kuhamo 
še 20 minut. V posebno 
posodo odlijemo del od-
večne vode in jo shrani-
mo. Preostanek zmešamo 
v žgance. Po potrebi do-
dajamo »žgančevko«. 
• Žgance nato razdrobi-
mo z vilicami in jih še malo 
popečemo.
• Medtem pripravimo 
cvrtje. V ponvi segrejemo 
maščobo in na njej pope-
čemo stepena jajca.
• Žgance stresemo v skle-
do in jih prekrijemo s cvr-
tjem. Ponudimo takoj.

GOBOVA JUHA 
/za 4 krožnike/
Recept: Štefka Joras

Potrebujemo:

500 g svežih gob
manjšo čebulo
2 stroka česna
750 ml vode
maščobo
peteršilj, vejico majarona, 
sol, poper
žličko paradižnikove 
mezge
žlico kisa ali vina
100 g smetane za 
kuhanje

Priprava:
• Čebulo, česen in peteršilj 
zelo drobno nasekljamo 
in na segreti maščobi na 
hitro popražimo. 
• Dodamo na lističe nare-
zane gobe in pražimo, da 
izpari vsa tekočina.
Gobe poprašimo z ostro 
moko in zalijemo z vodo, 
dodamo majaron, mez-
go, kis, poper in solimo. 
Kuhamo še deset minut. 
Na koncu juho zgostimo s 
smetano.

beljakov naredimo sneg in ga 
rahlo primešamo. Kruh nad-
robimo in ga popražimo na 
maslu.
• Mlačnemu pireju dodamo 
zdrobljen kvas, jajce, sladkor 
in ščep soli. Dobro premeša-
mo. 
• Moko presejemo in skupaj 
s pirejem zamesimo v gladko 
testo. Razvaljamo ga kot za 
potico, namažemo z nade-
vom (nekaj ga prihranimo), 
potresemo drobtine, sladkor 
in cimet. Zvijemo in položi-
mo v dobro namaščen pekač. 
Krompirjevko premažemo  s 
preostankom nadeva in pre-
bodemo.
• Prvih deset minut pečemo 
na 100 0C, nato zvišamo na 
180 0C in pečemo še 40 minut, 
zadnjih deset minut, da bo 
krompirjevka lepo zapečena, 
pečemo na 200 0C.

 
NASVET:

Krompirjevko 

postrežemo 

toplo.

NASVET:

K žgancem lahko 

ponudimo tudi 

skodelico bele kave 

ali sezonsko solato.
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V ŠD Extrem letos oblikovanih rekordnih 24 vadbenih skupin
Pripravil: Jože Zidar

Zanimanje za nogomet in futsal je iz leta 
v leto večje in tako je v letošnji sezoni v 
ŠD Extrem oblikovanih rekordnih 24 
vadbenih skupin. Verjetno je za to več 
razlogov:
•	 Kvalitetno delo trenerjev, ki svoje 

poslanstvo opravljajo z dušo in srcem, 
obenem pa ves čas tudi nadgrajujejo 
svoje znanje (poleg izobraževanj, ki jih 
organizira trenerska organizacija NZS, 
smo letos uvedli tudi mesečna interna 
strokovna posvetovanja in izobraže-
vanja pod okriljem Futsal programa 
Peros)

•	 Odlični pogoji za delo (v vsaki občini 
je za šport poskrbljeno z odlično špor-
tno infrastrukturo)

•	 Kvalitetna tekmovanja
•	 Velika popularnost športa
Kljub temu, da je zanimanje tako veliko in 
je futsal po množičnosti že postal 1. ekipni 
šport v tem delu Slovenije, pa v novi sezoni 
ŠD Extrem ne bo imel članske ekipe, ki bi 
nastopala na najvišjem nivoju v 1. slovenski 
futsal ligi (1. SFL). Ekipi je v lanski sezoni 
prvič zgodovinsko uspelo obstati v 1. SFL. 
Na koncu je ekipa dosegla 7. mesto, čeprav 
so se ji v prvem delu sezone nakazovale 
možnosti celo za boj za prvaka, saj je 
kar nekaj časa celo držala ali bila blizu 4. 
mesta, ki je vodilo v končnico. Nastopanje 
na najvišjem možnem nivoju zahteva 
tudi veliko financ, ki jih upravi društva za 
novo sezono ni uspelo zagotoviti. Še več 
- že pretekla leta ni bila v celoti pokrita 
finančna konstrukcija članske ekipe, pa 
je vseeno obstajalo upanje, da bi lokalno 
okolje to v večji meri podprlo. Tako 
zaradi tako velike množičnosti pri otrocih 
in mladini kot tudi vse večji medijski 
prepoznavnosti tega športa. Da se ne bi 
ogrozil otroški in mladinski pogon, je bila 
odločitev, da se društvo odpove članski 
ekipi, še najmanj slaba. Seveda se bo uprava 
društva v bodoče še bolj trudila, da se zbere 
dovolj sredstev, s katerimi bi zopet lahko 
tekmovali na najvišjem možnem nivoju. 
Morda že naslednjo sezono, sicer pa vsaj 
takrat, ko bodo do članov prišle generacije, 
ki največ obetajo in trenirajo v ŠD Extrem 
neprekinjeno že od svojega 1. razreda dalje 
(to so letniki 2000 in vse mlajše generacije 
za tem). Vsem dosedanjim sponzorjem se 
ob tej priložnosti zahvaljujemo in si želimo, 
da bi nas podpirali še v bodoče, upamo pa 

tudi, da nas v bodoče podprejo tudi novi, 
da se s člansko ekipo čim prej vrnemo.

ZGODNJI ZAČETKI
Pred leti je društvo prvič ponudilo vadbo 
tudi predšolskim otrokom. V najmlajši 
skupini je največji poudarek vadbe:
•	 v razvijanju gibalnih sposobnosti 

(preko igre in na zabaven način),
•	 v druženju in spoznavanju pomena 

sodelovanja v skupini,
•	 spodbuja se jih h gibalnim dejavnostim,
•	 postopno se navajajo na žogo.
Rezultati zgodnjega začetka in kvalitetnega 
dela se letos kažejo v generacijah otrok, ki so 
sedaj že v skupinah U-9 in U-11 in trenirajo 
v društvu tako že od svojega 4. ali 5. leta 
starosti. Opažen je zares velik napredek 
in že se kažejo pravi talenti. Spoznali smo, 
da ni nikoli prehitro začeti s športnimi 
aktivnostmi in bomo s predšolskimi 
skupinami nadaljevali tudi v prihodnje. 

ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK 
VES ČAS
V društvu vse bolj spodbujamo, da bi bili 
otroci aktivni tudi doma, saj bi bil napredek 
še veliko izrazitejši. Dejansko bi morali biti 
otroci športno aktivni vsak dan. Aktivnost 
zgolj 2–4x na teden, ki jo ponujamo v 
društvu, je sicer bolje kot nič, vendar je 
zagotovo premalo. Starši, vzemite si čas in 
spodbujajte svoje otroke, da bodo aktivni 
vsak dan! Ob redni športni aktivnosti bodo 
bolj zdravi in uspešnejši tudi na drugih 
področjih, saj se bodo ne nazadnje tudi 
lažje učili. Za tiste, ki bi želel biti uspešni 
nogometaši,  pa je povsem nedopustno, 
da imajo edini stik z žogo na nogometnem 
treningu. 

NOGOMET ČUDOVITO 
DOPOLNJUJE FUTSAL
Od lani smo v društvu poleg skupin futsala 
uspeli oblikovati tudi dve nogometni 
skupini U-10 in U-13, ki trenirata in 
tekmujeta na Stadionu Ugar v Ribnici. 
Izkazalo se je, da je dopolnjevanje obeh 
športov izjemno koristno in omogoča 
otrokom, da se spoznajo z obema 
podlagama in vsemi razlikami glede tehnike 
in prostora. Ob enem so jim omogočeni 
kvalitetni treningi in tekmovanja kar 11 
mesecev v letu in se jim tako sezona s tem 
podaljša. V Španiji, predvsem pa v Braziliji, 
poteka povezovanje med obema športoma 
(futsal in nogomet) že desetletja in rezultati 
se kažejo v izjemnih tehničnih sposobnostih 
igralcev. V Sloveniji smo v našem društvu 
glede tega med prvimi in morda imamo s 
tem kar prednost, saj računamo na rezultate 
v naši bližnji prihodnosti, ko bodo ti otroci 
postali mladinci in člani. Letos se kaže velik 
napredek v obeh skupinah tudi rezultatsko, 
saj obe ekipi držita vrh lestvic v svojih ligah 
in premagujeta tudi renomirane nogometne 
klube. Kdor bi se želel priključiti tudi na 
travnatem prizorišču, to še vedno lahko 
stori. V mesecu oktobru potekajo treningi 
na stadionu Ugar v Ribnici samo še enkrat 
tedensko ob sredah od 16:30 do 18:00 
za obe skupini, saj so ostali treningi že 
premaknjeni v dvorane. Naslednje tekme, 
ki si jih je mogoče ogledati na Stadionu 
Ugar v Ribnici so:
•	 sobota, 24. 10. 2015 ob 10:00 tekma 

8. kroga U-10: ŠD Extrem - Dlan 
Logatec

•	 sobota, 24. 10. 2015 ob 12:00 tekma 
9. kroga U-13: ŠD Extrem - Jevnica

URNIK VADBE V ŠPORTNI DVORANI SODRAŽICA: 

IME	SKUPINE	 Letniki	 	 TERMIN	VADBE    
U-5  2010, 2011 TOREK, ČETRTEK 15:00–16:00    
U-7  2009  PONEDELJEK, SREDA 15:30–16:30    
U-9 A  2008, 2007 PONEDELJEK 13:30–14:40, SREDA 13:30–14:35    
U-9 B  2008, 2007 PONEDELJEK 14:40–15:50, SREDA 14:35–15:40    
U-11  2006, 2005 PONEDELJEK, SREDA 16:00–17:30    
U-13  2004, 2003 TOREK, ČETRTEK, PETEK 16:00–17:30    
U-15  2002, 2001 TOREK, ČETRTEK, PETEK 17:30–19:00    
U-19  2000 in starejši PONEDELJEK 17:30–19:00, SOBOTA 11:30–13:00    
DEKLETA U-15 2001 in mlajše TOREK 14:00–15:30, PETEK 14:30–16:00    
DEKLETA U-17 2000, 1999 SOBOTA 10:00–11:30    
ČLANICE  2000 in starejše PONEDELJEK, ČETRTEK 20:30–22:00  

Spremljajte nas na www.sd-extrem.si in na www.facebook.com/sportnodrustvo.extrem!
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U-9 A  2008, 2007 PONEDELJEK 13:30–14:40, SREDA 13:30–14:35    
U-9 B  2008, 2007 PONEDELJEK 14:40–15:50, SREDA 14:35–15:40    
U-11  2006, 2005 PONEDELJEK, SREDA 16:00–17:30    
U-13  2004, 2003 TOREK, ČETRTEK, PETEK 16:00–17:30    
U-15  2002, 2001 TOREK, ČETRTEK, PETEK 17:30–19:00    
U-19  2000 in starejši PONEDELJEK 17:30–19:00, SOBOTA 11:30–13:00    
DEKLETA U-15 2001 in mlajše TOREK 14:00–15:30, PETEK 14:30–16:00    
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Nogomet najpopularnejši šport tudi pri dekletih
Pripravil: Ernest Pirnat

 V letu odprtja športne dvorane 
v Sodražici so se pod okriljem ŠD 
Extrem ustanovile tudi vadbene skupine 
dvoranskega nogometa za osnovnošolke in 
članice. Dekleta trenirajo dvakrat tedensko. 
Letos smo ustanovili še skupino mladink, ki 
trenirajo enkrat tedensko. 

V zimskem času se dekleta udeležijo 
tekmovanj dvoranskega nogometa pod 
okriljem Nogometne zveze Slovenije in 
najmanj enega mednarodnega turnirja. 
Prevozi na tekmovanja so organizirani. 

V društvu smo prepričani, da redne vadbe 
pozitivno pripomorejo k osebnostnemu 
razvoju otrok in mladostnikov. Glede na to, 
da dekleta kažejo na treningih večjo zavzetost 
in discipliniranost kot fantje ter so med seboj 
bolj povezane, smo prepričani, da so treningi 
zanje še posebej koristni. Poleg boljše fizične 
pripravljenosti se kažejo pozitivni rezultati 
tudi pri izboljšanju samopodobe. 

Zakaj futsal za dekleta?

•	 Ker je futsal enostavna 
kolektivna igra za učenje.

•	 Ker so v športni dvorani 
odlični pogoji za rekreacijo.

•	 Ker gre za neumazan šport 
z razvijanjem motoričnih 
sposobnosti in krepitvijo 
osebne kondicijske 
pripravljenosti. 

•	 Ker se imam možnost udeležiti 
mednarodnega turnirja deklet 
in sklepati nova poznanstva. 

•	 Ker se ženski futsal in 
nogomet v zadnjih letih hitro 
razvijata. 

•	 Ker si lahko sčasoma ob 
vzornem šolanju in treniranju 
lahko zagotovim status 
športnice. 

•	 Zaradi dobre družbe. 

Treningi potekajo v Športni dvorani 
Sodražica ob torkih od 14.05 do 15.30 
in petkih od 14.30 do 16.00. Nove članice 
imajo prvi mesec vadbo brezplačno. Pridi 
in se preizkusi. Nove interesentke ali starši 
se lahko tudi oglasite na katerem izmed 
treningov in se seznanite s potekom treninga.

V mesecu novembru bomo poskusili 
oblikovati tudi samostojno skupino 
mlajših deklic U-11 (letnice 2005 in 
mlajše). Vpis novih nogometašic je na info@
sd-extrem.si ali na tel. št. 041 831 722, kjer 
vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi in 
terminom pričetka.

Cukrčki za zdravje in vitalnost
Piše: Katarina Arko, Društvo ZDRAV.si

•	 IMEJ SE RAD
•	 GLEJ NASE KOT NA ZDRAVO, VITALNO IN RADOSTNO 

OSEBO
•	 VSAK DAN Z LJUBEZNIJO IN SPOŠTOVANJEM POGLEJ 

SVOJE TELO, SE MU NASMEHNI IN ZAHVALI TER 
NAREDI NEKAJ ZANJ

Naj vam za začetek predstavim preprosto vajo. 
TIHO	SEDENJE
Enkrat dnevno posveti sebi 5–20 minut. Sedi (najbolje po 
turško), poravnaj hrbtenico (linija: vrh nosu–usta–srce) zapri 
oči, sprosti um in sproščeno dihaj iz trebuha. Ob vdihu zapri 
spodnje odprtine in jih pri izdihu sprosti. Bodi pozoren na 
proizvajanje sline, kajti slina je izvorna tekočina, ki ustvarja vse 
ostale tekočine v telesu. Opazuj svoje telo, kje so ustni kotički, 
ramena, jezik (so zgoraj ali spodaj). Če je telo sproščeno, te nič 
ne moti in boli, ustni kotički so gor, ramena sproščena in jezik na 
nebu, si okej in lahko podaljšaš čas.  

Veliko uspeha!

Naredimo nekaj zase danes, ne jutri. Osvobodimo se preteklih 
okvirov in živimo vsak trenutek v vsem svojem siju in popolnosti.
Za več pa toplo vabljeni ob torkih od 7.30 do 8.00 na jutranjo 
vadbo na prostem GIBANJE JE ŽIVLJENJE – POZDRAV DNEVU 
ali k redni vadbi za seniorje ob torkih od  8.00 do 9.00 v sejni 
sobi občine ter k vadbi za vse aktivne, ki si želijo več zdravja od 
19.00 do 20.30.
Dodatne informacije: 051 301 772

                                                                                                                           

Edina slaba vadba je tista, ki se ne zgodi. 
(neznani avtor)
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Pomen mišic za našo vitalnost
Rekreacijska točka za čvrsto telo
Pripravila: Darinka Suljević, Rekreacijska točka Ribnica

Šibke mišice šibijo telo, 
krepke dvigujejo kakovost 
življenja. To velja prav za 
vsakega posebej, kajti mišice 
so naša zaloga energije v boju 
proti boleznim.

Kakšne so pa vaše mišice? 
Skrbite za njih zavestno? Se 
vam zdi to sploh potrebno? 
Samo opravljanje vsakdanjih 
obveznosti doma, okrog hiše 
in podobno ni dovolj. Ne samo 
nekaj vaj za gibljivost, temveč 
tudi z utežmi, trakovi … seveda 
sebi prilagojeno. Sliši se čudno, 
vendar ni in tudi najnovejša 
dognanja opozarjajo na to. 
Starejši ko smo, več moramo 
vaditi, ker nam mišična masa 
upada, nadomestijo jo maščobe 
in smo tam, kjer je preveč 
kilogramov. O tem pa vemo 
že marsikaj. Samoumevno se 

nam zdi, da se premikamo s 
hojo, tekom, da se usedemo 
in vstanemo, dvignemo žlico 
k ustom in jih odpremo, da 
se smejemo, gubamo čelo, 
obračamo oči, jih odpiramo in 
zapiramo, brcamo žogo. Še bolj 
samoumevno je prebavljanje 
hrane, kroženje krvi po telesu, 
izločanje blata in urina … vse 
to nam omogočajo mišice. 
V telesu jih imamo, skupaj z 
obraznimi mišicami, kar 656. 
Samo za hojo jih aktiviramo 
okrog 200.

Misel na mišico vzbudi 
v nas različne asociacije, 
povezave, v današnjem času 
sodobnih medijskih vrednot 
pa je na prvem mestu lepota, 
lepo oblikovano telo s čvrstimi 
mišicami, ki jih krepimo na 
različne načine. Premalo se 

zavedamo, da  prav čvrste 
mišice pripomorejo k boljšemu 
delovanju celotnega telesnega 
ustroja. Aktivnim mišicam kri 
dovaja več hranil in kisika kot v 
mirujočem stanju, zato se tudi 
večajo in debelijo. Postajajo 
krepkejše, lahko opravljajo še 
več dela, delujejo tudi nazaj na 
telo, dogajanja v njem. Sklepi in 
hrbtenica so manj obremenjeni, 
ker jih podpirajo mišice, zato 
je manj možnosti za bolečine 
in okvare. Vsi vitalni notranji 
organi so ravno tako sami po 
sebi mišice, ki jih čvrstost in 
prožnost vodita k boljšemu 
delovanju. Naše dihanje je 
popolnejše, pljuča zajemajo več 
kisika, od katerega so odvisni 
tudi vsi kemijski procesi v 
telesu. Kadar se npr. zaradi 
opravljanja težkega fizičnega 
dela kisik porabi hitreje, kot 
se nadomesti, se glukoza, ki je 
sicer hrana za mišice, spremeni 
v mlečno kislino, ki se nabira 
v mišicah, in jo naslednji 
dan čutimo kot bolečino v 
najbolj obremenjenih delih 
telesa. Premalo kisika v krvi 
posledično lahko povzroči 
slabokrvnost. Srce je samosvoja 
mišica, ki jo krepke telesne 
mišice spodbudijo k hitrejšemu 
delovanju, kri hitreje priteka v 
mišice, prekrvavljenost telesa je 
boljša, kar vpliva na lepši videz 
obraza. Telo je lažje, toplejše, 
nimamo težav s hladnimi 
okončinami in težkimi nogami. 
Prebava je boljša, posledično 
tudi tek. Tudi živčevje je bolje 
prehranjeno, s tem še možgani 
izboljšajo delovanje. Redna 
telesna aktivnost pomaga 
ohranjati čvrste mišice in 
telo, kostno maso ter znižati 
danes tako problematične 

povzročitelje bolezni, kot so 
previsok holesterol, krvni tlak 
in sladkor. Mišice s svojim 
delovanjem, krčenjem in 
sproščanjem stimulirajo še 
delovanje žlez z notranjim 
izločanjem, nam omogočijo 
zadržati vodo in blato v telesu 
oz. njuno odvajanje …  Mišice 
so naša zaloga energije v boju 
proti boleznim; če imamo 
veliko mišično maso, telo 
bolezen lažje premaguje. Pri 
kroničnih bolnikih prav mišična 
masa in s tem večja telesna teža 
preprečujejo recidiv bolezni. 
Čeprav jemo kakovostno 
hrano, telo ne more izrabiti 
vseh hranljivih snovi, ki jih  
potrebuje za vse svoje funkcije, 
če ne gibamo dovolj.  

Skratka, ni konca, še 
bi se dalo kaj napisati o 
pomembnosti mišic. Če so 
čvrste, vplivajo tudi na dobro 
psihično počutje, saj smo bolj 
zadovoljni, samozavestni. 
Manjkrat smo utrujeni, več 
zmoremo, nikoli pa se ne bomo 
izgovarjali na EMŠO, tudi v 
častitljivi starosti ne.

Kaj storiti za to? Po 40. 
letu začne mišična masa upa-
dati, pogosto jo nadomestijo 
maščobna tkiva, s tem upadata 
tudi telesna in fizična moč. S 
pravilnim odzivom se da marsi-
kaj narediti.

Enourna tedenska vadba 
vam ponuja gibanje, gibanje in 
še enkrat gibanje za mlade in 
vse, ki zmorete več ter za seni-
orje in zmerno aktivne.

Vpis in informacije najdete 
na spletnem naslovu Rekreacij-
ske točke Ribnica (www.rtr.si) 
in na telefonski številki 041 397 
789. Ob večjem zanimanju bo 
vadba potekala tudi v Sodražici.
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Najboljši posameznik 
na Dolenjskem Damjan 
Martinčič in prva zmaga 
na gostovanju v Tržiču
Piše: Miran Štupica, foto: Damjan Martinčič

V nedeljo, 30. 8. 2015, je bilo na igriščih 
Balinarskega kluba Krško letošnje prvenstvo 
Območne balinarske zveze Dolenjske v igri 
posameznikov. Tokrat je bil najboljši domačin 
Damjan Martinčič, ki je očitno izkoristil prednost 
domačega terena in v finalu suvereno premagal 
igralca iz Novega mesta Robija Kocjana. Tretje in 
četrto mesto sta si razdelila Maks Vlašič in Bojan 
Drobnič, oba igralca iz Kočevja. 

Sodražani tokrat niso imeli največ športne sreče 
in posledično uspeha. Naslova tudi ni branil Boris 
Matelič. Tako je Henigman Frenk zasedel 5. mesto, 
Stane Petrič 7. mesto in Franc Vesel zadnje, 12. 
mesto. 

Ob tej priložnosti naj vse ljubitelje balinanja 
v Sodražici obvestim, da domača ekipa po nekaj 
sušnih letih ponovno nastopa v Drugi državni ligi-
Center. V prvem krogu je na gostovanju pri ekipi 
Bistrice v Tržiču dosegla pomembno zmago v boju 
za obstanek v ligi z rezultatom 14 : 8. Naslednjo 
tekmo domača ekipa ponovno gostuje, in sicer 
pri ekipi TRATA-MLADI, ki je favorit za končno 
zmago v tej državni ligi. 

Miha Lušin prvič prvak na Dolenjskem
Piše: Miran Štupica, foto: Marko Matelič

V nedeljo, 6. 9. 2015, je Balinarski klub Gaj v Kočevju pripravil prvenstvo 
posameznikov v disciplini bližanja ter zbijanja v krog. Med dvanajstimi igralci 
iz cele Dolenjske je bil najboljši mladi Miha Lušin iz Sodražice, ki je tako prvič v 
svoji balinarski karieri osvojil naslov dolenjskega prvaka. Upajmo, da to za Miho 
ni zadnji naslov in bo z dobrimi igrami nadaljeval tudi v drugi državni balinarski 
ligi.

VRSTNI RED:
1. Miha LUŠIN, BŠK Sodražica
2. Sprok ŠVAJGELJ, BŠK Gaj Kočevje
3. Gorazd ŠTRICELJ, BŠK GAJ Kočevje
4. Jože KUMP, BK DRSKA Novo mesto
5. Maks VLAŠIČ, BŠK SODČEK Kočevje
6. Frančišek MIKLIČ, BŠK SODČEK Kočevje
7. Robi KOCJAN, BŠK DRSKA Novo mesto
8. Ivan STOPAR, BŠK GAJ Kočevje
9. Bojan DROBNIČ, BŠK GAJ Kočevje
10. Marko MATELIČ, BŠK Sodražica
11. Franc VESEL, BŠK Sodražica
12. Bojan ROGAN, BŠK GAJ Kočevje

Na 6. tradicionalnem nogometnem 
turnirju na Gori slavila ekipa iz Slemen
Pripravil: Jaka Debeljak, TŠD Gora 

Na lepo sončno soboto, 22. avgusta 2015, je 
na Gori potekal že 6. tradicionalni nogometni 
turnir na travi. Sedem ekip iz štirih občin se je 
med seboj pomerilo za prvaka turnirja. Med 
različnimi generacijami se je na koncu najbolje 
odrezala ekipa iz Slemen, drugo mesto je zasedla 
ekipa KMN Zapotok in kot tretjeuvrščena 
ekipa so končali Sodraški veterani. Pokal za 
najboljšega strelca je s tremi zadetki pripadal 
Suvadu Okiću iz ekipe Volkovi, pokal za 
najboljšega vratarja pa je dobil Aljaž Grebenc 
iz ekipe Slemena.
Poleg že omenjenih najboljših treh ekip so se turnirja udeležili tudi KMN Loški 
Potok, Volkovi iz Loške doline, Vaški pobje iz Sodražice in seveda domača ekipa 
Gora. Vsem ekipam in gledalcem se zahvaljujemo za udeležbo in vas že zdaj 
vabimo, da se nam pridružite tudi naslednje leto.

Nov pokal za KMN Zapotok
Pripravil: Dominik Bartol

V ekipi smo zadovoljni z rezultatskim izkupičkom sezone 2015. Tudi letos smo slabše 
začeli, nato pa boljše nadaljevali. V občinski ligi Sodražica smo nastopali pod imenom Pinky 
Binky. V ligaškem delu tekmovanja, ki je objektivnejši pokazatelj stanja od pokalnega, pa 
smo znova končali v zgornjem delu lestvice. Udeležili smo se tudi turnirja na travi na Gori, 
kjer smo tokrat pod imenom Zapotok zasedli 2. mesto in ponovno oplemenitili vitrino v 
gasilnem domu. Deseta sezona je za kolektiv, medtem ko berete, že končana. Upajmo pa, da bomo našli razlog za veselje tudi v enajsti 
sezoni. Športni pozdrav! Več informacij lahko najdete na spletni strani: https://sites.google.com/site/kmnzapotok/home. 



22     SUHOROBAR                                                                                                            september / oktober 2015
ŠPORT

Tekaško poletje uspešno za sodraške tekače                                                               

Pripravil: Darko Rovanšek, foto: Nace Farkaš                                                                                                                                           

V poletnem času smo se udeležili tekov v Notranjskem 
tekaškem pokalu (NTP). NTP šteje 9 tekov, in sicer 
spomladni del tek na Uncu, tek na Križno goro in tek 
na Slivnico, poletni del pa tek okoli Cerkniškega jezera, 
tek v Loškem Potoku, tek ob Volčjem jezeru in tek v 
Logatcu.

DNE	7.	6.	2015,	TEK	OB	CERKNIŠKEM	
JEZERU,	11	KM
Ta tek je najstarejši tek v NTP, saj ga prirejajo že od 
1997 leta in je obenem najbolj ravninski tek. Zanimiv je 
tudi turistično, saj pridejo tekači iz cele Slovenije.
Iz Sodražice je letos med šolsko mladino tekla Ida Janež 
na 1500 m in zasedla 4. mesto. V kategoriji 30–39 let je 
na 11 km tekel Miha Mihelič in dosegel čas 1,06,28 ter 
dosegel 11. mesto v kategoriji in 44 mesto absolutno. 
V najstarejši kategoriji nad 60 let pa sta tekla Ivan 
Ruparčič in Darko Rovanšek in bila prvi in drugi v 
kategoriji ter 19. in 20. absolutno. Ivan Ruparčič – čas 
0,49,51, Darko Rovanšek – čas 0,49,52.

DNE	15.	8.	2015,	TEK	PO	SLEDEH	
MEDVEDA	V	LOŠKEM	POTOKU,	7,7	KM
Nevtralia klub iz Loškega Potoka je letos organiziral 
prvi tek v NTP. Pred nekaj leti so organizirali tek v 
Dolenjskem pokalu, letos pa so po premoru pristopili 
v NTP. Spremenili so traso, vendar je bila še zmeraj 
zahtevna in obenem atraktivna. Start in cilj so preselili 
v Retje, na prireditveni prostor Kmečkih iger, in si s 
tem olajšali organizacijo teka. Tek je sicer otežilo slabo 
vreme. Močan naliv na startu je tekačem popestril že 
tako zanimivo progo. Tudi gledalcev je bilo kar veliko; 
na koncu je bilo vse skupaj celo zelo prijetno. Sodražani 
so bili spet zelo dobri:

DNE	13.9.2015,	TEK	PO	BLOKAH,	BLOŠKO	JEZERO,	7	KM 
Odkar so v Novi vasi tek preselili na Volčje, je tek postal prijetno druženje in 
veliko družin pride na nedeljski izlet v naravo, tudi iz Sodražice je bilo opaziti 
nekaj izletnikov. Seveda pa smo bili tam tudi tekači.
Rezultati naših tekačev:

DNE	20.	9.	2015,	LOGAŠKI	TEK,	11	KM      
Na 5. Logaškem teku sta iz Sodražice tekla Ida Janež in Ivan Ruparčič. Ida je 
bila med šolsko mladino na 2 km dolgem teku na 6. mestu med dekleti s časom 
9.15. Ruparčič je v kategoriji nad 60 let zmagal. 11 km dolg tek je pretekel v 
času 51.16 in bil skupno na 22. mestu.
V NTP v jesenskem delu sezone sta potekala še dva teka, in sicer pri gradu 
Snežnik 3. 10. ter 11. 10. tek ob Karlovici in v Dolenji vasi pri Cerknici.

V poletju smo tekli tudi na bližnjih tekih v Dolenjskem pokalu (DTP). DTP 
šteje skupno 19 tekov, ki potekajo po vsej Dolenjski in Beli krajini. Naj omenim 
še, da imajo vsi dolenjski teki poleg teka in teka za otroke organizirane tudi 
pohode. Več informacij dobite pri nas tekačih ali na spletni strani maraton 
Novo mesto.

DNE	21.	6.	2015,	14.	TEK	PO	UČNI	POTI	V	SEMIČU,	8,5	KM
Teka se je udeležil Ivan Ruparčič in bil na 2. mestu v kategoriji 60–64 let ter 
skupno 28.

DNE	4.	7.	2015,	TEK	PO	LONČARIJI	V	DOLENJI	VASI	PRI	
RIBNICI,	9,5	KM	
Dolenjevaška osmica velja za hiter, vendar težak tek zaradi vročine v 
popoldanskem času. Kljub temu se teka udeleži veliko tekačev, ker je tek znan 
po dobri organizaciji. Tudi iz Sodražice nas je bilo kar nekaj. Med ženskami 
je Suzana Matelič s časom 46.19 zasedla 4. mesto v svoji kategoriji in bila 13. 
med ženskami. V isti kategoriji je bila Marija Mihelič 5. in 16. absolutno. Njen 
čas 46.57. 

Med moškimi so bili rezultati naslednji:

Na 2 km dolgem teku pa so tekli: 

DNE	30.	8.	2015,	TEK	VERONIKE	DESENIŠKE,	BREG	PRI	
KOČEVJU,	21	KM

do 29 let  Luka Košir 32,59     5/9

30–39 let Jure Drobnič  40,18 10/43
40–49 let Matjaž Arko  29,08 2/5
nad 60 let Ivan Ruparčič 

Darko Rovanšek
33,25
34,08

1/20
3/24

šolska mladina Ida Janež 4,26 3.
Matjaž Arko   33.57 1. mesto    40–44 let
Ivan Ruparčič 37.50  1. mesto 60–64 let
Dare Rovanšek 38.48 3. mesto 60–64 let

Ivan Ruparčič 1.33.30  1. mesto 60–64 let
Dare Rovanšek 1.34.06 2. mesto 60–64 let

Ida Janež   9.24 1. mesto    
Helena Drobnič 15.07  4. mesto, poškodovana
Janež 9.59 3. mesto

otroci 600 m Lana Arko     3,33 17. mesto

1000 m Lara Mihelič 4,50 11. mesto
7 km ženske 40–49 let    Marija Mihelič 35,32             4/6  
7 km moški Matjaž Arko 26,56 1/5

nad 60 let Ivan Ruparčič 
Darko Rovanšek

30,09
30,36

1/23
2/26
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DNE	20.	9.	2015,	TEK	PO	LAVRIČEVI	
POTI,	GRADIŠČE		NAD	ŠENTVIDOM	PRI	
STIČNI,	10	KM

DNE	27.	9.	2015,	TEK	OB	KOLPI,14,5	KM
Ob reki Kolpi je Ivan Ruparčič zmagal v kategoriji 
60–64 let in s časom 59.48 dosegel čas pod 1 uro – 
zelo dobro.

ŠTAJERSKO-KOROŠKI	TEKAŠKI	POKAL	
Pokal šteje 18 tekov. Na teku v Zagorju je bil uspešen 
Ivan Ruparčič. Na 10,5 km dolgem teku iz Izlak do 
Zagorja je med 232 tekači pritekel kot 30. in bil s 
časom 42.12 drugi v kategoriji, takoj za Vančkom iz 
Velenja. Tretji je bil Kotar iz Trbovelj.

V tem poletju pa smo tekli in tekmovali tudi na 
nekaterih tekih, ki ne spadajo v noben pokal in so 
kljub vsemu nekaj posebnega.

DNE	20.	6.	2015,	MALI	MARATON	V	
FUŽINAH	V	GORSKEM	KOTARJU,	21	KM
Tekel je Darko Rovanšek. Tek treh jezer je 
mednarodni tek, saj pridejo tekači iz Hrvaške, 
Slovenije, Italije, BiH, Madžarske, Kenije, Avstrije 
itd. Darko Rovanšek je s časom 1.30.29 dosegel 
zmago v kategoriji 60–64 let in 26. mesto absolutno.

DNE	25.	6.	2015,	ANDREJČKOV	TEK	IZ	
KRANJSKE	GORE	NA	VRŠIČ,	12	KM
Prestižni tek in zelo dobre uvrstitve naših tekačev.

DNE	15.	7.	2015,	NOČNA	DESETKA	
OKOLI	BLEJSKEGA	JEZERA 
Zelo odmevna tekma, ki je uveljavljena že v Evropi. 
Na to dirko vsako leto sprejmejo samo določeno 
število tekačev. Ponavadi je to kot letnica 2015 ali kaj 
podobnega. Zato so prijave končane že kak mesec 
pred startom teka. Letos sta tekla tudi Ruparčič in 
Arko. Matjaž je tekel 37.03 in bil s tem časom šesti 
v kategoriji in 37. absolutno. Ivan pa je  tekel 40.41 
in bil zmagovalec svoje kategorije in 114. absolutno.

DNE	22.	8.	2015,	NOČNI	TEK	NA	
VRHNIKI,	10	KM

Vmes je Ivan Ruparčič tekel tudi v Logarski Dolini 
na 17 km dolgem teku in zmagal v svoji kategoriji. 
Zastopal je vojne veterane Ribnice.

Lep tekaški pozdrav in se vidimo na finalu na 
Ljubljanskem maratonu.

Matjaž Arko 0.58.40  6. mesto 40–49 let
Ivan Ruparčič 1.06.33 1. mesto 60–69 let

Darko Rovanšek 48.01 1. mesto 60–64 let

Ivan Ruparčič 41.39 1. mesto 60–69 let
Tone Joras 59.15 4. mesto nad 70 let

Devet slovenskih klubov je od 25. do 27. 9. 2015 sodelovalo na 13. 
Balkanskem prvenstvu in Svetovnem pokalu – prvenstvu U15 v Banja Luki. 
Na tekmovanju je nastopilo skoraj 560 tekmovalcev iz 19 držav. Tekmovanje 

je potekalo v borbah, DUO sistemu in ne-wazi v vseh 
starostnih kategorijah.

Ekipa Sibor-Inotherm se je vrnila domov s 13 
medaljami, od tega so bile 3 zlate, 4 srebrne in 6 
bronastih medalj. Prav tako je ekipa Slovenije v 
klubski razvrstitvi med 19 državami osvojila 1. mesto, 
seveda z veliko pomočjo 
Športnega kluba Sibor.

Tekmovanja se je 
tako udeležilo 23 članov 

SIBORJA, med njimi dva učenca OŠ Sodražica,  
ki sta nastopila tako v borbah kot v duo sistemu in 
dosegla odlične uvrstitve:

Andraž Žlindra U15, do 50 kg – 11. mesto
Andraž Žlindra duo U15, moški par – 5. mesto
Andraž Žlindra U15, moški par – 3. mesto
Anže Žlindra borbe U12, do 38 kg – 3. mesto
Čestitamo!

Sibor Inotherm - Celje 2015
Pripravil: Elvis Podlogar, predsednik Siborja

Štirje slovenski klubi so 10. oktobra 2015 sodelovali na slovenskem pokalu 
v duo sistemu za otroke do 14 let v OŠ Ljubečna pri Celju. Na tekmovanju 
je nastopilo skoraj 60 tekmovalcev oz. 31 parov; tekmovanje je bilo prvo od 
štirih, ki bo veljalo tudi za seštevek v duo pokalu 2015.

Ekipa Sibor-Inotherm se je vrnila domov z 11 medaljami, od tega so 
osvojili 4 zlate, 4 srebrne in 3 bronaste. Prav tako je ekipa Siborja v klubski 
razvrstitvi zasedla 2. mesto.Tekmovanja so se udeležili tudi učenci OŠ Ivana 
Prijatelja, ki so dosegli odlične uvrstitve:

Lovro MATKO in Jan DIVJAK – U8 moški par – 1. mesto
Sara DIVJAK in Laura ZAJC – duo U10 ženski par – 3. mesto
Čestitamo!

Sibor Inotherm - 
Banja Luka 2015
Pripravil: Elvis Podlogar, predsednik Siborja
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Kresnička še močneje zažarela!
Piše: Jan Knavs, foto: Ana Arko

V klubu Kresnička smo uspešno začeli novo šolsko in študijsko leto. S projekti 
smo začeli v oktobru. V začetku meseca so sezono odprle pevke in glasbeniki 
mladinske glasbene skupine Alias, ki nadaljujejo z vajami vsako soboto ob 1700. 

Lepo povabljeni tudi novi člani, 
da se jim pridružite na eni izmed 
vaj. 

V nadaljevanju meseca so 
zaživele tudi Oratorijske urice, 
na katerih se je zbralo kar nekaj 
otrok, ki so z animatorji preživeli 
dopoldne v slogu oratorija. 
Oratorijske urice bodo potekale 
še 14. in 28. novembra ter 12. 
decembra, vedno od 1030 do 

1200. Na Oratorijske urice ste vabljeni vsi otroci, ki pogrešate Oratorij in se radi 
družite s prijatelji in z Bogom. 

V naslednjih mesecih v klubu začenjamo že s pripravo animatorjev na 
Oratorij. V sklopu te priprave bosta organizirani dve obvezni srečanji – za nove 
animatorje 21. novembra ob 1400, za vse animatorje 
pa 28. novembra ob 1900. Medse vabimo tudi nove 
animatorje, ki bi radi pomagali pri pripravi in izvedbi 
Oratorija 2016. 

Za več informacij obiščite našo spletno stran 
mc-kresnicka.si ali nam pišite na e-poštni naslov: 
klubkresnicka@gmail.com.

JUBILEJNI 10. ORATORIJ +
Piše: Uroš Arko, foto: Simona Rigler

V nedeljo, 20. septembra, se 
je v sodraškem župnišču in bližnji 
okolici dogajal že 10. ORATORIJ 
+.  Kot vedno je bil namenjen 
vsem, ki so starejši od 25 let. 
Nad 27 udeleženci in 12 otroki 
je skupno bdelo 15 animatorjev 
iz župnij Ribnica in Sodražica. 
Udeleženci so bili prepričani, da 
bo letošnji oratorij najmanj tako 
dober kot prejšnjih 9 in po odzivih 
sodeč niso bili razočarani. 

Pod letošnjim (dvopomenskim) 
geslom »10ka IZ LJUBEZNI« in 
vodstvom zagnanih animatorjev so se 
udeleženci preko celega dneva zabavali, se 
učili in razglabljali o 10 Božjih zapovedih 
in dveh največjih zapovedih, ki nam jih je 
dal Jezus. Zjutraj so udeleženci v uvodni 
dinamiki preko vprašanj spoznavali, kako 
se z 10 zapovedmi srečujejo v vsakdanjem 
življenju. Po petju in pozdravu Mojzesa pa 
so se v skupinah preko miselnih vzorcev 
tekom katehez še bolj poglobili v posamezne 

pomene 10 Božjih zapovedi. Po obilnem 
kosilu, za katerega je poskrbela Gostilna Pri 
Lukatu in pa delno tudi udeleženci sami, 
saj so s seboj prinesli veliko zelenjave, sadja 
in domačih slaščic, ki smo jih bili seveda 
vsi najbolj veseli, se je v okviru velike igre 
množica v skupinah podala proti cerkvici 
Svete družine na hribu Sedlo nad vasjo 
Globel, kjer je bila nato tudi sveta maša, 
ki jo je daroval ribniški kaplan Mohor 
Rihtaršič. Po maši smo animatorji s svojimi 
jeklenimi konjički prepeljali udeležence 

nazaj v sodraško župnišče za zaključno 
slovesnost s (kot se za obletnico spodobi) 
torto, šampanjcem in humorističnim 
dodatkom – voščilom Oratoriju +, ki so ga 

udeleženci izrekli po vdihu helija v 
balonih. Medtem ko so se starejši 
udeleženci zabavali po svoje, so se 
njihovi otroci prav tako imeli lepo 
v spremstvu svojih neutrudnih 
animatork. 

V imenu animatorjev se 
zahvaljujem vsem udeležencem, 
ki so se trudili, nas ubogali in s tem 
pripomogli k še enemu uspešnemu 
ORATORIJU +. Seveda tako 
uspešnega dneva ne bi bilo, če 

ne bi bilo vrhunske organizacije in nato 
dovršene izvedbe pod budnim očesom 
naše drage vodje animatorjev Helene Ilc. 
Obenem se zahvaljujemo tudi sodraškemu 
župniku Francu Bizjaku za gostoljubje in 
prijaznost ter ribniškemu kaplanu za lepo 
darovano sveto mašo. Seveda pa ne smemo 
pozabiti tudi na vse naše udeležence. Brez 
njih bi bil naš trud zaman. Hvala še enkrat 
vsem in nasvidenje prihodnje leto.

ORATORIJSKE  URICE:

14. november
28. november
12. december

ob 1030

Dragi otroci!
Hvala vam za vsa dobra dela, 

ki ste jih letos že naredili 
in jih še boste. 

Vse, kar dobrega naredite, si sproti beležim 
v zlato knjigo. Priznati moram, da je že 

skoraj polna in sem zato zelo ponosen na 
vas. Komaj čakam, da se zopet srečamo.

Letos vas bom s svojim spremstvom obiskal 
v mali dvorani OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, 

v soboto, 5. 12. 2015, ob 17. uri. 

Lepo vabljeni, da se mi pridružite.

Vaš Miklavž
P. S. Zaradi veliko veselega dela in lažje organizacije 
naprošam starše, da moji pomočnici Katarini sporočijo 
število otrok iz njihove družine, ki se bo udeležilo 
srečanja z menoj. Sporočam tudi, da bom vesel vsakega 
prispevka, ki ga bodo darovali pri vhodu v dvorano.

Udeležbo lahko potrdite v mesecu novembru 
na telefonski številki 041 954 659.
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OD TU IN TAM

Lastovke gredo na jug
Piše in fotografira: Nina Pirc Vovčko

Jeseni se vsak po svoje pripravlja na 
zimo. Nekateri z ozimnico, drugi s kurjavo, 
tretji s selitvijo. Tako kot lastovke se na 
zimo pripravljajo tudi člani popotnega 
gledališča Teatro Viento.

Srečala sem jih neko mrzlo septembrsko 
jutro v Zamostcu, na parkirišču pred 
gasilnim domom, med njihovimi jutranjimi 
opravki. Za naše oko, vajeno predvsem 
sodobnih, modernih prizorov,  je bil to 
precej nenavaden pogled: dva pisana, stara 
bivalna voza, okrog njiju dva psa, skupinica 
razigranih otrok ter konji in koze, ki so 
sproščeno mulili svežo travo. Pravljica? 
Privid?

Kmalu spoznam vodji te barvite 
popotne druščine. Prijazni sta, malce tudi 
previdni. V tekoči angleščini pojasnita, da 
imata z novinarji slabe izkušnje. Obljubim, 
da ne bom spraševala o njihovi zasebnosti, 
zato privolita v pogovor. Clea je Španka, 
izvem, Elsa je Francozinja. Ti dve ženski, 
njunih pet otrok in njihove živali že leta 
potujejo po Evropi, kamor jih pot zanese. 
Vsak dan naredijo nekaj kilometrov že zato, 
da konji ohranjajo kondicijo. Preživljajo se 
z gledališkimi predstavami, lutkami, glasbo. 
Kdaj se bodo ustavili in kje bodo nastopili, 
se odločijo spontano. V tistem trenutku so 
bili preprosto popotniki, namenjeni v Istro, 

kjer so nameravali prezimiti. 
V Sloveniji so bili že večkrat, povesta. 

Kakšna se jim zdi? »Lepa, ljudje so prijazni, 
radovedni in pripravljeni pomagati,« 
pravita. »Tako je bilo tudi včeraj zvečer,« 
se nasmejeta. »Najprej so nas gledali od 
daleč, nato so pričeli prihajati bliže in 
spraševati.« Druščina ne govori slovensko, 
pa se vedno vse dogovorijo. »Vsaka dežela 
ima dobro plat; če si vesel, da si tam, ljudje 
to začutijo in ti to energijo vračajo.« Tako 
je povsod, potrdita iz izkušenj, ki sta jih 
nabrali v dolgih letih potepanj. Elsa se 
nasmeje, ko pripomni, da so se naučili jezne 
ljudi pustiti za sabo. »Niso pomembni,« 
pravi. 

»Mi smo veseli majhnih stvari,« še 
pravi Clea. »Recimo tega, da smo skupaj, 
da nam je toplo in da naši konji premagajo 
klanec na poti.« Res je bilo vse, kar so imeli, 
spravljeno na tistih dveh popotnih vozovih. 
Samostojnost, svoboda in zadovoljstvo 
lastovk, ki ob mrazu krenejo na jug, pa ne 
potrebujejo omar in polic, saj odzvanjajo 
v navihanem smehu in sijejo s pordelih lic.

10. veteranski pohod    
s Hriba v Ogenjco
Pripravil: Borut Kozina

Veterani OZVVS Ribnica smo v soboto, 12. 
9. 2015, izvedli 10. veteranski pohod po področju 
Velike Gore, s Hriba v Loškem Potoku v Ogenjco. 
Povabili smo tudi veterane bližnjih območnih 
veteranskih združenj, da se nam pridružijo. Prišli 
so iz Grosuplja, Domžal, Kočevja, Vrhnike – 
Borovnice, pohodnici iz Sodražice in Loškega 
Potoka, predstavnik Dolenje vasi, ostali pohodniki 
so prišli iz Ribniškega konca.  

Ob 8:30 je župan občine Loški Potok Ivan Benčina pozdra-
vil in nagovoril prisotne pohodnike in med drugim omenil, da se 
veterani premalo zavedamo pomena pomembnosti sodelovanja 
pri osamosvajanju in dejanj pri tem. V nadaljevanju je Borut Kozi-
na v krajšem sestavku predstavil odkritje 
spominskega obeležja-spominske plošče, 
predsednik spominskega društva Ogenjca 
Jaka Bartol pa je predstavil začrtano pot 
do Ogenjce. Pohodniki so odšli na pot ob 
8:45 proti zaselku Bela voda. Ustavili so 
se na Mrtolozu, pri spomeniku ustreljenih 
štirih učiteljev leta 1942, in prisluhnili raz-
lagi domačina Jake Bartola. Pohodniki so 
v Ogenjco prišli ob 11:20, kjer jih je čakalo 
okrepčilo. Posedli so po klopeh, pripelja-
nih iz Ribnice, in se odpočili. Medtem je 
predsednik društva Ogenjca že pojasnjeval 

Res lep dan za skupinski posnetek, Foto: Dušan Nosan

dogodke iz julija 1942 tu pri Ogenjci, kjer je bila partizanska bol-
nišnica (barake) in spomine na skrivališča ranjencev, kjer so bili 
skriti izdani in ustreljeni ranjenci (poseben dogodek prisotne bol-
ničarke). Po krajšem počitku in okrepčilu so si izmenoma ogledali 
razstavljeni prostor v koči z zapisanimi spomini iz preteklosti in si 

ogledali skrivališče partizanskih ranjencev 
ter kraško jamo, oddaljeno cca. 150 m od 
koče. Ob 12:30 so pohodniki-veterani za-
pustili prizorišče Ogenjce in se po drugi 
poti napotili nazaj na Hrib. V KTC Hrib 
so si pohodniki ogledali lepo razstavo 
krožnikov, čajnih servisov – skodelic in 
posušenih zdravilnih zelišč. Zelo lepo pri-
pravljeno razstavo je pripravila skupina up-
okojencev društva Loški Potok.

Pohodniki so nestrpno čakali na toplo 
malico in pijačo, saj jih je na pohodu grelo 
toplo jesensko sonce.

Predstavitev pred pohodom, Jaka Bartol
Foto: Ludvik Zalar
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VAŠA STRAN

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič) 

Zahvala 

V 92. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga 
mama, stara mama in prababica

LJUDMILA LOVŠIN
(1923–2015)
iz Žimaric.

 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše. Hvala gospodu 
župniku Francu Bizjaku za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem in osebju Komunalnega podjetja Ribnica. Posebna 
zahvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
 

ŽALUJOČI VSI NJENI

Ribniški pasijon 2016 
vabi k sodelovanju

Počitnic je konec in z obema nogama smo že zakorakali v 
novo šolsko leto. Nov začetek prinaša nove izzive, hkrati pa 
ponuja, da naše do sedaj napisane zgodbe dopolnimo in le še 
bolj obogatimo. Ena takšnih zgodb je prav gotovo RIBNIŠKI 
PASIJON, ki se bo letos pisala že deseto leto zapored in je v 
tem času povezala več ljudi, župnij in občin. Morda se komu zdi 
malo čudno, da že pred božičem pišemo o pasijonu, vendar če 
želimo, da nam uspe izpeljati 10. Ribniški pasijon, so potrebne 
intenzivne priprave. V letu 2016 imamo v načrtu izpeljati štiri 
uprizoritve, zato k sodelovanju pri tem 
jubilejnem dogodku vabimo res VSE! 
Tiste, ki ste kadarkoli že sodelovali pri 
Ribniškem pasijonu, tiste, ki že dlje časa 
razmišljate o sodelovanju, vendar ste 
vedno našli kakšen ‘dober’ izgovor in 
tudi tiste, ki o sodelovanju pri Ribniškem 
pasijonu razmišljate v tem trenutku. Pogumno in brez skrbi 
oddaj svojo prijavo za sodelovanje na spletni strani www.
ribniskipasijon.si, kjer si lahko o Ribniškem pasijonu prebereš 
še veliko več, dodatne informacije pa dobiš tudi na telefonu 051 
206 572 (Helena). Prav tako novicam o Ribniškem pasijonu 
lahko slediš preko Facebooka, če všečkaš stran Ribniški pasijon.

V upanju, da se srečamo in spoznamo, vas lepo pozdravljamo!
Koordinatorji Ribniškega pasijona 2016

Ribniški pasijon 
(skoraj) nič ne 
vzame, ampak 

veliko da!
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Branje v jesenskih odtenkih
Pripravila: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka

Minila sta dva meseca in ponovno se vam oglašamo z Novič-
kami iz knjižnice. V deželo se je tiho prikradla jesen in odela 
naravo v nešteto barv. Tudi na knjižnih policah se je znašlo 
marsikaj zanimivega za daljše jesenske večere.

JULIA QUINN
Ženinova skrivnost

Sir Richard Kenworthy ima manj kot mesec dni 
časa, da si najde ženo. Ve, da si izbirčnosti ne 
more privoščiti. Ko zagleda Iris Smythe-Smith, 
ki se na razvpitem družinskem koncertu skriva za 

violončelom, misli, da mu je uspelo. Iris je dekle, ki ni vpadljiva 
na prvi pogled, toda pod njeno zunanjostjo se skriva nekaj, zaradi 
česar ve, da je prava.
Iris Smythe-Smith je navajena, da jo podcenjujejo. Zaradi svetlih 
las in zadržanega vedenja je neopazna. Zato je sumničava, ko sir 
Richard Kenworthy prosi, da ju predstavijo. Dvori ji in se do nje 
obnaša kot moški, ki se zaljublja. Ampak Iris ni povsem prepričana, 
ali je to res. Ko med snubitvijo ogrozi njeno čast in sta prisiljena v 
poroko, Iris posumi, da Richard nekaj skriva.

JUDE DEVERAUX
Do konca dni

Za Hallie Hartley, mlado fizioterapevtko, ki se je 
odpovedala skoraj vsemu – celo ljubezenskemu 
življenju – zaradi svoje lepe svetlolase polsestre 
Shelly, je življenje vse prej kot lahko. Ko ji skriv-

nostni sorodnik zapusti hišo na Nantucketu, brez razmišljanja zbe-
ži na čudoviti otok.
Vendar pa so se nove težave že naselile v Halliejino sobo za goste 
v obliki njene najnovejše stranke – privlačnega mladega Jamesa 
Taggerta, ki se je poškodoval na smučanju. Njegova pozornost jo 
izvabi iz lupine. Vendar pa Jamie skriva temno skrivnost in muči-
jo ga nočne more, ki jih lahko prežene le njena prisotnost. Hallie 
posumi, da se za njegovo poškodbo skriva več, kot je pripravljen 
priznati. V prekrasni hiši, v kateri prebivata tudi duhova, ki se rada 
igrata ženitna posrednika, Jamie in Hallie razpredeta brezčasne 
skrivnosti svojih src in zelo posebno zgodbo prave ljubezni, ki bo 
trajala do konca dni.

DAVID LAGERCRANTZ
Dekle v pajkovi mreži

Mikael Blomkvist že dolgo ni napisal res dob-
re zgodbe, poleg tega pa je njegov časopis Mil-
lennium zamenjal lastnika. Potem ga nekega 
večera pokliče mladenič, ki trdi, da ima obreme-

nilne informacije o ameriških obveščevalnih službah in da je bil v 
stiku z osupljivo mlado hekerko – in novinar niti malo ne dvomi, 
da ima v zgodbi prste vmes nekdo, ki ga pozna vse preveč dobro. 
Toda Lisbeth Salander ima kot vedno za to dober razlog in svoje 
načrte. Mikael in Lisbeth raziskujeta vohunsko zaroto, v kateri lov-
ke kriminalcev segajo do obveščevalnih služb v ZDA. In nekdo ju 
je pripravljen tudi ubiti, da bi ju utišal. V tem razburljivem trilerju 

genialna hekerka in raziskovalni novinar starega kova znova zdru-
žita moči v nenavadno in nezlomljivo zavezništvo, zaradi katerega 
je trilogija, po kateri so posneli tudi filme, dosegla 80 milijonov 
prodanih izvodov po vsem svetu.

KEN FOLLETT
Rob večnosti

Follettova trilogija spremlja junake petih različ-
nih družin – valižanske, angleške, nemške, ruske 
in ameriške – na njihovi poti skozi 20. stoletje. 
Po obeh svetovnih vojnah prvega in drugega dela 

v tretji knjigi nastopi najbolj viharno obdobje - čas velikanskih 
družbenih, političnih in gospodarskih sprememb od šestdesetih 
do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pisatelj prepleta osebne 
zgodbe junakov z najodločilnejšimi dogodki te dobe: od gibanja 
za državljanske pravice, političnih atentatov, vojne v Vietnamu in 
posledičnih protivojnih demonstracij do padca berlinskega zidu, 
kubanske krize, afere Watergate in rojstva rokenrola. Pred očmi 
bralcev tako košček za koščkom raste domnevno znani svet, ki pa v 
Follettovi mojstrski govorici zažari v povsem novi luči.

GAYLE FORMAN
Če ostanem

Zadnje, česar se sedemnajstletna čelistka Mia 
spomni, je, da je v avtu s svojo družino. Ne ve za 
nesrečo. Spomni se le tega, kar se je zgodilo za-

tem, ko je opazovala svoje lastno poškodovano telo, ki so ga re-
ševalci vlekli iz razbitin. Trudi se, da bi dojela, kaj se dogaja, kaj je 
izgubila in sprejeti mora strašno odločitev. Bo sledila očetu, mami 
in bratcu ali bo zbrala moč, da nadaljuje tam, kjer se je zanje vse 
končalo? Pretresljiva in topla zgodba, ki z bralcem ostaja še dolgo 
potem, ko odloži knjigo.

RUDI BEISER
Užitne divje rastline

Rastline v naših gozdovih in vodah ter na travni-
kih so večinoma užitne. Številne so celo izjemno 
okusne in aromatične, poleg tega pa vsebujejo 
najrazličnejše za zdravje koristne učinkovine. 

Uporabne so kot začimbe, osnova za slastne juhe in solate ali za 
pripravo okusnih zelenjavnih prilog, narastkov in celo posladkov. 
V knjigi najdete opise 150 rastlinskih vrst in njim podobnih neužit-
nih ali strupenih dvojnic s 620 fotografijami in risbami za njihovo 
zanesljivo prepoznavanje. Ravno tako boste našli osnove nabiranja 
divje rastočih rastlin, njihovo pripravo in konzerviranje ter razvr-
stitev rastlin po obliki njihovih listov za celoletno nabiranje. Na 
voljo je tudi 98 preizkušenih receptov za pripravo slastnih jedi ter 
nasveti za zdravilnost rastlin in opozorila o nevarnostih. Na koncu 
knjige je še koristen dodatek: koledar nabiranja listov, cvetov, ste-
bel, plodov, semen in korenin ter drugih podzemnih delov.

S tem zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Vsi otroci 
med 4. in 6. letom starosti ste lepo vabljeni na pravljične 
urice, ki se bodo pričele v oktobru.
Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje jeseni. 
Radi in lepo se imejte ter nasvidenje do prihodnjič!



Matt HoyerMatt Hoyer

Vljudno vabljeni v dvorano Gasilskega društva Sodražica na odprtje razstave 

Amerikanec na obisku v stari domovini 
v sredo, 28. oktobra 2015, ob 19. uri.

Matija Arko (Sodražica 1891–Cleveland 1960), po domače Hojer, se je rodil v Sodražici in se že kot 
mladenič izselil v Ameriko. S seboj je v svet ponesel tudi veselje do glasbe, ki je postala pomemben del 
njegovega življenja. S svojo skupino Hoyer trio je postavil temelje t. i. »polka glasbe«, ki je zaradi 
privlačnosti prestopila etnične meje in pozneje dosegla vsesplošno popularnost.  

Občina Sodražica,
Trg 25. maja 3,
1317 Sodražica

Tel: 83 66 075
Faks: 83 71 004
E-pošta: obcina@sodrazica.si
Splet: www.sodrazica.si

Matija Arko 1891-1960

V počastitev občinskega praznika 
Občine Sodražica

Vas vabimo
v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 19. uri na slavnostno sejo 

Občinskega sveta v Športno dvorano Sodražica,
kjer bomo ob prijetnem kulturnem programu 

podelili občinska priznanja in 
nagrado za leto 2015. 

Program bodo obogatili:
 Komorni zbor Društva prijateljev glasbe Sodražica,

tolkalist Vid Ušeničnik in
Ansambel Roka Žlindre

Vabljeni!
župan

Blaž Milavec

Vabljeni na tradicionalni JAZZ VEČER, ki bo v soboto, 
24. 10., ob 20h v šolski dvorani v Sodražici. 

Band vam bo večer krasil s kvalitetno glasbo, vi pa 
boste ob svečkah, požirkih vina in slastn ih prigrizkih 

uživali pravo harmonijo!

VSTOP JE PROST, zaželeni so prostovoljni prispevki.
Lepo vabljeni!

KLUB HARMONIKARJEV URŠKA
IN OBČINA SODRAŽICA

vas v počastitev občinskega praznika vabita na 

13. revijo domačih ansamblov,

ki bo v nedeljo, 25. oktobra 2015, ob 17. uri 
v novi Športni dvorani Sodražica.

Nastopili bodo ansambli:

KLUB	HARMONIKARJEV	»URŠKA«
ANSAMBEL	PONOS,	LJUBLJANA
ANSAMBEL	JELEN,	CERKNICA

ANSAMBEL	ZAKRAJŠEK,	RIBNICA
ANSAMBEL	TOMAŽA	ROTA,	BLOKE

ANSAMBEL	RIBNIŠKI	PUŠELJC,	RIBNICA
ANSAMBEL	POGLED,	METLIKA

ANSAMBEL	AKORDI,	ILIRSKA	BISTRICA
ANSAMBEL	RUBIN,	NOVO	MESTO

ANSAMBEL	VASOVALCI,	BELA	KRAJINA
KVARTET	ZVON

Voditelj prireditve bo Vlado Komljenovič 
z Radia Univox.

VLJUDNO VABLJENI!


