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Slavnostna prireditev ob 20. obletnici Društva mažoret in plesalcev Ribnica
Foto: Boštjan Podlogar
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- februar 2020 -

31. 1.  RIBNIŠKA  INFORMATIVA ZA DIJAKE
ob 18. uri Prostori Ribniškega študentskega kluba, Obrtna cona Ugar 11
31. 1.  OBČNI ZBOR ČLANOV PD RIBNICA
ob 18. uri Gostilna Andoljšek v Hrovači
1. 2.  OTROŠKA  PREDSTAVA MUCA COPATARICA
ob 10. uri TVD Partizan
1. 2.  GLEDALIŠKA  PREDSTAVA ŠČUKE PA NI
ob 19. uri TVD Partizan
1. 2.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : RD BUTAN PLIN IZOLA
ob 19. uri Športni center Ribnica
1. 2.  TEČAJ V DRUŽABNIH PLESIH (ZAČETEK) 
 POD VODSTVOM ALJOŠE KOŠOROKA 
ob 19. uri Dvorana DC–16 Ribnica
5. 2.  POP UP večer – PRODAJNO PREDSTAVITVENI 
 VEČER ROKODELCEV Z RA ZSTAVE (ZA)KA J 
 DELAŠ?
ob 18. uri Rokodelski center Ribnica
6. 2.  PRA VLJIČNE URE
ob 16.30 in 18. uri Knjižnica Miklova hiša
6. 2.  NAVKLJUB VSEMU … LJUBEZEN. PRIREDITEV V 
 POČASTITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA 
 PRA ZNIKA .
ob 18. uri TVD Partizan
7. 2.  OGLED POHIŠTVENE ZBIRKE DRUŽINE RUDEŽ 
 IN PRIKA Z OBNOVE Z RESTAVRA TORJEM 
 ROMANOM ZUPANČIČEM
ob 17. uri Na razstavi, Ribniški grad
7. 2.  PROSLAVA TD GRMADA IN POŠ SUŠJE OB 
 KULTURNEM PRA ZNIKU, slavnostni govornik 
 domoznanec in bibliotekar Domen Češarek
ob 18. uri Nova dvorana gasilskega doma na Velikih Poljanah
8. 2.  SRECANJE Z ROKODELI V ROKODELSKI 
 DELAVNICI IN OGLED RA ZSTAV:
 - Gradovi na Ribniškem med včeraj, danes in jutri 
 - RIBNIŠKI ROJAK – prof. dr. Jože Ilc, urejevalcev 
     Jakopičeve družinske zapuščine 
 - (Za)kaj delaš? stalna postavitev rokodelstva 
 - Podobe ustvarjalnosti dr. Zmage Kumer, vtisnjene 
    v razkrivanje pesemskega izročila
med 9. in 18. uro Trgovina in rokodelska delavnica Rokodelskega 
  centra Ribnica

8. 2.  JAVNO VODENJE PO RA ZSTAVI RIBNIŠKI 
 ROJAK – PROF. DR. JOŽE ILC, UREJEVALCEV 
 JAKOPIČEVE DRUŽINSKE ZAPUŠČINE
ob 10. uri Rokodelski center Ribnica
9. 2.  GLEDALIŠKA  PREDSTAVA DUŠAN – PREMIERA 
ob 18. uri TVD Partizan
11. 2.  MONO KOMEDIJA: LJUBEZENSKI OGLAS – 
 VESNA ANĐELKOVIĆ
ob 19. uri Knjižnica Miklova hiša
13. 2.  ANGLEŠKE PRA VLJIČNE URE
ob 16.30 Knjižnica Miklova hiša
13. 2.  URE PRA VLJIC
ob 18. uri Knjižnica Miklova hiša
14. 2.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : MRD DOBOVA
ob 19. uri Športni center Ribnica
14. 2.  OGLED RA ZSTAVE BOJ KRVAVI ZOPER 
 ČAROVNIŠKO ZALEGO IN DELAVNICA 
 AROMATERA PIJE Z DANIELO OBERSTAR – 
 PRIPRA VA MASAŽNEGA OLJA ZA RA ZVAJANJE
ob 17. uri V poročni dvorani, Ribniški grad
15. 2.  VALENTINOV KONCERT – PRIFARSKI 
 MUZIKA NTI
ob 19. uri Športni center Ribnica
17.–21. 2.  ZIMSKE POČITNICE V ROKODELSKEM CENTRU 
 RIBNICA za otroke od 6. leta starosti
med 10. in 12. uro Rokodelski center Ribnica
20. 2.  ODPRTJE RA ZSTAVE Z NASLOVOM TIHOMIR 
 PINTER / IZ LIKOVNE ZBIRKE GALERIJE 
 MIKLOVA HIŠA
ob 19. uri Galerija Miklova hiša
22. 2.  PUSTNI KA RNEVAL
ob 14.02 Ribnica
22. 2.  VEČERNO PUSTNO RA JANJE S SKUPINO 
 NOČNA PRA VILA
ob 20. uri Šotor pri Rokodelskem centru Ribnica
29. 2.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : RD URBANSCAPE LOKA 
ob 19. uri Športni center Ribnica

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: 
28. februarja 2020

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 14. februarja 2020.

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

Obvestilo za razpis delovnega mesta 

turistični informator
Rokodelski center Ribnica razpisuje delovno mesto 

turistični informator s sedmo stopnjo izobrazbe.

Podrobnosti razpisa bodo objavljene od 3. 2. 2020 
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 

in na spletni strani Rokodelskega centra Ribnica.

VABILO
Vabimo vas na prireditev ob slovenskem kulturnem 

prazniku Navkljub vsemu … ljubezen. 
Prireditev bo v četrtek, 6. februarja 2020, 

ob 18. uri v TVD Partizan.

Lepo vabljeni!

Občina Ribnica in 
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica

Drage občanke in občani! 
Na koledarju smo obrnili nov list, leto 2019 se je poslovilo in z lepi-
mi željami, iskrenimi pričakovanji in načrti smo pozdravili leto 2020. 
V letu, ki je za nami, smo skupaj nanizali vrsto prijetnih dogodkov, 
projektov, ustvarili marsikaj lepega in koristnega. Sedaj pa je čas, da se 
ozremo v prihodnost.
Na Občini Ribnica smo že začeli z realizacijo proračuna, v katerega smo 
umestili ogromno vsebin in projektov, ki bodo prispevali k boljšemu 
življenju v našem okolju. Del vsebin v proračunu so tudi nepovratne 
spodbude, ki so letos še dodatno nadgrajene. Trenutno so v teku tri-
je razpisi: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja 
starega mestnega jedra Ribnice v letu 2020, Javni razpis za dodeljevanje 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribni-
ca v letu 2020 in Javni razpis za sofi nanciranje programov na področju 
turizma v občini Ribnica v letu 2020. V nadaljevanju sledi še kar nekaj 
razpisov, saj želimo poskrbeti za vse dejavnosti in vse generacije. Že v 
naslednji številki Rešeta bo po novem poročilo občinske uprave, ki bo 
napisano po posameznih oddelkih, tako da boste občanke in občani 
mesečno obveščeni o aktivnostih. Prav tako smo na spletni strani ob-
čine dodali možnost prijav in poškodb na javni infrastrukturi (poškod-
be cestišč, urbane opreme, nedelujoče razsvetljave) ter tudi možnost 
pobud. S tem si želim, da bi vsak občan imel možnost soustvarjati ali 
podajati predloge za še kakovostnejše življenje.
Sedaj pa še nekaj besed o aktivnostih župana za tekoči mesec. V me-
secu januarju sem s poslancem Predragom Bakovičem in strokovnimi 
sodelavci obiskal dve ministrstvi, in sicer najprej Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, kjer sem predstavil celotno problematiko, s 
katero se srečujemo na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem pa 
me je zanimalo, v katerem segmentu lahko pričakujemo pomoč s strani 
države. Izkazalo se je, da je trenutna edina možna pomoč pri sanaciji 
notranjega bazena v Športnem centru Ribnica. Vsekakor je pred občin-
sko upravo sedaj dodaten izziv, saj projekt za sanacijo v preteklosti ni 
bil izdelan, tako da so strokovne službe že pristopile k delu in srčno 
upam, da nam uspe ujeti vlak. Prav tako sem s poslancem Predragom 
Bakovičem in strokovnimi sodelavci obiskal Ministrstvo za kulturo, 
kjer sem ministru in njegovim strokovnim službam predstavil videnje, 
na kakšen način pričakujem pomoč pri delovanju Rokodelskega centra 
Ribnica. Moram priznati, da je bil ta sestanek zelo produktiven, seveda 

ob predpostavki, da Rokodelski center vsebinsko dopolni program, saj 
se nam odpirajo konkretne možnosti za izvajanje kulturnega turizma in 
tudi velika možnost, da bo ministrstvo fi nanciralo zunanje zaposlene 
na področju rokodelstva.
Skratka, novih izzivov in želja po doseganju zastavljenih ciljev na raz-
ličnih področjih je veliko, a verjamem, da nam bo skupaj uspelo, saj si 
želim, da tudi naša Ribnica postane gospodarsko in turistično središče, 
predvsem pa občina zadovoljnih ljudi.

Samo Pogorelc, 
župan
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Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Odloka o postopku 
in merilih za sofi nanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica 

(Uradni list RS, št. 23/18, 77/19) in sprejetega letnega programa športa 
v Občini Ribnica za leto 2020 naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica.

2. Pravna podlaga: 7. člen Odloka o postopku in merilih za sofi -
nanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, 
št. 23/18, 77/19), v nadaljevanju: Odlok. 

3. Predmet javnega razpisa: sofi nanciranje letnega programa špor-
ta in oddaja športnih površin za programe:

 3.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
  3.1.1. Celoletni programi v različnih športnih panogah, ki se 

   izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju 30 tednov
  3.1.2. Šolska športna tekmovanja
 3.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

  in vrhunski šport
 3.3. Kakovostni šport 
 3.4. Športne prireditve 
4. Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci športnih programov 

iz 4. člena Odloka, če so registrirani in imajo sedež v občini Rib-
nica ter najmanj eno leto izpolnjujejo naslednje osnovne pogo-
je: 

 – športno društvo mora imeti najmanj 20 članov s plačano 
 članarino;

 – športne programe mora izvajati neprekinjeno vsaj eno leto 
pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavlja;

 – športne programe, ki so predmet razpisa, mora izvajati naj-
manj 30 vadbenih tednov na leto v obsegu najmanj 60 ur, razen 
v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg;

 – udeleženci športnih programov so prebivalci občine Ribnica;
 – v program Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport, ter program Kakovostni šport so 
vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni zvezi za 
prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, opredelje-
ne s strani OKS – ZŠZ, na katerega se javni razpis nanaša. 

5. Merila za izbor in vrednotenje programov so sestavni del Odlo-
ka, ki je priložen razpisni dokumentaciji. 

6. Predviden obseg javnih sredstev: 35.000 EUR, od tega: 
 • 8.100 EUR za program Prostočasna športna vzgoja otrok in 

 mladine:
  – program Celoletna redna vadba: 7.740 EUR;
  – program Šolska športna tekmovanja: 360 EUR;
 • 18.630 EUR za program Športna vzgoja otrok in mladine, 

 usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
 • 270 EUR za program Kakovostni šport;
 • 8.000 EUR za program Športne prireditve. 
7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu: od 

sklenitve pogodbe do 30. 11. 2020. 
8. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: vloga mora biti 

do 24. 2. 2020 v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – 
javni razpis LPŠ 2020« dostavljena na naslov: Občina Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 26. 2. 2020 ob 9. 
uri. Odpiranje ne bo javno. 

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpi-
sa: v 8 dneh po sprejeti odločitvi. 

11. Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na 
spletni strani htt p://www.ribnica.si, dodatne informacije daje 
Miloš Petelin, dosegljiv na mobilni številki 031/616-402. 

Številka: 410-0078/2019 Samo Pogorelc,
Datum:   31. 1. 2020 župan Občine Ribnica

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofi nanciranju programov 
socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica 

(Uradni list RS, št. 2/13 in 31/18) Občina Ribnica objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

SOCIALNO–HUMANITARNE DEJAVNOSTI
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 

1310 Ribnica.
2. Predmet javnega razpisa:
 • sofi nanciranje programov društev, zveze društev, klubov, 

 združenj in drugih organizacij, registriranih za izvajanje 
 dejavnosti iz 2. člena Pravilnika o sofi nanciranju programov 
 socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica (Uradi list 
 RS, št. 2/13 in 31/18, v nadaljevanju: Pravilnik).

 Predmet tega razpisa niso sredstva za formalno izobraževanje, 
nakup in vzdrževanje nepremičnin in opreme, stroški dela iz-
vajalcev projektov, materialni stroški, ki se navezujejo na pogo-
stitve ali reprezentance pri programu/projektu, in programi/
projekti, ki so sofi nancirani iz drugih občinskih razpisov.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so določeni v 4. členu 
Pravilnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: 7.500 EUR.
5. Rok za oddajo vloge:
 • petek 21. februar 2020;
 • upoštevane bodo vse pisne vloge na predpisanih obrazcih z 

 vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele v času uradnih 
 ur na sedež Občine Ribnica do zgoraj navedenega roka v 
 zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – JR humanitarci«.

6. Podajanje informacij v zvezi z razpisno dokumentacijo:
 • razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo 

 na spletni strani htt p://www.ribnica.si;
 • dodatne informacije daje Jurij Košir, dosegljiv na tel. št. 

 01/837-20-16 ali po e-pošti: jurij.kosir@ribnica.si.
7. Datum in način odpiranja vlog:
 • ponedeljek, 24. februar 2020; 
 • odpiranje vlog ne bo javno.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
 • v osmih dneh po sprejeti odločitvi. 

Številka: 410-0003/2020 Samo Pogorelc l.r., 
Datum:   31. 1. 2020 župan Občine Ribnica

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica
Članice in člane vabimo na

NADALJEVALNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA
Vsebine: oblikovanje datotek in map, osnove Worda, 

interneta in PowerPointa.

Tečaj je namenjen vsem, ki že obvladajo 
osnove uporabe prenosnega računalnika.

Izobraževanje bo prilagojeno predznanju udeležencev.

Tečaj bo trajal 10 pedagoških ur ali 5 srečanj po 90 minut. 

Za učinkovito izobraževanje je potrebnih od 5 do 10 prijav.
Pogoj za udeležbo je lastni prenosni računalnik.

Skupina bo začela z izobraževanjem v januarju 2020.

Prijavite se lahko na 
 poštnem naslovu društva: Knafl jev trg 2, Ribnica,

ali na elektronskem naslovu:
Info.u3.ribnica@gmail.com.
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Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšol-
skih otrok v Vrtec Ribnica (Ur. l. RS, št. 
9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis 
za vpis predšolskih otrok v programe vrtca 
za šolsko leto 2020/21 z dnem 1. 9. 2020. 
V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 
100/05 in spremembe) vrtec lahko sprejme 
otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 
mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega dopusta v obliki polne od-
sotnosti z dela.
Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Rib-
nica, Majnikova 3, 1310 Ribnica (uprava 
vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi Osoj-
nik). 
Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v 
Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca 
ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.
si, v vrtec vrnite osebno ali jih pošljite po 
pošti najkasneje do ponedeljka, 16. mar-
ca 2020.  
Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo 
prispele v roku. V primeru, da bo prijav za 

sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1. 9. 
2020 več, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. 
Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene 
do 16. 3. 2020 ali oddane na ta dan priporo-
čeno na pošto.
Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno 
obveščeni najpozneje do konca meseca ju-
nija 2020.

Pomembno! 
Staršem, ki so vlogo za vpis otroka v Vr-
tec Ribnica že oddali, je ni treba ponov-
no oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po 
telefonu pri svetovalni delavki Bernardi 
Osojnik na tel. št. 01/620-93-75 ali v upra-
vi vrtca na tel. št. 01/620-93-71.

Pripravila:
Bernarda Osojnik, Andraž Caserman,
svetovalna delavka   ravnatelj

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 
V VRTEC RIBNICA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 13/12, 12/18)

J A V N I    R A Z P I S
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribni-

ca, Gorenjska c. 3, 310 Ribnica.
2. Predmet razpisa je sofi nanciranje materi-

alnih in programskih stroškov za naslednje 
vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih 

društev oziroma njihovih sekcij in kul-
turna dejavnost v drugih društvih, ki 
imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi 
kulturno dejavnost;

– kulturna dejavnost predšolske, osnovno-
šolske, srednješolske in študentske po-
pulacije – vse le v delu, ki presega šolske 
vzgojno-izobraževalne programe;

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

– kulturne prireditve in projekti, ki so v in-
teresu občine.

3.  Za kulturne programe štejejo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja 
in varovanja kulturnih dobrin na podro-
čju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, 

folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, 
likovne, fotografske, fi lmske in video dejav-
nosti ter kulturne dediščine. 

4.  V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene na podlagi določil in strokovnih meril 
Pravilnika za vrednotenje programov ljubi-
teljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica 
(Ur. l. RS, št. 13/12, 12/18). Pravilnik z me-
rili je priloga razpisne dokumentacije.

5.  Vrednost sredstev razpisa je 35.000 EUR. 
6.  Dodeljena proračunska sredstva morajo 

biti porabljena v obdobju proračunskega 
leta 2020, upoštevaje plačilne roke, kot jih 
določajo Zakon o izvrševanju proračuna RS 
in ostali podzakonski predpisi.  

7.  Pogoji sofi nanciranja: na javni razpis se 
lahko prijavijo kulturna društva, zveze kul-
turnih društev, ki jih ustanovijo društva, 
ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejav-
nosti registrirano kulturno dejavnost, javni 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za 
program, ki ne spada v osnovno dejavnost 

iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter 
samostojni kulturni ustvarjalci (nepoklic-
ni), katerih dosedanje delo potrjujejo javno 
priznani uspehi oziroma so na enem izmed 
opisanih področij ustvarili zaključen projekt 
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Ribnica;
– da so registrirani za izvajanje kulturnih 

dejavnosti;
– da izvajajo kulturne programe najmanj 

eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, kad-

rovske, prostorske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih kulturnih 
dejavnosti;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in 
plačani članarini;

– da opravljajo dejavnost na neprofi tni osnovi;
– da občinski upravi vsako leto redno dosta-

vljajo poročila o realizaciji programov ter 
načrt aktivnosti za prihodnje leto;

– da imajo plačane zapadle obveznosti do 
Občine Ribnica;

– posamezni kulturni ustvarjalci morajo 
imeti stalno prebivališče v občini Ribnica.

8.  Vsebina vloge: ponudbe morajo biti obve-
zno podane na prijavnih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v 
času uradnih ur v glavni pisarni Občine Rib-
nica (vložišču), Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. 
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na 
spletni strani občine (www.ribnica.si).

9.  Rok in način prijave: pisne prijave na prija-
vnih obrazcih, z vsemi obveznimi prilogami, 
morate predložiti najkasneje do torka, 3. 3. 
2020, do 12. ure na naslov Občina Ribnica, 
Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (glavna pisar-
na), v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom 
in pripisom »Javni razpis LJUBITELJSKA  
KULTURA  2020 – NE ODPIRA J«.

10.  Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
3. 3. 2020 ob 12. uri v pisarni Oddelka za 
družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo 
prisostvovati predstavniki društev, javnih za-
vodov oziroma vsaka oseba, ki kandidira na 
razpisu.

11.  Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o 
izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po spre-
jeti odločitvi direktorja Občinske uprave. Z 
izvajalci kulturnih programov in projektov 
bo župan Občine Ribnica sklenil pogodbe o 
sofi nanciranju. 

12.  Podrobnejše informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Občini Ribnica, Oddelku 
za    družbene dejavnosti, pri Metki Tramte, 
na telefonski številki 01/837-20-23 ali prek 
e-pošte: metka.tramte@ribnica.si.

Številka: 410-0079/2019 Samo Pogorelc,
Ribnica, 31. 1. 2020 župan Občine Ribnica
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predloga krasitve krožnega križišča v naselju Hrovača. Namen natečaja 
je pridobiti najboljši idejni predlog, ki bo krasil krožno križišče, bo izvi-
ren, realno izvedljiv in bo odseval značilnosti občine Ribnica.
Občina Ribnica bo po oceni strokovne ocenjevalne komisije tri 
najbolje ocenjene idejne predloge nagradila z denarno nagrado: 
1. nagrada 300 EUR, 2. nagrada 150 EUR in 3. nagrada 100 EUR. 
Upoštevale se bodo vse prijave, ki bodo na naslov Občina Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, prispele do 28. 2. 2020 do 13. ure. 
Prijave se lahko oddajo po pošti ali osebno do navedenega datuma in 
ure v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 
Prijave morajo biti dostavljene ali poslane v zaprti kuverti z oznako 
»NATEČAJ – KROŽNO KRIŽIŠČE HROVAČA«. Celotno besedi-
lo javnega natečaja in vloga sta objavljena na spletni strani Občine 
Ribnica: www.ribnica.si.
1. Naročnik natečaja
 Občina Ribnica Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet natečaja
 Predmet natečaja je izbor najboljšega idejnega predloga krasitve 

krožnega križišča v naselju Hrovača. Najboljši predlog, ki bo iz-
bran, bo krasil krožno križišče v naselju Hrovača.

3. Denarno nadomestilo
 Tri najbolje ocenjene idejne predloge bo Občina Ribnica nagradila 

z denarno nagrado: 1. nagrada 300 EUR, 2. nagrada 150 EUR in 3. 
nagrada 100 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Ribnica. 

4. Rok za oddajo vloge idejnega predloga
 Prijave je treba dostaviti na naslov Občina Ribnica, Gorenjska 

cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 28. 2. 2020, ne glede na vrsto 
prispetja. Prijava je lahko oddana tudi osebno do navedenega datu-
ma in ure, in sicer v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 
3, 1310 Ribnica. Prijave morajo biti dostavljene ali poslane v zaprti 
kuverti z oznako »NATEČAJ – KROŽNO KRIŽIŠČE HROVA-
ČA«. Celotno besedilo javnega natečaja in vloga sta objavljena na 
spletni strani Občine Ribnica: www.ribnica.si.

 Natečajnih idejnih predlogov, oddanih po prispelem roku, 
ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala.

5. Ocenjevalna komisija
 Idejne predloge ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan Občine 

Ribnica.
6. Število idejnih predlogov
 Posamezni avtor ali skupina avtorjev lahko odda le eno prijavno 

vlogo, ki lahko vsebuje le en idejni predlog.
7. Dopustna udeležba
 Na natečaju lahko sodelujejo pravne ali fi zične osebe. Med avtorji v 

posamezni natečajni skupini ne sme nastopati oseba, ki je bila ime-
novana za člana ocenjevalne komisije.

8. Pristanek na pogoje natečaja
 Z oddajo idejnega predloga se prijavitelji strinjajo s pogoji, ki so 

razvidni iz javnega natečaja. Prijavitelji dovoljujejo tudi na javno 
predstavitev in publiciranje svojih natečajnih predlogov ter tudi 
objavo imen avtorjev v publikacijah.

9. Avtorske pravice
 Avtor idejnega predloga prenese na naročnika materialne avtorske 

pravice za časovno neomejeno uporabo za predmetno ureditev 

Občina Ribnica objavlja

J A V N I   N A T E Č A J
za izbor najboljšega idejnega predloga krasitve krožnega križišča v naselju Hrovača

krožnega križišča. Naročnik si pridržuje pravico, da idejni predlog 
uporabi kot izhodišče za podrobnejšo zasnovo ureditve krožišča 
oziroma ga ustrezno prilagodi tehničnim zahtevam izvedbe projek-
ta oziroma pravilom stroke.

10. Oblika in vsebina prijavne vloge
 Vsaka prijavna vloga mora vsebovati vse predpisane sestavne dele 

in mora biti predložena v naslednji obliki:
– PISNI DEL 
– GRA FIČNI DEL (skice, izrisi itd.)
– KUVERTO ( prijavni obrazec)

 Pisni del: mora podati obrazložitev in utemeljitev idejnega predlo-
ga. Celotna pisna obrazložitev naj bo kratka in jasna. 

 Grafi čni del: Skice naj čim nazorneje prikazujejo idejni predlog 
krožišča.

 Kuverta PRIJAVNI OBRA ZEC: v kuverti PRIJAVNI OBRA ZEC 
mora biti priloga 1 izpolnjena in podpisana.

11. Merila in ocenjevanje
 Ocenjevalna komisija bo ocenjevala vse idejne predloge, ki bodo 

ustrezali pogojem javnega natečaja.
 Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila predloge po merilih 

za ocenjevanje ter določila vrstni red. V primeru, da več predlogov 
prejme enako število točk, se te ponovno ocenjuje.

Merila za vrednotenje idejnih predlogov:
– do 10 točk za izvirnost predloga, 
– do 10 točk za realno izvedljivost ideje, 
– do 10 točk za skladnost ideje z okoljem in izražanje značilnosti 

okolja, 
– do 10 točk za kakovostne grafi čne in pisne obrazložitve pre-

dloga,  
– do 10 točk za ekonomičnost ideje.  

 Prijavitelji bodo o izidu natečaja obveščeni v pisni obliki na naslov, 
ki bo priložen v kuverti PRIJAVNI OBRA ZEC.

12. Dodatne informacije
Več informacij o javnem natečaju lahko dobite pri Tini Peček na tele-

fonski številki 01/827-22-30.

Samo Pogorelc l.r.,
župan



8 Rešeto – januar 2020

A
K

TU
A

LN
O Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem 

načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 

109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 

župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) 

za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče 

I.
Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno 
obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za 
območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče, ki ga je 
izdelalo podjetje STUDIO FORMIKA , prostorsko 
in arhitekturno načrtovanje, d. o. o., Kraška ulica 2, 
1380 Cerknica.

II.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih 
Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v 
I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 
7. 2. 2020 do 9. 3. 2020. V času javne razgrnitve bo 
gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni 
strani Občine Ribnica: htt p://www.ribnica.si.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obrav-
nava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 19. 2. 2020, z 
začetkom ob 17.00.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico da-
jati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 9. 3. 
2020 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se poš-
ljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje 
in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica, ali na elektronski 
naslov obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki "za-
deva" navedejo ključne besede "Pripomba na javno 
razgrnitev OPPN Ri_24".
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z na-
vedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov 
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki 
bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se 
v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi 
osebni podatki, morajo to posebej navesti.

IV.
Javno naznanilo se objavi v Občinskem glasilu Re-
šeto, na oglasni deski Občine Ribnica in na spletni 
strani Občine Ribnica: htt p://www.ribnica.si. 

Ribnica, 21. 1. 2020 Samo Pogorelc, 
Številka: 3500-9/2018-18 župan Občine Ribnica

Tradicionalni božično-novoletni 
koncert napolnil ribniško 
dvorano do zadnjega kotička!
Občina Ribnica je že 32. leto zapored ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizira-
la tradicionalni božično-novoletni koncert, ki je v dvorano Športnega centra Ribnica 
privabil številne obiskovalce z domače in s sosednjih občin.  
Tudi tokrat je bil večer razdeljen na dva dela, na božičnega, kjer smo bili znova priča 
našim nadarjenim kulturnikom, in na novoletnega, na katerem nam je energična pev-
ka Tanja Žagar pričarala zares odličen glasbeni spektakel.
Večer, ki ga je domiselno povezovala Nadja Zobec Krže, smo začeli z »Zgodbo o 
»župneku«, skozi katero smo lahko začutili nekdanji utrip priprave božičnega kru-
ha, in nadaljevali z nastopom učencev Glasbene šole Ribnica, pevskim zborčkom 
učencev POŠ Dolenja vas in POŠ Sušje ter plesno točko Kulturno umetniškega 
društva Balerina in nato prvi del zaključili s posebnim tradicionalnim pečatom »Ra-
detzky Marsch« v izvedbi Ribniškega pihalnega orkestra.    
Več kot tisočglavo množico je v praznični poslanici nagovoril tudi župan Samo Po-
gorelc, ki je izpostavil, da so »delavnost, odgovornost in vztrajnost naše najpomembnejše 
vrednote, ki nas bodo še naprej vodile do zastavljena cilja, da tudi naša Ribnica postane 
gospodarsko in turistično središče, predvsem pa občina zadovoljnih ljudi«, in vsem zaželel 
»da bi v letu 2020 s prijazno in pošteno besedo znali drug drugega spodbujati, si pomagati 
in tako prispevati vsak svoj delež k uspešnemu in prijaznemu razvoju naše občine«. 
Ob tej priložnosti je podelil še posebno priznanje Naziv častni občan gospodu dr. 
Hubertu Koslerju, ki s svojim delom in aktivno vlogo v gospodarskem in kulturnem 
okolju povečuje ugled občine tako doma kot v širšem mednarodnem prostoru. 
Široki nasmehi zadovoljnih obiskovalcev in lesk v očeh so bili dokaz, da občani ven-
darle znamo stopiti skupaj! 

Tina Peček
Foto: Matevž Petrovič

Zborček POŠ Dolenja vas in POŠ Sušje

Ribniški pihalni orkester
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Nepozaben december v praznični Ribnici
Občina Ribnica je v sodelovanju z lokalnimi akterji v najbolj ve-
selem mesecu v letu pričarala nepozabno vzdušje vsem obiskoval-
cem Ribniškega gradu.
Na začetku meseca je župan Občine Ribnica Samo Pogorelc v družbi 
več kot tisoč obiskovalcev pritisnil gumb prazničnega vzdušja in naz-
nanil otvoritev veselega decembra v Ribnici. Prvič v zgodovini Ribnice 
je v soju prazničnih luči poleg mestnega jedra in drsališča pred Roko-
delskim centrom Ribnica zažarel tudi Ribniški grad, ki je ponudil šte-
vilne božično-novoletne dogodke za vse generacije. 
Na grajskem odru so se zadnji teden v decembru predstavili številni 
priljubljeni glasbeni izvajalci z raznolikim glasbenim repertoarjem, 
praznične stojnice pa so ves čas ponujale tople napitke, zimske dobrote 
in bogato darilno ponudbo.  
Na zadnji dan starega leta so točno opoldne v družbi animatorja Mali 
Buja prvi odštevali najmlajši in pričakali obisk zadnjega dobrega moža, 
Dedka Mraza, ki jih je obdaril sladkim presenečenjem. Za veselo silve-
strovanje je poskrbela glasbena skupina Fortissimo in točno ob polnoči 
smo se skupaj v družbi več kot dva tisoč obiskovalcev razveselili veliča-
stnega ognjemeta, ki je razsvetlil nebo nad grajskim kompleksom.

Moderna grajska okrasitev, prijeten ambient, odličen glasbeni izbor in 
številni obiskovalci so dokaz, da je bil projekt Praznična Ribnica več kot 
uspešen in odlično sprejet med občankami in občani. 
Projektu so se tokrat pridružili tudi številni sponzorji, ki so s svojim 
sodelovanjem prispevali v to čarobnost v Ribniškem gradu in na drsa-
lišču pred Rokodelskim centrom. Hvala podjetju Elbo & KO in grafi čni 
oblikovalki Barbari Koblar, ki sta zasnovala vso to grajsko osvetlitev. 
Hvala Vrtcu Ribnica in Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna za unikatne 
izdelke, ki so krasili lesene smrečice na grajskem vrtu. Hvala fotografu 
Matevžu Petroviču, ki je v fotografski objektiv ujel nepozabno decem-
brsko doživetje v Ribniškem gradu.
Hvala podjetjem Inotherm, d. o. o., RIKO, d. o. o., Inles, d. d., CGP, d. 
d., Hidroinženiring,        d. o. o., POS Plastika, d. o. o., Šilc trade, d. o. 
o., Tiskarna P & G, Peskokop Rigler, Yaskawa Slovenija, Tanko, d. o. o., 
Gradmetal, d. o. o., Bitis, d. o. o., Cementni izdelki Zobec, d. o. o., Deta 
& Co., d. o. o, Blesk, d. o. o., in Komunalne Gradnje, d. o. o., za fi nančno 
podporo in zaupanje.

Tina Peček
Foto: Matevž Petrovič
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Enkrat ribniška mažoreta, vedno ribniška mažoreta
Minilo jih je že dvajset.
Iz majhnega je zraslo veliko.
Strast do ustvarjanja, plesa in palice pa ostaja.

V nedeljo, 15. 12. 2019, je v Športnem centru 
Ribnica potekala Slavnostna prireditev ob 
20. obletnici Društva mažoret in plesalcev 
Ribnica. Ob polni dvorani zvestih gledalcev 
in navijačev društva je vseh 123 deklet sku-
paj s predsednico društva Tino Jurkovič in 
podpredsednico Jeleno Klun napisalo  knjigo 
spominov skozi dvajset let Društva mažoret 
in plesalcev Ribnica. Spomnili so se njihovih 
začetkov, doseženih zmag, žalostnih razple-
tov, nenehnega vztrajanja, prijateljstev in še 
mnogo več. 
Večer je bil nabit s čustvi, srečo, radostjo in 
veseljem. Ples in glasba pa sta bila tista, ki sta v 
dvorani pričarala zares čarobno vzdušje. 
Svojo zgodovino je društvo začelo pisati pred 
dvajsetimi leti. Deluje namreč od leta 1999, 
registrirano pa je bilo leta 2000 na pobudo ta-
kratne trenerke Klavdije Križ Potisk in staršev 

tedanjih mažoret. Od samega začetka pa so 
tudi člani Zveze NBTA (National baton twir-
ling assocciation), ki je sedaj tudi v Svetovni 
zvezi WFNBTA. 
Prireditev so slavnostno otvorile starejše čla-
nice s svetlečimi palicami. V vmesnem času 
so se vrstili nastopi najmlajših z ljubkimi ko-
reografi jami in s prvimi poskusi obvladovanja 
svojih malih twirling palic. Da se mažorete 
intenzivno urijo v sodobnih plesnih prvinah, 
je bilo jasno ob nastopih starejših deklet, 
tekmovalk twirlinga, ki so se v ličnih plesnih 
kostumih in v zanimivih koreografskih for-
mah gibale ter svoj ples prepletale s poskoki in 
akrobatskimi elementi, obogatenimi z veščino 
metanja in obračanja kovinskih palic.
Na svečani prireditvi ob 20. obletnici je za-
plesalo vseh 123 članic v osmih starostnih 
skupinah, prav za ta nepozaben večer pa so se 
ponovno zbrale tudi nekdanje starejše članice 
in gledalce navdušile z dvema energičnima 
točkama. Najmlajše članice, ki so prvič stopile 
na tako velik oder, so stare tri leta, najstarejše 

pa dvaintrideset. Prireditev so popestrili tudi 
gosti: twirler Tim Udovič s svojim fantastič-
nim nastopom ni očaral samo deklet, temveč 
vse občinstvo, zapel je tudi fi nalist Slovenija 
ima talent Tilen Lotrič, zibali pa smo se tudi 
v latino ritmih skupaj s plesnim parom Bojano 
Oražem in Donaldom Wolfom.
Na velikem videoprojektorju v Športnem cen-
tru Ribnica, kjer se je odvijala jubilejna prosla-
va, so se obujali spomini ob posredovanju 
zgodovinskih fotografi j. V obdobju dvajsetih 
let je korakalo in vrtelo svoje palice že več sto 
ribniških mažoret, ki so zaplesale v številnih 
koreografi jah na nastopih in tekmovanjih ter 
in se v vsem tem času urile na več tisočih urah 
treningov.
Timski duh in prijateljstvo dekleta Društva 
mažoret in plesalcev Ribnica vodita k uspe-
hu in zmagam. Druženje ne samo v dvorani, 
temveč tudi takrat, ko ugasnejo odrske luči, 
je tisto, ki je društvo pripeljalo do častitljivih 
dvajset let. Ples je postal vsakdan sleherne rib-
niške mažorete. Temu  primeren je tudi naslov 
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članka, s katerim jasno izrazijo svojo pripadnost društvu. Za takimi 
uspehi in prireditvami, kot je bila jubilejna, mora stati celotno društvo 
in delovati kot ena velika družina. Res je bilo zadovoljstvo slediti slav-
nostnemu programu in lepo zasnovani zgodbi ribniških mažoret. Vsi 
nastopajoči skupaj z njihovimi mentorji, trenerji in koreografi  si zago-
tovo zaslužijo pohvalo za domiseln in dobro izveden program, ki je ob 
koncu sprožil velik aplavz polne dvorane gledalcev in zadovoljnih star-
šev, na lica pa privabil nasmehe in tudi kakšno solzo sreče.  
Leta minevajo, ribniške mažorete vztrajajo in iščejo nove ideje, da bi 
motivirale vse njihove članice, ki pridno in vztrajno hodijo na treninge, 
starše in navsezadnje gledalce. Danes so tu, že dvajset let. 
Predsednica Tina Jurkovič je ob koncu prireditve povedala: »Zave-
damo se in smo iskreno hvaležne za podporo z vseh strani, predvsem 
staršev, sponzorjev in donatorjev, Občine Ribnice ter vseh drugih, ki 
so nam kakorkoli pomagali in nas obiskovali na naših nastopih in pri-
reditvah.
Sama sem se društvu pridružila pred osemnajstimi leti, ko me moja ta-
kratna trenerka pri kočevskih mažoretah Klavdija Križ Potisk povabila 

v Ribnico, da prevzamem mlajšo skupino mažoret. Čez nekaj časa sem 
prevzela odgovornost za vodenje društva.
Skozi leta smo rastli in z našimi dobrimi rezultati navduševali deklice. 
Vsako leto smo imeli več članic in tako tudi potrebo po novih mentori-
cah. Danes nas je v društvu 123, razdeljenih v osem skupin, ki jih vodi 
dvanajst mentoric. Biti mentorica ni lahko, še toliko težje pa je, če poleg 
študija še dodatno delaš ali si celo zaposlena, kaj šele, če živiš daleč od 
Ribnice in imaš že družino. Potrebni sta izjemna volja in ljubezen do 
našega dela. Praktično se naše zasebno življenje vrti predvsem okoli 
mažoret. Kot sem že večkrat rekla, ko si enkrat mažoreta, si za vedno 
mažoreta, in to nas vodi dalje.
Pri našem številu članic in obsegu projektov, ki ga imamo, si je nujno 
treba delo razdeliti. Hvala vsem mentoricam, predvsem za vodenje va-
ših posameznih skupin, za pomoč pri drugih aktivnostih čez leto in pa 
za organizacijo čudovite prireditve.
Velika zahvala velja tudi našim staršem, ki dekleta spremljajo že od 
njihovega prvega nastopa in kasneje prvega tekmovanja. So njihovi 
največji podporniki v uspehih in porazih, za kar smo jim neizmerno 
hvaležne. Postali so že pravi prijatelji in mažoretna družina. Ustvarili so 
navijaško skupino Tanartabuli, ki redno in vestno deluje na vseh tek-
movanjih.
Hvala županu Samu Pogorelcu za podporo danes in pred leti, ko še nis-
mo niti slutili, kako bo danes. 
Hvala donatorjem in sponzorjem, saj z njihovimi fi nančnimi sredstvi 
lahko društvo vzdržuje kakovost in raste.
In ne nazadnje hvala vsem bivšim članicam, ki so nas prišle podpret, 
se družile z nami in bile del te čudovite zgodbe, ki jo pišemo že dvajset 
let.«
Saj veste: enkrat ribniška mažoreta, vedno ribniška mažoreta ...

Jana Rus
Foto: Boštjan Podlogar
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predavanja Marka Juhanta z naslovom »Vzgoja 
treh generacij« in gostjo Nino Kočar, ustanoviteljico 
Lunine vile, v soboto, 18. januarja, v ŠC Ribnica.
Presenetilo je prav vse, zagotovo. Napolniti polno dvorano ŠC Ribnica 
s temo, ki ni povezana s športom ali z zabavo, ni enostavno. Ampak nam 
je uspelo. Vsem, ki smo sodelovali v projektu. 
Toda to ni bilo bistvo tega vsebinsko polnega dogodka, temveč pred-
vsem to, da smo vsi poslušalci dobili koristne, praktične nasvete o vzgo-
ji. Ali kot bi rekel gospod Juhant, kar »recepte« za vzgojo.
Vsebina je bila verjetno najbolj uporabna in koristna predvsem za star-
še, stare starše in strokovne delavce izobraževalnih ustanov, ki so potr-
pežljivo poslušali več kot dve uri dolgi predavanji gospoda Juhanta in 
Nine ter še nekaj ostalih govorcev.
Za vse, ki se dogodka zaradi takšnih in drugačnih razlogov niste mogli 
udeležiti, naj vam na kratko strnem nekaj besed o poteku tistega sobot-
nega večera v ŠC Ribnica.
Dogodek je povezovala mlada gospodična Vesna Milović iz Kočevja, ki 
je najprej na pobudo organizatorke povedala celotno zgodbo, kako smo 
pravzaprav do tistega sobotnega srečanja prišli. In sicer …
Pisal se je vroč julijski večer, ko sem sama na elektronski naslov prejela 
nekaj smernic vzgoje gospoda Juhanta. Ker sem sama mama dveh pred-
šolskih otrok, se me vzgoja še kako tiče. In končno se mi je po dolgem 
času prebiranja in opazovanja različnih pristopov k vzgoji zdelo nekaj 
tako praktičnega in smiselnega. 
Te njegove smernice sem z dodatkom nekaj svojih besed objavila na 
družabno omrežje Facebook. Ta objava se je v naslednjih tednih delila 
več kot 3.500-krat. Neverjetno! 
Sprva sem bila malo skeptična, a se je ta poteza izkazala za nekaj dob-
rega, saj me je čez dva meseca poklical sam gospod Juhant in mi ponu-
dil prav posebno priložnost. Priložnost pa zato, ker se sama ukvarjam 
s trženjem, organizacijo in promocijo. Želel se mi je namreč zahvaliti 
za »nehote« storjeno reklamo in se ponudil, da nam pride v Ribnico 
predavati brezplačno. Le vse ostalo naj mu uredim jaz. 
To je bila priložnost, ki je nisem mogla spustiti mimo. Dobila sem ta-
kojšnjo podporo s strani župana Občine Ribnica in od takrat pa do tis-
tega 18. januarja se je seveda zgodilo veliko, kar je tudi obrodilo sadove. 
Če se vrnem k predavanju, se je po povedani zgodbi Vesni na odru 
pridružil tudi župan Občine Ribnica Samo Pogorelc, ki je izkazal veliko 
podporo takšni vsebini in ni skrival navdušenja nad tem, da se je toliko 
ljudi odzvalo na temo vzgoje naše mlade generacije. 
Potem se nam je pridružil gospod Gašper Premože, ustanovitelj Zen 
Egga – lesenega jajčka, o katerem je bilo pred leti že govora tudi v tem 
glasilu. Z novim, večjim, lesenim jajcem, ki nam je lahko v pomoč pri 
umirjanju in nam ponazarja zrcalo našega gibanja in umirjanja, nas je 
uspešno umiril ter naše možgane pripravil na sprejemanje novega zna-
nja. Bil je odlična iztočnica za prihod gospoda Juhanta.
Kaj hitro pa nas je ta priljubljeni specialni pedagog za motnje vedenja in 
osebnosti spravil v smeh, nam vzbudil radovednost, pričaral tudi nekaj 
nelagodja in nam dal misliti. Govora je bilo o predajanju vrednot na 
otroka. In kako drugače le kot z zgledom. Ne z besedami in ne z rokami. 
Če želite predati vrednoto na otroka, morate predvsem delati na tem, 
da si jo najprej sami pripišete, nato pa jo z lahkoto predate na otroka. 
Juhant se je dotaknil vseh generacij, od tega, kako nas najprej vzgajajo 
otroci, do tega, kako otroci vzgajajo nas in nato tudi še tretjo generacijo, 
stare starše in seveda obratno. 
Za podrobnejše in bolj praktične nasvete gospoda Juhanta se boste žal 
morali udeležiti katerega izmed njegovih predavanj. Kdo ve, morda oh-
ranimo tradicijo na tretjo januarsko soboto v ŠC Ribnica. 

Vredna omembe pa je tudi gostja večera Nina Kočar, univ. dipl. biopsi-
hologinja in ustanoviteljica inštituta za zaščito otrok Lunina vila. Nina 
dela izjemno pomembno delo, saj izvaja terapije za otroke, ki so bili 
zlorabljeni na različne načine ali ki so doživeli kakršnekoli travme. 
Tem, ki so na žalost še vedno tabu, se brez kančka sramu in brez dlake 
na jeziku loti samozavestno in svetuje s konkretnimi pristopi, kako se 
jih uspešno lotiti. 
Predstavila nam je res zanimiv način, kako pristopiti k težkim temam, 
kot so spolni odnosi, zloraba, smrt ali pa samo menstruacija. Tako vsak-
danje in realne težave pa se žal starši srečujemo z dilemami, kako o tem 
govoriti s svojimi otroki. 
Po Nininem predavanju je sledilo nekaj vprašanj za oba predavatelja, 
nato pa še govor in zahvala organizatorke vsem, ki so bili v projekt 
vključeni, kot tudi poslušalcem, ki so s tem naredili korak naprej za 
boljšo prihodnost naših otrok. 
Naj na tej točki omenim tudi to, da smo v času predavanj skupaj z 
Gašperjem Premožetom in podporo Vrtca Ribnica izvajali delavnice 
in varstvo za otroke staršev, ki niso imeli varstva. V Vrtcu Ribnica se 
je tako zabavalo kar 38 otrok. Tudi to je bila velika nagrada za takšno 
pogumno odločitev, ki je nismo prav vajeni v našem kraju. 
Lahko bi rekla, da je v celoti sobotni večer 18. januarja več kot uspel, 
in to me navdihuje za naprej. Pri tem se ponovno zahvaljujem Občini 
Ribnica, Vrtcu Ribnica, Ani Kominka, ustanoviteljici zavoda Sena plus, 
podjetju HEGRA S, grafi čne storitve, Jani Henigman, s. p., podjetju 
DOTES, d. o. o., Cvetličarni Špela, Eldamedo, d. o. o., Microera, Jože 
Šilc, s. p., vsem OŠ in POŠ ter vrtcem občin Ribnica, Kočevje, Sodra-
žica, Loški Potok in Velike Lašče, Gimnaziji in srednji šoli Kočevje za 
podporo in sodelovanje ter Špeli Gornik Oražem, vodji POŠ Dolenja 
vas, in njihovemu hišniku Janezu Andoljšku za prelepo okrasitev odra. 
Hvala tudi Jani Petek Volčanšek. 
Zahvala velja tudi še ostalim animatorjem za vodenje delavnic in skrb 
za otroke ter tudi vam, dedki in babice, ki ste poskrbeli za otroke star-
šev, ki so odšli iz dvorane nasmejani in motivirani za naprej. Tako kot 
vsi, ki smo v projektu sodelovali. 
In seveda hvala mojemu možu, moji in njegovi družini ter vsem prijate-
ljem in znancem, ki so pripomogli k celovitosti dogodka. 
S temi lepimi mislimi in inspiracijo zaključujem to pisanje. 

Sara Krivdić Oražem, organizatorka dogodka
Foto: Robert Pintar
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ali poplava uničile orgle, je postala – tako za-
radi preproste in izjemno lepe melodije kot 
zaradi zgodbe in simbolike okoli nje – božični 
simbol in ena izmed najpogosteje izvajanih 
skladb na svetu. Sveta noč je pri mnogih naro-
dih, tudi pri nas, praktično ponarodela. Sledi-
la je Jingle Bells, ki se prav tako dobro znajde v 
globalni vasi, ki se ji reče svet.
Sledil je zelo zanimiv pevski venček, in sicer 
sta nam pevca zelo lepo zapela šest koroških 
ljudskih božičnih pesmi Sama Vremšaka. 
Posebej smo bili veseli slovenskih božičnih 
pesmi, ki so jih sicer sodobne ameriške jazz 
variante že skoraj izrinile iz našega zavedanja.
Na koncu sta se predstavila komorna sestava 
s tradicionalno angleško božično skladbo in 
jazzovskim Jingle Bells boogijem. Korepeti-
rala sta Aleksander Oražem in Kristina Jeke. 
Koncert sta ob sodelovanju praktično vseh 
zaposlenih pripravila Janja Turk in Andrej 
Kastrevc.
Na koncu naj samo še omenimo, da smo v 
Glasbeni šoli Ribnica prenovili pritličje. Da 
ne bi tvegali obiska Muce Copatarice, ker so 
čevlji, copati, oblačila in torbe ležale po hod-
niku, smo le-tega najprej prebarvali, poslikali, 
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Praznični december in nov izgled pritličja 
Glasbene šole Ribnica
Božično-novoletni koncert učencev Glasbene 
šole Ribnica je v Ribnici zvenel 19. 12. 201.9 
V času, ko smo že brskali za babičinimi recepti 
za potico in pogledovali v nebo, ali bomo tok-
rat vendarle imeli bel božič, so nam učenci in 
njihovi učitelji pripravili sladico bolj duhovne 
sorte. In poslušalcem gotovo ni bilo žal, da so 
se udeležili koncerta. Na programu je bilo 18 
točk, ki so jih učenci odigrali solo, v duetih, 
triih ali komornih sestavih.
Za začetek smo slišali solo nastope, ki so jih 
otvorili najmlajši učenci. Proti koncu smo 
slišali Gruberjevo Sveto noč. Skladba, ki jo je 
leta 1816 napisal Joseph Mohr ter jo na ledeni 
in zasneženi božični večer leta 1818 prinesel 
prijatelju Franzu Xaverju Gruberju z željo, da 
jo uglasbi, kar je slednji tudi naredil, in sicer 
za kitaro, ker so v Mohrovi ubožni cerkvi miši 

opremili z omaro in lično izdelanimi kljukica-
mi za oblačila, ki jih simbolizirajo note. Do-
dali smo veliko oglasno tablo in se nasploh 
potrudili, da je šola sedaj prijetnejša in bolj 
domača.
Prav tako smo stavbo pregledali in zaščitili pro-
ti radonu. Radon je radioaktiven žlahtni plin. 
Ta nastaja iz radija v razpadnem nizu urana, ki 
je zelo razširjen element v zemeljski skorji, zato 
je tudi radon v različnih koncentracijah priso-
ten skoraj povsod. Plin se zadržuje v zaprtih 
prostorih, lahko so naravni, kot na primer kra-
ške jame, lahko pa so tudi rudniški jaški ali stav-
be. Čeprav sam ni nevaren, so škodljivi njegovi 
kratkotrajni razpadni produkti, gre za izotope 
polonija, bizmuta in svinca.
Glavni mehanizem, ki pospešuje vstopanje ra-
dona v stavbo skozi razpoke in netesne stike 
sklopov, ki so v stiku s terenom, je nižji zračni 
tlak v notranjosti. Pogosto gre za posledice 
ogrevanja ali nepravilnega prezračevanja. Še 
posebej je stanje radona nevarno v zimskem 
času, ko prostore ogrevamo in jih manj zrači-
mo. Z investicijo 2500 EUR smo uredili pre-
zračevanje učilnice in sočasno s tem ustvar-
jamo nadtlak, kar preprečuje radonu vstop v 
prostore Glasbene šole Ribnica.

Martin Lavrič
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Ribniški rojak prof. dr. Jože Ilc, urejevalcev 
Jakopičeve družinske zapuščine 
Z razstavo o prof. dr. Jožetu (Josipu) Ilcu želimo predstaviti zaslužnega 
rojaka in hkrati opozoriti na dejstvo, da prepogosto pozabljamo, kako po-
membni smo ljudje, vsak posameznik. Če gledamo na življenje kot na gle-
dališče, vidimo tiste, ki izstopajo, tiste, ki so osvetljeni pod žarometi, a redko 
opazimo tiste, ki stojijo v senci in poskrbijo za to, da prvi še lepše žarijo. 
Ustvarjalci razstave verjamemo, da bo s pričujočo razstavo osvetljena tudi 
podoba prof. dr. Ilca, ki sicer nikoli ni sijal v soju žarometov, vendar je s svojo 
srčnostjo, pedantnostjo in predanostjo pustil neizbrisljive sledi v krogu svoje 
razširjene družine, med dijaki in v zakladnici slovenske kulturne dediščine. 
V Rokodelskem centru Ribnica smo 18. decembra 2019 odprli razstavo 
z naslovom Ribniški rojak prof. dr. Jože Ilc, urejevalec Jakopičeve družinske 
zapuščine, ki sta jo pripravila Muzej Ribnica in Galerija Miklova hiša. 
Leta 2019 je minilo 150 let od rojstva slovenskega slikarja Riharda 
Jakopiča. Tudi v Ribnici smo obeležili to obletnico – Jakopiča smo 
predstavili prek njegovega zeta prof. dr. Jožeta Ilca. Poti slikarja Jako-
piča in profesorja Ilca so se prepletle, ko se je Jože ( Josip) Ilc, doma iz 
Goriče vasi pri Ribnici, poročil z Jakopičevo edinko Mirjam. Poročila 
sta se leta 1929 na božični dan, pri polnočnici, v frančiškanski cerkvi v 
Ljubljani. Leta 1932 se jima je rodila hči Eva. Mlada družina je živela 
s tastovo družino na Novem trgu 2 v Ljubljani vse do Jakopičeve smrti 
leta 1943.
Po smrti tasta je prof. dr. Ilc prevzel skrb za ureditev in ohranitev obse-
žne umetnikove slikarske, dokumentarne in duhovne zapuščine, ki je 
ostala v družini. To nalogo mu je zaupal že Jakopič; prevzel jo je z vso 
odgovornostjo in jo opravljal ob svoji pedagoški službi.
Ilc je bil eden izmed najbolj izobraženih mož tistega časa. Poleg študija 
v Zagrebu in Ljubljani se je dodatno izpopolnjeval tudi na univerzi v 
Sorboni (Pariz), kjer je preživel dve leti. Po vrnitvi v Ljubljano je leta 

1924 doktoriral. Vse življenje je opravljal poklic profesorja, poleg tega 
je bil na šoli tudi tajnik in knjižničar, v času druge svetovne vojne tudi 
ravnatelj. Njegovi glavni smeri sta bili latinščina in francoščina. Tudi po 
upokojitvi je poučeval latinščino v srednjih šolah, na univerzi in različ-
nih tečajih.
Na prof. dr. Ilca nas je opozorila kolegica, muzejska svetnica Dragica 
Trobec Zadnik, do nedavnega kustosinja Mestnega muzeja Ljubljana, 
ki je že od 90. let 20. stoletja dalje strokovno skrbela za Jakopičevo za-
puščino, pri čemer se je srečala tudi z delom prof. dr. Ilca. 
Dragica Trobec je že dolgo tesno povezana z Ribnico in ribniškim mu-
zejem. Kot članica Sveta zavoda Rokodelski center nas je pred dvema 

Odprtje so popestrili tudi učenci iz Glasbene šole Ribnica.

Vnuk profesorja dr. Ilca Leonardo Fornezza,  v ozadju avtorice razstave Marina Gradišnik, 
Ana Pucelj, Dragica Trobec Zadnik in direktorica Polona Rigler Grm.
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letoma spomnila na praznovanje 150-letnice rojstva Riharda Jakopiča 
v letu 2019 in predlagala, da bi pripravili razstavo, posvečeno našemu 
rojaku prof. dr. Ilcu, ki je poskrbel, da se je ohranilo dragoceno gradivo, 
ki ga danes hranijo strokovne ustanove v Ljubljani: Muzej in galerije 
mesta Ljubljana – Mestni muzej Ljubljana, Moderna galerija, Narodna 
galerija, kjer je na razpolago za nadaljnje proučevanje osebnosti Rihar-
da Jakopiča. Pobudo smo z navdušenjem sprejeli in jo vključili v svoj 
delovni program za leto 2019.
To je prva razstava na Slovenskem, ki je v prvi vrsti posvečena prof. dr. 
Ilcu in njegovi vlogi pri ohranitvi Jakopičeve zapuščine.
Razdeljena je na več delov: prvi del predstavlja življenje in osebnost 
prof. dr. Jožeta Ilca, drugi del predstavi Ilca kot urejevalca Jakopičeve 
zapuščine, tretji del pa je namenjen sledem Jakopiča v Ribnici. Slednje 
je raziskovala kustosinja Galerije Miklova hiša Ana Pucelj. Izbor ori-
ginalnih Jakopičevih del, ki jih v svojih zasebnih zbirkah hranijo štiri 
ribniške družine, je predstavljen tudi na razstavi. Likovna dela, ki so v 
lasti družin Hren, Ilc in Šilc, so prišla v njihove domove na podlagi ne-
posredne povezave z družino Jakopič, delo, ki ga hrani družina Škrabec, 
pa je bilo odkupljeno in je danes del njihove zasebne družinske zbirke. 
Vsem družinam iskrena hvala za posojena umetniška dela.
Za celotno vsebinsko zasnovo razstave sva v avtorski skupini poleg že 
omenjene pobudnice Dragice Trobec Zadnik poskrbeli še kustosinja 
Ana Pucelj iz Galerije Miklova hiša in kustosinja Marina Gradišnik iz 
Muzeja Ribnica. 
Za izvirno celostno oblikovno podobo razstave in spremljajočega ka-
taloga je poskrbela oblikovalka vizualnih komunikacij Mateja Leban.
Pri pripravi pedagoško-didaktičnega dela razstave sta sodelovali še 
Nina Rojec in Tina Knez s svojimi unikatnimi ilustracijami.
Zahvaljujemo se vsem strokovnim organizacijam, ki so prispevale gra-
divo: Mestnemu muzeju Ljubljana, Narodni galeriji, Moderni galeriji 
in Zgodovinskemu arhivu Ljubljana.
Še posebej smo snovalke razstave za pomoč in podporo hvaležne dru-
žini Fornezza, ki jo povezujeta umetnik Jakopič in prof. dr. Ilc, hčerki 
prof. Ilca dr. Evi Ilc Fornezza in njenemu sinu Leonardu Fornezza. Zah-
valjujemo pa se tudi vsem sorodnikom prof. dr. Ilca iz Ribnice, ki so z 
nami ljubeznivo delili spomine na strica in dali na voljo svoje družinske 
fotografi je: Jožetu Šilcu, Anici Vesel, Andreju Hrenu in Alojzu Ilcu.
Odprtja razstave se je udeležil tudi Ilčev vnuk Leonardo Fornezza, ki je 
prinesel tople pozdrave svoje mame in razstavo svečano odprl z nago-
vorom: »Ponosen sem, da je toliko ljudi in institucij združilo moči, da 
predstavi osebnost prof. dr. Ilca. Z najglobljim spoštovanjem do vseh 

Galerija Miklova hiša naproša vse posameznike, 
ki hranijo Jakopičeva umetniška dela, 

da jih o tem obvestijo in s tem prispevajo 
k dopolnitvi obstoječe evidence Jakopičevih umetnin 

na ribniškem območju.

V soboto, 8. februarja 2020, ob 10. uri 
vabljeni na vodenje po razstavi.

Utrinek z razstave.

Prof. dr. Jože Ilc fotografi ran na Miklošičevi ulici v Ljubljani, mogoče ravno ko je hitel proti 
postaji, da bi ujel vlak za Ribnico.

svojih prednikov in vseh, ki ste sodelovali pri 
pripravi te razstave, jo uradno odpiram.« V 
nagovoru je povedal, da skrb za Jakopičevo 
dediščino po mami Evi prehaja v njegove roke 
in da se močno zaveda, kako je to res izjemen 
privilegij, a hkrati tudi velika odgovornost. 
Zahvaljujemo se tudi Glasbeni šoli Ribnica, 
profesorici Kseniji Abramović Grom in učen-
cem Izzi Levstek in Lovru Kljunu na violi-
ni ter Niki Andoljšek na violi, ki so s svojim 
nastopom dogodku dodali pridih svečanosti.
Razstava bo na ogled v Rokodelskem centru 
Ribnica vse do konca junija 2020. 

V imenu avtorske skupine: 
Marina Gradišnik, 

vodja projekta
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Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri? (2. del)
Šolanje lončarjev
Znanje o izdelovanju lončenih izdelkov se je dedovalo iz roda v rod, 
zato ni zaslediti kakšnega tehničnega napredka. Otroci so doma najprej 
pomagali pri čiščenju gline, nato so začeli iz gline izdelovati glinene 
igračke ter končno tudi lonce in drugo lončenino. Prva opozorila po 
potrebni modernizaciji te obrti zasledimo konec devetnajstega stole-
tja. Leta 1919 zasledimo že konkretno zahtevo po postavitvi moderne 
lončarske peči v ribniški dolini ter nastavitvi lončarskega mojstra, ki bi 
domače lončarje poučeval v modernem lončarstvu. Žal ta pobuda ni 
zaživela. Šele v času med obema svetovnima vojnama sta se dva lon-
čarja iz Dolenje vasi izobraževala v keramični šoli v Ljubljani. Eden se 
je odselil od doma, drugi pa je s pomočjo mavčnih modelov oblikoval 
nabožne kipce, križe in vaze; še vedno pa je na tradicionalen način čistil 
glino ter izdeloval in ožigal ostalo lončenino. 

Izdelovanje lončenine
Pred drugo svetovno vojno in še nekaj let po njej so imeli ribniški lon-
čarji svojo delavnico kar v glavnem bivalnem prostoru v hiši, ki so ga 
imenovali »hiša« ali »lončarija«.
Glino za sklede so dobili na Brezjah. Ta je bila rjavkasta in manj mastna, 
zato je rada pokala. Za izboljšanje trdnosti so ji dodajali kremenčev pe-
sek. Ko se je ožgala, je imela rdečkasto barvo. Za boljšo posodo so za-
čeli v devetnajstem stoletju kopali glino v Kočevju. Ta je bila sive barve, 
bila je trpežnejša in se je žgala do slonokoščeno rumenkaste barve. Iz te 
gline so izdelovali lonce predvsem za prodajo »na morje«, ker so bili 
izdelki lepši, bolj beli in »gosti«. 
Glino so pred uporabo temeljito očistili. Še v sedemdesetih letih dvaj-
setega stoletja so jo sredi glavnega bivalnega prostora – »hiše« – stolkli 
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»Črno-beli spomini 
(poplave ) ...«
Reka Bistrica, ki izvira na Bloški planoti, je dolga približno 30 km. 
Najprej teče skozi Sodraško dolino in Ribniško podolje. Teče skozi 
Sodražico in tudi mesto Ribnica. Ponikne južno od Ribnice, natančne-
je v Goriči vasi. Včasih je bilo vzdolž reke Bistrice kar devetinštirideset 
vodnih mlinov in žag, ki so oskrbovali okoliške prebivalce. Njena struga 
poteka ob obzidju Ribniškega gradu in Gallusovem nabrežju, ki pa je 
še pred regulacijo struge, v obdobju višjih voda, tudi poplavljala mesto 
Ribnico. Nekaj takratnih utrinkov poplav v Ribnici je zabeleženih na 
starih fotografi jah. Stare fotografi je so verjetno iz leta 1912, iz časa ob 
veliki povodnji, ki je takrat zalila ves trg.

Peter Lesar, zbiratelj, 030 996 225
Vir: slikovno gradivo, osebni arhiv

Poplava po cesti skozi Ribnico. Na desni strani mogočna stavba Trgovina in gostilna Davorin 
Onič (kjer je danes banka NLB). Po cesti vozi takratni avtobus.  Na desni strani avtobusa 
kmet vodi živino na varno.

Poplava za starim župnjiščem v Ribnici, ki je bilo tudi bombardirano koncem 2. svetovne 
vojne. Na poplavljenih površinah za župnjiščem danes stoji ta trgovini Hofer in DM

Poplavljena Ribnica v centru pred Miklovo hišo, na današnjem parkirišču. V ozadju mogočni 
Ribniški grad.

z lesenim batom v štirioglat »hleb«, ki so ga na stojalu oziroma »ko-
bili« s srpom rezali na tenke kosce in iz njih odstranili razne prime-
si. Očiščeno glino so zmočili z vodo in pustili ležati en dan, da se je 
glina dobro namočila. Namočeno glino je lončar zmetal na večji kup 
sredi sobe in jo začel tlačiti z nogami (»kolač«), da se je zmehčala in 
pregnetla. Pri tem delu so sodelovali vsi družinski člani, hlapci in dekle. 
Tako pripravljeno glino je lončar v večjih kepah vzel na svoj kolovrat in 
začel z izdelovanjem posode. Posodo je izdeloval na lesenem lončar-
skem kolovratu, imenovanem »kolurat«, ki ga je poganjal z levo nogo. 
Ob kolovratu je imel postavljeno še skledo z vodo, v kateri je bila na-
močena ovčja ali jelenova koža ali »blek«, modelirko ali »špriklo« in 
lončke z raztopljeno ilovico, ki jo je uporabljal za krašenje posode, ter 
tanko žico ali »struno«, s katero je lonec odrezal s kolovrata. 
Očiščeno glino je lončar razdelil na okrogle hlebčke oziroma »kepe«, 
ki si jih je postavil ob kolovrat. Najprej je z rokama oblikoval dno poso-
de, nato je obod posode začel dvigovati z rokama in »blekom«. Ko je 
bil obod dovolj visok, ga je lončar še oblikoval in gladil s pomočjo roke 
in lesene deščice, »šprikle«, ki je bila na eni strani ravna, na drugi pa 
zašpičena. Tako je lonec dobil svojo obliko. 
Določene tipe lončenine, predvsem sklede in »majolke«, je na vrte-
čem kolovratu s pomočjo čopiča in glinene barve »opisal« s kolobarji 
in vijugami, ki jim je včasih s prstom posnel del nanesene barve v ob-
liki valovnice. »Majolke« je poslikal na zunanjem delu, sklede pa na 
notranjem. Loncem za kuhanje in svinjskim loncem je na vrtečem se 
kolovratu s paličico reliefno vrisal vijugaste ali ravne kolobarje. Posodo 
je na koncu od kolovrata odrezal z žico ali »struno« in jo postavil na 
leseno desko oziroma polico (2 m x 0,4 m), da se je sušila. Lončar je 
pozimi ob zakurjeni peči v glavnem bivalnem prostoru v »hiši« sušil 
posodo 3–4 dni. Ob toplem vremenu jo je sušil na prostem, v senci, 
ker je drugače glina rada pokala ali se zvijala. V poletnih mesecih se je 
lončenina sušila 2–3 dni. 
Ko je bila posoda dovolj suha, je lončar lahko še dodatno krasil sklede, 
»majolke« in cvetlične lončke. Z bakrovim oksidom je skledi na notra-
nji strani oboda narisal še geometrične ornamente in cvetlične motive. 
Lahko pa je na dno posode narisal en cvetlični motiv, na notranji del 
oboda pa kolobarje. Nekatere sklede je poslikal samo s kolobarji, v ka-
tere je včasih vrisal še vijuge. »Majolke«, vrče ali »fraklne« je olepšal 
tako, da je nanje narisal več kolobarjev, vmesni prostor pa zapolnil s 
poševnimi črticami ali vijugami. V obmorskih krajih so šle dobro v pro-
dajo »majolke« z napisi: »Pij ga Pero!« ali »Pij ga Ante!«. 
Na svojevrsten način je krasil cvetlične lončke ali »rožnike«. Iz mavca 
je izdelal modelček z reliefom cvetlice. Vanj je vtisnil glino drugačne 
barve, kot je bila glina, iz katere je bil izdelan »rožnik«. Odtisnjeno 
cvetlico je z razredčeno glino prilepil na njegov zunanji obod.
Sledilo je ožiganje lončenine, ki ga bomo spoznali naslednjič.

Tina Zajc Zver
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E Doma je vse po starem! – 

Miklovi iz Ribnice na Dolenjskem
Luč sveta je ugledala monografi ja Doma je vse 
po starem! – Miklovi iz Ribnice na Dolenjskem 
avtorice Zalke Arnšek. Nastanek knjige sega 
v Argentino, kjer je avtorica, kot drugi otroci 
iz maloštevilne slovenske skupnosti v mestu 
Bariloche, enkrat tedensko obiskovala sloven-
sko šolo, ki jo je vodila učiteljica Milena Arko, 
poročena s potomcem Miklovih, dr. Vojkom 
Arkom. V času gimnazije se je udeleževala 
tudi slovenskega srednješolskega tečaja, na 
katerem je poučeval tudi dr. Vojko. Avtorica 
od leta 1990 živi v Sloveniji. Posveča se peda-
goškemu delu, predvsem kiparstvu in pouče-
vanju na likovnem področju. Odkar je v Slo-
veniji, se srečuje z dr. Ireno Arko in si zapisuje 
njene pripovedi, okruške spominov Miklovih. 
Želja po večjem poznavanju slovenske kulture 
je gospo Zalko vodila, da se je vpisala na študij 
etnologije in kulturne antropologije. Zaradi 
njene življenjske vezi z rodbino Miklovih se je 
odločila obravnavati Miklove v svoji diplom-
ski nalogi Miklovi: Ribnica na Dolenjskem 
pod mentorstvom dr. Janeza Bogataja. Leta 
2016 je sprejela povabilo tedanjega direktor-
ja knjižnice Miklova hiša Ribnica in vodje 
projekta Marka Zupanca, da pripravi mono-
grafi jo o Miklovih v okviru projekta Življenje 
ustvarja zgodbe.
Ponovno se je lotila preučevanja rodbine. Po-
svetila se je pozornemu opazovanju Miklovih 
fotografi j, prebiranju dopisovanja in proučitvi 
eksponatov kulturne dediščine Miklove rod-
bine, ohranjenih v Muzeju Ribnica, razisko-
vanju literature in arhivskih virov. Rezultat je 
knjiga, bogato opremljena s številnimi foto-
grafi jami, dokumenti in terenskimi fotogra-
fi jami ter podkrepljena s številnimi novimi 

viri in spoznanji o osmih rodovih Miklovih in 
Ribnici. Miklovi so med ribniškimi »purger-
ji« veljali za imenitno, ugledno in podjetno 
družino. S pekovsko dejavnostjo so denimo 
zalagali vojaške postojanke, Anton Arko se je 
ukvarjal z vinogradništvom, hmeljarstvom, 
sadjarstvom in sviloprejstvom. V Miklovi 
hiši je obratovala tudi gostilna in delovala či-
talnica, zato je bila stalno vpeta v družbeno 
življenje trga. Izvedeli boste, kaj se je jedlo in 
pilo, kako so praznovali praznike in se srečali 
z osebnimi predmeti, ki so spremljali družino 
skozi življenje. Avtorica je zgodbo o rodbini 
zapisala v poetičnem jeziku in jo domiselno 
prepletla z zgodovinskimi utrinki, anekdota-
mi in vsebinskimi drobtinicami, ki so zazna-
movale različna obdobja rodov. V kontekstu 
knjige se tako srečamo s požari v Ribnici, 
gradnjo ribniške župnijske cerkve, vse do ob-
dobja po drugi svetovni vojni. Knjiga se začne 
in konča s staro trško lipo, ki je nekoč stala 
sredi trga. Dekan Anton Skubic jo je imenoval 
Miklova lipa, nihče ne ve, zakaj. Bralcu daje 
vtis, da je lipa pripovedovalka zgodbe, ki bdi 
nad usodo trga in Miklove družine.
Pri izdaji knjige so sodelovali sourednica mo-
nografi je Metka Kljun in Anica Mohar iz knji-
žnice Miklova hiša, ki sta knjigo tudi jezikovno 
pregledali, prof. Marjana Starc, ki je prispevala 
del starih fotografi j in pregledala transkripcije 
starih Miklovih pisem v ribniškem narečju, 
višja kustosinja Marina Gradišnik iz Muzeja 
Ribnica, ki je pomagala pri raziskavi muzejske 
zbirke Miklovih, dr. Vojko Pavlin, ki je preve-
del stara nemška besedila in stare rokopise v 
ribniškem dialektu, in gospa Suzana Kordiš, ki 
je odkrila še dva rodova Miklovih. Knjigi daje 

poseben pečat izvirna likovna oprema. Lično 
jo je oblikovala in uredila oblikovalka Mateja 
Goršič. Pri grafi čni obdelavi starih fotografi j 
in dokumentov sta sodelovala ilustratorka in 
oblikovalka Barbara Koblar ter oblikovalec 
Marko Magister.
V torek, 7. januarja 2020, je v prostorih Miklo-
ve dvorane Knjižnice Miklova hiša Ribnica 
potekala predstavitev knjige. Dogodek je po-
vezoval gospod Zupanc, vodja projekta. Večer 
je popestril ženski zbor Nonet Vitra iz Ribnice 
z izvedbo dveh pesmi. Monografi ja zaključuje 
niz domoznanskih izdaj evropskega projekta 
Življenje ustvarja zgodbe, v okviru katerega je 
knjiga izšla.
Potomca Arkovih sta Miklovo hišo, ki krasi 
ribniški trg, podarila svojim sorojakom, nam, 
Ribničanom, in ribniški kulturi v srčni želji, 
da se ohrani spomin na Miklove, zato je knji-
ga lepa popotnica k trajnemu spominu na to 
rodbino. Je tudi dober primer zgodovinskega 
orisa ribniške trške rodbine in trškega življe-
nja v 19. in prvi polovici 20. stoletja, zato je 
vredna branja. Vabljeni, da svoj izvod prevza-
mete v knjižnici Miklova hiša Ribnica v drugi 
polovici februarja.

Domen Češarek, 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Mlajše generacije brezhibno opravile 
s prvim delom sezone 
O rezultatih naših mladih generacij smo nazadnje poročali v oktobrski 
številki Rešeta, zato smo se odločili za ponoven pregled dosedanjega 
poteka sezone. 
»Mlajši dečki B« (igralci, rojeni leta 2008 in mlajši) pod vodstvom 
Janeza Ilca so do sedaj odigrali osem tekem. Izkupiček štirih zmag in 
štirih porazov jih trenutno uvršča na drugo mesto v svoji skupini, a s 
tekmo več od najbližjih zasledovalcev, Trebanjcev. Prav proti njim se 
bodo fantje pomerili v predzadnjem krogu, ko bodo z zmago skušali 
potrditi drugo mesto v svoji skupini. Tudi druga ekipa Janeza Ilca, ge-
neracija »Mlajših dečkov A« (igralci, rojeni leta 2007 in mlajši), zaseda 
drugo mesto v svoji skupini, a precej bolj zanesljivo kot leto mlajši vr-
stniki, saj so na enajstih tekmah slavili osemkrat, s čimer so si tri kroge 
pred koncem skupinskega dela zagotovili že vsaj četrto mesto, ki vodi 
v kvalifi kacije, vendar verjamemo, da bodo fantje napredovali v četrtfi -
nale brez kvalifi kacij.
Podobno kot ekipi Janeza Ilca sta se v dozdajšnjem poteku sezone odre-
zali tudi ekipi Tomaža Tomšiča. »Starejši dečki B« (igralci, rojeni leta 
2006 in mlajši) so že odigrali vse tekme v skupinskem delu. Na desetih 
tekmah so slavili šestkrat in enkrat remizirali, s čimer so si podobno 
kot generacija »Mlajših dečkov A« že zagotovili napredovanje iz svoje 
skupine. Tudi druga Tomaževa ekipa je že odigrala vse tekme. »Starejši 
dečki A« (igralci, rojeni leta 2005 in mlajši) so na dvanajstih tekmah 
štirikrat zmagali in enkrat remizirali ter se iz kroga štirih ekip z enakim 
številom točk kot najboljši skozi šivankino uho uvrstili neposredno v 
četrtfi nale.  
Že kar nekaj časa je znana tudi končna lestvica skupinskega dela pri 
naših kadetih (igralci, rojeni leta 2003 in mlajši). Ti so že odigrali vse 
tekme in pod vodstvom Stojana Gelzeja na dvanajstih tekmah slavili 
devetkrat, s čimer so prepričljivo osvojili drugo mesto v svoji skupini. 
Tudi ekipa mladincev (igralci, rojeni leta 2000 in mlajši) pod vodstvom 
Jana Puclja si je že zagotovila napredovanje iz svoje skupine, saj so na 
dvanajstih tekmah slavili kar enajstkrat in prepričljivo osvojili prvo 
mesto v svoji skupini.
O uspehu naših mladih generacij priča podatek o tem, kdaj so se vse 
ribniške generacije nazadnje uvrstile v nadaljevanje tekmovanja, to-
rej med šestnajst najboljših ekip v Sloveniji. Treba je bilo kar precej 
pobrskati v zgodovino, saj so vse ribniške ekipe nazadnje napredovale 
iz predtekmovalnih skupin v sezoni 2007/2008. 

9. Urbanova Ribica
V nedeljo, 1. 12. 2019, je med 10. in 14. uro v ribniškem športnem 
centru potekal tradicionalni, že 9. turnir v mini rokometu »Urbanova 
Ribica«. Turnirja se je udeležilo kar štiriintrideset ekip iz celotne Slo-
venije. Glavni namen turnirja pa je zabava naše nadobudne mladine. 
Ker zagovarjamo moto »važno je sodelovati, ne zmagati«, smo, kot že 
nekajkrat do sedaj, rezultate šteli le pri petih razredih (letnik 2009). 
Prvo mesto je osvojila domača ekipa RD Riko Ribnica 1 pod vodstvom 
Domna Pahuljeta, ki je v napetem fi nalu ugnala ekipo OŠ Stična. V tek-
mi za tretje mesto pa je bila ekipa RK Mokerc-Ig boljša od ekipe RK 
Duplje-Radovljica.

Sleherni udeleženec je dobil majico z logotipom turnirja. Najboljše tri 
ekipe v starostni kategoriji 2009 so prejele pokale, ki sta jih podelila 
igralec članske ekipe Uroš Knavs in predsednik društva Marko Obrstar. 
V starostnih kategorijah letnikov 2010 in 2011 rezultatov nismo bele-
žili, saj smo na preteklih turnirjih ugotovili, da se otroci takrat bolj za-
bavajo, in ker se ne ženejo za izidom, tudi vsi dobijo priložnost za igro.
Nismo pa igrali samo rokometa. Program smo popestrili s plesno točko 
plesne skupine Ribniške mažorete – skupina JUNIOR DUO, s promo-
cijo projekta Strpnost v športu, z atraktivnimi spretnostnimi igrami in 
sodelovanjem v nagradni igri, kjer smo s praktičnimi nagradami nag-
radili kar nekaj srečnih izžrebancev. Zmagovalcem iskreno čestitamo, 
vsem mladim rokometašem, njihovim trenerjem in staršem pa se zah-
valjujemo za udeležbo in si želimo, da se ponovno snidemo naslednje 
leto, ko bo na vrsti že jubilejna, 10. ponovitev Urbanove Ribice.

Tradicionalni božično-novoletni turnir Beograd 2019
Med 26. 12. in 29. 12. 2019 so tri ekipe našega društva sodelovale na 
zdaj že tradicionalnem božično-novoletnem turnirju v Beogradu. Naj-
več nasmeha na obraze pa nam je pričarala ekipa mlajših dečkov pod 
vodstvom Janeza Ilca, ki je prišla do samega fi nala, kjer pa je v nape-
ti končnici morala priznati premoč vrstnikom iz Celja. Da fantom ni 
bilo treba razmišljati samo o rokometu, so imeli, tako kot vsako leto 
do sedaj, tudi letos voden ogled tega velikega mesta. Tako so si ogledali 
nekatere največje znamenitosti mesta, kot so Kalamegdan, Hram Sve-
tog Save, oba beograjska stadiona, Trg Republike, živalski vrt itd. Vsega 
tega pa ne bilo brez naših radodarnih sponzorjev, ki jim se še enkrat 
lepo zahvaljujemo.

Andraž Petek
Foto: Arhiv RD Ribnica
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Vstopili v drugo polovico 
FUTSAL sezone 2019/2020

Več informacij:

NOGOMETNI KLUB RIBNICA,

e-naslov: info@nkribnica.si,

spletni naslov: www.nkribnica.si,

Facebook: NK Ribnica,

M: 041/393-490 (Sabina).

Vstopili smo v novo leto 2020, zato vsem želimo srečno, zdravo in za-
dovoljno ter športno uspešno prihajajoče novo leto. Na tem mestu se 
iskreno zahvaljujemo vsem podpornikom, članom, donatorjem, spon-
zorjem, staršem in vsem drugim, ki ste na kakršenkoli način prispevali 
k uspešnemu delovanju kluba v preteklem letu, in si želimo medseboj-
nega sodelovanja tudi v letu 2020. 
Selekcija U13 je zaključila redni del državnega prvenstva na odličnem 
drugem mestu in se uvrstila v končnico prvenstva. Ekipe na zahodu, ki 
so se prebile v končnico, so: NK Olimpija, NK Ribnica, Oplast Kobarid 
in FC Dobrepolje. Ostale ekipe se niso uvrstile. Na vzhodu so v konč-
nici: KMN Sevnica, KMN Meteorplast, KMN Slovenske Gorice in FK 
Dobovec. Pari prvih četrtfi nalnih tekem so: 

–  KMN Sevnica : Futsal Olimpija 
–  KMN Meteorplast : NK Ribnica 
–  Futsal klub Dobrepolje : KMN Slovenske gorice 
–  KMN Oplast Kobarid : Futsal Klub Dobovec

Tekme četrtfi nala se igrajo v soboto, 18. 1. 2020, in povratne v so-
boto, 25.1.2020. 

Povratna četrtfi nalna 
tekma bo v soboto, 25. 
1. 2020, ob 17.30 v 
ŠC Ribnica. Vabljeni 
na ogled tekme, ki bo 
zagotovo zanimiva in 
napeta do zadnje se-
kunde!
Držimo pesti za našo 
ekipo, da se prebije 
med prve štiri ekipe 
državnega prvenstva in 
gre potem pogumno v 
boj za najvišje mesto!

 

Lestvica DP U13 na dan 14. 1. 2020, vir: www.nzs.si/tekmovanja/?action=lestvica&id_
menu=710

21. FESTIVAL MALEGA NOGOMETA 
ŠKOFIJE 2019
V četrtek, 26. 12. 2019, je Športni dvorani 
Burja potekal 21. festival malega nogome-
ta, ki se ga je s selekcijo U13 udeležila tudi 
NK Ribnica. Na turnirju je sodelovalo osem 
ekip in NK Ribnica je osvojil odlično tretje 
mesto. Za najboljšega golmana turnirja je bil 
izbran naš golman Maks Hočevar. Čestitke, 
Maks, in bravo ekipa! 

Selekcija U15
Selekcija U15 ima pred seboj še zadnji, tretji redni krog, v katerem se 
bodo spet pomerile vse ekipe med seboj. 

Lestvica 1. SFL U15 na dan 14. 1. 2020, vir: www.nzs.si/tekmovanja/?action=lestvica&id_
menu=708

Selekcija U11
Selekcija U11 ima za seboj odigrane štiri turnirje in ekipa je postreg-
la gledalcem z organizirano in lepo igro. Turnir selekcije U11 v orga-
nizaciji NK Ribnica bo v soboto, 14. marca 2020, v Športnem centru 
Ribnica!

Selekcija U11
Tudi naša najmlajša tekmovalna selekcija U9 je gledalce presenetila z 
lepimi akcijami in čudovito igro. Za ekipo U9 so prav tako že trije krogi 
lige MNZ (rezultati pri U9 se ne beležijo) in ekipa je odlična!
 

Vabljeni!
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Vid Lovšin 
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Vstop v novo leto z novim državnim rekorderjem
Mladi ribniški plavalec Vid Lovšin je na zadnjem tekmovanju pretekle-
ga leta Ilirija Challenge, ki je potekalo v ljubljanskem Tivoliju, postavil 
nov mejnik v slovenskem plavanju. Na 100 m delfi n je s 55,99 postavil 
nov državni rekord med kadeti ter se tako pridružil Robertu Lovšinu, 
Luciji Kous, Chadu Andoljšku in Zari Čirović, ki še vedno držijo naj-
boljše posamične znamke v zgodovini. 
Na omenjenem tekmovanju so se med dekleti na stopničke povzpele še 
Zara Čirović, Dora in Hana Đukić, Iza Erjavec, Maja Levstek, Gaja in 
Olja Radivojević ter Neli Škaper. Med fanti pa so se med najboljše tri 
uspeli prebiti Nik Blatnik, Lovro in Filip Čirović, Tobija Čampa, Teo 
Starc, Klemen Topolnik, Vid Lovšin in Aljaž Vavtar.
Člani 1. selekcije so za prvo tekmovanje izbrali tekmo v Montebelluni, 
kjer sta se v izredno močni tuji konkurenci med najboljše prebila Filip 
Čirović med kadeti z drugima mestoma na 50 m in 100 m prosto ter 
Vid Lovšin, ki je med mladinci osvojil tretje mesto na 100 m delfi n.

Plavalci in plavalke 2. in 3. selekcije pa so za prvo tekmovanje izbrali na-
stop na 4. razvojnem pokalu v Celju. Tekmovanje so začeli z odličnimi 
ekipnimi nastopi v štafetah, kjer so tretje mesto osvojili mlajši dečki in 
mlajše deklice na 4 x 50 m mešano (mix) v postavi Aljaž Vavtar, Hana 
Dukič, Lovro Čirović in Iza Erjavec. Še stopničko višje se je povzpela 
štafeta dečkov in deklic v postavi Zara Čirović, Mitja Turk, Neli Škaper 
in Nik Blatnik. 
Med posamezniki se je na najvišjo stopničko med deklicami povzpela 
Neli Škaper na 800 m prosto. Drugo mesto na 100 m prosto in 200 m 
hrbtno si je izborila Zara Čirovič. Prav tako drugi je bil med dečki Nik 
Blatnik na 100 m prosto. 
Med mlajšimi dečki je drugo mesto na 50 m delfi n in tretje mesto na 
200 m prosto dosegel Lovro Čirović.
Za ribniške plavalke in plavalce se s koncem januarja in začetkom fe-
bruarja začenjajo zimska državna prvenstva. Kot prvi bodo v boj za dr-
žavne naslove skočili kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke ter člani 
in članice, in sicer od 23. 1. do 26. 1. 2020 v Ljubljani. Štirinajst dni 
kasneje, od 7. 2. do 8. 2. 2020, pa se bodo v Kranju pomerili deklice in 
dečki ter mlajši dečki in mlajše deklice.
Želimo jim obilo uspeha in uspešnih nastopov.

PK Ribnica
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Razvojni center Kočevje Ribnica je v okviru projekta SPOT Svetova-
nje JV Slovenija in v sodelovanju z Občino Ribnica organiziral letošnjo 
prvo brezplačno delavnico, ki je potekala v torek, 7. januarja 2020, v 
prostorih Rokodelskega centra Ribnica. Na delavnici, ki jo je vodila 
Anita Česnik Možgon, lastnica trgovine All Litt le Rockstars, so udele-
ženci, ki se jih je zbralo kar 42, izvedeli, kako poteka odprtje trgovine 
na spletni platformi ETSY, kateri so stroški, povezani s trgovino, kako 
izbrati ključne besede, ki pritegnejo potencialne kupce, katere fotogra-
fi je so primerne itd. Glede na številna zastavljena vprašanja ob koncu 
delavnice in pozitivne odzive smo se odločili, da vsebino nadgradimo 
v praktičnem smislu. Tako že načrtujemo izvedbo še ene delavnice, na 
kateri bo udeležencem ponujena konkretna pomoč pri odprtju oziro-
ma optimizaciji spletne trgovine. Informacije o točni vsebini in datumu 
bodo objavljene na spletni strani rc-kocevjeribnica.si in FB-strani Ra-
zvojnega centra Kočevje Ribnica. Prav tako obveščamo vse potencialne 
in obstoječe podjetnike, da bodo vsi SPOT-postopki (ustanovitev s. p., 
d. o. o., dodajanje dejavnosti, zavarovanje zaposlenih) od februarja da-
lje potekali v digitalni obliki. S tem bomo pohitrili izvedbo postopka, 
zmanjšali stroške in hkrati postali prva SPOT-registracijska točka v Slo-
veniji, ki prehaja na digitalno izvedbo postopkov. 
Dodatne informacije:
RC Kočevje Ribnica, d. o. o.
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Slovenija
Tel.: 01/89-50-610
E: info@rc-kocevjeribnica.si 
W: htt p://www.rc-kocevjeribnica.si 

Pripravil: Tomaž Lovšin, v. d. direktorja
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spletni platformi ETSY







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 

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



okna in vrata
070 718 718 info@maksi-oknavrata.si

CERTIFIKATI IN 
NAGRADE

ELEGANTEN 
VIDEZ

NAJSODOBNEJŠA 
OPREMA

ZANESLJIVA
VARNOST IZOLACIJA

TOPLOTNA 
IZOLACIJA

CELOSTNA 
STORITEV

VAŠA VARNOST - NAŠA PRIORITETA

Vse kar potrebujete za vašo hišo na enem mestu. 
Izbirajte med najsodobnejšo opremo in elegantnim 
videzom, hkrati pa poskrbite, da bo vaš dom tudi 

www.maksi-oknavrata.si

KUPON ZA

150  €
(velja za nakup vrat do 29.2.2020)

PROTIVLOMNA VRATA  |  VHODNA VRATA  |  NOTRANJA VRATA  | |  OKNA  |  PROTIVLOMNA OKNA



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) 

Nova Kona Hybrid

Tucson
N Line

i30 N

Hyundai Najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo!

 OMEJENA SERIJA VOZIL
 POPUSTI VSE DO 5.000 EUR 
 IZJEMNO FINANCIRANJE TUDI BREZ OBRESTI 
 4 ZIMSKE GUME * 
 5 LET TOVARNIŠKE GARANCIJE 

 BREZ OMEJITVE KILOMETROV

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 7,8 l/100 km, emisije CO2: 0,0 - 178 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi 
goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. * Ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.Kupci ste avtomobilski blagovni znamki 
Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: ttp://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

AVTO KAVŠEK, IVAN NA GORICA / 01-7884-351 / prodaja@avto-kavsek.si / www.avto-kavsek.si



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.

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 

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.

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.

STANOVANJA:

KOČEVJE, Pri Unionu, prodamo delno 
opremljeno trosobno stanovanje v izmeri 
53,16 m2, v drugem nadstropju Bloka C, 
s pripadajočo kletjo v izmeri 4,62 m2, ter 
parkirnim mestom v izmeri 13,02 m2, v kleti 
stanovanjske hiše. Zgradba je bila zgrajena 
leta 2010. Vsa infrastruktura, ogrevanje na 
bio maso, dvigalo. Za stanovanje sta izdana 
gradbeno in uporabno dovoljenje z dne 
7. 12. 2007,  stanovanje bo vseljivo 1. 8. 
2020.

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.

ORTNEK - Velike Lašče, gradbena parcela 
v izmeri 765 m2, 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 je 47.000 EUR, znižana cena 
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, obremenitev, cena 
je 37.000 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.



LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VASS
LOVSKA  DRU INA

DOLENJA VAS  

lo
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ica
@gmail.com

KONTAKT

070 288 433
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Extremovi igralci v reprezentanci U-19
V preteklih mesecih 
smo vas že seznanili 
z izborom treh naših 
igralcev v reprezen-
tanco U-19. To so Žan 
Janež, Miha Car in 
Urban Šilc – vratar (na 
čakanju). Reprezen-
tanca je v mesecu no-
vembru in decembru 
opravila priprave, v 
začetku meseca janu-
arja 2020 pa je izbrana 
vrsta prvič nastopila 
v Poreču na medna-
rodnem prijateljskem 
turnirju U-19, kjer se 
je pomerila z repre-
zentancami Turčije, 
Madžarske, Belgije in 
Francije. 
Naša igralca Žan Ja-
než in Miha Car sta na 
turnirju vknjižila svoj 
prvi nastop za slovensko reprezentanco U-19. Posebej velja omeniti, 
da je Žan Janež tudi kapetan slovenske  reprezentance U-19, Miha Car 
pa je s pravim evrogolom povišal rezultat prvega polčasa prve tekme s 
Turčijo na 2 : 1. Bravo obema, ponosni smo na vaju! 
Skupno je slovenska reprezentanca U-19 na turnirju zasedla tretje mes-
to in prejela priznanje za najbolj »fair« ekipo. Čestitke vsej ekipi!

ŠD Extrem na izbirnih treningih
Izbirni treningi NZS so se v decembru ponovno odvijali v Športni dvo-
rani Sodražica, kamor so bili iz ŠD Extrem vabljeni:
• iz U-15: Patrik Korenjak, Vid Kranjc in Nejc Vetrih (vratar);
• iz U-17: Andraž Gregorič, Anže Žlindra in Lovro Debeljak (vratar).
Vsi izbrani igralci so se odlično izkazali ter pridno in zavzeto trenirajo 
naprej ter pričakujejo nove priložnosti za svoje napredovanje. 

Priznanje ŠD Extrem tudi v Loški dolini
ŠD Extrem deluje tudi v občini Loška dolina z ekipami od U-7 do U-11 
pod vodstvom trenerja Ivana Poje. Dokaz, da igralci marljivo in disci-
plinirano trenirajo ter da je naše delo z mladimi na visoki ravni kakovo-
sti, je tudi priznanje Športne zveze Loška dolina naši ekipi U-9 iz Loške 
doline za perspektivne mlade športnike. Iskreno čestitamo igralcem in 
trenerju, zahvaljujemo se Športni zvezi Loška dolina za prejeto prizna-
nje ter staršem za vso podporo! 
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Novice iz ŠD Extrem
Od članov do naših najmlajših 
Od naše zadnje objave v glasilu Rešeto je naša članska ekipa odigrala 
po razporedu le eno ligaško tekmo, in sicer v Logatcu proti ekipi Dlan 
Logatec. Žal se tekma ni končala v našo korist. Zmago so tokrat vknjižili 
domačini. Mladinske ekipe od U-19 do U-13 so v decembru nadaljeva-
le ligaška tekmovanja po razporedu Nogometne zveze Slovenije (NZS) 
konec koledarskega leta pa je stanje na lestvicah naslednje: 
Ekipa Mesto na lestvici*
2. SFL ŠD Extrem člani 6. mesto
1. SFL ŠD Extrem U-19 6. mesto
1. SFL ŠD Extrem U-17 1. mesto
1. SFL ŠD Extrem U-15 4. mesto
1. SFL ŠD Extrem U-13 6. mesto

* Stanje konec decembra 2019.

Naši mladi igralci kategorij U-11 in mlajši pridobivajo izkušnje in ni-
zajo uspehe na tekmovanjih na turnirjih svojih starostnih kategorij. Na 
uspehe vseh igralcev in nastope smo ponosni, veseli smo, da jih na nji-
hovih prvih tekmovalnih preizkušnjah spremljajo starši in jih podpirajo 
pri njihovem športnem udejstvovanju. Tokrat vam v slikovnem gradivu 
predstavljamo naše najmlajše igralce iz Ribnice.

Leto 2020 so v našem društvu s tekmovanji in zmago otvorili igralci 
ekipe U-15 s tekmo v Ribnici, kjer se je ekipa ŠD Extrem pomerila z 
ekipo NK Ribnica. Tekma se je končala z rezultatom 6 : 3 v koristi ŠD 
Extrem. 

E-pošta: info@sd-extrem.si
Spletna stran: www.sd-extrem.si

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

Za vse informacije smo vam na voljo 
prek naslednjih povezav:

Reprezentanta Žan Janež in Miha Car

U9 Ribnica

U6 Ribnica
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Dosežki SIBOR-ja v letu 2019
ŠK in ŠD SIBOR INOTHERM je v uspešnem letu 2019 nanizal kar 
nekaj lepih uspehov na več področjih ju-jitsa, zato vam nekaj naših 
uspehov predstavljamo v naslednjih stavkih.
– Bili smo prisotni na 17 ju-jitsu tekmah, in sicer na turnirjih in dr-

žavnih prvenstvih v Sloveniji, udeležili smo mednarodnih turnirjev, 
evropskih pokalov, svetovnih in evropskih prvenstev, ki so bili v Bo-

sni, Nemčiji, Nizozemskem, Grčiji, Avstriji in Združenih arabskih 
emiratih.

– Na vseh omenjenih tekmovanjih smo osvojili 308 medalj in pokalov, 
do sedaj pa 2738. Imeli smo številne svetovne, evropske, državne pr-
vake in podprvake v vseh disciplinah ju-jitsa ter večkrat potrdili, da 
smo najboljši in najštevilčnejši klub v Sloveniji, v vseh selekcijah. 

– Nedvomno pa so najpomembnejše uvrstitve 7 MEDALJ NA SVE-
TOVNIH, EVROPSKIH KA DETSKIH in MLADINSKIH PRVEN-
STVIH, ki so jih osvojili duo pari in borci, ob tem pa smo osvojili tudi 
4 naslove SVETOVNIH PRVAKOV (Enej Žagar in Anže Golež, Lo-
vro Divjak in Matic Jakšič, Gal Košir in Andraž Žlindra, Luka Ćirović 
in Nika Kotar), NASLOV EVROPSKEGA PODPRVAKA  (Lovro 
Divjak), NASLOV SVETOVNIH PODPRVAKOV (Neli Podlogar in 
Jaka Divjak) ter TRETJE MESTO NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
(Nejc Podlogar in Luka Čirovič). Ne smemo pa pozabiti tudi na štiri 
peta mesta. Tako imamo skupaj iz velikih tekmovanj že 34 medalj.

– Velik uspeh je tudi uvrstitev 14 naših članov v kadetsko, mladinsko in 
člansko reprezentanco, kar je največ uvrstitev v državno reprezentan-
co do sedaj,

– Uspešni smo bili tudi pri organizaciji tekem, in sicer državnega pr-
venstva v duo sistemu in ne-waziju ter turnirja v prikazu tehnik. 

– Skupaj je v SIBOR-ju že 19 mojstrov ju-jitsa. Kot posledica odličnih 
rezultatov je tudi 19 kategoriziranih športnikov priznanih s strani 
OKS, kar je daleč največ v Kočevju in Ribnici. Od tega 2 v mednaro-
dnem razredu, 7 v perspektivnem razredu, 2 v državnem razredu in 8 
v mladinskem razredu .

– Za uspešno delo smo bili v letu 2019 na podelitvah za športne in 
trenerske dosežke, in sicer pri JJZS 14-krat, županove in občinske 
nagrade ter na velikih sprejemih pri županih občin Ribnica, Kočevje 
in Sodražica.

– Uspešni smo bili pa tudi pri širjenju ju-jitsa v tem koncu Slovenije. 
Tako imamo sedaj v SIBOR-ju 15 različnih skupin v 4 občinah, 170 
aktivnih članov in več kot 250 članov. Pri nas je v 12 letih treniralo 
več kot 1000 članov.

Elvis Podlogar,
predsednik SIBOR-ja

U7 Ribnica

Futsal za dekleta
V Sodražici vsako soboto od 10. 00 do 11.30 uspešno pote-
ka vadba deklet, ki jo obiskuje 20 deklet iz Sodražice, Rib-
nice, Velikih Lašč in okolice. Dekletom gre žoga dobro od 
nog in v svojo sredino vabijo vse nove članice, ki še okleva-
te s svojo odločitvijo in si želite dobre družbe, narediti ne-
kaj zase, trenirati in igrati futsal pod strokovnim vodstvom 
ter koristno preživeti prosti čas. Vabljene!

Aktualno
Veseli bomo tudi novih članov v naši pomožni ekipi za pri-
pravo tekme (redarji, časomerilci, zapisnikarji, medicinsko 
osebje, ostalo pomožno osebje). Interesenti se lahko na nas 
obrnete v času tekem, treningov, ali pa nas kontaktirate na 
info@sd-extrem.si oziroma na GSM 041/831-722.
Vabljeni k ogledu tekem in spodbujanju naših ekip!

ŠD Extrem
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Datum in ura: PETEK, 31. 1. 2020, ob 18. uri.
Kaj: OBČNI ZBOR članov PD Ribnica.
Kje: v Gostilni Andoljšek, Hrovača.
Datum: SOBOTA, 15. 2. 2020.
Kam: na DOBRČO (1634 m).
Izhodišče: Brezje pri Tržiču (677 m).
Načrt poti: Brezje pri Tržiču (677 m)–Dobrča (1634 m)–Koča na 
Dobrči (1478 m)–Brezje pri Tržiču.
Zahtevnost: LAHKA  pot, zimski pohod, težavnost odvisna od tre-
nutnih razmer.
Čas hoje (okvirno): 6 ur 30 min.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska 
oprema, (topla oblačila, kapa, rokavice, dobra planinska obutev 
ipd.), pohodne palice, male derezice, osebni dokument, zdravstve-
na izkaznica, plačana planinska članarina za leto 2020, malica, pija-
ča in varen korak.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 11. februarja 2019, 
ob 18. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodja pohoda: 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

JANUAR in FEBRUAR 2020Za začetek leta 
tradicionalno k Sv. Ani
Na prvi pohod v letošnjem letu smo planince že tradicionalno povabili 
na nočni pohod k Sv. Ani, in sicer v soboto, 18. januarja. Na izhodišču 
se je zbralo kar 52 pohodnikov iz bližnje okolice in sosednjih občin, 
torej iz Ribnice, Kočevja, Velikih Lašč, Loškega Potoka, Sodražice, 
Grahovega itd., nekaj planincev pa se je skupini pod vodstvom vodnika 
PZS Romana Petelina priključilo med pohodom. 
Vodnik je skupino planincev na začetku pozdravil in podal potrebne 
napotke, nato pa so skupaj krenili v sicer meglenem večeru na nočni 
pohod k Sv. Ani in v našo Planinsko kočo pri Sv. Ani na Mali gori. Kot 
je povedal vodnik Petelin, so imeli dva večja postanka pri koči pri Fran-
cetovi jami in pri kmetiji Seljan. »V toplo zakurjeni koči sta planince, 
udeležence pohoda, čakala čaj in prijetno vzdušje, ki sta ju pripravila in 
ponudila PD Ribnica,« je dejal vodnik pohoda in dodal: »Vseskozi je 
rahlo naletaval sneg, tako da je bilo občutiti zimo. Razen spolzkih skal 
in korenin so bile razmere za hojo dobre.«
Udeleženci pohoda so se različno dolgo zadržali v koči. Tako so lahko 
sestopili v lastni organizaciji, saj sta toplo ozračje in družabnost v koči 
marsikoga prepričala, da je ostal tudi malo dlje. Vodnik Roman Petelin 
je bil vesel pohvalnih odzivov in zadovoljnih obrazov udeleženih ljubi-
teljev gora, ki se bodo lahko tudi letos s PD Ribnica udeležili številnih 
zanimivih izletov, pohodov ter tur doma in v tujini. Prav tako lahko lju-
bitelji gora, navdušeni planinci in gorniki v prostorih PD Ribnica v času 
uradnih ur že plačajo planinsko članarino, ki je pogoj za udeležbo na 
planinskih pohodih.

Zdenka Mihelič
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Pohod z lučkami proti Novi Štifti
Tukaj in zdaj zares šteje, da smo si blizu, da nam je ob vama, Erna in 
Urška, toplo. Da se imata rada, da to večkrat jasno in glasno povesta. 
Da čutimo, da smo pomembni, da smo slišani, da smo sprejeti. Oboji 
– starši in otroci.

Božično-novoletna prireditev 
Otroci za otroke
Koledarsko leto smo na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna tudi letos 
zaključili z že tradicionalno, dobrodelno prireditvijo Otroci za otro-
ke. Na večer, dne 23. 12. 2019, se je športna dvorana Ribnica šibila od 
nastopajočih in obiskovalcev prireditve. Na tej je sodelovalo kar 275 
učencev naše šole, ki so skupaj z njihovimi mentorji pripravili izjemen 
program. Prireditve so se udeležili tudi Potoški fantje, ki so pod men-
torstvom Mojce Troha spremljali otroški pevski zbor. Tudi letošnja pri-
reditev je bila razdeljena na dva dela, in sicer na domovinski in družabni 
del. V prvem delu prireditve so nastopajoči častno obeležili prihajajoči 
državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. 
decembra, ter nadaljevali z razigranim družabnim delom, s katerim 
so se razveselili božično-novoletnih praznikov. Glavno vodilo domo-
vinskega dela prireditve je bilo letošnje leto počastitev Vodnikovega 
leta in nekaterih pomembnih, jubilejnih dogodkov ter poklon sloven-
skemu narodu. S pesmijo, recitacijami in globokimi mislimi so nastopa-
joči poudarili pomembnost zavedanja pripadnosti naši deželi.
V drugem delu prireditve pa je sledil pester zabavni program, pri ka-
terem niso manjkale niti Ribniške mažorete, ki vsako leto s svojim 
nastopom popestrijo prireditev. Nastopajoči so nam pričarali pravo 
praznično vzdušje. Voditelja družabnega dela programa, Ribnčan Ur-
ban in jelenček Rudolf, sta nam na nekoliko hudomušen in zabaven 

način prikazala, kako pomembno je, da se vsaj v teh prazničnih dneh 
posvetimo družini in svojim najdražjim. V obiskovalcih sta želela vzbu-
diti zavedanje o »darilih«, ki resnično zapolnijo praznino v srcih ljudi 
ter človeka napolnijo z ljubeznijo in zadovoljstvom. Le-teh namreč ne 
moremo najti v materialnih dobrinah. Organizatorji smo pripravili dve 
prireditvi, eno dopoldan in drugo popoldan. Dopoldanska prireditev je 
bila namenjena vsem učencem in delavcem naše šole, popoldanska pa 
je imela dobrodelni namen. 
Na osnovni šoli si močno prizadevamo, da bi imeli vsi učenci čim bolj 
enake pogoje, zato imamo v ta namen ustanovljen šolski sklad, za ka-
terega tradicionalno na tej prireditvi zbiramo denarna sredstva. S po-
močjo vseh obiskovalcev prireditve smo letošnje leto skupno zbrali kar 
960,91 EUR. Za darovana sredstva se vam vsem lepo zahvaljujemo. Ve-
lika zahvala pa gre tudi vsem nastopajočim in njihovim mentorjem ter 
vsem, ki so kakorkoli pomagali, da smo lahko prireditev izpeljali tako, 
kot smo si želeli.
V prihajajočem letu vam želimo obilico zdravja, ljubezni, sreče, miru in 
medsebojnega spoštovanja. 
Najdite srečo v drobnih stvareh in srčnih ljudeh.

Vodja prireditve: Aleksandra Petek
Foto: Marjan Novak

Danes je januar. Od našega decembrskega pohoda z lučkami je minilo 
že več kot mesec dni. Na okenski polici v kuhinji še vedno kraljujeta dve 
doma ljubko oblikovani lanterni. Izdelali so jih otroci sami, vsak svojo. 
Če je bila volja dovolj močna, pa še eno za starše.
Zbrali smo se v Kotu, prižgali vsak svojo svečko in krenili proti Novi 
Štift i. Noge so vzneseno nabirale korake, mraz je rožnato obarval no-
sove in lica, lanterne pa so se prav spevno pozibavale in razsvetljevale 
pot proti vrhu, kjer je na otroke skrit, kot se zanj spodobi, čakal zaklad. 
Nagrada je bila sladka in pot nazaj je minila, kot bi trenil. Prehitro. Ali 
se samo meni zdi, da otrokova pripoved o pohodu z lučkami pogosto 
traja dalj časa, kot je trajal pohod sam? Pustil je sled in vsakič znova ji 
radi prisluhnemo.
Na tem mestu hvala, Erna in Urška, da vama je mar, velikokrat tudi iz-
ven delovnega časa. Hvala, da med toliko lepih vrtčevskih spominov 
naših otrok s srcem vpletata nove. 

Jerca Osvald, Veveričke
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LE Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
Mi jo imamo – pogodbo z Božičkom!
Pššššštt tt , nikomur povedati!!! Ampak nekomu moram zaupati tole 
skrivnost, ker bom drugače od napetosti zagotovo eksplodirala kot res 
velika bomba! Da se ne bom zmedla in vsega pomešala, je najbolje, da 
začnemo kar na začetku …
No, saj veste, tudi v letu 2019 nas je čakal december – mesec pričako-
vanj, obdarovanj in lepih želja. Za učence razredne stopnje Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna je prav ta mesec še posebej pomemben. Se-
veda si tudi naši učenci želijo veliko daril in čim daljše počitnice, vendar 
preden odidejo na zaslužen oddih od šole, se v decembru prav pošteno 
nagarajo. Res je, da se morajo veliko učiti, ker jih ob koncu leta vedno 
čaka veliko ocenjevanja, vendar to ni vse. 
Že pred dobrim desetletjem je naša mlajša polovica učencev sprejela 
zahtevno nalogo in podpisala pomembno pogodbo – pogodbo z Bo-
žičkom. Njega seveda vsi poznamo in tudi prav dobro vemo, kaj počne. 
Čisto vsakemu izmed nas je Božiček že prinesel darilce in prijetne želje. 
Ker pa poskrbi za prav vse ljudi na svetu, je njegova služba zelo zahtev-
na in odgovorna. In ker je spoštovani gospod že precej star, se je pred 
leti odločil, da si poišče pomoč.
Nekega poletnega večera je sedel na terasi in si ogledoval zemljevid na-
šega planeta Zemlje. Ko je pogledal proti Sloveniji, mu je v oči padlo 
mestece Ribnica. V tem malem mestecu je namreč takrat, pred enaj-
stimi leti, svoja vrata odprl Dom starejših občanov Ribnica s približ-
no 160 stanovalci. Božiček se je bal, da mu ne bo uspelo pravočasno 
dostaviti daril in lepih želja še tem novim prebivalcem Ribnice, zato 
se je odločil zaprositi nekoga za pomoč. Ko si je na spletu podrobno 
pogledal podatke o tem mestu, se je odločil, da bo prav Osnovna šola 
dr. Franceta Prešerna tista, ki mu bo gotovo pripravljena pomagati. 
Ponudbo sem seveda našla jaz, in to pred vrati svoje pisarne. Jasno, da 
nisem vedela, kaj storiti, zato sem se obrnila na otroke. Učenci razredne 
stopnje so rekli, naj ne zganjam panike. Mi bodo pa že oni pomagali! In 
so mi … Vsa ta leta. 
Tako učenci Šolske skupnosti razredne stopnje v sodelovanju s Projek-
tom sožitje že enajst let obdarujejo vsakega izmed stanovalcev Doma 

starejših občanov Ribnica z darilom, ki je izdelek njihovih malih rok. 
Prav vsakega tako razveseli topel stisk majhne roke z obilico lepih želja 
in iskrenim nasmehom. 
Našim učencem pa delo z leti ni postalo odveč, temveč jih je zado-
voljstvo starostnikov le še spodbudilo k nadaljnjemu obdarovanju. 
Tako so se najprej odločili, da bi bilo z unikatnim izdelkom enkratno 
obdariti še vse zaposlene na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribni-
ca. Ko pa so videli zadovoljstvo na obrazih svojih trenutnih življenjskih 
mentorjev, je padel še predlog za obdarovanje vzgojiteljic Vrtca Ribni-
ca, kjer so otroci preživeli svoja prva leta. 
Božiček se kar ni mogel načuditi vsej tej zagnanosti, ustvarjalnosti, 
vztrajnosti in marljivosti svojih izbrancev. Ni kaj, ribniški učenci so vse-
kakor dorasli svoji nalogi! Tako je že mnogo preteklih let in je bilo tudi 
v decembru 2019. Učiteljici Vanja Novak in Katja Rus sva tako povsem 
prepričani, da se tudi v naslednjih letih Božiček na naše učence lahko 
zanese.

Katja Rus
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Decembrski čas na POŠ Dolenja vas
Leto je zopet naokoli. Za nami je december, čas obdarovanj, čas, ko se 
še posebej zavemo minljivosti in pomembnosti dobrih odnosov, čas, 
ko se zazremo vase, in čas, ko imamo kljub vrvežu več priložnosti za 
druženje z bližnjimi in prijatelji. 
Na naši podružnični šoli je december spletal čudovite dogodke. Na za-
četku najlepšega meseca so naši najmlajši učenci pisali pisma Miklavžu 
ter polni upanja in pričakovanj čakali njegov prihod. Prebirali smo zim-
ske pravljice, poslušali in peli praznične pesmi, izdelovali voščilnice ter 
krasili razrede. Z veseljem smo se tudi letos odzvali vabilu na priredi-
tev Prižig lučk, katere organizator je bilo Športno in turistično društvo 
Lončar. Prizorišče prireditve smo dan prej popestrili s krašenjem smre-
čic z unikatnimi izdelki iz gline, ki smo jih izdelali po razredih. Na prire-
ditvi je pevski zbor nastopil z glasbeno pravljico o Miklavžu, v kateri so 
se prepletale vesele otroške pesmice z zgodbo o Miklavževem prihodu. 
Pričarali smo praznično razpoloženje številni množici obiskovalcev. Na 
stojnici smo razstavili izdelke učencev, ki so nastali v projektu Zgodo-
vina domačega kraja, ki smo ga zaokrožili z razstavo v mesecu oktobru, 
ko je naša šola praznovala šestdeseti rojstni dan.
Mlajši učenci so v sredini meseca že veselo pisali pismo Božičku, vsi 
skupaj pa smo se pridno pripravljali na našo božično-novoletno prire-
ditev, s katero smo se v sodelovanju s KUD France Zbašnik popeljali v 
praznični čas in obeležili dan samostojnosti in enotnosti. 
V novo leto smo zakorakali pogumno, željni novega znanja, sodelova-
nja in dogodkov.

Celo leto smo z roko v roki ustvarjali in pisali čudovite zgodbe. Brez ma-
lih, nadobudnih učencev in odličnih sodelavcev to ne bi bilo mogoče.
Dragi učenci, vsak izmed vas je dragocen, to dokazujete vedno znova. 
Izžarevate nepopisno energijo in z vami je res prijetno ustvarjati. Hvala 
vam za lepe trenutke.
Sodelavci, hvala vam za sodelovanje in pripravo mnogih prireditev, ne-
sebično pomoč in podporo ter vsakič znova pripravljenost pomagati in 
izpeljati še tako zahtevno stvar.
Sonja, Bernarda, Gregor, Jerneja, Katarina, Tamara, Tanja, Dolores, Pe-
tra, Eva, Janez, Andreja in Dragica, hvala za vse, kar nam z roko v roki 
uspeva uresničevati.
Veseli smo srečanj, sodelovanja in druženja s krajani, starši, starimi star-
ši, vodstvom naše šole in Občino Ribnica. 
Hvala vodstvu šole, ker z nami dihate, se veselite naših dosežkov, nas 
podpirate in vodite. 
Hvala Občini Ribnica za sodelovanje in pomoč pri uresničevanju vizije 
naše šole.
Hvala KUD France Zbašnik za ozvočenje in sodelovanje na naših pri-
reditvah.
Hvala vsem, ki nas podpirate, nam namenite spodbudne besede in 
aplavze.
Še enkrat iz srca hvala vsem in vsakemu posebej.

Špela Gornik Oražem, vodja POŠ Dolenja vas
Foto: Petra Andoljšek

Naj v tihih večerih pridna vila nežno,
gladko nit prepleta,

čudovite vzorce spleta,
polne sanj in domišljije, kot da niti življenja vije.

Naj dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,

nato na robu bele čipke cvetove upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke vam dneve v novem letu.

SREČNO 2020!
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Mesec december je bil za ribniške tretješolce poseben mesec. Pa ne 
samo zaradi treh dobrih mož in prazničnega vzdušja, temveč tudi zato, 
ker so se odpravili na svojo prvo šolo v naravi. Odšli smo v Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti Fara. Ker pa smo preštevilčni, da bi odšli 
vsi naenkrat, smo šli v dveh delih. 3. b in 3. d iz Ribnice ter 3. e iz POŠ 
Dolenja vas smo tja odšli od 16. 12. do 18. 12. 2019, 3. a in 3. c iz Rib-
nice ter 3. f iz POŠ Sušje pa od 18. 12. do 20. 12. 2019. V Fari smo 
preživeli tri aktivnosti polne dni in dvakrat prenočili.

Božično-novoletna stojnica na 
Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica
V mesecu decembru smo učitelji in učenci po-
daljšanega bivanja pripravili sedaj že tradicio-
nalno božično-novoletno stojnico. Stojnica je 
bila postavljena na matični šoli, prav tako pa 
tudi na podružnici v Sušju. Na stojnici so bili 
na voljo različni unikatni izdelki in voščilnice, 
ki so jih učenci pridno ustvarjali od meseca 
novembra naprej. Obiskovalci so tako lahko 
našli čudovita darilca za prihajajoči praznični 
čas.
Projekt je bil tudi odlična priložnost, da smo 
pri učencih razvijali ustvarjalnost in ročne 
spretnosti, da so spoznavali nove likovne 
tehnike, se navajali na skupinsko delo in se 
seznanili s postopkom od ideje do končnega 
izdelka.  
Poleg tega je imel projekt tudi dobrodelno 
noto. Zbrani prostovoljni prispevki so na-
menjeni šolskemu skladu za pomoč socialno 

šibkejšim učencem in pa nakupu igrač za po-
daljšano bivanje.
Najlepša hvala vsem, ki ste nas obiskali in 
s prispevki podprli delo vaših otrok. Hvala 
vsem učiteljem, kuharicam, hišniku in vsem 
ostalim, ki ste pripomogli, da smo stojnico 
uspešno postavili celo trikrat. Posebna zah-
vala velja tudi vsem donatorjem, ki so nam 
pomagali z materialom in papirjem za naše 
ustvarjanje: Tiskarna Linear, KVM Grafi ka, 
d. o. o., Ribnica, Filc, d. d., Cvetličarna Požar 
Ribnica, Tosama, d. d., in Foto Opal. Da smo 
se na vseh stojnicah tako dobro sladkali, pa 
hvala Pekarni in slaščičarni Žulj, Boris Žulj, s. 
p., in Pekarni Al-Em, Vahidin Seferović, s. p. 
Iskrena hvala vsem in se seveda priporočamo 
za naslednje leto.

Vodja projekta: Mirjana Lipej, univ. dipl. ped.

Udeležbe v šoli v naravi so se učenci zelo veselili, bili pa so tudi vzne-
mirjeni, saj so se nekateri prvič odpravili od doma brez staršev. Za vse je 
bila to odlična izkušnja v samostojnosti, skrbi za svoje stvari, potrpež-
ljivosti, vztrajnosti ter prispevanju k dobri volji in počutju vseh. Učenci 
se ob taki izkušnji bolje spoznajo med seboj in tudi z razredničarko. V 
Fari smo imeli pester športni, naravoslovni in kulturni program. Skupaj 
smo se sprehodili po kraju, ugotavljali njegove značilnosti ter si ogleda-
li pravo kostelsko hišo in njene posebnosti. Obiskali smo lončarja, se 
seznanili z njegovim poklicem in lončarskimi izdelki. Seznanili smo se, 
da je Fara v neposredni bližini reke Kolpe, ki je hkrati mejna reka med 
Hrvaško in Slovenijo. 
Na gozdni jasi smo iskali sledi živali. Skupaj smo ugotavljali, katere živa-
li živijo v gozdu in Prifarskem jaraku, potoku, ki teče tam skozi.
Ker tamkajšnji gozd obiskujejo tudi krdela volkov, smo se skušali gibati 
kot oni – tiho in neslišno.
Izvedli smo pohod do visečega mostu, se spoznali z lokostrelstvom in 
se pomerili tudi v tej spretnosti. Športno smo se udejstvovali tudi na 
orientacijskem teku. Poseben užitek pa je bil adrenalinski park. 
Polni doživetij smo se srečno vrnili domov.

Urša Jaklič Žagar, vodja ŠVN
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Miklavževanje pri Svetem Gregorju
V petek, 6. 12. 2019, je v dvorani pri Svetem 
Gregorju potekalo Miklavževanje. Otroci 
vseh starosti so si ogledali našo predstavo 
Zvezdice in gozdne živali, ki smo jo pripra-
vili z mentoricami Tadejo Bambič, Veroniko 
Kos Turk in Zdenko Kljun. Govorila je o sre-
čanju zvezdic in gozdnih živali na Zemlji ter 
vznemirljivem pričakovanju Miklavža. Med 
predstavo so učenci tudi peli, plesali in igra-
li na Orff ova glasbila. Na klavirju sta učence 
spremljala Lovro Kljun, učenec 9. razreda, 
in učiteljica Veronika. Otroke je nato obiskal 
Miklavž s spremstvom in jih obdaril. 
Gasilsko društvo Sveti Gregor je tako pos-
krbelo za obdarovanje vseh majhnih in tudi 
malo večjih otrok. Prijeten večer, ki je postal 
naša tradicija, zbližuje vse Slemence.

Tadeja Bambič
Foto: Mojca Šilc

Mi pečemo, ustvarjamo in božične običaje obujamo
Pa je za nas članice Društva podeželskih žena Ribnica minil še en nepo-
zaben, tokrat idilično zasnežen zimski večer, saj smo v družbi veselih in 
prisrčnih ljudi tudi letos obujale božične običaje – tako s peko kot tudi 
s petjem in pripovedjo božičnih anekdot.
Zbrali smo se v petek, 13. 12. 2019, pred tretjo adventno nedeljo. Da je 
bilo vzdušje še lepše in domače, se je dogodek odvijal v stari obnovljeni 
Maticovi etno hiši, kjer sta nas lepo pričakala gospodar Ivan Šega in nje-
gova žena Marinka. Za koordinacijo pa je poskrbela gospa Ana Komin-
ka, ki zastopa Zavod Sena plus. V gosteh smo imele ljudske pevke Pova-
senke iz Loškega Potoka, s svojo prisotnostjo pa sta nas počastila tudi 
predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka in župan Sodražice 
Blaž Milavec. Ribniški župan Samo Pogorelc se nam zaradi zasedenosti 
termina ni mogel pridružiti, nam pa je pismeno zaželel čudovito druže-
nje in vse dobro v novem letu. 
Na našem srečanju smo poleg drugih dobrot izpostavile božični kruh, 
ki mu pravimo poprtnik, v naših krajih pa župnek, Tako Ribničanke kot 
Povasenke smo spekle svoj kruh in ga vsaka po svoje predstavile vsem 
prisotnim. Pravijo, da kruha ne naredi moka, temveč roka, zato se ob-
lika in motivi razlikujejo od vasi do vasi, od gospodinje do gospodinje, 
simbolni pomen pa je vedno enak. Povezoval naj bi družino, ki je na 
svete večere ob njem molila in častila novorojenega Jezusa.
Poprtnik ali župnek je praznični, obredni kruh, ki so ga gospodinje pek-
le za božič, silvestrovo in Svete tri kralje. Prvi popisi o poprtniku, ki ga 
poznajo tudi v drugih slovenskih pokrajinah, ne samo pri nas, segajo 
prav tja, v sedemnajsto stoletje; s krščanstvom je postal simbol božič-
nega časa. Požegnan in pokrit z lepim belim prtom je krasil praznično 
mizo. 
Najpogostejši okras božičnih kruhov so ptički, golobice ali »picke« v 
različnih oblikah. Poznani so tudi motivi Jezuščka v jaslicah ali pa napis 
IHS, ki je pomenil Jezusa, skritega v hostiji. Ptičk ali golobic je bilo na 
kruhu toliko, kot je bilo otrok pri hiši. Spet drugje so na poprtnik obli-
kovali letnico ali pa so ga s kitkami razdelili na štiri letne čase. Okraski 
so narejeni iz malo tršega kvašenega testa, nekatere gospodinje pa upo-
rabljajo slano testo ali celo testo za rezance.
Poprtnik ali župnek je del živega izročila, ki je vpisan v Register nesnov-
ne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. Kot nosilka skupine 

gospodinj za ribniško dolino, ki pečemo take obredne kruhe in s tem 
ohranjamo dediščino, vas ob tej priložnosti zopet vabim, da se nam pri-
družite in se vpišete v seznam ter skupaj z nami ustvarjate. Tako bomo 
izrazile spoštovanje do naše dediščine, do naših babic in mamic, ki so 
nas vse to naučile in nam položile na srce, da kruh, posebno poprtnik 
ali župnek, zamesimo in oblikujemo z ljubeznijo in radostjo. Le tako 
pripravljen poprtnik bo imel vrednost in pravi pomen.
Zahvala velja Občini Ribnica za sofi nancirana sredstva ter vsem našim 
članicam in drugim prisotnim, da smo združeni ta večer obudili in po-
doživeli naše izročilo adventnega časa, tudi s kulturnim programom, ki 
smo ga izvedle ljudske pevke Vesele Ribnčanke in Povasenke. Vesele 
smo bile spodbudnih besed gospoda Blaža Milavca in predsednika Tu-
ristične zveze Slovenije Pavleta Hevke, ki sta pohvalila naše druženje 
in medsebojno sodelovanje, tako s Potočankami kot Šedržankami in 
drugimi sosednjimi društvi. Vesele smo bile, da sta v prijetnem vzdušju 
uživala ob naših dobrotah in prisrčnem petju, ki je dišalo po prihajajo-
čem božiču. Gospodu Pavletu Hevki pa se zahvaljujemo za povabilo na 
nastop ob zaključku prireditve Moja dežela, lepa in gostoljubna!
Pred nami je novo leto in s tem nov začetek, nove naloge in nova dru-
ženja. Zato veselo naprej, z veliko mero zdravja, medsebojne pomoči 
in prijateljstva!

Marinka Vesel, predsednica DPŽ Ribnica
Foto: Arhiv DPŽ Ribnica
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Skrivni Božiček v Domu starejših občanov Ribnica
V decembru imamo v tradicionalno petje 
ljudskih in božičnih pesmi ob okrašeni smreki 
in jaslicah v avli Doma starejših občanov Rib-
nica. Domski pevski zbor pripravi program 
pesmi, ki jih potem pojejo vsi stanovalci in 
zaposleni.
Letošnja prireditev je bila še bolj prijetna, 
saj sta stanovalce obdarila skrita Božička, ki 
sta za vsakega stanovalca pripravila zelo lepo 
darilo. Vsak stanovalec je prejel skrbno izbran 
kozmetični paketek, sok, domače piškotke in 
misel ob novem letu, ki je segla do srca. 
V imenu stanovalcev Doma starejših občanov 
Ribnica se lepo zahvaljujemo skritima Božič-
koma, ki sta poskrbela za iskrice v njihovih 
očeh. 
»Angeli še obstajajo – sredi med nami. Na 
srečo! Nimajo kril, a imajo srce za ljudi, ki jim 
ne gre dobro.«

Tina Grebenc Podobnik, 
socialna delavka

Božični pohod na Grmado 2019
Pred dvajsetimi leti se je porodila ideja, da 
bi se na božični večer z baklami povzpeli na 
Grmado, se tam okrepčali s toplim napitkom 
in se odpravili dol, v cerkev sv. Jožefa, k pol-
nočnici. Oče ideje je bil takratni predsednik 
Turističnega društva Grmada Jože Andolšek 
st. Pod predsedovanjem Mare Okorn se je do-
godek preselil na en dan pozneje in tokrat smo 
obeležili že 20. božični pohod na Grmado. 
Časi se spreminjajo, tako da so bakle zamenja-
le svetilke in mobilni telefoni, a osnovna misel 

je ostala. Ljubitelji Grmade se leto za letom v 
vsakem vremenu zbirajo na Grmadi.
Letos se je kar 138 pohodnikov prijavilo v šoli 
na Velikih Poljanah, kjer so prejeli simbolič-
no darilce in se v izredno ugodnem vremenu 
odpravili proti Grmadi. Tam sta jih pričakala 
topel čaj in pecivo. 
Na Grmadi smo se s simboličnim darilom po-
sebej zahvalili idejnemu vodji projekta Jožetu 
Andolšku st., ki je omenil, da dvajset let zelo 
hitro mine in da upa, da se bo tradicija poho-

dov nadaljevala še naprej. Izmed vseh poho-
dnikov smo bili posebej veseli tistih, ki so na 
zbirnih kartončkih devetnajstim žigom dodali 
še dvajsetega. To so Anton Šilc, Alojz Novak, 
Martina Omahen in že omenjeni Jože Andol-
šek st. Čestitali smo jim in se jim zahvalili za 
vztrajnost. Izmed njih je predsednica Polona 
Čampa izžrebala dobitnika nagrade. Spet je 
bil to Jože Andolšek st.
Projekt sofi nancira Občina Ribnica prek raz-
pisa za turizem.
Turistično društvo Grmada je leto zaključilo 
z množico uspešno izvedenih projektov. Zah-
valjujemo se vsem, ki ste nam na tej poti stali 
ob strani in pomagali po svojih močeh. Iskre-
na hvala sponzorjem in donatorjem, saj brez 
njih marsikaj ne bi bilo izvedljivo. Posebej se 
zahvaljujemo PGD Velike Poljane, saj se nanje 
vedno lahko zanesemo. Tudi v prihodnje si že-
limo uspešnega sodelovanja.
Vsem članom, prihodnjim članom našega 
društva in obiskovalcem Grmade želimo v 
novem letu veliko zagona za uresničevanje 
zastavljenih ciljev in da bi vsak dan začeli z 
nasmehom. Življenje je potem veliko lepše!

Za Turistično društvo Grmada:
Anita Andolšek

Foto: Tina Ilc
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Skavtska bakla
Najverjetneje ste že slišali, da skavti veliko časa preživimo v naravi in se 
v njej dobro znajdemo. Skavt ne pozna slabega vremena, pozna le slabo 
in dobro opremo. Zato se v skavtskih veščinah urimo in poskušamo v 
naravi preživeti s čim manj stvarmi, ki jih potrebujemo v vsakdanjem 
življenju. 
Tokrat z vami delimo, kako se naredi skavtska bakla. Vse, kar potrebuješ 
za izdelavo skavtske bakle: 
•  nož,
•  ravna sveža palica,
•  fi no smrekovo dračje,
•  smola,
•  vžigalice.

Ravno svežo palico (najlaž-
je leskovo) s pomočjo noža 
razčetveri in čisto na dno 
tesno zagozdi dve majhni 
palčki. Tako bodo vsi štirje 
deli ostali narazen. Bodi po-
zoren, da palice ne zasekaš 
predaleč!

Nato naberi suho 
smrekovo dračje in 
čim več smole. Iz 
dračja naredi snope, 
ki ne bodo gledali 
preveč izven bakle.

V reže začni križno polagati snope dračja. Ti naj bodo tanki in čim šte-
vilčnejši.

Na približno polovi-
ci začni med snope 
polagati smolo. Ta se 
med gorenjem stopi in 
začne polzeti po bakli 
navzdol. Zaradi smole 
bo smrekovo dračje 
močneje gorelo.

Ko zaključiš z nalaga-
njem snopov, pazi, da 
vrhnji snopi ne padajo 
iz bakle. 

Baklo najlažje priž-
geš nad ognjem, ki ga 
lahko zakuriš že prej. 
Pazi, da baklo prižgeš 
na vrhu, tako bo poča-
si in dolgotrajno gore-
la navzdol. Če želiš, da 
bakla gori dlje, lahko med snope dračja položiš mah, ki pa naj gleda 
ven iz bakle. Mah bo zaustavil njeno preveč intenzivno gorenje. Tako ga 
lahko počasi odmikaš in kuriš samo en snop naenkrat. 

Na začetku bodi potrpežljiv in se ne ustraši, da je ogenj premajhen. 
Lahko si pomagaš s pihanjem, vendar pazi, da se ogenj ne razširi na vse 
snope hkrati. Če boš upošteval vsa navodila, bi bakla morala goreti vsaj 
15 minut. 

Tako, zdaj se moraš le še odpraviti v gozd in se preizkusiti v svojih veš-
činah!

Če te zanimajo še druge skavtske veščine, se opogumi in pocukaj za 
rokav ribniške skavte.

OPOZORILO
Kurjenje bakle je lahko zelo nevarno, zato je svetovana posebna 
previdnost. Baklo imamo vedno na očeh in z njo nikoli brezglavo 
ne mahamo, saj lahko goreča smola oziroma goreče dračje pade na 
gozdna tla in zaneti požar, ali še huje, goreča smola lahko poško-
duje katerega izmed naših prijateljev. Ob veliki suši ali bližini suhe 
trave bakle nikoli ne prižigamo.

V imenu ribniških skavtov: Nastja Bojc, 
Vsestranski gams
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Praznični utrip pod brškim kozolcem
V decembru smo v Društvu Veter v našem 
kozolcu na Miklavžev večer, 5. 12. 2019, že 
tradicionalno izvedli miklavževanje. Miklavž 
je letos obdaroval 16 otrok. Vlogo Miklavža je 
znova prevzel Alojz Bojc iz Humca. Prišel je v 
spremstvu petih parkeljnov (tudi dveh novin-
cev) in dveh angelčkov.   
Miklavževanje je potekalo tako, da je v uvodu 
nekaj besed spregovorila Danica Cvar, ki je or-
ganizirala miklavževanje. Razložila je pomen 
oblačil angelčkov, Miklavža in parkeljnov. Par-
keljni so odeti v temna, črna oblačila, ker črna 
barva simbolizira hudobijo, zlo, medtem ko 
so angelčki in Miklavž oblečeni v bela in svetla 
oblačila, ki pomenijo dobroto. Tako otroci kot 
starši se moramo vsakodnevno truditi, da smo 
dobri in si med seboj pomagamo.
V nadaljevanju je prišel Miklavž, ki je nago-
voril in obdaroval otroke. Otroci so, nekateri 
zelo samozavestno, spet drugi bolj boječe in 
ob spodbudi staršev, pristopali k njemu po za-
služena darila. Miklavž je v svojem nagovoru 

poudaril, da je pravi Miklavž včasih živel na 
Zemlji, bil je škof, ki je obdaroval revne otro-
ke. Po njegovem zgledu se v današnjem času 
tudi mi obdarujemo med seboj. Ni nujno, da 
nekoga obdarujemo le z darilom, darilo je lah-
ko nasmeh, lepa beseda ali dobro dejanje. Ot-
rokom je naročil, naj spoštujejo svoje starše, 
ker jih imajo prav starši najbolj radi in najbolj 
skrbijo za njihovo dobro. 
Na koncu sta Miklavževa pomočnika, an-
gelčka, razdelila vsem obiskovalcem bom-
bone, saj Miklavž ne pozabi na nikogar. 
V decembru smo organizirali tudi božično-
-novoletno ustvarjalno delavnico, na kateri 
smo izdelovali božično-novoletne voščilnice. 
Delavnica je potekala v petek, 13. 12. 2019, 
v osrednjem prostoru vaškega kozolca. Ude-
ležencem sva organizatorki delavnice, Tadeja 
Topolnik in Marjana Zbašnik, ponudili na vo-
ljo štiri različne modele voščilnic in dve vrsti 
okraskov. Z izdelanimi okraski smo okrasili 
božično-novoletno smreko v osrednjem pro-

storu kozolca. 
Izdelke so lahko udeleženci odnesli domov, 
nekaj voščilnic pa smo namenili za naše naj-
starejše in bolne krajane. Voščilnice jim bomo 
izročili ob obisku in izreku novoletnih voščil 
na začetku leta 2020. 
Otroci in drugi obiskovalci so se lahko na de-
lavnici posladkali s piškoti, bomboni in čajem, 
tako da smo v prijetni družbi in prazničnem 
vzdušju preživeli lep popoldan. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem čla-
nom Društva Veter, ki so vsak na svoj način 
skozi vse leto pomagali pri izvedbi različnih 
aktivnosti. V novem letu 2020 pa želim vsem 
veliko zdravja, miru in uspehov. 
Verjamem, da bomo tudi v naslednjem letu 
skupaj sodelovali pri izvedbi različnih aktiv-
nosti, s katerimi vnašamo v življenje naših kra-
janov večjo povezanost in raznolikost. Srečno 
2020!

Tadeja Topolnik
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Praznično dogajanje na Slemenih
V sredini decembra, 14. 12. 2019, se je začelo praznično vzdušje tudi 
v KS Sv. Gregor. V okviru PGD Sv. Gregor in TŠD Slemena smo v so-
botnem popoldnevu postavili novoletno drevesce ob gasilskem domu, 
pod cerkveno lipo pa maketo svete družine, ki jo je blagoslovil farni 
župnik Andrej Mulej. V večernih urah je ekipa mlajših gasilcev opra-
vila slavnostni prižig lučk. Na prireditvi so člani MePZ Sv. Gregor peli 
adventne pesmi in tako napovedali skorajšnji prihod novorojenega 
deteta, ki nas vsako leto spodbuja, da v svojem srcu naredimo prostor 
zanj. Po opravljenem blagoslovu in prižigu lučk se je kar velika množica 
obiskovalcev zadržala v prijetnem druženju ob pečenem kostanju, čaju 
in kuhanem vinu.

Božič je praznik, ki 
nas nagovarja, da iz-
žarevamo luč in hva-
ležnost. Potrudimo 
se, da preživimo več 
kakovostnega časa s 
svojimi bližnjimi, da 
pomagamo pomoči 
potrebnim, da v skup-
nosti delamo skupno 
dobro. Mali otrok v 
jaslih nas vsako leto 
opogumlja in nam 
daje novih moči za 
prebijanje skozi vsa-
kodnevne tegobe.
Že naslednji dan po 
božiču, na praznik 
prvega mučenca sv. 
Štefana, so domači 

konjarji pripravili blagoslov konj pri podružnični cerkvi sv. Urha pri 
Maršičih. Blagoslova konj in soli, ki ga je tudi tokrat opravil domači žu-
pnik Andrej, se je udeležilo trideset konjarjev iz Slemen, Velikih Lašč, 
Karlovice in Ribnice.

MePZ Sv. Gregor in župnija Sv. Gregor sta za zaključek prazničnega 
časa v soboto, 11. 1. 2020, v župnijski cerkvi sv. Gregorja pripravila 
koncert božičnih pesmi z naslovom Slava Novorojenemu. Domačemu 
pevskemu zboru pod vodstvom Tonija Kersniča in orgelski spremljavi 
Alojza Osvalda so se pridružili pevci MePZ sv. Neže Praške iz Vinice 
in godalni trio Glasbene šole Ribnica: Iza Levstek, Nika Andoljšek in 
Lovro Kljun pod mentorstvom prof. Ksenje Abramovič Grom. Polna 
cerkev poslušalcev je uživala ob prepevanju bolj ali manj znanih božič-
nih pesmi, izpod prstov godalnega tria pa smo resnično zaslišali rajske 
strune. Koncert smo sklenili s pesmijo, brez katere si božičnih prazni-
kov ne moremo predstavljati. Ob zvokih orgel in godalnega tria smo 
skupaj s poslušalci zapeli Sveto noč, ki nas bo spremljala do naslednjih 
božičnih praznikov, do naslednje svete noči. Tako za nastopajoče kot za 
poslušalce je bil večer nepozaben.

Rudi Adamič
Foto: Rudi Adamič in Luka Levstek
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Obeležje Ortnek – 
odkritje obeležja dne 22. 10. 2019
Ena izmed dejavnosti Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Ribnica (v nada-
ljevanju: OZVVS Ribnica) je tudi ohranjanje 
spomina na osamosvojitveno vojno v letu 
1991. Bojni aktivnosti slovenske vojske na 
našem območju sta bili v krajih Ribnica – ve-
lika kasarna JLA in Ortnek – veliko skladišče 
goriva za JLA. Aktivnosti osamosvajanja tako 
v Sloveniji kot v tedanji občini Ribnica niso 
bile le v juniju/juliju leta 1991, ko smo imeli 
osamosvojitveno vojno, politične aktivnosti 
so se odvijale že v letu 1990 in tudi že prej. 
Vse to smo imeli v mislih, ko smo se v OZVVS 
Ribnica odločali o postavitvi spominskih 
obeležij v Ribnici in Ortneku. Odločili smo 
se, da najprej postavimo spominsko obeležje 
v Ortneku, v Ribnici pa ga želimo postaviti 
najkasneje v letu 2021, to je ob tridesetletnici 
spomina na bojne aktivnosti TO v Ribnici. 
Pri odločitvi za postavitev obeležja v Ortneku 
smo se takoj srečali s problemom, kako prika-
zati, česa se z obeležjem želimo spominjati, 
in kako to prikazati našim zanamcem. Imeli 
smo več idej, kako naj bi izgledalo spominsko 
obeležje. Prevladala je odločitev, da poiščemo 
v naši okolici  primeren kamen, ga postavimo 
ob sedanji vhod v skladišče naft nih derivatov 
in nanj pritrdimo spominsko ploščo. Pos-
tavljena skala naj predstavlja sporočilo, da 
je to simbolni kamen, ki je bil na tem mestu 
vgrajen v temelje samostojne države Slovenije 
s strani pripadnikov TO in občanov. 
Simbolni pomen kamna kot simbolnega spo-
ročila dopolnjuje spominska plošča z vgravi-
ranimi znaki in napisom: Državni grb Slove-
nije, Bojni znak Ortnek, Grb občine Ribnica, 

postaviti. Prav je, da navedemo pomoč orga-
nizacij in oseb zunaj OZVVS Ribnica: Zavod 
za blagovne rezerve Ljubljana nam je dovo-
lil postavitev obeležja na svojem zemljišču; 
družba Hydrovod Kočevje je pomagala pri 
določitvi mikrolokacije, ker tam potekajo nji-
hovi komunalni vodi; družba Lesoj iz Rakitni-
ce je pripeljala kamen z Velike gore; Občina 
Ribnica je pomagala z moralno in fi nančno 
podporo; arhitekt Boštjan Češarek je svetoval 
pri zasnovi obeležja; kamnosek Bogo Oražem 
je napravil spominski plošči.
Odkritje spominskega obeležja je potekalo 
22. 10. 2019. Odkritja se je udeležilo več kot 
100 članov VVS in povabljenih gostov. Ude-
ležence sta pozdravila gospod Franc Mihelič, 
predsednik OZVVS Ribnica, in gospod Samo 
Pogorelc, ribniški župan. Slavnostni govornik 
je bil gospod Peter Levstek, častni predsednik 
OZVVS Ribnica. Program je povezoval gos-
pod Tomi Gavranič z Radia Univox Kočevje. 
Zelo lep kulturni program so pripravili učen-
ci OŠ Ribnica pod vodstvom gospe Majde 
Valčič. 
OZVVS Ribnica se zahvaljuje vsem, ki so po-
magali pri postavitvi obeležja in organizaciji 
slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja. 
Hvala vsem, ki so s svojo prisotnostjo počasti-
li spomin na tukajšnja osamosvojitvena deja-
nja. Vsi skupaj pa ne pozabimo glavnih ciljev 
naše osamosvojitve: Slovenija naj bo svobod-
na, enotna, pravna in socialna država, kjer se 
bodo njeni državljani počutili ekonomsko in 
socialno varne. 

Franc Mihelič 
Foto: Anton Perhaj

znak OZVVS Ribnica in znak Društva Moris 
Kočevska Reka ter napis »Vsem, ki so tu-
kaj delovali za samostojno Slovenijo v letu 
1991«. Spominska plošča je postavljena v 
zahvalo in spomin tako pripadnikom TO – 
nosilcem bojnega znaka Ortnek kot tudi vsem 
ljudem s tega območja, ki so v letih 1990 in 
1991 aktivno sodelovali pri aktivnostih v pro-
cesu osamosvojitve Slovenije.
Z lastnim delom članov OZVVS Ribnica in 
pomočjo nekaj organizacij nam ga je uspelo 
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Zahvala za pomoč 
ob požaru
»Nesreča nikoli ne počiva«, to žal še kako velja, ko te doleti nesreča. 
Rdeči petelin nas je sredi noči presenetil, zažgal nam je dom in nam 
nagnal strah v kosti. Veseli smo, da smo vsi živi! Naš dom je uničen. 
Kljub vsemu pa smo začutili veliko oporo in uteho, ko ste nesebično 
in požrtvovalno krotili ognjene zublje in reševali naše premoženje, ki 
ga sami nikakor ne bi zmogli. Vaša pomoč, pozornost in skrb ne smejo 
v pozabo, naj nam bodo VSEM za vzor. Vsaka nesreča je pol lažja, ko 
doživiš pomoč, sočutje in skrb. Da bi še naprej tako ostalo in zanamcem 
kazalo, kaj ljudje potrebujemo v stiski. Za vso izkazano pomoč, skrb in 
trud lahko rečemo le HVALA VSEM, ki ste nam tiste dni stali ob strani 
in lajšali prve dni po požaru. 
V prvi vrsti gre velik poklon gasilcem, res ste pravi JUNAKI! Hvaležni 
smo gasilcem PGD Ribnica, Bukovica, Dolenja vas, Dolenji Lazi in Jur-
jevica. Velika zahvala gre sovaščanom, ki ste nam nesebično pomagali. 
Res nimamo besed, vemo pa, da vam bomo večno hvaležni za to, da ste 
bili vse dni z nami in nam pomagali pri sanaciji, varstvu in optimizmu, 
ki ste nam ga vlivali, ko smo ga najbolj potrebovali. Hvaležni smo župa-
nu gospodu Samu Pogorelcu, da je sredi noči pokazal skrb in prišel na 
kraj požara. Hvala predsedniku Civilne zaščite in ZD Ribnica oziroma 
reševalcu reševalnega vozila. Hvala gospodu župniku, ki nas je poklical 
in pokazal skrb. Hvala vsem sodelavcem, ki ste nam požrtvovalno nudili 
pomoč. Hvala tudi vsem tistim, ki ste nam ponudili svoje prostore, da 
nam bo tako olajšano življenje, dokler ne popravimo svojega doma. 

Hvaležna David Tanko z družino in Veronika Bartol!

ZAHVALA
Upokojenke, ki se vsak teden srečujemo na rekreaciji pod vod-
stvom kineziologinj Barbare Andoljšek in Tjaše Ilc, se zahvaljuje-
mo gospodu županu Samu Pogorelcu, da nam je to omogočil.
Prav tako se zahvaljujemo celotni ekipi na Občini Ribnica in vsem 
zaposlenim v Miklovi hiši za njihovo prijaznost.
S pomočjo brezplačne vadbe imamo omogočeno, da tudi v zrelih 
letih skrbimo za svojo fi zično moč, gibljivost in ravnotežje, hkrati 
pa se lahko družimo in imamo dober začetek dneva.

Upokojenke

Jutrišnji dan pripada tistim, ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost; tis-
tim, ki znajo in vedo kaj hočejo, predvsem pa verjamejo v to, kar delajo. 

(Neznani avtor)

ZAHVALA

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica se iskreno zahvaljuje 
Kmetijski zadrugi Ribnica in direktorju Samu Mohorčiču za pre-
jeto donacijo.
Ob visokem jubileju, 110-letnici delovanja KZ Ribnica, je direktor ce-
loten denarni znesek ob prejetju zlate plakete Občine Sodražica name-
nil šoli. Še več, denarni znesek je KZ Ribnica tudi podvojila in sredstva 
namenila za potrebe Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
Najlepša hvala za izjemno darilo, ki nam je omogočilo nakup so-
dobnega ozvočenja za potrebe šole.

Majda Kovačič Cimperman, 
ravnateljica OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Veseli in hvaležni smo dobremu darovalcu, saj je vsa sredstva za 
prejeto nagrado na področju znanstvenih dosežkov in inovativno-
sti s področja robotike namenil za darilo učencem razredne stopnje 
Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica.

In kaj se je skrivalo v DARILU?
KOMPLET KUBO
Robotki, ki bodo učencem pomagali skozi igriv in dinamičen način 
priti v prvi stik s preprostim
programiranjem brez računalnika.

Hvaležni učenci in zaposleni 
Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU RIBNICA
VABI NA PREDAVANJE

DR. VOJKE BOLE - HRIBOVŠEK

NESEBIČNOST ZA BOLJŠI SVET

V soboto, 15. februarja 2020, ob 18. uri na Gorenjski c. 6, 
nasproti občine, vhod zadaj.

Dolgoletna učiteljica joge bo predstavila karma jogo — vsaka 
misel, beseda ali dejanje ima odziv v skladu z zakonom vzroka 
in posledice. Povezuje se z nesebičnim in sebičnim delovanjem 

ter odzivom le-tega na naše bolj ali manj srečno, zadovoljno, 
sproščeno, uspešno življenje. Delovanje v korist naše bližnje in 

daljne okolice ter vsega sveta pomaga, da živimo v bolj prijaznem 
svetu za vse. Naredili bomo tudi nekaj vaj, zato se oblecite temu 

primerno.
Povabljeni ste tudi na redno vadbo joge.

Info: jogaribnica@siol.net; 
041/397-789; 

www.jvvz.org/ribnica 
JOGA POMAGA.
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JO NLB ali kako ubiti čas
Temeljna vprašanja človeštva so povezana s frazami: kdo smo, zakaj 
smo tu in kam gremo. Meni pa se zastavlja še eno vprašanje, ki je pove-
zano s časom. ALI ČAS NA DRUGI STRA NI BANČNEGA OKEN-
CA TEČE POČASNEJE KOT NA MOJI? Seveda za črto diskretnosti. 
Moje skromno mnenje je, da se vrag skriva v vodnem tisku, ki pa ga žal 
ne vidimo. Rešitev mi morda ponuja okulist. NEUSPEŠNO.
SREDA, 15. januar 2020, popoldan. Napotim se v Ribnico na banko. 
Pa ne na katerokoli – na nekoč našo banko, kjer je glavni slogan: VEM 
ZAKA J! Seveda vem, zakaj grem tja. Ne po sadje ali zelenjavo, temveč 
po tisto stvar, ki že od nekdaj neti spore, nesoglasja in celo vojne. De-
nar – sveta vladar. Parkiram tam, kjer lahko, pod lip'co še ne zeleno. Ob 
prihodu vidim tri bančne uslužbenke, ki veselo paberkujejo o tegobah 
današnjih dni z obveznim cigaretom v roki. Mesto tega dogodka je prav 
primerno, tudi za učbenike West Pointa. 
Postavim se za našo zeleno črto. Diskretno. Uslužbenka, ki je očitno po-
tegnila najkrajšo vžigalico od štirih, se je ubadala s tujejezično stranko, 
ki ji je veselo razlagala o svoji družini, kar je podkrepila še z obvezno sli-
ko na telefonu. Lepo, da smo vsi tako povezani. Svet je »glodalna« vas!
Problem? Ne, problemov ni, so samo izzivi! Ob izpolnjevanju obrazca 
pride do problema, ki se imenuje štampiljka. Te uslužbenka nima, ker 
očitno nima tega pooblastila. Začne sicer z amatersko vnemo iskati, kar 
se najti ne da, toda neuspešno. Tiho, tiho čas beži, tralala, tralali. Vne-
ma, iskanje pogrešane osebe se stopnjuje od ene svetovalne pisarne do 
druge.
Ne, ne bom povedal, kje je iskana oseba, ki ima v pravnomočnosti pe-
čat, saj očitno tudi ona to ve. Čakam še naprej, sedaj že dve stvari – pe-
čat, ki ga sicer jaz ne potrebujem, in denar, ki ga pa potrebujem.
Zgodi se veliki pok. V prostor vstopijo veleiskana oseba in preostali dve 
uslužbenki. Naslednji hip se mi odpre sedma dimenzija. Ne vem, kaj naj 
rečem … Mogoče s kančkom sarkazma vprašam, ali so bile na kratki 
pavzi. Izrečem še nekaj fraz o poslovanju, kdaj imajo odmor (12.00–
14.30) in da se to dogaja v še vedno zeleni Sloveniji.
Tišina. Ženska, ki je bila očitno glavna, se posuje s pepelom, se mi opra-
viči in vehementno doda: saj nismo plačane iz vašega denarja. Potrdim 
to njeno izjavo in dodam, da ne samo iz mojega denarja, temveč tudi 
denarja drugih komitentov NLB. Ali smo ali nismo – vas bomo pa še 
enkrat dokapitalizirali. Ali ne?
Gospa še doda, da ker ni bilo strank, so pač šle ven na zaslužen cigaret 
in na »čakulanje« (reševanje sveta in podobno), ker da so delale tudi 
med 12.00 in 14.30. Predlagam, naj napišejo na vidno mesto, kdo ima 
kdaj odmor. Zadeva B. P. Kaj pa, če so te zaposlene izgorele? To bo to. 
Mogoče, mogoče, nekaj pa drži zagotovo, izgoreli so vsi pokajeni ciga-
reti na že prej omenjenem kraju.
Sedaj končno vem, da je čas mogoče ubiti tudi z visokoobdavčenim to-
bačnim izdelkom, za katerega pa vrlo ministrstvo za zdravstvo bla, bla, 
bla … Nekoč, nekdaj v neki drugi vasi, je bila tudi banka, ki so jo ukinili. 
NE VEM ZAKA J, NE VEM ZAKA J! No, pa saj tudi ta je bila svojega 
d'narja vredna.

Peter Gačnik

Dobri bivši sosedje mi pošiljajo vaše občinsko glasilo, saj sem več kot 
trideset let živela z družino v Ribnici. Tako mi je dana možnost, da kaj 
preberem iz tega časopisa. 
Nedavno me je v novembrski številki celostranski zapis vašega pro-
dornega, dobro razmišljujočega občana gospoda Franca Mihiča o zgo-
dovinskih dogodkih z odstiranjem resničnih zapisov in pravih zgodo-
vinskih dejstev nekako vznemiril z zapisom na nasprotni strani gospe 
Irme Grbec, ki jih navaja z drugačnim razumevanjem in trditvami.
Že večkrat sem bila presenečena, kako nesebično se trudi gospod 
Franc Mihič s svojim znanjem, opozorili, razumevanjem, dojemanjem 
življenjskega okolja osvetliti, ponazoriti delovanje ne samo z zgodo-
vinskimi dejstvi, temveč tudi z ekonomske, strokovne, družboslovne 
ali kako drugače pomembne življenjske strani oziroma dejstev. S svo-
jimi zapisi želi opozoriti, kaj je pomembno, pravilno, sprejemljivo za 
demokratično ustvarjanje in razvoj družbe, sobivanje med občani, dr-
žavljani (obeh spolov), pa ne le v svoji okolici, niti v širšem slovenskem 
prostoru nima somišljenikov, ki bi z znanjem, pogledi, razumevanjem 
podprli ali ovrgli njegove poglede, strinjanje, zapise, poskusili ugoto-
vljene spremembe uresničiti – žal ni nikakršnega odziva. Pa poslušamo, 
da je potreben dialog, skupni pogovor. Kako?
Nekaj jih sicer je, a žal premalo. Vendar pa ta »peščica« v primerjavi 
z mnogimi šolanimi in univerzitetno izobraženimi kadri, pa tudi raz-
lični dobro misleči, razmišljujoči občani in državljani, ne najdejo časa 
za pisni odgovor, kar bi prispevalo k tako želenim spremembam vsako-
dnevnega sobivanja za boljši danes in jutri v tehnološko razvijajočem 
se svetu. Ali mislijo, da bo tehnološki razvoj vse lepo uredil? Ali se za-
dovoljijo s stanjem, v kakršnem se znajdejo po volitvah in najmanjših 
spremembah?
Gospodu Francu Mihiču se lahko vsaj z besedo HVALA – mislim, da 
v imenu mnogih – le zahvalim za njegovo nesebično pisanje, množico 
pobud, pripomb, opozoril, pravil, razdajanje ter mu in tudi ostalim ob-
čanom zaželim veliko zdravja, sreče in zadovoljstva v letu 2020.

Stanka H. Hočevar

Zahvala Francu Mihiču

Z A H V A L A

Območno združenje Rdečega križa Ribnica se v imenu starostni-
kov za prejeto donacijo iskreno zahvaljuje svetnikom Liste Sama 
Pogorelca. Ti so se namreč odpovedali novembrski sejnini v ko-
rist starostnikov iz občine Ribnica.

Hvala vsem, ki ste bili v teh prazničnih dneh dobrodelni. Na kon-
cu štejejo dejanja in ne besede.

OZRK Ribnica

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA RIBNICA
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Odgovornost do okolja za prihodnost EU
Leto 2020 bo v EU predstavljalo prelomnico 
na več področjih, saj se soočamo s številnimi 
življenjskimi izzivi: podnebne spremembe, 
brexit, digitalizacija, zagotavljanje varnosti, mi-
gracijski pritiski, vzpon populizma in ohranja-
nje evropskega ekonomsko-socialnega modela. 
Ob tem pa ne gre spregledati, da se v letošnjem 
letu obetajo tudi ameriške volitve, kar se kaže 
tudi ob zdajšnji nerazumni, vse bolj zaostreni 
zunanji politiki Donalda Trumpa.
Prepričana sem, da le s postavitvijo skupnih ci-
ljev lahko EU preživi in z njo tudi mir, ki v Evro-
pi vlada že več kot sedemdeset let. Potrebujemo 
politiko, ki bo pred svoje lastne interese postavi-
la iskren interes ljudi in ne le določenih posame-
znikov. Pomembno je, da v življenju ne vidimo 
le posameznih dreves, temveč celoten gozd.
Prvo veliko dejanje nove komisije pod vod-
stvom Ursule von der Leyen bo oblikovanje 

zakonodajnih predlogov za pravično tranzici-
jo v brezogljično družbo. Trdno verjamem, da 
mora odgovornost do okolja in gospodarstva, 
ob zavzemanju za temeljne demokratične 
vrednote EU, postati prioriteta novega man-
data Evropske komisije in Parlamenta. 
Prepričana sem, da se odnos do našega življe-
nja in potomcev lahko zrcali tudi skozi odnos 
do našega okolja. Trdno verjamem, da bo ena 
izmed največjih bitk, poleg tiste o naših temelj-
nih vrednotah EU, prav bitka za naše okolje.
Spoštovani bralci, upam, da so vas prazniki 
napolnili z mirom, veseljem in pogumom, da 
bomo v novem desetletju skupaj zmogli izpol-
niti vsak svoje poslanstvo in življenjske nalo-
ge. Zavihajmo rokave in gremo naprej. Skupaj 
smo močnejši.

Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta

Upokojenci so spet potegnili kratko
Leta 2019 je bilo podobno ostalim letom, ko 
so državno politiko oblikovale leve oziroma 
levičarske vlade. Pri vseh je bilo veliko obljub 
in malo narejenega. V tem mandatu pa celo 
člani koalicije zaradi neučinkovitosti javno 
kritizirajo svoje ministre. Upravičeno. Zdra-
vstvo in drugi podsistemi so v razsulu, nobe-
nega napredka ni pri preiskavah in pregonu 
velekriminala, investicijski projekti so mnogo 
predragi in še bi lahko našteval. 
Je pa Šarčeva vlada predlagala ali na pritisk 
Levice podprla nekaj ukrepov, ki jih lahko 
označimo za nelogične in do drugih social-
nih skupin diskriminatorne. Tako je koalicija 
mesečni znesek denarne socialne pomoči 
dvignila iz 280 EUR na 402 EUR, torej za 
122 EUR oziroma za 1.464 EUR na leto. Le-
tni znesek te pomoči znaša 4.824 EUR in ni 
obremenjen z dohodnino, kar pomeni, da je 
bruto enak netu. V primeru, ko bi ta znesek 
z delom zaslužil prekarni delavec, bi mu ob-
last priznala splošno dohodninsko olajšavo v 
višini 3.502 EUR, od razlike do 4.824 EUR, 
torej od 1.322 EUR pa bi moral plačati še 16 
% oziroma 211 EUR dohodnine. To pomeni, 
da je tisti, ki dela, za 211 EUR na slabšem. To 
ni ne pravično ne stimulativno. Tisti, ki dela, 
ne more in ne sme biti na slabšem od tistega, 
ki ne dela. Pa še nekaj. Zaradi tega dviga de-
narne socialne pomoči se je bistveno, za več 
kot 30.000, povečalo število upokojencev, ki 
prejemajo pokojnino, ki je nižja od 402 EUR, 
kolikor sedaj znaša denarna socialna pomoč. 
Še bolj, za 180 EUR, iz 350 EUR na 530 
EUR, je Šarčeva koalicija povečala mesečno 
nadomestilo za brezposelnost. Letno nado-
mestilo po novem znaša 6.360 EUR, sam le-
tni znesek povišanja pa 2.160 EUR. Tudi to 
povišanje nadomestila je enormno, saj se je s 

tem močno približalo minimalni plači. Zato 
ta ukrep ne povečuje želje po delu, temveč 
po nedelu. Tisti, ki mora za minimalno plačo 
vsak dan redno na delo in ga tudi kakovostno 
opraviti, dobi le nekaj 100 EUR več. Ob tem, 
da je družina tistega, ki ne dela, zaradi raznih 
drugih socialnih bonitet v podobnem ali celo 
boljšem položaju kot družina tistega, ki dela. 
S takimi ali podobnimi ukrepi se ne vzgaja za 
delo voljnih ljudi, temveč družbene parazi-
te. Ob tem je treba dodati, da ima kar okrog 
170.000 upokojencev nižjo pokojnino od 530 
EUR, kolikor po novem znaša nadomestilo za 
brezposelnost. Zaradi tega dviga nadomestila 
za brezposelnost se je skupina upokojencev, 
ki dobi manjšo pokojnino od nadomestila za 
brezposelnost (530 EUR), povečala za več 
kot 100.000.
Pred nekaj dnevi se je vnel pravi medijski spo-
pad med strankama DESUS in SAB, komu bi 
morali biti upokojenci bolj hvaležni za zadnja 
dviga pokojnin, za rednega v višini 2,7 % na 
začetku januarja 2019 in za izrednega v višini 
1,5 % decembra lani. Samo za primerjavo na-
vajam izračun, ki ga lahko za svojo pokojnino 
naredite tudi sami: tistim, ki so imeli 280 EUR 
pokojnine, se je pokojnina z obema uskladit-
vama povečala za manj kot 12 EUR, tistim, ki 
so imeli na začetku leta 350 EUR pokojnine, 
pa za manj kot 15 EUR. To v praksi pome-
ni, da sta se prej navedena socialna prejemka 
povečala za 10-krat oziroma 15-krat bolj kot 
pokojnine. Ali bolj preprosto, mesečni dvig 
zgoraj navedenih socialnih pomoči je višji od 
zneska letnega dviga pokojnin. 
Tudi lanski dvig minimalne plače, ki ga je 
izsilila Levica, ni zaposlenim, ki jo prejemajo, 
pomenil praktično ničesar, saj jim je država 
večino povečanja pobrala na druge načine, 

predvsem z višjo dohodnino, ker so presko-
čili v višji obdavčitveni razred, in z zmanjša-
njem drugih socialnih transferjev, ker vlada ni 
ustrezno popravila kriterijev. V SDS smo na te 
probleme opozorili, predlagali smo celo spre-
membo zakona o dohodnini, s katerim bi vsaj 
delno popravili te neumnosti, a so naše pre-
dloge preslišali, zakon pa zavrnili. 
To pomeni, da je koalicija Marjana Šarca iz-
redno naklonjena nedelu, saj so tisti, ki ne de-
lajo, deležni bistveno večje vladne pozornosti 
kot tisti, ki so ustvarjali (upokojenci), pa tudi 
kot še aktivni delavci. Tako prerazporejanje je 
tipično za socializem. To je tudi eden izmed 
razlogov, da ta sistem ni učinkovit.
Je pa neobičajno, da se ne zganejo sindika-
ti, društva upokojencev in druge prizadete 
skupine, ki so zaznale velikansko povečanje 
raznih nadomestil za »trg nedela«, da bi pri-
silili vlado, da sanira posledice svojih bedastih 
odločitev.  Morajo pa pohiteti, saj je vladna 
koalicija že začela razpadati. 

Jože Tanko, poslanec SDS in 
podpredsednik državnega zbora 
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odgovor Pavlu Hočevarju
Gospod Pavel Hočevar,
glede na vsebino besedila v prejšnji številki Rešeta bi lahko v naslovu izpus-
til besedico spoštovani. Ne sodi k vsebini. Je pa namen zapisa zelo podoben 
objavi pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami v brezplačniku Krošnjar. 
Gospod Hočevar, v svojem članku si se pohvalil, da si me predlagal za 
priznanje, kot razlog pa si navedel, da si to storil zato, ker sem pokazal 
dobro voljo. Prvič sem zaznal, da je kakšen predlagatelj samega sebe tako 
diskreditiral. Resni predlagatelji za resna priznanja predlagajo osebe, ki so 
kaj naredile. Že to pove, na kakšnih principih sloni tvoja sodba o mojem 
delu. A od nekoga, ki se hoče za nekaj imeti, se pričakuje, da daje resne in 
utemeljene predloge, ne pa kar nekaj tja v tri dni.
Tudi ne vem, kaj si pričakoval od mene, ko si me predlagal za priznanje, a 
kaže, da nekaj očitno si. Žal ti nisem povedal, da sem se odločil, da bom 
delo župana in poslanca opravljal odgovorno, brez miškulanc in »kuhi-
nje«. Ne glede na posledice. Sicer mi ni znano, kako podrobno si sprem-
ljal moje županske in poslanske aktivnosti, niti kakšna so bila tvoja priča-
kovanja, saj mi jih nisi predstavil. Kljub temu bom navedel nekaj dejstev, 
ki se dotikajo področja malega gospodarstva in so ti zagotovo poznana:
– V času propadanja ribniškega gospodarstva sem pridobil sredstva 

sklada za malo gospodarstvo, s katerimi smo lahko precej ugodneje 
kot banke kratkoročno in srednjeročno kreditirali ribniško podje-
tništvo. Marsikomu smo s poceni denarjem zelo pomagali. Bili smo 
edina občina v Sloveniji, ki je dobila ta poceni vir. Je pa res, da nisem 
dopustil, da bi denar, ki je prišel na občinski proračun, razdeljevala 
obrtna zbornica.

– Najbrž ti je tudi znano, da sem bil pobudnik Slovenskega centra do-
mače in umetnostne obrti s sedežem v Ribnici. Nekaj časa, do po-
litičnih sprememb, je s projektom dobro kazalo. Pridobljena je bila 
podpora več ministrstev in Obrtne zbornice Slovenije. Na koncu je 
iz tega nastal Rokodelski center Ribnica.

– Prav tako ti najbrž ni neznano, da sem uspel, da so se z davčno refor-
mo leta 2007 dvignili »normirani stroški« za domačo in umetno-
stno obrt iz 25 % na 60 %. In jo kasneje, leta 2012, v času krize, tudi 
ubranil.

– Predpostavljam, da veš, da sem se dogovoril z občinami Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok, da zaradi reforme zborničnega sistema 
in prehoda na prostovoljno članstvo v zbornicah sklenejo z Obrtno 
zbornico Ribnica sporazum o »sodelovanju«, ki je prinesel ribniški 
obrtni zbornici dodaten vir sredstev. O tem si pisal tudi v Rešetu. 
Tudi ta sporazum je bil tedaj edinstven v Sloveniji. Morda je še. Če 
boš potreboval še kakšno pomoč, sporoči. 

Ni pa to vse, obširnejši ustni odgovor na tvoje očitke glede rezultatov svo-
jega dela sem ti dal že na sestanku na občini Ribnica 23. 8. 2019. Kot sem 
nedavno zapisal v enem izmed svojih člankov v Rešetu, bom o drugih 
zadevah, ki sem jih spravil v življenje za Ribnico in širše, pisal kdaj dru-
gič. Sicer pa se, gospod Hočevar, lahko tudi sam potrudiš, vzameš v roke 
občinske proračune iz časa mojega »županovanja« in si osvežiš spomin, 
kaj vse se je v tistem času naredilo in kaj se je pripravilo za naprej, da ti ne 
bodo spet »nekateri povedali« nekaj, kar ne drži. 
Še stavek o Idealu. Pred kakšnim letom je občinska uprava dvakrat dala 
korektna odgovora oziroma pojasnili v Rešetu na pisanji gospoda Slavka 
Rusa glede Ideala. Odgovorom nimam kaj dodati, razen da ponovim, da 
je gospod Rus tožbo z občino izgubil. Ti pa sporočam, da sem dosegel, 
da se je premoženje Morsa, gre za športne površine v kasarni (pribl. 3,5 
ha), ceste v kasarni in lokacijo Ideal, v nekaj korakih v celoti brezplačno 
preneslo na Občino Ribnica. Vrednost tega premoženja, ki ga je Občina 
Ribnica dobila zastonj, najbrž ni majhna.

Sicer pa ne skrivam svojih stališč ne do državne ne do lokalne politike. Jih 
povem na sejah državnega zbora in sejah občinskega sveta ter tudi v izja-
vah za medije. Če moje izjave ne stojijo, jih lahko argumentirano zavrne-
jo poslanci, ministri, župan in občinski svetniki, lahko tudi predstavniki 
strokovnih združenj. Pa tudi kakšen državni sekretar. Kaj je lažjega kot to. 
Žal je tvoje in Štanfl jevo »čustveno« pisanje vse prej kot argumentirano. 
Ponovno pa sporočam, da če kdorkoli pričakuje mojo pomoč ali nas-
vete, se lahko obrne name. Če se bo le dalo, mu bom pomagal, tudi pri 
zadevah, zaradi katerih na ministrstvih ali državnih uradih ne bom nič 
kaj dobrodošel. Na občini imajo vse moje podatke, ki so potrebni za ko-
munikacijo. 
Sicer pa, gospod Hočevar, sprosti se okovov in spravi na dan skrivnosti, ki 
te težijo. Trpljenje ni dobro za zdravje.
Še P. S.: Kar zadeva vabilo za ribniški sejem, pa kot kaže, tisto, kar sem 
napisal, drži. Drugačno vabilo od ostalih sva dobila le župan Občine 
Škofl jica Ivan Jordan, ki se ga je na ribniškem sejmu zvabilo v nastavljeno 
past in incident s predsednikom vlade Šarcem, in jaz, ki se me je namenilo 
oklevetati. Da, čas razjasni še tako varovane skrivnosti. Oboje pa je veliča-
stno dejanje mlade lokalne oblasti in njenih podpornikov.

Jože Tanko, poslanec SDS in
podpredsednik Državnega zbora RS

 
 

ODDELEK 
ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Izpostava Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

Tel. št.: 01/83-61-927, 041/310-190
E-naslov: irena.silc@lj.kgzs.si

Spletni naslov: www.kgzs.si

VABILO NA 
STROKOVNA PREDAVANJA

Za vse vrste domačih živali je nujno potrebna kakovostna krma. 
Kaj še lahko sami storimo pri prireji govejega mesa in kaj vse vpliva 
na kakovost mesa, bomo slišali na predavanju z naslovom

PRIREJA GOVEJEGA MESA IN 
VPLIV NA KA KOVOST MESA. 

Predavala bo Jasmina Slatnar, specialistka za živinorejo.
Druga tema bo 

Novosti pri vlaganju kmetijskih subvencij za leto 2020. 
Predavala bo Irena Šilc.

Od 24. 2. do 6. 5. 2020 je predviden redni rok za oddajo zbirnih 
vlog. Predstavljene bodo spremembe pri pogojih in obveznostih 
vlaganja za posamezne zahtevke s poudarkom na neposrednih pla-
čilih in plačilih za dobrobit živali. Izobraževanje ni obvezno, ga pa 
zaradi aktualnosti priporočamo vsem, ki boste v letošnjem letu od-
dali zbirno vlogo za kmetijske subvencije. 
Predavanji bosta v četrtek, 6. 2. 2020, ob 10. uri v Rokodelskem 
centru Ribnica. 

Vljudno vabljeni!
Pripravila:Irena Šilc
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Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak do večnosti!

Zapel je zvon tebi v slovo,
poln bolečin ostaja spomin,
ostajajo praznina, molk in tišina.

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak spomin je nate
in hvaležna misel
luč je, ki ne ugasne ...

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, brata in tasta

STANETA ANDOLJŠKA
(1937–2019)

iz Hrovače.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Posebna zahvala velja dr. Alenki Nadler Žagar, patronažni službi ZD 
Ribnica in gospe Majdi.
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku mag. Antonu Berčanu za 
lepo opravljen mašni obred. Hvala pevcem in Komunali Ribnica.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
V 81. letu starosti se je od nas poslovil

FRANC PETRIČ
(1939–2019)
iz Perovega.

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo 
za izrečene besede, podarjeno cvetje in sveče ter druge darove. Hvala 
gospodu župniku Andreju Muleju za opravljen pogrebni obred in 
Gregorskim pevcem, ki so ob zadnjem slovesu zapeli ganljive pesmi. 
Zahvala velja tudi dr. Kolencu, medicinskemu osebju in patronažni 
službi.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti!

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
ob zadnjem slovesu moža, očeta, dedka, tasta in brata

JOŽETA LEVSTKA
(9. 12. 1937–22. 12. 2019)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše.
Posebna zahvala velja dr. Lidiji Šmalc, medicinski sestri Anici, 
patronažni službi, reševalcem in medicinskemu osebju KC CIIM 
Ljubljana za vso zdravniško oskrbo in pomoč.
Hvala gospodu župniku mag. Antonu Berčanu, pevcem in Komunali 
Ribnica za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili k večnemu počitku.
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ...
Počivaj v miru!

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša draga mama, stara mama, prababica in sestra

MARIJA BINGO
(1928–2019)

iz Ribnice.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja. Hvala pevcem, Komunali Ribnica in gospodu patru za lepo 
opravljen mašni obred. Hvala tudi dr. Šmalčevi in patronažni službi 
ZD Ribnica.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI
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Prodamo stanovanje na Kolodvorski 23 v Ribnici. 
Stanovanje z balkonom v izmeri 68,17 m2 je v 
2. nadstropju in je bilo obnovljeno leta 2011. 
Klet obsega 14 m2, garaža 13 m2 in vrt 75 m2. 

Možnost vselitve: julij 2020. 
Cena po dogovoru. 

Informacije na 040/813-422.

KS Dolenja vas v sodelovanju s KUD France Zbašnik organizira 
plesni tečaj v družabnih plesih, ki ga bo vodil Aljoša Košorok. 
Tečaj bo potekal v 8 terminih februarja in marca 2020 v dvorani 
DC – 16 v Dolenji vasi. Začetek tečaja bo v soboto, 1. 2. 2020, 
ob 19. uri.
Vabljeni vsi pari, ki se želite naučiti novih plesnih korakov ali 
osvežiti že pridobljeno plesno znanje.
Prijave in vse ostale informacije na: 041/671-773 (Breda).

ZAHVALA
Društvo invalidov Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetjem Blesk, 
d. o. o., Anis Trend, d. o. o., Inotherm, d. o. o., Kuss, d. o. o., Pos 
Plastika, d. o. o., Sodražica, Riko Team, d. o. o., Gradmetal, d. o. o., 
Oberstar Boris, s. p., Lovšin Tone, s. p., Lions klub Ribnica in Šilc 
Jože, s. p., za prejete donacije.
Za prejem denarnih sredstev se zahvaljuje tudi občinam Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok.

Upravni odbor 
Društva invalidov Ribnica

Društvo upokojencev Ribnica

V A B I

Letos v mesecu maju načrtujemo šestdnevni izlet v Bolgarijo, ki bo 
potekal v organizaciji turistične agencije. Obiskali bomo Sofi jo – 
Rilo – Plovdiv – črnomorsko obalo – Burgas in Nesebar – središ-
če Bolgarije – Kazalnak – Arbanasi – Veliko Trnovo. Povratek bo 
potekal mimo Sofi je v Srbijo, mimo Niša in Beograda proti domu.
Interesenti za ta izlet se prijavite čim prej, da nam bo agen-
cija lahko pripravila vse potrebno. Zadnji rok za prijavo je 
20. 4. 2020.

Vse informacije so na voljo na 
031/792-694 ali 01/836-12-77. 

Istočasno vas obveščamo, da bomo letos letovali na Korčuli med 7. 
9. in 14. 9. Prijave in vse informacije dobite na istih telefonskih šte-
vilkah ali v pisarni društva na Knafl jevem trgu 4 (vsak ponedeljek 
med 9. in 11. uro).

Prav lepo vabljeni!

S tvojo pomočjo smo spoznali,
kako čudovito je lahko življenje,
kako so v življenju v resnici 
najpomembnejše preproste stvari 
in da je bistvenega pomena to,
kako ravnaš z drugimi ljudmi.
(Lisa Scully - O'Grady)

ZAHVALA
V 68. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil

ANTON KLAJIČ
(1951–2019)

iz Ribnice.

V življenju je vedno dajal, kar je zmogel in znal. Tako lahkotno, brez 
oklevanja, vedno pripravljen pomagati. Bil nam je svetel vzgled. 
Srečni smo, da smo lahko bili del njegovega življenja, in radi smo bili 
v njegovi bližini. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi. Hvaležni smo 
vsem, ki ste ga v času bolezni obiskali. Mnogo vas je, ki ste nam vaše 
sočutje izkazali na kak drug način – hvala vam. 
Posebna zahvala velja dr. Alenki Nadler Žagar, dr. Petru Rusu, Heleni 
Pajnič in osebju DSO Ribnica za vso pomoč, ki ste mu jo nudili. Hvala 
za vse, kar ste storili zanj.
Hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ker ste 
nam bili vsak trenutek pripravljeni pomagati. Hvala za vašo skrb in 
pozornost, ki ste nam jo namenili. Bili ste nam v veliko oporo.
Zahvaljujemo se tudi Javnemu komunalnemu podjetju Komunala 
Ribnica, d. o. o., za pomoč pri izvedbi pogrebne slovesnosti, pevcem 
okteta Gallus za zapete pesmi in kaplanu Roku Pogačniku za lepo 
opravljen obred.
Zadnje slovo njegovih bivših sodelavk in sodelavcev Zdravstvenega 
doma Ribnica nas je močno ganilo. Hvala vam, ker ste izkazali, kako 
močno ste cenili njegovo delo in predanost poklicu, ki ga je opravljal. 
Bili ste velik del njegovega življenja. 
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste se mu v tišini poklonili in pokazali, 
kako zelo ste ga spoštovali.
Hvala vsem in vsakemu posebej!
Čeprav je hudo, ker smo ga izgubili, smo veseli, da smo ga imeli.

VSI NJEGOVI

Turistično društvo Grmada in 
POŠ dr. Franceta Prešerna Sušje 

vabita na proslavo v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika, ki bo v petek, 7. februarja 2020, ob 18. uri 

v novi večnamenski dvorani gasilskega doma 
na Velikih Poljanah. V kulturnem programu bodo 
sodelovali učenci POŠ Sušje in domači izvajalci. 

Slavnostni govornik bo domoznanec in bibliotekar 
Domen Češarek.  

Lepo povabljeni na kulturni dogodek.



 

 
 

PREMIERA GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE 

 

DUŠAN 
 

VSAK DAN, VSAKO URO IN  
VSAK TRENUTEK 

 
 

Vljudno vas vabimo na premiero dramedije 
DUŠAN, ki bo 

  
v nedeljo, 9.2.2020 ob 18. uri. 

 
TVD Partizan Ribnica 

 
Izvedba:  KUD DramŠpil 

 
Karte bodo na voljo uro pred predstavo, 

rezervacije: dramspil@gmail.com 
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