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Vesele počitnice v Rokodelskem centru Ribnica
Foto Katja Žagar
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- september 2019 -

30. 8. UVODNI SESTANEK ZA ŠOLANJE PSOV
 Poligon Kinološkega društva na Opekarski cesti

30. 8. 15. URBANOVA NOČ 2019
 Pod šotorom na parkirišču ob Merharjevi ulici
  – od 18.00 do 20. 00: zabava za otroke
  – od 20.00 dalje: Urbanova noč za vse generacije

31. 8. Evropska rokometna tekma 
 RD RIKO RIBNICA : PÖLVA SERVITI (EST)
ob 20.00 Športni center Ribnica

1. 9.  44. RIBNIŠKI SEMENJ in 20. ROKODELSKI 
 FESTIVAL s spremljevalnimi prireditvami, 
 Fižolovim dnevom in dogodki
 Ribnica

2. 9. UVODNO SREČANJE, PREDSTAVITEV 
 ZDRA VSTVENOVZGOJNIH PROGRA MOV IN 
 VPIS V DELAVNICO »TELESNA DEJAVNOST – 
 GIBANJE«
ob 18.00 Predavalnica Zdravstvenega doma 
 dr. Janeza Oražma Ribnica  

4. 9. SREČANJE BIVŠIH UDELEŽENCEV ŠOLE 
 ZDRA VEGA ŽIVLJENJA IN IZGUBLJANJA TEŽE
ob 17.00 Predavalnica Zdravstvenega doma 
 dr. Janeza Oražma Ribnica  

4. 9. VPIS IN UVODNO SREČANJE V ŠOLO ZDRA VEGA 
 ŽIVLJENJA IN IZGUBLJANJA TEŽE
ob 18.00  Predavalnica Zdravstvenega doma 
 dr. Janeza Oražma Ribnica  

14. 9. POHOD NA BELE STENE (OKA MENELI SVATJE)
ob 8.00  Zbor pri športnem igrišču v Dolenji vasi

14. 9. Rokometna tekma 
 RD RIKO RIBNICA : RK MARIBOR BRA NIK
ob 19.00 Športni center Ribnica

17. 9. PREDSTAVITEV KNJIGE MOŽ Z NAPAKO 
 IVANA ŠEGE 
ob 19.00  Knjižnica Miklova hiša

19. 9 TEST HOJE NA 2 KM ALI 6-MINUTNI TEST HOJE
od 16.30 do 18.00  Stadion obrtne cone Ugar

21. 9.  OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE
 Stadion na Ugarju

28. 9.  REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE
 Stadion na Ugarju

28. 9. Rokometna tekma 
 RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE
ob 19.00 Športni center Ribnica

Do 30. 9. AKCIJA MOJA VAS – LEPA, UREJENA IN PRIJAZNA. 
 Skrbimo za urejenost okolice naših domov. 
 Obiskal vas bo fotograf in ujel v objektiv utrinke 
 zanimivih zasaditev.
 KS Velike Poljane

Občinsko glasilo REŠETO izdaja 
Občina Ribnica. 

Programski svet: 
Sašo Hočevar, Alenka Pahulje, 
Daniel Vincek, Tadeja Šmalc, 

Uršula Jaklič Žagar, Domen Češarek, 
Matej Zobec, Metka Tramte

Lektura: Jasmina Vajda Vrhunec s. p.
Trženje oglasnega prostora: 

GSM: 041-536-889
Tisk in prelom strani: 

ABO grafi ka, d.o.o.
Naklada: 3.300 izvodov 

ISSN 2536-3816

Naslov: 
Gorenjska cesta 3, 1310  Ribnica

Tel.: 051-641-021
E-pošta: reseto@ribnica.eu 

Izid naslednje številke: 
30. septembra 2019

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost 
(Ur. list št. 89/98) sodi glasilo Rešeto med proizvode, za katere 

se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
V primeru objave istih oglasov v drugih tiskovinah si pridržuje-

mo pravico do avtorskega honorarja. 
Pridržujemo si pravico do nenapovedanega obiska 

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 16. septembra 2019.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih 
avtorjev prispevkov ne odražajo nujno 

tudi mnenj in stališč uredništva.

Članki v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke vnesite v koledar dogodkov na spletni strani Občine Ribnica ali jih pošljite na: mihelic.zdenka@gmail.com.
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Izpod županovega peresa

Občina Ribnica je objavila Javni razpis za dode-
litev nepovratnih fi nančnih sredstev za izvedbo 
posameznih ukrepov z namenom spodbujanja 
razvoja starega mestnega jedra Ribnice. Raz-
pis vsebuje tri ukrepe  s katerimi želimo 
oživeti in polepšati ribniški trg. Lastnikom 
objektov bomo sofi nancirali obnovo fasade 
in s tem ohranili ter spodbudili razvoj in oži-
vljanje starega mestnega jedra v smislu ureje-
nosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in 
ohranjanja kulturne dediščine; dodatno bomo 
sofi nancirali primerne reklame izveske 
(tudi zamenjavo obstoječih s primernejšimi) 

Naj oživi ribniški trg
in najemnikom sofi nancirali najemnine. Na-
men slednjega je  spodbujanje podjetništva z 
vzpostavitvijo prijaznega podpornega okolja v 
ožjem delu starega mestnega jedra Ribnice. Z 
izvedbo ukrepov bo trg postal trg, mesto bolj 
prijazno, lepo in zanimivo tako za turistične 
obiskovalce kot tudi za izvajanje  drugih tr-
žnih dejavnosti, saj se vsi zavedamo kako zelo 
pomemben je vtis mestnega jedra, ki na nek 
način predstavlja naše okolje, vse nas, ki živimo 
v njem in hkrati ohranja dostojanstvo starejših 
objektov. Razpis si lahko ogledate na spletni 
strani www.ribnica.si.

Spoštovane občanke, občani.
Avgust je bil mesec dopustov, druženja, pove-
zovanja in zabavnega razvedrila za vse genera-
cije. Toplo poletje smo v Ribnici zaključili z 
izredno uspešnimi 11. Grajskimi večeri, ki 
so tudi tokrat potekali pod okriljem Turi-
stičnega društva Ribnica in s fi lmskimi zvez-
dami Poletnega kina, ki so letos prvič zasijale 
tudi v ribniškem gradu in skoraj vsakokrat na-
polnile prostor do zadnjega kotička. 

Ta čas smo izkoristili za pripravo novih pro-
jektov, investicij in drugih pomembnih do-
godkov. Na občinski stavbi smo zamenjali 

okna, saj so bila ta že zelo slaba in niso več 
tesnila. Ob vsakem močnejšem nalivu so bile 
pisarne, hodniki in ostali prostori vidno po-
plavljeni. Nova okna ne ponujajo le boljšega 
delovnega okolja zaposlenim, ampak zago-
tavljajo tudi večjo energetsko učinkovitost 
zgradbe, kar posledično pomeni tudi zmanj-
šanje nekaterih stroškov rednega vzdrževanja. 
Vrednost investicije je bila 38.000 EUR, od 
tega bomo 20 odstotkov vrednosti dobili po-
vrnjenih s strani EKO sklada.  
Zaključili smo z razpisom za Obnovo infra-
strukture javne razsvetljave v Občini Ribni-
ca, ki zajema menjavo in vzdrževalna dela na 
odjemnih mestih in prižigališčih, zamenjavo 
in vzdrževalna dela na vodnikih, opornikih, 
kandelabrih in zamenjavo svetilk, ki niso skla-
dne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobne-
ga onesnaževanja okolja, zato bo prav kmalu 
tudi v naši občini zasijala očem in okolju pri-
jaznejša, varčnejša javna razsvetljava.
Podprli smo vseslovenski projekt Društva 
Celiac in tudi v naši občini sprejeli rekreativne-

ga kolesarja Matjaža Goloba, ki je prekolesaril 
3.000 kilometrov po Sloveniji, obiskal vseh 
212 občin in ves čas aktivno ozaveščal o celia-
kiji in težavah, s katerimi se bolniki s celiakijo 
soočajo v vsakdanjem življenju. Vsekakor se 
bomo v bližnji prihodnosti potrudili za bolj-
še, predvsem ugodnejše pogoje pri nakupu 
dragih živil tudi za bolnike s celiakijo v naši 
občini, ki jih po podatkih društva ni malo.
Imamo RIcikel! Z Vizijo Sport d.o.o., pro-
izvodnja in prodaja koles, smo podpisali 
pogodbo o vzpostavitvi in upravljanju 
sistema izposoje koles v občini Ribnica, 
ki nam v mesecu septembru prinaša poceni, 
aktivno in okolju prijazno obliko prevoza v 
samem mestnem središču. Vrednost projekta 
"Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih 
v občini Ribnica" je 50.568,45 EUR in je v 80 
odstotnem deležu sofi nanciran s strani Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Tudi letos smo se pridružili Evropskemu 
tednu mobilnosti 2019, ki letos v ospred-
je postavlja hojo in prav zato bo teden od 
16. do 22. septembra namenjen aktivnostim 
povezanih s hojo in gibanjem. V mestnem 
jedru napovedujemo otvoritev sistema jav-
nih koles, izvajanje Pešbusa in Bicivlaka, 
velik športni dogodek z ekipo Žogarije, 
17.9.2019…Skratka, bo zanimivo in poučno.
Pred vrati pa je za nas najpomembnejši do-
godek v letu, tradicionalni že 44. Ribniški 
semenj, ki bo v organizaciji Turističnega 
društva Ribnica tudi letos ponudil pravo se-
jemsko doživetje za vsakega obiskovalca. In 
ob tej priložnosti Vas tudi osebno vabim, da 
se mi pridružite na Ribniškem semnju in sou-
stvarite naš vesel ribniški utrip.
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Razpis za vpis v prvi letnik pletarske šole 
Rokodelskega centra Ribnica

Pletarska šola je kontinuirano izobraževanje, ki traja tri leta. Začetek 
izobraževanja je možen v prvem letniku in nato po stopnjah pridobi-
vanje znanja o pletarstvu. Po treh letih usvojite osnovna znanja, ki vam 
omogočijo pristop k izpitu za nacionalno poklicno kvalifi kacijo NPK 
PLETAR/PLETARKA .
V prvem letniku pletarske šole se boste naučili osnovnih znanj pletar-
stva. Osnovna materiala pri pletenju bosta vrbovo šibje in leskove vitre. 
Spoznali boste postopke pletarstva, od tega, kako poiskati les v gozdu, 
kako ga pravilno skladiščiti in obdelati s pomočjo orodij, do samega 
pletenja v končne izdelke.

Izobraževanje bo po-
tekalo od začetka ok-
tobra 2019 do konca 
marca 2020, enkrat 
tedensko, po dve uri v 
določenem terminu (predviden termin je ob torkih od 17. do 19. ure).
Cena pletarske šole je 240 EUR.
Za več informacij in prijave, ki jih zbiramo do 27. septembra, smo vam 
na voljo na elektronskem naslovu info@rokodelskicenter-ribnica.si, 
prek telefona na 01/83-61-120 ali osebno v Rokodelskem centru Rib-
nica od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.
Lepo vabljeni k spremljanju dogajanja tudi na naši spletni strani www.
rokodelskicenter-ribnica.si in na www.facebook.com/Rokodelski 
center Ribnica

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Občina Ribnica v sodelovanju s podjetjem 
Energa TM, d. o. o., iz Ljubljane pristopila k izdelavi novega Lo-
kalnega energetskega koncepta občine Ribnica. Lokalni energet-
ski koncept je koncept razvoja občine pri oskrbi in rabi energije, 
ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učin-
kovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije 
ter uporabo obnovljivih virov energije. 
Občina vabi občane (gospodinjstva) in podjetja k sodelovanju 
pri pripravi Lokalnega energetskega koncepta občine Ribnica 
z izpolnitvijo kratke ankete o ogrevalnih sistemih ter (po)rabi 
energentov in energije v občini. 
Namen ankete je pridobiti primarne podatke za analizo stanja 
rabe energije v občini, kar bo pripomoglo pri nadaljnji izdelavi 
Lokalnega energetskega koncepta občine Ribnica.
Prosimo vas, da vase odgovore posredujete prek spletne ankete, 
dostopne na spodnjih povezavah do 6. 9. 2019.
Vabljeni!
POVEZAVA DO ANKETE ZA GOSPODINJSTVA:
htt p://www.energatm.si/lek-ribnica-gospodinjstva/
htt ps://forms.gle/nZvREr8NHZYpNWsDA

POVEZAVA DO ANKETE ZA PODJETJA/INSTITUCIJE:
htt p://www.energatm.si/lek-ribnica-podjetja/
htt ps://forms.gle/DnWV7yo62vPxV3QB6

Občina Ribnica objavlja 
javno dražbo za prodajo stavbnih zemljišč

Občina Ribnica obvešča, da je na spletni strani objavila javno 
dražbo za prodajo:
1) Gradbenih parcel v naselju Grčarice z oznako 6, 7, 8, 9 in 12.
2) Solastniški delež 1777/2000 na kompleksu stavbnih zemljišč 

parc. št. 110/4 in *19/2 obe k.o. 1629 – Dolenja vas, v skupni 
izmeri 467 m2.

3) Solastniški delež 1777/2000 na stavbnem zemljišču parc. št. 
602/72 k.o. 1629 – Dolenja vas, v izmeri 2025 m2.

4) Stavbno zemljišče parc. št. 1791/2 k.o. 1631 – Grčarice, v iz-
meri 1133 m2.

Javna dražba je razpisana za četrtek, 3. oktobra, 
od 8. do 11.30 ure. Celotno besedilo dražbe je objavljeno na 

spletni strani www.ribnica.si in na oglasni deski Občine Ribnica.

OBVESTILO

Gobarsko društvo Ribnica, v nedeljo, 1. septembra, 
v času Ribniškega semnja vabi na ploščad pred 

Ideal center Ribnica na slastne gobje jedi, med katerimi 
so že desetletja najbolj poznani gobji polpeti.

Se vidimo in dobro bero želimo!

Gobarsko društvo Ribnica

Pokrovitelj: OBČINA RIBNICA 
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Vesele počitnice v Rokodelskem centru Ribnica
Vesele počitnice v Rokodelskem centru Rib-
nica so potekale od 29. 7. do 9. 8. 2019 pod 
vodstvom animatorjev in zaposlenih v posa-
meznih enotah Rokodelskega centra. Tokrat 
so delavnice potekale štiri ure dnevno.
Vse enote Rokodelskega centra Ribnica smo 
pripravile program za delavnice. Tako so bile za-
jete vsebine celotnega zavoda: rokodelstva, gale-
rije in muzeja. Otroci so se srečali z rokodelsko 
dediščino in sodobnim ustvarjanjem ter si tako 
s pomočjo mentorjev izdelali glinene skodelice, 
lesene peresnice in lesene kozolčke. V Muzeju 
Ribnica so za otroke pripravili spoznavanje zeli-
šč, fotoorientacijo po Ribnici in iskanje skritega 
zaklada ter jih naučili, kaj dela muzejski kustos. 
V Galeriji Miklova hiša pa so za otroke pripra-
vili delavnice, kjer so spoznali različne slikarske 
tehnike in materiale. Vrečke iz blaga so poslikali 

Rok Ruparčič iz Ribnice osvojil 
dva naslova državnega prvaka 
20. 7. in 21. 7. 2019 je SD Svečina v Strelskem 
centru Gaj na Pragerskem organiziralo 29. dr-
žavno prvenstvo v streljanju z malokalibrsko 
pištolo na 25 metrov. Udeležilo se ga je 80 tek-
movalcev iz 18 klubov. 

Rok Ruparčič najboljši mladinec
Med mladinci je bil Rok Ruparčič (SK Moris 
– Kočevska Reka – Kočevje) po preciznem 
delu streljanja s pištolo na 25 m šele na petem 
mestu, nato pa je po odličnem hitrem delu 
streljanja prišel do zmage s 515 krogi.

Rok Ruparčič najboljši mladinec tudi s 
standardno pištolo
Svoj drugi naslov državnega prvaka na tem 
državnem prvenstvu je Rok Ruparčič osvojil 
v disciplini standardna malokalibrska pištola 
med mladinci s 518 krogi, kar je najboljši re-
zultat med mladinci na državnih prvenstvih.

Na državnem prvenstvu z malokalibrsko 
pištolo na 50 m pa je Rok osvojil tretje 

mesto med mladinci s 490 krogi 

To tekmovanje je potekalo od 6. 7. in 7. 7 
2019, prav tako v Strelskem centru Gaj na 
Pragerskem.
Za Roka je to vsekakor najboljša sezona do 
zdaj, za kar si zasluži vse čestitke. Do tako od-
ličnih rezultatov so ga pripeljali ljubezen do 
strelskega športa, treningi pod budnim oče-
som trenerja Janeza Mrkuna in velika podpo-
ra najbližjih. 

Še enkrat iskrene čestitke!
Stanka Kep

Foto: Janez Mrkun

z akrilnimi barvami na temo Ribnice. S tempe-
rami so slikali geometrijske oblike ter spoznavali 
tople in hladne barve, na koncu pa so si ogledali 
risano animacijo o galeriji z naslovom Umetnost 
je zame! in ustvarjali z ogljem. Vsak dan so se 
otroci poleg poučnih vsebin veliko gibali, igrali 
družabne igre, se šli igre brez meja itd.
Delavnice je obiskalo več kot osemdeset raz-
ličnih otrok, dnevno pa jih je bilo na delavni-
cah približno štirideset. Delavnice so bile za 
otroke brezplačne, saj je program fi nanciran s 
strani Občine Ribnica.
Za fi nančno podporo se iskreno zahvaljujemo 
podjetjem: Dafi n, d. o. o., Inotherm, d. o. o., in 
Yaskawa, d. o. o. Pri vsakodnevni malici otrok 
pa so nam pomagali v pekarni Žulj in Klemen-
tini – sadje in zelenjava Idajet.
Se vidimo naslednje poletje!

Katja Žagar, 
koordinatorica programa Veselih počitnic
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Poletje 2019 smo animatorke Veselih poči-
tnic otrokom popestrile s pestrim progra-
mom za dvotedensko druženje, ki je trajalo 
tri ure dnevno. Animatorke Barbara Dejak, 
Gloria Kovač, Katja Turk, Lara Henigman, 
Suzana Voštić, Zala Lovšin in Živa Šilc smo 
skupaj z mentoricama Bernardo Drobnič in 
Anico Turk s pripravami začele že v mesecu 
maju. Program organizira Center za social-
no delo Osrednja Slovenija – zahod, Enota 
Ribnica. Na sestankih smo razmišljale o 
temi in prišle do zaključka, da bo letos po-
udarek na zdravem načinu življenja. S temo 
smo otrokom želele približati misel, da je 
zdravo lahko tudi dobro in zabavno. Veliko 
smo se gibali in poleg prigrizkov priprav-
ljali zdrave malice. Tudi letos se je Veselih 
počitnic udeležilo zelo veliko število otrok. 
Od tega jih je bilo v Dolenji vasi prijavlje-
nih več kot petdeset, v Ribnici pa okrog 
sedemdeset. 

Prvi dan smo jim animatorke predstavile 
rdečo nit Veselih počitnic in jih prek iger 
popeljale skozi zdrav način življenja. Skupaj 
z otroki smo se pogovarjali, kaj sami storijo, 
da kar najboljše poskrbijo za svoje zdravje. 
Tradicionalno, kot vsako leto, smo tudi le-
tos v našo družbo povabili ribniške gasilce, 
ki so se zelo potrudili in pripravili nadvse 
pester in tudi poučen program. Otrokom 
so z obilo vode in pene pričarali prijetno in 
živahno dogajanje. Po novem so tudi dole-
njevaški gasilci otrokom pričarali igrivo in 
mokro dopoldne, poleg tega pa jim predsta-
vili tudi gasilsko vozilo. Gasilci so s svojim 
programom vsako leto za otroke nekaj po-
sebnega. Otroke je prav tako zelo pritegnila 
delavnica »Srečko MasterChef«, kjer smo 
najprej vonjali, okušali in tipali različna ži-
vila, zatem pa je sledilo skupinsko priprav-
ljanje sadno-čokoladnih napolitank. Tu je 
lahko vsak pokazal svoje kreativne zamisli, 
na koncu pa nam je seveda vsa kreativnost 
spolzela skozi želodec. Zanimivo dopol-
dne sta nam pričarala tudi zvezdnika, ki 
smo ju povabili medse. Eden izmed njih je 
član skupine Fortissimo, Tadej Trdan, dru-
gi pa je naš nekdanji animator, ki je požel 
ogromno priljubljenost pri otrocih, Sašo 
Klun. Neko sredino dopoldne pa so se ot-
roci prelevili v prave detektive in zavzeto 
iskali skriti zaklad, s katerim so si lahko na 
koncu obliznili prste. Ni pa manjkalo niti 
lepih in urejenih frizur, ki so jih bili otroci 
deležni na dan »Srečko frizer«. Letos je 
bilo na Veselih počitnicah peklensko vroče, 
zato se nismo špricali samo v družbi gasil-
cev, temveč tudi v družbi animatork, ki smo 
pripravile zabavne vodne igre z različnimi 
pripomočki, kot so lesene kuhalnice, vedra, 

plastenke, kozarci in podobno. Prišel je tudi 
dan, ko se je celotna skupina povezala in se 
skupaj sproščala z različnimi masažami, ki 
so prav tako nepogrešljiv del zdravega živ-
ljenja. Zadnji dan smo vsi Srečki po najbolj 
priljubljenih igrah odpotovali na svoj ko-
nec Veselih počitnic. Pred slovesom smo se 
skupaj pogovorili o vtisih in sklenili dogo-
vor, da se naslednje leto zopet srečamo, saj 
smo namreč pravi Srečki! 
Naših Veselih počitnic pa ne bi bilo brez 
pomoči, ki so nam jo zagotovili Občina 
Ribnica, Inotherm, d. o. o., Ertl glas steklo, 
d. o. o., Lions klub Ribnica in Yaskava Ris-
tro, podjetje za gradnjo strojev in naprav, d. 
o. o., s fi nančnimi sredstvi, Gostilna in pi-
cerija Harlekin, ki je naše Vesele počitnice 
popestrila s pijačo in prigrizki, ter športni 
kolektiv Osnovne šole dr. Franceta Prešer-
na Ribnica s športnimi pripomočki. Tako 
smo lahko zares poskrbeli za dovolj giba-
nja in pravo zdravo življenje s športnimi 
aktivnostmi. Zahvala velja tudi ribniškim 
gasilcem za pester program ter dolenjeva-
škim gasilcem za prav tako igriv program 
in prostor. Še enkrat se iz srca zahvaljujemo 
vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali 
k Veselim počitnicam, da so tako dobro us-
pele. Kaj je lepšega kot nasmehi na srečnih 
obrazih otrok?

Srečko vam želi srečno in zdravo življenje 
do naslednjega leta, ko se zopet srečamo. 
Se vidimo!

Tekst in foto: 
Barbara Dejak in Lara Henigman, 

animatorki
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Zeleni most Ribnica 2019
V okviru svojih dolgoletnih programov je 
Društvo likovnega ustvarjanja (DLU) Rib-
nica vsako leto priredilo dvodnevno likovno 
kolonijo, ki je bila zasnovana tako, da se je 
povabilo likovne ustvarjalce z raznih krajev v 
Ribnico, kjer se jim je nudilo pogoje za ustvar-
janje in spoznavanje specifi čnosti delovanja 
društva in organiziranosti Občine Ribnica 
na tem področju kulture. S projektom Zele-
ni most pa smo prestopili na drug nivo, nivo 
namembnosti z uporabo likovnosti itd., vse 
z namenom povedati najprej ustvarjalcem in 
nato vsem drugim, da lahko strnejo svoja zna-
nja v točno določen cilj. Praktično to pomeni, 
da likovno ustvarjanje ni samo sebi namen in 
kot tako kontraproduktivno, temveč da na-
govori na začetku samega avtorja in skozi to 
prizmo vse druge. Da pa ne bi pojma preveč 
razpršili in s tem ustvarili več vprašanj, kot je 
odgovorov, smo se osredotočili na sobivanje 
vseh deležnikov v naravi. Tema je univerzalna, 
saj je bila, je in bo, torej ne moremo govoriti o 
zastarelosti, modni muhi ali utopiji prihodno-
sti. Tukaj štejejo samo dejstva, ki so zapisana 
naravnim zakonitostim. Za razumevanje je 
potrebno široko polje znanj in vedenj. Žal v 
tem obdobju to ni zaželeno, saj se pojavljajo 
težnje po ozki usmerjenosti, s tem pa se zab-
rišejo realne podobe (problemi) v času in 

prostoru. Posledica so nedelujoči sistemi, ni 
povezav in tako posledično nastajajo nenor-
malna stanja, kar vodi v konfl iktna (nepro-
duktivna) razmerja. Na kratko: odločitve ne 
nosijo odgovornosti.
Projekt Zeleni most pa hoče to anomalijo 
problematizirati z namenom povezovanja in 
dogovarjanja vseh akterjev za čim bolj urav-
noteženo in odgovorno poseganje v skupni 
prostor. Samo tega imamo, je naš, torej smo 
vsi odgovorni za to, kako se z njim ravna.
Prvič je Zeleni most potekal leta 2017 v No-
vem Kotu, v občini Loški potok, na temo iz-
redno povečanega odstrela jelenjadi, in sicer 
z naslednjo utemeljitvijo: preveliko objedanje 
mladja. Dejstvo je, da se Slovenija zarašča in 
da je letni prirastek lesne mase enkrat večji kot 
znaša posek. Hkrati poteka še projekt naseli-
tve velikih zveri. Z zmanjšanjem osnovnega 
plena se neizogibno poveča možnost konfl ik-
tov med zvermi in ljudmi, pa tudi med zvermi 
samimi. Poraja se občutek, da ni nobenega 
sodelovanja med resorji, ki naj bi stvari urejali 
odgovorno, v dobro vseh. 
Naslednje leto je projekt potekal v Sodraži-
ci, letos pa smo ga pripravili v Ribnici. Kljub 
vsakoletnemu prizadevanju organizatorjev 
Zelenega mostu se stvari ne spreminjajo, po-
raja se občutek, da se namerno ne stori nič 

v tej smeri, hkrati pa lahko veliko izvemo o 
tem, kako je projekt namnožitve velikih zve-
ri uspešen. Žal ima ta zgodba eno veliko po-
manjkljivost: ti strokovnjaki v svoje projekcije 
niso vključili vseh pomembnih dejavnikov v 
prostoru. Razlage za konfl ikte so včasih, milo 
rečeno, tragikomične, saj je za vse kriv človek. 
Ne razumejo pa, da so ta »človek« oni sami 
in da je vsa ideologija o onih drugih, ki so de-
žurni krivci, ker živijo na področju, kjer jih po 
njihovem ne bi smelo biti, redijo živino, obde-
lujejo polja, sadijo sadje, se sprehajajo, imajo 
hišne ljubljenčke itd. ter s tem predstavljajo 
grožnjo divjim zverem, zgrešena. Vendar 
tako razmišljanje in pomoč strokovnjakov pri 
upravljanju velikih zveri nista potrebna, saj se 
znajdejo same, in navsezadnje bo taka pomoč 
najbolj škodovala prav zverem. Nihče ne go-
vori o prenamnožitvi rjavega medveda, volka 
in šakala, o tem, da je Slovenija z avtocestnim 
križem dejansko presekana in izredno težko 
prehodna za vse zveri. Dolgoročno bi mora-
lo biti to rešeno z izgradnjo zelenih mostov, 
v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo 
vpliv zveri v zamejenem prostoru tako velik, 
da bodo potrebni radikalni posegi. Žal bo v 
tem času število druge divjadi tako zdesetka-
no, da bomo potrebovali desetletja, da bomo 
imeli to, kar imamo danes. Nihče ob vsem tem 
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ne govori o odgovornosti, škodi, vznemirjanju in tudi strahu ljudi, ki so 
tako ali drugače prisiljeni sobivati z velikimi zvermi. Zaradi vehemence 
odgovornih se kaj lahko zgodi, da bo prišlo do nepredvidljivih in težko 
obvladljivih zapletov. Govoriti o zaščiti velikih zveri, ki jih je preveč, ne 
pa se ukvarjati s tem, kako dolgoročno vzpostaviti stanje v dobro vseh, 
je nespametno in škodljivo. Upravljanje velikih zveri in druge divjadi na 
dveh različnih ministrstvih, da ne govorimo še o drugih vpletenih, ne 
bo nikoli produktivno, ravno nasprotno, zadeve bodo še bolj zapletene. 
Ureditev bi morala biti jasna in enostavna. Nujno bi bilo treba ustanovi-
ti enoten resor za vso divjad. Upravljanje divjadi naj bo zaupano tistim, 
ki so jo znali čuvati 110 let. Morda ne vedno najbolje, zagotovo pa daleč 
nad današnjim gospodarjenjem, ali bolje, negospodarjenjem. Slovenija 
si to nedvomno zasluži, saj velja za najbolj zeleno in pestro državo daleč 
naokoli in taka naj ostane tudi zanamcem.
O vsem tem je bilo govora tudi na okroglih mizah, ki so potekale v 
sklopu prireditev. Letošnje okrogle mize v Ribnici, 27. julija 2019, so 
se poleg župana Občine Ribnice Sama Pogorelca, podžupana Občine 
Sodražica Andreja Pogorelca in predsednika DLU Branka Žuniča ude-
ležili še Jože Prah, predstavnik Turistične zveze Slovenije, Lado Bradač, 
predsednik Lovske zveze Slovenije, Branko Zlobko, predsednik Zve-
ze lovskih družin (ZLD) Kočevje, Miran Bartol, predstavnik Lovske 
družine Ribnica, in Ivica Kiž iz Lovskega društva Tetrijeb. Po zaključ-
ku okrogle mize so si udeleženci ogledali pred Rokodelskim centrom 
Ribnica razstavo Irene Gayatri Horvat z naslovom V gozdu spominov. 
Rdeča nit prireditev pa je likovna kolonija, ki je letos potekala v Ota-
vicah in okolici Ribnice. Udeležilo se je je 23 likovnih ustvarjalcev iz 
Ribnice, Kočevja, Ljubljane, Kranja in drugih krajev Slovenije, ki so od 
26. do 28. julija ustvarjali na temo narave in zelenih mostov. Ustvarjali 
so: Branko Žunič, Peter Polončič Ruparčič, Marija Klančar – Bonca, 
Milica Koštrun, Amalija Janša, Željko Vertelj, Francka Dejak, Marta 
Tekavec, Edith Kopač, Breda Žunič, Martina Starc, Vladimira Klun 

Žerjav, Janez Ovsec, Ludvik Kos, Neva Vranešič Virant, Lilijana Čuček, 
Kostja Virant, Alenka Klemenčič, Lojze Kalinšek, Irena Gayatri Hor-
vat, Maja Čemažar, Slavko Čečura in Nataša Fir Čečura. Udeleženci so 
se zbrali v petek v Ribnici, kjer sta prisotne pozdravila predsednik DLU 
Ribnica in predsednik ZLD Kočevje. Prisotni so si ogledali razstavo 
keramike, ki je nastala na keramični delavnici v Grčaricah, nato pa je 
sledilo odkritje kipca evropskega losa, ki predstavlja simbol oziroma 
absurdnost ponovnega naseljevanja živali, ki so nekoč živele na tem 
področju. 
Sobota in nedelja sta bila dneva, namenjena ustvarjanju. Likovniki so 
ustvarjali v različnih tehnikah – olje, akvarel, akril, na slikah pa smo lah-
ko opazovali naravo, živali, cvetje, skratka različna in raznolika dela. Ena 
izmed udeleženk se je lotila celo šivanja, druga pa se je posvetila klek-
ljanju. Nekateri so z ustvarjanjem za kratek čas prekinili in se udeležili 
okrogle mize, spet drugi so odšli k Hubertovi maši, ki je bila ob 16. uri 
v cerkvi sv. Štefana v Ribnici.
V soboto so se likovnikom pridružili otroci. Na delavnici se jih je zbralo 
sedem. Na njej se je risalo in slikalo, izdelovalo nakit iz različnih materi-
alov, skratka imeli so se lepo, tako da so nekateri vztrajali ves dan. 
Likovno dogajanje se je zaključilo v nedeljo popoldan s priložnostno 
razstavo. Predsednik DLU Ribnica se je ustvarjalcem zahvalil za udelež-
bo, predsednik ZLD Kočevje pa je podelil Milici Koštrun, Nevi Vrane-
šič Virant in Janezu Ovscu zahvalo Lovske zveze Slovenije za pomem-
ben prispevek pri razvoju kulture in ohranjanju narave. 
Vse skupaj se je končalo s prijetnim druženjem in obljubo, da se vidimo 
na razstavi, ki bo predvidoma septembra v Zlatorogovi galeriji v Lju-
bljani. 

Branko Žunič
Foto: Lojze Kalinšek
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1 SKUBIC 1976, str. 219.
2 TROBEC 1880, str. 357.
3 Ministrstvo za kulturo, INDOK center, Arhiv spisov, 

Pismo ravnateljice Mice Černigoj Župnijskemu uradu 
Ribnica (20. 2. 1965), str. 105–1965.

4 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 
1866–1917 (junij 1872), Ribnica. Avstrijski slikar, ro-
jen leta 1800 v Chrastavi na Češkem, umrl leta 1876 na 
Dunaju (VON WÖRNDLE 1916, str. 558). 

5 ŽIGON 1977, str. 21. Nemški slikar, rojen leta 1794 
v Leipzigu, umrl leta 1872 v Dresdnu. (HAJA 1994; 
SCHMIDT 1936, str. 207).

6 Izvirni Koželjev osnutek je hranjen v zasebni lasti.
7 ŽIGON 1977, str. 21.
8 LESAR 1892, str. 178.
9 SKUBIC 1976, str. 216.
10 LESAR 1892, str. 178.
11 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 

1866–1917 (5. junij 1904), Ribnica.
12 SKUBIC 1976, str. 217.
13 LESAR 1892, str. 178.
14 AMBROŽIČ 2015, str. 548.
15 VOLČJAK 2014, str. 10. 
16 ROVŠNIK, ŽIGON 1986, str. 62. 
17 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 

1866–1917 (konec oktobra 1907), Ribnica.
18 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 

1866–1917 (konec oktobra 1907), Ribnica.
19 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 

1866–1917 (12. 11. 1905), Ribnica.
20 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 

1866–1917 (leto 1906, konec oktobra 1907), Ribnica.
21 Arhiv župnije Ribnica, Zapisnik, narejen pri seji dne 

21. marca 1906 o zadevi popravljanja farne cerkve sv. 
Štefana (21. 3. 1906), a. e. 157, št. 9.

22 Arhiv župnije Ribnica, Zapisnik narejen pri seji stavb-
nega odbora v Ribnici dne II. maja 1906 (2. 5. 1906), 
a. e. 157, št. 9.

23 Arhiv župnije Ribnica, Zapisnik seje stavbnega odbora 
za popravo farne cerkve sv. Štefana v Ribnici dne 17. 
novembra 1907 (17. 11. 1907), a. e. 157, št. 9.

24 Goldinar, ki je bil uradno v obtoku do leta 1892 (de-
jansko do leta 1900), je kasneje zamenjala krona. 
Goldinar je temeljil na vrednosti srebra, krona pa na 
vrednosti zlata. V času prehoda z ene valute na drugo 
je bilo razmerje 1 goldinar : 2 kroni (Vitomir ČOP, 
osebni vir, 19. 12. 2017). Na podlagi tega je mogoče 
primerjati Wolfov in Staretov znesek, ki sta ga prejela 
za poslikavo cerkve. Wolf je skupno prejel 2.300 gol-
dinarjev, Stare pa 3.903,23 krone, kar v goldinarjih 
pomeni 1.951,62 goldinarja. 

Zgodovina stenskih poslikav v župnijski cerkvi 
sv. Štefana v Ribnici (III. del)
Poslikava ladje
Leta 1890, deset let po poslikavi prezbiterija, 
je bila naročena dekorativna poslikava prečne 
ladje in štirih fi guralno zasnovanih fresk z biblij-
skimi prizori. Slikanje prečne ladje je bilo naro-
čeno pri kamniškem slikarju Matiji Koželju in je 
predstavljalo zadnje večje slikarsko delo, ki ga je 
odredil dekan Martin Skubic. Zatem je med le-
toma 1906 in 1907 dekan Frančišek Saleški Do-
linar naročil tudi dekorativno poslikavo glavne 
in stranskih ladij.1  
Vzdolžna in prečna ladja sta bili deloma preslika-
ni že pred dekoracijo. Dekan Skubic je namreč v 
času slikanja prezbiterija (1880) pri Wolfu na-
ročil tudi beljenje celotne glavne in stranskih 
ladij. Cerkvena ladja ni bila le golo pobeljena, 
temveč preslikana z nekoliko bolj bledimi bar-
vami.2 Podobno je odkrila tudi restavracija fresk 
v vzdolžni in prečni ladji, kjer so pod izvirnimi 
Koželjevimi freskami odkrili toniran omet.3

Kronološko je bila najprej naročena dekorativ-
na in fi guralna poslikava prečne ladje, ki je delo 
slikarja Matije Koželja. Koželjevo prisotnost na 
Dolenjskem prvič srečamo prav pri njegovem 
delovanju v ribniški župnijski cerkvi. Z deka-
nom Skubicem sta se spoznala že pred naroči-
lom stenske poslikave prečne ladje. Leta 1871 je 
Koželj po njegovem naročilu za ribniško cerkev 
naslikal križev pot, posnet po v tistem času izje-
mno priljubljenem Križevem potu Josepha von 
Führicha.4 
V dekorativni sistem, ki se razteza čez celotno 
prečno ladjo, so kot pomembni akcenti vklju-
čeni fi guralni prizori. Na severni in južni strani 
slavoločne stene sta naslikani samostojni kom-
poziciji Apoteoze sv. Frančiška Asiškega in sv. Ur-
šule. Na severni in južni steni prečne ladje pa sta 
upodobljena evangeljska prizora Vrnitev izgub-
ljenega sina in Kristus v hiši Simona farizeja, ki sta 
posneta po predlogi nemškega slikarja Juliusa 
Schnorra von Carolsfelda.5

V zapuščini Matije Koželja se je ohranil osnutek, 
ki ga je slikar leta 1890 pripravil za ribniško cer-
kev.6 Leva stran akvarelnega osnutka se navezuje 
na južno steno prečne ladje. Vidni so osnova za 
fresko Kristus v hiši Simona farizeja in dekorativ-
ni vzorci, ki se raztezajo čez celotno steno. Na 
desni strani osnutka je skica za poslikavo slavo-
ločne stene, kjer je naslikana sv. Uršula. 
Koželjeve freske v prečni ladji so bile dokonča-
ne konec novembra leta 1890, in sicer za ceno 
1.400 goldinarjev.7 Po navedbah Jožefa Lesarja 
je Skubic denar za slikanje prečne ladje zbiral 
kar nekaj let.8 Glavno oporo pri fi nanciranju 
fresk mu je predstavljala bratovščina sv. Uršule, 
ki je za potrebe slikanja cerkve naklonila 1.200 
goldinarjev. V župnijski kroniki je zavedeno, da 

Matija Koželj, Kristus v farizejevi hiši, 1890, južna stena 
prečne ladje, ž. c. Sv. Štefana, Ribnica

je za poslikavo zmanjkalo le dobrih 200 goldi-
narjev, kar se je večinoma pokrilo z darovanjem 
vernikov v ta namen.9

Idejo za samostojni kompoziciji s sv. Uršulo in s 
sv. Frančiškom Asiškim sta predlagali tedaj naj-
bolj razširjeni bratovščini v župniji, bratovščina 
sv. Uršule in Tretji red sv. Frančiška. Bratovšči-
na sv. Uršule je konec devetnajstega stoletja v 
Ribnici štela več kot 1.200 moških in žensk, 
podružnica Tretjega reda sv. Frančiška pa v tem 
času še ni bila uradno ustanovljena, vendar je 
bilo kljub temu takrat v župniji že več kot 300 
tretjerednikov.10 Tretji red sv. Frančiška je bil v 
Ribnici ustanovljen leta 1904, medtem ko so bili 
do tega leta tretjeredniki vpisani v Ljubljani, Do-
lenji vasi in pri Sv. Gregorju.11 Obe bratovščini 
je v ribniško župnijo razširil dekan Skubic.12 Že-
lel je, da se novoustanovljenima bratovščinama 
dodeli spominsko mesto v cerkvi, kar je dosegel 
s freskama nad stranskima oltarjema. Freski naj 
bi vse člane bratovščine in tretjega reda tudi 
nadalje spodbujali h krščanski gorečnosti in 
stanovitnosti.13 Bratovščine so imele na splošno 
precej pomemben vpliv na življenje v župniji. 
Prispevale so h kolektivni pobožnosti in dejav-
nejšemu verskemu življenju ter s tem vernikom 
omogočale duhovno oblikovanje in rast.14  Čla-
ni so, poleg temeljne namembnosti posamezne 
bratovščine, pogosto skrbeli tudi za urejenost in 
olepšavo cerkva, vzdrževanje bogoslužne opre-
me in lepoto bogoslužja.15

Ideja za drugi dve fi guralno zasnovani freski, Kris-
tus v farizejevi hiši in Vrnitev izgubljenega sina, pa je 
povezana s položajem, ki ga imata freski v cerkvi. 
Obe sta namreč nameščeni na steno nad stran-
skima spovednicama. V tem primeru je morala 
ikonografi ja slediti misli o kesanju in odpuščanju.

Iz posameznih umetnostnozgodovinskih opi-
sov, ki se navezujejo na Koželjevo ornamentiko 
v ribniški cerkvi, je mogoče razbrati nepravilno 
tezo, da naj bi kamniški slikar leta 1890 poleg fi -
guralnih fresk dekorativno poslikal tudi celotno 
vzdolžno ladjo.16 V župnijski kroniki pa je zabe-
ležen podatek, da je bilo zadnje slikarsko delo v 
cerkvi izvedeno šele leta 1907, v času cerkvene 
obnove. Po naročilu dekana Frančiška Saleškega 
Dolinarja je glavno in stranski ladji poslikal lju-
bljanski sobni slikar France Stare.17 V tem času 
so bila poleg slikanja ladje leta 1906 izvedena 
vsa zunanja popravila cerkve, v letih 1907 in 
1908 pa je bila prenovljena notranjščina.18

Konkretna dogovarjanja o obnovi župnijske 
cerkve so se začela leta 1905 s konkurenčno 
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obravnavo. Dolinar v kroniki pred tem sicer 
omenja, da bi bilo smiselno popravilo odložiti na 
primernejši čas zaradi stroškov sočasne zidave 
nove šole v Ribnici in nove podružnične cerkve 
v Hrovači. Na koncu so konkurenčno obravnavo 
spodbudili liberalni časniki, ki so dekanu očitali 
malomarno razpadanje ribniške cerkve, zaradi 
česar so se, kljub razmeram, začela dogovarjanja 
o prenovi.19 Leta 1906 so najprej temeljito pre-
novili zunanjost cerkve, leto kasneje so se lotili 
še obnove v notranjosti.20 V dokumentu iz žu-
pnijskega arhiva iz leta 1906 je namreč zapisano, 
da so popravila v notranjosti cerkve odložili za 
toliko časa, dokler ni bilo mogoče dobiti dovolj 
sposobnega slikarja, ki bi to delo opravil.21 Maja 
1906 so na seji stavbnega odbora sklenili, da 
bo slikarsko delo opravil Anton Jebačin, barvo 
pa naj bi določil dekan Dolinar v sporazumu s 
slikarjem.22 Delo v ribniški cerkvi je iz do zdaj 
neznanih razlogov namesto Jebačina na koncu 
opravil sobni slikar France Stare iz Ljubljane.23 
Slikanje glavne in stranskih ladij se je glede na 
podatke iz oznanilne knjige verjetno začelo po-

Matija Koželj, Načrt za slikarijo v stranskih kapelah Farne 
cerkve v Ribnici, 1890 (vir: Zapuščina Matije Koželja)

Brški kulturni dan obogatila zakonca Starc
V soboto, 27. julija, je pod kozolcem na Bregu pri Ribnici potekal 12. 
Brški kulturni dan. Organizator, društvo VETER, je okrog obnovljene-
ga kozolca postavil mize, stregli so domače pecivo, pijačo, brez žara pa 
tudi ni šlo.
Praznik vasi, ki sovpada s sv. Ano (sv. Ana je namreč zavetnica pri-
ljubljene cerkvice na Mali gori in vasi Dolenji Lazi, Zapuže, Breg ter 
Gorenjske ceste, nekdanje Gorenje vasi) vsakič popestrijo z mašo in 
osrednjo temo. Mašo je pri kapelici tudi letos daroval ribniški župnik, 
arhidiakon, mag. Anton Berčan.
Osrednja tema je bila predstavitev knjige Maksa Starca, Bili so hudi, a 
tudi lepi časi. Maks Starc je upokojen profesor geografi je, rojen na Bre-
gu pri Ribnici, pot pa ga je nato vodila v Ljubljano, Kočevje, Trbovlje in 
Novo mesto, kjer živi. Z literaturo se je začel ukvarjati šele po upokojitvi. 
Prve pesmi so bile namenjene vnukom in za priložnostna praznovanja.
»Ker so bile vnukom všeč pripovedi iz moje mladosti, sem začel pisati 
tudi kratke zgodbe. V nekaj letih se je nabralo toliko materiala, da sem 
za svojo 70 letnico v samozaložbi izdal dve knjigi: zbirko pesmi Odmev 
duše in zbirko kratkih zgodb iz mojega otroštva, Srečanje s seboj. Ta je 
bila leta 2007 nominirana za najboljšo samozaložniško knjigo leta. Za 
svojo 80 letnico sem leta 2016 izdal še drugi del, ki sem mu dal naslov 
Bili so hudi, a tudi lepi časi. Tudi ta je bila nagrajena kot druga najboljša 
knjiga, ki je tega leta izšla v samozaložbi. Ves čas so nastajale tudi druge 
pesmi in kratke zgodbe, s katerimi sem sodeloval na literarnih srečanjih 

in jih pošiljal na razne razpise. Leta 2018 sem dobil za zgodbo Jelendol 
nekoč in nikoli več, drugo nagrado na razpisu Zgodbe mojega kraja, ki 
ga je razpisala Mestna knjižnica Ljubljana, Zgodba o Gričarjevih pa je 
bila nagrajena v Novem mestu. Moje pesmi imajo jasno izraženo vsebi-
no, ritem in rimo. Nekaj jih je napisanih tudi v mojem domačem ribni-
škem narečju. Ker so za bralce, ki ne obvladajo tega narečja, težko ber-
ljive, sem izdal še CD,« svojo pisateljsko kariero slikovito opisuje Starc.
Ves teden pred sobotnim dogodkom je v kozolcu na Bregu svoja dela raz-
stavljala tudi Maksova žena, Marinka Starc, sicer upokojena predmetna 
učiteljica slovenskega in nemškega jezika. Marinka Starc se je rodila leta 
1941 v Trbovljah, od leta 1972 pa živi v Novem mestu.
»Že v gimnazijskih letih sem rada risala, a kasneje so bili pomembnej-
ši služba, družina ter gradnja hiše in tako za to ni bilo več časa. Šele ko 
sem se upokojila (pred dobrimi dvajsetimi leti), se je ta možnost znova 
pokazala. Izvedela sem za skupino upokojencev, ki so se redno sestajali 
in pod vodstvom takratnega mentorja Marijana Maznika, slikali in se iz-
popolnjevali. Uspelo mi je, da sem se jim pridružila. Ustanovili smo svoje 
slikarsko društvo Mavrica in kmalu začeli tudi razstavljati. V 20 letih sem 
sodelovala na več kot 100 skupinskih razstavah, ki niso bile samo doma, 
ampak tudi na Madžarskem, Hrvaškem, v Nemčiji, Italiji, imela sem tudi 
nekaj samostojnih razstav: v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah, Semi-
ču, Trbovljah, na Jezerskem, pet pa tudi v Novem mestu. Upodabljam 
predvsem lepoto narave, moja najljubša tehnika pa sta akvarel in akril,« 
je dejala Marinka Starc in zaključila, da je zelo vesela, da se ji je ponu-
dila priložnost razstavljati na Bregu, saj z možem Maksom rada prihaja 
na obisk k njegovim sorodnikom in tako oba ohranjata stike z njegovo 
rojstno vasjo.
Druženje pod kozolcem se je ob klepetu, okusni hrani, in petju nadalje-
valo pozno v večer, in razbrati je bilo, da Andrej Klun, prvi predsednik 
društva VETER, in sedanji predsednik Borut Levstek, vmes je bil pred-
sednik Tomaž Horžen, z ekipo že snujeta načrte za prihodnje leto, še 
prej pa pripravljajo pohod do Tabakove hruške, ki bo zadnjo nedeljo v 
avgustu, oktobra bo jesenski praznik, ki so ga poimenovali 'Kostanjada 
na Bregu,' pripravili bodo tudi tečaj prve pomoči, ter že tradicionalno 
decembrsko miklavževanje.

Tekst in foto: Marko Modrej

Kakovost Staretovega dekorativnega prispevka 
je kljub nezvenečemu imenu slikarja zadovo-
ljiva, vendar ne presega standardnih okvirjev 
tedanje cerkvene likovne produkcije pri nas. Za-
dovoljiva kakovost poslikave vzdolžne ladje je 
razvidna tudi iz prepričljivih preteklih atribucij 
slikarju Matiji Koželju. Staretovo delo je v tem 
pogledu primerljivo z dekorativnim prispevkom 
tedaj uveljavljenega in v cerkvenih naročniških 
krogih priljubljenega kamniškega slikarja Kože-
lja. Pri vrednotenju poslikave je smiselno upo-
števati tudi objektivno informacijo o znesku, 
ki ga je Stare prejel za slikanje ladje. Znesek, 
3.903,23 krone je v tedanjem času pomenil do-
kaj visoko plačilo. Ob primerjavi le-tega s ceno 
Wolfove poslikave prezbiterija in beljenja celot-
ne ladje je mogoče ugotoviti, da gre za precej 
podobno višino zneska.24 Kljub primerljivemu 
znesku pa Staretova poslikava še vedno ne do-
sega kakovosti Wolfovega likovnega prispevka v 
prezbiteriju. 

Ana Pucelj,
Galerija Miklova hiša

leti leta 1907, v mesecu juliju. Zaradi neenotnih 
podatkov datuma zaključka slikarskih del za zdaj 
ni mogoče natančno podati. 



Pri jave sprejemamo

do 15. 9.  2019!
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Noč pod zvezdami na Grmadi
V Turističnem društvu Grmada tudi poleti ne počivamo. Poleg akcije 
Moja vas, lepa in urejena, ki poteka čez poletje, skrbimo za dobro po-
čutje pohodnikov na priljubljeni izletniški točki, Grmadi. Ob sobotah, 
nedeljah in praznikih vas vabimo, da pridete na Grmado ter se okrepča-
te in spočijete po napornem delovnem tednu.
V društvu smo ponosni na vse v naši sredini, ki imajo kakšno znanje 
in so ga pripravljeni deliti z nami. Letos je Peter Andolšek na različnih 
področjih dokazal, da je poln raznovrstnega znanja. Med drugim se je 
izjemno izkazal pri astronomiji, saj si je z odlično uvrstitvijo na držav-
nem tekmovanju prislužil vstopnico za Sanktpeterburško astronomsko 
olimpijado. Ta se je za osnovnošolce izvajala v Sloveniji. Naloge, ki jih 
je Peter rešil v angleščini, so poslali v Rusijo, kjer so jih pregledali in 
ocenili. Na tekmovanju, sestavljenem iz praktičnega in teoretičnega 
dela, je v kategoriji osmih razredov dosegel četrto mesto. V tej kategori-
ji je bila to najboljša slovenska uvrstitev. Omeniti velja, da za precej zah-
tevne naloge ni bilo dovoljeno uporabiti nobenih pripomočkov, tudi 
žepnega računala ne. Na pamet je tako računal recimo trigonometrične 
probleme za izračun razdalj med nebesnimi telesi.
Ker nam nebo vsako leto avgusta ponudi svojevrstno predstavo, saj lah-
ko več dni opazujemo zvezdne utrinke, smo se odločili, da na Grmadi 
priredimo organiziran ogled utrinkov, zraven pa povabimo Petra. Za da-
tum smo izbrali 12. avgust, saj so takrat utrinki najštevilčnejši. Peter je 
razložil osnovne pojme v astronomiji, kot je vrtenje Zemlje okoli Sonca 
in Lune okoli Zemlje, pojasnil, zakaj nastanejo lunine mene, opisal kla-

sifi kacijo nebesnih teles, razložil pojme, kot so navidezna magnituda, 
zenitna urna frekvenca, ozvezdja, radiant, zvezdna karta in še marsikaj. 
Predstavil je zgradbo teleskopa in rokovanje z njim. Opozoril je na iz-
bor imena za eksoplanet, saj je ob stoletnici Mednarodne astronomske 
organizacije Slovenija dobila pravico do poimenovanja eksoplaneta, ki 
se trenutno imenuje WASP-38 b. Razložil je, da avgustovskim utrin-
kom rečemo tudi Perzeidi ali solze sv. Lovrenca. Perzeidi so meteorski 
roj, ostanek kometa Swift -Tutt le. Tako se imenujejo po radiantu, ki leži 
v ozvezdju Perzeja. Drugi del predstavitve je bil namenjen ogledu ne-
besnih teles skozi teleskop, opazovanju nočnega neba in prepoznavanju 
ozvezdij s pomočjo zvezdne karte, seveda pa tudi prostemu opazova-
nju utrinkov. Vendar je zagodlo vreme, saj so nebo prekrili gosti tem-
ni oblaki in tako popolnoma onemogočili pogled na zvezde. Še Luno, 
za katero se je Peter bal, da bo zaradi svetlosti motila opazovanje, so 
popolnoma zastrli. Tako so se številni obiskovalci odpravili v dolino. 
Nekaj najvztrajnejših pa je kljub temu počakalo in okoli 22. ure so se 
oblaki toliko razkadili, da se je dalo videti Luno, Jupiter in Saturn, pa 
tudi nekaj zvezd.
Organizatorji smo bili prijetno presenečeni nad številčnim obiskom. 
To nam daje zagon za naprej. Upamo, da nam bo drugo leto tudi vreme 
bolj naklonjeno. Pa tudi Peter se bo v tem letu zagotovo naučil marsikaj 
novega, kar nam bo lahko predstavil.

A. A.
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Poletno dogajanje v Knjižnici Miklova hiša

Knjižnica pod krošnjami

V juniju smo odprli Knjižnico pod (ribniškimi) krošnjami, ki je mimo-
idočim obiskovalcem ribniškega parka v prelistavanje in branje ponu-
dila knjige, revije ali zgolj počitek na udobnih ležalnikih v hladu sence 
mogočnih dreves.

Poletje je tudi pri nas nekoliko poseben in težko pričakovan čas. Ne 
samo da preklopimo na poletni delovni čas in s tem sem ter tja zame-
šamo kakšne štrene, tudi dogajanje v knjižnici je posvečeno temu, da 
si vsi odpočijemo telo in duha ter čim več časa preživimo pod toplim 
soncem. 

Otroške delavnice s pošastjo Mici

V okviru Knjižnice pod krošnjami so tudi letos julija in avgusta pote-
kale delavnice za otroke, ki sta jih z glavno zvezdo dogajanja – pošastjo 
Mici – vodili Mateja Podgorelec in Manca Andoljšek. Ne glede na vre-
mensko napoved se je vsak četrtek popoldne zbralo obilo ustvarjanja in 
druženja željnih otrok. 

Razstava prvega razreda

V knjižnici smo k razstavljanju njihovih likovnih izdelkov povabili 
nadvse ustvarjalen 1. c razred Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Rib-
nica. Umetelne otroške izdelke smo lahko občudovali od zaključka 
šole do konca poletja. Čudoviti izdelki so nastajali pod mentorstvom 
učiteljic Nike Vrbinc Mihelič in Lucije Knavs. Tudi v prihodnje vabi-
mo razrede, ki bi hoteli svoje izdelke pokazati še komu, da se oglasijo v 
knjižnici, kjer bomo skupaj pripravili vašo razstavo. 

Nežka Klavžar, Knjižnica Miklova hiša
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Vsi otroci, ki ste med poletjem pridno brali in  
boste do 10. septembra izpolnili bralne sezname, 

ste v četrtek, 19. septembra 2019, ob 16. uri

Odvijalo  se bo tudi zaključno žrebanje, kjer bo eden 
izmed vas dobil glavno nagrado - skiro, poleg tega pa 

bomo izžrebali še mnogo drugih praktičnih nagrad. 
 Prireditev bodo popestrili tudi športno obarvani dogodki.

Knjižna razstava

Na oddelku za odrasle smo za poletne dni pripravili ponudbo knjig po-
ljudne znanosti kot nekoliko drugačno »plažno« branje, ki nam lahko 
zbistri misli v času oddiha. Z veseljem smo opažali, da so obiskovalci 
knjižnice tudi po takšni vrsti knjig z veseljem posegali. 

Poletni bralni klub za mlade

V Knjižnici Miklova hiša smo v letošnjem poletju želeli organizirati še 
kakšno dejavnost za nekoliko starejše otroke. Tako smo šolarje povabili 
v poletni bralni klub za mlade. V ribniškem parku smo prebirali fan-
tazijsko literaturo in se o njej pogovarjali, z bralnim klubom pa bomo 
enkrat mesečno sestankovali tudi v prihajajočem šolskem letu. 



V septembru bo v Knjižnici Ribnica potekal vpis 
 v pravljične urice, ki bodo od oktobra naprej 

potekale mesečno ob četrtkih. 
 

Pravljične ure vodi bibliotekarka Nežka Klavžar. 
 

V čudoviti svet pravljic so vabljeni vsi otroci 
od 4. leta dalje!

Vabljeni k vpisu na 
URE PRAVLJIC!

 

Vabljeni k vpisu v 

GLEDALIŠKI ABONMA
                       2019/2020

Tudi v letošnji sezoni se bomo potrudili, da zadostimo vašim željam
 in vam ponudimo ogled le najboljših predstav.

 
O vseh podrobnostih glede izbranih predstav in možnosti vpisa

 boste obveščeni v septembru.
 

Cena abonmaja bo v okviru prejšnjih let, ogledali pa si bomo šest predstav.
 

Vpis bo potekal do petka, 27. septembra, v Knjižnici Miklova hiša
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Vabljeni v Nogometni klub Ribnica!
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O klubu

Ideja o novem Nogometnem klubu Ribnica 
je zrasla iz želje, da se tudi v Ribnici uvelja-
vi šola nogometa in futsala, kot je razvita 
v španskem delu Evrope. Septembra 2017 
je klub postal član Medobčinske nogometne 
zveze (MNZ) in s tem pridobil pravico do 
sodelovanja in nastopanja v ligah MNZ in 
Nogometne zveze Slovenije (NZS). Po dveh 
letih delovanja se je klub uspešno uveljavil, ne 
le lokalno, temveč tudi v širšem okolju. 

Od prve skupinice enajstih otrok, ki jo je vodil 
en trener, je danes v klub vpisanih že več kot 
šestdeset otrok, ki jih usmerja pet trenerjev. 
Kljub »mladosti« kluba smo nanizali že ve-
liko športnih uspehov. Rezultati dokazujejo 
naše dobro in strokovno delo z mladimi.
V Nogometnem klubu Ribnica združujemo 
futsal in nogomet. Treninge obeh panog 
izvajamo po strokovno oblikovanem učnem 
programu, prilagojenem vsaki selekciji pose-
bej. Zagotavljamo kakovostno in strokovno 
vadbo s trenerji z opravljenimi licencami, ki 

odkup lesa in hlodovine na panju
ali ob gozdni cesti
posek in spravilo lesa
transport lesa in hlodovine

ROBERT KLEPAC
���������	
�����
���������� �����������

jih vsako leto potrjujejo na izobraževalnih 
seminarjih, ter z izkušnjami s treniranjem 
mlajših selekcij. Trener razvija osebni pristop 
do vsakega otroka, spodbuja njegove vrline 
in nadzira pravilno izvajanje splošnih vaj za 
gibljivost in nogometno tehniko – pravilno 
ustavljanje žoge, točne podaje itd. Cilj kluba 
je vzgojiti dobre nogometaše in ekipo, ki bo 
igrala futsal in nogomet na visokem nivoju. 
Vpisujemo otroke že od četrtega leta da-
lje in razvijamo njihovo motoriko. V klubu 
imamo selekcije nogometa U5, U6, U7, U10, 
U12, U13 in U15. V panogi futsala so obliko-
vane selekcije U5, U6, U7, U9, U11, U13 in 
U15. Nastopamo v ligi pod okriljem MNZ 
in NZS ter obiskujemo turnirje. Vsako leto 
v marcu organiziramo za vse selekcije (razen 
najmlajše) zimske nogometne priprave. 
Velik poudarek dajemo sodelovanju kluba 
s starši. V gibanje želimo vključiti čim večje 
število otrok in mladostnikov s poudarkom na 
športnem in zdravem načinu življenja, med-
sebojnem spoštovanju, druženju z vrstniki in 
sodelovanju v skupini. Klub v letu 2019 sku-
paj šteje že več kot 100 članov.
Vodja trenerjev Lado Grgurič je avtor petih 
knjig o futsalu (zbirka FUTSAL od A do Ž) 
ter je predan strokovnemu razvoju na podro-
čju futsala in nogometa.



www.triatlon-klub-ribnica.si









SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

BOJAN POGORELEC,  
BLESK D.O.O.  
KOSTEVC 7, 1331 DOLENJA VAS

tel.: 041-647-188, 051-456-646,  e-mail: blesk@siol.net,  www.blesk.si                                     

*FASADERSTVO IN ENERGETSKE SANACIJE
- KVALITETNA IZVEDBA FASAD, BREZPLAČNA BARVNA ŠTUDIJA
 (PRIPRAVIMO VAM CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2.400 €)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO DO 7.000 €)

*GRADBENA DELA
- NOVOGRADNJA ALI  REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKIH  IN 
 POSLOVNIH  STAVB (3D VIZUALIZACIJA OBJEKTA)
- ADAPTACIJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 
 (IZRIS TLORISA, IZVEDBA VSEH DEL, Z MOŽNOSTJO NA KLJUČ)
- ZUNANJA UREDITEV (TLAKOVANJE  DVORIŠČ,  ASFALTIRANJE, IZDELAVA ŠKARP…)
- SANACIJE (BALKONOV,  PLOČNIKOV, VLAGE V ZIDU) 
- RUŠITVENA DELA (VODNI IZREZ BETONSKIH, ASFALTNIH ALI OPEČNIH 
POVRŠIN)

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

*POLAGANJE TALNIH OBLOG 
- (KERAMIKA, KAMEN, PARKET, LAMINAT, PVC VINIL)     

*ČISTILNI SERVIS 

Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si             070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolacija

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

| prodaja 
| montaža 
| servis Slatnik 17, 1310 Ribnica

G: +386(0) 41 335 322
E: info@silc.si, www.silc.si
T: +386(0)1 836 21 81

E n e r g e t s k o  u c i n k o v i t e  r e š i t v e .

www.silc.si

k l i m a t s ke  n a p ra ve  |
t o p l o t n e  č r p a l ke  |

p re z ra č eva n j e  |
s a m o o s k r b n e  s o n č n e     

e l e k t ra r n e  |

INFO:
041 335 322

Subvencije Eko sklada tudi za pravne osebe. 
NOVO



KROVSTVO

M in M
Kot pri Ribnici 30
1310 Ribnica 

Tel: 041 347 707 

krovstvomm@gmail.com
www.krovstvomm.si

KROVSKA DELA :
• pokrivanje z betonskimi kritinami  (Bramac, Golob, …)
• pokrivanje z glinenimi kritinami  (Tondach, Creaton, …)
• pokrivanje s pločev. kritinami  (Trimo, Decra, Italpanelli, ...)
• pokrivanje ravnih streh  (Sika, Bauder, Fragmat, …)

KLEPARSKA DELA:
• montaža žlebov in cevi (poc, alu barvan, poc barvan, baker)
• montaža  obrob in žlot (poc, alu barvan, poc barvan, baker)
• montaža dimniških obrob (poc, alu barvan, poc barvan, baker)

TESARSKA DELA :
• postavljanje ostrešij 
• postavljanje nadstreškov 

Krivljenje obrob na krivilnem stroju do dolžine 8m.
Montaža strešnih oken (Velux, Fakro, Domix) 

UGODNI NARO NIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

Microera Jože Šilc s.p.
Hrova a 14A (trgovski center SPAR Ribnica)

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI AS:
PON - PET

8.30 h - 12 h
ter 14 h  - 18 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ

Izdelava vseh vrst ogrevalnih sistemov na 
ključ (solarni sistemi, toplotne črpalke, peleti, 
drva, plin, olje)

Izdelava vseh vrst strojnih instalacij 
(vodovod, plin, ogrevanje)

Adaptacije celotne kopalnice z vsemi 
obrtniškimi deli

ZA BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE 
pokličite 041/622-542 (Borut)  
ali 031/622-542 (Vojko).

Vojkova 58, Ljubljana

TEL:  01/568 27 29                       
GSM:  031/622 542 
        041/622 542                    
E-MAIL: info@sanitar.si



PRODAMO

HIŠE:

DOBREPOLJE - Tisovec, v vaški idili prodamo 

starejšo kmečko hišo 12 x 8 m potrebno 

obnove z gospodarskim poslopjem in 

kozolcem, dvorišče v izmeri cca 4000 m2 ter 

cca 31,5 ha zemljišč - gozdovi, njive, pašniki 

in travniki. Hiša je zgrajena pred letom 

1967. Vsa infrastruktura, cena 80.000 EUR, 

nova cena 63.000 EUR.

RIBNICA - Dolenja vas, Lončarska ulica, prodamo 

stanovanjsko hišo v izmeri  101 m2 in dve 

tretjini  parcele, ki predstavlja dvorišče v 

izmeri ca. 149 m2, ter parcelo v izmeri 75 

m2, vse  k.o. 1629 Dolenja vas. Stavba je 

bila zgrajena pred letom 1967. CK na plin, 

vsa infrastruktura. Cena je 60.000 EUR.

ORTNEK - Sveti Gregor, prodamo stanovanjsko 

stavbo v izmeri 96 m2, celotna parcela je v 

izmeri 1003 m2. Hiša je bila zgrajena leta 

1930 (pred letom 1967), streha obnovljena 

leta 1965, vsa infrastruktura, CK na trda 

goriva, cena 45.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Lazec, prodamo stanovanjsko 

stavbo (gostinski objekt) v izmeri 87 m2 in 

dva poslovna prostora v izmeri 85 m2 in 199 

m2 ter dvorišče v izmeri 1649 m2, primerno 

za turistično dejavnost, v idilični okolici, 

zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK 

na olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 

88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo z 

gospodarskim poslopjem - hlev, primerno za 

vzrejo konj in kozolec ter ca 4,5 ha pašnikov, 

travnikov, njiv in sadovnjakov, skupaj v 

enem kosu, ter ca 2,5 ha gozda, ki se nahaja 

v sklopu ostalih zemljišč. Infrastruktura v 

in ob gospodarskem poslopju. Pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega 

gospodarskega poslopja v izmeri 20 x 10 

m, z začeto gradnjo. Stavbnega zemljišča 

je ca 1000 m2. Cena je 180.000 EUR.

SODRAŽICA - Male Vinice, prodamo starejšo, 

opremljeno stanovanjsko hišo 9,5 x 7 m 2x, 

plus klet z garažo 11 x 6 m in gospodarskim 

poslopjem 9 x 6 m, na zanimivi lokaciji, 

zgrajeno pred letom 1967, obnovljeno 

1992. Stoji na parceli v skupni izmeri z 

vrtom 5.600 m2. Dodatno je še ena parcela 

v k.o. Jurjevica, v izmeri 2735 m2. Etažno 

Del. čas: od 10 - 17, sob. 10 - 13, Prečna 4a, Ribnica, Tel.: 83 62 101, GSM.: 041 643 004

Uredimo vam vso dokumentacijo, svetujemo in se za vas strokovno in srčno potrudimo pri prodaji in nakupu vaših nepremičnin, pokličite nas in nam zaupajte vaše želje.

centralno ogrevanje, vsa infrastruktura, 

takoj vseljiva. Cena je 96.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Draga, prodamo starejšo 

poslovno stanovanjsko hišo (pekarno), z 

vrtom in parkirnim prostorom pred stavbo, 

v skupni izmeri 946 m2, ter poslovno 

stanovanjsko stavbo v izmeri 355 m2 in 

dvorišče v izmeri 157 m2, vse k.o. 1584 

Draga. Hiša je bila zgrajena leta 1965, 

obnovljena leta 1999, vsa infrastruktura, 

takoj vseljiva. Cena 75.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Retje, prodamo starejšo, 

opremljeno stanovanjsko hišo in 

gospodarsko poslopje z vrtom, v izmeri 

198 m2, del hiše je tudi poslovni prostor-

trgovina, celotna parcela je velika 765 

m2 in predstavlja dvorišče. Hiša je bila 

zgrajena leta 1968, obnovljena leta 1997, 

gospodarsko poslopje je bilo zgrajeno leta 

1990. Takoj vseljivo. Ogrevanje CK na olje, 

elektrika, voda, vsa infrastruktura, cena 

73.000 EUR. EI v izdelavi.

LJUBLJANA - Galjevica, prodamo opremljeno 

samostojno stanovanjsko hišo v izmeri 

10 x 8 m, pritličje in mansarda skupaj 176 m2,

zgrajeno leta 1989, na parceli v izmeri 180 m2. 

Ogrevanje na kurilno olje ali trda goriva. Vsa 

infrastruktura, brez obremenitev, vseljiva v 

treh mesecih. Cena 195.000 EUR.

MIRNA - Selo pri Mirni, prodamo kmetijo s tremi 

objekti, dva za rušenje, kozolec potreben 

manjše obnove, v skupni izmeri 52.828 m2. 

Posest je v enem kosu, primerna je za rejo 

konj. Vsa infrastruktura. Polja in travniki so 

obdelani, ohišnica je nekoliko zapuščena. 

Cena 133.000 EUR, nova cena 130.000 EUR.

MEDVODE - Verje, prodamo delno opremljeno 

visokopritlično hišo v mirnem okolju z veliko 

zelenja, v izmeri 10 x 7,5 m, stanovanjske 

površine je ca 200 m2. Zgrajena leta 

1975, adaptirana leta 2000. Ogrevanje 

na kurilno olje, odprt kamin in paneli. Vsa 

infrastruktura v hiši. Vseljiva po dogovoru, 

cena 287.000 EUR.

NOVA VAS - Hiteno, prodamo stanovanjsko 

hišo in gospodarsko poslopje z vrtom, ter 

šest kmetijskih parcel. Hiša je v izmeri 

199 m2 in stoji na parceli v izmeri 531 m2. 

Gospodarsko poslopje v izmeri ca 220 m2 

pa stoji na parceli v izmeri 556 m2. Prodajo 

se še kmetijske parcele v skupni izmeri 

4979 m2, vse k.o. 1667 Hiteno. Hiša je bila 

zgrajena leta 1990,  gospodarsko poslopje 

pa je bilo zgrajeno leta 1984. Ogrevanje CK 

na olje, elektrika, voda, vsa infrastruktura, 

cena 170.000 EUR.

STANOVANJA:

KOČEVJE – Kidričeva ulica - center, prodamo delno 

opremljeno stanovanje na Kidričevi ulici v 

Kočevju, v izmeri 53,40 m2. Stanovanje je 

v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka, 

zgrajenega leta 1963. Stanovanje je bilo 

obnovljeno leta 1997. CK na lesno biomaso. 

ZK urejeno, brez obremenitev, takoj vseljivo, 

cena 53.000 EUR.

GRADBENE PARCELE:

VIŠNJA GORA - Prodamo gradbeno parcelo 

velikosti 736 m2, na zanimivi sončni lokaciji, v 

bližini avtoceste in železnice. Vsa infrastruktura 

ob parceli. Pri gradnji je potrebno upoštevati 

OPPN občine Ivančna Gorica. Cena za m2 je 65 

EUR, nova cena 50 EUR za m2.

VELIKE LAŠČE - Opalkovo, na lepi lokaciji 

prodamo gradbeno parcelo v izmeri 2579 

m2, vsa infrastruktura na oz. ob parceli. Cena 

za m2 je 42 EUR. 

VELIKE LAŠČE - Karlovica, na lepi lokaciji 

prodamo gradbeno parcelo v izmeri 1338 

m2, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem 

za stanovanjsko hišo v izmeri 7x9 m, ter 

začeto gradnjo, izdelano do prve plošče, vsa 

infrastruktura ob parceli, cena 76.000 EUR.

ORTNEK, Velike Lašče, gradbena parcela v iz-

meri 765m2 z izdelanimi temelji, pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za stanovanjsko hišo v 

izmeri 11,20 x 8,20 m, vsa infrastruktura na 

parceli. Gradnja je možna takoj, cena 47.000 

EUR. Znižana cena je 46.000 EUR.

ORTNEK - Dule, Velike Lašče, gradbena parcela, 

v izmeri 1156 m2, z izdelanim opornim 

zidom, pridobljeno gradbeno dovoljenje za 

stanovanjsko hišo v izmeri 15,09 x 12,79 m, 

voda in elektrika v neposredni bližini. Gradnja 

je možna takoj, cena je 37.000 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center, prodamo gradbeno 

parcelo v izmeri 925 m2, vsa infrastruktura 

na oz. ob parceli. Pridobljena lokacijska 

informacija o gradnji. Cena za m2 je 49 EUR.

RIBNICA - Hrastje, prodamo gradbeno parcelo v 

izmeri 1347 m2, vsa infra struktura na parceli, 

brez obremenitev. Cena  40.000 EUR. 

KMETIJSKE PARCELE:

RIBNICA - v k.o. Ribnica, prodamo gozd v izmeri 

32442 m2, dostop urejen, zanimiva lokacija, 

cena za m2 je 0,45 EUR, nova cena je 0,35 

EUR za m2.

POSLOVNI PROSTORI:

KOLPA - Brsnik, neposredno ob reki Kolpi proda-

mo gostinski lokal v izmeri 102 m2, z dodatki, 

zgrajen leta 1997, v obratovanju, velikost par-

cele ob gostišču je 1231 m2, vsa infrastruktu-

ra, ogrevanje je klasično, opremljeno, možen 

takojšni prevzem v uporabo, brez obremeni-

tev, cena 140.000 EUR. EI v izdelavi.

GROSUPLJE - Višnja Gora, prodamo posest v iz-

meri 9331 m2, na kateri so zgrajeni gostinski 

objekt 165 m2 P+1,  objekti za športne in re-

kreacijske dejavnost (tri tenis igrišča, igrišče 

za odbojko na mivki, veliko parkirišče primer-

no za postavitev in priključitev avtodomov), 

objekt za piknike z urejenimi sanitarijami in 

moderno opremljeni z gostinsko opremo, ob 

potoku, primerno tudi za različne dogodke. 

Vsa infrastruktura. Zgradba je bila zgrajena 

leta 2014, objekti imajo pridobljeno gradbeno 

in uporabno dovoljenje. Možnost je tudi najeti 

celoten kompleks oz. po elementih. Prodajna 

cena je 1.100.000 EUR, plus DDV.

ODDAMO 

POSLOVNI PROSTORI:

RIBNICA - center, Škrabčev trg, v najem oddamo 

poslovni prostor v izmeri 260 m2, za mirno 

dejavnost v pritličju poslovno stanovanjske 

stavbe. Stavba je bila zgrajena leta 2009. Vsa 

infrastruktura, CK ogrevanje na olje, vseljivo 

takoj. Cena najema je 1.600 EUR mesečno, 

plus DDV in stroški.

KUPIMO

STANOVANJA:

LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna dolina, center, Me-

sarska ulica, kupimo dvoinpol do trisobno sta-

novanje, v izmeri ca. 70 m2, v prvem nadstro-

pju - balkon, manjši blok, zaželjeno parkirno 

mesto, starost do 20 let, cena od 145.000, 

do 160.000 EUR.
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Ironman Talin
V svoje jeklene vrste smo na začetku letošnjega avgusta sprejeli še ene-
ga člana. Po več mesecih priprav in treningov sta v Estonijo odpoto-
vala Ribničan Miha Škulj, ki je s svojim prvim Ironmanom opravil v 
9:42:06, kar ga je v njegovi kategoriji 40–44 let postavilo na 10. mesto, 
in Simona Dolinar Majdič, ki je s seboj prinesla tudi že nekaj izkušenj 
iz lanskega Ironmana v Italiji in zaključila na 4. mestu v kategoriji 35–39 
let, s časom 10:13:31 pa zasedla tudi odlično 14. mesto v absolutni raz-
vrstitvi.
Po prihodu domov nam je Miha Škulj zaupal naslednje misli in vtise: 
»Sama tekma je bila odlično organizirana in tudi to, da se je tempera-
tura morja v nekaj dneh spustila iz 22 °C na 11 °C, ni razorožila priredi-
teljev, ki so start tekme čez noč prestavili približno 11 km vzhodno od 
Talina, ob jezero Harku. Odločni so bili izpeljati tekmo v vsem svojem 
obsegu in ne kakšne skrajšane oziroma prirejene različice. 
Jutro na dan tekme je bilo precej hladno, le kakšnih 12 °C. Voda v je-
zeru je bila 19 °C, kar mi ni povzročalo hudih preglavic, saj smo plavali 
z neopreni. Na kolesarskem delu se je prav tako pokazalo, da mi tudi 
hladnejša temperatura zraka ne povzroča težav, zato sem tudi ta del od-
peljal solidno in zadnjih 30 kilometrov odpeljal hitreje kot na začetku. 
Kolesarska proga je bila precej ravninska, speljana po čudovitih delih 
Estonije, in dva kroga po 90 km sta kljub vetru hitro minila.
Menjava iz kolesarskega na tekaški del je bila tam, kjer je bil prvotno 
predviden start, torej blizu centra mesta, ob čudovitem pomorskem 
muzeju Lennusadam. In prav tu se je začela moja najmočnejša disci-
plina, tek. Pogoji za tek so bili idealni. Blizu 20 °C, delno oblačno in 
vzdušje ob progi, kot si ga lahko samo želiš. Sicer sem skozi celoten 
tek tempiral kontrolirano, ne prehitro, saj je bil to moj prvi maraton, ki 
je sledil plavanju in kolesarjenju, in nisem vedel, kaj lahko pričakujem 
po 30 kilometru, ko se običajno pojavi določena kriza, ki jo je treba 
izigrati. Kilometri so bežali mimo in o kakšni hujši krizi ni bilo ne duha 
ne sluha. Maraton sem pretekel v 3:11:51 (tretji čas teka v kategoriji) 
in s končnim časom 9:42:06 oziroma 10. časom v kategoriji 40–44 let 
zaključil moj prvi Ironman.
Na tem mestu bi se zahvalil vsem mojim prijateljem, družini in Triatlon 
klubu Inles Riko Ribnica, ki so me podpirali na tej poti. Poleg vseh našte-
tih je k rezultatu pripomogel tudi Matej Žagar, INTU, ki si je vzel čas in 
mi pomagal, da sem lažje držal položaj na kolesu. Posebej pa bi se zahvalil 
Damijanu Kromarju, ki se je še enkrat več izkazal kot odličen trener.
In ja, to ni bil moj zadnji Ironman.«

Avtor: B. K.
Foto: Tomaž Majdič
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E-pošta: info@sd-extrem.si

matjaz.prextrem@gmail.com

Spletna stran: www.sd-extrem.si

Facebook: @sportnodrustvo.extrem

Mobilna številka: 040/708-033

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih povezav:

ŠD Extrem – Začenjamo sezono 2019/2020!
Igralci, trenerji in vodstvo ŠD Extrem smo tudi čez poletje kljub počit-
nicam in dopustom zavzeto delali vsak na svojem področju. 

Vodstvo ŠD Extrem je urejalo predvsem administrative in organiza-
cijske zadeve v zvezi s sestavo in prijavo ekip za novo sezono. Precej 
dela smo vložili v rezervacijo in usklajevanje terminov za treninge. V 
prihajajoči sezoni bo namreč ŠD Extrem eden izmed redkih klubov v 
Sloveniji, ki bo v tekmovanju mladih v 1. slovenski futsal ligi sodeloval 
z vsemi mladinskimi ekipami, od U13 do vključno U19. Ta dosežek si 
štejemo v posebno čast, hkrati pa v izziv pri usklajevanju in organizaciji 
dela v društvu. 

Člani ŠD Extrem bodo v prihodnji sezoni tekmovali v 2. slovenski 
futsal ligi. Vodil jih bo Mitja Mihelič, rahlo pomlajeno ekipo pa sestav-
ljajo igralci iz domače in sosednjih občin. Prva domača tekma jih čaka 
že 20. septembra, zato vse bralce ob tej priložnosti vabimo v Športno 
dvorano v Sodražico k spremljanju in navijanju!
Naši najmlajši bodo lahko osnove nogometa in futsala tako kot vsa leta 
pridobivali v naših najmlajših selekcijah z izkušenimi trenerji v Ribnici, 
Sodražici, Loškem Potoku, na Blokah in v Loški dolini.  

Sezona v ŠD EXTREM se je uradno začela v sredo, 21. avgusta 2019, s 
prvimi treningi selekcij U17, U19 in članov na stadionu Ugar v Ribnici. 
Treningi so  namenjeni predvsem kondicijskim pripravam na novo se-
zono. Vse ostale selekcije začenjajo s treningi po 1. septembru. Urniki 
treningov so objavljeni na naši spletni in FB-strani društva. 

Vse zainteresirane igralce vseh selekcij vabimo, da se nam pridružijo. 

Še nekaj osnovnih informacij o prihodnji sezoni: 

VPIS:
• pošljite izpolnjeno in podpisano PRIJAVNICO (že vpisani 

igralci) ali PRISTOPNO IZJAVO (novi člani), ki ju naj-
dete na naši spletni strani, na info@sd-extrem.si ali na ŠD 
Extrem, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica. 

ZAČETEK TRENINGOV IN PRIPRAV V SEZONI 2019/2020: 
• U17 (letniki 2003 in 2004), U19 (letniki 2002 in 2001) in 

ČLANI: 
– priprave od srede, 21. 8.2019, do vključno petka, 30. 8. 

2019, vsak delovni dan od 17.30 do 19.00 na stadionu 
Ugar v Ribnici, 

– od 2. 9. 2019 dalje treningi po razporedu. 
– U5–U15 (letniki 2006–2015): 

• treningi od 2. 9. 2019 dalje po razporedu.
Razpored treningov po selekcijah bo objavljen v zadnjem tednu avgu-
sta na spletni in FB-strani društva.

POMEMBNI DATUMI ZAČETKA SEZONE:
• 31. 8. 2019 – dan slovenskega futsala s tekmo super pokala na 

Vrhniki.
• 6. 9. 2019 – Extremov dan 2019: nadomestitev odpadlega ter-

mina z zanimivim programom, gosti in prijateljsko tekmo na-
ših članov.

• 20. 9. 2019 – začetek futsal tekmovanj v 2. slovenski futsal ligi. 
• Konec septembra: začetek futsal tekmovanj v mlajših kategori-

jah. 

Obveščamo vas, da bomo v juniju zaradi vremenskih 
razmer odpadli Extremov dan 2019 nadomestili 

6. septembra 2019 v še zanimivejši obliki in 
izvedbi z izobraževalno in zabavno vsebino 

ter presenečenji. 
Program bo objavljen na naši spletni in FB-strani.

VABLJENI K SPREMLJANJU NAŠE 
SPLETNE IN FB-STRA NI! 

Več informacij: Matjaž (040/708-033), Jože (041/831-722) in Nuša 
(051/420-450).

M. Klevže
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Ribniški plavalci in plavalke 
z novimi državnimi naslovi
Ob zaključenih državnih prvenstvih v katego-
rijah mlajših dečkov in mlajših deklic, dečkov 
in deklic, kadetov in kadetinj, mladincev in 
mladink ter članov in članic v drugi polovici 
julija in začetku avgusta se lahko Ribničani 
upravičeno znova veselimo uspehov naših 
plavalcev in plavalk. 
Od 13. do 14. julija 2019 je na bazenu v Kra-
nju potekalo moštveno in posamično prven-
stvo Slovenije za mlajše dečke in mlajše dekli-
ce, na katerem je sodelovalo 279 najmlajših 
plavalk in plavalcev iz 26 slovenskih klubov. 
Drugo leto zapored so mladi ribniški plavalci 
in plavalke ekipno osvojili odlično tretje mes-
to. Ekipo so sestavljali Lovro Ćirović, Tobija 
Čampa, Liam Lovšin, Aljaž Vavtar, Jaka Petek, 
Teo Starc, Zara Ćirović, Lana Poje Mihelič, 
Mia Križan, Hana Đukić, Hana Adamič, Tia 
Novak, Ajda Škaper, Taja Starc in Manja Ilc. 
Med posameznicami je bila prvo ime domače-
ga kluba Zara Ćirović. Zara je postala državna 
prvakinja v vseh nastopajočih disciplinah: 50 
m, 100 m in 200 m prosto ter 50 m, 100 m in 
200 m hrbtno. Na stopničke med mlajšimi v 
letniku je uspelo priti še Hani Đukić z drugim 
mestom na 50 m delfi n in 200 m hrbtno ter s 
tretjim mestom na 200 m mešano. Izkazal pa 
se je tudi Lovro Čirović z drugim mestom na 
50 m, 100 m in 200 m prosto ter s tretjim mes-
tom na 50 m delfi n in 400 m prosto.
Odlično so se odrezala tudi dekleta v štafetah 
4 x 50 m mešano in 4 x 50 m prosto v posta-
vi Mija Križan, Zara Čirović, Hana Đukić in 
Lana Poje Mihelić, kjer so osvojile drugo mes-
to v državi.
Drugi so z državnim prvenstvom v Ravnah na 
Koroškem od 19. do 21. julija 2019 zaključili 
dečki, stari 13 in 14 let, ter deklice, stare 12 
in 13 let. Med Ribničani so izstopali Olja Ra-
divojević, Marta Arko in Maks Kastigar. Do 
svojih prvih medalj v kategoriji deklic je uspe-

lo priti Marti Arko, ki je med leto starejšimi 
dekleti osvojila drugo mesto na 200 m delfi n 
in 400 m mešano. Marta je med mlajšimi v le-
tniku slavila na 100 m in 200 m delfi n, 400 m 
mešano, 400 m in 800 m prosto, drugo mesto 
pa je osvojila na 200 m mešano. V mlajšem le-
tniku je slavila tudi Olja na 200 m prosto. Kar 
tri druga mesta je Olja osvojila na 100 m, 400 
m in 800 m prosto. Tretje mesto pa je osvojila 
na 200 m hrbtno. Med fanti se je z uspešni-
mi nastopi izkazal Maks Kastigar, ki je slavil 
na 200 m prosto. Na 400 m mešano in 1500 
m prosto je osvojil drugo mesto, na 100 m 
hrbtno pa tretje mesto.
Do stopničk se je uspelo prebiti še ženski šta-
feti na 4 x 200 m prosto, ki je v postavi Hana 
Starc, Dora Đukić, Marta Arko in Olja Radi-
vojević osvojila tretje mesto.
V fi nalnih nastopih so nastopili še Mitja Turk, 
Ula Marjanović, Hana Starc, Dora Đukić in 
Neli Škaper. 
Kot zadnji so se za naslove borili kadetinje in 
kadeti, mladinke in mladinci ter članice in člani 
na odprtem prvenstvu Slovenije v Kranju, in si-
cer od 1. do 4. avgusta 2019. Več kot 300 nasto-
pajočih plavalcev in plavalk je prikazalo fanta-
stične borbe, Ribničani pa smo bili pri njih zelo 
uspešni, saj smo si v vsaki starostni kategoriji 
priplavali vsaj en naslov državnega prvaka.
Med člani je državni prvak zopet po dveh letih 
na 50 m prosto postal Chad Andoljšek, ki tako 
velja za najhitrejšega slovenskega plavalca v 
tem letu. Chad je temu uspehu dodal še tretje 
mesto na 100 m prosto, 50 m in 100 m hrbtno. 
Odlično je nastopal tudi Robert Lovšin, ki je 
na 50 m in 100 m delfi n, ter 100 m in 200 m 
prosto osvojil drugo mesto, na 50 m prosto pa 
tretje mesto.
Med mladinkami je prvič v karieri državna 
prvakinja postala Gaja Radivojević, ki je bila 
najhitrejša na 100 m delfi n.
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Med kadeti in kadetinjami pa so se Ribničani okronali kar s štirimi dr-
žavnimi naslovi. Za dva je poskrbel reprezentant Vid Lovšin, ki je slavil 
na 50 m in 100 m delfi n ter si na 100 m prosto priplaval še drugo mesto. 
Vid je bil sicer najhitrejši tudi v svoji paradni disciplini, to je na 200 m 
delfi n, vendar je zaradi napake na obratu ostal brez naslova. Med kade-
tinjami je do državnega naslova prišla še Maja Levstek, ki je slavila na 
200 m hrbtno, na pol krajši razdalji pa je osvojila drugo mesto.
Za največji napredek na prvenstvu in občudovanja vredne nastope je 
poskrbel Filip Čirović, ki zaradi svoje izredne širine plavalnega znanja 
konkurenčen v boju za medalje v skoraj vsaki plavalni disciplini, čeprav 
tekmuje z eno leto starejšimi fanti. Iz nastopa v nastop je boljše nastopal 
in v svojem zadnjem posamičnem nastopu na prvenstvu stopil na naj-
višjo stopničko. Slavil je na 50 m prosto med kadeti in tako kot njegov 
starejši klubski kolega pometel s konkurenco v najhitrejši plavalni di-
sciplini. Temu uspehu je dodal še drugo mesto na 50 m delfi n ter tretje 
mesto na 200 m in 400 m mešano.
Odlično so v fi nalnih nastopih plavali še Maša Lovšin, Klemen Topol-
nik in Jaka Lovšin.  
V štafetnem plavanju si je absolutna moška štafeta v izjemnem nastopu 
na 4 x 100 m prosto v postavi Robert Lovšin, Filip Čirović, Chad Ando-
ljšek in Vid Lovšin priplavala drugo mesto.
Med kadeti pa so mladi Ribničani osvojili tretje mesto na 4 x 100 m 
prosto in 4 x 200 m prosto v postavi Filip Čirović, Vid Lovšin, Klemen 
Topolnik in Jaka Lovšin.
Ribniške plavalke in plavalci so skupaj osvojili kar petinpetdeset stopničk, 
od tega osemnajst prvih mest, triindvajset drugih mest in štirinajst tretjih 
mest, kar je osupljiv izkupiček in rezultat dobrega strokovnega dela, pod-
pore staršev ter pomoči lokalnih podjetij in Občine Ribnica pri vzgoji naših 
mladih plavalcev in plavalk v odlične športnike in ljudi.
Zahvala in čestitke gredo vsem, ki so nam v sezoni 2018/2019 stali ob 
strani.

PK Ribnica
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Datum: SOBOTA, 7. 9. 2019.
Kam: na KEPO (2143 m).
Izhodišče: Erjavčev rovt (1065 m).
Načrt poti: Erjavčev rovt (1065 m)–Kepa (2143 m)–Erjavčev rovt 
(1065 m).
Zahtevnost: ZAHTEVNA pot.
Čas hoje (okvirno): 8 ur.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska 
oprema, čelada, zložljive planinske palice, osebni dokument, zdra-
vstvena izkaznica, plačana planinska članarina za leto 2019, malica, 
pijača in varen korak.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 3. septembra 2019, 
ob 19. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodja ture: Stane Babič, vodnik PZS (informacije: 041 415 308).

Datum: SOBOTA, 21. 9. 2019.
Kam: na MENINO PLANINO/Dom na Menini planini (1453 m).
Izhodišče: Gornji Grad (436 m).
Načrt poti: Gornji Grad (436 m)–Sv. Florjan nad Gornjim Gra-
dom (743 m)–Semprimožnik (812 m)–Prag (1170 m)–Ovčji 
stan–Dom na Menini Planini (1453 m)–Vivodnik (1508 m)–se-
stop po isti poti.
Zahtevnost: LAHKA  pot.
Čas hoje (okvirno): 6–7 ur.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska 
oprema, zložljive planinske palice, osebni dokument, zdravstvena 
izkaznica, plačana planinska članarina za leto 2019, malica, pijača 
in varen korak.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 17. septembra 
2019, ob 19. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodja ture: Tomaž Pahulje, vodnik PZS (informacije: 041 368 252).

Za vsak pohod bodo izobešeni plakati z vsemi potrebnimi podatki 
(prijave, ura odhoda, potrebna oprema itd.) Objavljeni bodo tudi 
na spletni strani PD Ribnica (www.planinskodrustvo-ribnica.si).
Lepo povabljeni!

Srečno in varen korak, Planinsko društvo Ribnica

SEPTEMBER 2019
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T Ribniški planinci na Ojstrici in 
Velikem Nabojsu v Italiji
Planinsko društvo Ribnica, ki so se mu pridružili štirje planinci iz pla-
ninskega društva CAI XXX. Ott obre iz Trsta, se je 3. avgusta podalo na 
pohod v Kamniško-Savinjske Alpe. Na tamkajšnje planine in vrhove 
se je osemindvajset planincev podalo v dveh skupinah. Prva skupina z 
zahtevnejšo in daljšo potjo se je s parkirišča pod planino Podvežak po-
dala do starega Kocbekovega zavetišča in kapelice na Molički planini, 
po krajši malici in čudovitih razgledih pa nadaljevala na Malo Ojstrico 
po stari Kocbekovi poti ter naprej po grebenu do Ojstrice, 2350 metrov 
visoke lepotice Savinjskih Alp. Težko je kaj lepšega kot po doseženem 
vrhu sneti slastno malico, se razgledati naokoli in si čestitati na vrhu. Po 
lepoti in veselju se lahko primerjata le še srečen in varen povratek nazaj 
v dolino. Tudi tokrat je bilo tako. Zadovoljni in veseli smo sestopili do 
planine Korošica, kjer je pred dvema letoma žal pogorela Kocbekova 
koča, nato pa od tam do planine Podvežak. Na planini smo se veseli 
sešli z drugo skupino, ki je imela sicer lažjo in krajšo turo, a prav tako 
lepo, zanimivo in razgledno. Zakrožili so do Moličke planine, kapelice 

in stare Kocbekove koče ter do planine Korošica s povratkom do Pod-
vežaka, kjer so počakali vse ostale. Na parkirišču pa nas je čakalo prese-
nečenje – oskrbnica Kocbekove koče Mojca nas je presenetila s pijačo 
in sladkimi prigrizki. Veseli smo je bili, tako da je bilo slovo prav težko. 
Zaključek ture smo naredili pri Jurju v Kamniški Bistrici, ki je poskrbel 
za vse naše lačne želodčke. 
Čez štirinajst dni pa smo se ribniški planinci skupaj s kočevskimi planin-
ci odpravili v Italijo. Za naš že trinajsti skupni pohod smo izbrali Veliki 
Nabojs, 2313 metrov visok sosednji vrh Viša nad dolino Zajzera. Iz obeh 
društev nas je bilo petnajst in prav tako kot na prejšnjem pohodu smo se 
razdelili v dve skupini glede na različno zahtevni planinski poti. Naš pre-
voz nas je pripeljal na parkirišče v dolini Zajzera (897 m), od koder smo 
se skozi gozd po makadamski cesti in nato po planinski poti ob vznožju 
pobočja povzpeli do koče Rifugio Pellarini (1.499 m). Malo nad kočo 
se je skupna pot razdelila. Prvo skupino je smerokaz usmeril desno na 
vzhodni greben izjemno razgledne gore. Nova pot Via Alpinistica Gaspa-
rini Florit iz leta 2015 je čudovita, izjemno razgledna in lepo označena, 
primerna za zelo izkušene, brez strahu pred višino in zračnimi predeli. 
Kot pravijo viri, je poimenovana v spomin na zgodovinsko babico Val-
canale, ki je leta 1965 rodila otroka na koči Pellarini. Prvi del ferate ima 
jeklenice, v drugem delu poti pa so pustili 'prosto' pot in brez varoval. 
Pot je tako resnično le za tiste brez vrtoglavice, saj poteka večji del po 
samem vzhodnem grebenu in je potreben dober oprijem, stabilen korak 
brez zdrsov in oklevanja. Vsi, opremljeni v plezalne pasove, samovaroval-
ne komplete in s čeladami, smo odlično hodili, uživali v razgledih, meh-
kih travah med skalnatimi pregradami in brezštevilnih planikah. Na sredi 
poti sta tudi vpisna knjiga in žig, ki smo si ga odtisnili v dnevnike in pri-
ložnostne zloženke. Tik pred vrhom Velikega Nabojsa smo se priključili 
normalni poti s sedla Nabojs. Od priključka do vrha so odlična varovala 
in je pot izredno lepo narejena, tako da smo vsi, ki uživamo na takih zelo 
zahtevnih planinskih poteh, zares imeli veliko lepega poplezavanja. Še 
posebej pa smo se razveselili razglednega vrha s križem, Marijo in vpisno 
skrinjico. Po malici in počitku smo varno sestopili po drugi (običajni) 
poti, ki vodi od sedla Nabojs do vrha Nabojsa. Ker pot poteka po zelo 
krušljivih delih, po skalah z gruščem, smo bili še posebej pazljivi in stopali 
previdno, varno. Druga skupina se je od koče Pellarini povzpela na 1.973 
metrov visoko sedlo Nabojs, ki se prav tako ponaša s prelepimi razgledi. 
Veselje po prehojeni poti, ko smo si čestitali na vrhu oziroma sedlu ter 
na našem izhodišču po sestopu prek koče Pellarini, kjer je osvežitev še 
kako prijala, je bilo neizmerno. Ponosni smo bili nase ter navdušeni nad 
čudovitim dnem, širnimi razgledi na slovenske, italijanske in avstrijske 
vrhove, gorskimi cvetlicami in odlično družbo. V odličnem vzdušju smo 
turo zaključili v gostilni Bolero v Naklem, si izmenjali še vtise ter nato 
odbrzeli z avtobusom proti Ribnici in Kočevju.

Zdenka Mihelič
Foto: arhiv Marije Zupančič

Večja skupina 13. skupnega pohoda ribniških in kočevskih planincev ob križu na vrhu 
Velikega Nabojsa z Montažem v ozadju.
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Ogenjca
Zadnjo nedeljo v juliju, to je 29. 7. 2019, smo 
se zopet spominjali tragičnih in težkih trenut-
kov druge svetovne vojne – Roške ofenzive - v 
Loškem Potoku. Spomin nas je namreč po-
peljal na pot ranjencev, ki so tragično končali 
svoj boj v jami Ogenjca sredi temnih gozdov 
Velike gore. 
Od teh dogodkov je minilo sedeminsedemde-
set let. Vendar pa je treba vedno znova opo-
minjati, kaj lahko pohlep po tujem ozemlju, 
pohlep po moči in želja po nadvladi naredijo 
posamezniku in skupnosti, narodom in drža-
vam. Ogenjca pa nas uči tudi o zavednosti in 
pripadnosti narodu, veri vanj in želji po tem, 
da se narod in jezik ohranita. Danes si težko 
predstavljamo, da bi sami zbrali toliko pogu-
ma in šli namesto v zapor ali ujetništvo raje v 
smrt, kot so to storili tukajšnji ranjenci in nji-
hova bolničarka Mimica.
Žal nam letos vreme ni bilo naklonjeno, moč-
no je deževalo, a se je kljub temu zbralo kar 
lepo število obiskovalcev, ki so s svojo priso-
tnostjo naredili ta spomin še veličastnejši.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil prvi 
predsednik samostojne Republike Slovenije 
Milan Kučan. Poudaril je pomen Ogenjce ozi-
roma dejanj, ki so jih storili tukajšnji ranjenci, 
in med drugim povedal: »Ogenjca je lahko 
prispodoba za celotno medvojno dogajanje 
na Slovenskem. Nasproti sta si stali dve od-
ločitvi, dve izbiri: na eni strani odločitev za 
upor, za svobodo, za boj proti osvajalcem, ki 
so razkosali domovino in slovenstvu hoteli 
vzeti prihodnost, in na drugi strani odločitev 

ter prav posebej še vsem obiskovalcem, ki 
so zbrali moč in pogum, da so na Ogenjco v 
slabem vremenu sploh prišli, iskreno zahvalil. 
Poudaril je moč in sporočilo Ogenjce: »Tudi 
danes smo obudili spomine na pretekle tra-
gične, a vendar junaštva polne dogodke, in 
ponovno je med nami zaživelo sporočilo, da 
so ljudje, ki verjamejo v svoja prepričanja in 
so sposobni storiti to, kar je storila bolničarka 
Mimica, vedno junaki in da so tisti, ki teptajo 
vsa načela humanosti, kot so to storili tu na 
Ogenjci, le veliki strahopetci, ki jih mora zgo-
dovina zavreči, pa naj si prizadevajo za karkoli 
drugega.«
Po zaključeni slovesnosti je sledilo družabno 
srečanje, ki je bilo kljub dežju prijetno in spro-
ščeno. Tudi zato, da srečamo kakšnega znanca 
ali pa spoznamo kakšnega novega, se na Oge-
njco konec julija vedno radi vračamo.

Irma Grbec
Foto: Daniel Divjak

za sodelovanje z osva-
jalcem. To so dejstva. 
Razlogi in motivi za 
prvo ali drugo odlo-
čitev so drugotnega 
pomena in ne morejo 
služiti kot opravičilo. 
So dejanja, ki se jih ne 
da opravičiti.
Med odločitvijo ra-
njenih partizanov na 
Ogenjci in ravnanjem 
njihovega domnevne-
ga tovariša ni mogoče potegniti vrednotnega 
enačaja. Nič, tudi vojna kot presežno zlo z vse-
mi svojimi strahotami, ki surovo preizkušajo 
človekov značaj, izdajstva moralno ne more 
upravičiti.«
Pozdravni nagovor je imel župan Občine 
Loški Potok, ki je vsem prisotnim izrekel do-
brodošlico, čeprav v bolj slabem vremenu, v 
Loškem Potoku oziroma na Ogenjci in nam 
vsem zaželel prijetno počutje.
V bogatem kulturnem programu so sodelo-
vali pevci Pevskega zbora ljubitelji ljudskega 
petja Golovec – Ljubljana, ženski trio Odsev 
z Rakeka, recitirali pa sta Jana Šega in Majda 
Rački. 
Zaključno besedo je zdaj že tradicionalno 
imel predsednik Društva za ohranjanje spo-
mina na partizansko bolnišnico Ogenjca Ja-
kob Bartol, ki se je vsem govorcem, nastopa-
jočim v kulturnem programu in vsem drugim, 
ki so pomagali narediti uspešno prireditev, 
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Izlet Društva Sožitje Ribnica V soboto, 22. junija 2019, smo se odpravili na izlet. Pot nas 
je vodila mimo Šmarja - Sapa, kjer smo se ustavili na prvi 
jutranji kavici. Ko smo se okrepčali, smo pot nadaljevali do 
romarske cerkve v Zaplazu. Ogledali smo si čudovite mo-
zaike patra Rupnika. Ker je začelo deževati, smo se posedli 
pod lipo in prisluhnili naši vodički. Nato smo si ogledali 
Marijin studenec, ki ga ljudje navadno imenujejo »žegna-
ni studenec«. Vodi pripisujejo zdravilno moč, še zlasti za 
očesne bolezni. V deželi kozolcev smo si ogledali muzej na 
prostem, kjer imajo razstavljenih sedemnajst kozolcev iz 
cele Slovenije. Najstarejši kozolec je krit s slamo. Vodička 
nam je pripovedovala, kako je kmet včasih sušil seno. Tudi 
iz naših krajev izhajajo ostrnice, predhodnice kozolca.
V Mokronogu smo imeli kosilo, nato pa smo pot nadalje-
vali do vasi Gomila. Tam imajo mini živalski vrt. Lastnik 
nas je popeljal po ranču. Videli smo kamelo, risa, zajce, 
emuje, prepelice, osličke, petelina, kokoši, vietnamskega 
prašička in še druge živali. Imajo tudi veliko igral za ot-
roke. Domov smo se vračali mimo Žužemberka, Dvora, 
Kočevja in Ribnice.   
Naš izlet je vodila gospa Ajda Kljun, ki se ji ob tej prilož-
nosti zahvaljujemo za lep izlet.

Tomaž Košir, 
uporabnik VDC Ribnica
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Kako kaj zabavate svoj um?
Staranje možganov in staranje uma sta povezana procesa. Za vsakega 
posameznika staranje pomeni številne biološke, fi ziološke, psihološke 
in druge spremembe. Že po petdesetem letu opažamo vse več gub na 
koži, kosti postajajo krhkejše, upadati začne mišična masa. Zmanjševati 
se začnejo tudi možgani; po petdesetem letu izgubljamo do 1 % mož-
ganskega volumna letno. Prihaja do tako imenovane atrofi je možganov. 
Gre za strukturne, nevronske in kemične spremembe. Opredelimo jih 
kot staranje možganov, kar je naraven proces, ki se mu ne moremo 
izogniti.
 
Atrofi ja ima lahko za posledico različne motnje v našem zaznavanju, 
vendar to nikakor ni nujno. Na te umske procese lahko bistveno vpli-
vamo, kar pomeni, da lahko svoje umsko staranje upočasnimo.

Strokovnjaki zato razlikujejo med običajnim umskim staranjem, ki 
prinaša pričakovano zmanjševanje sposobnosti, in uspešnim umskim 
staranjem, kjer je upad umskih sposobnosti bistveno manj opazen. Tr-
dijo, da je ohranjanje zdravega uma ena izmed najpomembnejših kom-
ponent zdravja in s tem kakovosti življenja v poznejših letih.

Dejavnikov uspešnega umskega staranja, na katere lahko vpliva vsak 
izmed nas, je več. Eden izmed pomembnejših je lokalno okolje, ki je 
lahko starejšim bolj ali manj naklonjeno. Občanke in občani Ribnice 
smo z jasno izkazano volilno voljo zaupali občinsko politično odloča-
nje perspektivni in strankarsko neobremenjeni garnituri. Verjetno ve, 
česar ni vedela prejšnja občinska oblast: da starejši praviloma nismo 
volilni abstinenti.
 
Pomembni dejavniki staranja so tudi prehrana, telesna aktivnost in 
položaj posameznika v družbi. Kaj jemo in pijemo? Koliko in kako se 
gibamo? Smo bolj družabni ali pač bolj samotarski? Vse našteto je po-
membno. Vendar pa so raziskovalci ameriškega National Institute of 
Health ugotovili, da imajo največji učinek na uspešno umsko staranje 
ustrezne vaje za um. Gre za različno strukturirane besedne, številčne, 
slikovne, prostorske, logične in podobne vaje.

 V Sloveniji je vodilni strokovnjak na tem področju dr. Vojko Kavčič. 
V svoji znanstveni knjigi Umovadba za bistre možgane v poznih letih 
izhaja iz omenjene ameriške študije Zahtevnejša kognitivna vadba za 
neodvisno in vitalno starost. Raziskave in dognanja v njej so nespor-
no dokazali, da imajo vaje za krepitev spomina, za reševanje problemov 
in za procesiranje informacij izrazite pozitivne učinke na ohranjanje 
možganskih funkcij. Predlagajo naslednja načela:

• Treniranje uma je tek na dolge proge; potrebna sta trud in potrplje-
nje. Če se le da, naj bodo dejavnosti tudi zabavne.

• Začeti je treba z lažjimi vajami, zahtevnost naj narašča postopno.
• Z ustreznimi vajami krepimo vse umske sposobnosti.
• Izkoristimo vsak primeren čas, saj možgani delujejo neprekinjeno, 

24 ur dnevno. 
• Na vprašanje, kdaj začeti, je odgovor naslednji: nikoli ni prepozno, 

a za začetek umovadbe je danes mnogo boljši od jutri!

Za pokušino vam v reševanje ponujamo, spoštovane bralke in bralci 
Rešeta, nekaj značilnih vaj urjenja spomina, koncentracije uma in re-
ševanja problemov. 

1. Najdite črko d.  
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbb

2. Najdite dve številki 9.
666666666666666666666666666666
666966666666666666666666666666
666666666666666666966666666666

3. Ugotovite, ali je sklep pod črto logično pravilen.     
Nekateri suhorobarji so iz Sajevca.
Vsi suhorobarji so iznajdljivi.
Nekateri Sajevčani so iznajdljivi.

4. Ugotovite, kako naj se glasi sklep pod črto.
Vsa suha roba je lesena.
Vse keblice so suha roba.

5. Pazljivo si oglejte sliko A in si poskusite zapomniti smeri puščic. 
Nato sliko A prekrijte in na sliko B po spominu vrišite enake puščice. 

Slika A

Slika B

(Če vas je reševanje pritegnilo, si lahko tovrstne vaje najdete v navedeni 
strokovni literaturi in na internetu.)

*  *  *
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje za vse občanke in obča-
ne poleg umovadbe organizira še številne druge dejavnosti, ki podpira-
jo uspešno staranje. 

Vztrajno naraščanje števila naših članov, zainteresiranih za udeležbo v 
študijskih krožkih, zagotavlja, da se bo oktobra v Ribnici začelo prvo 
študijsko leto za tretjedobnike. 
Pridružite se nam! Prijavite se lahko na elektronski naslov:
info.u3.ribnica@gmail.com.

M. Nosan 
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Letovanje gasilske mladine 
Gasilske zveze Ribnica 2019
V Gasilski zvezi Ribnica pod taktirko novega 
vodstva nadaljujemo z novimi projekti, pred-
vsem z željo po dvigu operativnega znanja in 
popularizacije gasilstva med mladimi. Tako 
smo letos prvič po dolgih letih organizirali le-
tovanje gasilske mladine v starosti od 6 do 16 
let. Od četrtka, 8. 8. 2019, do nedelje, 11. 8. 
2019, smo se odpravili na letovanje na Kolpo, 
natančneje v Center šolskih in obšolskih de-
javnosti (CŠOD) Radenci.
Za prevoz oseminštiridesetih otrok in šestih 
mentorjev do lokacije letovanja smo uporabili 
šest kombijev GVM-1 iz naših gasilskih dru-
štev, kar je bila cenejša alternativa avtobusne-
mu prevozu. Poleg tega se GVM-ji premalo 
koristijo, tako da jih bomo v prihodnje čedalje 
več vključevali v naše projekte. Ob prihodu v 
Radence smo se najprej nastanili v osmih so-
bah in odšli na večerjo. Po večerji smo šli na 
krajši sprehod po Radencih in okolici, da smo 
si ustvarili širšo sliko, kje se sploh nahajamo. 
Sledile so še razne igre na športnem igrišču in 
nato odhod v posteljo. 
Naslednji dan so bile dopoldne na sporedu 
gasilske veščine. To so neke vrste gasilske 
bralne značke, kjer si gasilska mladina pridobi 
zahtevana znanja, za potrdilo o usvojeni veš-
čini pa se podeli značka vsakemu udeležencu. 
Otroke smo razdelili v tri skupine. Najmlajši 
so šli v učilnico, kjer so imeli predavanje o 
preventivnih ukrepih v naravi, na letovanju, 
taborjenju, v gasilskem domu in doma. Vmes 
smo si ogledali še poučen fi lmček o najpogo-
stejših vzrokih za požar in kako jih lahko pre-
prečimo. Po predavanju smo imeli krajši kviz 
o celotni tematiki. Na koncu je vsak narisal še 
nekaj risbic in napisal nekaj preventivnih ge-
sel ter tako pridobil veščino PREVENTIVEC. 
Starejši otroci so bili razdeljeni v dve skupini. 
Prva skupina je imela za cilj pridobiti veščino 
NARA VOSLOVEC – GOZDAR. Dva stro-

kovno usposobljena mentorja sta jih peljala 
na sprehod po gozdni učni poti, kjer so spoz-
nali več vrst dreves, ki so več ali manj ista kot 
rastejo pri nas. Poleg tega so se pogovorili o 
naravovarstvenih pravilih ter o tem, katere 
potoke in reke imajo v bližini svojih domov. 
Mentorja sta jih seznanila s požari v gozdu, 
posledicami požara in črpanjem vode v pri-
meru požara ter jih opozorila tudi na pravilno 
zaščito pred klopi.
Druga skupina se je najprej potegovala za 
veščino BOLNIČAR. Mentorja sta jih na za-
četku seznanila z vsebino torbice za prvo po-
moč in jim pokazala, kako nuditi prvo pomoč 
pri manjših ranah. V nadaljevanju so se sami 
preizkusili v znanju, kako imobilizirati roko 
in nogo. Prikazano je še bilo, kako se pravilno 
izvleče ponesrečenca, kakšen mora biti po-
ložaj za nezavestnega in še marsikaj drugega. 
Na koncu so se pogovorili, kje na območju 
posameznih prostovoljnih gasilskih društev 
(PGD) sta najbližja postaja prve pomoči in 
avtomatski eksterni defi brilator (AED) ter 
kje je najbližji zdravnik. Seveda so še enkrat 
ponovili, koga pokličemo in kaj sporočimo 
ob poškodbi. Skupini sta se zatem zamenjali, 
tako da je vsak pridobil dve veščini.
V petek po kosilu smo peljali otroke na raft ing 
po Kolpi na relaciji Dol–Radenci, ki se je zak-
ljučil s kopanjem in supanjem po Kolpi. Po 
večerji je sledilo druženje ob tabornem ognju 
s peko hrenovk in koruze na palicah.
Tretji dan se je začel s predavanjem in prido-
bitvijo bronaste preventivne značke za tiste, ki 
je še niso imeli. Vmes so bili prikazani razni 
praktični kemijski poskusi na temo vode in 
ogljikovega dioksida ter gašenje z gasilniki na 
prah. Vključili smo tudi vlečenje C-cevi, kjer 
sta se v moči pomerili ekipi deklet in fantov. 
Popoldne je sledilo kopanje v Kolpi. Tudi tu 
smo vključili gasilsko tematiko – prikazali 

smo namreč delovanje manjše gasilske mo-
torne brizgalne. Vsak se je preizkusil v držanju 
ročnika in brizganju vode. Otroci so se tako 
zabavali skoraj dve uri. Po povratku v dom 
smo po večerji prisluhnili predavanju enega 
izmed udeležencev o astronomiji. Med ča-
kanjem, da se stemni, smo pekli palačinke in 
igrali nogomet. Nekateri so se tudi udeležili 
internega fi lmskega festivala, ki je istočasno 
potekal v domu, drugi pa so si skozi teleskop 
ogledali kraterje na luni, planete in razna 
ozvezdja.
Zadnji dan letovanja je bil bolj umirjen. Ena 
skupina je odšla na kolesarski izlet, ostali so se 
kopali v Kolpi in se zabavali ob raznih vodnih 
igrah. Po kosilu smo le še spakirali vso prtlja-
go, pospravili sobe in odšli s kombiji domov 
v domača društva, polni raznih vtisov z leto-
vanja.
Omeniti velja, da je bilo to letovanje za otroke 
popolnoma brezplačno. Program smo sestavi-
li v okviru mladinske komisije na Gasilski zve-
zi Ribnica, tako da bomo lahko kandidirali za 
sredstva za polovično sofi nanciranje projekta 
s strani Gasilske zveze Slovenije. 
Letos so se letovanja udeležili otroci iz PGD 
Dolenji Lazi, PGD Sveti Gregor, PGD Suš-
je, PGD Nemška vas in PGD Velike Poljane. 
Za drugo leto zopet načrtujemo podobno 
letovanje in si želimo, da se bodo nanj prija-
vili tudi otroci iz preostalih društev Gasilske 
zveze Ribnica. Na koncu bi se še rad posebej 
zahvalil vsem mentorjem, ki so si vzeli čas ter 
pomagali pri zasnovi in izpeljavi programa na 
letovanju.

Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica
Foto: GZ Ribnica
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Loškega Potoka!
»Kolaboracija ne more biti vrednota. Ogenjca je lahko prispodoba za ce-
lotno medvojno dogajanje na Slovenskem. Nasproti sta si stali dve odloči-
tvi, dve izbiri. Odločitev za upor, za svobodo, za boj proti osvajalcem, ki so 
razkosali domovino in slovenstvu hoteli vzeti prihodnost, in na drugi strani 
odločitev za sodelovanje z osvajalcem. To so dejstva,« je dejal slavnostni 
govornik Milan Kučan na spominski slovesnosti, posvečeni spominu 
na uničenje partizanske bolnice Ogenjca pri Loškem Potoku med 
italijansko roško ofenzivo leta 1942. Že leta spremljam spominske 
slovesnosti pri Ogenjci in spoštujem izražanje pietete do mrtvih par-
tizanov. Ne strinjam pa se s tam ponavljajočo se razlago zgodovine in 
obtoževanjem žrtev revolucije, da so izdajalci naroda. K pisanju sta me 
dodatno spodbudili pismi oziroma prispevek »Razklanost slovenskega 
naroda nam prinaša le škodo«, ki je zaključna misel Mirka Anzeljca, 
častnega občana občine Ribnica, v njegovem prispevku, objavljenem 
v Rešetu, in seveda pismo mojega učitelja Janeza Debeljaka, častnega 
občana več občin. V njem mi med drugim piše: »Vsaj trideset let sem 
moral kot slavist mladim generacijam razlagati Klopčičevo partizansko 
enodejanko »Mati«. Mati zaradi izdajstva izgubi sina, enega sina. Torej 
vcepljal sem stereotip o borcu, ki pade za svobodo, njegov nasprotnik pa 

je izdajalec. Tipična pravljica o pridnem Janezku in hudobnem Mihcu. 
Izdajalca je treba za vse čase sovražiti, izničiti. Pa se v meni oglaša neka 
druga resnica.« Katera so torej tista dejstva, Milan Kučan, ki so lah-
ko prispodoba za odločitev za upor ali za sodelovanje z osvajalcem? 
Dejstvo je, da je med roško ofenzivo, ki je na tem območju potekala 
julija in avgusta 1942, partizanka ustrelila italijanskega poročnika, ki 
je z enoto korakal po cesti v Sodolu v Loškem Potoku. Ali je partizan-
ka to storila po lastni presoji ali ji je bilo to ukazano, ni znano, je pa 
pomembno odprto vprašanje. Italijani so partizanko likvidirali in se 
maščevali prebivalcem Loškega Potoka s pobojem štirinajstih talcev v 
Sodolu in požigom vasi Travnik. Najmanj nenavadno je, da ni nobe-
nega obeležja, ne zapisa o partizanki, ki je s svojim dejanjem sprožila 
to tragedijo Loškega Potoka. Na to me je večkrat opozorila moja po-
kojna mama Jožefa Mihič, roena Kordiš, ki je bila v Loškem Potoku 
poznana kot »Trafi karjeva Pepca«. To so mi potrdili še nekateri drugi 
Potočani, nazadnje letos, ko sem bil pri maši za »sodolske žrtve«. V 
italijanski hajki so ti potem odkrili zatočišče ranjencev v jami Ogenjca. 
Skrito jamo je izdal partizan, ki je zapustil jamo. Bolničarka je kljub 
Hipokratovi prisegi, sicer po dogovoru z ranjenci, ustrelila ranjence 
in sebe. V jami je ostalo deset mrtvih ranjencev, dva še živa so Italija-
ni zajeli in sta preživela ujetništvo ter sta po kapitulaciji Italije zopet 
vstopila v partizane. Kučan je še poudaril: »Slovenci smo v najbolj he-
rojskem obdobju, v katerem smo zaradi upora in boja kot narod obstali, 
morali plačati velikanski davek. To, kar se nam je dogodilo, je pustilo tudi 
mnoge tragične posledice, ki jih nosimo vse do današnjih dni in bremenijo 
življenje celo najmlajših generacij. Spraviti se s preteklostjo seveda ne po-
meni enakega vrednotenja vsega, kar se je v njej dogajalo. Kolaboracija, 
sodelovanje z okupatorjem in sovražnikom ne more biti vrednota …« 
Sprašujem, kateri dogodki, povezani s partizansko tragedijo pri Oge-
njci, pa so tisti, ki kažejo na kolaboracijo. Partizansko bolnico Oge-
njco je vendar izdal partizan. Kučan pravi: »V bitki pri Termopilah, v 
kateri so Grki branili svobodo Grčije pred Perzijci, so padli do zadnjega 
moža. Ni jih pokončala zla vojna sreča ali premoč sovraga. Padli so, ker se 
je našel izdajalec, ki je v zameno za bogastvo Perzijce pripeljal svojim ro-
jakom za hrbet. Stari Grki z etičnim vrednotenjem niso imeli težav.« Ku-
čan ne razume, da so se pri Termopilah borili za svobodo Grki pred 
Perzijci in so padli za domovino Grčijo. To ni bila državljanska vojna 
Grka proti Grku. V državljanski vojni ne poteka spopad med dvema 
narodoma, zato ne more biti izdajalcev naroda, temveč poteka spopad 
med privrženci različnih družbenih ureditev. V slovenski državljanski 
vojni med okupacijo je bil to spopad med privrženci revolucije oziro-
ma boljševiškega socializma in med protirevolucionarji, nasprotniki 
sovjetskega socializma in Stalina. »Dokazali smo to, ko smo povojne 
poboje že pred časom prepoznali kot zavržno dejanje,« je spomnil nek-
danji predsednik in dodal: »Vrednotno zavračanje kolaboracije ne iz-
ključuje obsodbe marsičesa, kar se je dogajalo v imenu upora in varovanja 
pred sovražniki. Pa vendar je čas, da temeljno resnico o takratnih izbirah 
končno sprejmemo, se naučimo z njo živeti in jo ponotranjimo.« Res je, 
da je Milan Kučan zapisal v javni izjavi, da želi ponoviti svoje bese-
de obžalovanja in obsodbe povojnih zunajsodnih pobojev, ki bodo v 
slovenskem zgodovinskem spominu zapisani kot moralni in pravni 
zločin. Samo na podlagi pietete do mrtvih sta mogoča spravno sožitje 
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med živimi in strpnost v skupnem bivanju ljudi različnih prepričanj 
drug z drugim in ne drug proti drugemu. To berem na prvi strani NE-
DELA z dne 29. julija 2000. Žalostno je, da vsaj ta moralni oziroma 
pravni zločin še do danes ni doživel epiloga na sodišču. Menda izkaza-
na pieteta do mrtvih ne nadomesti sodišča, ko gre za moralni in pravni 
zločin? »Kar je bilo, tega ni mogoče spremeniti. Se je pa iz tega mogoče 
veliko naučiti za prihodnost. Ponos nad tem, kar smo Slovenci zmogli v 
času NOB, ko je bil naš narod velik zaradi svojega prispevka k zmagi nad 
zlomom fašizma, je, skupaj z našo odločitvijo za samostojnost in obrambo 
naravne pravice slehernega naroda do samoodločbe, vir naše samozavesti 
in poguma tudi za prihodnost. Je moralna legitimacija, ki jo imamo pred 
zgodovino, pred svetom in pred prihodnostjo,« je izpostavil Kučan in 
dodal, da ni zagotovil, da nas ne čakajo nove preizkušnje in izzivi. Ka-
tere? Ne pozabimo, osnovni vir vsega zla je bil okupator, kar se včasih 
pozablja. Dejstvo je, da je odpor povzročil smrt 7.800 okupatorjev. 
Vseh žrtev vojne in revolucionarne vihre pa je več kot 100.000 med 
prebivalstvom. Številke govore kruto resnico. Tudi v Loškem Potoku 
je bilo podobno. Zaradi vojne in revolucionarne vihre so ocene, da je 
umrlo 260 Potočanov, od tega 220 »belih« in 40 »rdečih«. Koliko pa 
je tam padlo okupatorjev zaradi partizanskega upora, so le grobe oce-
ne, je pa to več kot 10 okupatorskih vojakov. Pri samem dogajanju pri 
Ogenjci ni padel noben Potočan, le prej 14 talcev, samih Potočanov. 
Partizanski komandant Franc Sever - Franta, letalski polkovnik JLA, 
ki je sedaj osrednji junak v fi lmu o rešitvi partizanov na Menini planini 
pred koncem vojne, je v intervjuju, ki ga je vodil Lado Ambrožič na 
RTV SLO 1 v nedeljo zvečer, 14. 4. 2013, med drugim povedal, da so 
mu po vrnitvi iz študija v Sovjetski zvezi po končani drugi svetovni 
vojni, ko je povedal, kakšen režim in težko življenje ljudi je tam videl, 
zabičali, da mora o tem molčati. Matija Maček, visok komunistični 
funkcionar in vodja slovenske OZNE, mu je tedaj dejal: »Če bi to, kaj 
se dogaja in kako se živi v Sovjetski zvezi, povedali ljudem, ne bi šel 
nihče v partizane!«

Spoštujmo upor in obžalujmo tragedijo državljanske vojne. Ne poza-
bimo, Stalin je že med vojno dosegel, da je bilo ozemlje Kraljevine 
Jugoslavije interesno področje Sovjetske zveze, in je bil edini pravi 
politični prijatelj Tita. Rdeča armada je osvobajala Jugoslavijo in tako 
pomagala Titu, da je zmagal v državljanski vojni in po koncu vojne 
prevzel oblast v državi. Če pa bi bila Jugoslavija interesno področje 
zahodnih zaveznikov, se vse to ne bi moglo zgoditi. Dejstvo je, da je 
nacistična Nemčija podpisala kapitulacijo zaveznikom in nobenim 
partizanom v Evropi, tudi Titu ne. To dejstvo ne zanika upora par-
tizanov. Berem, da je Tito vedel, da bodo nacistično Nemčijo zmog-
li premagati le zavezniki, ki so bili zadostno industrijsko in vojaško 
močni. Zato je bila za Tita pomembnejša zmaga v državljanski vojni, 
to je zmaga nad Mihajlovićevimi četniki, plavo gardo, kraljevo vojsko 
v domovini in drugimi nasprotniki revolucije, ki so bili vsi poraže-
ni. Privrženca četnikov oziroma plave garde v Sloveniji sta bila tudi 
akademik, član SAZU, prof. dr. Aleksander Bajt in olimpionik Leon 
Štukelj, pravnik. V govoru Kučan ne omeni državljanske vojne, očita 
pa kolaboracijo, kot da je ta dejansko bila, in to kot izraz »navdušenja 
nad okupacijo in nacizmom velikega dela slovenskega naroda«, ki naj bi 
kar izdal samega sebe. Kučan namreč ne pove, da je Partija s pomočjo 
Osvobodilne fronte sprožila in vodila tudi revolucijo, med in po voj-
ni. Revolucionar je prvi dvignil roko nad brata proti revolucionarja, 
protirevolucionarji pa so kot »vaške straže in domobranci« branili 
svoja življenja, svoje domove, pred uvedbo režima po vzoru Stalino-
ve Sovjetske zveze. Strinjam se, da kolaboracija za cilje okupatorja 

ne more biti vrednota. Vendar tako krvava revolucija, kot je bila pri 
nas, ki je nasprotno stran, to je protirevolucionarje, zaradi preživetja 
v državljanski vojni potisnila pod okrilje okupatorjev, kar ni kolabo-
racija, tudi ne more biti vrednota. Do sprave vodi le priznanje obeh 
strani oziroma politike na državni ravni, da je med okupacijo in po 
vojni potekala revolucija oziroma državljanska vojna. Osnovni vir 
vsega zla je seveda bil okupator, kar se včasih pozablja. Kako daleč 
je zbližanje nasprotij državljanske vojne, kaže to, da noben govornik 
na slovesnostih pri Ogenjci doslej ni niti z besedo omenil tragedije 
pri breznu Žiglovica na Mali gori pri Ribnici. Tam so partizani, tudi 
leta 1942, v istem tednu, kot je bila tragedija pri Ogenjci, pobili devet 
domačinov iz ribniške doline, ki so dotlej mnogi podpirali Osvobo-
dilno fronto. Mnogi so se tudi zaradi tega zatekli k domobrancem in 
doživeli njihovo usodo. Vse do osamosvojitve Slovenije te žrtve niso 
smele imeti spomenika, niso bile vredne javnega spomina, kar se žal 
še danes dogaja. Tragedije partizanov pri Ogenjci se redno spomi-
nja, kar na nivoju države. V senci te tragedije, ko ni padel tam noben 
Potočan, ostaja štirinajst Potočanov, nedolžnih domačinov. To je 
»kultura«, ki vzdržuje razkol naroda. Ameriški veleposlanik v Slove-
niji Joseph A. Mussomeli je o razklanosti dejal: »Ljudje bi se morali 
zavedati potrebe medsebojnega spoštovanja in spoznati, da v vsaki bitki, 
vojni, sporu, tudi med dvema človekoma, obe strani nosita del krivde in 
počneta stvari, ki so napačne, nič ni črno-belo. Če ne sprejmete dejstva, da 
pri vsakomur, pri vsakem gibanju obstajajo dobre in slabe stvari, imate 
težavo. V Sloveniji ljudje 70 let niso mogli govoriti o tem in zelo težko zdaj 
sprevidijo, da je zgodovina bolj zapletena, da stvari niso tako jasne, kot 
si ljudje želijo, ceniti, da ima vsakdo različno zgodbo in da je vsak izbral 
zase tisto, kar je v danem trenutku mislil, da je najbolje zanj. Treba se je 
premakniti naprej. V prihodnost.« Sprava je po njegovem mnenju nuj-
na za stabilno demokracijo. Povsem se strinjam s tem, kar pravi Jan 
Philipp Reemtsma, častni konzul Slovenije v Hamburgu: »Treba 
se je tudi pogovarjati in poskusiti razumeti druge. Mogoče bi si bilo 
najprej dobro predstavljati, da drugi tistega, kar so delali, niso delali iz 
zlobe. Vsak ima svoje razloge, svoje izkušnje in te je treba jemati zares. 
Če bi se medsebojno vzeli zares, bi morda enkrat lahko skupaj odkrili 
spomenik.«. Nestor slovenskih književnikov Boris Pahor, tržaški 
Slovenec, je dejal: »Žal smo v 20. stoletju zagrešili usodni in najhujši 
antihumanizem, ko je brat položil roko na brata, in je zaradi žrtev narod 
še bolj razdeljen, dialog pa spet in spet v resnici mrtev. Zato bi si danes ob 
spomeniku skupaj s Kocbekom upal predlagati, da bi se sprta in sovražna 
tabora ponovno sestala, obžalovala in pokopala žrtve ter se sporazumela 
za skupno vodenje države in naroda ter za skupno prihodnost.« Ne po-
zabimo, da je dr. France Bučar kot prvi predsednik demokratično 
izvoljenega parlamenta Slovenije 9. maja 1990 v skupščini izrekel: 
»S konstituiranjem te skupščine lahko menimo, da se je končala 
državljanska vojna, ki nas je lomila in hromila skoraj pol stole-
tja.« Perspektiva Slovenije je odvisna tudi od sprejetja zgodovine, 
ki ne bo še naprej ohranjala razkola naroda. Ne more biti vredno-
ta upor ne glede na ceno in še istočasno bratomorna državljanska 
vojna, ko za vse to plača prebivalstvo zelo visoko ceno, večjo kot 
okupator. Tragedija partizanskega upora pri Ogenjci nikakor ne 
more biti prispodoba dileme, »upor ali kolaboracija«. To je moje 
mnenje, kot pionirja DEMOSA in SKD, ob osamosvajanju in de-
mokratizaciji v tedanji občini oziroma sedanjih občinah Ribnica, 
Sodražica in Loški potok. Ogenjca je tragedija partizanskega upo-
ra in še Loškega Potoka.

Franc Mihič, 
Ribnica
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Že dlje časa se ukvarjamo z zastojem postop-
kov pri izgradnji druge cevi karavanškega 
predora. Približno polovica ga je na naši in 
polovica na avstrijski strani. Postopki v obeh 
državah so se začeli istočasno. Medtem ko so 
na avstrijski strani izkopali že več kot polovi-
co predora, se na naši strani vladajoča politi-
ka še vedno ukvarja z izbiro izvajalca. Daleč 
najcenejši ponudnik, sicer turško podjetje, ki 
je bilo prvotno izbrano in bi predor naredilo 
za 30 milijonov evrov ceneje kot drugi ponu-
dniki, kljub dobrim gradbenim referencam po 
mnenju državne revizijske komisije ni bil pri-
meren ponudnik. Pritožniki so na tak ali dru-
gačen način uspeli minirati izbor, a tudi po no-
vem razpisu je bilo isto turško podjetje krepko 
cenejše od konkurence. Naj samo mimogrede 
omenim, da so Turki ponudili zelo podobno 
ceno kot avstrijski izvajalec za avstrijsko stran.
Resorna ministrica Alenka Bratušek sicer ve-
hementno trdi, da se ne bo pustila izsiljevati 
gradbeni mafi ji, da podpira najugodnejše in 
najboljše izbore izvajalcev, istočasno pa ne 
ukrene prav nič, da bi najustreznejši izvajalec 
dobil naročilo in realiziral projekt. Vse to dela 
za nas, drage državljanke in državljani!
Podobno se dogaja pri začetku del na drugem 
tiru proge Divača–Koper. Tudi tu najugodnej-
ši ponudnik za projekt Glinščica ne more ali 
ne sme dobiti posla. Tudi tu so bili predragi 
ponudniki v pritožbi uspešni. Zaradi nekaj 

centimetrov je bil razpis razveljavljen. Nov 
bo objavljen, ko bo mogoče. Tudi tu se mini-
strica Alenka Bratušek ne bo pustila izsiljevati 
gradbeni mafi ji. Tako nekako je povedala na 
tiskovni konferenci. Vse to zaradi nas, drage 
državljanke in državljani!
Vlada ne stori praktično nič, da bi spravila šte-
vilo nevarnih zveri na primerno raven. Zakaj 
bi morali imeti pri nas ravno toliko medvedov, 
kot jih ima na primer več kot dvajsetkrat večja 
in redkeje poseljena Švedska? Podobno je pri 
drugih zvereh. Minister za okolje Simon Zajc 
odločbe za minoren odstrel volkov in med-
vedov le s težavo izdaja. Ne prepričajo ga ne 
protesti kmetov, ne poklane domače živali na 
sicer zavarovanih pašnikih in ne poklane do-
mače živali v naseljih. Tako imenovana nara-
vovarstvena stroka je vsemogočna. Le sreča je, 
da še ni nastradal kakšen prebivalec ali otrok. 
Ampak vse to počnejo zaradi nas, naše sreče, 
drage državljanke in državljani!
Vladnemu norčevanju na južni meji ni videti 
konca. Namesto da bi na tej meji angažirali 
vse razpoložljive varnostne sile, s čimer bi 
preprečevali vdore ilegalcev in jih zmanjšali 
na minimum, se vse varnostne aktivnosti kon-
centrirajo v notranjosti, v zaledju. Meja ostaja 
v večjem delu nebranjena. Da kurirji, vodiči in 
špediterji lahko opravljajo svoje kriminalno 
delo in ob tem še na črno »kasirajo«. Med 
»švercarji« se je znašla tudi Belokranjka, 

privoščite si le majhno spremembo za 
polno, zadovoljno življenje in lahkoten 
korak z našimi raznolikimi vodenimi 
vadbami:
• ČVRSTO TELO za mlade je inten-

zivna vadba za vse, ki zmorejo več 
za aktiviranje vseh mišičnih skupin s 
športnimi pripomočki za izboljšanje 
telesne kondicije, pridobivanje moči 
in vzdržljivosti, kurjenje kalorij, okre-
pitev telesa, fi t postavo.

• ČVRSTO TELO za seniorje je ena-
ka vadba kot zgoraj opisana, le da je 
zmerno intenzivna.

• ZDRA VA HRBTENICA IN SKLE-
PI je preventiva umirjena vadba in je 
namenjena proti bolečinam, za boljšo 

OHRANITE MLADOST, 
POMLADITE STAROST,

gibljivost, prožnost mišic, sklepov, 
psihofi zično uravnoteženost, ravno-
težje, vitalnost, optimizem. 

• BFT – TRENING OBRA ZA IN TE-
LESA, aktivira vseh 656 mišic, notra-
nje organe, vas osvobaja neželenih ču-
stev in misli, krepi vrline, notranjo in 
zunanjo lepoto itd. za prepoznavanje 
vzrokov za težave v življenju, samo-
zdravljenje, dolgoživost in uspeh. 

Informacije in VPIS na: 
041/397-789;

FB: Rekreacijski klub Ribnica;
e-naslov: rekreacijskiklub@gmail.

com.

kandidatka SD za evropsko poslanko in prva 
vinska kraljica Slovenije Lidija Mavretič. Ko 
v zaledju »odkrijejo« kakšno skupino ne-
varnih ilegalcev, pa se začne akcija s sirena-
mi, policijskimi kombiji in helikopterji. Ob 
tem nastajajo še nepotrebni in visoki stroški 
s prevozi, nastanitvami, preskrbo, azilnimi 
postopki in morebitnimi vračanji na Hrvaško. 
Seveda v primeru, če prej ne pobegnejo iz azil-
nega doma. Za to stanje nista krivi ne policija 
ne vojska, kriva je izključno vladajoča politika 
– stališča in odločitve Šarčeve LMŠ, Židanove 
SD, Bratuškove SAB, Erjavčevega DeSUS-a in 
Levice. Meja se brani na meji, ne v Ribnici ali 
Kočevju, v Ilirski Bistrici, na Ptuju ali v Lju-
bljani. A to, da je narobe prav, dela ta oblast za 
nas, drage državljanke in državljani!
Tudi kadrovanje te oblasti je milo rečeno čud-
no. Že prej omenjeni minister za okolje Simon 
Zajc (SMC) je za direktorico ARSO imeno-
val mag. Liljano Kozlović (SMC), sedaj pa 
namerava za inšpektorja za okolje predlagati 
dr. Dragana Matića (SMC), sicer zgodovinar-
ja. On bo tisti strokovnjak, ki bo podpisoval 
odločbe o deponijah, onesnaženjih, posegih v 
prostor, ukrepih za izboljšanje stanja, sanaci-
jah in še o množici drugih zadev. To bo počel 
za nas, drage državljanke in državljani!
Da, ta oblast dela diametralno nasprotno od 
tistega, kar bi od nje pričakovali. A ne spre-
glejte, da to počne za nas, drage državljanke in 
državljani! 
 

Jože Tanko, 
poslanec in podpredsednik državnega zbora
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

Sonce toplo bo sijalo
in budilo rosni cvet, 
nikdar tebi v sončno jutro
ne odpre se več pogled.

Ne jokajte na mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
saj veste, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljala v tišini.

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, očeta, ata in starega ata, brata, strica in svaka

ANTONA MOHARJA
(1928–2019)

iz Lepovč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečene tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče ter druge darove. 
Hvala osebju ZD Ribnica za vso zdravstveno oskrbo, vodstvu doma 
RIVE in vsem udeleženim v oskrbi. Hvala gospodu Aljažu Kraševcu 
za obred maziljenja, Alešu Pečavarju za lepo opravljen pogrebni obred 
in pevcem pod vodstvom g. Osvalda. Hvala tudi vaščanom Grčaric, še 
posebno gospe Irmi Grbec za prebrane poslovilne besede, in vsem, ki 
ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI: ŽENA PAVLA, 
HČERKI BOŽENA IN NEVENKA  Z DRUŽINAMI

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete in tašče

ALBINE OGRINC
(1935–2019)

s Svetega Gregorja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem ZD Ribnica za izrečeno sožalje, tolažilne 
besede, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala gospodu župniku 
Franciju Bizjaku za lepo opravljen obred, pevskemu zboru s Svetega 
Gregorja za lepo zapete pesmi, gospodu Rudiju Adamiču in sestrični 
Barbari za poslovilne besede ter Komunali Ribnica. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI: VSI NJENI

ZAHVALA
V 69. letu starosti nas je zapustil brat in stric

MILAN NIGERL
iz Ulice talcev 6.

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje in podarjene sveče. Hvala župniku mag. Antonu Berčanu za 
obred, pevcem, trobentaču in Komunali Ribnica. Iskrena hvala tudi 
sosedoma Andreju in Veri Kersnič za vso pomoč, ki jo je potreboval.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

SESTRI ANDREJA IN ANGELA TER VSI ŽALUJOČI

ZAHVALA
ob izgubi naše drage žene, mame, babice in tete

DANIJELE MERHAR
(1937–2019)

iz Nemške vasi 26.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
za izrečeno sožalje, prineseno cvetje in sveče ter darovane maše. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku iz Sodražice za lepo opravljen 
pogrebni obred, Komunali Ribnica in pevcem za sodelovanje pri 
pogrebni slovesnosti. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. 
Naj počiva v miru!

ŽALUJOČI: VSI NJENI
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Letovanje 2019 – zahvala 
podjetju Inotherm, d.o.o.
Od 23. 7. do 31. 7. 2019 je na Debelem rtiču letovalo 80 otrok. Spletla 
so se nova prijateljstva in ustvarili nepozabni spomini. Za veliko otrok 
sta bila dan supanja in izlet z ladjico do Izole med najlepšimi doživetji.  
Zahvala velja vsem, ki so prispevali k temu, da so naši otroci doživeli 
lepe počitnice, predvsem pa podjetju Inotherm, d. o. o.

OZRK Ribnica, slike: arhiv MZL Debeli rtič

Društvo invalidov Ribnica vabi svoje člane v soboto, 14. 9. 2019, v Izolo na celodnevno 
kopanje s kosilom v hotelu Delfi n. 

Prijavite se lahko v pisarni društva v času uradnih ur 
(v ponedeljek in petek od 9.00 do 11.00), prek telefonskih številk 01/836-11-69 ali 

070/688-811 ali prek elektronskega naslova di.ribnica@gmail.com.
Prijave sprejemamo do 9. 9. 2019 oziroma do zasedenosti avtobusa.

Lepo vabljeni!

Društvo invalidov Ribnica

Društvo upokojencev Ribnica 

vabi 
svoje članice in člane na jesenski izlet v 

»znano – neznano«. 
Dobimo se 12. 10. 2019 ob 7.30 

na parkirišču pri 
Športnem centru Ribnica.

Prijave sprejemamo 
do 9. 10. 2019 

na mobilni številki 031/792-694 
ali na elektronskih naslovih 
drustvo65@gmail.com in 

drustvo.upokojencev.ribnica@siol.net.

Lepo vabljeni!

Kopalni dan 
društva invalidov Ribnica

Datum: 14. 9. 2019 
Zbor ob 8. uri pri športnem igrišču v Dole-
nji vasi.
Pot nas bo vodila od kapelice sv. Roka 
skozi Rakitnico po Rodeževi cesti do tret-
jega ovinka, kjer se pot odcepi proti Belim 
stenam, nadaljuje na Rezinski vrh in Turn. 
Sledil bo spust do Obrha in nato naprej do 
cerkve sv. Roka, nakar se bo pot zaključila 

Pohod na Bele stene (Okameneli svatje)
na šolskem dvorišču podružnične šole v 
Dolenji vasi, kjer sledi presenečenje.
Potrebna so primerna oblačila in obutev. Za 
vodo in prigrizke bo poskrbljeno, malica pa 
bo lastnega nahrbtnika. 
Najvišja točka je na nadmorski višini 1254 
metrov (Turn). 
Čas hoje (okvirno): 6–7 ur.

Prodam avto, znamke Golf 2, 
v dobrem voznem stanju, 

1,6 diesel, letnik 1989, 
torej je že oldtimer. 

Ima realnih 295.000 kilometrov 
in je registriran do 24. 5. 2020. 

Cena 450 EUR. Tel.: 041/451-241.
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Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše

IVANE KOVAČIČ
(1926–2019)

iz Jurjevice.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Hvala gospodu župniku, 
gospodu kaplanu in vizitatorju Zdravku Pogorelcu, Komunali 
Ribnica, Pokopališki skupnosti Jurjevica, pevcem in PGD Jurjevica.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI: VSI NJENI
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VODENA VADBA z dolgoletno tradicijo, strokovnim znanjem in 
posluhom za posameznika v Ribnici in sosednjih občinah vabi k 
vpisu v nov semester.

Uravnotežite se z JOGO – za nadaljevanje ustaljene poti 
ali spremembe v življenju na katerem koli področju si je 
treba vzeti zelo malo časa in denarja zase, več pa ljubezni, 
samospoštovanja, poguma, strpnosti, notranjega miru ipd. 

JOGA POMAGA za zdrave telesne procese, prožno hrbtenico, 
sklepe in mišice, odpravlja bolečine v le-teh, glavobole, slabo spanje, 
depresijo, stres, uravnava krvni tlak in prebavo, krepi imunski 
in dihalni sistem ter kosti, vzdržuje hormonsko ravnovesje in 
življenjsko energijo, pomirja ter pomlajuje telo in duha, izboljšuje 
koncentracijo, držo telesa in počutje, širi zavest, ustvarjalnost 
in energijsko polje, poglablja samospoznavanje, pozitivne misli, 
dobre medosebne odnose itd.

Vabljeni na začetno in nadaljevalno vadbo v Ribnici! 
OBVEZEN VPIS in informacije na 041/397-789;
FB: Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica;

spletni naslov: www.jvvz.org/ribnica;
e-naslov: jogaribnica@siol.net.

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica je včlanjeno v Zvezo 
joga društev Slovenije, polnopravno članico Olimpijskega komiteja 
Slovenije.

VABILO K VPISU

Ima vaš nadobudnež rad nogomet in futsal?
Želite, da svoj prosti čas koristno preživi v športnem duhu?

Želite, da se druži s prijatelji, namesto da sedi doma za računalnikom?

Vpišite ga v nogometno-futsal šolo ŠD Extrem!

Pričakujejo vas usposobljeni trenerji in vaditelji 
ter urejeno okolje za treninge.

Vpis poteka za vse starostne kategorije od letnika 2015 
in starejše, tudi za dekleta in člane!

Več informacij:
e-naslov: info@sd-extrem.si

GSM: 040/708-033 (Matjaž), 041/831--722 ( Jože), 
051/420-450 (Nuša)

splet: www.sd-extrem.si
ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM, 

MAJNIKOVA  ULICA 2, 1310 RIBNICA

ZDRA VSTVENI DOM dr. Janeza Oražma RIBNICA 
vabi 

vse bodoče starše, da se udeležijo predavanj

»PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO«

Pridobili boste znanje o nosečnosti, porodu in poporodnem 
obdobju. 

S tem bo prehod v materinstvo in očetovstvo gotovo lažji. 
Prvo srečanje bo v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 18. uri 

v 1. nadstropju ZD Ribnica.
Teme in termini so objavljeni na spletni strani www.zdribnica.si. 

Prijave niso potrebne.
Dodatne informacije na mobilni številki: 
031/342-819 (Maja Žagar, dipl. bab.) ali 

prek e-pošte: ginekoloska.ambulanta@zdribnica.si.

Lepo vabljeni!




