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Druga plat medalje
Piše: Nina Pirc Vovčko, urednica

Še lansko leto sem bila prepričana, da živim v idilični zeleni vasici, 
to pomlad pa so se mi počasi odpirale oči: sprehod na bližnji hrib je 
razkril ostre črepinje ob poti in kup praznih pločevink v najbližjem grmu, 
med čemažem v bližnji soteski je posejano staro železo in strupene 
salonitne plošče, komaj kakšnih 500 m naprej pa z apnom pobeljena 
struga potočka. Zelena idila v moji vasi je v resnici grobo iznakažena. 
Ugotovitve čistilne akcije, ki so jo izvajali člani TD Sodražica, pričajo, da 
je drugod po naši občini zelo podobno.

Pa kaj nam je, se sprašujem. Nam je vseeno za tisti gozd, potok, 
sotesko? Za otroke, ki bodo tam nabirali rožice, za živali, ki si bodo 
porezale tačke ob črepinjah? Nas nič ne skrbi strup, ki se iz odpadkov 
sprošča v zemljo, v podtalnico? Se nam ne ljubi 
poiskati malce skrbnejšega načina, da se znebimo 
smeti? Nimamo časa? Nimamo znanja? Smo še kar 
naivni? Ali tako pač sproščamo jezo, se maščujemo, 
kljubujemo? Verjetno ima vsak svoje razloge, vendar 
sem prepričana: (1) da s tem očitno kažemo na 
sovraštvo do vsega, predvsem pa do sebe, in (2) da 
se nam to že danes vrača kot bumerang.

Očitno je, da se kot družba soočamo z najrazličnejšimi alergijami, 
rakavimi obolenji, srčno-žilnimi boleznimi … Zakaj? Prepričana sem, da 
največji del težav izvira iz pomanjkljive skrbi, da ne rečem brezbrižnosti, 
do soljudi, do okolja. Tako ravnajo »taveliki« in nič boljši nismo »tamali«. 
Pa čeprav si prigovarjamo, da se »samo od mene ne bo nič poznalo«, in 
se tolažimo, češ, »kaj delajo šele drugi«. Mogoče res, če ne bi pozabljali 
na preprosto zakonitost: kapljica na kapljico da morje, smet na smet pa 
smetišče.

In pri vsem tem še verjamemo, da se imamo radi. Pa ni tako preprosto. 
Do neke mere in z izdatno pomočjo reklamnih letakov, ki prihajajo v 
naše nabiralnike, sicer poskrbimo za svoje udobje. A to je le ena plat 
medalje. Druga plat so naši odnosi in naše ravnanje z drugimi. Z ljudmi, 
živalmi, vrtom, gozdom, potokom. Zato med kritiziranjem sosedov, 
vpitjem na otroke, brcanjem mačke in stresanjem odpadkov v gozd ni 
bistvene razlike. Je le druga plat iste medalje, v kateri se zrcali naš odnos 
– do sebe.

Seveda smo se takšnega ravnanja nekoč naučili. Nekoč, nekje, ko je 
bila to naša edina možnost. Danes je drugače. Smo odrasli. In imamo 
izbiro. Res jo imamo. Izbiro. Med dobrim in slabim. Med ljubeznijo in 
sovraštvom. In med tisočimi odtenki nekje vmes. Dobrodošli v pomladi!

Danes smo 
odrasli. 

In imamo 
izbiro.
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STRATEGIJA LOKALNE SAMOUPRAVE, II. DEL ali
Kako je praksa drugačna od teorije v luči zapiranja določenih storitev pri nas
Piše: Blaž Milavec, župan

V prejšnjem Suhorobarju sem pisal o 
novi strategiji razvoja lokalne samouprave 
v Sloveniji. Pogled je šel skozi vsebino, ki 
predstavlja oris novega dokumenta, pred-
vsem pa sem poskusil poudariti nekatere 
pomembne vidike in še posebej načela, na 
katerih naj bi temeljila lokalna samouprava 
in iz katerih naj bi se črpala tudi energija za 
razvoj. Med drugim naj spomnim na glav-
ni usmeritvi pripravljajoče strategije, to 
sta decentralizacija in subsidiarnost. Da na 
kratko ponovim: prva pomeni prenos moči 
odločanja in posledično upravljanja iz ene-
ga ali nekaj velikih centrov proti več cen-
trom, ki so (enakomerno) razporejeni po 
deželi. Ali po domače, da se vse in o vsem 
vendarle ne odloča v Ljubljani, temveč še 
vsaj kje drugje. Poleg tega decentralizacija v 
širšem smislu pomeni tudi, da so določene 
službe, storitve itd. porazdeljene, kolikor 
se da, po državi in ne zgolj centralizirane 
v enem ali nekaj centrih. Druga usmeritev 
govori o tem, da se naj odloča o številnih 
stvareh na ravni, ki je bližja ljudem. Se pra-
vi, da se o čim več stvareh odloča na lokalni 
ravni. Ko bereš strategijo, se ti res lepo zdi, 
kako bo bodoča ureditev, v kolikor še ni, 
dobro funkcionirala. 

In potem se zaveš, da si doma v Sodra-
žici, kjer imamo sicer celo svojo občino pa 
šolo, župnijo, zdravstveni dom, veliko trgo-
vino, kar nekaj gostiln, predvsem pa pošto 
in banko. Praktično vse, kar potrebuješ. V 
bistvu sta decentralizacija in subsidiarnost 
pri nas že realnost. In to še pred sprejetjem 
nove strategije. Sploh pa nam je všeč to, 
kako smo »fajn«, da imamo 
vse to, ko marsičesa od tega 
ljudje v nekaterih občinah 
naše bližnje ali daljne sose-
ščine nimajo. A je žal potem 
prišel tudi tisti trenutek, ko 
smo se zavedli, da vseeno 
nismo tako »fajn«, da bi 
bila vsa ta ponudba sama po 
sebi umevna. Da se tudi nam 
dogaja, kar se je dogodilo našim sosedam 
pred nekaj leti. Začutili smo dejanski uči-
nek novih strategij. In to boli. Morda naš 
ponos še najbolj. Končno mogoče večine 
ne bo toliko prizadela izguba poštnih in 
bančnih storitev na domačem pragu, razen 
najbolj ranljivih skupin, kot so starejši in in-

validi. Tukaj se potem lahko vprašamo, kaj 
nam koristijo vse strategije o decentraliza-
ciji in policentričnem razvoju ali govorjenje 
o subsidiarnosti in enakomernem regional-
nem razvoju države, če nam firmi v lasti te 
iste države, pošta in NLB, zapirata vrata, 
ker se jima z nami pač ne splača ukvarjati 
tu, pri nas doma? Kako naj 
razvijamo naše kraje, če nam 
država sama odreka osnovno 
logistiko? Odgovor na takšna 
vprašanja se nahaja v neki dru-
gi strategiji – varčevalni ukrepi, 
in to na račun periferije. Da je 
ta varčevalna strategija prikrita 
centralizacija in koncentracija, 
nam govori več podatkov. To, 
kar se nam dogaja, se dogaja po celi državi 
na podeželju. Mnoge občine so že do sedaj 
izgubile tovrstne storitve, številne so v ena-
kem položaju, kot mi sedaj. Pa ne gre le za 
pošto in banko. Centralizirajo se ustanove 
in uradi. Tudi v Ribnici se je npr. zaprlo ne-
kaj uradov, ki so se selili v Kočevje ali obra-
tno. In potem se zapirajo tudi tam in se seli-
jo v Novo mesto ali v Ljubljano. Koncept je 
isti kot pri pošti in banki. Država združuje 
na področju zdravstva urgentne centre, po-
tem se pripravlja prenos lekarniške dejav-
nosti na državo, kar bi lahko spet pomenilo 
prikrito pripravljanje na koncentracijo te 
službe v večje centre itd. Razlog takšne po-
litike je povsem jasen. Z vidika racionaliza-
cije in varčevanja so takšni ukrepi povečini 
celo dobrodošli. Tudi pragmatično politič-
ni razlogi so jasni. Ker imamo krizo in ker 

je potrebno varčevati, ljudi, 
zlasti v večjih krajih in mestih 
(kjer je večina volivcev) lažje 
prepričaš za ukrepe centrali-
zacije, seveda zavite v celofan 
varčevalnih ukrepov, kot pa za 
zmanjševanje denarja za dolo-
čene pridobljene ugodnosti. A 
žal politika, ki slabi podeželje 
in krepi le urbani del države, 

dolgoročno ni uspešna politika. Ne, da se 
oddaljujejo določene storitve in odločanje 
od ljudi, ki ne živijo v centrih, s tem se žal 
oddaljujejo tudi visoko kvalificirana delov-
na mesta. In ravno ta delovna mesta zago-
tavljajo obstanek izobraženega kadra, zlasti 
mladih, na podeželju. S takšnim procesom 

se dejansko intelektualno siromaši pode-
želje. In to je zame večji problem kot sama 
izguba neke storitve. 

In če se vrnem v Sodražico, je ravno 
tako ozadje, kot sem ga omenil, ustvarilo 
tudi odločitev o zaprtju npr. poslovalnice 
banke pri nas. Vsebinsko takšen (sicer bolj 

diplomatski) je bil odgo-
vor predstavnika NLB na 
sestanku, ko smo poskušali 
spremeniti odločitev ban-
ke o zaprtju poslovalnice v 
Sodražici. A bil je še drugi 
del odgovora, da si naše po-
slovalnice niso želeli zapreti, 
saj vedo, da imajo ljudje tu 
dovolj denarja, samo v ban-

ko ga nočejo dati ... Po tem lahko zaključim 
le to, da smo se sami ali velik del nas odlo-
čili, da pač NLB ne potrebujemo. To je pa 
druga plat te medalje in je prav, da si znamo 
in zmoremo tudi sami sebi naliti čistega 
vina. V tej luči sicer zbode stavek, ki ga je 
po pripovedovanju izrekla neka občanka, 
ki, mimogrede, pridno koristi različne ob-
like pomoči, ki jih namenja za socialne pro-
grame ravno občina, da bi namesto banke 
in pošte raje zaprli občino. Če si ne zatiska-
mo oči, je rekla le to, kar si mnogi mislijo. 
Enostavneje se je namreč po otročje jeziti 
na »mamo«, da ni poskrbela za nas, ko se 
nam je zgodila krivica, kot znati pogledati 
resnici v obraz. Predvsem pa znati ločeva-
ti stvari in jih postavljati na mesta, ki jim 
gredo. Da ne bo pomote, o tem ne pišem, 
da bi kogar koli obtoževal ali celo prelagal 
krivdo in se izmikal odgovornosti, želim le 
odstreti tančico, ki po mojem mnenju zasti-
ra resnično sliko situacije, ki se nam je zgo-
dila. In to z namenom, da se zavemo, kje 
vse so razlogi za to situacijo. Predvsem pa, 
da bi lahko skupaj našli odgovore tudi za te 
probleme, pred katerimi smo in s katerimi 
se moramo, hočeš nočeš, (tudi) ukvarjati. 
In po mojem mnenju, ki pač ni nujno edino 
pravilno, se moramo najprej zavedati sebe 
in vsaj malo postati tudi »lokal patrioti« 
in ne vse gledati le skozi vidik »čiste koris-
ti«. Začeti se moramo postavljati zase. To 
ne pomeni le doma oz. v lastni občini, am-
pak tudi drugje. To pomeni tudi podpirati 
ljudi, ki zagovarjajo naše interese in nam s 
tem pomagajo ali bi nam utegnili pomagati. 

Politika, ki slabi 
podeželje in 

krepi le urbani 
del države, 

dolgoročno ni 
uspešna.

Kako naj 
razvijamo naše 
kraje, če nam 
država sama 

odreka osnovno 
logistiko?



4     SUHOROBAR                                                                                                            marec / april 2016
ŽUPANOVA STRAN

AKTUALNO

Da bi to zmogli, moramo najprej vedeti, kaj 
si sploh želimo. In za to moramo biti prip-
ravljeni dati tudi nek napor, sredstva, tudi 
žrtev. 

In da se sedaj vrnem na konkretni 
problem ter končam. Ne glede na take ali 
drugačne strategije menim, da Sodražica 
potrebuje tako banko kot pošto. In potre-
buje dobre storitve, ker, roko na srce, smo 
pač zahtevni in »vse lih ni dost’ dobru«. 

Zato so šla tudi prizadevanja občine, takoj 
ko smo bili obveščeni o namerah pošte in 
banke, v iskanje rešitev. Poštno dejavnost 
bomo v skladu z dogovori s Pošto Slovenije 
organizirali kot pogodbeno pošto, tako da 
bomo te storitve pridružili določenim dru-
gim, nekaj tudi novim ponudbam pri nas. 
V bistvu te storitve za občane ostajajo na 
istem nivoju, le v malo drugačni obliki. Os-
taja tudi večji del bančnih storitev v okviru 

pošte (preko Poštne banke). Občina pa po-
skuša zapolniti tudi vrzel, ki bo nastala z od-
hodom NLB. To žal ni lahka naloga, zato 
bo verjetno potrebno nekaj več potrpljenja 
in časa. Bo pa po zagotovilih pristojnih iz 
NLB ostal tako bankomat kot ponujena 
posebna storitev v obliki obiska na domu za 
tiste naše občane, ki sami ne zmorejo obi-
skati poslovalnic v Ribnici ali drugod.

Vodooskrba − projekt SORIKO
Pripravil: Vinko Čampa, vodja projekta za Občino Sodražica

Občane občine Sodražica obveščamo, 
da so se v okviru projekta Vodooskrba – 
SORIKO pričela dela na terenu. Z deli smo 
pričeli na odseku Podstene–Globel–ulica Na 
Pesek, in sicer iz dveh strani – v Podstenah 
proti Podklancu in od konca ulice Na pesek 
proti Sedlu. Uporabnike cest naprošamo, da 
upoštevajo cestnoprometno signalizacijo, saj 
so posamezni odseki zaprti s popolno zapo-
ro. Ob tem se vam zahvaljujemo za razume-
vanje. 

Trasa vodovoda fizično v večini prime-
rov poteka po javnih površinah. Tam, kjer 
tega ni bilo možno projektirati, so pridoblje-
ne ustrezne služnosti. Tudi v primeru, ko se 
posega na zemljišča ob trasi, to je predvsem 
pri odlaganju izkopanega materiala oz. ma-
teriala, ki se vgrajuje, na katerih ni ustreznih 
dovoljenj, zagotavljamo lastnikom, da se bo 
izvajalec del oglasil pri vas, da po končanih 
delih skupaj pregledate zemljišče in s svojim 
podpisom potrdite, da je zemljišče urejeno. 
Tudi tu vas naprošamo za razumevanje in se 
vam že v naprej zahvaljujemo.

Predmet projekta je zagotovitev oskrbe s 
pitno vodo na območju občin Kočevje, Rib-
nica in Sodražica. Z investicijo se bo zagoto-
vilo zanesljivo oskrbo z varno in zdravo pitno 
vodo, izboljšalo se bo hidravlične karakteri-
stike in priključilo nove prebivalce na javno 
vodovodno omrežje.

Poleg nihanja izdatnosti zajetij največjo 
težavo varni oskrbi s pitno vodo predstavlja 
kvaliteta vode na zajetjih, predvsem ob več-
jih deževjih. Večina vodnih virov je kraškega 
značaja, zaradi česar ob nalivih prihaja do 
vnosa glinenih frakcij v vodovodno omrežje. 
Poleg povišane motnosti vpliva na kvaliteto 
vode tudi mikrobiološka onesnaženost in 
potencialna prisotnost parazitov. Trenu-
tno se vse te slabosti sistema delno omilijo 
z dvema čistilnima napravami (Sodražica, 
Slovenska vas) s peščenimi filtri ter stalnim 
kloriranjem, ki pa ne pomenijo varne in traj-
ne rešitve. S tema čistilnima napravama ob 
večjem in intenzivnem deževju, ko motnost 
močno naraste, ni mogoče očistiti vode do 
zakonsko predpisane norme.

Zaradi občasno oporečne pitne 
vode na zajetjih se predvideva ustrezno 
čiščenje in obdelava vode, ki bo zagota-
vljala kvaliteto pitne vode na pipah upo-
rabnikov, ki je skladna z zakonodajo. 
Optimalni tlaki vode v cevovodih bodo 
zagotovljeni s primerno hidravlično 
ureditvijo sistema.

V okviru projekta bo zgrajeno 
65.570 m cevovodov, zgrajene bodo 3 
čistilne naprave za pripravo pitne vode, 
11 črpališč in 4 vodohrani. 

S tem bo 25.180 prebivalcev de-
ležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno 
vodo, na novo bo priključenih 1.378 
prebivalcev, od tega 364 prebivalcev na 
območju občine Kočevje in 1.014 pre-
bivalcev na območju občine Sodražica.

S projektom ni predvidenih novih 
vodnih virov, temveč se ohranijo ob-
stoječi vodni viri na sistemu Sodražica
-Ribnica-Kočevje. 

Ti vodni viri so:

•	 Vodni vir Blate
•	 Vodni vir Slovenska vas
•	 Vodni vir Podstene
•	 Vrtine Sodražica (S-3)

1. seja Sveta vaških odborov
Pripravil: Blaž Kovačič 

Dne 4. 4. 2016 je bila v sejni sobi Občine Sodražica 1. seja 
Sveta vaških odborov. Župan Blaž Milavec je predstavil pro-
gram financiranja. V proračunu ima 9 vaških odborov za delova-
nje na voljo v letu 2016 18.000 EUR in v letu 2017 12.000 EUR. 
Vloge posameznih odborov na občinsko upravo bodo potekale 
iz že vnaprej oblikovanega obrazca. Vloge se bodo podajale do 
30. septembra tekočega leta. Na seji so se člani Sveta seznanili z 
večjimi investicijami v občini, ki sta predvsem Izgradnja regio-
nalnega vodovoda, ki poteka od Podsten do občinske meje pri 
Malih Vinicah in je že v teku, in izgradnja rekonstrukcije mosta 
čez potok Bistrica v naselju Lipovšica, ki se bo predvideno za-
čela izvajati v drugi polovici letošnjega leta. Seznanili so se tudi 

z novimi predvidenimi komasacijami in sprejemanjem operativnega 
načrta odpadnih voda za občino Sodražica. 
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Dolžno ravnanje voznikov, preden se vključijo v promet na 
javno cesto 
Pripravila: Skupna občinska uprava, Medobčinski inšpektorat in redarstvo  

V spomladanskih in v jesenskih mesecih se začnejo bolj intenzivno izvajati dela na 
njivah in poljih pa tudi razna gradbena in druga dela, ki imajo za posledico, da inšpekcij-
ska in redarska služba v tem delu leta evidentira tudi večje število nepravilnosti oziroma 
kršitev cestnih predpisov. S ciljem preventivnega ukrepanja v nadaljevanju predstavljamo 
zakonske določbe in posledice nepravilnega ravnanja voznikov vozil ter kmetijske in dru-
ge mehanizacije. 

Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS št. 
109/10, 48/12, 36/14, 46/15) v tretjem 
odstavku 5. člena določa: »Preden se vklju-
či v promet na javni cesti s kolovozne poti, 
nekategorizirane ceste, individualnega 
priključka, območja izvajanja del ali druge 
zemljiške površine, mora voznik odstraniti 
z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesna-
žilo vozišče.« Za kršitev navedenega člena 
je neposredno odgovoren voznik, in sicer 
se posameznik za prekršek kaznuje z globo 
1000 €, pravna oseba pa se lahko kaznuje z 
globo 4000 €, njena odgovorna oseba pa z 
globo 1000 €.

Pomen v 5. členu uporabljenih izrazov 
je določen v 2. členu ZCes-1, in sicer: 

Javna cesta je cesta, ki jo država ali obči-
na, v skladu z merili za kategorizacijo javnih 
cest, razglasi za javno cesto določene kate-
gorije in jo lahko vsak prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi z zakonom 
in drugimi predpisi. Javna cesta je tudi ces-
ta, ki je kategorizirana v sosednji državi in 
deloma poteka po ozemlju Republike Slo-
venije, pri čemer v zvezi z zagotavljanjem 
odvijanja prometa po cesti obstaja medna-
rodnopravna obveznost Republike Slove-
nije (skupna javna cesta). 

Nekategorizirana cesta, ki se uporablja 
za javni cestni promet, je vsaka prometna 
površina, na kateri se opravlja promet na 
način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem 

zakonom in predpisom, ki ureja pravila ce-
stnega prometa, določi lastnik ali od njega 
pooblaščeni upravljavec.

Individualni priključek je cestni pri-
ključek na cesto, namenjen dostopu do 
posameznih stanovanjskih stavb z največ 
štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih 
površin.

Izraz »cestni promet« pa je določen v 
2. točki 1. odstavka 3. člena Zakona o pravi-
lih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 109/10, 
57/12, 63/13), in sicer je to promet vozil, 
pešcev in drugih udeležencev cestnega pro-
meta na javnih cestah in nekategoriziranih 
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni pro-
met.

Zaradi neupoštevanja določbe tretjega 
odstavka 5. člena ZCes-1 prihaja do vnosa 
zemlje ali blata na vozišče ceste. Onesnaže-
na cesta ob jutranji rosi, megli ali ob dežju 
postane spolzka, zavorne razdalje pa se pri 
isti hitrosti na mokrem in spolzkem vozišču 
bistveno podaljšajo. Vse skupaj pa lahko 
kaj hitro vodi v prometno nesrečo ali v zdrs 
vozila s ceste.

Določba tretjega odstavka 5. člena 
ZCes-1 ni samo birokratska ovira in obre-
menitev tistemu, ki izvaja delo na kmetij-
skih površinah, ali druga dela na in ob cesti, 
ki imajo lahko za posledico vnos zemlje in 
blata na javno cesto, temveč je v prvi vrsti 
namenjena njegovi lastni varnosti. Zaradi 

onesnažene ceste pa nič hudega sluteči vo-
znik, ki se pravilno pripelje po cesti, v dobri 
veri, da je ta varna, izgubi nadzor nad svo-
jim vozilom ter trči v traktor ali drug kme-
tijski stroj, ki se v tem trenutku vključuje v 
promet na cesto.

Zato pozivamo voznike, da, preden se 
vključijo v promet na javno cesto s kolovo-
zne poti, nekategorizirane ceste, individu-
alnega priključka, območja izvajanja del ali 
druge zemljiške površine, preverijo svoje 
vozilo ter po potrebi z njega očistijo zemljo 
in blato. 

Istočasno pojasnjujemo, da so vsa 
uvodoma navedena dela, ki imajo lahko 
za posledico vnos zemlje in blata na ces-
to, predvidljiva, in jih lahko vsak voznik, 
kmetovalec ali pa investitor gradnje pred-
vidi vnaprej. Zato lahko vsak, ki ve, da bo 
v naslednjih dneh opravljal takšna dela, pri 
upravljavcu ceste pravočasno pisno zaprosi 
za začasno označitev nevarnega mesta, ki 
bo nastalo na cesti, s predpisano prome-
tno signalizacijo ter na ta način poskrbi za 
lastno varnost in za pravilno in pravočasno 
seznanitev drugih udeležencev v prometu, 
da posamezen odsek ceste zaradi vnosa 
zemlje in blata na cesto ni varen. Po kon-
čanih delih se vozišče ceste počisti, in ko je 
nevarnost v celoti odpravljena, se umakne 
tudi začasna prometna signalizacija.

Glede na vse navedeno bo inšpekcij-
ska in redarska služba v spomladanskih in 
jesenskih mesecih izvajala tudi poostren 
nadzor nad ravnanjem voznikov.                                                                                     

                                                                                       

Razvojni center Kočevje Ribnica že vrsto let v 
sodelovanju z Občino Sodražica izvaja različne 
programe za podjetniško podporo. V prihodnje 
želimo to sodelovanje še nadgraditi in približati 
uporabnikom z vzpostavitvijo mobilne vstopne 
točke VEM. VEM točka bo pričela delovati 5. 
maja 2016 v sejni sobi Občine Sodražica in bo 
v nadaljevanju na omenjeni lokaciji gostovala 
vsak prvi četrtek v mesecu od 8.00 do 11.30. Vabljeni.

•	svetovanje pred registracijo 

s.p. ali d.o.o.
•	postopek ustanovitve s.p. in d.o.o.

•	postopek zaprtja s.p.
•	vnos sprememb v poslovni/sodni register

•	prijava in odjava zaposlenih 

v socialna zavarovanja (M1, 

M2, M3, M12)
•	pridobitev informacij o aktualnih razpisih (viri financiranja poslovanja)

Mobilna vstopna točka VEM bo podjetnikom in ostali zainteresirani 
javnosti omogočala naslednje brezplačne storitve:

Točka VEM tudi v Sodražici
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Dobrodelna akcija Lions kluba Ribnica – Pomagajmo za 
življenje z defibrilatorji
Pripravila: Alojzija Zakrajšek, predsednica LK Ribnica

Po več kot štirih me-
secih priprav in samega 
izvajanja akcije Poma-
gajmo za življenje smo 
člani Lions kluba Rib-
nica poslanstvo našega 
delovanja predstavili 
širši javnosti na dobro-

delnem koncertu v soboto, 12. 3. 2016, v 
Športnem centru Ribnica. Ves čas izvajanja 
akcije smo intenzivno sodelovali s pred-
stavniki krajevnih skupnosti, gasilskih dru-
štev in zlasti naših podpornikov županov 
občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok 
in Velike Lašče. Ljubiteljska 
kultura, združena s profesio-
nalno, je ponudila vrhunske 
umetniške užitke. Sodelovali so 
Folklorna skupina Velike Laš-
če, Tamburaški orkester Sodra-
žica, Folklorna skupina Grma-
da, Ljoba Jenče, Nonet Vitra 
in Prifarski muzikanti. Pove-
zovalec prireditve Medard Pu-
celj je poskrbel za hudomušno 
igrivost in negovanje bogastva 
ribniškega narečja.  

Prireditev je bila del akcije, 
s katero je Lions klub Ribnica 
s pomočjo donatorjev zbral 
zadostna sredstva za nakup 
več kot deset defibrilatorjev 
(AED) in tako presegel pla-
niran finančno zelo zahteven 
projekt, vreden več kot 22.000 
EUR. AED je aparat, ki rešuje 
življenja, ko ponovno požene srce. Pouda-
riti moramo, da obstajajo zvesti donatorji, 
ki ob vsaki humanitarni akciji nesebično 
priskočijo na pomoč. Seznam donatorjev 
je dolg. Na njem je več kot 70 donatorjev, 
zato bom na prvem mestu omenila tri, ki 
so praktično kupili kar štiri aparate: dva 
INOTHERM d.o.o. pod vodstvom direk-
torice Verice Šenk, z namenom namestitve 
enega v občini Ribnica in drugega v občini 
Loški Potok. Za več kot enega je prispe-
valo denar podjetje YASKAWA RISTRO 
pod vodstvom direktorja in ustanovnega 
predsednika Lions kluba Ribnica Huber-
ta Koslerja. LESOJ d.o.o. z direktorjem 
Jožetom Oražmom je podaril defibrilator 
domačemu kraju Rakitnici. Z dosedanjo 

akcijo so se pokrile zastavljene prioritetne 
potrebe za nabavo AED v občini Ribnica 
za Grčarice, Rakitnico, Sv. Gregor in Veli-
ke Poljane, v občini Velike Lašče za Turjak 
in Rob, v občini Sodražica za Sodražico in 
Goro, v občini Loški Potok pa za Hrib in 
Podpresko. Akcija zbiranja sredstev še ni 
zaključena, ker je v širši skupnosti občin še 
več potreb po AED. V načrtu je vključitev 
aparatov v javno mrežo AED ter povezava 
z nujno medicinsko pomočjo (112) in pr-
vimi posredovalci pomoči na terenu. Ak-
cija se bo zaključila s pomočjo Iniciative 
za AED z usposabljanjem čim širšega kro-

ga ljudi na terenu, otrok v višjih razredih 
osnovnih šol ter prvih posredovalcev, ki 
bodo tudi neposredno povezani z dispe-
čerskimi centri prve pomoči. Za ustrezno 
usposabljanje pa bo LK Ribnica kupil tudi 
lutko s šolskim defibrilatorjem.

 S svojo prisotnostjo so prireditev po-
častili visoki gostje, naj izpostavimo pred-
vsem guvernerja Zveze Lions klubov Di-
strikt 129 Slovenija Branka Dolenca, ki je 
vsem prisotnim v svojem govoru nazorno 
pojasnil poslanstvo delovanja Lions klu-
bov. Povabilu so se odzvali člani botrske-
ga društva Novo mesto ter prijateljskega 
društva Trebnje in Novo mesto.

Po himni Lionsov, v izvedbi Noneta 
Vitra, je guverner Distrikt Slovenija pode-

lil priznanja zaslužnim članom kluba. Pri-
znanje sta prejeli Olga Tanko za aktivno 
sodelovanje in predano vodenje kluba v 
preteklem letu ter Mirjam Trdan za vode-
nje dobrodelnih prireditev v zadnjih treh 
letih ter uspešnem zbiranju donatorskih 
prispevkov. Alojziji Zakrajšek, ustanovni 
članici in aktualni predsednici, je guverner 
podelil priznanje za uspešno vodenje kluba. 
S strani predsednice LK Ribnica je prizna-
nje prejela Duška Hočevar Mihelič, tajnica 
in aktivna članica na področju obveščanja 
javnosti o naših dobrodelnih aktivnostih. 
Nevenka Turk Kraljič sicer ni članica kluba, 

prejela pa je posebno priznanje za občane z 
večkratnim izkazanim čutom za dobrodel-
nost in pomoč pri organizaciji dobrodelne-
ga koncerta.

Še dolgo v noč so ob sproščenem pogo-
voru ob vrhunskih slaščičarskih stvaritvah 
pridnih rok članic ribniškega kluba in dru-
gih podarjenih dobrotah ter dobri kapljici 
donatorjev uživali življenje dobri ljudje, 
združeni s skupno željo – »Pomagati za 
življenje z defibrilatorji«.

Pripis: Akcija še poteka, tako da lah-
ko podjetja, zasebniki ter občani še vedno 
darujete z nakazilom na račun Lions kluba 
Ribnica št.: SI56031141012788733, sklic 
12-03-2016, za kar se vam že vnaprej iskre-
no zahvaljujemo.
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Cerarjeva koalicija brez idej
Piše: Jože Tanko, poslanec SDS

Po letu in pol dela 
Cerarjeve ekipe bi mo-
rali na mizi že imeti 
kakšen zahtevnejši do-
kument. Žal čas teče, 
reform, potrebnih zako-
nov ali drugih aktov pa 
ni in ni.

Resda beležimo gospodarsko rast, s ka-
tero se hvalijo predsednik vlade in njegovi 
ministri, a ta ni posledica njihovih ukrepov, 
ampak je predvsem zasluga prodornosti izvo-
znega gospodarstva, investicij gospodarstva, 
deloma pa tudi zasebne potrošnje. Vladnih 
investicij, kljub temu da so vse dosedanje vla-
de z njimi dvigovale gospodarsko rast, skoraj-
da ni več, pa tudi črpanje EU sredstev počasi 
usiha. Kar pomeni, da ni zaznati praktično 
nobene »dodane vrednosti« Cerarjevega 
vladanja. Zadnje mesece nas vlada razveselju-
je predvsem s kadrovanjem. Njihovi kadri na 
DUTB in SDH nas obogatijo s kakšno prepo-
ceni prodajo (npr. Adria Airways, Paloma), 
projektno ustanovljenim nizko kapitalskim 
»ad hoc« skladom iz davčnih oaz, pa z naku-
pom zavoženih zasebnih podjetij (npr. Sava 
Turizem) itd., vlada pa še z ustanavljanjem 
novih državnih podjetij, za katera zagotavlja 

visoke zneske ustanovnega kapitala (za Slo-
venski gozd 40 mio. €, za 2TDK pa kar 200 
mio. €). Skratka, vlada krepi državno lastni-
no, ki je glavni vir korupcije, pranja denarja 
in kaznivih dejanj, in iz katere črpajo privile-
girane elite in ozadja. Velika večina njih ima 
politično poreklo še v bivši državi.

Največ kar zmore Cerarjeva vlada, je 
kakšna draga študija, s katero si kupuje čas in 
opravičuje neaktivnost.

Ta mesec smo poslanci SDS med dru-
gim predlagali tudi dva zakona, s katerima 
smo predlagali nujne investicije na področju 
prometa – cestnega in železniškega. Zakona 
opredeljujeta prednostne koridorje, s ka-
terimi bi skrajšali prometne poti, izboljšali 
prometno varnost, zagotovili enakomernejši 
razvoj države. Marsikateri odsek na teh kori-
dorjih je potrebno samo posodobiti, odpravi-
ti ozko grlo, dokončati, odpraviti kakšno ma-
lenkost, druge je potrebno na novo umestiti v 
prostor, zgraditi obvoznice itd.

V tem programu sta tudi cesti Ljublja-
na–Petrina, na kateri je potrebno posodobiti 
promet mimo Ribnice, Velikih Lašč, Kočevja 
in predvsem Škofljice (umestiti in zgraditi 
obvoznice) in povezava od priključka na AC 
pri Novem mestu preko Kočevja, Ribnice, 

Sodražice in Cerknice do priključka na AC 
pri Uncu ter dokončanje proge do Kočevja, 
za kar se kljub naporom že nekaj let ni uspelo 
zagotoviti dovolj finančnih sredstev.

Do zdaj smo se vedno soočali z odgovori 
vlade, da naši predlogi niso celoviti in siste-
matični, da ni denarja, da je proračun omejen, 
čeprav tej vladi do zdaj ni bil noben problem 
zagotoviti denarja za banke, za dokapitaliza-
cije državnih podjetij, za migrante in nastani-
tvene centre, za birokratske projekte in še za 
kaj. Naša ocena je, da je denarja, ki se zbira v 
proračunih ali je na razpolago na drugih virih, 
dovolj. Za gradnje in posodobitve se lahko 
nameni del dobička vseh gospodarskih družb 
v večinsko državni lasti s področja prometa in 
logistike (DARS, SŽ, Luka Koper, DRI, Kon-
trola zračnega prometa), lahko se nameni 
nadomestila za služnosti, uporabnine za rabo 
infrastrukture, lahko so vir obstoječe konce-
sije in del trošarin za goriva in del kazni za 
prometne prekrške. Na razpolago pa so tudi 
sredstva EU skladov in EU proračuna.

Žal je koalicija brez posebnih utemelji-
tev oba naša zakona zavrnila in posodobitve 
bodo morale počakati na boljše čase.

Zdaj so prioriteta migranti in predvsem 
tvit Janeza Janše.

 

Več demokracije za bolj normalno Slovenijo
Piše: Ljudmila Novak, predsednica NSi

Evropa in Slo-
venija sta se znašli 
v viharnih časih. Po 
finančni in gospo-
darski krizi smo se 
prisiljeni soočiti še z 
milijoni migrantov in 
terorističnimi napadi 

v srcu Evrope. Vojna v Siriji in krutost Islam-
ske države sta z domov pregnali milijone lju-
di. Ob pogledu na jokajoče otroke nihče ne 
more ostati ravnodušen. Vsakemu sočutne-
mu človeku se postavi vprašanje, kako poma-
gati tem ljudem. Osebno se mi je ob solidar-
nosti vedno zastavljalo tudi vprašanje, koliko 
ljudi lahko sprejmemo, kje jih nastaniti in kaj 
njihov prihod pomeni za varnost Slovenije. V 
NSi smo že večkrat zahtevali odgovore vlade 
o tem, kje in koliko migrantov bo nastanje-
nih, a jasnega odgovora žal še nismo dobili. 

Kljub naši solidarnosti moramo paziti na 
to, da zaradi pomoči drugim ne postavimo 
pod vprašaj naše ekonomske, zdravstvene in 
socialne varnosti. Prav tako nas izkušnje iz 
Nemčije in drugih evropskih držav, kjer so 

»multi-kulti« projekti spodleteli, opozarjajo, 
da je treba biti pri integraciji tujcev zelo pre-
viden. Trenutno je balkanska migrantska pot 
prekinjena. Vsi upamo, da bo makedonsko-
grška meja sedaj, ob začetku pomladi zdrža-
la pritisk. A problema s tem še nismo rešili. 
Vojna v Siriji in okoliških državah še traja, 
razmere so negotove. Krščanski demokrati 
vidimo rešitev v tem, da ljudem pomagamo 
čim bližje njihovi domovini. Tam je potreb-
no vzpostaviti mir in jim pomagati pri obnovi 
porušenih domov. Nobenega dvoma ni, da 
evropska ideja še živi, a potrebnega bo veliko 
truda in iskrenega pogovora, da bomo Evrop-
sko unijo odprtih meja in svobode ohranili 
našim otrokom in vnukom.

Tudi Slovenija je pred pomembnimi od-
ločitvami. Razmajano gospodarstvo, nepra-
vičnost in vedno večje razlike med revnimi in 
bogatimi so načele naše medsebojne odnose. 
Veliko ljudi mi pravi, da si želijo predvsem to, 
da bi živeli v normalni evropski državi, kjer 
sta pridnost in pošteno delo nagrajena.

Vlada Mira Cerarja je mnogim veliko 
obetala, a resničnih problemov ne uspe ali pa 

ne želi rešiti. Čistega vina pa si moramo na-
liti tudi na strani slovenske politične pomla-
di. Dejstvo je, da potrebujemo bolj korektne 
medsebojne odnose, več demokratičnosti pa 
tudi verodostojne ljudi z vizijo, ki bodo znali 
in zmogli v javnosti zastopati naše vrednote. 
Le na ta način bomo pri ljudeh znova pridobi-
li potrebno zaupanje za pomembne družbe-
ne reforme, ki bodo normalizirale našo ljubo 
Slovenijo. Demografske spremembe so neu-
smiljene in pokojninski in zdravstveni sistem 
bijeta plat zvona. Če se primerjamo z neka-
terimi najuspešnejšimi evropskimi državami, 
pridemo tudi do sklepa, da imamo v Sloveniji 
izrazito previsoke davke in socialne prispev-
ke, prav tako pa tudi preveč predpisov, ki so 
sami sebi namen.

Kot predsednica Nove Slovenije in kr-
ščanska demokratka želim povezovati ljudi, ki 
Sloveniji želijo dobro ter hočejo s poštenim 
delom našim otrokom zagotoviti lepšo priho-
dnost. Za uresničitev te zaveze se bom z vsem 
srcem trudila tudi v prihodnje.
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Kmetijstvo v Sodražici, 2. del
IZZIVI SEDANJOSTI
Pripravila: Nina Pirc Vovčko; foto: www.bullhorn.nationofchange.org

V prejšnji izdaji Suhorobarja smo pisali, kako smo bili v zadnjih 200 letih priče zatonu 
kmetijstva v naših krajih. Danes je trend obrnjen, saj zaradi skrbi za zdravje in okolje 
pričenjamo ponovno ceniti lokalno kmetijstvo in kmete. 

O izzivih, pred katerimi stojimo mi in kmetovalci danes, so za Suhorobarja razmišljali:

NIZKA SAMOOSKRBA 
SKRBI

Razvoj gospodarstva je pri našem kme-
tijstvu terjal svoj davek, saj so se ljudje pre-
usmerili v druge panoge, oskrbo s hrano pa 
vedno bolj prepuščali posrednikom, trgovi-
nam. Danes pri nas in drugod po Sloveniji 
postajamo priče zaskrbljujoči odvisnosti od 
uvoza. Janko Debeljak in Ernest Pirnat po-
vesta, da je bila še pred 30 leti samooskrba v 
naši skupni državi skoraj 100-odstotna, da-
nes je komaj 30-odstotna. V Evropi smo po 
stopnji samooskrbe na dnu lestvice. »To je 
zaskrbljujoč podatek,« pove Pirnat, »saj že 
stara modrost pravi, da narod, ki ni samo-
oskrben, tudi ni popolnoma neodvisen.«

»Ko smo na takratni Občini Ribnica 
delali izračune, smo imeli v naših krajih toč-
no toliko površine, kot je je bilo potrebne 
za prehrano ljudi, ki so tukaj živeli,« doda 
Peter Levstek. »Današnje stanje je zaskr-
bljujoče z vidika, da smo opustili ogromno 
obdelovalnih površin in se težko dokop-
ljemo nazaj na zadovoljivo stopnjo samo-
oskbe. Vendar bi bilo to po mojem mnenju 
veliko bolj varno, saj nikoli ne veš, do česa 
vse lahko pride.«

RAZDROBLJENOST 
PARCEL IN ZARAŠČANJE

Janko Debeljak pojasnjuje, da je naj-
večja ovira našega kmetijstva velika razdro-

bljenost parcel, ki nam ostaja kot posledica 
zgodovinskega dogajanja: »Včasih so bile 
kmetije obvladljive velikosti za ročno delo, 
danes pa je prisotna tehnologija, ki zmore 
bistveno več. Potreben bi bil revoluciona-
ren poseg, ki bi te male parcele združil v 
celoto.« Današnji kmet potrebuje veliko 
površino in sodobno tehnologijo, se stri-
njajo sogovorci.

Po Debeljakovih besedah je v Slove-
niji veliko preveč pasivnega premoženja, 
tj. gozdov in travnikov, ki se jih lastniki 
oklepamo zaradi varnosti, »za vsak pri-
mer«. Pretežni del zaviranja sprememb in 
napredka se po njegovih izkušnjah dogaja 
ravno zaradi iskanja soglasij na eni strani, 
na drugi pa zaradi pomanjkanja volje, tar-
nanja in kritiziranja.

»V evropskem merilu je slovenski kmet 
s 6,5 hektari majhen in je med najbolj ogro-
ženimi glede zaraščanja površin,« Debelja-
kovo razmišljanje dopolni Ernest Pirnat, ki 
dodaja, da je »gojenje travniških površin 
ali celo zaraščanje le-teh z grmovnicami 
negospodarno«. Lastnikom kmetijskih po-
vršin svetuje, naj razmislijo o možnosti mi-
nimalne najemnine, v kolikor pride do njih 
občan z idejo, da želi posejati žito, zasaditi 
večji sadovnjak ipd.

Debeljak je prepričan, da moramo vsi 
aktivno pristopiti k reševanju lastniške 
problematike: »Prihodnost marsikatere-
ga kmetovanja je odvisna od zdravstvene-
ga stanja najstarejšega družinskega člana. 

Mlajši odnehajo, saj imajo do zemlje dru-
gačen odnos.« Prihodnost našega kmetij-
stva je torej odvisna od lastnikov in tudi od 
politike, njenih spodbud in nagrajevanja. 
»Tega vsaj do leta 2020 ne bo,« je prepri-
čan Debeljak. »Do takrat so predvideni 
mehki državni ukrepi, ki težijo k ohranja-
nju tega stanja. Eden takih je tudi komasa-
cija na Gori, kjer je šlo za drago združeva-
nje zemljišč, s katerimi pa ljudje na žalost 
ne vedo, kaj početi, in tako od teh parcel ne 
bo nič.«

Če hočemo napredovati, se mora vsak 
pri sebi vprašati, kaj je pripravljen narediti 
za lastno kmetijstvo, za svoje zemljišče, in 
prevzeti odgovornost. Pridelovanje lastne 
zelenjave in sadja je po Debeljakovih be-
sedah v redu, saj s tem vsak poskrbi, da bo 
imel zdravo hrano, vseeno pa ne zmore sam 
poskrbeti za vso površino. Potrebno je raz-
misliti, kaj bo naredil s tem.Ernest	Pirnat, svetnik, prof. 

geografije in sociologije
Janko	Debeljak, kmetijski 

svetovalec
Peter Levstek, nekdanji 

referent za kmetijstvo Občine 
Ribnica, največji kmetovalec 

na Gori Kmetovalci, čebelarji, vrtičkarji 
in ostali ljubitelji narave 

vabljeni na obči posvet

KMETIJSTVO	V	
SODRAŠKI	DOLINI	–	

DA	ALI	NE?	

Pogovarjali se bomo o tradiciji, 
trenutnem stanju in razvojnih 
možnostih kmetijske panoge v 
naših krajih. Z veseljem bomo 
prisluhnili vsakemu predlogu.

Posvet bo potekal v sredo, 
4. maja, ob 20. uri 

v sejni sobi Občine Sodražica. 

Lepo vabljeni! 

Ernest Pirnat, 
pobudnik posveta
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PODJETNOST, ZDRUŽENA 
S SKRBJO ZA NARAVO

»Kmetija je bila v preteklosti sredstvo 
za preživetje in s kmetije se je navadno zelo 
malo tržilo. Če se je, se je za stvari, ki jih 
doma ni bilo, za kavo, sol, olje,« razmišlja 
Peter Levstek. »Danes je kmetija podje-
tje. Kmetje ne delajo več za golo preživet-
je, kmetije so se specializirale in ponujajo 
tisto, kar lahko pridelajo in prodajo.« Po 
Levstkovih besedah je danes 99 % ljudi 
zaposlenih, dela, samo 1 % ljudi pa je pod-
jetniško usmerjenih, takih, ki bi v kmeto-
vanju videli priložnost in bi delali tudi za 
dobiček.

Ernest Pirnat je prepričan, da bi se 
podjetnost na področju kmetijstva obre-
stovala tudi pri nas. Po njegovih besedah 
je naša najmočnejša prednost v tem, da 
naša zemlja ni zastrupljena, naše okolje pa 
je relativno pristno, ohranjeno in biotsko 
raznovrstno. To je razlog, da se sodraški 
kmetovalec usmeri na ekološke in alter-
nativne oblike kmetovanja. »Majhnim in 
iznajdljivim kmetovalcem na ohranjenih 
območjih, kot je območje naše občine, se 
kažejo nove možnosti za alternativne ob-
like kmetovanja, ki ne podlegajo zakonu 
fitofarmacije in kapitalskih korporacij,« 

pravi. »Lahko sledimo željam zahtevnih 
kupcev, tistih, ki prisegajo na kakovost in 
zdrave produkte.«

Po Pirnatovih besedah ni potrebno da-
leč, da si ogledamo primere dobre prakse. 
Na Kozjanskem so namreč izvajali projekt 
Kozjansko jabolko, s katerim so uspešno 
realizirali idejo ohranjanja travniških na-
sadov. Z evropskimi sredstvi in lokalno 
vztrajnostjo so uspeli doseči spodbudne 
turistične in druge gospodarske rezultate.

Dobre kazalce kažejo nekatere novo-
ustanovljene zadruge (ekoloških) kmeto-
valcev, ki s skupnim marketinškim koncep-
tom tržijo svoje produkte, vse bolj pa se v 
ospredje kažejo tudi t. i. butične kmetije, ki 
najdejo stičišča med kmetovanjem in tu-
rizmom s poudarkom na izletniških in pro-
tokolarnih oblikah turistične dejavnosti. 
»Tudi za to obliko turistične dejavnosti je 
nekaj prostora v našem okolju, kjer se av-
tobusi iz Nove Štifte ali Gore nimajo mož-
nosti ustaviti na kulinaričnem doživetju 
tega okolja,« je prepričan Pirnat. 

LOKALNO JE 
KAKOVOSTNO

Do nas prihaja vedno več informacij o 
škodljivih učinkih živil, ki so pridelana z in-
tenzivnimi oblikami kmetovanja. Alergije in 
vse vrste raka so samo nekatere od mnogih 
posledic uživanja takšne hrane. Živila, ki pri-
hajajo iz uvoza, je težko preveriti, dodaten 
minus je to, da do nas prepotujejo ogromne 
razdalje in s tem dodatno škodujejo okolju.

»V naših koncih ne manjka raznih znanj 
o pridelavi in predelavi npr. sadja,« razmi-
šlja Pirnat. »Sadno drevo raste skorajda pri 
vsaki hiši v občini, vendar smo se vseeno 
navadili, da je jabolko, jabolčni sok in kis 
lažje kupiti. Ne morem verjeti, da na sodra-
škem trgu sadjar z drugega konca Slovenije 
tedensko prodaja jabolka in jabolčni kis.« 
Pirnat je prepričan, da bo najprej potreben 
premik v naših glavah, da odstranimo misel-
nost, da se »nič ne splača«. Paradoksalno 
se mu zdi, da z naših vrtov odstranjujemo 
stare sorte sadnega drevja, v bližnji okolici 
pa so Avstrijci pobrali cepiče le-teh. »Doma 
pridelana hrana ni le cenejša, ampak je tudi 
vir zdravja,« pravi.

Debeljak se v svojem razmisleku dotak-
ne nedavne afere z medom: »Pri medu so 
bili poskusi, da bi si uničili pridelavo lastne-
ga medu. Bomo rajši kupovali enak ali še 
slabši med od tujih čebelarjev, o katerih ne 
vemo ničesar in ki lahko uporabljajo popol-
noma enaka sredstva?«

STOPITI SKUPAJ
Sodraški kmet pa je majhen in hkrati sla-

bo opremljen s sodobnimi tehnologijami. 
Pirnat predlaga korak naprej: »Velja razmi-
slek v smeri združevanja. Morda na začet-
ku v društvo, kjer bi skupaj krojili ideje, se 
udeleževali ekskurzij in kmetijskih sejmov, 
prirejali izobraževanja, uporabne delavnice 
ipd. Tako bi se lahko povezali vsi, ki sobi-
vamo z naravo. Od živinorejca, rejca drob-
nice, sadjarja, čebelarja, do tistih, ki imajo 
drugačne, a sonaravne ideje.«

Tudi primeri prakse združevanj po nje-
govih besedah niso daleč. V Kočevju se je v 
zadnjih letih močno okrepilo delovanje tu-
rističnega društva, preko katerega nekateri 
kmetovalci in obrtniki tržijo svoje pridelke 
in izdelke. Z voljo zavzetih posameznikov, 
predvsem pa s podporo skupnosti, se oči-
tno tudi našim krajem obetajo spremembe 
v smeri kakovostne prehrane in pozitivnih 
vplivov na naše zdravje. To pa je gotovo ne-
kaj, kar velja podpirati in ceniti.

Po novem lahko v sodraškem 
marketu in pri sadjarju kupimo nekaj 
zelenjave lokalnega pridelovalca. 
Pohvalno!
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Pestrost vrta
Pripravila: Sandra Pintar, mag. inž. kr. arh.

Zelenje živih barv, mavrica cvetov, 
žvrgolenje ptic in brenčanje čebel. Končno 
je tu čas, ko začnemo uživati na prostem, v 
naravi ali na svojem vrtu. Naš vrt pa je lah-
ko tudi balkon ali terasa, če ga uredimo v ta 
namen. Pomembno je, da je dobro načrto-
van in da nam v vsakem obdobju nudi tisto, 
kar potrebujemo.

Vsak vrt je bolj privlačen, če je pester in 
ima logično zasnovane cone. Vendar pest-
rost vsekakor ne pomeni, da vanj umešča-
mo razne okrasne predmete, ki so dejansko 
motilci vrta. V krajinski arhitekturi so vrtni 
okrasni predmeti brez prave funkcije in 
brez vsakršne estetske vloge definirani kot 
kič. Prav tako se v zadnjem času pojavlja 
trend »cipresastih« živih mej (klek – Thu-
ja occidentalis), ki pa nikakor ne sovpada 
z okoliško naravno krajino in deluje izra-
zito tuje. Za ozelenitev meje so možnosti 
izbire zelo velike. Od zimzelenih iglavcev 
(omorika – Picea omoriko, jelka – Abies, tisa 
– Taxusbaccata, smreka – Piceaabies itd.), 
listnatih vrst (navadni gaber – Carpinusbe-
tulus, maklen – Acercamperste, bukev –Fa-
gussylvatica itd.) ter cvetočih vrst (češmin 
– Berberisthunbergii, forsitija –Forsythiain-

termedia, ruj – Cotinuscoggygria itd.). Najbolj pri-
merne so lokalne in avtohtone vrste, ki ne izkazu-
jejo premočne ostrine z okoliško naravno krajino.

Pestrost vrta se lahko izraža na različne načine. 
Pri tem ima veliko vlogo že sam izbor drevesnih 
vrst in grmovnic. Barve so zelo močno izrazno 
sredstvo v vseh letnih časih. Od pomladnega cve-
tenja npr. češnjevih dreves 
do jesenskih barv listja raz-
ličnih javorjev. V svoj vrt 
lahko privabimo tudi neka-
tere zaželene žuželke, npr. 
metulje in čmrlje. Zanje so 
izredno privlačne rastline, 
kot so Davidov metuljnik 
(Buddelia davidii), česnov-
ka (Allariapetiolara), boreč 
(Borago officinalis), melisa 
(Melissaofficinalis) itd.

Raznolikost lahko do-
sežemo s pravim izborom 
drevesnih in grmovnih 
vrst, s pravilnim pozicio-
niranjem poti, podestov, 
pergole, vodnih elementov 
itd. Pomembno je, da nam 
sprehod ali že samo pogled 
skozi vrt vedno predstavlja 
novo izkušnjo, ki si jo po-
novno želimo.

Krajinska arhitektura
info@terrazone.si
www.terrazone.si

Želite spremeniti svojo okolico? Ne veste, kako ustvariti prijeten in uporaben zunanji ambient? 
Pišite na info@terrazone.si.

Primer pestre ureditve vrta
(Vir: http://www.blueplanetgardenblog.com/)

Čebele in opraševanje
Pripravil: Jure Justinek, ČZS, info: jure.justinek@czs.si

Opraševanje je prenos cvetne-
ga prahu z ene rastline iste vrste na 
drugo. Uspešen prenos je mogoč 
samo z opraševalci, med temi pa 
so najpomembnejši prav čebele. 

Pomen in vrednost 
opraševanja

Čebele torej oprašijo večino 
rastlin ter s tem zagotovijo hrano 
ljudem in živalim, zato ne pretira-
vamo, če rečemo, da je vsaka tretja 
žlica svetovne hrane odvisna od 
čebel. Po ugotovitvah znanstveni-
kov točne vrednosti opraševanja, 
ki ga v Sloveniji brezplačno opra-
vijo čebele, ni mogoče izračunati, 

ocenjeno pa je, da je ta vrednost 
od 15–30-krat večja od vseh čebe-
ljih pridelkov skupaj! Ker čebele 
dandanes same v naravi niso več 
sposobne preživeti niti ene zime, 
je torej delo slovenskih čebelarjev 
plemenito in družbeno koristno. 
V sosednji Avstriji prideloval-
ci sadja čebelarjem plačujejo za 
opraševanje, prav tako pa tudi v 
Nemčiji in ponekod drugod po 
Evropi ter seveda v ZDA.  

Pri vsem delu s čebelami pa 
ne gre samo za hrano, čebelje 
pridelke in kot najpomembnejše 
– za opraševanje, ampak tudi za 
ohranjanje biodiverzitete, torej za 
ohranjanje narave, raznovrstnega 

okolja oz. biotske pestrosti in drugih dejavnikov življenja. 
Zaradi vseh teh nalog naše avtohtone čebele kranjske sivke v 
Sloveniji živi več kot 22.000 različnih vrst organizmov, to pa 
našo državo po mnenju številnih strokovnjakov uvršča med 
naravno najbogatejša območja v Evropi. Glede na zdajšnje 
število čebeljih družin v Sloveniji se nam za kakovosten 
opraševalni servis, ki nam ga brezplačno zagotavljajo čebe-
larji s svojimi čebelami, za zdaj še ni treba bati. 
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Zagotavljanje čebeljih paš in sajenje medovitih rastlin
Pripravil: Jure Justinek, ČZS, info: jure.justinek@czs.si

Zagotavljanje čebeljih paš

Intenzivnejše kmetijstvo in večja 
pridelava hrane na enaki površini imata za 
posledico, da izgubljamo travnike, gozdove 
in druga območja, ki so bila nekdaj vir 
hrane za opraševalce in druge živalske 
vrste. Pri nas je to opaziti na poljih, ki so 
posejana z monokulturami, in na travnikih, 
ki so redno pokošeni, tako da na njih ni 
več cvetja. Prav tako je to tudi posledica 
intenzivne zaščite kultur z najrazličnejšimi 
škropivi, gojenja novih, neznanih in 
nepreizkušenih sort rastlin, tudi gensko 
spremenjenih ali vsaj ozko selekcioniranih, 
ter zmanjševanja površin, na katerih čebele 
najdejo hrano. Posledica tega je, da so 
čebele vse bolj ogrožene, saj jim narava, ki 
smo jo spremenili, ne zagotavlja več hrane 
vse leto.

Kako lahko vsi skupaj 
pomagamo?

Čebelam je treba pomagati s sajenjem 
medovitih rastlin, predvsem avtohtonih. 
K temu lahko pripomore vsak od nas in 
tako čebelam pomaga preživeti. Na svoj 
cvetlični in zelenjavni vrt, na balkone in 
v cvetlične lončke posadimo medovite 
rastline, lokalne oblasti pa jih lahko sadijo 
na javnih površinah. Te rastline dajejo 
čebelam medičino in cvetni prah, nas pa 
bodo razveseljevale s cvetjem in lepoto. 
Treba je le izbrati prave sorte, tako da 
bomo prijetno združili s koristnim, da bo 
lepo za naše oko in koristno za čebele. 

Katere medovite rastline, 
ki privabljajo čebele, 
lahko posadimo na 
domačem vrtu in na javnih 
površinah? 

Pomembnejše rastline za čebele so: 
leska, zvončki, trobentice, žafrani, vrbe, 
telohi, rese, divja češnja, vse začimbnice in 
dišavnice, vse sadno drevje, oljna ogrščica, 
akacija, lipa, javor, kostanj, sončnica, ajda, 
facelija in druge. Precej je tudi rastlin, ki 
jih gojimo kot okrasne in so prav tako 

koristne za čebele. S sajenjem avtohtonih 
in okrasnih cvetočih rastlin lahko precej 
pripomoremo k ohranitvi čebel. Na svoje 
vrtove sadimo medovite trajnice, kot so: 
skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, 

nageljčki, plamenka, grenik, teloh, jesenska 
astra, rudbekija, orlica, srčki, potonika, 
plahtica, ivanjščica, lilija, maslenica, 
ostrožnik, ameriški slamnik, rman, jetičnik, 
jesenska anemona, kamnokreč, šmarnica, 
krvomočnica, hosta, hermelika, homuljica, 
jeglič, netresk in številne druge. 

S primerno zasaditvijo bo naš vrt 
zažarel v prelepih barvnih odtenkih, čebele 
pa bodo na njem pridno nabirale medičino 
in cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin so 
zelo medovite vse začimbnice in dišavnice, 
ki jih je prav tako koristno imeti na vrtu. 
To so predvsem žajbelj, origano, bazilika, 
vse vrste met, hermelika, timijan, pelin, 
melisa in številne druge. Če imamo na 
vrtu veliko prostora, lahko zasadimo večje 
medovito grmičevje in drevesa, ki nam 
ne bodo samo popestrila okolice doma, 
ampak bodo privlačna tudi za čebele. Od 
grmov lahko sadimo dišeče vrtnice, lešnike, 
ribez in kosmulje, vse vrste vrb oziroma 
mačic, liguster, hibiskus, vse vrste drenov 
in kovačnikov ter druge. Od dreves pa lipo, 
divjo češnjo, pravi in divji kostanj, evodijo, 
japonsko soforo, cigarovec, tulipanovec, 

amorfo, gledičijo ter seveda številne druge. 
Z avtohtonimi rastlinami je mogoče urediti 
vrt, ki bo prijazen do čebel, saj bodo v njem 
vedno našle nekaj paše, hkrati pa nam bo v 
lep okras in ponos. 

Katere medovite rastline 
lahko posadimo na večjih 
kmetijskih površinah, 
denimo na njivah? 

Na večjih površinah je še precej 
neizrabljenih možnosti. Rastlin, ki jih lahko 
zasadimo na njih, je precej, vse pa so poleg 
tega, da čebelam omogočajo pašo, koristne 
tudi za tla, saj izboljšujejo rodovitnost. 
Navadno je v poletnem obdobju precej 
njiv praznih, vendar jih lahko zasejemo. 
Tako lahko kadar koli v letu sejemo 
facelijo, katere cvetovi so modre barve, saj 
je njena vegetacijska doba kratka. Čebelam 
ponuja veliko medičine in cvetnega prahu. 
Po cvetenju rastlino preprosto podorjemo 
in s tem obogatimo tla s humusom. Prav 
tako lahko sejemo vse vrste detelj, ki so 
zelo medovite rastline. Tudi te lahko 
po cvetenju podorjemo in na ta način 
obogatimo prst predvsem z dušikom, lahko 
pa jih pokosimo in uporabimo za krmo 
živalim. Zelo koristne so buče, ki dajejo 



12     SUHOROBAR                                                                                                            marec / april 2016
NAŠE OKOLJE

veliko cvetnega prahu zlasti jeseni, ko ga 
čebele najbolj potrebujejo. Semena buč 
lahko pozneje uporabimo za izdelavo olja. 
Koristne so tudi sončnice, saj čebelam 
ponujajo cvetni prah in nektar, po 
cvetenju pa precej izboljšajo strukturo tal 
in jih obogatijo s humusom. Sejemo lahko 
še oljno ogrščico ali mak, kajti obe rastlini 
dajeta čebelam hrano. Največje možnosti 
vsekakor ponuja ajda, ki smo jo v zadnjem 
obdobju kar nekoliko zapostavili, vendar 
se v zadnjih letih to spreminja. Ajdo 
sejemo poleti, in ko zacveti, čebele na njej 
nabirajo nektar in cvetni prah. Ko dozori, 
jo lahko požanjemo in zmeljemo v moko. 
Njive morajo biti vedno zelene, saj za vse 
letne čase obstajajo rastline, ki so koristne 
za tla, čebelo in ne nazadnje tudi za kmeta. 

Kaj pa lahko naredijo 
tisti, ki imajo zgolj kako 
cvetlično korito?

V cvetlična korita in lončke lahko 
sadimo vse vrste začimbnic in dišavnic ter 
najrazličnejše cvetje. Naj jih navedemo 
le nekaj: nizka sončnica, limonski ožep, 
poletna astra, okrasna facelija, ameriški 
slamnik, dišeči grah, kapucinka, limonska 
monarda, mehiška cinija, boreč, zlati šeboj, 
dalija, kana, verbena, ognjič, kozmeja in 
seveda še številne druge. 

Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije je 
nujno razglasiti čebelo za ogroženo živalsko 
vrsto ter sprejeti vse potrebne ukrepe za 
njeno zaščito. Glede na to je treba sprejeti 

zakonodajo, ki bo spodbujala sajenje 
avtohtonih medovitih rastlin, saj bodo te 
čebelam omogočale pašo, hkrati pa bomo 
na ta način ohranjali avtohtono rastlinje in 
s tem tudi biotsko pestrost. Ne nazadnje 
se moramo vsi zavedati vsestranskega 
pomena čebel, še posebej njihove vloge 
pri opraševanju, saj brez čebel ne bo 
hrane, pa tudi vloge čebeljih pridelkov kot 
zdrave in varne hrane. Podrobnejši seznam 
medovitih rastlin je na voljo na ČZS.

Zakoni, ki veljajo v čebelji družini, 
so lahko zgled za vse nas. Spoštovanje, 
pripadnost, odgovornost do svojih in 
skupnih nalog so temelji za njihovo 
preživetje pa tudi temelji za preživetje 
narave. Prej ko bomo to spoznali tudi 
ljudje, večja je možnost, da rešimo ta naš 
svet.

10. licitacija vrednejših sortimentov lesa
Pripravil: Pavle Košir, Zavod za gozdove, KE Travna gora

Društvo lastnikov gozdov Mislinj-
ska dolina, Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije, v sodelovanju z Zavodom 
za gozdove Slovenije so tudi letos po-
zimi v Slovenj Gradcu organizirali že 
10. licitacijo vrednejšega lesa. Kar 400 
lastnikov je pripeljalo rekordnih 2300 
hlodov različnih drevesnih vrst. Tudi iz 
naše Območne enote Kočevje se je li-

citacije s svojimi hlodi udeležilo doslej 
največ lastnikov. Kupci lesa so prišli iz 
Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije in 
Hrvaške. 

Največ povpraševanja je bilo po 
smreki, vendar je najvišjo ceno dosegel 
hlod gorskega javorja dolg 4,5 m, pre-
mera 68 cm, kubature 1,63 m3. Lastni-
ca iz Savinjske doline je zanj prejela Gorski javor rebraš – kapitalec iz naših koncev

V prodajo je bilo ponujenih 
2300 hlodov, tri četrine jih je 
našlo novega lastnika

kar 12 350 € (oziroma 7 555 €/
m3). Glede na prejšnja leta se 
je povečalo povpraševanje tudi 
po hlodih hrasta, smreke, hru-
ške in jablane. Slabše povpra-
ševanje je bilo po hlodih bukve, 
velikega jesena, češnje, lipe, 
oreha, macesna in kostanja. 
Gledano na splošno so visoko 
ceno dosegali predvsem hlodi 
večjih premerov pri vseh dreve-
snih vrstah, razen pri slivi. Kot 
novi vrsti sta se letos na licitaciji 
pojavila cedra in bršljan.

Vsi hlodi gorskega javorja, 
ki so dosegli izjemne cene, so 
bili t. i. javorji rebraši (javorjev 
les ima zaradi zunanjih vplivov 
posebno rebrasto teksturo), ki 
je trenutno zelo iskana v pohi-
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štveni industriji in pri izdelavi glasbil. 
Cena javorja rebraša je bila nad 1000 
€/m3, cena običajnega gorskega javorja 
pa je dosegala ceno med 100 in 250 €/
m3. Potrebno je poudariti, da prisotnost 
rebraste teksture še ni zagotovilo nad-
povprečne cene gorskega javorja, ta je 
odvisna predvsem od prostornine, dol-
žine rebraste teksture ter višine in gosto-
te valov.

Zagotovo je odločitev o udeležbi na 
licitaciji težka, saj ne moreš predvideva-
ti, po kateri drevesni vrsti in po kakšni 
ceni bodo kupci povpraševali. Zanimiv 
je podatek, da za dobro četrtino hlodov 
ni bila dana niti ena ponudba za nakup. 
Ta les je potem lastnik odpeljal (stroški) 
ali pa prodal po bistveno nižjih dnevnih 
cenah. 

Nekaj pa je gotovo, če je deblo moč-
nejšega premera, ima kakšno posebno 
lastnost (npr. javor rebraš) ali je pred-
stavnik redke drevesne vrste, bo pri 
kupcih zelo verjetno vzbudil zanimanje. 
Obrnite se na svojega revirnega gozdar-
ja, ki vam bo svetoval, ali je drevo pri-
merno za licitacijo. Končna odločitev pa 
je lastnikova, saj je udeležba na licitaciji 
povezana s stroški prevoza in licitacije.

Med našimi lastniki velja zmotno 
prepričanje, da pri nas tako dragocena 
drevesa ne rastejo. Najlepši dokaz za to 
je lastnik iz Gozdnogospodarske enote 
Sodražica, ki je travniški (košat) gorski 
javor želel zrezati v drva. Na priporoči-
lo gozdarja je na licitacijo odpeljal hlod 
dolg 3,1 m, premera 71 cm in zanj na li-
citaciji iztržil kar 5 767 €.

DVODNEVNI TEČAJ IZ VARNEGA DELA Z 
MOTORNO	ŽAGO 
5. – 6. MAJ 2016

Zavod za gozdove Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja organizira dvodnevni 
tečaj iz varnega dela z motorno žago, ki bo v četrtek in petek, 5. in 6. maja 2016, med 8. in 
16. uro. Tečaj je brezplačen. Udeleženci morajo imeti poleg motorne žage še svojo lastno 
osebno varovalno opremo (hlače z vlakni proti vrezu, obutev, zaščitne rokavice in čelado 
z zaščitno mrežo in glušniki). 

Prijave zbiramo na Zavodu za gozdove Slovenije v Sodražici (Branko Poje 041 657 376, 
Pavle Košir 041 657 390), kjer dobite tudi dodatne informacije. Zaželene so lastne delov-
ne izkušnje, ki pa niso pogoj za udeležbo. Prijavite se čim prej, saj je število mest omejeno.

Zavod za gozdove Slovenije 
KE Travna gora

Čistilna akcija
Pripravili: TD Sodražica; foto: Pavle Košir

V soboto, 2. aprila, smo se že dva-
najstič zapored udeležili čiščenja našega 
okolja, ki ga je organiziralo turistično 
društvo. Letos smo z akcijo pohiteli, da 
nas hitro se bližajoča dela na poljih in vr-
tovih ne bi prehitela. Obisk je bil kljub 
temu nekoliko manjši, verjetno tudi za-
radi poznega obveščanja o akciji ali pa 
si je kdo mislil, da gre mogoče za prvo-
aprilsko šalo. 

Kljub vsakoletnemu prepričanju, da 
smo v prejšnjih akcijah že dodobra očis-
tili našo okolico, nas smeti oziroma tisti, 
ki jih mečejo, tudi tokrat niso »razoča-
rali«. Udeleženci smo se pogumno spo- padli s smetmi, do poldneva smo jih nabrali 

kar lep kup – približno 5 kubičnih metrov, 
predvsem odpadne embalaže. 

Večkratna uporaba – prvič, zadnjič in nikoli 
več

Skrb za okolje že od malih nog

»Gasilska« pred gasilskim domom

Da je akcija dobro uspela, so poleg anga-
žiranih udeležencev prispevali še Komunala 
Ribnica, Občina Sodražica, Mesarija Arko in 
Pekarna Ajdič, za kar se jim najlepše zahvalju-
jemo. Seveda ne smemo pozabiti omeniti tudi 
tradicionalnega zaključka v gasilskem domu – 
hvala tudi gasilcem za gostoljubnost. Pa nasvi-
denje in lepo vabljeni naslednje leto.
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Aljaž Vesel – Sodražan, ki se je zaljubil v petje 
Pripravili: Jasna Janež in Nina Pirc Vovčko; fotografija je iz Aljaževega arhiva

Petje je njegovo življenje in ta ljubezen 
ga je pripeljala v Švico, kjer se izobražuje, 
nastopa in nekaj malega poučuje že kar ne-
kaj let. V glasbenih krogih je Aljaž Vesel ce-
njen operni pevec. Ker je trenutno v deželi 
gora, čokolade in ur, smo z njim poklepeta-
li kar po internetu. Z veseljem se je odzval 
povabilu in za Suhorobarja osvetlil svoje 
umetniško življenje. 

Kakšni so bili Aljaževi začetki? »V mo-
jem otroštvu sta bila močno prisotna dva 
faktorja: glasba in šport,« pove. V Ribnici 
je obiskoval nižjo glasbeno šolo, kjer se je 
učil teorijo in klavirsko harmoniko. Glas-
beno se je udejstvoval v narodno-zabav-
nem ansamblu in v rock bendu, a v nobeni 
od zasedb ni nikoli pel. Hkrati je treniral 
rokomet. V petje ga je »porinila« poškod-
ba kolena, zaradi katere ni mogel stopiti 
na rokometno igrišče kar dve leti. Tako je 
začel obiskovati ure solo petja. »Moj talent 
so bolj kot jaz opazili drugi – profesorji in 
komisije na tekmovanjih,« doda.

Kako se je znašel v Švici? Po opravlje-
nih sprejemnih izpitih se je Aljaž vpisal 
na Konzervatorij glasbe in baleta v Ljublja-
ni. Kmalu je ugotovil, da je bila to pravilna 
odločitev, saj je prejel mnoga priznanja na 
tekmovanjih bivše Jugoslavije. Pričel je 
iskati profesorja. In ga našel. Poučeval je v 
Zürichu, to pa je tudi edini razlog, zakaj je 
danes tam tudi on. 

Kako poteka njegov vsakdan, ima zelo 
naporen urnik? »Odvisno od tega, koliko 
dela imam,« pove Aljaž. »Na faksu nimam 
več toliko obveznosti, saj sem opravil vse 
izpite in čakam na magistrski koncert.« 
Sicer je njegovo življenje pestro in dina-
mično. Od januarja je npr. čez teden živel 
v Lucernu, kjer so ustvarjali Rossinijevo 
opero L’occasione fa il ladro. V njej je pel 

vlogo Conte Alberta. Za konec tedna se je 
vračal v Zürich, kjer je vadil za Mozartovo 
opero Cosi fan tutte, pri kateri je imel vlo-
go Ferranda. Vmes je imel nekaj solističnih 
nastopov. »Moj vsakdan je, recimo temu, 
zabasan,« se nasmehne. A mu ni težko. 
»Petje ljubim,« pove. »Ni samo moj pok-
lic, je predvsem moje življenje.«

Aljaž februarja naslednje leto zaključuje 
študij z magisterijem. Ima službo? »V tem 
poklicu ni služb,« pove naravnost. »Živiš 
od posameznih projektov. Za vsakega je 
avdicija, projekti pa so različni, od oper in 
operet, do maš in koncertov.« Poleg tega 
poučuje petje. Zaradi velikih projektov, na 
katerih dela, poučuje danes malo manj kot 
v preteklosti. Pod njegovim mentorstvom 
vadi štiri do pet učencev. »Želim jih nau-
čiti dobre pevske tehnike in nanje prenesti 
vsako svojo najmanjšo izkušnjo.«

Ker je močno vpet v delo in študij, Aljaž 
za domotožje niti nima časa, čeprav ga vča-
sih kljub temu prime, da bi se vrnil domov. 
A Švico je vzljubil. »Skoraj tako lepa je kot 
Slovenija,« primerja našo in tujo deželo. 
»V Švici je veliko ljudi različnih ras, barve 
kože in veroizpovedi,« pravi, a doda, da se 
je ravno zaradi teh različnosti sam veliko 
naučil o življenju. Glede švicarskega viš-
jega standarda pa pristavi, da ko si enkrat 
»noter«, tega niti ne opaziš in se zliješ z 
ostalimi.

Spominski večer o 
dr. Andreju Vovku
Lani septembra se je poslovil dr. Andrej Vovko (1947–
2015). Bil je zgodovinar, profesor, raziskovalec, pred-
vsem pa pokončen kristjan in velik slovenski rodoljub. 
V Sodražici si je izbral življenjsko družico, si postavil 
drugi dom in zadnja leta precej časa preživel med nami.
Spomin nanj bomo oživili v besedi in pesmi v soboto, 
14. maja. Zahvalni sv. maši ob 19.00 bo sledil kulturni 
večer v župnijskem domu.
Njegovo življenjsko in poklicno pot bodo orisali prof. 
Tone Košir, mag. Stane Okoliš in prof. Martin Grum. 
Pogovor bo povezoval mag. Ludvik Mihelič. Večer bo 
s petjem polepšala Komorna skupina Društva prijate-
ljev glasbe Sodražica.

Lepo vabljeni.

V Globeli 
postavljena 
zaščitna 
ograja 
Piše in fotografira: N. P.

Vaščani Zgornje Globeli 
smo pri vaškem svetu Glo-
beli vložili pobudo, da se 
ob nevarnem robu ceste, 
ki meji na globok jarek, 
postavi zaščitna ograja za 
pešce in vozila, posebej pa 
za naše najmlajše. Pobuda 
je bila predana in že kak-
šen teden kasneje smo doživeli postavitev ograje. Hvala Občini Sodra-
žica za skrb in zelo hitro ukrepanje!
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Vloge za vpis v vrtec za šolsko leto 2016–2017
Pripravila: Katarina Žagar, pom. ravnateljice za vrtec

Pomlad se je komaj dobro prebudila, 
veselimo se daljših dni, toplejšega sonca in 
žgolečega ptičjega petja. 

V vrtcu smo ta čas težko čakali. Otroci 
so z veseljem odložili zimska oblačila in se 
zapodili na igrišče in travnik. Pred nami so 
prelepi spomladanski dnevi, ki jih bomo v 
večini preživeli na sprehodih v naravo in ob 
igri na igrišču. 

Z mesecem aprilom je v vrtcu kar 150 
otrok v devetih oddelkih. Jeseni jih bo šlo 
28 v prvi razred, praznino v vrtcu pa bodo 

zapolnili novinci. Konec februarja smo ob-
javili razpis za vpis novincev za naslednje 
šolsko leto, ki je trajal do zadnjega dne me-
seca marca.

V letošnjem razpisu smo prejeli 37 vlog: 
2 otroka letnik 2012, 2 otroka letnik 2013, 
6 otrok letnik 2014, 22 otrok letnik 2015 in 
5 vlog otrok, ki so se rodili letos. 

30 otrok je občanov Občine Sodražica, 
6 Občine Ribnica in 1 Občine Škofljica.

Od teh jih 31 izpolnjuje pogoje za vpis 
z mesecem septembrom. 6 otrok bo s tem 

datumom mlajših od 11 mesecev oz. bodo 
z njihovimi starši še na starševskem dopu-
stu in jih bomo sprejeli, ko bodo izpolnje-
vali pogoje za sprejem, če bomo imeli še 
prosta mesta.

Ne vemo še, koliko teh otrok bo sep-
tembra vpisanih v naš vrtec, saj imajo neka-
teri vloge v več vrtcih in bodo otroka vpisali 
v tistega, ki jim je bližji, če bodo tam seveda 
sprejeti. Zagotovo pa bodo v začetku šol-
skega leta novinci tudi pri nas in teh bomo 
veseli in jih bomo radi ter ljubeče sprejeli.

PROJEKT ZDRAVKO in Društvo ZDRAV.si
Pripravila: Katarina Arko, društvo ZDRAV.si

»Zdravje, zdravje, zdravje …« To so 
želje vsakega, tudi najmlajših, kot je bilo 
ugotovljeno iz pogovora z učenci OŠ dr. 
Ivan Prijatelj v Sodražici. Večina se za-
veda, da je potrebno jesti zdravo hrano, 
piti dovolj vode in še in še, vendar so bili 
učenci kljub temu presenečeni, ko je bilo 
prikazano, kolikšna vsebnost sladkorja je v 
posamezni kupljeni pijači (kokakola, sok, 
energijski napitki). Predavanje o zdravi 
pijači in hrani pa tudi o gibanju oz. uvaja-
nju 5-minutnega gibalnega odmora je bilo 
organizirano v okviru projekta ZDRAVKO 
pod vodstvom LU Kočevje in poteka od za-
četka letošnjega leta do junija. V ta namen 
so se odvijala predavanja na temo zdravega 
življenjskega sloga, kar je bilo predstavlje-
no vsem učencem ter prilagojeno starostni 
stopnji.

V projekt je bilo povabljeno tudi Dru-
štvo ZDRAV.si, saj je že pred tem sodelovalo 
z OŠ, in sicer z jutranjim gibanjem na pros-
tem od 7.30 do 8.00. Tega so se udeleže-
vali predvsem učenci vozači, ki so jutranje 
gibanje dobro sprejeli. Ob začetku novega 
šolskega leta pa smo bili vključeni v projekt 
ZDRAVKO pri uvajanju 5-minutnega gibal-
nega odmora.   

V vseh razredih smo izvedli predavanje 
na temo zdravega življenjskega sloga. Po-
govarjali smo se o pomenu pravilnega DI-
HANJA (o pomenu globokega sproščenega 
diha iz trebuha), o pomenu PREHRANE 
(o pomembnosti uživanja zajtrka, številu 
obrokov, kdaj in kako uživati hrano, kakšen 
je pomen žvečenja itd.), GIBANJA (pred-
vsem na svežem zraku, na sončni svetlobi, 

dekleta vsaj eno uro, fantje dve) VITAMI-
NA D, ki ga dobimo skozi kožo ob sončni 
svetlobi. Govorili smo o IMUNSKEM SIS-
TEMU, UŽIVANJU VODE (zadostni koli-
čini čiste izvirske vode, vsaj 2 dl na 10 kg 
telesne teže). Pomembno je, da se zave-
damo, da sem spada le voda, kajti vse, kar 
ima okus, je hrana. Seveda nismo pozabili 
na POČITEK, kjer smo omenili sprostitev, 
zadostno količino spanja, pomembnost 
nočnega spalnega hormona melatonina, ki 
se ustvarja le v popolni temi med 21.00 in 
02.00 in je nujen za dnevne umske aktiv-
nosti in tvorbo rastnega hormona. Spanje 
naj bo brez elektro motilcev, raznih lučk, 
ki sevajo iz TV-aparatov, mobitelov in ta-
blic ob postelji. Omenili smo tudi DELO 
IN OBVEZNOSTI, ki so nujne, saj se le tako 
lahko zgradi v zdravo in odgovorno ose-
bo ter NEGATIVNA ČUSTVA (strah, jezo, 
nestrpnost, zaskrbljenost, žalost), ki pesti-
jo tako učence kot odrasle, ter spoznavali, 
kako se soočiti z njimi 

Pogovarjali smo se o LJUBEZNI do sebe 
in drugih, spoštovanju in samospoštova-
nju, o tem kar je potrebno, da zrastejo v 
osebo z zdravo samopodobo, ki se bo znala 

soočiti z izzivi v življenju in bo sočutna in 
spoštljiva do okolice.  

Prikazali smo vaje, ki jih učenci lahko 
izvajajo med kratkimi 5-minutnimi odmori 
med poukom, in sicer za:
•	 DVIG ENERGIJE, UČINKOVITO 

UČENJE IN POMNJENJE,
•	 UMIRITEV in SPROSTITEV,
•	 TEŽAVE V TREBUHU in
•	 KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA.

»GIBANJE JE ŽIVLJENJE« Tega se za-
vedamo vsi. Omogočimo otrokom tega 
čim več. Z jutranjim gibanjem na prostem 
nadaljujemo vsak četrtek z učenci 1. tria-
de. S tem omogočamo, da so izpostavljeni 
sončni svetlobi, krepijo zdravje in imunski 
sistem, sprostijo energijo in lažje sledijo 
pouku.

Projekt smo zaključili s posaditvijo sad-
nega drevesca jablane (carjevič), ki bo kra-
silo dvoriščni vrt šole in so ga učenci 9. ra-
zreda podarili v nadaljnjo oskrbo učencem 
1. razreda. Ti so v zahvalo pripravili kratek 
in čudovit kulturni program. Bili so odlični. 

Na željo darovalcev je carjevič dobil 
tudi svoje ime: »LETNIK 2001«.

CUKRČKI ZA VSE:

Vsa negativna čustva spremenimo 
v vrline. Prijaznost, spoštovanje, 

samospoštovanje, iskrenost, 
hvaležnost, pogum, nežnost in 

svet bo lepši. Spremenimo sebe in 
spremenil se bo svet.

Vsem učencem 9. razreda želim 
zdravja in uspeha v šoli ter odlične 
izbire nadaljnje poti. V veliko veselje 
mi je bilo sodelovati z vami.

Z vsemi ostalimi pa se veselim naše-
ga druženja ob četrtkih. 
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POMLAD

Ptički k nam priletijo,
da nam zapojejo ptičjo melodijo.

Zdaj pomlad je k nam prišla,
še dolgo ne bo odšla.

Ptički zažvrgolijo
in metulji priletijo.

Zajčki se igrajo,
po travici  skakljajo.

Ko začne se poletje, 
si najdejo toplo zavetje.

Julija	Adamič,	5.	a

POMLAD

Zvončki in trobentice, mačice, vijolice,
kličejo pomlad med nas.

V naši mali vasici je vse lepo,
ker je že toplo.

Pomlad se 21. marca prične,
ko trav′ce zelene 
in regrat že cvete.

1. maja zakurimo ogenj, kres,
okrog katerega plešemo zares.

Junija se pomlad poslavlja
in čas poletja, počitnic, naznanja.

Klara	Debeljak,	5.	a

POMLAD

Ko sneg se stali,
pomlad k nam prihiti.

Ptički k nam prilete,
cvetlice pa zacvete.

Rečica žubori,
ko mali otrok spregovori.

Drevesa v vetru se zibajo,
zvončki pa upogibajo.

Ko mali otrok se smeji,
mamica se veseli.

Na primorskem češnje cvetijo,
malo kasneje pa dozorijo.

Živali k jezeru hitijo,
zvončki pa zvonijo.

Lovro	Kljun,	5.	a

GREGORJEVO

Ko se ptički ženijo,
se kar se da mirno zmenijo.

Ptički iščejo cvete, 
ki dišijo kot mete.

Ljudje pa na Gregorjevo
ne orjejo.

Spuščajo gregorčke po Ljubljanici
in v objem prihitijo k mamici.

Sara Grosar, 4.a

POMLAD

Ko prihiti pomlad,
gre zima spat.

Pomladi listi dreves ozelenijo
in se zelo lepo razcvetijo.

Ptički se vrnejo iz daljnih krajev
in na poti vidijo veliko mlajev.

Prvo čudno se jim zdi,
pol pa sploh ne bi šli.

V naših krajih se udomačijo
ter od dolgega leta mirno zaspijo.

Zelena pomlad 
je največji zaklad!

Sara Grosar, 4. a

PRIJATELJICA

Prijateljico, kot si ti,
le stežka se dobi,

zato besedo ti predam,
da te bom klicala VAM.

Zdaj pa bodi vesela,
da te bo mamica rada imela,

da bo rekel bratec tvoj:
»Sestrica, ti si srček moj.«

Petra	Govže,	5.	a

GREGORJEVO

Sonce sije, toplo je,
saj pomlad v deželo gre.

Vse brsti in zeleni,
se toplih dnevov veseli.

Ko se jutro prebudi,
ptičica zažvrgoli.

Veseli čas zopet je prišel med nas,
ptičice prepevajo

in si družbo delajo.

To je res lepo,
saj prišlo je gregorjevo.

Anja	Oražem,	4.	a

16     SUHOROBAR                                                                                                            

Pred vami so stvaritve učencev, ki obiskujejo neobvezni 
izbirni predmet umetnost pod mentorstvom učiteljice 
Slavke Tanko. 
Obilo veselja ob prebiranju!
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Obrezovanje sadnih dreves pri OŠ 
Piše: Ernest Pirnat, prof. geografije in sociologije; foto: Klavdija Janež

V petek, 1. aprila, smo s skupino učenk 
in učencev na zelenici med stavbo osnovne 
šole, vrtca in športne dvorane obrezali tri 
sadike jablan. Dve jablani sta bili posajeni 
po koncu gradnje nove športne dvorane in 
prizidka vrtca. Sadika jablane tip sejanca 

sorte Carjevič je bila posajena marca letos, 
ko je na pobudo Katarine Arko iz društva 
Zdrav.si skupina učencev 9. razreda simbo-
lično predala »štafetno palico« učencem 
1. razreda. Sadiko smo pri višini 120 cm 
prikrajšali, kjer se bo končalo deblo in bodo 

izrastli poganjki oz. bodoče veje. Carjevič je 
zasajen pred ograjo terase vrtca in njegova 
krošnja bo z leti krasila pogled iz igralnice 
skupine Levčkov. Ostali dve jablani sta sta-
rejši in bil je že skrajni čas, da se z obrezova-
njem vzgojijo v smiselno obliko. S skupino 

učencev smo se odločili, 
da eno sadiko oblikujemo 
v klasično (izboljšano) 
piramidno krošnjo, drugo 
pa v obliko vretenastega 
grma. Slednja oblika bo 
posebno lepo vidna iz je-
dilnice šole. Obe obliki 
bosta imeli nizko deblo in 
s tem veje na dosegu rok, 
kar bo pravi užitek pri je-
senskem obiranju plodov. 

S sodelujočimi učen-
ci smo se pogovorili tudi 

o pomenu sajenja sadnih dreves. Vsi so se 
preizkusili pri delu s sadjarskimi škarjami 
ali žago. Pomagali so tudi pri izdelavi raz-
piralk in usmerjanju vej v smiselne smeri. 
Učenci so bili zadovoljni in upam, da bomo 
na šoli ohranjali to delo tudi v prihodnje, 

saj je bila v naših krajih v preteklosti močna 
sadjarska tradicija (s starimi sortami). Sam 
sem tudi pobudnik vzpostavitve sadjarske-
ga krožka na OŠ, kjer bi z učenci spozna-
vali pomen gojenja sadnih dreves za samo-
oskrbo, gojenje različnih oblik in sort ter 
preizkusili različne načine predelave sadja. 
Iskreno upam, da bodo tudi naše generacije 
ter mlajši rodovi znali izkoristiti obstoječe 
znanje in ohranjeno naravo. Z malo vložka 
lahko predvsem mlajšim omogočimo, da 
usvajajo koristna praktična znanja v narav-
nem laboratoriju – kar naše ohranjeno in 
biotsko raznovrstno podeželje tudi je. 
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Prireditev za matere, žene in ustvarjalne domačinke 
Piše: Cvetka Vesel, fotografira: Andro Cvar

Mesec marec ali sušec je pravi 
moški mesec, saj je dobil ime po bogu 
vojne Marsu. Morda ni naključje, 
da se v tem mesecu kar dvakrat 
poklonimo ženskam: na dan žena 
in na materinski dan. Ženske so že 
od praskupnosti dalje potrpežljive 
»čuvarke ognja«, zadolžene, da 
čuvajo domače ognjišče. To velja 
tudi v sodobni potrošniški družbi, 
le da je vloga ženske danes mnogo 
širša. Še pred sto leti je ljubljanski 
škof, ko je polemiziral z urednico 
ženskega časopisa Slovenka, rekel: 
»Kar ženska ne zmore radi kratke 
pameti, nadomesti z dolgim jezikom. 
Da, Marica, ostanite pri svojih ženskih 
opravilih, krpajte možu hlače, pa umivajte 
in povijajte otroke …« Pa ni ostalo pri tem. 
Od takrat se je marsikaj spremenilo. Ženske 
hodijo na delo, opravljajo lahko vsa dela, 

odločajo se na duhovni in politični ravni. 
Poleg tega pa opravljajo še tisto primarno 
poslanstvo, skrb za dom in družino. To 
so verjetno dovolj tehtni razlogi, da jim 
enkrat na leto pripravimo prireditev. 

Letošnja je bila že četrta zapored in 
vse so potekale v sodelovanju šole 
in društva upokojencev. Zastopani 
so bili predstavniki vseh starosti, od 
tistih najmlajših do tistih v zrelih 
letih.

Prireditev je bila vsebinsko 
bogata in pestra. Najprej so zaplesali 
otroci iz vrtca, ki obiskujejo plesno 
šolo Polka, mala Kristina pa je zapela 
pesem za svojo mamico. Učenci 
otroškega pevskega zbora, ki pojejo 
v prepevalnici, so peli pod vodstvom 
profesorice Kristine Drnovšek. 
Napovedovalec Miha je opisal 
edinstveno vlogo in pomen mater. 

Pesmi, ki so se jih za svoje mame naučili 
otroci pred mnogimi leti, se ne razlikujejo 
dosti od današnjih. To so dokazali Eva, 
Nika in Črt. Vse govorijo o brezmejni 
materini ljubezni.
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Za prireditev so svoje točke pripravili še 
učenci vseh petih oddelkov podaljšanega 
bivanja (OPB) in tudi učenci izbirnega 
predmeta umetnost, seveda skupaj s 
svojimi učiteljicami. V recitacijah, petju, 
plesu in igrah so bili izvirni in zanimivi. 

Daljše dramsko besedilo Modri cvet so 
zaigrali učenci iz OPB 3, lastno besedilo 
Počitnice pa so uprizorili učenci iz OPB 
5. Tudi besedilo skeča Vaških obrekljivk 
Olge in Milke je njuno, hkrati pa zelo 
aktualno. Navdušeni sta nad krožiščem 
v kraju, pogrešata pa avtobusno postajo. 
Gospa Ana Modic je povedala pesem, ki 
govori o minljivosti življenja. Upokojenski 
pevski zbor je zapel nekaj narodnih pesmi, 
Viktor pa posebej za gledalke Zakrivljeno 
palico v roki. Za konec so nas s svojim 
nastopom presenetili sodraški pevci. Spet 
nekaj novega v kraju.

Rdeča nit celotne prireditve je bila kratka 
predstavitev žena in mater iz našega okolja, 
ki so pustile svoje sledi že v preteklosti in 
se jih še vedno spominjamo. Želeli smo 
izpostaviti ustvarjalne in za določeno idejo 
zagnane ženske iz naše okolice, da se jim 
prizna njihove sposobnosti in delo.

Kar tri naše znane domačinke so bile 
z Gore. Pred 180 leti se je na Gori rodila 
Magdalena Gornik. Vse njeno življenje je 
povezano z nenavadnimi mističnimi pojavi, 
kot so stigme, zamaknjenja in podoživljanje 
Kristusovega trpljenja. O njej se je že takrat 
veliko govorilo in še danes je njen grob 
zelo obiskan. Druga, Majda Marija Šilc, 
je bila dekle, »ki je poosebljala mladost 
in zagorela in izgorela za svoje mladostne 
ideale«. Padla je v boju, stara komaj 24 let. 
To je bila prva slovenska narodna herojka. 
Marijo Ivančič so imenovali »mati 

Slovenije«. V enem dnevu so ji Italijani 
ubili 4 sinove. Vsaka mati lahko ob tem 
začuti, kako je trpela, ko je na pogrebu 
hodila za štirimi krstami. Med vojno je še 
veliko mater objokovalo svoje može in 
sinove.

Iz naše polpretekle zgodovine sta 
postali prepoznavni dve domačinki, 
ki sta večino življenja preživeli izven 
rojstnega kraja. Cita Lovrenčič-Bole iz 
Sodražice je postala ugledna zdravstvena 
in družbeno-politična delavka. Za svojo 
nesebično pomoč ljudem je prejela najvišje 
odlikovanje, ki ga podeljuje predsedstvo 
mednarodnega komiteja Rdečega križa v 
Ženevi – medaljo Florence Nightingale. 

Marija Kozina se je rodila v Zapotoku. V 
mladosti je hudo zbolela in nato čudežno 
ozdravela. Zaobljubila se je samostanu 
sester klaris in postala sestra Imakulata. 
Njena globoka vera ji je pomagala 
ustanoviti kar tri samostane sester klaris. 
Po njeni zaslugi so se sestre klarise vrnile 
v Slovenijo. Sedaj si prizadevajo, da bi jo 
priznali kot svetnico.  

Iz druge polovice 20. stoletja se vsi 
malo starejši dobro spominjamo dveh 
dolgoletnih ravnateljic šole Majde Ivanc 
in Zinke Benulič. Šola je steber izobrazbe, 
kulture v kraju. Srečo smo imeli in jo imamo 
še, da so v vodstvu šole osebe, ki znajo ta 
steber trdno obdržati pokonci. Tudi obe 
ravnateljici sta ves čas uspešno povezovali 
šolo s krajem in si tako prizadevali za 
napredek šole in kraja. V vrtcu, ki je pred 
nekaj leti praznoval 50 let, pa je ledino orala 
in dobro zorala naša vzgojiteljica Marija 
Gašperič. Samo dve hiši od šole naprej pa 
je stare in mlade, predvsem pa bolne, dolga 
leta tolažila medicinska sestra – zaščitna 
Slavka Drobnič.

Iz naše sedanjosti je prav, da omenimo 
še mlado mater petih otrok, ki je tudi 
znanstvenica. Polona Vesel Mušič je 
v diplomski nalogi − obsežni knjigi − 
predstavila našo faro Sodražico in kmalu 
zatem naredila še doktorat. 

Naj zaključim z mislijo: »Dobra mati 
je tista, ki zna poskrbeti zase, saj se lahko 
šele takrat, ko se sama dobro počuti, 
kakovostno razdaja otrokom in partnerju.«
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Novice iz Društva upokojencev
Piše: Cvetka Vesel, foto: Darko Vesel

OBČNI ZBOR V ZNAMENJU 
PETICIJ, KVAČKANIH IZDELKOV 
IN POMLADNIH ARANŽMAJEV

Enkrat v letu se na občnem zboru 
sestane večina članov Društva upokojencev 
Sodražica. Letos se nas je zbralo več kot 
sto. Pregledali smo delo v preteklem letu 
in ugotovili, da je za nami spet uspešno 
leto. Tudi za tekoče leto smo si zastavili 
ambiciozne načrte na humanitarnem, 
kulturnem, športnem in družabnem 
področju in jih že uresničujemo.

Tokratni občni zbor pa je potekal 
v znamenju podpisovanja peticij. Malo 
pred tem smo iz medijev zvedeli, da nam 
v Sodražici nameravajo zapreti pošto 
in banko. Smo tista populacija, ki smo 
praktično že vse življenje uporabniki 
storitev obeh poslovalnic v kraju. Zaradi 
starosti postajamo najbolj ranljiva skupina 
prebivalstva in za nas že vožnja v nek večji 
center predstavlja veliko oviro. Pošta in 
banka naj bi se približali ljudem, saj sta 
tu zaradi ljudi, in ne obratno. Tako smo 
ljudje na podeželju, stran od centrov, 
vse bolj prikrajšani tudi za običajne in 
samoumevne storitve. Zbrali smo podpise 
članov Društva upokojencev Sodražica, 
ki zaradi predvidenega zaprtja pošte in 
banke v Sodražici odločno protestiramo. 
Pa ne samo mi, pridružuje se nam večina 
prebivalcev naše občine.

Prikrajšani se čutimo tudi na 
zdravstvenem področju. Na lastni koži smo 
že občutili posledice dolgih čakalnih dob pri 
specialistih. Zato smo podpisali Manifest 

za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. 
Podpise zbira Zveza društev upokojencev 
Slovenije, ki želi doseči čim bolj dostopen, 
pravičen in kakovosten javni zdravstveni 
sistem po meri ljudi in za ljudi.

Za občni zbor nam je ravnateljica šole 
Majda Kovačič Cimperman velikodušno 
dovolila uporabiti šolsko dvorano, ki je 
dovolj dostopna starejšim. Čeprav je 
bilo zunaj še zimsko vzdušje, nas je noter 
pričakala pomlad. Pričarala so jo »dekleta«, 
ki s svojimi kvačkanimi izdelki čedalje bolj 
navdušujejo. Razstavile so izdelke, primerne za 
velikonočni in pomladni čas. Pravo naravo pa 
je v dvorano prinesla Ivanka Oražem s svojimi 
pomladnimi aranžmaji. V vazice, narejene 
iz izdolbene brezovih vej, je zataknila šopek 
vejic prebujajočih se grmovnic. Preprosto, 
domiselno in lepo.

Tudi tokrat je vsak član dobil zgibanko, kjer 
so zapisane vse dejavnosti društva v tekočem 
letu. Prav gotovo lahko vsak najde kaj zase in 
tudi na ta način poskrbi za svoje dobro počutje.

IZOBRAŽEVANJE  ZA 
PROSTOVOLJKE V IZOLI

VABILO NA POMLADNI DAN V ŽIREH
Bliža se maj, čas spomladanskega izleta, ki bo letos 25. maja. Vedno pripravljamo 
take izlete, ki so primerni tudi za tiste, ki nekoliko težje hodijo. Letošnji bo še posebej 
prilagojen ravno tem in hkrati izredno zanimiv. Odpeljali se bomo do Žirov, kjer si 
bomo ogledali muzej čevljarstva in nekaj izvedeli o Žirovcih. Sledi ogled tovarne 
Alpina, kjer bomo v tovarniškem diskontu po ugodnih cenah lahko kupovali izdelke 
iz njihove ponudbe. Sledi obilno kosilo z domačo hrano, žlinkrofi in nekaj glasbe. 
Kasneje si bomo ogledali še Škofjo Loko. Cena izleta z vsemi stroški je 26 evrov (50 
oseb) pri turistični agenciji Loka turist. Prav prisrčno vabljeni.

Zveza društev upokojencev 
Slovenije vsako leto v marcu pripravi 
v Izoli izobraževanje v programu 
Starejši za višjo kakovost življenja 
doma. Med udeleženkami sva bili 
tudi koordinatorka programa Milka 
Gornik in vnašalka v program BOPRO 
Cvetka Vesel. Delovno srečanje je 
bilo priložnost za temeljit pogovor o 
opravljenem delu v preteklem letu. 
Narejena je bila temeljita analiza dela 
za vsako društvo posebej. Med 294 
društvi v Sloveniji, ki delujejo v tem 
programu, spada naše društvo med 
zelo uspešne. Teme izobraževanja so 
bile raznolike, izstopale pa so vsebine, 
povezane s pravilnim pristopom do 
starejših. Jeseni nas čaka na sedežu 
društva še izobraževanje za vse 
prostovoljke.
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NASVET: 

Alelujo 

zakuhamo 

redko ali zelo 

gosto, po želji 

jedcev.

Šedržanke na obisku
Piše in fotografira: Štefka Joras

Ker smo Šedržanke pisana druščina, je bil 
naš tokratni obisk namenjen eni izmed nas. 
Izbrale smo Marijo Levstek, Opaldarjevo 
Marijo, ki je Šedržanka že od vsega začetka. 
Rojena Štajerka, prišla je iz Visol pri Sloven-
ski Bistrici, je v Sodražici že od osemnajstega 
leta. Tu si je ustvarila družino in v svoj stari dom 
se vrača le še na obiske. Sodeluje na vseh naših priredi-
tvah, pomaga pri organizaciji, peče slastne prestice, štručke, rogljičke, kuha trojko 
… Vedno je »za stvar«.

Marija svoje domače najbolj razveseli z jedmi na žlico, od teh jim najraje skuha 
trojko. Na mizi se pogosto znajde tudi repa, kisla ali sveža. Čeprav je zdaj pomlad-
ni čas in so velikonočni prazniki za nami, vam kljub temu predstavljamo dva stara 
in preprosta recepta za pripravo repe.

Aleluja je manj znana slovenska jed. Kuhala se je v domovih, kjer je vlada-
la revščina. Danes jo nekateri skuhajo za velikonočne praznike. Jedo jo na veliko 
soboto v spomin na Jezusovo trpljenje in njegovo skromnost. Recept je Mariji 
zaupal gospod Matija Lovšin iz Slatnika. Tudi krhljanka je manj znana v naših 
krajih. Marija jo pogosto skuha, saj jo spominja na njeno otroštvo.

Preizkusite se v sejanju, kisanju in pripravljanju jedi iz repe. Veliko uspeha vam 
želimo.

REPA je kulturna rastlina, ki je prišla k nam iz Sredo-
zemlja. Uporabljali so jo že stari Grki in Rimljani, naši 
predniki pa so jo jedli že pred krompirjem. 
Deluje zdravilno na telo, ga čisti, spodbuja prebavo 
in ščiti pred virusi in bakterijami. Zavira delovanje 
rakotvornih snovi. Je bogata z vitamini, posebno z 

vitaminom C, balastnimi snovmi, beljakovinami, minerali in ogljikovimi hidrati. 
Zato v svojem vrtu le načrtujte prostor, kjer jo boste letos posejali. Sejemo jo julija 
ali avgusta na prosta mesta (npr.: za zgodnjim krompirjem). Ne pozabite je dobro 
prerediti, saj star pregovor pravi, da mora biti med repami toliko prostora, da se lah-
ko med seboj »kličejo«. Repo uporabljamo svežo ali kislo za juhe, prikuhe, solate, 
enolončnice …
Kislo repo Marija pripravlja v kozarcih. Najprej jo opere in olupi, nato nariba. Posoli 
jo tako, da na kilogram repe doda 1,5–2 g soli. Nato jo da v kozarce, dobro potlači, 
da med rezinami ni zraka in zalije z repnico. Kozarcev ne zapre do konca, postavi 
jih na nižji podstavek,  v temen prostor s temperaturo okrog  18 0C. Po treh dneh 
kozarce zapre do konca. Kisanje nemoteno poteka naprej in po treh tednih jo že 
lahko uporablja.

KRHLJANKA /za 4 osebe/

Potrebujemo:

2 kg sveže repe
ocvirke
sol
vodo ali juho iz prekajenega mesa

Priprava:

•	Repo operemo, olupimo in 
nakockamo.

•	Stresemo v večji lonec, zalijemo z 
vodo ali juho, solimo in kuhamo do 
mehkega.

•	Odcedimo, 
stresemo v skledo 
in zabelimo z 
vročimi ocvirki.

ALELUJA /za 4 osebe/

Potrebujemo:

kavno skodelico posušenih repnih olupkov
pol kavne skodelice ajdove ali prosene kaše
1,5 l vode ali juhe iz prekajenega mesa
sol

Priprava:

•	Posušene repne 
olupke namočimo 
v vodi vsaj dan 
pred uporabo, da 
se zmehčajo. Vodo 
večkrat zamenjamo, 
da izgubijo neprijeten vonj, nato jih s 
paličnim mešalnikom zmeljemo.

•	Kašo operemo in pustimo nekaj časa 
namočeno.

•	Vodo ali juho zavremo in vanjo 
zakuhamo olupke in kašo. Solimo po 
okusu. Kuhamo še 20 minut.

Šedržanke organizirale kuharski delavnici
Piše: Petra Marn; foto: Štefka Joras

Šedržanke smo se marca zbrale kar na dveh delavnicah in se 
naučile veliko novega. Kuharski delavnici sta potekali v kuhinji 
Gasilskega doma Sodražica, ki je pokala po šivih zaradi velike ude-
ležbe Šedržank. 

Prvo delavnico sta 11. marca vodila Tina in Ernest Pirnat. Mlad 
in ambiciozni par nas je popeljal v svet pire, saj sta nas podučila o 
lastnostih tega žita in o uporabi pire, nato pa smo pripravili piroto s 
panceto in porom, malinovo pirino pito in pirine kroglice (recepti 

bodo objavljeni v naslednji številki Suhorobarja). Poleg znanja sta 
nam Tina in Ernest podarila tudi pirino moko, da bo lahko vsaka 
Šedržanka, ki je bila prisotna na delavnici, preizkusila pirino moko 
v svoji domači kuhinji.

Pravijo, da imajo »mladi ljudje ideje, starejši pa izkušnje«, zato 
je pomembno, da se učimo tako od mladih kot od starejših. 

18. marca je s strani Šedržank prišlo vabilo na delavnico veli-
konočnih kolačkov, ki jih boste lahko poskusili narediti tudi bralci 

Recepta je 

prispevala: 

Marija Levstek
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NASVET: 

Kolačke lahko pripravljate 

skupaj z otroki, ne samo v 

velikonočnem času, ampak 

npr. za povabljence na roj-

stnih dnevih. V sredino lahko 

namesto pirhov zataknete 

sporočilca ali navodila za 

družabno igro.

VELIKONOČNI KOLAČKI I
Recept: Ivanka Košir

Potrebujemo:

TESTO
1 kg moke
3 rumenjake
100 g masla
100 g sladkorja
kocko kvasa
poravnano žlica soli
500–600 ml mleka

NADEV
200 ml mleka
2 žlici masla 
250 g mletih orehov
1 jajce + 1 rumenjak
žlico čokolade v prahu
malo cimeta
sladkor po okusu
beljakov sneg
malo ruma

VELIKONOČNI KOLAČKI II
Recept: Vida Trdan

Potrebujemo:

TESTO
1 kg moke
1 zavitek kvasa
2 žlici sladkorja
žličko soli
10 dag masla
400 ml mleka
1 vanilin sladkor
malo limonine lupinice

PREMAZ
1 jajce in žlico smetane

OKRAS 
orehove polovičke

Priprava:

•	V skledo presejemo moko, 
naredimo jamico za kvasec in 
ob robu posode potresemo 
sol. Kvas zdrobimo v jamico, 
dodamo malo mlačnega 
mleka, žličko sladkorja in 
potresemo z malo moke. 
Pustimo vzhajati.

•	V primerno toplem mleku 
raztopimo maslo in mešanici 
dodamo s sladkorjem stepene 
rumenjake. Zamesimo testo. 
Vzhaja naj eno uro.

•	Medtem pripravimo nadev. 
Mleko zavremo, stresemo vanj 
orehe, odstavimo in dodamo 
še maslo. Ohlajenim orehom 
dodamo jajce in rumenjak, 
čokolado, cimet, rum, sladkor 
po okusu. Narahlo zamešamo 
še stepen beljak.

in bralke Suhorobarja. Izkušene roke in spretni prsti mentoric Ivanke 
Košir in Vide Trdan so nas naučile narediti pletenico in kolaček z ore-
hovim nadevom iz kvašenega testa. 

Vsaka izkušnja oz. znanje je dobrodošlo v kuhinji, zato hvala vsem 
mentorjem. Z veseljem bomo še gostile Šedržanke in Šedržane, da 
nam bodo prenesli kulinarično znanje.

•	Testo zgnetemo v dolg 
svaljek in ga razdelimo 
na 14 enako velikih delov. 
Vsakega razvaljamo v 
obliki pravokotnika, tanko 
namažemo z nadevom in 
zvijemo kot potičko. Konca 
ravno zarežemo in spojimo 
z beljakom. Kolačke 
polagamo na pekač, 
obložen s peki papirjem. 
Vzhajajo 15 minut, 
premažemo jih s stepenim 
jajcem in pečemo v ogreti 
pečici na 200 0C do zlato 
rumene barve (okrog 15 
minut).

NASVET: 

Kolački so namenjeni 

otrokom. Ponudimo 

jih tako, da v njihovo 

sredino položimo 

pirhe.

Priprava:

•	Zamesimo 
nekoliko trše 
testo, da se 
lažje svaljka. 
Vzhaja naj do 
ene ure.

•	Naredimo dolg 
svaljek, ki ga razrežemo na 20 enakih delov. 
Vsakega od njih razdelimo še na tri manjše. Sledi 
svaljkanje v približno 20–25 cm dolge trakove. 
Po tri spletemo v kitko, ki jo s pomočjo jajčnega 
beljaka spojimo v krog. Na spojeni del položimo 
orehove polovice.

•	Kolačke polagamo na pekač, obložen s peki 
papirjem, kjer pokriti vzhajajo 15 minut. 

•	 Jajce stepemo in mu primešamo smetano. S tem 
premažemo kolačke in jih pečemo pri 200 0C 15 
minut.
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Dosežki tekmovalcev JU-JITSA 
iz kluba Sibor
Pripravil: Elvis PODLOGAR, predsednik SIBORJA

DRŽAVNO PRVENSTVO V BORBAH – LENART 2016
Člani ŠD in ŠK SIBOR INOTHERM so se v soboto, 13. 2. 2016, 
udeležili državnega prvenstva za člane, kadete in otroke do 15 let. 
Tekmovanje je bilo v OŠ Lenart, udeležilo se ga je 10 klubov in 67 
tekmovalcev.
Tekmovanja se je udeležil tudi učenec OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodraži-
ca, ki je dosegel odlično uvrstitev:
•	 Andraž ŽLINDRA, kadeti do 50 kg, 1. mesto

DRŽAVNO PRVENSTVO V DUO SISTEMU – 
RIBNICA 2016
Pet slovenskih klubov je 20. 2. 2016 sodelovalo na državnem prven-
stvu v duo sistemu za vse kategorije v Športnem centru Ribnica v 
organizaciji ŠD Sibor Inotherm. Na tekmovanju je nastopilo preko 
100 tekmovalcev oz. 67 parov, tekmovanje je bilo drugo od treh, ki 
bo veljalo tudi za seštevek v duo pokalu 2016. Tekmovanja so se 
udeležili tudi učenci OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, ki so dosegli 
odlične uvrstitve:
•	 Lovro MATKO in Jan DIVJAK – U10 moški par – 3. mesto
•	 Sara DIVJAK in Laura ZAJC duo − U12 ženski par – 3. mesto
•	 Marcel MATKO duo − U8 mešani par – 4. mesto
•	 Andraž ŽLINDRA duo − U15 moški par – 3. mesto, U18 – 5. mesto
•	 Jan DIVJAK in Laura ZAJC duo − U10 mešani par – 2. mesto
•	 Žiga GORNIK duo − U12 mešani par – 7. mesto
•	 Marcel MATKO in Filip ARKO – U8 moški par – 2. mesto
•	 Izak ORAŽEM in Filip ARKO – U10 moški par – 3. mesto

FINALE SLO POKALA V DUO SISTEMU – 
GLOBOKO 2016
6. 3. 2016 smo sodelovali na finalu slovenskega pokala v duo sistemu 
na OŠ Globoko. Na tekmovanju je nastopilo preko 100 tekmoval-
cev oz. 67 parov. Ekipa Sibor Inotherm je osvojila 24 medalj, od tega 
11 zlatih, 5 srebrnih in 8 bronastih medalj. Tekmovanja so se udele-
žili tudi učenci OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, ki so dosegli odlične 
uvrstitve:

•	 Lovro MATKO in Jan DIVJAK – U10 moški par – 3. mesto
•	 Sara DIVJAK in Laura ZAJC duo − U12 ženski par – 3. mesto
•	 Andraž ŽLINDRA duo − U15 moški par – 2. mesto, 
•	 Jan DIVJAK in Laura ZAJC duo − U10 mešani par – 2. mesto
•	 Žiga GORNIK duo − U12 mešani par – 5. mesto
•	 Izak ORAŽEM in Filip ARKO – U10 moški par – 4. mesto

Rezultati seštevka v slovenskem pokalu v duo sistemu za leto 
2016 so naslednji:
•	 Lovro MATKO in Jan DIVJAK – U10 moški par – 3. mesto
•	 Sara DIVJAK in Laura ZAJC duo − U12 ženski par – 3. mesto
•	 Marcel MATKO duo − U8 mešani par – 3. mesto
•	 Andraž ŽLINDRA duo − U15 moški par – 2. mesto
•	 Jan DIVJAK in Laura ZAJC duo − U10 mešani par – 2. mesto
•	 Žiga GORNIK duo − U12 mešani par – 7. mesto
•	 Izak ORAŽEM in Filip ARKO – U10 moški par – 4. mesto

DRŽAVNO PRVENSTVO V JU-JITSU BORBAH ZA 
U15 IN MLADINCE – ŠEMPETER 2016 
Člani ŠD in ŠK SIBOR INOTHERM so se v soboto, 26. 3. 2016, 
udeležili državnega prvenstva za U15 in U21 ter prve pokalne 
tekme za otroke do 15 let. Tekmovanje je bilo v OŠ Šempeter. 
Udeležili so se ga tudi učenci OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, ki 
so dosegli odlične uvrstitve:
•	 Andraž ŽLINDRA − U15 do 55 kg − 1. mesto
•	 Jan DIVJAK − U10 do 27 kg − 3. mesto
•	 Anže ŽLINDRA − U15 do 37 kg − 1. mesto                                                                                                          

Zaključek Zimske futsal lige 
Sodražica 2015–2016
Pripravil: Vlado Vetrih

Dne 27. 2. 2016 se je z zadnjim krogom v ŠD Sodražica končala le-
tošnja Zimska futsal liga Sodražica (ZFLS) v organizaciji ŠD Extrem. Po-
kale za najboljše ekipe je takoj po zaključku zadnje tekme podelil župan 
Občine Sodražica Blaž Milavec. Letošnja sezona je bila malce drugačna, 
saj se je zaradi manj prijavljenih ekip igrala enotna liga, veteranskega pr-
vaka pa smo dobili z dodatnimi tremi tekmami. V ligi je sodelovalo 9 ekip 
v enokrožnem ligaškem sistemu, ekipe pa so prišle iz šestih občin, in sicer 
Blok, Dobrepolja, Loškega Potoka, Ribnice, Velikih Lašč in seveda Sodra-
žice. Skozi celotno ligo so prevladovali igralci ekipe Petek Transport, ki so 
ligo končali brez poraza in tako zasluženo osvojili največji pokal za prvo Zmagovalna ekipa Petek Transport
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Extremovci državni prvaki U-15
Piše: Jože Zidar, foto: Mateja Vesel

U-15: Starejši dečki U-15 (letniki 2001 in 
2002) so gladko opravili z vsemi tekmeci 
v rednem tekmovanju, kot tudi v končni-
ci. V celi sezoni so odigrali 18 tekem (12 
v rednem delu in 6 v končnici) in tudi vse 
tekme zmagali. V finalu so bili obakrat, v 
gosteh in tudi doma, boljši od ekipe KMN 
Slovenske Gorice in tako popolnoma za-
služeno postali državni prvaki. Povratna 
finalna tekma je potekala v nedeljo, 10. 4. 
2016, v Športni dvorani Sodražica, kjer sta 
pred nabito polno tribuno navijačev pode-
lila medalje in pokal novim državnim prva-
kom župan občine Sodražica Blaž Milavec 
in vodja tekmovanja mladih pri NZS Bojan 
Gliha. Iz vrst Extrema je poseben pokal za 
najuspešnejšega strelca v sezoni prejel Ti-
motej Debeljak.

U-13: V starostni kategoriji U-13 se je eki-
pi ŠD Extrem ponovno uspelo uvrstiti v fi-
nale državnega prvenstva. Po odigrani prvi 

tekmi v Sodražici je 
bil rezultat 7 : 7. Od-
ločilna tekma, ki je 
dala odgovor, kdo je 
letošnji državni pr-
vak, je bila v soboto, 
16. 4. 2016, na Ptu-
ju. Extremovcem je 
nasproti stala ekipa 
Hiša daril Ptuj.

Ekipa U-13 
nastopa tudi v no-
gometnem tekmo-
vanju pod okriljem 
MNZ Ljubljana in 
po končanem re-

dnem delu, ki je imelo 14. krogov, je ekipa 
ŠD Extrem uvrščena na odlično 2. mesto in 
si obeta lep rezultat tudi v končnici.

Na začetku marca je bil v ŠC Ribnica 
speljan tudi močan mednarodni turnir, kjer 
je nastopilo 6 ekip iz Slovenije in 2 ekipi iz 
Hrvaške. ŠD Extrem sta zastopali dve ekipi, 
ki sta bili na koncu na 3. in 8. mestu. Zma-
govalec turnirja je bila ekipa Hiša daril Ptuj, 
drugouvrščena ekipa pa je bila FC Nacio-
nal iz Zagreba.

ČLANICE: Ekipi članic je v tekmah za 3. 
mesto le malo zmanjkalo do zgodovinskega 
uspeha. V prvi tekmi so v Sodražici iztržile 
remi, medtem ko jim je na povratni tekmi 
malo zmanjkalo in so že tretje leto zapored 
osvojile 4. mesto. V boju za 3. mesto so mo-
rale premoč priznati ekipi KMN Slovenske 
Gorice. Državne prvakinje so letos prvič 
postale igralke Teleing Pomurje Beltinci, 
drugouvrščene pa so bile igralke ŽNK Ce-
lje.

U-11 in U-9: V obeh tekmovanjih, ki po-
tekajo pod okriljem Medobčinske nogo-
metne zveze Ljubljana, je bilo odigranih že 
8 turnirjev. Maja bosta sledila v vsaki od ka-
tegorij še zaključna turnirja. Za ŠD Extrem 
nastopa 5 ekip v kategoriji U-9 (Ribnica A 
in B, Sodražica A in B ter ekipa združena 
iz otrok treh občin Bloke, Loška dolina in 
Loški Potok), v kategoriji U-11 pa 3 ekipe 
iz ŠD Extrem (Ribnica, Sodražica in ekipa 
sestavljena iz otrok treh občin Bloke, Loška 
dolina ter Loški Potok). Do konca sledi še 
veliko turnirjev rednega dela in zaključ-
ni turnirji, ki bodo v mesecu maju. Dečki 
obeh kategorij začnejo aprila z nogometni-
mi treningi na stadionu v Ribnici. 

U-7 in U-6: V skupinah U-7 (Ribnica, 
Sodražica in Bloke ter Loška dolina) je le-
tos okrog 30 otrok. Naslednje tekmovanje 
U-7 bo konec aprila v Sodražici. V skupi-
nah U-6 (ki so letos oblikovane v Ribnici, 
Sodražici in Loškem Potoku) pa sledi le 
zaključni turnir v mesecu juniju.

DEKLETA U-17, U-15, U-13 in U-11: 
Sredi februarja je bil v Sodražici organizi-
ran močan mednarodni (verjetno največji) 
futsal turnir za dekleta v Sloveniji. Skupno 
je v vseh kategorijah nastopilo 26 ekip (od 
tega 16 ekip iz Slovenije in 10 ekip iz Hr-
vaške). Extremovke so pokazale izjemen 
napredek ter veliko znanja, zato tudi uspeh 
ni izostal. V kategoriji U-17 so naše igralke 
osvojile 4. mesto, v kategoriji U-15 je bila 
ena naša ekipa 3., druga pa 5. V kategoriji 
U-13 sta naši ekipi prav tako osvojili 3. in 
5. mesto. V kategoriji U-11 se rezultati niso 
beležili. V njej so zelo uspešno nastopile 4 
naše ekipe, ki so se pomerile proti 4 ekipam 
ŽNK Rijeka. 

Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR Točke

1 Petek Transport 8 7 1 0 41 12 29 22

2 ŠD Ponikve 8 6 0 2 33 16 17 18

3 Loški Potok 8 4 3 1 31 17 14 15

4 ŠD Studenec in Tanja bar 8 4 2 2 25 14 11 14

5 KMN Sodražica Veterani 8 3 1 4 16 34 -18 10

6 KMN Sodražica 8 2 2 4 23 23 0 8

7 Globel 8 1 3 4 25 25 -6 6

8 NK Velike Lašče 8 1 1 6 42 42 -23 4

9 Extrem mladi 8 1 1 6 35 35 -24 4Mesto Ekipa T Z N P DG PG GR Točke

1 ŠD Ponikve 4 4 0 0 21 6 15 12

2 KMN Sodražica Veterani 4 2 0 2 8 10 -2 6

3 NK Velike Lašče 4 0 0 4 10 23 -13 0

Lestvica –Veterani

Lestvica mesto. Na drugo mesto so se uvrstili igralci veteranske ekipe ŠD 
Ponikve, na tretje pa ekipa Loški Potok. Najboljša sodraška ekipa je 
bila KMN Sodražica – veterani, ki je osvojila peto mesto.

V veteranski kategoriji so tekmovale samo tri ekipe, ki so odi-
grale dvokrožni ligaški sistem – ekipa ŠD Ponikve je osvojila prvo 
mesto in tako pokalu za drugo mesto v absolutni kategoriji dodala 
še pokal za najboljšo veteransko ekipo, drugo mesto je osvojila eki-
pa KMN Sodražica – veterani, tretje mesto pa NK Velike Lašče. 
Dobitnik priznanja za fair play pa je letos ekipa ŠD Extrem mladi.

Upamo, da se bo liga tudi v naslednjem letu zopet odvijala in 
si seveda želimo udeležbe še več ekip, zato že sedaj vabljeni, da se 
je udeležite!
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Srednjeveška evropska in 
slovenska ljudska glasba
Ob svetovnem dnevu knjige ste vabljeni na večer srednje-
veške glasbe z zgodovinskimi graščaki gospo Eleonoro, 
trubadurjem Leonhardom in spletično Ernestino. Koncert in 
pripovedni večer bosta potekala na temo stare glasbe in 
njenih skrivnosti, ki so jih skozi stoletja očuvale srednjeve-
ške rokopisne knjige ali zapisali zapisovalci narodne dediš-
čine.

Noč knjige z glasbo Gite v Miklovi hiši
22. april 2016 ob 20.00
PRISRČNO VABLJENI!

Občni zbor PGD Zamostec
Pripravili: Občni zbor PGD Zamostec

30. januarja 2016 je bil 
sklican redni občni zbor PGD 
Zamostec. Priprave nanj so se 
začele takoj po novoletnih pra-
znikih: funkcionarji društva so 
začeli zbirati informacije in po-
datke za pripravo poročil, ekipa 
gasilcev je pripravljala klobase 
za pogostitev, gospodinje in 
članice so pekle kruh, gasilski 
pevski zbor je začel z uglaše-
vanjem in upevanjem. V petek 
zvečer so bile mize v dvorani 
že postavljene, prti na mizah 
pogrnjeni in zastave pripravlje-
ne v kotu dvorane, kot to veleva 
protokol. 

V soboto zvečer se je na ob-
čnem zboru zbralo 42 članov in 
članic, mladina in pionirji, va-
ščani ter vabljeni gostje: župan 
Občine Sodražica, predstavniki 
GZ Ribnica, občinski gasilki 

poveljnik, poveljnik občinskega 
štaba civilne zaščite ter pred-
stavniki sosednjih prostovolj-
nih gasilskih društev. 

Že ob samem uradnem za-
četku je bilo slutiti, da ta občni 
zbor ne bo potekal mirno in 
po ustaljenem redu. Petje slo-
venske in evropske himne je 
nenehoma prekinjalo žaljenje 
in zmerjanje navzočih posa-
meznikov, ki se je nadaljeva-
lo med uvodnim nagovorom 
predsednice in branjem poročil 
funkcionarjev našega društva. 
Verbalno nasilje nad navzočimi 
se je stopnjevalo od kletvic do 
osebnih žalitev funkcionarjev 
in zmerjanja vaških gasilcev s 
cigani, ki za seboj ne posprav-
ljajo. Kako si razložiti to žaljivo 
obnašanje? Očitno je, da pos-
lanstva gasilstva, ki vključuje 

izključno prostovoljno delo in 
izobraževanje, posamezniki ne 
spoštujejo, ne cenijo in verje-
tno tudi ne razumejo.

V navalu nekontroliranih 
čustvenih izbruhov treh po-
sameznikov, med njimi tudi 
mlajšega od 25 let, smo šokira-
ni nad človeško zmožnostjo ob-
toževanja, žalitev in predvsem 
nad krivim obtoževanjem vseh 
prisotnih, povsem preslišali 
bistvo našega letošnjega obč-
nega zbora. In to je odločitev 
našega društva za adaptacijo 
gasilskega doma, za katero so 
že v preteklem letu stekla dogo-
varjanja z Občino Sodražica in 
projektantom.

Priznamo, bili smo prese-
nečeni, šokirani nad vsem izre-
čenim in videnim. Celo tako, 
da vsi zbrani nismo znali v dani 
situaciji pravilno ukrepati. Ga-
silci se trudimo, da poleg naše-
ga osnovnega namena, skrbi za 
požarno varnost in preventivo, 
tudi oživljamo vaško življe-

nje. Vsakega, ki se mimogrede 
ustavi v gasilskem domu ali želi 
sodelovati z nami, z odprtimi 
rokami sprejmemo. Med le-
tom vsak mesec organiziramo 
dogodek, namenjen vaščanom, 
ne glede na članstvo v društvu. 
Veseli smo vsakega posame-
znika in si zanj vzamemo čas. 
Z zanosom in ponosom smo se 
lotili prenove gasilskega doma, 
saj se takšna priložnost ponudi 
izjemno redko. Za vse to žrtvu-
jemo svoj prosti čas in ne pre-
jemamo plačila v denarju. Ver-
jemite, ob tem dogodku je bilo 
naše prostovoljno delo pošteno 
na preizkušnji.

Sporočamo vsem, da nas ža-
ljenje, obtoževanje in zmerjanje 
ni potrlo, saj delamo pošteno, 
dobro in v korist vseh vaščanov. 
Dogodek nas je še bolj zdru-
žil in utrdil naše poslanstvo. Z 
dvignjeno glavo in ponosnim 
korakom smo zavihali rokave in 
že marca začeli z novimi aktiv-
nostmi v društvu. Na pomoč!
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Zamoščanski dan žena
Piše in fotografira: Meta Trhljen

Zamostec je bil spet v akciji. Februarja smo začeli s 
pripravami na že tradicionalno praznovanje ob dnevu žena. 
Otroci so na prvem srečanju za svoje starše izdelovali vabila.

V soboto, 12. marca, smo imeli praznovanje ob dnevu 
žena v Gasilskem domu Zamostec. Otroci so pripravili 
dramsko igrico, ki je šla takole: Dekleta so iskale rožice, ki 
bi jih podarile staršem za dan žena. Ustavile so se pri zborovodkinji, ta pa jim je obljubila, da 
jim jih bo dala. Zborovodkinja je povabila dekleta na pevske vaje v svojo hišo. Ena od deklet 
je pripravljala kosilo in pri tem pozabila ugasniti plin in zagorelo je pri kuhinjskem oknu, kjer 
so bile obljubljene rože. Nastala je panika, zbežale so ven in poklicale 112. Prišli so gasilci 
pionirji in mladinci, ki so požar uspešno pogasili.

Potem smo si ogledali video o gasilcih ter primer intervencije, ki smo jo predhodno 
posneli z našo predsednico Renato in gasilko Nušo. Po dramski igri se je začela predstava. 
Predstavili smo naše letno delo. Imeli smo literarni, glasbeni in športni večer. Ogledali smo 
si žongliranje dveh nogometašev in poslušali poezijo naših najmlajših. Prisluhnili smo tudi 
melodiji prečne flavte, klaviatur in kitare. Po predstavi smo se prepustili glasbi, ki jo je vrtel 
naš DJ Luka. Vsem, ki ste kakor koli pripomogli k temu, da je bil zamoščanski dan žena 
uspešen, se iskreno zahvaljujemo!

Klub Kresnička vabi na

Oratorij 2016,
ki bo potekal

od 27. 6. 2016 
do 3. 7. 2016.

Letos bomo 
spoznavali	zgodbo	o	Ostržku.

Animatorji že komaj čakamo, da se oratorij prične, in 
upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
Zaradi uvedbe davčnih blagajn bomo letos ob prijavi pobirali prostovoljne prispevke. 
Zaželen prispevek za enega otroka je 25 €. Če bosta na Oratoriju sodelovala dva ali več 
otrok iz iste družine, je zaželen prispevek za ostale otroke 20 €.
Prijavite lahko le otroke, rojene pred oz. vključno z letom 2010. Prijavnice bodo na zač-
etku meseca maja na voljo v cerkvi, na spletni strani Kresničke in pri verouku. Oddati jih 
bo potrebno do konca meseca maja.

Člani VETD Hrovača 
se zahvaljujemo vsem, 
ki ste z nami doživeli 

večer smeha. Posebna 
zahvala pa gre vsem 

sovaščanom in sponzorjem, 
ki ste omogočili nemoteno 

oddajanje Radia Mlajku.

Spodnji pesmici je posebej 
za Suhorobarja napisala Zina 
Lovšin, 3. a razred. Hvala 
mamici za posredovanje! 

KUŽA

Kdo teče po dvorišču?
Kdo brska po smetišču?
Kdo repek v zrak drži?
Komu iz gobčka žoga moli?
To je kuža!
Kuža luža.
Všeč so mi tačke,
ki rade lovijo mačke.
Ko mačke ulovijo,
takoj zaspijo.
Lov se mora končati,
potem pa zaspati.

MAVRICA

Danes ne bo pravljice,
nimamo še mavrice.
Barve bomo še spoznali,
in se zraven še igrali.
Kot na primer je oranžna,
ki danes sploh ne bo nič važna.
Rumena je polenta,
in tudi trobenta.
Vijolična barva najlepša mi je,
to vedo moje prijateljice vse.
Roza je moje novo kolo,
ki v temi sveti se zelo.
Rdeča je Zojina brisača,
in mamina nova brisača.
Modro je morje
in še obzorje.
Zelena je moja obleka
in naša visoka smreka.
Siva je očkova srajca,
na vrtu pa dva zajca.
Bel je sosedov mali konjiček,
in verjetno bo tudi njegov žrebiček.
Črn je naš mucek Čili,
če bi bil punčka, pa bi bil Mili.
Rjav pa je moj kuža Gari,
ki rad valja se po travi.
Zdaj pa je konec,
počil je lonec.
Barve so se polile,
in mavrico naredile.
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VAŠA STRAN

Zaprto zdaj mama je tvoje oko,
ne moreš podati roko v slovo …
… ostanite srečni predragi mi vsi 
obrišite solzne oči.
(Matija Tomc)

Zahvala
V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga 

žena, mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča, 
sestrična  

TONČKA BARTOL, roj. ŠKRABEC, 
(20. 4. 1928–27. 2. 2016) 

iz Podklanca.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za vsa izrečena sožalja, besede tolažbe, molitve, 
darovane sveče in svete maše. Zahvaljujemo se osebju 
Zdravstvene postaje Sodražica, gospodu župniku in Simonu za 
lepo opravljen poslovilni obred, pevcem in osebju Komunale 
Ribnica. Zahvala tudi vsem, ki ste našo mamo pospremili k 
večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni

Ko pošle so Ti moči,
zaprla trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Zahvala
 
V devetinosemdesetem letu je po težki bolezni za vedno 

zaspala naša predraga mama, stara mama in tašča

Grdinova Francka –
FRANČIŠKA LUŠIN, roj. LESAR.

Hvaležni svojci se zahvaljujemo dr. Alenki Nadler 
Žagar in osebju Doma starejših občanov Ribnica za vso 
nesebično  pomoč pri lajšanju težke bolezni. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in svojcem, ki so jo 
obiskovali in tolažili v njenih zadnjih urah in vsem, ki so se 
tako številčno poklonili njenemu spominu, darovali cvetje, 
sveče in svete maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala delavcem Komunale, pevcem, gospodu župniku 
Francu Bizjaku za lepo opravljen obred in Frančiškanskemu 
samostanu Nova Štifta za zvonjenje.

Žalujoči: sin Ivan in hči Pavla z družinama in ostalo sorodstvo

SEMINAR ZA IZLITJE SVETEGA DUHA V SODRAŽICI
Za župnijo Sodražica piše: Blaž Kovačič

7. aprila je potekalo prvo od sedmih srečanj za izlitje Svetega 
Duha v župnijskem domu v Sodražici. Udeležilo se ga je 45 
ljudi. Potekalo je pod vodstvom Karizmatične Prenove, in sicer 
diakona Andreja Justineka. Gostji srečanja sta bili Marina Zajec 
in Marjana Perkovič, ki sta podali pričevanji o tem, kaj je Jezus 
do sedaj storil v njunem življenju. Srečanju je sledila pogostitev, 
kjer so si udeleženci izmenjali vtise. 

Program naslednjih srečanj:   

14. april 2016 - ODREŠENJE 
21. april 2016 - NOVO ŽIVLJENJE 
5. maj 2016 - SPREJEM BOŽJEGA DARU 
12. maj 2016 - MOLITEV ZA KRST V SVETEM DUHU 
19. maj 2016 - RAST 
26. maj 2016 - PREOBRAZBA V KRISTUSU
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Pomladni knjižni veter
Pripravila: Nežka Mohar Gačnik, bibliotekarka 

Februarska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Zajč-
kova hišica. Kasneje so mali nadobudneži izdelovali papirnato 
pustno masko zajčka. Na marčevski pravljični urici so najmlajši 
prisluhnili pravljici Bobek in zlate kokoši in izdelovali kokoši iz 
papirja. Za naše zveste bralce smo pobrskali med knjižnimi po-
licami in našli kar nekaj zanimivih knjižnih novosti, s katerimi si 
lahko krajšate letošnjo pomlad!

JOHANNA LINDSEY
Nežna upornica

Škotska lepotica Roslynn Chadwick potrebuje va-
ren zakon, ki bi jo ščitil pred brezvestnim bratran-
cem in lovci na premoženje, ki hlepijo po njenem 
bogastvu. Anthony Malory je natanko takšen tip 
čednega lahkoživca, pred katerim so jo svarili. 

Zvit, brezobziren, a vendar privlačen razuzdanec, saj Anthonyjeve 
čutne modre oči govorijo o užitkih, ki burijo njeno domišljijo – in 
Roslynn si srčno želi, da bi si drznila predati se takšnemu moške-
mu. Če bo verjela njegovim strastnim obljubam, jo bo to zagotovo 
peljalo v pogubo. A če bo zatajila svoje srce, bo to izvrstno damo 
s Škotskega višavja stalo neprimerljive ljubezni, bolj vroče kot pla-
men in dragocenejše od najredkejšega dragulja.

NICHOLAS SPARKS
Poglej me v srce

Colin Hancock se trudi, da ne bi zapravil druge 
priložnosti, ki jo je dobil. Obdobje nasilja in sla-
bih odločitev je pustil za sabo, zaporna kazen pa 
mu še vedno grozi. Toda odločen je, da ne skrene 
več s prave poti.

Maria Sanchez, prizadevna hči mehiških priseljencev, je podoba 
klasične zgodbe o uspehu. Temnolasa lepotica z diplomo iz prava 
in s službo v ugledni odvetniški pisarni ima na prvi pogled brezhib-
no kariero. Toda za sabo ima pretresljivo izkušnjo, zaradi katere se 
je bila primorana vrniti v domači kraj.
Naključno srečanje na cesti neke deževne noči spremeni tok tako 
Colinovega kot Marijinega življenja. Ko ljubezen nepričakovano 
udari mednju, si dovolita zamišljati, kakšna bi lahko bila njuna sku-
pna prihodnost … dokler se ne začnejo pojavljati grozeči opomini 
na dogodke iz Marijine preteklosti.

HEATHER BURCH
Vijoličasti trak ljubezni

Adrienne Carter po težki ločitvi zapusti Chica-
go in se preseli na obalo sončne južne Floride, 
kjer se loti obnavljanja razpadajoče viktorijanske 
hiše. Na podstrešju najde pločevinasto škatlo, v 
kateri so skrita čustvena pisma, ovita z vijoličas-

tim trakom. Mlad vojak jih je pisal med drugo svetovno vojno in 
jih pošiljal dekletu, ki je pred več kot pol stoletja živelo v isti hiši 
kot zdaj Adrienne. Poetična in brezčasna pisma Adrienne vzbudijo 
radovednost in jo spodbudijo, da poišče njihovega avtorja, vojnega 

veterana Williama Bryanta, ki živi v bližnjem mestu s svojim pos-
tavnim, toda pretirano zaščitniškim vnukom Willom.
Adrienne med razkrivanjem skrivnosti pisem pride do neverjet-
nih odkritij, ki odigrajo pomembno vlogo v življenju več ljudi. Bo 
kupček dolgo skritih, starih ljubezenskih pisem pomagal tudi Adri-
enne, da bo premagala strahove in si znova upala ljubiti?

ALLISON PATAKI
Sisi

Izjemna pripoved, ki temelji na resničnih dogod-
kih, oživi samosvojo vladarico in romantično, 
toda vihravo zgodovinsko obdobje, v katerem je 
vladala. Zgodba popelje Sisi na pot po vsej Evro-
pi, od Anglije do grškega otoka Krf, in nazadnje 

do Ženeve, kjer se njena usoda tragično sklene.
Avstro-ogrska cesarica Elizabeta, znana tudi kot Sisi, je kot žena ce-
sarja Franca Jožefa začarala ljudska srca. Toda lepa in očarljiva »vi-
linska kraljica« je veliko bolj zapletena osebnost. Sredi 19. stoletja 
v palači Hofburg na Dunaju namreč ne zvenijo samo prelestne me-
lodije valčkov, pač pa mrgoli tudi skušnjav, tekmecev in obrekljivih 
govoric. Sisi čuti, da jo vse bolj utesnjujejo strogi in utečeni predpi-
si v cesarski palači. Da bi se vsaj začasno oddaljila od njih, pogosto 
išče uteho na svojem posestvu na Ogrskem, kjer lahko svobodno 
uživa v ježi konj in sprejema obiske ogrskega grofa Andrássyja, v 
katerega se nehote usodno zaljubi. Toda zaradi tragičnih vesti se 
mora Sisi vrniti v svojo prestolnico, kjer se po najboljših močeh 
odločno bori za svojo družino in stoji ob strani Francu Jožefu v ne-
gotovem času političnih premikov pred zoro prve svetovne vojne.

GILLIAN FLYNN
Temina

Imela je sedem let, ko se je začelo streljanje. Ko 
je zbežala v mrzlo noč in se skrila. Ko so ji ubili 
mamo in obe sestri. Ko je njeno pričanje spravilo 
brata za zapahe. Petindvajset let pozneje je Libby 

Day zagrenjena, osamljena ženska na robu preživetja. A ko se poja-
vijo ljudje, ki dvomijo o bratovi krivdi, se mora Libby znova soočiti 
s preteklostjo. Kaj je v resnici videla tisto usodno noč?

UROŠ HROVAT 
Zombi virus

Zagotovo si že slišal za zelo grozne in zmeraj lačne 
ZOMBIJE. Ne veš pa, da vsakdo izmed nas nosi v 
srcu speči virus, ki se lahko prebudi in spremeni 
človeka v ZOMBI POTROŠNIKA – najpožreš-

nejšega od vseh gnusnih zombijev. Dobro se pazi, saj si tudi ti v 
nevarnosti! Ali se sedaj sprašuješ, kako bi lahko premagal ta strašni 
virus? Odpri knjigo in izvedel boš, kako je to uspelo deklici Emi in 
njenim prijateljem z gradu Prepih. Da so virus poslali nazaj spat, so 
potrebovali nekaj malenkosti: velikega robota, čarovnijo, pa hitre 
noge, smeh in veliko poguma, česar gotovo ne manjka tudi tebi.

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novo-
sti. Vljudno vabljeni v sodraško knjižnico! Čim lepše in prijetne-
je preživite preostanek letošnje pomladi! Radi in lepo se imejte 
ter na svidenje do prihodnjič!



Seveda slaba zima ni bila glavni razlog za oddih v toplih kra-
jih. Strast do potapljanja na vdih je našo oblikovalko popeljala 
naprej s Tajske vse do Filipinov. Življenje tam nasplošno poteka 

mirno, neverjetno je opazovati iskreno 
nasmejane ljudi, zadovoljne s tistim 

malim, kar imajo. Morje je tam 
še bolj polno življenja. Pisane 
korale, želve, delfini, morski 
psi in kup pisanih tropskih 
ribic. Vse to je popotnico 
navdalo z novo energijo, 
da se odpravi novim izzivom 

naproti. Več o tem v naslednji 
številki. 


