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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- december 2019 -

30. 11.  ROKOMETNA TEKMA RD RIKO RIBNICA : RK SLOVENJ GRA DEC 2011
ob 19.00  Športni center Ribnica
1. 12.  TEKMA DRŽAVNEGA PRVENSTVA V FUTSALU U15 – ZAHOD, 
 NK RIBNICA : ŠD EXTREM
ob 16.00  Športni center Ribnica
2. 12.  KRVODAJALSKA  AKCIJA
od 7.00 do 13.00 TVD Partizan
2. 12.  NA PREDVEČER TEGA VESELEGA DNE KULTURE: 
 ODPRTJE RA ZSTAVE IN PREDSTAVITEV PUBLIKA CIJE 
 IZR. PROF. DR. SAPAČA IN ŠTUDENTOV 3. LETNIKA  
 ODDELKA  ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V MARIBORU: 
 Gradovi na Ribniškem med včeraj, danes in jutri
ob 19.00  Rokodelski center Ribnica
3. 12.  KRVODAJALSKA  AKCIJA
od 7.00 do 13.00 TVD Partizan
3. 12.  TA VESELI DAN KULTURE: VODENJE PO RA ZSTAVI LELE B. NJATIN: 
 KER MI NISMO LE PODOBE, SMO LJUDJE (dr. Blaž Lukan)
ob 18.00  Galerija Miklova hiša
3. 12.  TA VESELI DAN KULTURE V KNJIŽNICI MIKLOVA HIŠA, 
 Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače, 3. del: Moške zgodbe 
 (predstavitev knjige)
ob 19.00  Knjižnica Miklova hiša Ribnica
5. 12.  ZIMSKA  PRA VLJIČNA URICA IN USTVARJALNICA Z OKRA ŠEVANJEM 
 BOŽIČNE SMREČICE (za otroke od 4. leta starosti dalje)
ob 16.30 in 18.00 Knjižnica Miklova hiša Ribnica
6. 12.  PRIŽIG LUČKIN BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM POD ARKA DAMI
ob 17.00  Ribniški grad
6. 12.  O DOBROTI IN RA DODARNOSTI: PREDSTAVA VRTČEVSKE 
 GLEDALIŠKE SKUPINE CICI-MICI
ob 17.00  Ribniški grad
7. 12.  ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA PADCA AMERIŠKEGA LETALA 
 B-24 LIBERA TOR V MAKOŠAH OB 75-LETNICI DOGODKA 
ob 11.00  Makoše
7. 12.  PRIŽIG LUČK V DOLENJI VASI IN PRIHOD MIKLAVŽA
ob 17.00  Dolenja vas
11. 12.  POP UP večer: PRODAJNO-PREDSTAVITVENI VEČER USTVARJALCEV 
 Z RA ZSTAVE (ZA)KA J DELAŠ?
ob 18.00  Rokodelski center Ribnica
12. 12.  WINTER IS COMING!/ANGLEŠKA  PRA VLJICA S PRA ZNIČNO 
 DELAVNICO (za otroke od 4. leta starosti dalje)
ob 16.30  Knjižnica Miklova hiša Ribnica
12. 12.  ZIMSKA  PRA VLJIČNA URICA IN USTVARJALNICA Z OKRA ŠEVANJEM 
 BOŽIČNE SMREČICE (za otroke od 4. leta starosti dalje)
ob 18.00  Knjižnica Miklova hiša Ribnica
14. 12.  SOBOTNA USTVARJALNICA ZA OTROKE: 
 IZDELAVA PRA ZNIČNIH VOŠČILNIC
od 10.00 do 12.00 Rokodelski center Ribnica

14. 12.  MIKLAVŽEV KONCERT KUD Ribniški pihalni orkester
ob 18.00  TVD Partizan
14. 12.  Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA : RK TRIMO TREBNJE
ob 19.00  Športni center Ribnica
15. 12.  20 LET DRUŠTVA MAŽORET IN PLESALCEV RIBNICA 
ob 18.00  Športni center Ribnica 
16. 12.–4. 1. 2020 NOVOLETNI KNJIŽNI BAZAR ODPISANIH KNJIG 
  V KNJIŽNICI MIKLOVA HIŠA
  Knjižnica Miklova hiša Ribnica
17. 12.  OD ZAČARA NE RIBE. Večer staroslovenskih pravljic in pesmi ob 
 spremljavi gonga, kristalne sklede in naravnih zvokov z Ljobo Jenče, 
 ohranjevalko ljudskega spomina.
ob 19.00  Knjižnica Miklova hiša Ribnica
18. 12.  Odprtje razstave: RIBNIŠKI ROJAK – PROF. DR. JOŽE ILC, 
 UREJEVALEC IN SKRBNIK JAKOPIČEVE DRUŽINSKE ZAPUŠČINE. 
 Z razstavo obeležujemo 150-letnico rojstva Riharda Jakopiča.
ob 19.00  Rokodelski center Ribnica
19. 12.  BOŽIČNA BALETNA PRA VLJICA HRESTAČ V RUSKEM JEZIKU 
 (od 4. leta starosti dalje). Delavnica z baletno učiteljico Julijo Sviben.
ob 17.30  Knjižnica Miklova hiša Ribnica
19. 12.  ODPRTJE RA ZSTAVE IZ LIKOVNE ZBIRKE RIKO
ob 19.00  Galerija Miklova hiša
22. 12.  SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA
  Pri večerni sveti maši  Ribniška cerkev
23. 12.  Božično-novoletna prireditev OTROCI ZA OTROKE
ob 18.00  Športni center Ribnica
25. 12.  ŽIVE JASLICE
ob 17.00  Hrovača
25. 12.  JUBILEJNI 20. BOŽIČNI POHOD NA GRMADO
ob 18.00  Velike Poljane–Grmada
 (zborno mesto in prijava: Osnovna šola na Velikih Poljanah ob 18.00, odhod ob 18.30)
26. 12.  TRA DICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
ob 18.00  Športni center Ribnica
27. 12.  ZABAVA V GRA DU Z NIKO ZORJAN
ob 17.00  Ribniški grad
28. 12.  GLEDALIŠKA  IGRA  ZLATI KA MENČKI
ob 16.00  TVD Partizan
28. 12.  ROCK VEČER V GRA DU S K-ROCKS BANDOM, 
 PREDSKUPINA ROCK O' CLOCK
ob 17.00  Ribniški grad
29. 12.  ZABAVA V GRA DU Z DEJANOM VUNJAKOM
ob 17.00  Ribniški grad
31. 12.  OTROŠKO SILVESTROVANJE S PRIHODOM DEDKA  MRA ZA
od 11.00 do 13.00 Ribnica
31. 12.  SILVESTROVANJE S SKUPINO FORTISSIMO
od 21.00 do 2.00 Ribniški grad

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
Oblikovanje:
Igor Kogelnik

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: 
23. decembra 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 10. decembra 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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županovega peresa
Spoštovani občanke in občani!
Minilo je natanko leto dni, odkar ste mi prepričljivo zaupali vodenje 
občine Ribnica. V tem letu sem se po svojih najboljših močeh trudil, 
da bi naredili korak k napredku, in to na vseh področjih. Bilo je zahtev-
no leto, saj je bilo treba prenekatero zatečeno stanje in problematiko 
rešiti v najkrajšem možnem času. Lahko rečem, da nam je s  skupnimi 
močmi uspelo. Delno smo rešili prostorsko stisko v vrtcu in šoli, preno-
vili šolske sanitarije, v grad vrnili življenje, asfaltirali kar nekaj odsekov 
pločnikov in cest, začeli z izgradnjo kanalizacije v Gornjih Lepovčah, 
sprojektirali kar nekaj projektov, ki bodo podlaga za našo prihodnost, 
odprli razpise, ki bodo spodbuda društvom, občanom, organizacijam 
in podjetjem. Skratka lahko vam zatrdim, da sem vso svojo energijo in 
znanje vlagal v dobrobit napredka naše občine. Veselil sem se prav vsa-
kega začetega in izvedenega projekta ter se ves ta čas trudil, da bi že v 
prvem letu upravičil vaše zaupanje. Poklic župana ni le služba, temveč je 
poslanstvo 24 ur dnevno, 7 dni v tednu in 365 dni v letu. 
Letošnje leto pa je še dodatno nekaj posebnega, namreč na seji Občin-
skega sveta Občine Ribnica so občinski svetniki v prvi obravnavi spre-
jeli dvoletni proračun, kar se je zgodilo prvič v času obstoja naše občine. 
To pa seveda pomeni, da bodo razvoj in investicije pospešeno potekali 
tudi v naslednjih dveh letih. Sicer nas pred dokončnim sprejetjem čaka 
še druga obravnava proračuna, vendar sem glede na vsebino proračuna 
prepričan, da bodo svetnice in svetniki potrdili ta najpomembnejši akt 
občine. Na seji, kjer sta bila obravnava omenjena proračuna, nas je po-
slanec in občinski svetnik gospod Jože Tanko seznanil z amandmaji, ki 
so bili s strani stranke SDS podani na obravnavi državnega proračuna. 
Nekaj izmed podanih amandmajev se je nanašalo tudi na Občino Rib-
nica, pri čemer me je gospod Tanko izzval, da se sam osebno zavzamem 
za sprejetje teh amandmajev. Če bi bili nameni gospoda Tanka iskreni 
in dobronamerni, bi me s podanimi amandmaji seznanil prej kot ne-
kaj dni pred sejo oziroma bi pričakoval njegovo angažiranost vsaj v taki 
meri, kot je bila za Občino Loški Potok, kjer je bil amandma pripravljen 
v sodelovanju z županom omenjene občine. Prav tako mi gospod Tan-
ko očita pomanjkljiv načrt razvojnih programov, sam pa pozablja, da 
je bil v prejšnjih mandatih ta dokument povsem prazen oziroma brez 
vsakršne vizije razvoja. Poleg tega tudi pozablja, da se končuje fi nančna 
perspektiva 2014–2020, kjer Občina Ribnica ni bila ravno uspešna pri 
pridobivanju evropskih sredstev. Žal se gospod Tanko poslužuje nega-
tivne in zavajajoče retorike, ne samo v Rešetu, temveč tudi po radijskih 
postajah. Želim si, da bi vso to energijo raje vložil v sprejem predlaga-
nih amandmajev in bi tako po vseh teh letih prispeval k razvoju Ribni-
ce. Vsekakor mu želim uspešen sprejem predlaganih amandmajev, saj 
gre za dobrobit Ribnice. Če predlagani amandmaji ne bodo sprejeti, pa 
pričakujem, da bo gospod Tanko krivdo za neuspešnost pripisal celo 
meni. 
Kakorkoli že, Občina Ribnica se glede na dosedanjo uspešnost ne sme 
zanašati na gospoda Tanka, zato imamo za leto 2020 v načrtu kar nekaj 
konkretnih projektov: začetek izgradnje igrišča ob Športnem centru 
Ribnica, komunalno opremljanje Obrtne cone Ugar, obnovo grajskih 
površin, izgradnjo kanalizacije in druge komunalne infrastrukture v 
Hrovači, izgradnjo meteorne kanalizacije in druge komunalne infra-
strukture v Lepovčah, izgradnjo oziroma zamenjavo LED-razsvetljave 

na področju celotne občine – prva faza, izgradnjo nadstreška pri Zdra-
vstvenem domu Ribnica, ureditev avtobusne postaje v Nemški vasi in 
obnovo otroškega igrišča na Prijateljevem trgu. Bistveno več sredstev 
bomo namenili za sanacijo dotrajanih cest na področju celotne občine. 
Pripravili se bomo tudi za investicije, ki se bodo odvijale od leta 2021 
dalje. Pristopili bomo k projektiranju naslednjih projektov: Ideal cen-
ter (začetek sanacijskih del je predviden v letu 2021), kolesarske steze, 
vodovodi na področju Slemen in Velikih Poljan, kanalizacija in čistilna 
naprava Dolenja vas, kanalizacija in druga komunalna infrastruktura 
Kot–Jurjevica–Breže, širitev oziroma OPPN Industrijska cona Lepo-
vče, projektna dokumentacija za igrišče v Goriči vasi in Kot, dvorana 
Dolenja vas itd. To je samo del vsega, kar smo umestili v proračun za 
leto 2020, z vsemi ostalimi investicijami in tudi s proračunom za leto 
2021 pa vas bom seznanil v prihodnji izdaji Rešeta. Iskrena in največja 
zahvala gre vsem vam, občanke in občani, občinskim svetnicam in sve-
tnikom ter občinski upravi, saj bi brez vaše pomoči, podpore in posluha 
bile tudi moja energija, volja in želja po razvoju občine Ribnica zaman. 
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spomnimo preteklosti in pričaku-
jemo prihodnost. Čas, ko se želje po sreči in zdravju selijo iz srca v srce. 
Sam si želim, da ne bi bil zgolj december tisti mesec, ko bomo drug 
drugemu zaželeli lepe in iskrene želje. Naj nas te spremljajo vse leto.

Dragi občanke in občani, želim vam, da bo v novem letu vaš korak od-
meven, vaša beseda pogumna ter vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in 
polno lepih trenutkov. 

Vesele praznike in srečno 2020!

Samo Pogorelc, 
župan Občine Ribnica
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Za odgovornega urednika je lahko imeno-
van kandidat, ki poleg splošnih pogojev, do-
ločenih v 19. členu Zakona o medijih, ki so: 
– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega 

jezika, če ni državljan Republike Sloveni-
je, 

– je poslovno sposoben, 
– mu ni izrečena prepoved opravljanja pok-

lica, dejavnosti ali javnega nastopanja, 
– po ustavi in zakonu ne uživa imunitete, 

izpolnjuje še naslednja pogoja: 
– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe, 
– ima izkušnje s področja urejanja glasil ali 

novinarskega dela v medijih. 

Odgovornega urednika imenuje Občinski 
svet Občine Ribnica na predlog program-
skega sveta za obdobje 4 let z možnostjo 
ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat 
bo delo opravljal kot zunanji pogodbeni de-
lavec Občine Ribnica.

Naloge odgovornega urednika so:
• daje mnenje o programski zasnovi glasila,
• določa uredniško politiko, 
• odgovarja za uresničevanje programske 

zasnove glasila,
• zagotavlja redno izhajanje glasila,
• naroča, pripravlja in ureja besedila ter so-

deluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
• zagotavlja in vodi dopisniško mrežo izmed 

članov občinske uprave, krajevnih skup-
nosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, 
društev in ostale zainteresirane javnosti za 
pripravo posameznih vsebin in kontinuira-
no sodelovanje pri nastajanju glasila,

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 – UPB, 47/12, 22/16 in 
39/16) ter 10. člena Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 103/07, 64/19) 

objavlja Občina Ribnica 

J A V N I  R A Z P I S
ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA 

OBČINE RIBNICA »REŠETO«

• pripravlja letni fi nančni načrt za izdajanje 
glasila,

• skrbi za izvajanje kodeksa novinarske po-
klicne etike,

• opravlja druge naloge v skladu z Zako-
nom o medijih.

K prijavi morajo kandidati priložiti na-
slednja dokazila: 
– kratek opis delovnih izkušenj s področja 

novinarstva oz. urejanja glasil, 
– dokazila o izobrazbi, 
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 

19. člena Zakona o medijih, 
– predlog svoje programske zasnove glasila.

Prijavo z ustreznimi dokazili morajo kandida-
ti poslati v zaprti ovojnici z označbo »Ne od-
piraj – javni razpis za odgovornega uredni-
ka REŠETO« najkasneje do ponedeljka, 
9. 12. 2019, do 12. ure na naslov: Občina 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Kot pravočasne se bodo upoštevale tudi 
vloge, ki bodo do navedenega datuma in ure 
prispele na e-naslov: obcina@ribnica.si.

Z odločitvijo Občinskega sveta Občine Rib-
nica bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v 
8 dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

Dodatne informacije dobite vsak delovni 
dan v času uradnih ur na Oddelku za druž-
bene dejavnosti Občine Ribnica pri Metki 
Tramte na telefonski številki 01/837-20-23.

Občina Ribnica 

SHOWROOM – razstavni 
prostor regijskega 

gospodarstva

Od 1. 1. 2018 so v Sloveniji vzpostavljene re-
gionalne poslovne točke pod nazivom SPOT 
Svetovanje. V jugovzhodni regiji je sedež 
SPOT Svetovanja v prostorih Razvojnega 
centra Novo mesto, na naslovu Podbreznik 
15, 8000 Novo mesto. Nekatere naše aktiv-
nosti smo v tem glasilu že predstavili. Tokrat 
vam predstavljamo SHOWROOM – razstavo 
regijskega gospodarstva. Vzpostavili smo ga 
na sedežu SPOT Svetovanja.
Začnimo na začetku. SHOWROOM je pros-
tor, kjer se predstavlja regijsko gospodarstvo. 
Običajno se ob predstavitvi izpostavi tudi iz-
delek podjetja. Največkrat se razstava menja 
– enkrat vključuje eno skupino podjetij, dru-
gič drugo. Enkrat so na vrsti za predstavitev 
ene dejavnosti, drugič druge. Tokrat smo se 
odločili za primer stalne (mešane) postavitve 
na stenah hodnikov Razvojnega centra Novo 
mesto. Gre za predstavitev na panojih – »kap-
pa« ploščah, kjer se posamezno podjetje 
predstavlja skozi sliko, zgodbo in druge infor-
macije, ki jih želi izpostaviti. Taka predstavitev 
vzbuja zanimanje in ponuja neposreden stik s 
kontaktnimi podatki podjetja, prek katerih se 
vzpostavljajo novi poslovni odnosi. Razstava 
regijskega gospodarstva je namenjena vsem 
strankam naše in drugih pisarn, novinarjem, 
udeležencem predavanj, delavnic in usposa-
bljanj, ki jih organiziramo, itd. Rdeča nit tok-
ratne predstavitve so inovativna in razvojno 
naravnana podjetja. Predstavitev se začne ali 
zaokroži z motivacijsko zgodbo, v kateri so za-
jeti vsi, ki jih predstavljamo. Če želite biti del 
te zgodbe tudi sami, ste povabljeni, da nam to 
sporočite na spodaj zapisani e-naslov. Želimo 
vam čim boljše predstavitve in poslovanje 
tako doma kot v tujini!

Marija Martinčič Bauman,   

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija;
e-naslov: 

marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica
vabi člane in članice v izobraževalno skupino

ITALIJANŠČINA
Vsebina je namenjena učenju italijanskega jezika in kulture za začetnike in tiste, ki italijanski 

jezik že nekoliko obvladajo.
Metode študija bodo prilagojene ravni znanja jezika udeležencev.

Predvidenih je 30 ur izobraževanja oziroma 20 tedenskih srečanj po 90 minut. Za učinkovito 
delo skupine je potrebnih od 5 do 10 prijav udeležencev. 

Začetek je predviden v decembru 2019.
Glede na izražen interes bo organizirano nadaljevanje izobraževanja.

Prijave s kontaktnimi podatki pošljite na poštni naslov: Knafl jev trg 2, 1310 Ribnica,
ali na e-naslov: info.3u.ribnica@gmail.com

Ci vediamo!
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Sredi poljan, na majhnemu hribčku, ki je ob-
dan s travniki, stoji naša mogočna šola. Krasi-
jo jo lepa zunanjost, šolsko igrišče, skalnjak in 
šolski vrt. Bogatimo jo učenci in učitelji, ki jo 
vsak dan z veseljem obiskujemo. 
Skupaj z učenci in kolektivom naše podru-
žnične šole smo tudi tokrat združili moči in v 
naši šoli v četrtek, 24. 10. 2019, pričarali ne-
pozaben večer ob praznovanju šestdesetletni-
ce njenega delovanja.
Pripravili smo kulturni program, z njim 
predstavili življenje v šoli nekoč in danes ter 
povzeli zadnjih deset let ustvarjanja in življe-
nja na POŠ Dolenja vas. Na hodniku šole smo 
postavili razstavo z naslovom Po poteh naših 
prednikov in tako povzeli triletno sodelovanje 
v projektu Zgodovina domačega kraja. Ob 
tej priložnosti smo izdali tudi šolsko glasilo. 

Praznovanje šestdeset let delovanja 
POŠ Dolenja vas

Posladkali smo se z rojstnodnevno torto, kot 
se za praznovanje spodobi. 
Mislim, da smo tudi tokrat dokazali, da je naša 
šola, čeprav šteje letos 72 učenk in učencev, 8 
učiteljev, kuharico, čistilko in hišnika, velika 
šola in da za nas še kako drži misel, ki je zapi-
sana ob vhodu v šolo: 

Kar ne zmorem jaz – zmoreš ti,
kar ne zmoreš ti – zmorem jaz,

skupaj zmoremo veliko!

Zahvaljujemo se tiskarni Linear za brezplačno 
vezavo našega šolskega glasila, KUD Fran-
ce Zbašnik za ozvočenje prireditve, vsem, ki 
ste kakorkoli sodelovali v našem projektu, in 
vsem, ki ste nam ta večer polepšali z obiskom. 

Špela Gornik Oražem, vodja POŠ Dolenja vas
Foto: Marjan Novak
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Obdarovanje otrok v prazničnem času
December je čas obdarovanj in starši v tem 
obdobju običajno pomagamo »dobrim mo-
žem« izbrati darila za naše otroke. 
Kako bomo praznovali in kako se bomo ob-
darovali, je predvsem stvar družinske tradicije 
in odraz naših vrednot. Težko se je povsem 
izolirati od družbe in okolice, ki je vse bolj po-
trošniško naravnana, vendar je prav, da imamo 
pri tem ves čas v mislih, kaj želimo dati svo-
jim otrokom za popotnico v življenju.
V prazničnem času imamo družinski člani 
priložnost, da se med seboj še bolj povežemo, 
doživljamo prijetne občutke ob druženju, igri, 
smehu. Občutek, da nekomu pripadamo, smo 
na varnem, ljubljeni, zaželeni in dejavni, je za 
vsakogar, torej tudi za otroka, neverjetno po-
mirjujoč. 

Toliko dobrih mož …
Miklavž, Božiček, Dedek Mraz … toliko želja, 
toliko dobrih mož. V otroških glavicah zaradi 
tega vlada prava zmeda. Zato je zelo smiselno, 
da se odrasli v družini pogovorimo, na kakšen 
način bomo praznovali in kako se bomo (če se 
sploh bomo) obdarovali. Lahko se na primer 
odločimo, da bo pri nas darila nosil le Dedek 
Mraz. O tem obvestimo tudi dedke, babice, 
tete, strice, prijatelje itd. 
Ne skrbite, otroci zaradi tega ne bodo niti naj-
manj prikrajšani, pač pa bomo s tem le prepre-
čili zmedo v njihovih glavicah. 

Kako izbrati pravo darilo?  
Seznami želja otrok so dolgi, stvari, ki si jih 
otroci želijo, pa so zelo natančno opredeljene.  
Pogosto so namreč izbrane iz katalogov, s ka-
terimi se celo leto polnijo naši nabiralniki, ali 
iz oglasnih sporočil, ki se neprestano prikazu-
jejo na televizijskih in računalniških ekranih. 
Takšne igrače pa so pogosto brez prave ču-
stvene vrednosti in celo škodljive za otrokov 
razvoj. 
Kar se obdarovanj tiče, je bolj kot to, kako 
nekaj počnemo, pomembno, zakaj to počne-
mo. Če otroku kupimo določen izdelek, ker se 
na primer želimo izogniti konfl iktu ali iz želje, 
da bi nas imel rad, ga ne obdarujemo iz prave-
ga razloga. 

Otrokove želje so včasih zelo velike, 
spisek dobrim možem je dolg. Kaj pa, če 
želje za starše niso uresničljive? 
Otrok od vsega najbolj potrebuje ljubezen in 
pozornost staršev. Krasna priložnost za to je 
že to, da starši otroku pomagamo pripraviti 
spisek želja dobremu možu.  
Dobro je, da se z otrokom že vnaprej dogo-
vorimo o tem, kakšne so možnosti, da dobi 
posamezno želeno igračo, in o razumni meji, 

če menimo, da bomo lahko kupili več igrač. 
Vsekakor otroku izpolnimo največjo željo, če 
je ta za naš žep predraga, pa poiščimo primer-
no nadomestilo. Nekritično naštevanje želja 
brez vnaprejšnje selekcije vodi do dveh stvari: 
– nekateri starši spiska ne bodo mogli izpol-

niti in otrok – namesto da bi bil vesel – bo 
razočaran;

– če starši tako bogat spisek lahko in ga tudi 
nameravajo izpolniti, nastane problem v 
tem, ker posamezne igrače v poplavi do-
bljenih daril povsem izgubijo čustveno 
vrednost in svojo osnovno funkcijo – da se 
otrok z njo rad in velikokrat igra. Za otroka 
je vsak dobljen kos samo eden izmed mno-
žice daril, ki je zanimiv samo prvi trenutek, 
takoj nato mu pozornost uide k drugemu, 
zatem k tretjemu, naslednjemu ...  

Naj tudi pri nakupu daril velja rek: »Manj je 
več!« Kupimo malo, toda izberimo skrbno, 
tisto, kar bo imelo za otroka resnično visoko 
vrednost. 

Kakšna igrača je primerna za otroka, kaj 
če starši še ne vedo, kaj bi postavili pod 
okrašeno smrekico? 
Mali otroci ne poznajo materialne vrednos-
ti darila, zelo pa so občutljivi na čustveno 
sporočilo. Zato se je treba pri izbiri igrače za 
konkretnega otroka odločati na osnovi več 
kriterijev:
– na prvem mestu so otrokova osebnost, 

njegove značilnosti, razvojna stopnja in 
interesi;

– upoštevati moramo tudi, kaj je in kaj ni 
dobra igrača;

– vprašajmo se, kako močna je želja po dolo-
čeni igrači pri otroku. Si jo želi že dalj časa? 
Si določene igrače resnično želi ali pa jo zdaj 
»mora« imeti, ker je videl reklamo pred 
dvema dnevoma, ali zato, ker jo je videl pri 
drugih otrocih in je trenutno modna? 

Kaj pa, če denarja za nakup novih igrač 
ni? Kako naj starši, ki se soočajo s težko 
finančno krizo, osrečijo svojega otroka v 
teh prazničnih dneh? 
Iznajdljivi in ljubeči starši najdejo rešitev. Da-
rila naj bodo praktična. Morda potrebuje ot-
rok novo kapo, nogavičke, perilo, nov zvezek, 
barvice? Darilo zavijte v papir, nanj narišite 
fi gurico ali napišite posvetilo, namesto pentlje 
pa nalepite storžek ...    
Otroka bomo razveselili s tem, če se bomo 
pri razvijanju daril vsi družinski člani skupaj 
veselili darila za vsakega člana posebej, če si 
bomo darila pomagali odvijati. Bolj kot to, kaj 
bo otrok dobil, je pomembno, da čuti otrok 

obdarovanje kot svečan dogodek, ob katerem 
poleg pričakovanja in presenečenja čuti še to, 
da je ljubljen, pomemben za druge člane dru-
žine in predvsem vreden darila.

Razvajenost …
Mnogo staršev je prepričanih, da z darili ne 
morejo razvaditi svojega otroka, saj ne spada-
jo v krog najpremožnejših družin. Vendar žal 
otroka lahko razvadimo tudi v pomanjkanju 
ali v povsem običajnih razmerah.
Problem pri obdarovanju ni v količini, temveč 
v načinu, kako dajemo in kako otroku izkazu-
jemo ljubezen. Zasipanje z dobrinami v za-
meno za pozornost otrokom daje napačne 
podatke o življenju. Otroci lahko postanejo 
zasvojeni z željo po čedalje večji pozornosti 
in se navadijo na sprejemanje pretirane nak-
lonjenosti. Otrokom, ki imajo vsega preveč, 
se vsak trud zdi nesmiseln, lahko tudi začnejo 
izsiljevati starše. Tudi otrok se mora naučiti, 
da si starši ne morejo vsega privoščiti, sicer 
zahteva vedno več in je razočaran, ko mu ne-
česa ne moremo omogočiti.
Pomembno je, da otrokom predstavimo na-
men obdarovanja. Naj vedo, zakaj so dobili 
darilo in kako so si ga zaslužili. Obdarovanje 
je lahko tudi priložnost, da se otrok nekaj na-
uči o sebi in svetu, ki ga obkroža.
Bodimo previdni, kaj otroku dajemo in na 
kakšen način – ljubezni mu prek igrač ne mo-
remo zagotoviti!

Še nekaj idej, kako do prazničnega 
družinskega vzdušja
– OTROKE VKLJUČIMO V PRA ZNIČNE 

PRIPRA VE:
• skupaj okrasimo dom in smrečico; 
• spečemo pecivo ali piškote;
• pripravimo darila za sorodnike in prijate-

lje, izdelamo voščilnice.

– VZAMEMO SI ČAS ZA DRUŽENJE:
• družabne igre za vso družino (sestavljan-

ke, karte, človek ne jezi se itd.);
• pridružimo se otroku pri najljubši igri;
• sprehod po zasneženi pokrajini ali lepo 

okrašenem mestu;
• pripravimo družinsko lutkovno igrico;
• pojemo pesmi, poslušamo glasbo in za-

plešemo.

VESELE PRAZNIKE IN 
VSE DOBRO V NOVEM LETU!

Bernarda Okoliš, prof. spec. in reh. pedagogike
Erna Zabukovec, univ. dipl. psih.
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»Prihodnost je svetla. Definitivno!«
Specialni pedagog Marko Juhant je v po-
polnoma napolnjeni avli ribniškega vrtca 
14. 11. 2019 predaval o vzgoji za samostoj-
nost in odgovornost otrok. Vse situacije je 
pospremil z nazornimi, ponekod smešnimi 
primeri, ki so vsem znani. Poudarja, da je 
treba otroke naučiti vrednot in da starši ne 
smejo postati tatovi otrokovih izkušenj. 
»Mar ni bolje, da se otrok ureže med re-
zanjem zelenjave, ko ste prisotni, kot pa, 
da se to zgodi, ko vas ni? Ste se vi že kdaj 
urezali? No!« Ponovno ali premierno mu 
lahko prisluhnete 18. 1. 2020 ob 18. uri v 
Športnem centru Ribnica, ko bo tudi tema 
pogovora druga.  

Vsak starš je prepričan, da najbolje ve, kaj 
je za njegovega otroka dobro. A ko sem 
poslušal vaš seminar, sem podvomil o tem, 
saj delamo kup napak pri malih stvareh, ki 
se kasneje izkažejo za velike težave.
Za starša je pomembno, da ve, po katerih 
vrednotah živi, in včasih podvomi, ali bo s tem, 
kar počne, dosegel pri otroku, da bo tudi on 
sprejel te vrednote. To je zdrav skepticizem. Če 
starš vidi, da tega ne dosega, bo nekaj spreme-
nil. In to popolnoma zadošča, ker vzgoja ni ide-
alno stanje ali pa idealna pot. Vzgoja je nepre-
stano iskanje, in ko nekaj dosežeš, se že pojavijo 
nove potrebe, nov cilj. Tudi če ga ti ne določiš, 
se določi sam oziroma ga določi življenje. 
Bi lahko rekli, da starši ves čas preveč pri-
čakujemo od otroka in da ga narobe moti-
viramo?
Imam občutek, da pogosto premalo pričaku-
jemo od otroka in jim zato toliko več nudimo, 
ker bi to razliko radi dodali kar mi. Nekaj pa je 
tudi takih, ki od otroka zahtevajo preveč, reci-
mo visok učni uspeh. Ključno je, ali so mu dali 
učne delovne navade. Če je otrok sposoben, 
potem lahko pričakujejo visoke rezultate. Pro-
blem je pri obratni situaciji in ti otroci potem 
končajo pri pedopsihiatru, ker nimajo podla-
ge za dosego pričakovanj.
Ali lahko napake v vzgoji popravimo za nazaj?
Napako, ki smo jo nekoč naredili, lahko 
popravimo, ampak od danes naprej, tisto staro 
pa ostane. Vprašanje je, ali starši znamo odpu-
ščati tudi sebi. Stvar je v tem, da če dejansko 
odpustiš, to preteklosti ne spremeni, priho-
dnost pa zanesljivo. Na boljše, seveda. 
Če se vrneva k vrednotam. So se te spreme-
nile v zadnjih, recimo štiridesetih letih?
Ločiti moramo modne vrednote in trajne 
vrednote. Otroka lahko vzgajamo tudi dru-
gače, da se ta sploh ne zaveda svojega spola, 
vprašanje pa je, kaj bom sploh dobil ven. Ali 
pa po trajnih vrednotah, kot je recimo pri-

jateljstvo, ki obstaja že stoletja in je zelo po-
membno. Še toliko bolj sedaj, ko so mnogi 
odtujeni zaradi tehnologij. Ali pa vrednota 
gibanja v naravi – kaj nam pomaga, če imaš 
Ribnico v krasnem okolju, ko pa otrok tiči v 
sobi z računalnikom ali telefonom?   
Ena klasična metoda: korenček in palica. 
Večno pogojevanje se verjetno tudi izrodi?
Pogojevanje daje slabe rezultate, ker pogo-
jevati je treba znati. Ob pogojevanju starš 
ne sme nikoli reči: »Če boš …« Odločiti se 
mora, kaj mora otrok narediti, in reči: »Ko 
boš …« S tem ne pokažemo dvoma. Ker to je 
naše pooblastilo, starš ve, kaj je za otroka dob-
ro, otrok pozna pa samo tisto, kar mu ustreza.
Imate veliko izkušenj na terenu. Bi lahko 
podali en splošen vtis o slovenskem učen-
cu/učenki?
Pogrešam to, da bi starši nanje prenesli pomen 
vrednot. Da bi, recimo, v sedmem razredu ve-
deli, kako pomemben je sedmi razred, ker je 
tudi ta naložba v znanje. Klima je v povprečju 
tudi zelo različna med osmim in devetim ra-
zredom, otroci v prvi razred prihajajo manj 
pripravljeni na delo in sodelovanje. Nekako 
jim ni jasno, da je to šola, obveza.
Je bilo pred uvedbo devetletke to drugače?
Seveda, učenci so bili starejši in sistem male 
šole je bil dober. Razvoj pa je neustavljiv. Ko 
imaš nekaj dobrega, razvoj pomeni, da se 
razviješ nazaj na slabše. Načeloma pa reče-
mo razvoj naprej (smeh). Šolstvo točno ve, 
kaj je slabo, ker je ministrstvo samo naroča-
lo raziskave, ki so pokazale, da devetletka ni 
najboljša. Vsak od teh strokovnjakov dobi en 
svoj vrtiček in potem je konec. En vrtiček je 
opisno ocenjevanje, drugi je devetletka, sedaj 
uvajajo formativno spremljanje, kjer gre samo 
za opisno oceno v višjih razredih in učenci 
spet ne bodo vedeli, koliko znajo. 
Karel Geržan je spisal 95 tez za reformo 
sistema vzgoje in izobraževanja. Poudar-
ja, da za zadovoljstvo in srečo ni najpo-
membnejši inteligenčni kvocient, temveč 
čustvena inteligenca. Menite, da je šolski 
sistem preveč vpet v količine podatkov, ki 
jih morajo otroci ponavljati, in premalo 
naravnan na razvoj drugih inteligenc?
Desetletje so ministri izganjali iz šol vzgojo in 
jim je to tudi uspelo. Nimamo več športne in 
glasbene vzgoje, temveč samo še šport in glas-
bo. Šola ne dela na tem, da bi bili otroci bolj 
sposobni sprejemati različne vidike življenja. 
Vse bolj imam občutek, da gre šola v indu-
strijsko usmerjanje, kot da prihaja tekoči trak 
in naj bodo otroci pridni, naj delajo. Če boš 
pridno delal za trakom, boš postal direktor in 
take neumnosti. Namesto da bi jih usmerjali k 

lastnemu mišljenju, sodelovanju, iskanju od-
govorov, resnic in tako naprej. 
V Novi Gorici deluje klinika za zdravljenje 
nekemičnih zasvojenosti in pacientov je vse 
več. Zakaj potrebujemo toliko neresničnih 
dražljajev? Je krivec vzgoja, potrošništvo?
Mladina dobiva ogromne količine podatkov, 
v enem dnevu morda toliko, kot smo jih mi v 
letu dni. Živijo prazno, navidezno življenje z 
veliko tehnične dokumentacije, in namesto da 
bi uporabljali tehnologijo kot orodje za nasta-
nek nekaj novega, jo uporabljajo kot orodje za 
posnemanje, za dokazovanje, da si vse boljša 
kopija nekoga. 
Po raziskavi v slovenskem časniku so ugo-
tovili, da je večina slovenskih najstnikov 
zadovoljna, a vendar jih je kar 17 % med 
njimi resno razmišljalo o samomoru. Kaj 
pravite na to nasprotje? So slovenski naj-
stniki premalo jezni navzven?
Mislim, da jih veliko več razmišlja o samomo-
ru, ampak hipotetično. V smislu, kako bi kaz-
novali starše, tako da vidijo sami sebe v grobu 
in iz groba gledajo starše, kako so žalostni, ker 
jim niso kupili novega računalnika, recimo. 
Ampak raziskava pravi, da jih je 17 % resno 
razmišljalo o tem.
Pri nas je kulturni, šolski, vzgojni sistem tak, 
da smo nizko na nivoju Evrope, kar zadeva 
otroške samomore. Visoko nas prekašajo se-
vernjaki, čeprav bi se vsi zgledovali po njihovi 
vzgoji in šolah. Nekaj je vendarle v redu. Se pa 
najdejo mladostniki, ki niso zadovoljni. Zado-
voljni niso, ker doživljajo frustracije, frustra-
cije pa doživljajo zaradi malenkosti, ker niso 
bili frustrirani kot otroci. Ne moreš biti vsa-
kokrat najboljši, to je življenjsko pomembna 
izkušnja. To poznajo športniki – lahko si kdaj 
najboljši, ampak ostati najboljši je nemogoče.
Še eno pozitivno misel za konec. Saj nam 
ne gre tako slabo?
Ne, sploh ne! Kadar mi kdo začne besedičiti, 
kakšna je ta mladina, pa kam ta svet pelje, pa 
kakšni so, pa saj ne bo nič itd., ga prav resno 
vprašam: »A ti samo svoje otroke poznaš ali 
kaj?« Vse bo v redu, prihodnost je svetla. De-
fi nitivno!

Tekst in foto: Sašo Hočevar 
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Zgodbe ... Tam med Malo in Véliko goró 

Naj začnem z rekom: »Besajda da besajdo.« 
Upam, da v izreku najdemo nam domače 
besede, ki jih poslušamo in tudi govorimo. Z 
besedami se preživljamo in gradimo identite-
to. Pričamo, kje živimo in kdo smo. Sosedom, 
svojim otrokom, tudi sami sebi. Ozaveščamo, 
kaj je pomembno, kje je treba paziti. Poseben 
čar imajo zgodbe, ki vodijo do skrivnosti, do 
zakopanega dragocenega zaklada. 
Žar besednega zaklada je očaral Domna Če-
šarka, ki je od leta 2013 zbiral pisane in go-
vorjene ribniške zgodbe, pričevanja in izreke. 
Bibliotekar in domoznanec Domen se je na 
raziskavo pripravil s spoznavanjem mitološke-
ga izročila Slovencev in študijem folkloristike. 
Odprta so mu bila vrata v Miklovo in dru-
ge knjižnice. Ribniška knjižnica je vključila 
Domnovo zbiranje v evropsko raziskovalno 
delo Življenje ustvarja zgodbe. Sodelovanje 
je fi nančno omogočilo natis novega knjižne-
ga dela ribniških, slemenskih in sodraških ter 
pokrajinskih zgodb. Nekatere poznamo že iz 
zbirke Glasovi založbe Kmečki glas. Knjigo 
lahko razumemo tudi kot nadgradnjo manj 
znanega dela Ilije Popita iz leta 2010, ki je 
objavil ribniške in potoške zgodbe po zapisih 

s konca osemnajstega stoletja, ter kot nad-
gradnjo zapisanih ribniških zgodb Babica in 
dedek pripovedujeta iz leta 1997 in Usaka vas 
ima suj glas iz leta 2013.
Predstavitev knjige sta pripravila Metka Kljun 
in Domen Češarek 21. oktobra 2019 v Miklo-
vi hiši, sledile so še predstavitve na Rašici, v 
Zamostcu in Loškem Potoku. Na predstavitvi 
smo spremljali različne zvrsti zgodb, dramska 
skupina Radio mlajku pa je v Domnu pre-
poznala ribniškega Valvasorja. 
Kaj najdemo v knjižnem delu? Domen Češarek 
je zapisal pravljice o junakih z določeno nalo-
go, o čarovnikovi hčeri in o ne dovolj zvitem 
grofu. Pa tudi legendo o sveti Ani, ki ribniški 
dolini prinaša otročiče. Zanimive so ilustracije 
Sare Koncilija, ki je upodobila velikana, ki pazi 
na zlato ribico, okamnele svate in golobico (ki 
stoji ob »župneku«, obrednem kruhu ob bo-
žiču). Pri upodobitvi Ribničana Urbana lahko 
opazimo Domnove obrazne poteze.
Najobsežnejši del knjige so povedke, med ka-
terimi najdemo razlagalne, bajne in delovne 
povedke ter povedke življenjskega kroga. Več 
kot 450 zgodb. Zgodbe so oštevilčene, opre-
mljene z letom in krajem zapisa. V seznamu 
pripovedovalcev jih izstopa ducat, ki so za 
slovstveno folkloro, kakor bolj učeno pravimo 
ljudskemu pripovedništvu, prispevali največ 
zgodb. Zgodbe so jasno zapisane in lahko 
berljive, nekatere tudi z dramaturškim lokom. 
Narečni govor je zapisan v rahlo poševnem ti-

sku, kar daje okus po prvinskem.
V knjigi je zbranih veliko ribniških primer, 
kletvic in zbadljivk, pozdravov in pregovorov. 
Knjiga je opremljena tudi s slovarjem ribni-
škega besednega zaledja, ki nas vabi, da ga 
primerjamo s svojim poznavanjem besedišča. 
Raziskovalci pripovednega izročila je poglavje 
na začetku knjige, v katerega je Domen umestil 
vse znane zapisovalce ribniških zgodb in njiho-
vo delo. Ob tem lahko ocenimo starost pravljic 
in pripovedi ali njihovo ohranjanje v ribniški 
dolini. Prav tako osvetli marsikatero pripoved 
natančen geološki in morfološki opis naših 
(kraških) krajev med Malo in Veliko goro. 
Pa naj zaključim z Domnovim priimkom. Vča-
sih nas domača dediščina osebno nagovori, za-
znamuje ali celo obremeni. Dobro je, da se po-
govor o bremenih podeli z ljudmi s podobnimi 
izkušnjami in preseže bremena. Tudi sama sem 
v manjši meri spremljala Domnovo delo, ko je 
ob priložnosti skrbno in resno pripovedoval 
zgodbe. Večkrat so bile med njimi tudi bajne ali 
z drugo besedo magične zgodbe. Ob tem sem 
nezavedno preoblikovala Domnov priimek 
Češarek v čar + rek. Navedena interpretacija ni 
edina. S pomočjo etimološkega slovarja se je 
izkazalo, da češarek pomeni določen skupek ali 
socvetje. In Domnu je z večletnim delom uspe-
lo zbrati cvet ribniškega duha. 

Lucija Kos Bartol
Foto: Arhiv Knjižnice Miklova hiša
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Safirni jubilej Noneta Vitra
»45 let ni mačji kašelj!«
Tem besedam Bernarde Kogovšek, ki jih je izrekla ob praznovanju izjemnega 
jubileja ženske vokalne skupine, kar verjemite. Vitro je ustanovila pred 
petinštiridesetimi leti in pevke vseskozi vodila, tudi v času osebnih preizkušenj, 
najsi bo svojih ali katere izmed deklet in žena.  

Neizmerno veliko potrpežljivosti, posluha, 
trdne volje in privrženosti je vtkanih v vsa ta 
desetletja, ki so jih Vitrice preživele v nonetu 
in še kar vztrajajo. Že zdaj so menda najstarej-
ša ženska vokalna zasedba v državi, saj je zna-
no, da te običajno prej razpadejo, ker imajo 
ženske poleg kulturnih udejstvovanj, poklic-
nega dela ali poslovnih ambicij običajno še 
materinsko poslanstvo. In prav zato njihovo 
dolgo zgodbo pišejo prav vsi člani njihovih 
ožjih ali razširjenih družin, prijatelji in zvesto 
občinstvo. 24. novembra 2019 je bilo v avli 
ribniške osnovne šole toliko ljudi, da so se-
deli po stopnicah, ker drugje niso mogli več 
najti mesta. Vsak kotiček je bil zapolnjen, in 
to je za pevke daleč največja nagrada. Prejele 
so tudi častne Gallusove značke od Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti ( JSKD), ob-
močne izpostave Ribnica, saj jim te pripadajo 
po tridesetih ali več letih aktivnega pevskega 
udejstvovanja v Vitri ali kje drugje. Samo Vitri 
sta ves čas, torej vseh petinštirideset let, zvesti 
Martina Zbašnik Senegačnik in Mojca Šipka 
Levstek. Le leto manj je z njimi Eda Štanfelj, 
ki je tudi predsednica, sledi pa ji Viktorija 
Petrovič, ki poje že petintrideset let. Ostale 
pevke so določena leta dodale še s petjem pri 
Župnijskem pevskem zboru Ribnica: Andreja 

program … Nismo slišali samo znamenitih 
Gosk, tudi prhale so kot mačke, čivkale kot 
ptiči in se oglašale kot vodomci. Kogovškova 
pozna izjemno širok nabor pesmi, zato lahko 
preigrava razne vsebine in vsakič znova prese-
neti tudi take, ki mislijo, da so slišali že skoraj 
vse. Njeno tenkočutnost so v zahvali izposta-
vile tudi njene pevke, zdajšnje in tiste pov-
sem prve, ki so prav tako pridale kamenčke, 
da je safi r zablestel. Primerjajo jo prav s tem 
dragim kamnom in ji pripisujejo enake last-
nosti: razvija vzdržljivost, zdravi razum, blaži 
bes in prinaša potrpežljivost, krepi spomin, 
stimulira željo po znanju in daje inspiracijo. 
Ko je Kogovškova praznovala abrahama, so ji 
pevke poklonile safi rčke, in toliko let kasneje 
je to videti kot preroško dejanje. Prispele so 
do safi rnih petinštirideset let … Prav zato so 
ji zdaj pevke ponovno poklonile safi r. »Naj te 
previdnost, modrost, kreativnost in potrpež-
ljivost še dolgo ne zapustijo. Kajti vsak, ki ima 
opravka z ženskami, dobro ve, da se lahko raz-
položenja v trenutku spremenijo,« je v imenu 
pevk spregovorila Renata Lesar Hržič. 
Program so dopolnili tudi učenci Glasbene 
šole Ribnica ob klavirski spremljavi profesor-
ja Aleksandra Oražma ter virtuozinja na har-
moniki Slavica Marinković in solist Robert 
Kožar. Nato pa se je naredila dolga vrsta vseh, 
ki so želeli Vitricam čestitati, med drugim žu-
pan Samo Pogorelc, Oktet Gallus, Anamanka, 
Cantate Domino, Župnijski pevski zbor Rib-
nica in Društvo podeželskih žena Ribnica. 
Občinstvo je že med koncertom spontano 
ploskalo, ko smo se razhajali, pa se je po pro-
storu, telesu in umu razlezla energija, ki je, 
morda kar vsem prisotnim, risala nasmehe na 
obraze in smo jo v sebi shranili kot en čudo-
vit spomin na ribniški safi r – izjemni ženski 
nonet. 

Alenka Pahulje
Foto: Matevž Petrovič

Oblak (dvainštirideset let petja), Metka Lesar 
(triintrideset let petja), Renata Lesar Hržič 
(dvaintrideset let petja), Ksenija Abramović 
Grom (dvaintrideset let petja) in Mateja Ko-
žar Bolha (trideset let petja). 

»Visoka obletnica, še posebej za dekleta 
in žene, ki so odraščale s teboj, se podajala 
na pota šolanja in raziskovanja, prvih za-
ljubljenosti in ustvarjanja družine, vse do 
slovesov ob smrti najbližjih.«
(Citirano iz zahvale pevk gospe Kogovškovi.)

K sreči je umetniška vodja Bernarda Kogovšek 
prejela že večino priznanj, je tudi naša častna 
občanka, za štirideseti jubilej pa je Vitra preje-
la tudi državno priznanje JSKD. Toliko priza-
devnosti, kot je premore Kogovškova, redko 
vidimo. V eni osebi je vse: zborovodkinja, 
piše vezna besedila za njihove koncerte, snuje 
program in podobo ter drži kakovostni nivo s 
pravimi izbori pesmi. Dolga leta so koncerti 
tematski, za kar je potrebne še toliko več pri-
zadevnosti, da se naredita izbor in program, ki 
prepričata – tudi jubilejni je bil tak. Kdo bi si 
mislil, da je iz živali možno sestaviti koncertni 
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Zaključek že četrte sezone 
Koncertnega abonmaja Ribnica
V nedeljo, 17. novembra 2019, smo se še zadnjič letos zbrali in prisluh-
nili koncertu v Miklovi hiši. Nastopili so sopranistka Maria Pönicke, 
trobentač Franc Kosem in harmonikar Klemen Leben. Potovanje skozi 
čas, kot so koncert opisali nastopajoči, je ponudilo glasbo baroka, kate-
rega del sta tudi Bach in Händel, tuje, sodobnejše skladatelje in skladbe 
slovenskih skladateljev: Nine Šenk, Klemna Lebna in Lojza Lebiča.
Čudovita je bila tudi slovenska ljudska pesem ... oblaki so rdeči ... iz 
časa prve svetovne vojne. 
Pri nekaterih skladbah smo poslušali vse tri nastopajoče, ponekod solo 
harmonike in solo trobente, celoten koncert pa je deloval enotno in za-
okroženo. Zadnja skladba je ponovila prvo, konec se je vrnil na začetek 
in nam dal občutek, da morda čas le ni linearen, temveč spiralen, na kar 
je namignil tudi skladatelj Lojze Lebič.
Umetniška vodja koncertov Nina Šenk je že napovedala pester pro-
gram za prihajajoče leto, ki bo vseboval tudi večer, posvečen tangu, in 
seveda družinski koncert za naše najmlajše. 
S peto sezono koncertov začnemo spomladi 2020, o njej pa vas bomo 
pravočasno obvestili. 

Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk koncertov in s tem izka-
zano podporo abonmaju. 
Veseli smo, da glasba v taki obliki v Ribnici živi in vedno znova napolni 
dvorano Miklove hiše. 

Nadja Petek
Foto: Nastja Hafnar

Slovenci na Dunaju
To je naslov zelo zanimivega predavanja, ki je bilo v petek, 11. okto-
bra 2019, v Rokodelskem centru Ribnica. Organiziralo ga je Muzejsko 
društvo Ribnica. Predavatelj je bil ribniški rojak mag. Anton Levstek, 
odličen poznavalec zgodovine Slovencev na Dunaju. Tudi sam tam 
živi in ustvarja že več kot trideset let. Gospod Anton Levstek je kurator 
Knafl jeve ustanove in direktor Korotana, slovenskega doma na Dunaju.
Luka Knafelj je bil rojen leta 1621 v Ribnici na Dolenjskem, umrl pa je 29. 
junija 1671 na Dunaju. Bil je slovenski duhovnik, ki je vse svoje premo-
ženje zapustil štipendijski ustanovi, danes imenovani Knafl jeva ustanova. 
Ustanovljena je bila 6. novembra 1676 na Dunaju in je v več stoletjih svo-
jega delovanja pomagala do univerzitetne izobrazbe okrog 1300 študen-
tom, ki so bili rojeni na Kranjskem. Med njimi so mnoga znana slovenska 
imena, kot na primer Ivan Cankar, Jože Plečnik, Jurij Vega, Oton Župan-
čič, Fran Miklošič in mnogi drugi, ki so v svojem poznejšem življenju pri-
spevali opazen delež k slovenski kulturni in politični zgodovini.
Korotan je slovensko kulturno in znanstveno središče na Dunaju, eno iz-
med najmočnejših slovenskih postojank na tujem. Je tudi hotel in študent-
ski dom. Ustanovljen je bil leta 1966 na pobudo 
patra Ivana Tomažiča, predvsem za slovenske 
študente iz avstrijske Koroške in tudi za turiste. 
Leta 1994 ga je prenovil na Dunaju živeči slo-
venski arhitekt Boris Podrecca. V njem prirejajo 
raznovrstne razstave, še posebej si prizadevajo 
za promocijo in predstavitev slovenske kulture 
in umetnosti na Dunaju. Tudi Ribničani so se 
že predstavili v tej ustanovi.
Dvorana je bila polna poslušalcev – nekateri 
med njimi so tako ali drugače povezani z gos-
podom Antonom Levstkom, veliko pa je bilo 
tudi takih, ki jih tovrstna predavanja zelo pri-
tegnejo.

Milka Jamnik
Foto: Staša Ivanec
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Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?
Ob izdaji temeljnega dela o lončarstvu v 
ribniški dolini sem v prejšnji številki Rešeta 
obljubila, da bom po delih objavila povzetek 
publikacije, in sicer zgodovinsko-etnološki 
pregled, ki je dopolnjeno diplomsko delo 
Mojce Šifrer Bulovec.  
Ribniška dolina leži v južnem delu osrednje 
Slovenije, v smeri Ljubljana–Kočevje. Na za-
hodnem delu ribniške doline se pod Veliko 
goro, med vasema Breže in Nemška vas, dviga 
10 metrov visoka vzpetina, imenovana Brezje, 
ki je povečini ilovnata. Prav neposredna bli-
žina surovine – gline – je omogočila, da se je 
v vaseh v južnem delu ribniške doline razvila 
lončarska obrt. Ledinsko ime za te vasi je »u 
lončarjih« ali »u lončariji«.

Zgodovina lončarstva v ribniški dolini
O lončarstvu v ribniški dolini je leta 1689 
prvi poročal Janez Vajkard Valvasor v svojem 
delu Slava Vojvodine Kranjske, v katerem na-
vaja, da je v Dolenji vasi več kot 80 hiš, kjer 
večinoma lončarijo, za Goričo vas, Hrovačo, 
Nemško vas in Prigorico pa omenja, da tu 
domuje veliko lončarjev. Na začetku devet-
najstega stoletja je »v vseh petih vaseh okoli 
Dolenje vasi« lončarilo 250 družin, predvsem 
četrtgruntarji in kajžarji, ki so se z lastnimi 
pridelki lahko preživljali le 7–8 mesecev na 
leto. Leta 1864 so v ribniški dolini našteli 73 
keramičarjev, 24 lončarjev in 4 opekarne. Z ra-
zvojem industrijsko izdelane posode v drugi 
polovici devetnajstega stoletja pa je lončarska 
obrt v celotni Sloveniji začela nazadovati. 
Do prve svetovne vojne je v vaseh Dolenja vas, 
Prigorica, Blate in Rakitnica delalo 44 lončar-

jev. Lončarska obrt je imela do tedaj »še iz-
ključen značaj domačega dela. Dasi so sedaj 
kateri postali samostojni obrtniki, vendar je 
vsem še vedno glavna skrb poljedelstvo.« 
Med prvo svetovno vojno (leta 1916) je 
poslancu in dolenjevaškemu župniku Karlu 
Škulju uspelo ustanoviti Lončarsko zadrugo, 
h kateri so pristopili vsi lončarji. Zadruga je 
dobavljala lončarjem skupno glajenko (svin-
čev oksid), zagotavljala jim je dobavo gline in 
ščitila obrt kot domačo. S podpisom Rapalske 
pogodbe leta 1920 so ribniški lončarji izgubili 
velik del nekdanjega tržišča: Istro, Primorsko, 
Trst, Gorico in Notranjsko, zato se je zmanjša-
la tudi produkcija. Moški so se začeli zaposlo-
vati kot gozdni delavci in furmani ter žagarski 
delavci v Auerspergovih gozdovih in na žagah. 
Pomemben dodatni vir družinskega prihodka 
sta predstavljala tudi nabiranje in prodaja goz-

dnih sadežev in zdravilnih rastlin. V nekdanji 
občini Dolenja vas, ki je bila dolga stoletja le 
»domovina lončarjev«, so se moški oprijeli 
tudi rešetarske obrti. Lončarstvo je bilo med 
mladimi vse manj priljubljeno tudi zaradi na-
rave dela, saj naj bi bilo delo, ki je potekalo v 
glavnem bivalnem prostoru, preveč umazano.
Do začetka druge svetovne vojne je v vaseh 
južnega dela ribniške doline skupaj lončarilo 
še 19 lončarjev, po njej pa je število lončarjev 
močno upadlo. Leta 1950 je bilo še 6 lončar-
jev: 4 iz Prigorice (iz družine Nosan) in po 1 
lončar iz Dolenje vasi in Blat. Konec osemde-
setih let dvajsetega stoletja je v Dolenji vasi 
lončaril le še Leopold Bojc, v Prigorici pa 
bratje Ignac, Jakob in Anton Nosan.
Nadaljevanje sledi naslednjič.

Tina Zajc Zver

Ribniški pasijon že več kot deset let prina-
ša veselo sporočilo, vendar nam idej za na-
daljnje ustvarjanje še ni zmanjkalo. Zato se 
že pripravljamo na Ribniški pasijon 2020. 
Vabimo vse, da se pridružite že več kot 
200-članski pasijonski družini. Verjemi-
te, vsak lahko doprinese nekaj dobrega in 
koristnega k temu skupnemu projektu. Za 
vas bomo našli pravo vlogo, pa če želite biti 
skriti ali vidno izpostavljeni, če ste močnih 
mišic ali elegantni, če znate peti ali obračati 
besede, če bi radi z nami delili sladke dob-

Pridruži se pasijonski družini
rote ali šiviljske kreacije. Pri tako velikem 
projektu zagotovo ne zmanjka dela.
Prijavite se prek spletne prijave na www.
ribniskipasijon.si. Prijava je namenjena tako 
članom pasijonske družine kot tudi vsem, 
ki bi se nam radi na novo pridružili. Veseli 
bomo prav vsakega.
Za več informacij se lahko obrnete na info@
ribniskipasijon.si ali 051/206-572 (Hele-
na).

Koordinatorji Ribniškega pasijona 2020

Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA

e-pošta: reseto@ribnica.eu 

NASLEDNJA ŠTEVILKA  

REŠETA IZIDE 

23. DECEMBRA  2019.

GRA DIVO ODDAJTE 

DO 10. DECEMBRA  2019.

Razglednica z motivom Dolenje vasi in lončarja pri delu. Hrani: Muzej Ribnica. 
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Maša in koncert Okteta Gallus 
na Velikih Poljanah
V nedeljo, 27. 10. 2019, je bila nedeljska sveta 
maša res nekaj posebnega, saj so skozi celot-
no bogoslužje doneli s kora čudovito ubrani 
glasovi Okteta Gallus. Kar dih je jemalo, ko 

so se po svetem prostoru razlegali Očenaš P. 
I. Čajkovskega, Vipotnikovo Jagnje božje in 
sklepni spev z mogočno priprošnjo Marija 
skoz življenje. 
Po maši nas je Oktet Gallus razveselil še s 
krajšim koncertom slovenskih ljudskih pe-
smi. Kar nismo jim pustili utihniti, z bučnim 
aplavzom smo jih spodbujali, naj nadaljujejo. 
In izpolnili so nam željo.
Baritonist Janez Rigler je v nagovoru med 
koncertom povedal, da so s svojim nastopom 
želeli počastiti 120-letnico ustanovitve naše 
župnije, prišli pa so na povabilo Andreja Am-
brožiča, ki je velik prijatelj in dobrotnik Okte-
ta Gallus. Voščil nam je ob jubileju naše farne 
skupnosti in nam nekako položil na srce, da je 
na nas, kako jo bomo ohranjali in bogatili tudi 
vnaprej, seveda z zavzetim verskim življenjem.
Razšli smo se z željo, da njihov nastop na Veli-
kih Poljanah ne bi bil zadnji.  

Marija Oblak
Foto: Mara Okorn

Diamantna maša Antona Masnika
V nedeljo, 17. novembra 2019, smo na Velike Poljane povabili našega 
nekdanjega župnika Antona Masnika, ki letos slavi visok jubilej – petin-
šestdeset let duhovništva. 
Gospod Masnik je bil rojen 2. septembra 1927. Že kot mlad fant je z 
veseljem zahajal v velikolaško cerkev kot ministrant in občudoval Ma-
rijin oltar. Rad je prepeval, saj je imel globok in močan glas. Mašniško 
posvečenje je prejel junija leta 1954. Julija 1955 je kot semeniški du-
hovnik prišel v Šmartno pri Litiji. Od leta 1961 do 1968 je deloval na 
Svibnem, zatem je do 1972 vodil župnijo Zasip pri Bledu. Leta 1972 je 
prišel za župnika v Litijo, kjer je bil do leta 1998. Med leti 1981 in 1998 
je bil tudi dekan litijske dekanije. Leta 1998 je začel z gradnjo nove 
cerkve v Litiji. Leta 1999 je kot upokojen duhovnik prevzel župnijo Ve-
like Poljane, ki jo je zavzeto in skrbno vodil do maja 2014. V izjemno 
pomoč mu je bila sestra Zora, ki mu je na duhovniški poti vedno stala 
ob strani. Ob njeni bolezni in odhodu v dom za ostarele je sam odšel v 
Duhovniški dom v Ljubljano.
Gospod Masnik se je posebej zavzeto ukvarjal z mladino. Učil je verouk 
in spodbujal sodelovanje pri maši že pri majhnih otrocih, še posebno 
rad je v bogoslužje vključeval mlade glasbenike. Pri diamantni maši 
ga je še posebej razveselil domač mladinski zborček, ki ga je na orglah 
spremljal Peter Andolšek. Zanj je že pred osmimi leti, ko se je šele začel 
učiti klavir, rekel: »Ta fant bo poljanski organist.« Poleg orgel in ubra-
nega petja je bilo slišati tudi violino in kitaro. Za orgle ima posebne zas-
luge, saj jih je on pripeljal iz Litije. Omenil je še dva dosežka, na katera 
je ponosen: prihod zlatih oltarjev iz podružnične cerkve sv. Jurija na 
ustreznejše mesto, v tukajšnjo cerkev, in prihod treh lestencev iz Litije.
Posebej se nas je dotaknila pridiga. V njej je prosil, naj se zahvalimo 
staršem, ki nas vodijo po pravi poti, predvsem materam, ki so središče 
družine. Prosimo naj še za vse, ki so izgubili življenje v revoluciji, za 

vse nas in za najmanjše otroke. Posebej pa naj 
prosimo za mladino. »Lepo je v naši domo-
vini biti mlad, težko pa ostati veren kristjan,« 
je pripomnil. Ne smemo pa pozabiti še na vse 
ostarele, ki se poslavljajo.
Na koncu maše se mu je zahvalil tudi ribniški 
župnik in arhidiakon Anton Berčan ter omenil 
skupne prijatelje, profesorje, ki sta jih imela 
iste kljub njuni razliki v letih, in uspešno sode-
lovanje sosednjih župnij.
Pri maši, ki jo je gospod Masnik imenoval 
labodji spev, smo občudovali njegovo dosto-
janstveno držo, ki jo je ohranil kljub starosti in 
betežnim nogam. Dogodek je imel prav pose-
ben blagoslov iz nebes, saj je po skoraj nepre-
stanem deževju zadnjih štirinajst dni posijalo 
sonce ter skozi vitraže obsijalo oltar in našega 
slavljenca. Z diamantno mašo smo na prav 
poseben način zaključili praznovanje 120-le-
tnice naše župnije. Sledila sta pogostitev in 
druženje pred cerkvijo v neverjetno ugodnem 
vremenu za ta letni čas. 
Gospod Masnik je zelo rad prišel med nas. Po-
ljansko faro in njene ljudi je ohranil v lepem 
spominu. Rekel je namreč: »Pridejo trenutki, 
ko je človek tako poln veselja, da se zdi, kot da 
se bo razpočil. Tako se sam počutim sedaj.« 

Anita Andolšek
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Delovna jesen Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica 

Jesen je čas, ko z vrtov in polj pobiramo pri-
delke, otroci znova začenjajo nabirati znanje v 
šolskih klopeh, člani DLU Ribnica pa običaj-
no pripravimo kakšno razstavo. 
Tako se je v soboto, 21. septembra 2019, v 
DSO Ribnica predstavila članica DLU Ribni-
ca Amalija Janša. Njene slike pokrajine in ti-
hožitja vzbujajo prijetne občutke, optimizem 
in umirjenost. Taka je tudi Amalija. Rada ima 
ljudi in živali, največ pa ji pomenijo družina in 
prijatelji, ki so se ji pridružili tudi na otvorit-
vi. Njeni trije vnuki so nas razveselili s pevsko 
točko, nato pa se je s kamišibajem, pravljico o 
Zmaju z Boča, predstavila še Milica Koštrun, 
prav tako naša članica. 
Razstava je bila na ogled do 12. oktobra 2019, 
ko je bila tudi otvoritev razstave del udeležen-

cev razpisa JSKD OI Ribnica in Kočevje na 
temo Oblo in oglato. Na razpisu je sodelovalo 
šest članov DLU Ribnica, poleg Amalije še Želj-
ko Vertelj, Franca Dejak, Snežana Volf, Marta 
Tekavec in Branko Žunič. Območna selektorica 
mag. Nuša Lapajne Čurin je med razstavljenimi 
deli izbrala dela šestih avtorjev, med njimi tudi 
dela štirih članov DLU Ribnica. Njihova dela so 
bila 7. novembra 2019 skupaj z izbranimi deli 
avtorjev OI JSKD Osrednja Slovenija razsta-
vljena v Muzeju krščanstva v Stični.
Še prej, 9. oktobra 2019, je bila na sedežu 
LZS, v Zlatorogovi galeriji v Ljubljani, otvo-
ritev razstave likovnih del, nastalih na likovni 
koloniji Zeleni most. Razstavo pod naslovom 
Med čopičem in naravo, na kateri so sodelova-
li še likovniki iz ZLD Novo mesto, je otvoril 

predsednik LZS, v kulturnem delu pa so na-
stopili rogisti ZLD Novo mesto. Izbrana dela 
bomo podarili za dražbo na Dobrodelnem 
plesu LZS, sredstva pa bodo donirana Zele-
nemu križu.  
Od 23. do 26. oktobra 2019 je bil na Gospo-
darskem razstavišču sejem Narava – zdravje, 
na katerem se je na povabilo ZGS in Društva 
oglarjev Slovenije predstavilo tudi naše dru-
štvo. Poleg slikanja, kiparjenja v lesu in izdelo-
vanja keramike smo poseben poudarek name-
nili predstavitvi projekta Zeleni most.
Leto bomo zaključili s skupinsko razstavo 
v DSO Ribnica, z otvoritvijo 31. novembra 
2019, na katero ste že zdaj prijazno vabljeni. 

Monika Žunič
Foto: Arhiv DLU Ribnica
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December oziroma gruden je mesec, ki ima 
v prazničnem letu največ praznikov, zato ni 
čudno, da mu pravimo veseli december. Čas 
pred božičem imenujemo advent, na katere-
ga se vežejo številne ljudske šege. Arhivski, 
knjižni in terenski viri, ki smo jih pridobili 
z domoznansko dejavnostjo, nam ponujajo 
vpogled v šege in verovanja, ki so bila nekoč 
prisotna na območju ribniške doline. Neka-
tere šege so se predvsem v družinskih krogih 
ohranile vse do danes.
Po začetku adventnega časa je miklavževanje, 
ki poteka 5. decembra, večer pred godom 
sv. Nikolaja oziroma Miklavža. Dobri mož 
iz Mire v Mali Aziji (današnji Demre v Tur-
čiji) na ta dan po ljudskem izročilu obdaru-
je otroke. Še danes pojasnimo otrokom, da 
»Miklavž piškote peče«, ko se večerna zarja 
obarva v rdeče odtenke. Spremljajo ga parkelj-
ni, ki strašijo neubogljive otroke. Zanimivo 
je izročilo o šemljenju v parkeljne iz Goriče 
vasi, kjer sprevod parkeljnov vodi parkelj z 
nazivom »Ta rogati«. Iz ust mu visi dolg rde-
či jezik, na glavi ima pritrjene rogove, v roki 
pa drži verigo, s katero rožlja in straši otroke 
in dekleta. V parkeljne so se običajno šemili 
mladeniči v vseh večjih vaseh ribniške doline. 
Med skupinami parkeljnov je pogosto prišlo 
tudi do pretepov. Na ta dan je aktualna tudi 
sladica v obliki parkeljna, ki so jo nekdaj pek-
le gospodinje. Običaj je v nekaterih vaseh še 
vedno prisoten. Pred leti je v Hrovači poteka-
lo vsakoletno miklavževanje, ki pa trenutno ni 
več dejavno.
Adventni čas se začne na četrto nedeljo pred 
božičem (med 27. novembrom in 3. decem-
brom), ki ga zaključuje praznovanje božiča 
– Jezusovega rojstva. V slovenskem ljudskem 
izročilu se ob katoliški tradiciji na praznik 
vežejo številne šege, ki bogatijo duhovno vse-
bino praznika. Praznik si popestrimo s peko 
slaščic, izdelavo jaslic in božičnega drevesca. 
Kljub rokodelski spretnosti v ribniški dolini ni 
zaznati bogate kulture izdelave jaslic. Morda je 
jasličarstvo zamrlo z industrijsko izdelavo pa-
pirnatih in mavčnih jaslic? Izstopa le izdelava 
lončenih jaslic v Dolenji vasi in Prigorici. V 
prvi polovici dvajsetega stoletja je jaslice izde-
loval lončarski mojster Jakob Pogorelec, zad-
nja leta pa jih izdelujeta družina Bojc in lon-
čarka Ana Češarek. Vredno je omeniti učitelja 
Janka Trošta, ki je spodbujal učence k izdelavi 
jaslic iz lesene vezane plošče. Lesene jaslice je 
izdeloval tudi profesor Janez Debeljak, ki jih 
je med drugim razstavljal v Rimu. Starejše jas-

lične motive najdemo še na božičnem kruhu.
Ena izmed pomembnih vsebin praznika je 
božični kruh – poprtnik. To je bogato okrašen 
kruh iz bele moke, ki ga poznajo vsa evropska 
ljudstva. Ribničani imenujemo poprtnik »žu-
pnek«. Pripisujemo mu magične lastnosti in 
velja za pomemben simbol družine in povezo-
vanja. Enega izmed prvih zapisov na Sloven-
skem, ki priča o tej šegi, najdemo v znameniti 
etnografski zbirki ribniškega graščaka Jožefa 
Rudeža. Zapisal je, da v Ribnici za božič spe-
čejo matere svojim otrokom iz krušnega testa 
ptice in druge živali ter en večji in en manjši 
hleb pšeničnega kruha. Večji hlebec okrasijo s 
fi gurami iz krušnega testa, ki predstavljajo pti-
ce ali druge štirinožne živali. V sredino pose-
dejo možička, ki je prav tako iz testa, imenuje 
pa se gospodarček in je pokrit z rdečo čepico. 
Vse te kruhe postavijo na božični, novoletni in 
trikraljevski večer na mizo, ki je pogrnjena z 
belim prtom. Poškropijo jih z blagoslovljeno 
vodo in ob njih še molijo. Nato jih pojedo. 
Gospodarčka zavijejo v krpo in privežejo na 
setveno košaro, v verovanju, da bodo tako za-
gotovili srečnejšo setev.
Lik gospodarčka z rdečo čepico je najverjetne-
je oddaljen spomin na verovanja v hišne zavet-
nike in duhove. Na Slovenskem je znano, da je 
gospodarček ime za hišnega škrata. Dandanes 
je božični kruh okrašen z jaslicami na sredini, 
krožnim prepletom kite in ptic. Gospodinja 

običajno speče toliko ptic – »tičk«, kolikor 
je družinskih članov. Poprtnika so deležni vsi 
člani družine, jesti pa ga dajo tudi živalim. V 
zadnjih letih se pojavljajo različne pobude po 
ohranjanju tradicije peke božičnega kruha. 
Leta 2017 sta v Pastoralnem centru Ribnica s 
tem namenom potekala razstava in tečaj peke 
poprtnikov. Slovenska tradicija peke poprtni-
ka je od leta 2013 vpisana v Unescov register 
nesnovne kulturne dediščine.
Pri Seljanu so župnek pekli na žerjavici, ki je 
ostala od bukovega panja, ki so ga večer pred 
božičem zakurili v peči. Kurjenje božičnih 
panjev je starodavna šega, ki se je ponekod 
na Slovenskem ohranila vse do prve polovice 
dvajsetega stoletja. Šega izhaja iz predkrščan-
skega praznovanja novega sončnega cikla – 
zimskega solsticija. Po božiču se namreč dne-
vi začnejo daljšati, kar v astronomskem smislu 
pomeni novo leto. S koledarskimi reformami 
se je praznovanje novega leta premaknilo na 
konec decembra, kljub temu pa se je koledo-
vanje – praznovanje novega prazničnega leta 
– ohranilo vse do danes. Spomin na božični 
panj se je med drugim ohranil tudi v drugih 
verovanjih. V Kotu pri Ribnici otrokom na 
božič ni bilo dovoljeno iti ven, zato so jih stra-
šili, da jih bodo v nasprotnem primeru dali v 
peč za panj. Kako simbolnega pomena je bil 
ogenj za obdobje novega leta, zgovorno kaže 
šega, ki jo je na območju ribniške doline in 

Lončene jaslice iz Dolenje vasi (Etnografski Muzej: 2118, foto: Andrej Dular)
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Velikih Lašč zabeležil Fran Sreboški Peterlin. 
Zapisal je, da na božični večer štejejo dekle-
ta polena, ki jih prineso v kuhinjo. Če trikrat 
zaporedoma prinese dekle dva para polen, 
se bo tisto leto omožila, če pa vsakič prinese 
sodo število polen, bo morala še toliko let ča-
kati možitev, kolikor je v tretje prinesla polen. 
Zato pazijo, da tretjič prineso malo polen. 
Ob ognju imata poseben čar tudi obredno bo-
žično kajenje in žegnanje domačih prostorov, 
ki zaščiti in obvaruje dom in družino. Rudež 
piše, da Ribničani na božični večer poškropijo 
in pokadijo hišo, sobe in hleve. Nato postavi-
jo dva lonca z blagoslovljeno vodo pod mizo. 
Tam ju pustijo vso noč, in kdor zjutraj prvi 
vstane, se s to vodo umije. Umivanje v blagos-
lovljeni vodi je simbolnega pomena, saj ima 
voda v religioznih predstavah vlogo blagoslo-
va, očiščevanja in preporoda, kar je bilo smi-
selno narediti na začetku novega letnega cikla. 
Podobne predstave in želje po novem začetku 
so še danes ukoreninjene v praznovanju kole-
darskega novega leta.
Praznovanje v božično-novoletnem obdob-
ju ima v sodobnem času predvsem potro-
šniško konotacijo. Pojavljajo se nove navade, 
ki spremljajo sodobne kulturne tokove. Kot 
je razvidno iz napisanega, pa se marsikatere 
šege, navade in verovanja prenašajo naprej. 
Tudi v novih preoblekah. Poskrbimo, da se čar 
in bistvo decembrskih praznikov ne pozabita.

Domen Češarek, 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Literatura in arhivski viri

Češarek, Domen: Tam med Malo in Véliko 
goró. Ribnica: Knjižnica Miklova hiša Rib-
nica, 2019.

Kropej, Monika: Od ajda do zlatoroga: slo-
venska bajeslovna bitja. Celovec; Ljublja-
na; Dunaj: Mohorjeva, 2008.

Ovsec, Damjan: Vraževerje sveta: o nastanku 
vraž, njihovem razvoju in pomenu. Lju-
bljana: Kmečki glas, 2001.

Peterlin, Fran Sreboški: SAZU: ŠZ 
7/217,40,9.

Popit, Ilija, Rudež, Anton, Rudež, Jožef in 
Zima, Janez: Od volkodlaka do Klepca: 
vsakovrstna praznoverna mnenja, šege ter 
pripovedi Ribničanov, Potočanov, Krašov-
cev in Osilničanov. Radovljica: Didakta, 
2010.

Šifrer Bulovec, Mojca, Magušar, Urban in Zajc 
Zver, Tina: Ribniško lončarstvo. Včeraj. 
Danes. Jutri? Ribnica: Rokodelski center 
– zavod za rokodelstvo, muzejsko in gale-
rijsko dejavnost, 2019.

Božični kruh ali župnek (avtorica ilustracije: Sara Koncilja)

Dragi starši, sorodniki in prijatelji! 

Bližajo se posebni dnevi. Dnevi, ki jih našim najbližjim radi polepšamo z 
drobnimi malenkostmi in lepimi željami. Nekaj takšnih smo za Vas pripravili 

tudi učenci podaljšanega bivanja. Zato Vas vabimo na našo tradicionalno  

BOŽIČNO-NOVOLETNO 
STOJNICO. 

 
Na OŠ dr. Franceta Prešerna bo postavljena v  

ponedeljek, 9. decembra 2019,  
 od 16. ure naprej pred stavbo A in v avli stavbe C  

Na podružnici v Sušju bo postavljena v torek,  
10. decembra 2019, od 16.00 naprej.  

Veselimo se druženja z Vami.  
PRIDITE IN PODPRITE USTVARJALNE ROKE VAŠIH in 

NAŠIH OTROK ZA DOBER NAMEN! 
Učenci in učiteljice podaljšanega bivanja 
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Začetek futsal sezone 2019/2020 v NK Ribnica 
Selekciji U15 in U13
V ospredju jesenskega dogajanja v NK Ribnici je začetek FUTSAL lig 
– 1. SFL U15 in državnega prvenstva U13. Obe ligi sta razdeljeni na 
Vzhod in Zahod. NK Ribnica tekmuje med ekipami Zahoda. Najboljše 
ekipe obeh delov lige se nato v končnici tekmovanja pomerijo za naj-
višja mesta. 
V 1. SFL U15 je bil v nedeljo, 17. novembra 2019, odigran že 6. krog in 
lestvica po tem krogu je precej enakovredna. Letos tekmuje v 1. SFL U15 
– Zahod pet ekip. V ekipah igrajo otroci letnika 2005 in mlajši (na dan 
tekme mora biti igralec star 12 let). Tekme so gledljive, otroci so že pravi 
mojstri futsala! Naša ekipa trenutno zaseda tretje mesto z enim porazom.

htt ps://www.nzs.si/tekmovanja/?id_menu=552

V državnem prvenstvu selekcije U13 je bil 16. novembra 2109 v 
Kobaridu odigran 4. krog. Ekipa NK Ribnice trenutno zaseda odlično 
drugo mesto, prvo pripada ljubljanski Olimpiji, našemu večnemu »ri-
valu«, tretje mesto pa ekipi Oplast iz Kobarida (več na htt ps://www.
nzs.si/tekmovanja/?action=lestvica&id_menu=710 ).
9. novembra 2019 je bil odigran 3. krog prvenstva v Športnem centru 
Ribnica, kjer smo lahko spremljali tekme, ki so bile vredne ogleda. Eki-
pa fantov in ene deklice NK Ribnica je odigrala dve tekmi in navdušila 
gledalce z lepim futsalom. 

Napovednik 6. kroga Državnega prvenstva U13

Začetek lige pod okriljem MNZ Ljubljana za selekciji U11 in U9
NK Ribnica sodeluje na tekmovanjih v obeh selekcijah. 10. novembra 
2019 se je začela liga U11, 16. novembra 2019 pa liga U9. 
Obe ekipi sta motivirani in zavzeto trenirata. Svojo veliko podporo in 
spodbudo otrokom z obiski tekem in s športnim navijanjem izkazujete 
starši! Šport nas povezuje – tako otroke kot starše – in uspeh je tako 
zagotovljen. Napovednik in razpored tekem obeh lig, U11 in U9, bosta 
objavljena na spletni strani www.nkribnica.si. 

Selekcija U9 s trenerjem Ladom
 
Selekcija U11 

Napovednik turnirjev U11 pod okriljem MNZ:
•  sobota, 30. november 2019, Športna dvorana Velike Lašče
•  nedelja, 22. december 2019, Športna dvorana, Kočevje
•  nedelja, 19. januar 2020, Športna dvorana Kočevje

Napovednik turnirjev U9 pod okriljem MNZ:
•  sobota, 7. december 2019, Športni center Ribnica
•  sobota, 11. januar 2020, Športni center Ribnica

Najmlajši selekciji NK Ribnice, U6 in U7
Naši najmlajši selekciji U6 in U7 (vrtec in 1. razred) trenirata dvakrat 
tedensko v Športnem centru Ribnica. Napredek otrok v gibanju in tudi 
obvladovanju žoge je iz tedna v teden večji. Otroci osvajajo koordina-
cijsko lestev, motorično gibanje in, seveda, tudi futsal. Trener Srečko 
skrbi, da so treningi zanimivi in pestri, otroci sami pa, da so treningi 
tudi veseli in navihani. 

Ob koncu koledarskega leta naprošamo podjetja 
in posameznike, da nam naklonite donacijo v kakršnikoli 

višini in s tem izkažete podporo našemu delu. 
Donacijo lahko prispevate na: 

NOGOMETNI KLUB RIBNICA, 

Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 Ribnica, 

TRR: SI56 0232 1026 2225 003, odprt pri NLB, d. d.

Vsem občanom in našim članom 
želimo čarobno doživet december!

Več informacij:
NOGOMETNI KLUB RIBNICA,

e-naslov: info@nkribnica.si,
spletni naslov: www.nkribnica.si,

Facebook: NK Ribnica,
M: 041/393-490 (Sabina).
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Barve SIBOR-ja je na turnirju zastopalo 40 
tekmovalcev, ki so dosegli tudi odlične uvrsti-
tve v svojih kategorijah:
– NEŽA LEVSTIK: 2-krat 3. mesto
– JAN DIVJAK: 2-krat 3. mesto
– TIAN MUŠIČ: 2. mesto
– JAKA  ŽAGAR: 3. mesto
– SEBASTJAN LEGAN: 3. mesto
– LARISA ANŽUR: 3. mesto
– ALJAŽ KOŽUH: 2. mesto
– ŽAK BEJTOVIČ: 3. mesto
– LAURA  ZAJC: 1. in 2. mesto
– SARA  DIVJAK: 1. in 2. mesto
– TINKA RA  GOLJA: 3. mesto
– NELI PODLOGAR: 2. mesto

V ekipni razvrstitvi pa je ŠK SIBOR osvojil 
pokal za 3. mesto.

Elvis Podlogar,
predsednik SIBOR–INOTHERM

Foto: Arhiv Sibor
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Reportaža SIBOR–INOTHERM z drugega 
turnirja in državnega prvenstva v prikazu 
ju-jitsu tehnik – Črnomelj 2019
Člani SIBOR-INOTHERM so se v nedeljo, 
10. 11. 2019, udeležili drugega turnirja in dr-
žavnega prvenstva v prikazu ju-jitsu tehnik – 
Črnomelj 2019. Tekma je bila organizirana v 
OŠ Črnomelj. Udeležilo se je je sedem klubov 
in 110 tekmovalcev v prikazu tehnik. Tekma 
je štela za seštevek treh tekem prikaza tehnik 
za slovenski pokal.
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Odličen začetek sezone za plavalce 
in plavalke PK Ribnica
Plavalna sezona 2019/2020 je že v polnem teku. 
Plavalci in plavalke PK Ribnica so jo začeli za-
res izjemno. Naši najstarejši plavalci so nastopili 
na tekmi velike nagrade Slovenije v Celju in se 
izjemno izkazali. Prav vsi ribniški plavalci, ki 
so nastopili, so se uvrstili v popoldanske fi nale. 
Tam pa so bili v glavnih vlogah. Med kadeti je 
Filip Ćirović plaval zares dominantno, saj je v 
šestih nastopih zmagal kar petkrat, enkrat pa 
osvojil drugo mesto. Maja Levstek je bila prav 
tako suverena, saj je osvojila kar tri zlate meda-
lje, poleg tega pa je bila še enkrat tretja. Dora 
Đukić je osvojila eno drugo mesto, Hana Starc 
pa eno tretje. V kategoriji mladincev smo se prav 
tako lahko veselili izvrstnih rezultatov naših pla-
valcev. Vid Lovšin je enkrat zmagal in bil trikrat 
drugi, Gaja Radivojević je osvojila dve drugi in 
eno tretje mesto, Maša Lovšin pa je bila enkrat 
tretja. V fi nalih smo navijali še za Klemna Topol-
nika, Niki Starc in Ulo Marjanović, ki so prav vsi 
odplavali svoje najboljše rezultate doslej.
Mlajši plavalci in plavalke so že teden dni 
prej nastopili na tekmi razvojnega pokala v 
Ljubljani. Tudi tu se plavalci in plavalke PK 
Ribnica pokazali v odlični luči, saj so bile sto-
pničke za zmagovalce ves čas polne plavalcev 

v zeleni opravi. Najprej je treba omeniti odlič-
ne štafetne nastope, saj ti kažejo, da se v klubu 
z vsemi plavalci dela kakovostno. Tako deklice 
(Marta Arko, Zara Ćirović, Neli Škaper, Lana 
Poje Mihelić) kot mlajše deklice (Ajda Ška-
per, Hana Đukić, Taja Starc, Popolna Tanko) 
so osvojile drugo mesto na 4 x 50 m mešano. 
Med posamezniki pa so na stopničkah sta-
li Zara Ćirović, ki je bila trikrat prva, Marta 
Arko z eno zmago, Lovro Ćirović, ki je bil 
dvakrat drugi in enkrat tretji, ter Hana Đukić 
in Nik Blatnik z enim tretjim mestom. Pohva-
liti velja tudi izjemne nastope ostalih plaval-
cev in plavalk, predvsem tistih najmlajših.  
16. in 17. novembra 2019 pa je ekipa petnaj-
stih dečkov, deklic, mlajših dečkov in mlajših 
deklic odpotovala na dvodnevno tekmovanje 
v Zadar na Hrvaškem. Na tekmi smo nastopi-
li kot edini klub iz Slovenije in se neustrašno 
spopadli z izjemno močno konkurenco iz šti-
rih držav. Plavalci Ribnice so se izkazali kot 
izjemna ekipa, saj so en za drugega glasno na-
vijali, dober moštveni duh pa je pripomogel k 
odličnim rezultatom. 
Najprej velja izpostaviti dosežek Zare Ćirović, 
ki je v disciplini 50 metrov hrbtno popravila 

slovenski rekord za mlajše deklice, ki je bil 
prej nespremenjen kar štirinajst let, za skoraj 
sekundo! Kakšno naključje, da je rekord po-
pravila tako rekoč v svojem mestu, saj se Za-
dar po italijansko imenuje Zara. 
Zara je tako dosegla skupaj kar štiri zmage. 
Odlično je nastopala tudi Olja Radivojević, 
ki je z izvrstnim rezultatom na 200 prosto 
(2.14.46) prevzela tudi vodstvo na lestvici za 
najboljši rezultat po točkah med deklicami v 
Sloveniji. Sicer je osvojila še dve srebrni in dve 
bronasti medalji. Na odru za zmagovalce je 
stal tudi Lovro Ćirović, ki je bil enkrat drugi in 
enkrat tretji. Zastopali so nas še Nik Blatnik, 
Mitja Turk, Neli Škaper, Lana Poje Mihelič, 
Teo Starc, Tobija Čampa, Aljaž Vautar, Hana 
Đukić, Jaka Petek, Izza Erjavec, Mia Križan in 
Hana Adamič. Vsi plavalci so popravili svoje 
osebne rekorde in se lepo izkazali. 
Vsem plavalcem in plavalkam iskreno česti-
tamo, bralcem in bralkam pa želimo prijeten 
veseli december. 

Juš Veličković,
PK Ribnica
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Članska ekipa RD Riko Ribnica 
uspešno odprla novo sezono
Članska ekipa RD Riko Ribnica uspešno od-
prla novo sezono
Če smo v prejšnji številki Rešeta pisali o uspe-
šnih nastopih mlajših selekcij v novi sezoni, 
se bomo v tej posvetili članski ekipi. Tako 
kot smo vajeni že nekaj minulih let, so tudi v 
letošnjo sezono krenili silovito in uspešno. V 
športu po navadi velja pregovor »kar seješ, to 
žanješ«, in to velja tudi za našo ekipo. Obdob-
je po koncu lanske sezone je za razliko od veli-
ke večine prvoligaških ekip, ki so bile soočene 
s številnimi odhodi igralcev, minilo v mirnem 
ozračju. Ribnica teh težav ni imela, saj je jedro 
ekipe ostalo zaradi dolgoročnih pogodb prak-
tično nespremenjeno, kar je zelo velik plus z 
vidika uigranosti. Ekipo sta sicer zapustila 
dolgoletni steber obrambe Gregor Košmrlj, 
ki je končal svojo kariero, in vratar Jaka Gla-
van, ki je kot posojeni igralec prestopil v MRK 
Ljubljana. Namesto njega se je ekipi pridružil 
Andraž Ilc, produkt naše rokometne šole.
Da si lahko obetamo dobro sezono, je bilo 
moč slutiti že poleti v pripravljalnem obdobju, 
ko so fantje suvereno osvojili Šilčev memorial. 
Sezono se je začela že zadnji vikend v avgustu, 
ko smo se v prvem krogu kvalifi kacij za pokal 
EHF doma pomerili proti ekipi Pölva Serviti 
iz Estonije in jo brez težav premagali. Slavili 
smo tudi na povratni tekmi v Estoniji čez te-
den dni in se tako uvrstili v drugi krog kvalifi -
kacij za pokal EHF, v katerem nam je žreb na-
menil ekipo SKA  Minsk iz Belorusije. Šlo je za 
ekipo, ki je veljala za favorita, saj imajo v pri-
merjavi z nami kar petkrat večji proračun in 
temu primerno močno igralsko zasedbo. Prva 
tekma se je igrala v Ribnici in se končala z ne-
odločenim izidom, čeprav je bil večino tekme 
izid v domačo korist. Povratna tekma je sledila 
že čez teden dni. Fantje so prikazali fantastič-
nih prvih 40 minut, nakar sta prišli do izraza 

celotno moštvo v soboto, dan pred tekmo, or-
ganizirano ogledalo zelo lepo mesto, ki šteje 
dva milijona prebivalcev. 
V obdobju nastopanja v pokalu EHF se je že 
dodobra razplamtelo domače prvenstvo, in to 
po našem okusu. Po desetih odigranih krogih 
v prvi NLB ligi ima Ribnica na svojem računu 
17 točk od možnih 20, s čimer zaseda visoko 
drugo mesto. Pred nami so zgolj aktualni dr-
žavni prvaki iz Celja, ki so edini še neporaže-
ni. Po uvodnih težavah s poškodbami so zdaj 
vse te sanirane. Po devetmesečni odsotnosti 
in hudi poškodbi kolena se je vrnil krožni na-
padalec David Kovačič, eden izmed nosilcev 
igre zadnjih let, kar bo v nadaljevanju dolge 
in naporne sezone vsekakor velika okrepitev. 
Ob dobrih igrah je ribniška dvorana dobro 
obiskana in želimo si, da bi bilo tako tudi v 
prihodnje. Ob tej priložnosti vabimo vse lju-
bitelje rokometa na naslednje domače tekme, 
katerih razpored lahko najdete na spletni stra-
ni kluba www.rokometno-drustvo-ribnica.si.

Poz. Ekipa Tekme Z. N. P. Goli Točke
1 RK Celje P. L. 10 10 0 0 322 : 212 20

2 RD Riko Ribnica 10 8 1 1 293 : 270 17

3 RK Trimo Trebnje 10 7 1 2 279 : 255 15

4 MRD Dobova 10 7 0 3 313 : 303 14

5 RK Gorenje Velenje 10 6 0 4 290 : 270 12

6 MRK Krka 10 4 0 6 258 : 273 8

7 RD Koper 10 3 1 6 274 : 287 7

8 RD Urbanscape Loka 10 2 3 5 264 : 293 7

9 RK Maribor Branik 10 3 0 7 257 : 273 6

10 RK Slovenj Gradec 10 3 0 7 278 : 307 6

11 RK Jeruzalem Ormož 10 2 1 7 254 : 301 5

12 RD Butan Plini Izola 10 1 1 8 256 : 294 3

Slavje po zmagi v Estoniji

Minsk, v ozadju vrtec, ki ga je zgradil Riko

izkušenost in fi zična moč Belorusov, ki so na 
koncu zasluženo slavili. Da je bilo gostovanje 
v Belorusiji prijetnejše, je poskrbel naš glavni 
sponzor Riko, ki ima v Minsku svoje predstav-
ništvo, saj so tam zaposleni poskrbeli, da si je 



22 Rešeto – november 2019

Š
P

O
R

TN
I U

TR
IN

K
I

Ribnica ponosna na svetovne prvake 
v borilni veščini ju-jitsu
Ribniški atleti kot za šalo osvajajo medalje na svetovnih 
prvenstvih po celem svetu. 
Konec oktobra je v Grčiji pod okriljem Mednarodne ju-jitsu zveze ( JJIF) 
potekalo svetovno prvenstvo v kategoriji U16, pod okriljem Evropske 
ju-jitsu zveze ( JJEU) pa evropsko prvenstvo v kategorijah U18 in U21.
Prvenstva se je udeležila tudi 30-članska reprezentanca Ju-jitsu zveze 
Slovenije in dosegla odlične rezultate: na svetovnem prvenstvu U16 
zlato in srebrno medaljo, na evropskem prvenstvu U18/U21 pa pet 
srebrnih medalj, dve bronasti medalji in še več izvrstnih uvrstitev.
Z ribniških koncev sta na svetovnem prvenstvu U16 slavila »duaša« 
Enej Žagar in Anže Golež iz kluba SIBOR–INOTHERM. V prikaznih 
tehnikah duo sistema sta namreč osvojila zlato medaljo in tako oboga-
tila svoj klub z najprestižnejšo nagrado. 
Anže Golež je ponosno povedal, da je bil pred tekmo pod vplivom adre-
nalina, ko se je začela prikazna tehnika, pa sta z Anejem ubrano in uigra-
no pokazala svoje natančno znanje in tako prepričala sodnike v zlato. 
V moškem paru U18 je tretje mesto na evropskem prvenstvu osvojil še 
en Ribničan – Luka Čirović v paru z Nejcem Podlogarjem.
Konec novembra so Ribničani, Sodražani in Kočevarji osvajali še eno 
svetovno prvenstvo v borilnih veščinah v Abu Dabiju. V ju-jitsu duo 
sistemu in borbah so se pomerili z najboljšimi tekmovalci iz 67 držav. 
Sebi in svetu so ponovno dokazali, da se tudi v majhnih telovadnicah 
v Kočevju, Ribnici in Sodražici trenira odličen ju-jitsu in da ni po-
membno, kako velik si, temveč kolikšno imaš srce. 
Nova svetovna prvaka v duo sistemu sta Andraž Žlindra in Gal Košir 
(kadeti – moški pari). Kot drugima v klubu jima je tako uspelo k evrop-
skemu naslovu dodati še svetovnega. Naslov svetovnih prvakov v duo 
sistemu pa sta osvojila Nika Kotar in Luka Čirovič (kadeti – mešani pari). 
Tako je Ribnica v slabem mesecu dni bogatejše za kar štiri svetovne 
prvake: Aneja Žagarja, Anžeta Goleža, Luko Čirovića in Gala Koširja. 
Tina Pelc in Sara Besal pa sta osvojili peto mesto. 

Morda čisto mimogrede še dve besedi o ju-jitsu oziroma samoobram-
bi, kot poslovenjeno imenujemo to borilno veščino. V dobesednem 
prevodu bi ju-jitsu razčlenili kot mehka pot, kar je sicer nenavadno 
za borilno veščino, a ravno v tem se skrivata njeno duhovno bistvo in 
učinkovitost. Na kratko lahko rečemo, da je ju-jitsu zbir najuporabnej-
ših tehnik borilnih veščin (udarcev, prijemov, metov, blokad, vzvodov 
ipd.) in praoče večine modernih samoobrambnih veščin – juda, kara-
teja, aikida itd.
Ju-jitsu je športna panoga, v kateri se tudi tekmuje, in sicer v športnih 
borbah in v prikaznih tehnikah, tako imenovanem duo sistemu. Ju-Jit-
su je šport, ki ga priznava Mednarodni olimpijski komite (MOK), naj-
večje tekmovanje v ju-jitsu pa so Svetovne igre, ki so organizirane kot 
olimpijske igre vsaka štiri leta.
Anže še dodaja: »Pri samoobrambi se ne učimo pretepati. Samo-
obramba kot takšna je namenjena, kot že ime pove, prvenstveno ob-
rambi in ne napadu. Torej se poskušamo naučiti, kako se v najrazličnej-
ših situacijah čim bolje ubraniti pred morebitnim napadalcem oziroma 
napadalci.«
Kot vsak šport tudi ju-jitsu nudi mladim in vsem ostalim alternativo in 
možnost, da storijo nekaj zase – poleg tega pa z urjenjem in spoznava-
njem fi lozofi je borilnih veščin povečajo psihofi zično kondicijo svojega 
telesa in duha. Za vadbo ni starostnih omejitev, čeprav je priporočena 
spodnja meja starosti okoli devet let.
Ponosni Hrovačani in verjamem, da cela ribniška dolina, vsem tekmo-
valcem čestitamo in jim želimo še mnogo športnih uspehov. 

Maruša Prelesnik Zdešar
Foto: Arhiv Sibor

Svetovna prvaka: Andraž Žlindra in Gal Košir

Svetovna prvaka: Anže Golež in Enej Žagar Svetovna prvaka Nika Kotar in Luka Čirović



Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta: Srednja medicinska sestra I

Opis delovnega mesta: 
Izvajanje zdravstvene nege in varstva oskrbovancev, pripra-
va in delitev predpisane terapije, vodenje zdravstvene do-
kumentacije, sodelovanje pri delitvi hrane in hranjenju 
oskrbovancev, nudenje medicinske pomoči oskrbovancem

Delo za nedoločen čas, zakonsko pripadajoči dodatki za 
delo in 15% dodatek na redno delo zaradi neposrednega 
dela z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju. 

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit

Kontakt: 
Katarina Žnidaršič, 01-7880-100, info@prizma-ponikve.si 

PRIZMA Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod 
Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje

T: 01-7880-100
E: info@prizma-ponikve.si
W: www.prizma-ponikve.si
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Turistična agencija

ITER
Kolodvorska ul. 3

1310 Ribnica

031/246 453

info@iter-tours.si

Turistična agencija Iter

VABLJENI!

GRADEC
enodnevni avtobusni izlet

KDAJ? sobota, 14. 12. 2019
CENA: že od 28.-€ na osebo

cena vključuje: prevoz in vodenje
Ogled Hundertwasserjeve cerkve ter

praznično okrašene prestolnice
avstrijske Štajerske.

ODHOD iz KOČEVJA in RIBNICE
vstopne postaje na relaciji Kočevje-Ljubljana

- smučanje
- oddih v toplicah
- križarjenja
- poletne počitnice
- organizacija izletov in
potovanj
- programi za skupine
- letalske karte
- individualne ponudbe

ideja za

darilo



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



LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VASS
LOVSKA  DRU INA

DOLENJA VAS  
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KONTAKT

070 288 433

PE PEDICARE
Ob železnici 4a
Ribnica

031 759 100
info@pedicare.si
www.pedicare.si

Stopite v prihodnje leto z močnim in 
samozavestnim korakom, brez bolečin!
V kolikor imate težave z vraščenim ali 
glivičnim nohtom, otiščancem, kurjim 

očesom ali pa morda bradavico - obstaja 
rešitev! Pridite na BREZPLAČEN pregled 
in svetovanje.

DARILNIBONI ZA VAŠENAJBLIŽJE



MEGADOM JE VAŠA TRGOVINA Z GRADBENIM MATERIALOM, METALURGIJO, INŠTALACIJAMI IN KOPALNICAMI, ORODJEM, VIJAKI IN OKOVJEM, BARVAMI IN LAKI,

BELO TEHNIKO IN MALIMI GOSPODINJSKIMI APARATI, ZABAVNO ELEKTRONIKO, POHIŠTVOM                                    IN VSEM ZA DOM IN VRT. 

novoletne jelke, okrasne bunke in drugi okraski, lučke ... 

Vse za praznično okrasitev doma 
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KOTLI, PEČI, KAMINI, STENSKI GRELCI, ELEKTRIČNI RADIATORJI,
HALOGENSKI GORILNIKI, INSTALACIJSKI MATERIAL, PELETI, 
DRVA, BRIKETI, PREMOG, TRSKE, KOCKE ZA PODŽIG ...

NOVONOVO
IR PANELI

že za 8997 €

ZIMSKO ČISTILO 
ZA VETROBRANSKA STEKLA
- 30 °C, različna pakiranja 

149 €
1 l

339 €
3 l

539 €
5 l

PNEVMATIKE 
ZA OSEBNA VOZILA

3299 €
že za

različni proizvajalci, različne dimenzije

BREZPLAČNA 
DOSTAVA
v 24 urah

LESENA VRATNA KRILA IN PODBOJI

IZKORISTITE MOŽNOST MONTAŽE IN NIŽJE STOPNJE DAVKA (namesto 22 % obračunamo 9,5 % davek)IZKORISTITE MOŽNOST MONTAŽE IN NIŽJE STOPNJE DAVKA (namesto 22 % obračunamo 9,5 % davek)

Izbrani modeli NA ZALOGI
rok dobave 5  7 dni od

dneva narocila 1499 €/m2

599 €/m2

že od 

VINILNE TALNE PLOŠČE
ZA LEPLJENJE 
GERFLOR INSIGHT 0,55

LAMINAT

različne kolekcije, razredi in barve

BATERIJSKI COMBO SET 
BS 12 BL + SSD 12 BL METABO
12 V, najvišji navor 45/140 Nm, 2x 2.0 Ah baterijski 

paket, kovček, brezkrtačni motor

KOTNI BRUSILNIK Z 
REGULACIJO OBRATOV 
WEV 850/125 METABO
nazivna moč 850 W, št. obratov 3.000-11.500 
obr./min, teža 1.3 kg 

8999 €

OIILOO+ DARIIILOOARILOO+ DARILO

šal in kapa

VIJAČNIK/VRTALNIK 
BS 18 2X1.5 Ah METABO
najvišji navor: 48 Nm, št. obratov 
0-450/0-1600, vrtanje les/jeklo, 
20 mm/10 mm

11999
 €19999 € 1790 €

VISOKOPOKRIVNA 
NOTRANJA ZIDNA BARVA 
MEGACOLOR

25 kg



KERAMIČNE PLOŠČICE

DREAM-65 
WHITE

DREAM-65 
LIGHT COFFEE

DREAM-65 LIGHT 
COFFEE DC FLOWER

899 €/m2899 €/m2 899 €/m2899 €/m2 1099 €/m21099 €/m2

TALNA KERAMIKA

FUMOBEIGE GRIGIO

928 €/m2928 €/m2

dim. 600 × 250 mm

dim. 350 × 350 mm

8899999999 //

KOPALNIŠKI SESTAV 
FRESH
spodnja omarica, ogledalo, umivalnik, širina 80 cm, barva: bela 

ali hrast

16990 €

SUŠILNI STROJ 
DE72/G GORENJE
kondenzacijski sušilni stroj s toplotno črpalko Gorenje DE72, 

energijski razred A++, 7 kg, AirFresh program za osvežitev 

oblačil po večerji ali po športnih aktivnostih 

43990 €

PARNI LIKALNIK
BXIR2402E BLACK&DECKER
močan razpršilnik pare: 140g/min, nastavljiv pretok pare: 
0-30 g/min, zožan vrh likalne površine za doseganje težko 
dostopnih delov tekstila, likalno dno iz nerjavečega jekla 
enostavno drsi po tkaninah, Anti-calc filter povečuje 
življensko dobo likalnika, ergonomsko oblikovan in lahek za 
udobno likanje, sistem proti kapljanju prepreči razlitje vode, 
moč: 2400 W, kapaciteta: 370 ml

2490 €

aciteta: 370 ml

€

SEDEŽNA GARNITURA BALTIMORE
atraktivna in enostavna sedežna garnitura v kombinaciji tkanine in imitacije usnja, vključuje pomožno ležišče, 
dim. (š×v×g): 290 × 180 × 90 cm, dim. ležišča (š×d): cca 120 × 210 cm, barva: siva, bela

47900 €
že za

NOVI

eksponati
KUHINJE 
EXPRESS

€

Ž

SALON POHIŠTVA
 kuhinje in jedilnice, spalni studio, otroške in mladinske sobe, 

 predsobe in dnevne sobe, kosovno pohištvo

Č ŠČ

SALON KOPALNIC IN KERAMIKE
kopalnice in kopalniško pohištvo, kopalniška galanterija,

sanitarna keramika, keramika in dodatki za keramiko

Akcija traja do 31. 12. 2019 oz. do odprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in ne odgovarjamo. 



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



PRODAMO

HIŠE:

SODRAŽICA - Zavoda, prodamo starejšo 

stanovanjsko hišo, v izmeri 87 m2, stoječa 

na parceli v izmeri 653 m2, obe k.o. 1619 

Sodražica, v skupni izmeri 740 m2, št. 

stavbe je 230, hiša je bila zgrajena leta 

1961, vsa infrastruktura, ogrevanje CK, delno 

opremljeno, takoj vseljiva, cena 80.000 EUR. 

EI v izdelavi.

RIBNICA - Nemška vas, prodamo starejšo 

stanovanjsko pritlično hišico v izmeri 170 

m2, parcela je velika 521 m2, na parceli 

stoji opremljena stanovanjska hiša, ki je 

bila zgrajena  pred letom 1967, fasada in 

streha sta bili obnovljeni leta 1987, vsa 

infrastruktura, ogrevanje na trda goriva, takoj 

vseljiva. Cena je 64.000 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.

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.

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 

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.

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.

NOVO MESTO – Straža, Stara cesta; prodamo 

zidanico v izmeri 30 m2, dve etaži, 

zgrajena je bila leta 1970, velikost parcele 

811 m2, vinograd v urejanju, ogrevanje 

na trda goriva, elektrika, voda - hidrofor, 

vsa infrastruktura. Obnovljena leta 2007 

(streha, fasada, okna). Takoj vseljiva. Cena 

35.000 EUR. 

RIBNICA - Grič, prodamo delno opremljeno 

stanovanjsko hišo, tlorisne velikosti 153 

m2 2x, stoječo na parceli v izmeri 1606 

m2, hiša je bila zgrajena leta 1980, fasada 

obnovljena leta 2000, CK na olje, vsa infra 

struktura, takoj vseljiva. Za opremo se 

stranke dogovorijo posebej. Cena 186.000 

EUR. EI F 174 kWh/m2a.

ŠKOFLJICA - Pod Strahom, prodamo 

stanovanjsko hišo, 9,6 x 9,2 m, na parceli 

v izmeri 652 m2,  uporabna površina 91 m2, 

površina stavbe je 289,50 m2. Hiša je bila 

zgrajena leta 1973. Vsa infrastruktura, CK 

na olje, takoj vseljiva, cena 220.000 EUR. 

EI v izdelavi.

GRADBENE PARCELE:

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 75.000 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. 

DOLENJA VAS - prodamo gradbeni  parceli 

v izmeri 535 m2 in v izmeri 164 m2, obe 

k.o. 1629 Dolenja vas, skupna velikost je 

699 m2, vsa infrastruktura ob oz. na parceli, 

cena za m2 je 30 EUR, skupna cena je 

20.970 EUR.

TREBNJE - okolica Bevško, prodamo stavbni 

parceli v izmeri 3.258 m2, ter v izmeri 97 

m2, obe k.o. 2690 Prapreče, infrastruktura 

na oz. ob parceli, cena je 101.000 EUR.

POSLOVNI PROSTORI:

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 1.100 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 180.000 EUR.
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ŠD Extrem – kakovost, strokovnost 
in tradicija dela z mladimi
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V ŠD Extrem smo že dodobra zakorakali v jesenski del futsal sezone. 
Če smo v prejšnji številki Rešeta še pisali, da se najmlajše selekcije šele 
spogledujejo z uradnimi tekmovanji, pa sedaj že komaj čakajo na svoje 
prve uradne tekmovalne začetke v futsalu, opremljeni z vso potrebno 
dokumentacijo in opremo.
Vsi naši igralci redno in pridno obiskujejo tedenske treninge, ki pote-
kajo dva- oziroma trikrat na teden, ter se pripravljajo na tekmovanja, ki 
potekajo ob sobotah ali ob nedeljah. 

ČLANI
Ligaški del tekmovanja
Naši člani so v 2. SFL nadaljevali z ligaškimi tekmovanji, vmes pa so us-
pešno nastopali v Pokalu MNZ Ljubljana in se uvrstili v osmino fi nala 
Pokala Terme Olimia. 
V ligaškem delu tekmovanj so v mesecu oktobru odigrali štiri ligaške tek-
me in dosegli dve zmagi, in sicer proti ekipama Dlan iz Logatca in FK Ke-
belj, ter dva poraza proti ekipama KMN KIX Ajdovščina in ŠD Mlinše. 
Tekmo z ekipo FK Kebelj so odigrali v dvorani Bloški smučar v Novi vasi, 
saj je bila domača dvorana zaradi prireditve v času tekme zasedena. Novi 
zmagi sta dali fantom pogum in motivacijo za nadaljevanje ligaške sezo-
ne, navijačem pa nov razlog za udeležbo na tekmah. V mesecu novembru 
ekipa članov odhaja predvsem na gostovanja, tako da bo v domači dvora-
ni v Sodražici odigrana le tekma 22. novembra 2019. 

Tekmovanje za Pokal MNZ Ljubljana
V soboto, 12. oktobra 2019, je v Zagorju ob Savi potekalo tekmova-
nje za Pokal MNZ Ljubljana. V pokalno tekmovanje so se prijavile šti-
ri ekipe: ŠD Mlinše, Dlan Logatec, FK Dobrepolje in ŠD Extrem. V 
žrebu so bili izžrebani naslednji pari: ŠD Mlinše : Dobrepolje in Dlan 
Logatec : ŠD Eextem. Na prvi tekmi je ekipa ŠD Mlinše premagala 
ekipo FK Dobrepolje in naši fantje ekipo Dlan Logatec. V fi nalu so se 
pomerili z domačini, ŠD Mlinše. Začeli so silovito in nizali priložnost 
za priložnostjo, vendar je bil vratar nasprotne ekipe vedno na pravem 
mestu. Po rednem delu se je tekma končala z rezultatom 3 : 3. Sledili so 
kazenski streli. Vratar Mlinš je ubranil dva stela naših fantov in bil ju-
nak srečanja, zmaga pa je ostala v Zagorju. Naši fantje so prikazali zelo 
dobro igro in osvojil drugo mesto, ki je ekipo pripeljalo med 16 ekip v 
Sloveniji v tekmovanju Pokal Terme Olimia. 
V nadaljevanju tekmovanja za Pokal Terme Olimia nam je žreb namenil 
za nasprotnika prvoligaško ekipo KMN Tomaž Šic bar. Tekma je bila 
odigrana na praznični dan, 31. oktobra 2019. Žal se ni končala po naših 

pričakovanjih in priznati smo morali poraz močnejšemu nasprotniku. 
Ne glede na rezultat pa smo na naše člane ponosni in jim lahko iskreno 
čestitamo za borbenost in zavzetost za igro, ki vedno znova dokazuje, 
da ekipni športni duh v ŠD Extrem živi in se razvija, kar je vsekakor 
odlična popotnica za nadaljevanje sezone. 

TEKMOVANJE V 2. SFL
ŠD Extrem : ŠD Mlinše 2 : 4
ŠD Extrem : KMN KIX Ajdovščina 2 : 9
ŠD Extrem: Dlan Logatec 5 : 3
ŠD Extrem : FK Kebelj 2 : 1

POKA L MNZ LJUBLJANA
ŠD Extrem : Dlan Logatec 9 : 2
ŠD Extrem: Mlinše 3 : 4

POKA L TERME OLIMIA, 1/8 FINALA
ŠD Extrem : KMN Tomaž Šic bar 1 : 7

Trenutno mesto na lestvici: 5.

SELEKCIJA U19 
V starostni kategoriji U19, v delu Zahod, se za naslov najboljšega borijo 
ekipe KMN Bronx Škofi je, Siliko Fortrade, FSK Stripy iz Škofj e Loke, 
Dlan iz Logatca, FK Dobrepolje, KMN Oplast in Kobarida in ekipa 
ŠD Extrem. Vse ekipe so izjemno močne in boj za prva tri mesta bo 
izjemno težak. Naši fantje so v prvih treh krogih zabeležili eno zmago 
in dva poraza. Fantje so na vseh tekmah dokazali, da se znajo boriti, 
zmanjkalo jim je le kanček športne sreče. 

TEKMOVANJE V 1. SFL – U19 – Zahod
Dlan Logatec : ŠD Extrem  2 : 13
ŠD Extrem : FK Dobrepolje 3 : 6
KMN Bronx Škofi je : ŠD Extrem 7 : 2

Trenutno mesto na lestvici: 6. 

SELEKCIJA U17
Ekipa U17 je v mesecu oktobru zabeležila dve zmagi in en poraz ter 
trenutno zaseda tretje mesto na lestvici. Tekma s KMN Oplast iz Ko-
barida ni bila odigrana, ampak je skladno z disciplinskim zapisnikom 
NZS tekma zabeležena z rezultatom 5 : 0 za našo ekipo. 

TEKMOVANJE V 1. SFL – U17 – Zahod
FC Litija : ŠD Extrem 2 : 10
ŠD Extrem : KMN Oplast Kobarid 5 : 0
KMN Bronx Škofi je : ŠD Extrem 7 : 5

Trenutno mesto na lestvici: 3

SELEKCIJA U15
Ekipa U15 je v dosedanjem delu tekmovanj zabeležila eno zmago in 
dva poraza. Kljub temu smo z ekipo in delom v ekipi zadovoljni, saj fan-
tje tekmujejo v kategoriji močnih in kakovostnih ekip. Se je pa ekipa v 
mesecu novembru okrepila z novimi člani, ki so na zadnjih oktobrskih 
tekmah že uspešno nastopali. 

Utrinek iz tekme osmine Pokala Terme Olimia
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TEKMOVANJE V 1. SFL – U15 – Zahod
FSK Stripy : ŠD Extrem 2 : 7
ŠD Extrem : NK Ribnica 3 : 5
KMN Bronx Škofi je : ŠD Extrem 9 : 0

MLAJŠE SELEKCIJE
Selekcija U13, katere en del trenira v Ribnici, drugi pa v Sodražici, je v do-
sedanjem delu tekmovanja sodelovala le na prvem turnirju v Sodražici, saj 
je bila za drugi turnir ekipa prosta. V ekipi U13 za ŠD Extrem tekmujejo 
predvsem mlajši tekmovalci – vhodni letniki, z njihovo igro in nastopom 
pa smo v društvu lahko zelo zadovoljni. Ekipa je obetajoča in z dobrim in 
vztrajnim delom se z ekipo lahko v prihodnosti še veliko doseže.
Selekcije U9 in U11 se na svoja prva uradna tekmovanja v novembru 
pripravljajo v Sodražici, Ribnici, Loškem Potoku, na Blokah in v Loški 
dolini, Vztrajno pilijo svoje znanje in pridno hodijo na treninge, vmes 
pa s pomočjo staršev pomerjajo drese in tisti, ki začenjajo svojo igral-
sko pot, pripravljajo dokumentacijo za uradno registracijo igralcev. Kot 
pripravo na tekmovanja so selekcije U9 in U11 odigrale nekaj medse-
bojnih prijateljskih turnirjev, v katerih so igralci izkusili prve tekmoval-
ne korake in začutili tekmovalni duh. Ni jim šlo slabo – videli smo kar 
nekaj potez, ki so spominjale na odraslo igro. 
Mlajši (U6 in U7) pa pridno in vztrajno pridobivajo prva znanja in 
osnove igre z žogo. Tudi zanje smo organizirali prijateljski turnir, kjer 
so se izkazali kot pravi igralci. V mesecu novembru bo naslednji takšen 
turnir organiziran v Loškem Potoku.

V ŠD EXTREM VZGAJAMO VRHUNSKE IGRALCE
Na začetku novembra so potekali izbirni treningi Nogometne zveze 
Slovenije in prvi zbor reprezentance U19 v futsalu. Iz ŠD Extrem so bili 
na izbirne treninge vabljeni: 
• iz U15: Vid Kranjc in Patrik Korenjak,
• iz U17: Kristjan Mohar, Andraž Gregorič in Nik Ambrožič (vratar).
Izbirni treningi so potekali v Sodražici, na njih pa so se vsi naši fantje 
izkazali. Bravo! 
Dokaz, da je naše delo kakovostno in da dobro delamo z mladimi, je 
tudi letošnji vpoklic v slovensko reprezentanco v futsalu kategorije 
U19. Iz ŠD Extrem sta bila v vpoklicana igralca Žan Janež in Miha Car, 
vratar Urban Šilc pa je na čakanju. Žan je član ekipe U19 in uspešno 
nastopa tudi za našo člansko ekipo. Mihova matična selekcija je U17, 
vendar s svojim talentom in igranjem nastopa redno tudi za selekcijo 
U19 in za člane. Urban pa nasprotnikom dela sive lase in brani mrežo 
selekcije U19. Vsem v društvu iskreno čestitamo, ponosni smo nanje! 
V ŠD Extrem smo tudi izjemno ponosni in veseli, da so naši uspehi in 
naše delo prepoznani tudi v lokalni skupnosti. V sklopu prireditve ob 
občinskem prazniku občine Sodražice je ekipa U15 s trenerjem in po-
močnikom trenerja lanskih državnih prvakov iz našega društva prejela 
priznanje župana Občine Sodražica za svoj uspeh. Prireditve se je udele-
žila skorajda vsa ekipa in ob prejemu priznanja podoživela lanski uspeh. 
Vsi naši igralci se ob uspehih in nagradah zavedajo odgovornosti in 
dolžnosti, ki jih uspeh prinaša – trdo in disciplinirano delo še naprej 
in dolžnost, da športne vrednote z vzgledom prenašajo na soigralce v 
klubu in v lokalnem okolju. Društvu pa so uspehi in priznanja dokaz, 
da je na pravi poti s svojim delom in da uživa podporo lokalnega okolja.

DOMAČE TEKME V ŠPORTNI DVORANI SODRAŽICA 
V MESECU DECEMBRU 
U19: 1. 12. 2019: ŠD Extrem : Dlan Logatec

U15: 15. 12. 2019: ŠD Extrem : KMN Bronx Škofi je

Vabljeni k ogledu tekem in spodbujanju naših ekip!

ŠD Extrem

FUTSAL JE TUDI ZA DEKLETA! 

Z mesecem novembrom začenjamo v ŠD Extrem z vadbo futsala 
za dekleta.

Vabimo vsa dekleta, ki si želite:
× najboljšo družbo,
× narediti nekaj zase,
× trenirati in igrati futsal,
× strokovno voden trening.

Kako se nam pridružiš?
Prideš na trening, ki je vsako soboto v Športni dvorani Sodražica 
ob 10. uri.

Kaj potrebuješ?
Dobro voljo in dvoranske športne copate za igranje futsala.

Zakaj trenirati/igrati futsal? Kaj pridobim?
× Razvoj telesa (koordinacija, ravnotežje, moč, kondicija, giblji-

vost)
× Ekipni duh (delati v skupnosti z enakimi načeli in pravili)
× Pozitivno okolje, sprostitev telesa
× Nasmeh na obrazu

Futsal je ekipni šport, ki nas povezuje v skupnost in krepi med-
sebojne odnose.

Dekleta, lepo vabljena v našo družbo!

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih povezav:

e-pošta: info@sd-extrem.si
spletna stran: www.sd-extrem.si

Facebook: @sportnodrustvo.extrem
mobilna številka: 041/831-722

Igralci U15 na selekcioniranju
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Datum: NEDELJA, 8. 12. 2019.
Kam: na KRA SJI VRH (1773 m), 20. Miklavžev pohod.
Izhodišče: Drežniške Ravne (820 m).
Načrt poti: Drežniške Ravne (820 m)–Krasji vrh (1773 m)–Dre-
žniške Ravne (820 m).
Zahtevnost: LAHKA  pot, zimska tura.
Čas hoje (okvirno): 6 ur.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska 
oprema, zložljive planinske palice, male derezice, osebni doku-
ment, zdravstvena izkaznica, plačana planinska članarina za leto 
2019, malica, pijača in varen korak.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 3. decembra 2019, 
ob 18. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodja ture: Roman Petelin, vodnik PZS, informacije: 041 325 664.

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

DECEMBER 2019

Ribniški planinci na Velikem Rogu
Predzadnjo novembrsko soboto so se rib-
niški planinci podali na Veliki Rog, ki se 
nahaja sredi neskončnih gozdov kraške pla-
note Kočevski rog in je s svojimi 1099 metri 
nadmorske višine najvišji vrh. Njen največ-
ji zaklad je zagotovo pragozd, gozd, kjer 
sekira še nikoli ni pela. Že pred stoletjem 
sta nam razgledanost kneza Auersperga in 
naravovarstvena misel gozdarja dr. Leopol-
da Hufnagla ohranili mogočne jelovo-bu-
kove gozdove, kraljestvo medveda, volka, 
risa, orla ...
Veliki Rog, kjer je skrinjica z vpisno knji-
go in žigom, je sicer poraščen, vendar pa 
na njem stoji razgledni stolp, ki ob lepem 
vremenu omogoča razgled po celi Sloveniji. 
Pod samim vrhom so ostanki Auerspergove 
žage, opuščene pred drugo svetovno vojno, 
v bližini pa je še kar nekaj znamenitosti: 
partizanske bolnišnice (Baza 20, Jelen-
dol), črmošnjiška jelka, ledena jama na 
Kunču, brezna povojnih pobojev.
Na pohod se je skupaj z vodjo, vodnikom PZS Tomažem Pahuljetom, 
odpravilo deset ribniških planincev. Čeprav je bilo vreme po večjem delu 
Slovenije megleno ali oblačno, je ribniške planince na vrhu nagradilo 
sonce. Prijeten dan, nasmejana družba, zadovoljstvo po še enem lepem 
dnevu in pohodu pa so stvari, ki bodo planincem ostale v lepem spominu.

Zahvala
Leto 2019 se približuje koncu in veseli smo, da je bilo z nami toliko 
zadovoljnih planink in planincev. Opravili smo čudovite ture ter pre-
hodili poti in vrhove na najlepši možni način – srečno in varno. Hvala 
vam, da ste nam zaupali, hvala za vašo družbo in hvala, da ste se tudi 
sami odgovorno pripravili na pohode in ture, ki ste se jih udeležili.
Z nami in v veliko podporo pa so bili tudi naši sponzor in donatorja, kar 
nas še posebej veseli – da prepoznajo delo, požrtvovalnost, predanost 
in zagnanost našega planinskega društva.

V letu 2019 je planinsko društvo sponzoriralo podjetje INOTHERM, 
d. o. o., proizvodno in trgovsko podjetje – Verica Šenk, donatorja pa 
sta bila DETA & CO. družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d. o. 

o. – Andrej Tanko in CEMENTNI IZDELKI ZOBEC, d. o. o. – Andrej 
ZOBEC. Hvala vam. Mi pa se bomo, tako kot do sedaj, še naprej trudili 
na vseh področjih planinskega udejstvovanja – tako pri planinski koči, 
na naših planinskih poteh, planinskih turah in pohodih, pri usposablja-
nju kot tudi na področju dela z mladimi in najmlajšimi planinci.

Zdenka Mihelič

Ribniški planinci na Velikem Rogu. Foto: Vojko Cigoj
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Bodi dober, bodi kul
PRESENEČENJE je uspelo – ZLATKO navdušil učence

Na spletu smo zasledile, da ste po celi Lju-
bljani napisali grafi te »Svet je lepši«. Zakaj?
To je bila zgodba iz leta 2007, ko sem posnel 
svoj prvi album. Takrat še nisem bil prepo-
znaven javnosti izven hip-hop kulture, zato 
sem se odločil, da sam poskrbim za to. Na za-
četku in tudi zdaj je pomembno, da te nekdo 
izpostavi javnosti. Prišel sem do zaključka, da 
ne bom ljudi pretirano prosil, saj te navadno, 
dokler se ne dokažeš, gledajo zviška, kar je na-
paka. Vzel sem stvari praktično v svoje roke in 
sem z grafi ti, seveda po tleh, ker sem vedel, da 
se bodo čez nekaj časa sprali, popisal Ljublja-
no. Napisal sem datum in naslov plošče in še 
danes mi ljudje pišejo, da se spomnijo, kako 
jim je bilo to zanimivo, ko so hodili mimo, 
tudi če so imeli dober ali pa slab dan – slabega 
jim je napis polepšal.
S čim se ukvarjate poleg rapanja?
Poleg ustvarjanja in pisanja besedil se ukvar-
jam z nastopanjem – to je moj službeni del 
življenja. Prosti čas pa najraje preživim rekrea-
cijsko, tako da grem na sprehod v naravo, pla-
vam, tečem, hodim v hribe.
Kdaj ste spoznali, da bi radi postali raper 
in kaj vas je k temu spodbudilo? Kaj pa vas 
spodbuja zdaj?
Po osnovni šoli sem odšel na srednjo mizar-
sko šolo in potem sem kaj hitro spoznal, da 
me veseli pisanje. Na začetku sem začel pisati 
bolj poetične verze, ki sem jih posvetil dekle-
tu, v katerega sem bil bežno zaljubljen. Nato 
sem se začel družiti z »rapersko klapo«, ki 

me je seznanila z ameriškim in slovenskim 
rapom. Med njima je bilo cel kup prostora in 
nato se je začelo tako odvijati, da sem začel 
»freestaylat«. To pomeni, da sem si sproti za-
čel izmišljevati besede in delal to od jutra do 
večera – štiri leta. Potem sem začel še pisati in 
sem videl, da bi se s tem lahko začel ukvarjati.
Kako si razporedite dan glede na rapanje in 
koliko prostega časa imate?
Prostega časa imam kar veliko. Tudi ta inter-
vju si vzamem kot čas, ki ga rad preživim. Se 
pravi, prišel sem do točke, da si lahko sam ure-
jam urnik, kar je zelo, zelo veliko in sem za to 
zelo hvaležen. Ampak preden prideš do tega, 
je cel kup enih odrekanj. Sam si urnik razpo-
rejam že štiri leta.
Se v prihodnosti še vidite v tej vlogi? Če ne, 
bi nam zaupali svoje načrte?
Ne gledam preveč v prihodnost, ker se zave-
dam dveh stvari: verjamem, da bi bil rad čim 
boljši in kot starš zgled svojim otrokom. Ne 
delam načrtov za naprej. Živim dan za dne-
vom, teden za tednom …
Na katere uspehe v svoji karieri ste najbolj 
ponosni? 
Bolj sem hvaležen kot ponosen. Hvaležen 
sem, da imamo mi vsi možnost ustvarjanja, 
da imamo vsega več, mislim materialno, kot 
sploh potrebujemo. Lahko bi govoril, se po-
hvalil, kot to po navadi počnemo, ampak jaz 
sem hvaležen za vse, kar se mi danes dogaja.
Zasledile smo tudi, da ste že leta nazaj so-
delovali na dobrodelnem koncertu »Pus-

timo jim sanje«. Kako bi bralce ob tem 
nagovorili?
Včasih je bilo ljudem bolj jasno, da je lepo po-
magati. Danes jim ni treba pomagati. Dovolj 
je že to, da jih ne zmerjajo. Dobro pa je po-
magati, ker si človek in ker je lepo pomagati 
sočloveku.
Kakšen ste bili kot otrok, bolj živahen ali 
miren?
Kot otrok sem bil živahen. In mislim, da je to 
tvoja narava, s katero se rodiš. Lahko si malo 
bolj glasen ali tih, bolj močan ali suh ... Na te 
stvari človek ne more vplivati.
Ste v otroštvu igrali kakšen inštrument?
Nekaj časa sem igral kitaro, potem pa sem 
ugotovil, da sem bolj nadarjen za petje. Dru-
gače pa sem se v otroštvu ukvarjal s športom. 
Štiri leta sem treniral tudi boks pri Janezu Go-
letu, a samo rekreativno. Nisem si mogel pri-
voščiti veliko, ampak Janez Gole je imel nizko 
članarino, zato sem lahko obiskoval boks.
Kdo je bil in je vaš vzornik?
Vzorniki so mi bili moji starši in vsi dobri ljud-
je z dobrimi nameni. Običajno so moji vzor-
niki vsi tisti, ki se borijo za nekoga, ki je šib-
kejši. Na slovenskih tleh lahko zdaj rečem, da 
je Ivan Cankar, saj njega spoznavam šele zdaj, 
na žalost. V osnovni šoli o njem nisem veliko 
vedel, samo tisto, kar je bilo za oceno. Ampak 
zdaj spoznavam, da je on name zelo vplival. 
Celotno naslednjo ploščo bom posvetil nje-
mu oziroma jo ustvarjam v njegovem duhu. 
Rad bi začel naštevati svoje vzornike, a žal 
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KUL(turni) DAN na 
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

Učenci so pletli košarice, kvačkali,

so vsi že pod »zemljo«, saj so to ljudje, ki so 
name naredili velik vtis. To so na primer: Ivan 
Kramberger, Ivan Cankar in boksar Muhamed 
Ali, ki ni bil samo športnik, temveč se je vedno 
boril tudi za skupnost in za skupno dobro.
Ste radi obiskovali šolo?
Da, za razliko od marsikoga drugega, meni 
»špricanje« pouka ni bilo kul, ker sem rad 
hodil v šolo.
Ste sošolcem že kaj »zarapali«?
Rapal sem samo eno zelo staro pesem. Se pa 
spomnim, da sem se lahko zelo hitro naučil 
pesmi na pamet. Nikoli ni tega nihče opazil, to 
je bilo v meni že od osnovne šole.
Kaj bi sporočili svojim poslušalcem oziro-
ma oboževalcem?
Oboževalcev nimam, ker oboževati nekoga 
pomeni, da mu pripisuješ, da je nekaj več od 
tebe. Enostavno imam rad poslušalce, ne ma-
ram pa »fanov«. Hočem biti čim bolj ena-
kovreden do ljudi in beseda poslušalec mi je 
najlepša zato, ker ustvarjam pesmi, ustvarjam 
besedila in poslušalci to poslušajo. Sporočim 
pa jim lahko samo eno stvar: delajte tisto, kar 
vas veseli, in s svojim delom ne škodujte dru-
gim. Svet je lep – nasmejte se.

Pogovarjale so se: 
Mojca Ferlin, Katarina Novak, Zala Peterlin in 

Kim Pirc, šolske novinarke iz 8. d.
Mentorica ŠNO: Jelka Mate

Foto: Marjan Novak
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V ponedeljek, 21. oktobra 2019, je na naši šoli potekal kulturni 
dan z naslovom Naša kulturna dediščina. Zadali smo si cilj oživ-
ljati in živeti našo kulturno dediščino ter tudi druge pomembne 
vrednote.
Prvi del programa smo pripravili v sodelovanju z ribniško izposta-
vo Javnega sklada Republike Slovenije. Potekal je v Športnem 
centru Ribnica. Povezovalka programa je bila Maruša Prelesnik 
Zdešar, ki je v uvodu pozdravila častnega gosta prireditve, župana 
Občine Ribnica Sama Pogorelca, vse učence šestega, sedmega in 
osmega razreda ter učitelje. Nato je k uvodnemu nagovoru po-
vabila ravnateljico šole Andrejo Modic, ki je poudarila, da je ena 
izmed pomembnih vrednot prav ohranjanje naše kulturne dediš-
čine. Najavila je tudi posebnega gosta, slovenskega raperja Zlata-
na Čordića – Zlatka, ki je eden izmed ambasadorjev vseslovenske 
akcije Bodi dober, bodi kul, katere namen je med mladimi širiti 
pozitivne vrednote dobrih vzornikov.
Še prej so nastopili naši domači ustvarjalci. Najprej se je predsta-
vil ribniški kantavtor Žiga Bižal, ki rad poskrbi, da so ljudje na-
smejani in spontani. In ravno to nam je pričaral. Lončki, otroška 
folklorna skupina, so zapeli in zaplesali stare ljudske plese ob 
spremljavi harmonikarja. Katere gobe so užitne in katere strupe-
ne, je ob videoprojekciji predstavil član gobarskega društva Franc 
Zbašnik. Ves čas prireditve je bil na odru pletarski mojster Franc 
Žuk in učenci so lahko v živo spremljali izdelovanje košarice iz 
leskovih viter, je pa tudi dobil besedo in v ribniškem narečju 
predstavil svoje delo, ki prehaja iz roda v rod. Čisto na koncu je 
nastopil Zlatko s svojimi zanimivimi rimami, kot so: »Bodi do-
ber, reva ne boš nikoli, samo razpni svoja jadra, ti si kapetan, tvoja 
duša, tvoja barka, nočem slišat, ne morem več, vztrajaj, če od lajfa 
hočeš več !«, in še mnogimi drugimi, iz katerih lahko potegneš 
marsikaj zase in kakšno novo modrost za življenje. Še več je po-
vedal v pogovoru s šolskimi novinarkami, ki si ga lahko preberete 
v nadaljevanju. 
Kulturni program se je po uvodnem programu nadaljeval v ma-
tičnih učilnicah, kjer so učenci reševali kviz o ribniški kulturni 
dediščini. Nato so se razporedili po različnih delavnicah, kjer 
so izdelovali različne izdelke, kot na primer košarice, podna za 
rešeta, zobotrebce, preprosta vozila iz vezane plošče, poliedre z 
ribniškimi motivi, glinene izdelke, zlate ribice, okrašene z blešči-
cami, prav tako so vezli, pletli, kvačkali, ustvarjali iz starih noga-
vic, slikali na steklo, zmešali kreme, tinkture, olja, mila, peli stare 
ribniške pesmi, spoznavali ribniško narečje, poslušali zgodbe iz 
ribniške doline, pekli piškote, v angleščini zapisali rime na temo 
suhe robe, se sprehodili po trgu in fotografi rali pomembne hiše, 
odšli do Parka kulturnikov ter v razredu nato naredili plakate in 
pripravili razstavo na šoli. Delo je potekalo pod mentorstvom 
naših učiteljev, ribniških suhorobarjev Dušanke Češarek, Helene 
Pucelj in Franca Žuka, lončarjev Andreje in Janeza Bojca ter di-
plomiranega bibliotekarja Domna Češarka. Literarno delavnico v 
Miklovi hiši je vodila Anica Mohar. Vse izdelke so učenci odnesli 
domov.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri organiza-
ciji in izvedbi kulturnega dne, zlasti vsem povabljenim zunanjim 
izvajalcem, ki so še dodatno popestrili in obogatili naš program 
ter našim otrokom polepšali dan.

Mojca Čavka
Foto: Marjan Novak

vezli,

ustvarjali iz starih nogavic,

zmešali kreme, mila, olja...



36 Rešeto – november 2019

IZ
 V

R
TC

A
 IN

 Š
O

LE

Muca Copatarica pri Pikapolonicah
Pri Pikapolonicah smo v pravljici Ele Peroci 
spoznali Muco Copatarico – tisto posebno 
muco, ki je otrokom v Mali vasi odnesla copa-
te, ker jih niso pospravili. A bila je tako dobra, 
da je vsem otrokom počistila in zakrpala copa-
te ali jim sešila čisto nove. V zgodbi ni zlobnih 
oseb, niti klasičnih negativcev, je samo prijaz-
na Muca Copatarica, ki otroke uči urejenosti 
in skrbi za svoje stvari. Zgodba nam sporoča, 
naj vsak prispeva po svojih močeh, naj bomo 
strpni, razumevajoči in hvaležni. 
Ob pravljici smo spoznavali pomen obuvanja 
copat za zdravje ter se navajali na samostojno 
obuvanje in sezuvanje. Sezuvanje nam gre že 
zelo dobro od rok, obuvanje pa malo manj. 
V množici vseh copat so prav vsi otroci naš-
li svoje, s pomočjo so si jih obuli in jih prav 

lepo pospravili. Naučili smo se pesmico Kje 
je copatek, ki jo vsakodnevno zelo radi pre-
pevamo, še posebej pri obuvanju in sezuvanju 
copat. Izdelali smo kar dve hišici Muce Copa-
tarice – na eno smo prilepili svoje copatke, 
na drugi pa smo copate razvrščali po barvi. Iz 
papirja pa smo izdelali vsak svoje copatke, ki 
sedaj krasijo našo garderobo.
Ves čas smo se spraševali, ali bo Muca Copa-
tarica prišla kaj k nam na obisk. Nekega dne 
je res potrkala na vrata in vstopila v igralnico. 
Ker je bila tako velika, smo se je najprej kar 
malo prestrašili, vendar smo kasneje ugoto-
vili, da je čisto prijazna, saj se je z nami po-
govarjala in nas celo poznala po imenih. Na 
nas je pustila tako velik vtis, da se še danes 
vsakodnevno spomnimo nanjo, jo kličemo in 
iščemo v bližnji okolici vrtca. Do danes je še 
nismo našli. Smo si pa v igralnici uredili koti-
ček Muce Copatarice, v katerem so copatki, ki 
si jih otroci zelo radi obujejo, ob koncu igre pa 
skrbno pospravijo.

Anja Zupančič, dipl. vzg.
Foto: Urša Vesel

Predavanje Marka Juhanta v Vrtcu Ribnica
V novembru smo v vrtec povabili priznanega 
slovenskega specialnega pedagoga Marka Ju-
hanta, da nam spregovori o navajanju otrok na 
samostojnost in odgovornost. Predavatelj je v 
vrtec privabil zelo veliko staršev in strokovnih 
delavcev. 
Juhant nam je s svojimi konkretnimi primeri 
iz vsakodnevnega življenja osvetlil marsikate-
ri pogled na vzgojo. Bil je jasen in praktičen. 
Podal nam je veliko konkretnih napotkov, ki 
jih lahko vsakodnevno uporabljamo. Večkrat 
je poudaril, kako zelo je pomembna struktura.
Konkreten primer s predavanja: če otrok ne 

papirju so medvedki, na drugem avti. Obe 
škatli skupaj z otroki ovijemo. Če se skupaj z 
otroki trudimo in režemo papir s škarjami, le-
pimo z lepilnim trakom, vročim lepilom itd., 
torej če otrok sodeluje v postopku, bo z vese-
ljem tudi pospravljal svoje igrače v škatlo.
Na koncu smo lahko kupili njegove knjige, ki 
so napisane v njegovem stilu – konkretno in 
praktično. Odhajali smo zadovoljni in z no-
vim elanom k novim vzgojnim izzivom.

Bernarda Osojnik, 
univ. dipl. Psihologinja

Foto: Arhiv Vrtec Ribnica

pospravlja igrač, kaj naredimo? Pomembna je 
struktura. Otrok mora vedeti, da gredo med-
vedki v eno škatlo, vozila v drugo škatlo. Kupi-
mo škatlo in ovojni papir. Na enem ovojnem 
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Popravek

V šolo se je prikradel tiskarski škrat. 
Avtorica pesmi NAŠA ŠOLA V NARA -
VI je ZARJA RIGLER iz 5. b in ne Zala 
Rigler, kot je bilo pomotoma zapisano v 
prejšnji številki Rešeta.
Zarji se opravičujem in ji hkrati čestitam 
za odlično napisano pesem ter ji želim še 
veliko pesniških stvaritev.

Razredničarka Andreja Hočevar

Kostanjev piknik skupine Ribice
Nastopil je najbarvitejši čas, jesen. Ta nam je 
v skupini Ribice s svojimi čarobnimi barvami 
in toplimi sončnimi žarki omogočila veliko 
zanimivih dogodivščin in doživetij, polnih 
otroškega raziskovanja, čudenja in veselja.
V mesecu oktobru našim najmlajšim ob te-
matskem sklopu Pozdravimo jesen idej in 
domišljije pri odkrivanju značilnosti narave v 
jeseni in njenih raznolikosti res ni zmanjkalo. 
Otroci so tako ob prinašanju in predstavljanju 
raznolikih jesenskih plodov v vrtcu nekega 
jutra prišli na dan z idejo, da lahko priredimo 
kostanjev piknik. Ob zanimivi ideji smo vi-
harili možgane in se skupaj lotili načrtovanja 
posebnega dogodka. Zanimive in uporabne 
predhodne izkušnje in domišljijske ideje ot-
rok so kar deževale. Za uresničitev otroških 
idej velja posebna zahvala tudi staršem, ki so 
skupaj z otroki in nekaj dobre volje v vrtec 
prinesli kostanj.
V petek, 18. 10. 2019, je prišel težko priča-
kovani dan za kostanjev piknik. Otroci so 
sodelovali pri prebiranju in pripravi kostanja 

so otroci napolnili električne ponve s kosta-
njem, je kmalu prijetno zadišalo po celotnem 
vrtčevskem igrišču. Prav vsi so z veseljem in 
neučakanim pričakovanjem spremljali peko, 
vmes malo premešali in končno dočakali, da 
so lahko prišli s tulci iz papirja po svoje por-
cije.
Bili so tako ponosni in navdušeni, da so skoraj 
vsi, z izjemo dveh otrok, kostanj jedli z veli-
kim apetitom. Ne le to, tudi njihovi prstki so 
bili zelo spretni, in kar pa je najpomembnejše, 
izpolnila se jim je želja in tako se jim je dogo-
dek z veliko mero doživetij vtisnil v spomin.

Diana Merhar, dipl. vzg. predšolskih otrok
Fotografi je: Diana Merhar

Ura športa z babicami in dedki
V petek, 18. 10. 2019, smo učenci 2. a razre-
da OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica v svojo 
sredo povabili babice in dedke. Z njimi smo 
preživeli uro športa v dvorani TVD Partizan. 
Družili smo se in skupaj igrali.
Dejavnosti so bile umirjene in prilagojene sta-
rejšim. Na veselje vnukov se je odzvalo kar 15 
starih staršev. Učenci so bili ponosni na obisk 
in so se še bolj potrudili kot sicer. Tudi njihovi 
stari starši so bili druženja veseli. Ob koncu 
smo se razšli veseli obiska, tako učenci kot nji-
hovi dedki in babice. Oboji so si želeli še več 
podobnih druženj.
Obisk smo izvedli v okviru projekta Simbioza 
med generacijami, ki ga izvajamo na naši šoli.

Danica Gorše

za peko ter opazovali. Skupaj smo glede na 
naš načrt na terasi pripravili potrebne pripo-
močke za peko, se pogovorili o varnosti, in ko 
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Naj svet' Martin požegna ga, 
debelo gosko zraven da
V veselem vzdušju je tako minil tudi drugi hu-
domušen in čudovit večer, ki smo ga pripra-
vile pevke Vesele Ribnčanke in druge članice 
DPŽ Ribnica.
»Že dolgo nismo pili ga, zato pa danes dajmo 
ga!« je Metod Jaklič s svojim humorističnim 
vložkom popestril naš nastop v Domu starej-
ših občanov Ribnica, kjer imamo pevke vsako 
leto prireditev – Veselo na martinovo. Tako 
stanovalce tisti večer spravimo v dobro voljo, 
saj nekateri z veseljem prepevajo z nami.
Prvi koncert Veselje ob pesmi in glasbi je bil 
v oktobru v Rokodelskem centru Ribnica, ko 
smo pevke skupaj z našo citrarko Tanjo Zalo-
kar uživale še ob petju mladinskega zbora OŠ 
Ribnica pod vodstvo Nataše Arko. S harmoni-
ko in šegavo ribniško besedo pa sta našo prire-
ditev popestrila tudi Metod Jaklič in nekdanji 
Rib'nčan  Maks Starc, ki je v svoji »ribn'ščini« 
napisal kar nekaj svojih pesmi. 

Skupaj smo opevali našo ribniško dolino ter 
šege in navade ribniških ljudi. Nekatere pesmi 
in anekdote sem povzela kar iz knjige naše ro-
jakinje, etnomuzikologinje Zmage Kumer, ne-
katere pa so bile avtorske. Radi rečemo, da so 
pesmi misli, ki jih občuteno pripovedujemo ali 
pojemo ob različnih priložnostih. So roke srca, 
kot je zapisal pesnik. Če je pesem napisana še 
v dialektu, pa je toliko bolj zanimiva, a žal za 
mlajše rodove tudi nerazumljiva. Da naše be-
sede ne bodo šle v pozabo, je profesor Maks 
Starc, po rodu Ribn'čan z Brega, svoje pesmi v 
ribniškem dialektu posnel na CD, da bi jih lažje 
razumeli, »kajti brati ribn'ščino, je od sile t´žku 
in smajšnu«. Z veseljem smo ga povabile na 
naš koncert, da nam je lahko v  ribniškem di-
alektu ob spremljavi harmonike  zapel avtorske 
pesmi o mlajk´, o k´mperj´ in f´žolu, saj so bile 
jedi iz njih rdeča nit naše prireditve. Vse se je 
vrtelo okrog fi žola, krompirja in mleka …

Na koncertu smo se spomnile tudi vseh go-
spodinj in kmečkih žensk, kajti 15. oktober je 
posvečen dnevu kmeti. Tako je v pesmi opisa-
no delo kmetice:
Zjutraj gospodinja vstane, še preden dan se na-
redi, če šest vogalov bi imela hiša, pet pokonci jih 
drži.
Zdaj je v hlevu, nato na njivi, opoldne se v ku-
hinji vrti 
in pridno dela kot čebela, dokler se zunaj ne 
stemni. 
Ob tej priložnosti je Milka Debeljak, odbor-
nica Zveze kmetic Slovenije, namenila nekaj 
besed vsem gospodinjam in kmečkim ženam. 
Poudarila je, da smo me tiste, ki negujemo 
podeželje, ki skrbimo za naše družine, ki pri-
delujemo in predelujemo hrano, ter se nam 
v imenu predsednice Zveze kmetic Slovenije 
zahvalila za ves trud in dobro voljo.
Ko je bil f´žou skühan, k´mpir pečen, mlajku ze 
otroke pa zevrajtu,  smo bli samu še žejn´. Sk´p 
smo zepajl´ še eno od vina … in nato odšli v 
predverje, kjer smo članice za vse pripravile 
ribniške dobrote, pa tudi dobre vinske kaplji-
ce in jabolčnika ni manjkalo.
Vesele smo bile tudi župana Sama Pogorelca, 
ki je bil prvič v naši sredini. Kot je dejal, je uži-
val ob našem koncertu, in nam zaželel, da še 
naprej ohranjamo to tradicijo. 
Na koncu se v imenu vseh članic zahvaljujem 
Občini Ribnica za subvencijska sredstva, s ka-
terimi smo letos izpeljale številne projekte, ki 
smo si jih zadale.

Marinka Vesel, 
predsednica DPŽ Ribnica
Foto: Arhiv DPŽ Ribnica
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Skavtska jesenovanja
V oktobru je bilo pestro tudi pri skavtih, saj smo po 
vejah odšli na jesenovanja – skavtski večdnevni izhod. 
Namen je bil povezovanje starih in novih članov ter 
spoznavanje skavtskih pravil. Najmlajši člani so spoz-
navali zakone krdela in življenje v džungli, medtem ko 
so izvidniki in vodnice prek različnih iger spoznavali 
funkcije, ki jih ima vsak vod, kot so gospodar, kuhar, 
podvodnik, vodnik. Na koncu jesenovanja je sledil še 
slavnostni sprejem novih članov v najmlajšo skupino 
volčičev in malo starejšo skupino – četo.

»Ribniški volčiči (8–10 let) smo z jesenovanjem za-
čeli v petek, 25. oktobra, pred župniščem v Sodražici. 
Dokler se nismo vsi zbrali, smo se igrali različne igre. 
Skupaj z voditelji smo napisali predloge za džungelsko 
postavo, s katero smo določili letošnja pravila na sreča-
njih volčičev. Nato smo imeli priprave za skalo posveta 
(dogodek, na katerem smo podpisali postavo in v naše 
krdelo sprejeli 9 novih volčičev in volkuljic). Po vese-
lem večeru je sledilo spanje.
Naslednji dan smo se zbudili že ob sedmih in začeli 
s telovadbo. Sledila sta spoznavanje volčje molitve in 
zakonov ter velika igra, v kateri smo po skupinah s 
pomočjo zemljevida iskali točke in na njih opravljali 
naloge. Po prostem času smo ustvarili še drevo obna-
šanja. Veliko časa smo preživeli zunaj in izkoristili še 
zadnje tople sončne dni. Z jesenovanjem smo končali 
v nedeljo po sveti maši.«

Volčiči in volkuljice ribniškega krdela

»Letošnje jesenovanje IV (11–15 let) smo imeli v žu-
pnišču v Kočevski Reki. Za začetek smo odšli na po-
hod do bližnjega gozda, nato smo se vrnili v župnišče 
na okusno večerjo, zatem pa je sledil še zabavni večer. 
Spat smo odšli okoli enajstih zvečer. Zbudili smo se ob 
sedmih zjutraj in dan začeli s telovadbo, a ker nekateri 
nismo bili zvečer tiho, smo imeli zjutraj še odkupnino.«

Urška Žnidaršič, Super zanesljiva žaba

»Naslednji dan ob 7.00 je bila budnica. Imeli smo ne-
kaj minut, da smo se pripravili in odšli ven. Tisti, ki 
smo zamudili, smo morali narediti določeno število 
sklec. Nato so sledili jutranja telovadba, zajtrk in sveta 
maša. Popoldan je ob igrah in spoznavanju funkcij v 
vodu hitro minil. Ob mraku smo imeli slovesni kva-
drat, kjer smo v četo sprejeli še nekaj novih članov.«

Katarina Remic

»Na jesenovanju je bilo res zanimivo. Bilo je zabav-
no, čeprav smo naredili mnogo sklec in pretekli veliko 
krogov okoli cerkve. Igrali smo se različne igre, odšli 
na sprehod, imeli podelitev našitkov, ustanovili nov 
vod, se smejali in veliko pojedli.« 

Manca Tekavec, Ekstremno dramatična žaba

V imenu ribniških skavtov:
Nuša Jecelj, Samosvoja žaba

Spoznavanje z duhovnim asistentom

Slavnostni kvadrat- sprejem novih članov Igra zaupanja med volčiči

Skala posveta pri volčičih



40 Rešeto – november 2019

M
E

D
 N

A
Š

IM
I L

JU
D

M
I

OO SDS Ribnica na martinovanju v Beli krajini
O tem, da so Belokranjci gostoljubni in zanimi-
vi ljudje, smo se člani OO SDS Ribnica prepri-
čali že lani, ko smo se podali na Martinov izlet v 
našo najjužnejšo pokrajino. Prav tako o tem, da 
imajo dobro vino, seveda. Gremo tja tudi letos, 
smo si rekli in se v soboto, 16. novembra 2019, 
podali na pot. Martinov izlet je že tradicionalen 
in med člani tudi zelo priljubljen, kar je pokaza-
la udeležba, saj nas je bilo za poln avtobus. 
Čeprav so nas vremenoslovci še dan pred tem 
opozarjali, da bo deževalo, smo imeli lepo 
vreme. Tudi vremenoslovci se včasih zmotijo, 
pa nismo bili zato nič jezni. Naša prva postaja 
je bila v Črnomlju, kjer smo se morali malo 
okrepčati pred nadaljevanjem poti. Poskusili 
smo belokranjske dobrote, dimljeno kašna-
to klobaso in domač ajdov kruh, za posladek 
ajdovo potico in seveda tudi ni šlo brez belo-
kranjske pogače, ki je njihova najbolj znana 
jed in jo ponudijo za dobrodošlico povsod, 
kamor prideš. Vse to smo poplaknili z nekaj 
požirki novega vina, ampak ne preveč, smo si 
rekli, saj bo priložnosti še na pretek. Prilož-
nost se je pokazala že za prvim ovinkom, saj 
nam je društvo vinogradnikov Črnomelj prip-
ravilo degustacijo mladih vin vinogradniške 
družine Bahor, ki ima že dolgoletno tradicijo 
in se lahko pohvali s številnimi priznanji.
Od tam nas je pot peljala v krajinski park La-
hinje, ki je bogat z naravno in kulturno dedi-
ščino. Park obsega 240 hektarjev – za ogled bi 
potrebovali kar cel dan, zato smo se ustavili v 
vasi Veliki Nerajec. Kljub imenu gre za majhno 
vasico, ki pa ima veliko dušo. Ogledali smo si 
staro hišo, s črno kuhinjo, lokalni vodnik pa nas 
je pospremil še do Nerajskih lugov. To je mo-
krišče, ki je prava botanična zakladnica. Spre-
hodili smo se po lesenih mostičkih, ki predsta-
vljajo zelo zanimivo in poučno učno pot. 
Pot smo nadaljevali do Semiča, kjer smo si v 
kulturnem domu ogledali, kako se plete sla-
mnik, zelo zanimiv je bil tudi prikaz polstenja 
volne, saj je predelava ovčje volne belokranj-
ska tradicija. Še posebno pa so nas navdušile 
domačinke, ki so prikazale običaj ličkanja ko-
ruze in ga »zabelile« z raznimi domačimi tra-
či, s katerimi so si ob takih priložnostih kraj-
šali čas. Na koncu so nam še zapele in požele 
velik aplavz. V krajevni muzejski zbirki smo se 
seznanili tudi z zgodovino Semiča. 
Kako lepše zaključiti Martinov izlet kot z 
Martinovo večerjo, ki so nam jo pripravili 
v gostišču Pezdirc. Po večerji nas je s svojo 
harmoniko obiskal znani semiški godec Slavo 
Plut, ki je s sabo pripeljal še mladega harmoni-
karja Gašperja. Ob zvokih dveh frajtonaric pa 
ne moreš drugače, kot da te zasrbijo pete … 
Še pridemo v Belo krajino, smo si bili edini, ko 
smo se polni vtisov vračali proti domu.

Breda Lovšin

Vabimo vas na 
božično-novoletno prireditev 

TISOČ ISKRIC,

ki bo v petek, 20. 12. 2019, 
ob 18. uri 

v dvorani DC-16 v Dolenji vasi.

Obeležili bomo tudi dan 
samostojnosti in enotnosti.

Lepo vabljeni!

Učenci in kolektiv POŠ Dolenja vas

Degustacija vin vinarstva Bahor v vinski kleti v Črnomlju. Foto Brane Mihelič

Ogled Nerajskih lugov. Foto Franc Lovšin
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Trgatev 
Ulčarjeve trte
Kot vsako leto se je tudi letos že tradici-
onalno odvijala trgatev pri Ulčarjevih v 
Ribnici. Družba zvestih prijateljev se je za 
konec tedna, v petek, 11. oktobra 2019, 
zbrala ob lastniku vinske trte Ivanu Pelcu. 
»V takem vzdušju in s takimi prijatelji delo 
poteka zelo tekoče,« pove lastnik. 
Vinska trta sorte Izabela je v rodbini Ulčar 
prisotna že več kot 100 let. Zasadil jo je sta-
ri oče lastnika, Anton Pelc, leta 1900.
»Trta je del nas, raste z nami, ob nas, je 
del rodbine,« ponosno pove lastnik. Na-
haja se na dvorišču gostilne, se vzpenja 
po gospodarskem poslopju in pokriva del 
dvorišča. Skozi leta je širila svoje veje na 
vse strani, obilno obrodila in bila prijetna 
senca v vročih dneh. Leta 1985 je neurje 
poškodovalo dve veji trte, na katerih so še 
vidne poškodbe. Vendar si je trta opomo-
gla in zopet obilno rodi. V letošnjem letu 
jo je julijsko neurje s točo močno oklestilo, 
kar se znatno pozna na pridelku. Grozdja je 
manj, je pa posledično slajše. »Ocenjujem, 
da bomo pridelali 90 litrov kapljice,« pove 
Ivan. Pri hiši že desetletja deluje tudi go-
stilna, ki še dodatno popestri dogajanje na 
dvorišču. V šali bi lahko rekli, da ima trta 
dober vpogled v celotno dogajanje. Prav 
gotovo bi imela kaj povedati, če bi znala 
govoriti.
Zbrana družba je petkovo popoldne prijet-
no popestrila. Dobra volja in pridne roke 
vseh so poskrbele, da je delo potekalo v 
prijetnem vzdušju. Med trgatvijo nas je s 
svojim obiskom prijetno počastil tudi žu-
pan Občine Ribnica Samo Pogorelc. 
Prejšnje leto je Ulčarjevo gostilno prevzel 
Ivanov drugi sin Aleš. Mladi mojster je 
poskrbel za okusno kulinarično ponudbo 
in s tem pobožal naše želodčke. Veselje 
ob uspešni trgatvi, prijetnem zaključku in 
dobri volji vseh udeleženih se je v družbi 
melodij in glasbe odvijalo še pozno v noč. 
Natanko mesec kasneje je sv. Martin op-
ravil svoje delo. Sok je spremenil v vino in 
spet smo se imeli v družbi trgačev luštno in 
fi no.

Polona Oražem 
Foto: Aleš Pelc
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Minuta spomina
Vsako leto se ljudje v jesenskih dneh spom-
nimo vseh tistih nam dragih, s katerimi smo 
ali so delili te kratke trenutke bivanja na tem 
svetu. 
Uvod v letošnje spominjanje je bil prihod 
skupine pevcev, članov MoPZ Radomlje, ki 
so prišli v Grčarice 16. oktobra 2019. Zapeli 
so v spomin in počastitev padlih borcev, med 
katerimi je tudi Maks Bizjak, čigar sin Saša je 
član tega zbora. To srečanje je sedaj postalo 
tradicionalno, saj prihajajo že vrsto let in smo 
že stkali prijateljske vezi. Tudi letos so zapeli 
nekaj pesmi, nato se nas je nekaj vaščanov, ki 
smo bili tam, še malo družilo ob pijači in peci-
vu, pa tudi skupaj smo zapeli še nekaj pesmi.
Spominska svečanost, posvečena spominu na 
vse mrtve v Grčaricah, je potekala 31. oktobra 
2019 ob 15. uri. Spremljalo nas je sivo, mrzlo 
vreme. A kljub vremenu se je na pokopališču 
zbralo lepo število ljudi in s tem naredilo ta 
spomin še mnogo bolj čustven. Spomina na 
mrtve in padle smo počastili tudi s kultur-
nim programom, v katerem so sodelovali MP 
Svoboda iz Kočevja ter recitatorke Jelka Do-
mevšček, Majda Rački in osnovnošolka Lia 
Rus. Govornica sem bila letos Irma Grbec.
V Ribnici, v gradu, pa je spominska slovesnost 
potekala 1. novembra 2019 ob 9. uri pri spo-

meniku padlim iz ribniške doline. Tudi tu je 
potekal kulturni program, govorec pa je bil 
Daniel Divjak, predsednik ZB za vrednote 
NOB Ribnica. V kulturnem programu sta 
doživeto recitirali Marjana Starc in Jelka Do-
mevšček, pridružila pa sem se jima še Irma 
Grbec, enako doživeto pa nam je zapel operni 
pevec Anton Habjan, ki ga je na harmoniki 
spremljal Jernej Jemec. Daniel Divjak je v svo-
jem govoru poudaril predvsem vrednoto upo-
ra ne glede na čas in dodal: »Danes slišimo, da 
je bil upor nesmiseln in da upor partizanov ni 
bil in ni vrednota. Ne moremo mimo, ne da bi 
se vprašali, kateri upor pa je vrednota. Mnogi 
novodobni zgodovinarji in njihovi somišlje-
niki danes povezujejo upor tudi z mrtvimi 
Slovenci v drugi svetovni vojni. Po njihovem 
mnenju bi morali počakati, kako se bo vojna 
razvijala, in potem pristopiti zmagovalni stra-
ni. Ker pa so se nekateri Slovenci uprli, so bili 
prisiljeni prej stopiti na stran močnejših. Kaj 
bi bilo z nami kot narodom, če ne bi bilo OF 
in zavednih ljudi, ki so za to, kar imamo danes, 
tudi umrli? Ne vemo, vendar pa smo lahko 
prepričani, da slovenskega naroda ne bi bilo 
več, da bi izgubili jezik in še marsikaj, pred-
vsem pa ne bi imeli niti možnosti boriti se za 
lastno državo, kot smo imeli to možnost leta 

1991, ko smo se Slovenci na volitvah in potem 
s puško v roki uprli in si želeli svojo lastno dr-
žavo. Kaj danes tudi to ni vrednota ali pa se 
tudi ena vrednota loči od druge vrednote? 
Res je od takrat minilo več desetletij in da-
nes se spopadamo z drugačnimi problemi. 
Predvsem gre za ekološko ogroženost zemlje. 
Desetletja nazaj smo s to zemljo ravnali zares 
grdo in sedaj bo ta naš planet izstavil račun. 
In glej, tu se je zbudila mladina pod vodstvom 
mlade Švedinje Grete Th unberg, ki želi, da 
ohranimo vsaj to, kar nam je od narave še 
ostalo. Uprla se je velikim multinacionalnim 
združbam, politikom, ki so pozabili na tiste, 
ki jih volijo, in za seboj potegnila veliko mla-
dih. Verjetno jih še ne slišijo dobro, a z vztraj-
nostjo in naraščanjem števila upornikov bodo 
morali tudi njim prisluhniti.«
Vsem nastopajočim se ob tej priložnosti prav 
lepo zahvaljujem za njihov prispevek na obeh 
spominskih slovesnostih, zahvala pa velja tudi 
praporščakinji Anici Mikulin, ki redno prihaja 
na te dogodke in s tem naredi spomin še bolj 
slovesen. 

Irma Grbec

Zven harmonike in večglasnega petja
Klub harmonikarjev Urška tradicionalno 
zadnjo nedeljo v oktobru organizira revijo 
domačih ansamblov, ki je letos potekala že 
sedemnajstič. Dogodek spada v sklop prazno-
vanja občinskega praznika sosednje občine, ki 

vstopa v 800-letnico prve pisne omembe ob-
čine Sodražica.
V Klubu harmonikarjev Urška se kalijo mladi 
po letih in mladi po srcu s širše ribniške doline 
in velikolaškega območja. Na koncertu tudi 

družno zaigrajo, a letos je orkester harmonik 
raje prepustil sodraški oder številnim gostu-
jočim ansamblom, vse od Notranjske, Do-
lenjske, Bele krajine, Gorenjske, Štajerske do 
Prekmurja. Predstavili so se: ansambel Meh 
Ekspres, ansambel Razgled, ansambel Ponos, 
Mladi Belokranjci, ansambel Tomaža Rota, 
ansambel Mladi Pomurci in ansambel Boršt. 
V večini so to mladi ansambli oziroma bolje 
rečeno mladi »muzikanti«, ki s srcem igrajo 
narodno zabavno glasbo in ohranjajo ljudsko 
izročilo, kar je lepo videti. Na odru smo sicer 
pogrešali domače ansamble, ki jih je bilo pred 
slabim desetletjem v ribniški dolini precej. Žal 
je trend v upadanju, zato upamo, da se bo zno-
va dvignil, saj ribniška dolina, sploh njen sod-
raški konec, velja za enega izmed najplodnej-
ših krajev v Sloveniji, kar zadeva glasbenike.
Željo po novih ansamblih je izrazil tudi pred-
sednik Kluba harmonikarjev Urška Franc Le-
sar, ki že snuje osemnajsto srečanje in se hkrati 
pripravlja na jubilejno dvajseto srečanje, na ka-
terem pravi, da bi bilo lepo, če bi zaigral vsaj en 
nov ansambel. Časa je dovolj, talentov pa tudi. 

Marko Modrej
Foto: Franc Lesar 
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Komu so »Grčarice in Konfin« v opomin?
V septembrski številki Rešeta je bil objavljen 
prispevek Irme Grbec »Spomini in opomi-
ni«, ki govori o slovesnosti v spomin na zma-
go partizanov nad plavogardisti v dneh od 8. 
do 10. septembra 1943 v Grčaricah, po kapitu-
laciji Italije. Odred Jugoslovanske vojske v do-
movini – JVvD oziroma plavogardistov je pri-
čakoval izkrcanje zahodnih zaveznikov na 
severnem Jadranu in tu čakal, da bi zavezni-
kom potem pomagal. ZBB za vrednote NOB 
Ribnica namreč vsako leto organizira slove-
snost v spomin na to zmago partizanov, čeprav 
je bila to zmaga bratomorna državljanska voj-
na, ki bi jo morali vsi le obžalovati. Komu je 
torej ZBB namenila opomin? Pričakoval sem, 
da bo temu »opominu« po več kot četrt stole-
tja samostojne in demokratične države le sledil 
odziv, ki bo podal drugačen pogled na dogod-
ke v Grčaricah, kot je ta, ki ga podaja ZBB že 
ves povojni čas in še dandanes. Žal sem se 
zmotil. Letos je bil na slovesnosti slavnostni 
govornik dr. Milna Brglez (SD), evropski po-
slanec. V svojem govoru je zopet zavajal in 
povsem zatajil revolucijo. Za osvežitev spomi-
na: partizani so lahko dosegli zmago nad Plavo 
gardo v utrjenih stavbah z debelimi zidovi šele, 
ko so pripeljali italijanske topove in privedli 
tudi topničarje kapitulirane italijanske vojske. 
Najprej uničenje Plave garde in nato še vaških 
straž in drugih protirevolucionarnih enot na 
Turjaku je bilo usodno, saj se je državljanska 
vojna potem še razmahnila. Ne pozabimo, da 
je partija kar med okupacijo, že leta 1941, spro-
žila revolucijo in so VOS in partizani likvidirali 
skoraj 900 nasprotnikov komunizma, to je po-
sameznikov in celih družin. Partija oziroma 
OF je res pozvala k uporu, a je priznala samo 
upor pod vodstvom OF, ki so jo vodili komu-
nisti, vsak drugačen odpor pa je bil že izdaja. 
Partizansko taktiko »napadi in se hitro umak-
ni« je potem drago plačalo nedolžno prebival-
stvo. Ne pozabimo, da je med vojno in vihro 
revolucije umrlo 100.000 prebivalcev Sloveni-
je in 7.800 okupatorjev zaradi partizanskega 
upora. Partija je vedela, da se ljudje redko pro-
stovoljno borijo samo za »višje cilje«, temveč 
za konkretne koristne pridobitve. Zato je šef 
OZNE Matija Maček partizanu Francu Fran-
tarju – Franti, ko se je ta vrnil iz Sovjetske zve-
ze, zabičal, da naj bo tiho o tem, kar je tam vi-
del, in da:»Če bi ljudem povedali, kako ljudje 
živijo v SZ, ne bi šel nihče v partizane.« To pove 
zelo veliko. Dr. Milan Brglez pa v govoru pravi: 
»Tuj okupator in domači pomagači so stregli po 
slovenskem narodnem telesu. Ni jim bilo mar za 
prihodnost našega naroda in ne za prihodnost 
našega jezika. Bitka v Grčaricah nam razlaga, da 
so mnogi za svobodo, demokracijo in druge ideale, 
ki jih živimo danes, bili pripravljeni dati svoje živ-
ljenje.« To ni res. Partizani so se borili pred-

vsem za cilje revolucije, vede ali nevede, nika-
kor pa ne za demokracijo. Sam Tito je rekel, da 
je pomembna zmaga nad Mihajlovićevo 
vojsko, četniki oziroma kraljevo vojsko v do-
movini, ki nam lahko prepreči po vojni prevze-
ti oblast. Vedel je, da naciste in fašiste lahko 
premagajo le zavezniki, ki so tehnološko moč-
ni in oboroženi. Zavezniki so dosegli zmago 
nad okupatorji in jih prisilili v podpis kapitula-
cije. Nikjer v Evropi partizani niso osvobodili 
svoje dežele, lahko so le pomagali zaveznikom 
k zmagi. Jugoslavijo je osvobajala kot zavezni-
ca pri nas le Rdeča armada. Ne pozabimo, da je 
nemški general Alexander Löhr, poveljnik tris-
totisočglave nemške vojske z jugovzhoda 
Evrope, v Topolšici še enkrat podpisal predajo, 
tokrat partizanom, a je to storil šele, ko je 
Nemčija že podpisala pravo kapitulacijo zave-
znikom. General je razpolagal z ogromno vo-
jaško močjo, s katero bi lahko poteptal vse na 
poti do Avstrije. Z lahkoto bi se prebil do bri-
tanske vojske, ki je prav takrat prišla do Celov-
ca, vendar je spoštoval odredbe v listini o kapi-
tulaciji in se je zato predal z vso nemško 
armado partizanom. Sovjetska zveza si je na-
mreč že med vojno v pogovorih na Jalti izbori-
la Jugoslavijo kot svojo interesno cono. Če tega 
ne bi dosegla, bi bila Jugoslavija potem interes-
na cona zahodnih zaveznikov, ki ne bi dovolili 
revolucije oziroma državljanske vojne, ne zma-
ge revolucionarnih partizanov in ne uvedbe 
enoumja po vzoru Stalinove Sovjetske zveze. 
Žal pa dr. Milan Brglez še vedno taji revolucijo 
in zavaja, češ da so protirevolucionarji bili po-
magači okupatorja in da so stregli po sloven-
skem narodnem telesu. To ni res. Protirevolu-
cionarjem je bilo zelo mar za prihodnost 
naroda in jezika, kar so dokazali tisti, ki so pre-
živeli državljansko vojno. Dr. Brglez še pravi: 
»Bitka v Grčaricah nam razlaga, da so mnogi za 
svobodo, demokracijo in druge ideale, ki jih živi-
mo danes, bili pripravljeni dati svoje življenje.« 
Ni res. Partizani se nikakor niso borili za de-
mokracijo, temveč za dosego oblasti po vzoru 
Sovjetske zveze, kar se je tudi zgodilo. Ne po-
zabimo tudi, da nedemokratični režim nikoli 
ne uvede demokracije, jo le dopusti. Na prvih 
demokratičnih volitvah smo se odpovedali 
enopartijskemu totalitarnemu režimu SFRJ in 
sprejeli demokracijo. V zadnjem Rešetu pa be-
rem še članek »14. veteranski pohod OZVVS 
Ribnica«, ki jo vodi kot predsednik Franc Mi-
helič, kjer piše, da je zgodovinar Primož Tanko 
pohodnikom predstavil boje partizanov s pla-
vogardisti. Berem predstavitev: »Slovenski 
četniki so bili pripadniki slovenskih četnikov, gve-
rilskih enot, ki so v drugi svetovni vojni nastale iz 
poražene jugoslovanske vojske in delovale v oku-
pirani Jugoslaviji. Slovenskim četnikom je povelje-
val Karel Novak, njegov nadrejeni pa je bil Draža 

Mihajlović, vodja jugoslovanskega četniškega gi-
banja. Partizani so četnike v Grčaricah odločilno 
porazili.« Mar so bili plavogardisti res gverilci, 
pa še izdajalci, da so bili pokončani v Grčari-
cah, Mozlju, Bavdlju in na Travni gori? Mar so 
bili privrženci plavogardistov, kot na primer 
akademik prof. Aleksander Bajt ter olimpionik 
in pravnik Leon Štukelj, res izdajalci naroda? 
Dr. Vinko Blaško, doktor prava, se je kot pro-
stovoljec priključil plavogardistom v Celju, 
potem ko se je vsa njegova družina pred vojno 
vrnila iz ZDA, da bi pomagala domovini. Mla-
di pravnik je končal v Bavdlju. Preživele plavo-
gardiste iz Grčaric so obsodili na kočevskem 
sodnem procesu na smrt ali pa usmrtili brez 
sodnega procesa, približno 40 plavogardistov 
pa so kar so s hladnim orožjem usmrtili na 
Travni gori. Dalje berem, da so pohodniki na-
daljevali proti Konfi nu. Zgodovinar P. Tanko 
je tudi tam podal obrazložitev dogodkov, in si-
cer da so iz Centralnih zaporov OZNE v Lju-
bljani 24. junija 1945 (po končani vojni, op. 
p.) odpeljali večje število vojnih ujetnikov in 
da so pričevanja prebivalcev Rakitnice nakazo-
vala, da so prav na ta dan v Breznu pri Konfi nu 
usmrtili večjo skupino ljudi, med njimi tudi 
ranjence in bolnike. Mar sta tudi to bila zmaga 
in opomin? Komu? Mar to ni bil zločin? V 
Mladini z dne 29. 9. 2006 berem: »V štirideset 
metrov globokem kraškem breznu pri Konfi nu 
blizu Grčaric naj bi bili posmrtni ostanki žrtev 
povojnih pobojev . Gre za enega najbolj nepred-
stavljivih zločinov. Skoraj dva meseca po koncu 
druge svetovne vojne so fante, nekateri med njimi 
so bili stari šele sedemnajst ali osemnajst let, vzeli 
iz bolnišnic, jih s kamioni odpeljali do brezna, po-
metali štirideset metrov globoko, zasuli s hlodovi-
no, nato pa brezno minirali, da bi tako za veko-
maj prikrili svoj zločin.« Po študiji dr. Lovra 
Šturma in dr. Blaža Ivanca, ki je objavljena v 
knjigi Brez milosti, so domnevne žrtve v tem 
breznu vojni ujetniki, ranjenci, bolniki in inva-
lidi, ki so se po koncu druge svetovne vojne 
zdravili v Splošni bolnišnici v Ljubljani. Pov-
sem verjetno je, da so vsaj nekatere v brezno 
zmetali žive in da so bili med ujetniki na kraju 
množičnega poboja ranjenci in invalidi. V 
članku iz leta 2017 z naslovom »Pokopali 
150 žrtev iz brezen pri Konfi nu 1 in 2« piše: 
»Na dolenjevaškem pokopališču na Vidmu 
so pokopali 150 žrtev iz brezen. Mrtvim so na 
ta način vrnili dostojanstvo in ime.« Mar tudi 
to ni bilo poznano ne pohodnikom ne zgodo-
vinarju? V Nedelu iz 29. julija 2000 berem izja-
vo Milana Kučana: »Povojni zunaj sodni po-
boji bodo v slovenskem zgodovinskem 
spominu zapisani kot moralni in pravni zlo-
čin«. Kdaj bo država prava to obravnavala, da 
se konča razkol naroda?

Franc Mihič, Ribnica



44 Rešeto – november 2019

IZ
 P

O
LI

TI
Č

N
IH

 K
R

O
G

O
V Le čevlje sodi naj Kopitar

Že od samega nastopa mandata novega žu-
pana Sama Pogorelca beremo ali poslušamo 
kritike, ki jih gospod Jože Tanko objavlja v ob-
činskem glasilu Rešeto, na radiu Univox ali na 
portalu Moja Dolenjska.
Nerazumljive so poteze ribniškega poslanca 
in podpredsednika DZ RS, od katerega bi se 
glede na njegov položaj utemeljeno pričako-
valo pomoč, nasvete in večji prispevek naši 
lokalni skupnosti s strani države. Namesto 
tega mesečno letijo same kritike, kar je morda 
posledica povolilne travme ali pa se je gospod 
Tanko postavil v vlogo sodnika oziroma re-
vizorja novemu županu.
Zadnji članek v oktobrskem izvodu Rešeto pa 
z neutemeljenimi navedbami terja odgovor na 
zapisane obtožbe, saj se gospod Tanko v pri-
spevku pod naslovom »Leta je skoraj konec, 
investicij pa malo« dobesedno norčuje iz 
novega župana in njegove ekipe, ki so jo obča-
ni legalno in z veliko večino izvolili na volitvah 
jeseni 2018, ne zavedajoč se, da s to potezo ne 
škodi samo sebi, temveč tudi svoji politični 
stranki SDS.
V dokaz tej trditvi povolilne travme je stavek, 
kjer gospoda Tanka zelo moti, da ima sedanji 
župan absolutno podporo v občinskem svetu, 
sam pa pozablja na svojo večinsko podporo v 
preteklem trikratnem mandatnem obdobju, 
kjer je imel v rokah škarje in platno. Sedaj s 
svojo kritiko želi od sedanje nove garniture še 
pred koncem enoletnega županovanja tisto, 
kar njemu ni uspelo v preteklih treh manda-
tih. Poudarja razliko med besedami in dejanji 
sedanjega župana, pozablja pa na razliko med 
besedami in dejanji v preteklem mandatnem 
obdobju, poudarja, kako bi moral biti sedanji 
župan kot gradbenik najmočnejši pri investici-
jah in pri črpanju evropskih sredstev, pozablja 
pa na svojo moč kot poslanec in podpredse-
dnik DZ RS, ki bi kot kompetentna osebnost 
lahko veliko pripomogel na področju črpanja 
državnih in evropskih sredstev. Gospod Tan-
ko pozablja da so potrebne idejne zasnove, 
projekti in zatem šele investicije, in hkrati po-
udarja, kako velike težave ima sedanji župan 
pri zatečenih projektih prejšnjega župana. Z 
zadnjo trditvijo se še kako strinjam, ker so bili 
predali z novimi projekti prazni.
Seveda so prav zaradi tega zamiki investicij 
neizbežni, ni pa treba čakati konca leta, da se 
bo pokazala dejanska učinkovitost dela nove-
ga župana, ker se ta kaže mesečno, občani jo 
opazijo, samo gospod Tanko ne.
Gospod Tanko na vso moč kritizira proračun 

in rebalans proračuna 2019 ter dejavnosti, ki 
bi jih morali začeti in izvesti že v preteklem 
mandatnem obdobju, pa so tu večni izgovori 
v obliki nasprotovanja takratne opozicije, ne 
navaja pa odhodkov v sedanjem in prihod-
njem proračunu, ki bodo šli za sanacijo po-
stavk slabo opravljenega minulega dela:
– stari vrtec: ob podiranju starega komple-

ksa se je zidani del objekta nezaščiten pre-
pustil vandalizmu in ropanju vodovodnih, 
elektro in ogrevalnih inštalacij, nezaščiten 
proti vremenskim razmeram, zato je se-
daj v stanju, ko se pojavlja dilema, ali ga 
je sploh mogoče obnoviti ali ga bo treba v 
celoti podreti;

– novi vrtec: pokazale so se izvajalske na-
pake in neizkoriščene bančne garancije, 
sanacija, ki bo fi nančno bremenila prora-
čun, pa je nujno potrebna: obnova tal v 
vrtcu, obnova terase, kjer se les »trstiči« 
in otroci prihajajo domov z iglicami v koži, 
sanacija prezračevanja v kuhinji vrtca zara-
di nevzdržnih delovnih pogojev ipd. – pa 
zato nihče ne odgovarja;

– problematika Glasbene šole Ribnica: 
tukajšnja agonija medsebojnega tožarjenja 
se vleče še iz preteklega mandata kot jara 
kača, epilog je neznan, sedanji župan pa 
odgovoren za razrešitev gordijskega vozla;

– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna 
Ribnica: prisotno je bilo pomanjkanje 
prostorov, zato je bila potrebna investicija 
pridobitve dveh novih učilnic, ene v sami 
šoli z ureditvijo sanitarij in druge v špor-
tnem centru;

– prostorska stiska v vrtcu: kljub novemu 
vrtcu je bilo treba urediti dodatne bivalne 
prostore v enoti Dolenja vas, mizerno pa 
je to, da se bo lahko ponovno pojavila ča-
kalna vrsta za vrtec. Morda je v preteklosti 
prevladovala miselnost minulega mandata, 
da bo rodnost v občini upadla;

– preveč let je bilo izgubljenih, ko se je prip-
ravljalo na izvedbo čistilne naprave in 
kanalizacijski sistem v Dolenji vasi, ki 
bi se po evropski direktivi morala začeti že 
zdavnaj, izdelanih je bil tudi več študij, pa 
vendar se z deli v preteklem mandatu sploh 
še ni začelo, kritike pa se sedaj novemu žu-
panu kar stopnjujejo;

– projekt SORIKO: projekt je v zaključni 
fazi, imamo pa zaselke v občini (Slemena, 
Sv. Gregor, Poljane) brez vodovodnega 
omrežja, ponekod je vodovodno omrežje 
še vedno z azbestno inštalacijo.

Vse te pretekle napake so padle na pleča in v 
reševanje sedanjemu županu.
Gospoda Tanka zelo moti tudi občinska 
uprava – na sejah odbora in občinskega sveta 
stalno poudarja nedelovanje uprave, pojav 
konfl iktov interesov in nova zaposlovanja. 
Pri tem ga sprašujem, zakaj ga kar naenkrat 
moti občinska uprava, s katero sta on in nje-
gov strankarski kolega preživljala več manda-
tov, prav tako jo od vseh najbolj pozna, pa ni 
nič ukrepal, sedaj ko je v sprejemu Odlok o 
organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave za njeno drugačno delovanje, večjo 
dostopnost za občane in načrtovane zapo-
slitve za konkretna področja, pa je vse naro-
be in potratno z velikimi stroški, in to skrbi 
predstavnika zakonodajne oblasti, ki zase na 
državnem nivoju predlaga številne privilegi-
je. Ne navaja pa kadrovske podhranjenosti, 
vrzeli potrebnega kadra in sprostitve plačnih 
razredov, ki jih je sindikat javnih delavcev iz-
posloval z Vlado RS.
Gospoda Tanka zelo moti postavka »traj-
nostna mobilnost in turizem«, ki je iz-
postavljena zelo provokativno in prikazana 
kot izredno potratna – ta odgovor prepuš-
čam novemu županu kot idejnemu vodji. 
Resda je to nova, vendar že vpeljana praksa v 
drugih občinah, a za našega poslanca očitno 
moteča. Sem pa mnenja, da bi se tudi on sam 
lahko enkrat usedel na kolo in se popeljal po 
ribniški dolini – morda bi celo opazil, kaj vse 
novega je bilo narejeno v tem letu. Zaničljivo 
predlaga uporabo »biciklov« za občinsko 
upravo, njegova strankarska kolegica pa na 
družabnem omrežju krivi »občinarje« za 
slabo zalivanje mariborske trte v gradu, ki je 
začela veneti, ne ve pa, da je jesen in da v tem 
letnem času listje veni in odpada.
Gospoda Tanka zelo muči povečevanje vese-
ličnega dela proračuna, kot so lučke, priredi-
tve in druge malenkosti, pozablja pa na obča-
ne, ki si tovrstne malenkosti zaslužijo, da se 
imajo kje zabavati – Ribnica se s tem prebuja 
iz mrtvila zaspanosti.
Najbolj mizerna pa je izjava, da se ob vseh 
luksuzih ni prisluhnilo pobudi SDS, da bi 
se podražitev ure storitve nege na domu 
starejših občanov za 0,50 EUR pokrila iz 
občinskega proračuna, ki že tako pokriva 
večji del sredstev. Ta trditev ne drži, saj ura-
dnega predloga s strani SDS ni bilo, ampak 
je to tik pred glasovanjem predlagal gospod 
Tanko osebno, predlog podražitve pa je po-
dal CSD Ribnica. Gospod Tanko se spušča 
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na nivo zelo občutljive problematike in hoče 
biti za vrednost ene kave v točilnici DZ RS 
socialno čuteč na eni strani, na drugi pa v DZ 
RS predlaga predloge, ki jih morajo kasneje 
pod pritiskom medijev in javnosti izglasovati 
proti samim sebi. Poudarja mukotrpen na-
kup vozila za izvajanje dejavnosti pomoči na 
domu v minulih mandatih, ne navaja pa na-
črtovanega nakupa novega vozila v sedanjem 
mandatu. Tipični politični populizem, ni kaj!
Glede komunalnega urejanja Obrtne cone 
Ugar naj gospodu Tanku pojasnim, da je 
pristojno ministrstvo spremenilo kazalni-
ke, ki so bili najprej pogojeni z oceno novih 
delovnih mest, zatem pa s površino novih 
zazidanih zemljišč. Dodatno breme je bila 
pridobitev pozitivne izjave Direkcije RS za 
vode na projektno nalogo. Posledično se je 
začetek investicije premaknil v leto 2020, pri 
čemer pa je treba izpostaviti, da je zaključek 
investicije ostal nespremenjen, torej v letu 
2020. Bilo pa je potrebno veliko truda in 
angažiranja novega župana na ministrstvih, 
kar bi bilo opravljeno mnogo lažje, če bi bili 
volja in ponujena pomoč s strani poslanca, 
ki so ga izvolili tudi občani Občine Ribnica. 
Smiselno bi bilo omeniti, da je gospod Tan-
ko pred in po volitvah na radiu Univox razla-
gal, kakšno lahko delo bo imel župan, saj ima 
pridobljen sklep o sofi nanciranju za Obrtno 
cono Ugar – te navedbe so bile vseskozi ne-
točne in zavajajoče. Kje je ta sklep? Rad po-
udarja, da gre za projekt bivšega župana, pa 
dlje od prijave ni prišlo.
In nazadnje gospod Tanko na široko omenja 
»biser« pod imenom IDEAL center. Morda 
pozablja, da nekdanji objekt pod imenom 

Dom JNA stoji že od slovenske osamosvoji-
tve in ga je kot biser prevzela ena druga ob-
činska oblast. Zasebni sektor ga je spremenil 
v trgovski center IDEAL, potem pa je objekt 
odšel v pozabo in ga je načel zob časa. Da-
nes pa imamo, kar imamo. Gospoda Tanka 
zato sprašujem, zakaj vsega tega, kar se zdaj 
navaja in predlaga zdajšnjemu županu, niso 
uspeli urediti v njihovem dolgem mandat-
nem obdobju, ko so imeli škarje in platno v 
svojih rokah, zakaj ni bilo že prej postavlje-
nega mnenja glede določitve interesa občine, 
določitve vsebine in še marsičesa drugega, 
preden je objekt prešel v tako klavrno stanje, 
in kje so tisti idejni osnutki in omenjani pro-
jekti, s katerimi se je hvalil prek družbenega 
omrežja v predvolilnem obdobju, ob pri-
mopredaji pa teh dokumentov ni bilo. Ali so 
vse odnesli s seboj? Zakaj celotno breme pre-
tekle neuspešne realizacije ali rešitve IDEAL 
centra sedaj tako povzdignjeno prenaša na 
odgovornost novega župana?
Sedanji župan res razmišlja o raznih možnih 
idejah in predlogih, razmišlja tudi o zaseb-
nem partnerstvu, ne drži pa trditev, da župan 
že ve, da bo zraven točno določeni zasebni 
partner, kar je zgolj natolcevanje gospoda 
Tanka in degradacija sedanjega župana. Gos-
pod Tanko bi moral biti kot bivši župan ter 
sedanji poslanec in podpredsednik DZ RS 
in ne nazadnje kot občan zadovoljen, da se 
IDEAL center ( JNA) premika iz mrtve toč-
ke in da se iščejo rešitve tudi z javno-zaseb-
nim partnerstvom, kar ne nazadnje podpira 
tudi Evropska unija (z boljšim in ugodnejšim 
sofi nanciranjem). A žal njegovo razmišljanje 
v prejšnji številki Rešeta dokazuje ravno na-

sprotno. Gospod Tanko je celo užaljen, da se 
iščejo rešitve. Ali mu je res toliko mar za to 
Ribnico?
Vse podrobnejše odgovore prepuščam pere-
su župana Sama Pogorelca, ki je bolj kompe-
tenten za podajanje podrobnejših informacij. 
Seveda je za pričakovati tudi večno repliko 
gospoda Tanka, s katerim ne nameravam več 
polemizirati, ne obžalujem pa, da sem moral 
napisati tako oster odgovor, prvenstveno kot 
nasprotovanje nekorektnemu članku z nje-
gove strani, v podporo novemu županu in 
njegovemu delovnemu trudu, zaščiti Liste 
Sama Pogorelca za napredno Ribnico, ki 
jih stalno omenja kot mlade in neizkušene, in 
ne nazadnje v obrazložitev in utemeljitev ob-
čanom ter mlajši generaciji, ki ima nekoliko 
drugačne in  naprednejše poglede na razvoj 
in perspektivo občine Ribnica.
Za zaključek pa dve zanimivi misli. Prva je 
misel znanega igralca Morgana Freemana, ki 
pravi: »Za nekoga lahko narediš 99 stva-
ri in vse, kar si bo zapomnil, bo tista ena 
stvar, ki je nisi naredil.« Druga pa je ljud-
ska: »Tisti, ki mora nekoga ponižati, da 
bi sebe povzdignil, je zelo »bogi«!« Obe 
misli naj bosta gospodu Tanku v razmislek.

Vojko Štanfelj,
vodja svetniške skupine LSP

pri Občinskem svetu Ribnica

ZB ZA VREDNOTE NOB 
RIBNICA

OBČINA RIBNICA

Vljudno vas vabimo v soboto, 
7. decembra 2019, 

ob 11. uri v Makoše 
na spominsko svečanost in 

odkritje informativne table ob 
75-letnici padca ameriškega 

letala B-24 Liberator 42-52501, 
ki je padlo v bližini vasi Makoše.

Slavnostni govornik bo 
dr. BOŽIDAR FLAJŠMAN.

Spominski dogodek bomo obeležili 
s kulturnim programom pod vodstvom 

gospe Irme Grbec in s sodelovanjem 
pripadnikov Slovenske vojske.

                               
                                

                                  
 

                                                
  

 

  Vljudno vabljeni!! 
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Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica

V A B I

na božično-novoletno prireditev 
OTROCI ZA OTROKE,

ki bo v ponedeljek, 23. 12. 2019, ob 18. uri v
ŠC Ribnica.

Na prireditvi bomo obeležili dan samostojnosti in enotnosti.
Prireditev bo imela tudi dobrodelni značaj, saj bomo zbirali sredstva za Šolski sklad, 

s katerimi pomagamo socialno šibkim učencem.
Veseli bomo vašega obiska. 

Vljudno vabljeni!

Kriza vodenja vlade
Razpoke v vladni ekipi so čedalje večje. Ni jih povzročila samo pom-
pozna naznanitev poslancev Levice, da ne bodo več zagotavljali glaso-
valne podpore vladi, čedalje bolj vidna in večja postajajo tudi nesoglas-
ja med preostalimi strankami koalicije. 
To je dobro vidno predvsem na kadrovskem področju. V zadnjih mese-
cih so se zamenjale uprave v najpomembnejših upravljavcih državnega 
premoženja – v SDH-ju, v Telekomu se bo v dveh mesecih že drugič 
spremenilo vodstvo, čez noč je padlo vodstvo Petrola. Klani vladnih 
strank se obdelujejo prek svojih medijev, predsednik vlade Marjan Ša-
rec pa se dela nevednega in neobveščenega. 
Predsednik vlade že dlje časa v svoji ministrski ekipi nima tudi mini-
stra, ki bi se ukvarjal s črpanjem evropskih sredstev. V petih letih smo 
počrpali samo za nekaj nad 800 milijonov evrov nepovratnih razvojnih 
sredstev, na računih v Bruslju jih je na razpolago še 2,1 milijarde, časa 
pa samo še dve leti. To je znak, da vladni sistem ne deluje. A kako naj 
deluje, če vladne stranke niso sposobne niti nadomestiti odstopljenega 
ministra Iztoka Purića. To kaže, da je kadrovski bazen te koalicije že 
precej prazen, da ni več voljnih, ki bi želeli prevzeti ministrsko funkcijo. 
Še posebej pri SAB, ki ji ta resor pripada. 
In medtem ko ta denar leži neporabljen na računih v Bruslju, vlada zav-
rača številne zakone, ki jih vlagamo poslanci SDS, s katerimi predla-
gamo izboljšave na mnogih področjih, od cest do davčnih in socialnih 
politik. Več ali manj vsakič se vlada v svojem stališču izgovarja na po-
manjkanje denarja, da viri niso zagotovljeni. Razumi, kdor more. Je pa 
res, da se bruseljski denar zaradi nadzorov precej težje pere kot tisti, 
ki ga vlada prek davkov, prispevkov in drugih dajatev potegne iz naših 
žepov.
Preiskovalni in sodni organi, del teh je podrejen vladi, le stežka sprožijo 
kakšen kazenski proces. Če ga že, pa se za tiste, za katere se iz aviona 
vidi, da so storili huda kazniva dejanja v bankah, gospodarstvu, zdra-
vstvu in drugod, ti procesi praviloma zmagovito končajo. Za nagrado 
jih vlada še imenuje v nadzorne svete ali uprave družb tako imenovane 
državne srebrnine.

Vlada Marjana Šarca, ki nikakor ne najde sredstev za resno izboljšanje 
sociale, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, denarja za mlade ali ostarele, 
pa je z lahkoto v proračunu za prihodnje leto rezervirala več kot 180 
milijonov evrov za ukvarjanje s podnebnimi spremembami. Nekaj po-
dobnega je predvidela tudi za leto 2021. Dodatno so razmere politično 
pogreli še socialni demokrati, ki so v svoji preobrazbeni vnemi na ne-
davnem kongresu v Velenju sklenili, da njihova rdeča postane zelena in 
da predlagajo, da bi v Sloveniji razglasili podnebno krizo. In to potem, 
ko so izsilili in izpeljali gradnjo enega izmed največjih onesnaževalcev 
v državi, TEŠ6.
Ko se aktualna oblast od realnih problemov ljudi in države spravi na 
imaginarna področja, je jasno, da je oblast v krizi. Neotipljivi »zunanji 
sovražnik« (podnebne spremembe) je izbran in vse aktivnosti je treba 
vsaj srednjeročno usmeriti v nov svetovni izziv, na katerega Slovenija 
nima prav nikakršnega vpliva. A to je naša realnost. Levičarji so vedno 
hlepeli za ideali, ki jih ni bilo mogoče prav nikjer uresničiti, vmes pa so 
s parolami in aktivizmom duhovno in fi nančno izčrpavali in uničevali 
svoj lastni narod. Nadzora nad porabo sredstev za svetle cilje tega nove-
ga projekta praktično ne bo.
Namesto da bi se Šarčeva vladna ekipa zagrizla v varovanje meje, prek 
katere vsak teden nezakonito vdre na stotine ilegalcev, ki ogrožajo var-
nost ljudi in njihovega premoženja, ali da bi poskrbela za zamenjavo 
odstopljenega ministra, da bi počrpali še preostalih 2,1 milijarde evrov 
(kar predstavlja 20 % državnega proračuna), naj bi se strateško posveti-
la podnebnim spremembam. 
Pa sovražnemu govoru. Bog ne daj, da bi jih kdo pokritiziral, pokazal na 
njihovo hipokrizijo, sprenevedanje, laži itd. Tega bodo takoj »skensla-
li« s socialnih omrežij, mu vzeli pravico do govora, ga spravili na sodi-
šča ter na tak ali drugačen način onemogočali njega in njegove bližnje.
Medtem pa njihovi, na primer »lepa« Nataša Hribar, prijateljica pred-
sednika vlade, zlahka in mimo utečenih postopkov postane agentka v 
obveščevalni službi. Pa tudi za druge »zaslužne« osebe ni prav nobe-
nih težav, ne z zaposlitvijo ne s poslom.

Jože Tanko, 
poslanec SDS in podpredsednik DZ RS
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Nezrelost in nespoštljivost
Za uvod najprej kratko pojasnilo. Več oseb 
me je že vprašalo, zakaj pred začetkom ribni-
škega sejma nisem prišel na županov sprejem 
povabljenih gostov v Miklovo hišo. Nekateri 
so mi ob tem še povedali, da naj bi sekretar 
Obrtno-podjetniške zbornice Ribnica Pavel 
Hočevar na tem sprejemu še spraševal, kje je 
ribniški poslanec ( Jože Tanko).
No, na ta sprejem me ni bilo zato, ker me žu-
pan Samo Pogorelc nanj ni povabil. Kot ob-
činskemu svetniku (ne kot poslancu ali kot 
podpredsedniku državnega zbora) mi je bilo 
občinsko povabilo poslano na domači naslov 
za ob 10. uri. Ob 10. uri, ko je bil sprevod 
že mimo in so bili že vsi povabljeni zbrani na 
slavnostni tribuni, torej tik pred govori, sem 
tudi prišel. Vsaj še eden izmed vabljenih go-
stov, ki je v Ribnici zaradi besednega napada 
predsednika vlade Marjana Šarca nanj postal 
slaven v zadnjih dneh, je dobil podobno va-
bilo. 
Sicer se je v zadnjem letu na obiskih v Rib-
nici zvrstilo kar nekaj pomembnih politikov. 
Poleg predsednika vlade je prišla na obisk 
ministrica za infrastrukturo mag. Alenka 
Bratušek, pa minister za kulturo mag. Zoran 
Poznič, na obisku je bil tudi predsednik dr-
žavnega zbora mag. Dejan Židan, najbrž pa 
tudi še kakšen državni sekretar ali drug dr-
žavni uradnik. Predpostavljam, da je župan 
prav tako opravil več obiskov na ministrstvih 
in drugih institucijah v Ljubljani. Morda se 
je srečal tudi z ministrom za zdravje Alešem 
Šabedrom, kdo ve. Omenjeno je bilo, da se 
bo. Kot razberem iz medijev, so na teh ses-
tankih pretresali občinske projekte. 
Sicer o niti enem izmed teh sestankov nisem 
bil obveščen, kaj šele, da bi bil na katerega iz-
med njih povabljen, a me to sploh ne moti. 
Župan je pač ocenil, da sam lahko stori več 
in bolje. 
A problem nastane, ko župan javnosti raz-
laga, da mu nisem ponudil »roke«, in se v 
obrambi svojih pogovornih ali pogajalskih 
neuspehov javno sprašuje, kaj sem naredil za 
Ribnico. Ni edini, ki postavlja to vprašanje. 
Na avgustovskem razgovoru na občini, na 
katerega s(m)o bili povabljeni več ali manj 
vsi lokalni akterji, ta je pa tudi edini, na kate-
rega sem bil povabljen, je to navrgel tudi Pa-
vel Hočevar, sekretar OPZ Ribnica. Še prej, 
pred parlamentarnimi volitvami, pa je v ime-
nu anonimnih (so)podpisnikov v Krošnjarju 
to vprašanje sprožil Slavko Rus. Ker je moje 

javno delovanje za nekatere precej nevidno, 
bom morda o mojem delu župana in poslan-
ca tudi kaj napisal.
Sicer pa bi ti sestanki župana Sama Pogorel-
ca morali obroditi sadove. Poleg predvolilnih 
županovih obljub volivcem bi tudi rezultati 
teh pogovorov morali najti mesto v proraču-
nih občine, če drugje ne, pa vsaj v petletnih 
načrtih investicij (NRP-jih) za prihodnja 
leta. Žal so proračuni čedalje skromnejši, za 
leto 2021 je ta za približno 1,3 milijona evrov 
nižji od letošnjega (2019), močno pa pada 
tudi delež državnih in evropskih sredstev.
Tudi letos sem za obravnavo državnih pro-
računov vložil več kot deset amandmajev, 
večina je povezanih z našim okoljem. Vlada 
in poslanci koalicije, kot je to običaj že od 
Pahorjeve vlade (od leta 2008) dalje, v celoti 
zavračajo vse amandmaje opozicije, a to ne 
pomeni, da se za naše področje prenehamo 
boriti. Slej ko prej se vztrajnost izplača, na 
tak ali drugačen način le pride do premika.   
Na zadnji seji občinskega sveta sem župano-
vi ekipi predal spisek vloženih amandmajev 
SDS-a k državnima proračunoma za leti 
2020 in 2021, pri čemer sem posebej označil 
tiste, ki sem jih predlagal sam, in predlagal 
županu, naj se obrne na vplivne politične 
osebnosti, ki jih je gostil v Ribnici, za pod-
poro. Ko bo ta članek objavljen, bo že jasno, 
ali bo kakšen izmed predlaganih investicij-
skih amandmajev za Ribnico in njeno širše 
območje sprejet. Seveda bo to odvisno tako 
od aktivnosti župana kot od vpliva državne-
ga sekretarja Franca Vesela, tako v kabinetu 
predsednika vlade kot v koaliciji. Upam, da 
je vsaj pol toliko vpliven kot dr. Damir Čr-
nčec. Če ne bo sprejet noben amandma, bo 
treba počakati rebalanse državnih proraču-
nov in se boriti naprej. 
Sicer pa sem za pomoč Ribnici in okoli-
ci vedno na razpolago. Če župan oceni, da 
potrebuje mojo pomoč pri razgovorih na 
ministrstvih ali z ministrstvi in drugimi dr-
žavnimi institucijami, se lahko obrne name. 
V prvem letu njegovega mandata me očitno 
ni potreboval. Roka je ponujena. Za Ribnico 
gre. 
Vsekakor pa ni prav nobene potrebe, sploh 
pa je nezrelo in nespoštljivo, da se me na 
razgovore niti ne povabi, potem pa mi krog 
ljudi, ki oblikuje tak pristop, še podtika ne-
sodelovanje.
Napuh, ignoranca in podtikanja lahko krat-

koročno zadovoljijo kakšne namene posa-
meznikov, nikakor pa niso prava pot do sku-
pnega uspeha.

Jože Tanko, 
poslanec SDS in podpredsednik DZ RS

Turistično društvo Grmada

vabi 25. decembra 2019 na jubilejni 
20. božični pohod na Grmado.

Zborno mesto in prijava: 
Osnovna šola na Velikih Poljanah 

ob 18. uri, odhod ob 18.30.
Pohodnina: 5 EUR, 

za otroke do 12. leta 2 EUR.
Tisti, ki ste se že udeležili prejšnjih 

pohodov, prinesite s seboj kontrolni 
kartonček. Pohod izvedemo ob vsakem 

vremenu. Ne pozabite na primerno 
opremo in baklo ali svetilko!

Program sofi nancira Občina Ribnica 
prek razpisa za turizem.

Vabljeni!
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TI Mnogim si bil spremstvo 
na njihovi zadnji poti, 
tokrat te mi spremljamo 
na tvoji.

Tiho in preprosto je bilo tvoje življenje,
pridne in delovne tvoje roke,
tiho so se poslovile,
do sodnega dne.

Tvoje srce je omagalo,
tvoj dih in glas harmonike sta zastala,
a spomin nate in tvoje pesmi
bo za vedno ostal.

Tudi meč svoj tok izje in
razum duha utrudi;
in utrudi se srce in življenje tudi ... 
                                           (Byron)

ZAHVALA
ob zadnjem slovesu očeta in dedija

FILIPA ŠTUPICE
(1932–2019)
iz Hrovače 20

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečeno 
sožalje.
Hvala za vse osebju DSO Ribnica, še posebej Damjani za podporo na 
njegovi zadnji poti. 
Hvala tudi pogrebnemu podjetju, župniku mag. Antonu Berčanu in 
pevcem za lepo opravljen obred.

Počivaj v miru!

ŽALUJOČI: VSI NJEGOVI

ZAHVALA
ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, tasta, brata in strica

MARKA TOMŠIČA
(1949–2019)
iz Goriče vasi

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih življenja. 
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga še zadnjič obiskali v 
poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče ter ga množično pospremili 
na poslednji poti. Hvala gospe Grbec za čutno opravljen obred 
slovesa, pevcem za odpete pesmi, Komunali Ribnica za organizacijo 
pogreba in PGD Goriča vas za izkazano spoštovanje. Zahvala velja 
tudi dr. Rako, medicinskemu osebju in patronažni službi ZD Ribnica, 
dr. Unk in medicinskemu osebju Onkološkega inštituta Ljubljana za 
vso zdravniško pomoč.
Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo ostali 
živi in večni.

VSI NJEGOVI

ZAHVALA
ob boleči izgubi mamice, babice, tašče, tete in svakinje

RENATE ORAŽEM, ROJ. ANDRIĆ
(1951–2019)

iz Prigorice 

Ob nepričakovani izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, medgeneracijskemu društvu – 
skupini Lučke in njenim sošolkam za izrečena sožalja, besede tolažbe, 
podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebna hvala Klaudiji, Angelci, Mariji, teti Marici in sestrični 
Mirjam z družinami za vso pomoč v najtežjih trenutkih. Hvala 
sosedom, ki so bili pogrebci, župniku Alešu Pečaverju, pevcem PZ 
Lončar, trobentaču in Komunali Ribnica za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost. 

ŽALUJOČI: SINOVA OLIVER IN ROMAN Z DRUŽINAMA

26. oktobra 2019 je izgubil bitko s težko boleznijo in 
zaključil svoj življenjski krog mož, ati in dedek 

DARKO DIVJAK

Na njegovo željo smo ga pokopali v ožjem družinskem krogu na 
pokopališču v Hrovači. 
Hvala vsem, ki ste bili njegovi prijatelji in ste delili z njim svojo družbo 
in besedo. Hvala tudi vsem za izrečeno ustno ali pisno sožalje. Zelo 
ga pogrešamo.

VSI NJEGOVI
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Kogar imaš rad nikoli ne umre,
le daleč je ...

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal!

ZAHVALA

BOJAN TEKAVEC

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečene tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi 
pevcem, Komunali Ribnica in gospodu župniku Alešu Pečavarju za 
lepo opravljen mašni obred.

ŽALUJOČI: VSI NJEGOVI

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, dragega ata in dedija

STANETA ČEŠARKA
(3. 5. 1935–12. 11. 2019)

iz Dolenje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
za podarjene sveče, cvetje in izrečena sožalja. Prav tako iskrena hvala 
gospodu župniku za opravljen obred, ZD Ribnica in CSD Ribnica za 
pomoč v času njegove bolezni, pevcem za zapete pesmi in trobentaču 
za zaigrano pesem. Zahvaljujemo se tudi Komunali Ribnica in 
pogrebnemu zavodu AVE. Iskrena hvala pa tudi naši Janji za besede 
ob atovem slovesu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Naj počiva v miru!

ŽALUJOČI: ŽENA, 
SINOVA STANE IN ROMAN Z DRUŽINAMA
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OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA RIBNICA

Društvo invalidov Ribnica vabi 
vse svoje člane 7. 12. 2019 na celodnevno 

kopanje v Hotelu Delfi n v Izoli, 
pri čemer bo stroške prevoza in 

kopalne karte krilo društvo, 
kosilo pa je ob predhodni prijavi 

samoplačniško. 
Avgusta 2020 pa Društvo invalidov 

Ribnica vabi na sedemdnevno 
letovanje po Jadranu (Hrvaška).

Prijave sprejemamo 
v pisarni društva v času uradnih ur 

(ponedeljek in petek od 9.00 do 11.00), 
po telefonu na številkah 01/83-61-169 in 

070/688-811 ali 
e-pošti: di.ribnica@gmail.com. 

Rok prijave za letovanje na morju je 
28. 12. 2019.

Vljudno vabljeni!

Društvo invalidov Ribnica

ZAHVALA

V sredo, 6. 11. 2019, se mi je vžgal osebni 
avtomobil Seat Ibiza. Avto je zagorel v 
trenutku, ko sem vstopila v SKB banko 
v Ribnici. Zahvaljujem se vsem, ki so 
sodelovali pri gašenju požara. To so bili 
gospod iz SKB banke Tomaž Levstek, 
neznani mimoidoči gospod in natakarica 
iz lokala Kavabar Čiček, ki je tudi obvestila 
gasilce. Zaradi hitre pomoči ni prišlo do 
hujše katastrofe. Nazadnje se zahvaljujem 
še gasilcem PGD RIBNICA, ki so požar 
do konca pogasili. Hvala vsem! 

Angela Klun iz Žlebiča

Društvo upokojencev 
Ribnica vabi!

Vse naše članice in člane vabimo 
na prednovoletno srečanje 

z upokojenci iz Velikih Lašč, 
ki bo v soboto, 14. 12. 2019, 

z začetkom ob 16. uri 
v prostorih Gostišča Pugelj.

Vabimo vas tudi na zimsko letovanje v 
Hotel Delfi n v Izoli, kamor se bomo iz 

Ribnice odpravili 1. 2. 2020. 
Za sedemdnevni oddih se prijavite čim 

prej, ker imamo na razpolago samo 
15 dvoposteljnih sob.

Kontaktna mobilna številka: 
031/792-694. 

Za oba dogodka je zadnji rok 
9. 12. 2019.

Upravni odbor 
Društva upokojencev Ribnica

KRVODAJALSKA AKCIJA

Območno združenje 
Rdečega križa Ribnica v sodelovanju z 

Zavodom za transfuzijsko 
medicino Ljubljana organizira 

krvodajalsko akcijo, ki bo potekala 
v ponedeljek, 2. decembra, 

in v torek, 3. decembra 2019, 
v TVD Partizan med 7.00 in 13.00.

Vabimo vse redne krvodajalke in 
krvodajalce v starosti od 18 do 65 let 

ter vse tiste, ki se boste za to plemenito 
in humano dejanje odločili prvič, 

da se udeležite krvodajalske akcije.

S seboj obvezno prinesite veljaven osebni 
dokument, ki vsebuje tudi fotografi jo!

DAJEM KRI – REŠUJEM ŽIVLJENJA. 

Vljudno vabljeni!

Vabilo Društva 
invalidov RibnicaO
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VE
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ZDRA VSTVENI DOM 
DR. JANEZA ORA ŽMA 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, 

6. 1. 2020, ob 18. uri 
v 1. nadstropju ZD Ribnica.

Teme in termini so objavljeni 
na spletni strani www.zdribnica.si. 

Prijave niso potrebne.
Dodatne informacije so na voljo 

na mobilni številki: 
031/342-819 (Maja Žagar, dipl. babica) 

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

Lepo vabljeni!

Kaj lahko pričakujete od vadbe 
ZDRA VA HRBTENICA IN SKLEPI? 

– Seznanili se boste s pogostimi vzroki za 
težave s hrbtenico, se naučili vzravnane 
in pravilne drže, tudi pri usedanju, vsta-
janju, sproščanju, raztezanju.

– Okrepili boste hrbtne in trebušne miši-
ce, ki prav tako vplivajo na telesno držo.

– Razgibali si boste sklepe hrbtenice in 
okončin.

– Izvajali boste pravilno dihanje.
– Naučili se boste pravilnega dviganja in 

spuščanja bremen, aktivnega stanja in 
sedenja ter pravilne hoje.

– Raztegnili in sprostili se boste ter tako 
čutili manj bolečin.

– Seznanili se boste s pogostimi napaka-
mi pri izvajanju športnih aktivnosti.

– Pozorni boste na stanje telesa v stresu, 
čustveno obremenjujočih situacijah, 
pri dolgem sedenju, vožnji avta.

– Povezali se boste s seboj in svojim tele-
som ter okrepili življenjske moči.

Informacije in VPIS na: 
041/397-789; 
FB: Rekreacijski klub Ribnica; 
e-naslov: rekreacijski klub@gmail.com; 
spletni naslov: 
www.rekreacijskiklubribnica.si.






