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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- maj 2020 -

Zaradi epidemije koronavirusa so dogodki do nadaljnjega odpovedani.  

Od 20. marca po vladnem odloku namreč velja začasna prepoved zbiranja ljudi  

na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji.

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 grafika, 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: 
29. maja 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 15. maja 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.

Sašo Hočevar, novi urednik Rešeta!
Občinski svet je na 2. dopisni seji dne 6. 4. 2020 za novega urednika Rešeta, občinskega glasila Občine Rib-
nica, imenoval Saša Hočevarja. Domačina, polnega energije in navdušenja, pravega raziskovalca, humorista 
in hkrati odličnega govorca, ki verjame v dobre zgodbe. S tem se tudi našemu Rešetu že v naslednji, majski 
številki pišejo nove zgodbe, morda že tudi nova podoba, in verjamemo, da tudi nove atraktivne vsebine o 
življenju v naši ribniški dolini.
Ob tej priložnosti mu čestitamo za pogum ter mu želimo veliko uspeha in veselja pri tem delu. 

Občina Ribnica
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Spoštovani občanke in občani!
Velikonočni in prvomajski prazniki so za 
nami. Tokrat smo jih preživeli drugače, kot 
smo jih vajeni. Koronavirus in z njim povezani 
ukrepi so nam začasno odvzeli tisto brezmej-
no svobodo in druženje, ki smo ju vajeni. Ven-
dar vsak izmed nas je že šel čez kakšno preiz-
kušnjo, tokrat gremo čez skupno in verjamem, 
da bomo kmalu skupaj premagali tudi to. Tudi 
nekatere črnoglede napovedi glede težkega 
stanja gospodarstva ni jemati za tako črnogle-
de. Sicer verjamem, da trenutno vsem obrtni-
kom in gospodarstvenikom ni lahko, marsik-
do je bil primoran zapreti lokal, marsikomu 
so se dobesedno čez noč drastično zmanjšala 
naročila, vendar sem prepričan, da bomo tudi 
v gospodarstvu krivuljo obrnili navzgor in da 
bomo tudi po tej plati zmagovalci. Vendar to 
lahko dosežemo le, če bomo stopili skupaj, si 
medsebojno pomagali, tako kot smo si v pre-
teklih dnevih, tednih in mesecih, ko je šlo za 
zdravje, zaščitno opremo, osnovne življenjske 
potrebščine, skratka čut za sočloveka.
Na občini se aktivno pripravljamo na življenje 
po koronavirusu. Lahko zatrdim, da delamo s 
polno močjo. Začete investicije so v teku (del 
teh si lahko preberete na naslednjih straneh 
Rešeta), vzporedno pa pripravljamo tudi pro-
jekte, ki bodo še kako pomembni za kakovo-
stno življenje in delovanje v korist vseh vas. Še 
posebej sem vesel in ponosen, da se odvijajo 

nekatere zatečene in na prvi pogled težko reš-
ljive zadeve, vendar če imaš pred seboj začrtan 
cilj in če si vztrajen, imaš korekten namen, po-
tem je velika verjetnost, da uspeš.  
Naj vas ob tej priložnosti seznanim tudi s tem, 
da je občinska uprava dobila novega direk-
torja oziroma direktorico. Vodenje občinske 
uprave je prevzela Helena Mate. Verjamem, 
da bo s svojim znanjem in predanostjo delu 
uspešno vodila upravo in pripomogla k razvo-
ju celotne občine.  
Dodatna spodbudna novica je tudi to, da je bil 
konec meseca marca za državnega sekretarja 
na ministrstvu za infrastrukturo imenovan 
Aleš Mihelič. Tudi njemu izrekam iskrene 
čestitke ob imenovanju in polagam vse upe 
v to, da mu uspe premakniti stvari tudi na 
infrastrukturi, ki se nanaša na našo občino. V 
mislih imam predvsem hodnike za pešce, ki so 
resnično življenjskega pomena (Žlebič–Spo-
dnji Žlebič–Sušje; hodnik Breg–Grič; hodnik 
Nemška vas, povezava Za vodo–Dolenja vas). 
Hkrati pa potrebujemo umeščanje obvoznice 
ali hitre ceste, izgradnjo kolesarskih poti, ure-
ditev križišč in odsekov.
Spoštovani Ribničanke in Ribničani! Smo 
v pomladanskem času, ko je narava že v ak-
tivnem prebujanju, in verjamem, da bo tudi 
naše življenje sledilo temu. Prišel bo čas, ko se 
bomo lahko brezskrbno sprehajali po gradu, 
v katerem bo zopet mogoče uživati, saj smo 

v tem času že deloma uredili okolico, zasadili 
cvetje, odprli se bosta INFO-točka in grajska 
kavarna, Bistrica bo po skoraj tridesetih le-
tih zopet bolj bistra in čista, saj se v teh dneh 
odstranjuje na tisoče kubičnih metrov mulja, 
vzporedno pa tudi že pripravljamo program 
in turistično ponudbo, tako za vas, dragi ob-
čanke in občani, kot tudi za vaše sorodnike in 
goste iz drugih krajev. Želim si, da bi bili vsi 
vi ponosni na našo Ribnico, v kateri bivate in 
soustvarjate.
Imamo znanje, energijo in iznajdljivost, torej 
skupaj zmoremo – uspelo nam bo! 

Samo Pogorelc,
župan

Oddelek za splošne zadeve
RIBA, REŠETO, KUHALNICA ALI FRANCE 
PREŠEREN?
Občina Ribnica je 31. 1. 2020 razpisala Javni 
natečaj za izbor najboljšega idejnega predloga 
krasitve krožnega križišča v naselju Hrovača. 
Namen natečaja je pridobiti najboljši idejni 
predlog, ki bo krasil krožno križišče v Hro-
vači, bo izviren, realno izvedljiv in bo odseval 
značilnosti občine Ribnica.
Na Javni natečaj je do razpisanega roka za 
prijavo prispelo 21 idejnih predlogov, ki jih je 
Komisija po vnaprej določenih merilih vred-
notenja ocenila v izvirnosti predloga, izvedlji-
vosti ideje, skladnosti ideje z okoljem in izra-
žanjem značilnosti okolja, kakovostni grafični, 
pisni obrazložitvi predloga in ekonomičnosti 
ideje. 
Tri najbolje ocenjene idejne predloge je Ob-
čina Ribnica nagradila z denarno nagrado, in 
sicer: 
1. nagrada 300 EUR za idejni predlog REŠE-

TO Z RIBO;
2. nagrada 150 EUR za idejni predlog RIB-

NIŠKE ZNAMENITOSTI: PORTRET 
FRANCETA PREŠERNA, RIBICE, FI-
ŽOLA, KUHALNICE;

3. nagrada 100 EUR za idejni predlog KRO-
ŽIŠČE RIBICA.

REŠETO Z RIBO – avtorja idejnega predlo-
ga Klemen Pahulje in Sanel Muranović pra-
vita, da idejni predlog izhaja iz tradicionalnih 
simbolov oziroma izdelkov, ki so značilni za rib-
niško dolino. Osnovo idejnega predloga predsta-
vlja rešeto, ki s svojo obliko kroga označuje popol-
nost, celovitost, enost. Dopolnjuje ga simbol ribe, 
in sicer diagonalno od leve spodaj proti desno 
zgoraj, podobno kot v občinskem grbu. Izbrani 
material je les. Idejni predlog tako združuje tra-
dicijo in značilnosti okolja ter sodoben minima-
listični dizajn končne podobe idejnega predloga. 
Idejni predlog predstavlja osnovo za podrobnejšo 
zasnovo ureditve križišča in omogoča različne 
kombinacije z ostalimi elementi celovite ureditve 
križišča (osvetlite, vodni učinki, cvetje itd.). 

RIBNIŠKE ZNAMENITOSTI: PORTRET 
FRANCETA PREŠERNA, RIBICE, FIŽO-
LA, KUHALNICE – avtor idejnega predlo-
ga France Vesel izvira iz ideje, da bi lahko z vseh 
štirih strani cest, s skupnim stičiščem v krožišču, 
mimoidoči videli eno izmed znamenitosti (sim-
bol), ki predstavlja Ribnico oziroma ribniško 
dolino. To lahko dosežemo s strateško postavitvi-
jo ustrezno obdelanih lesenih stebrov, ki imajo z 
vsake od štirih strani eno izmed pomembnejših 
znamenitosti: Portret Franceta Prešerna, ribice, 
fižola in kuhalnice. Predlog predvideva približno 
18–20 lesenih stebrov s prilagojenimi ploskvami 
pod ustreznim kotom in višino. Postavitev mora 
biti ustrezna z upoštevanjem kotov med posame-
znimi uvozi v krožišče. Leseni stebri morajo biti 
obdelani v obliko paralelograma, da so vidne vse 
ploskve iz vseh smeri uvozov v krožišče.
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Končni rezultat je razmeroma enostavna tridi-
menzionalna iluzionistična skulptura, ki pona-
zarja moderno izvedbo prikaza ribniških zna-
menitosti. 

KROŽIŠČE RIBICA – avtor idejnega predlo-
ga Gregor Lovšin navaja, da je skulptura dovolj 
preproste oblike, da ne pritegne preveč voznikove 
pozornosti, saj brežina križišča ostane zatravljena 
in na ravnem delu se vzporedno vgradijo granitne 
kocke, ki predstavljajo mejo med travo in peskom/
travo. V sredini se iz granitnih kock ali robnikov 
izvede oblika ribe – grba občine Ribnica. Znot-
raj ribe je površina beton ali pesek. V osi krožišča 
se postavi jeklena skulptura v obliki pokončno 
postavljene ribe, znotraj pa leseno rešeto.

Oddelek za družbene in gospodarske 
dejavnosti 
PREGLED JAVNIH RAZPISOV OBČINE 
RIBNICA V LETU 2020
Občina Ribnica je do sedaj objavila naslednje 
javne razpise: javni razpis za šport, javni razpis 
za ljubiteljsko kulturo, javni razpis za humani-
tarne dejavnosti, javni razpis za razvoj pode-
želja, javni razpis za razvoj starega mestnega 
jedra Ribnice in javni razpis za turizem.

Javni razpis za šport: na javni razpis za sofi-
nanciranje programov športa za leto 2020, 
ki je bil objavljen 31. 1. 2020, je prispelo de-
vet vlog. Občina je razpisala sredstva v višini 
35.000 EUR. Po pregledu vlog je občina odo-
brila sredstva vsem vlagateljem, sofinancirani 
pa so bili naslednji programi:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šo-

loobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kako-

vostni vrhunski šport,
– interesna športna vzgoja mladine, 
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kako-

vost in vrhunski šport,
– interesna športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopol-

njevanje strokovnih kadrov v športu,
– velike mednarodne, državne, medobčin-

ske in občinske športne prireditve.

Javni razpis za humanitarne dejavnosti: na 
javni razpis za sofinanciranje programov športa 
za leto 2020, ki je bil objavljen 31. 1. 2020, je 
prispelo 13 vlog. Občina je razpisala sredstva v 
višini 7.500 EUR. Po pregledu vlog je občina 
odobrila sredstva 12 vlagateljem, sofinancirani 
pa so bili programi organizacij in društev, ki iz-
vajajo socialno-humanitarne dejavnosti. 
Javni razpis za ljubiteljsko kulturo: na jav-
ni razpis za sofinanciranje programov ljubi-
teljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica 
v letu 2020, ki je bil objavljen 31. 1. 2020, je 
prispelo skupaj 21 vlog. Na razpolago je bilo 
35.000 EUR. Vloge so trenutno še v fazi vred-
notenja in ocenjevanja. Izdaja odločbe o izbiri 
izvajalcev kulturnih programov in projektov 
ter prireditev se načrtuje v začetku maja 2020.
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja: občina je objavila tudi javni raz-
pis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Na 
razpolago je bilo 40.000 EUR za investicije in 
2.000 EUR za sofinanciranje društev. Na javni 
razpis se je 32 vlagateljev prijavilo za sofinan-
ciranje naložb na kmetijskih gospodarstvih, 
3 društva pa so kandidirala za sofinanciranje 
delovanja društev na področju kmetijstva. Ob-
čina je odobrila vloge 31 kmetijskim gospodar-
stvom in 3 društvom. Vsem vlagateljem so že 
bile posredovane odločbe in pogodbe.
Javni razpis za turizem: občina je objavila 
tudi javni razpis za sofinanciranje programov 
na področju turizma. Skupno je bilo razpisa-
nih 20.000 EUR sredstev, in sicer za:
– redne dejavnosti turističnih društev,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji tu-

rističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih in informativnih ak-

tivnosti lokalnega in širšega pomena,

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sode-
lovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

– akcije na področju ohranjanja kulturne, teh-
nične in naravne dediščine ter urejanja oko-
lja,

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega pod-
mladka,

– izvajanje projektov, ki povezujejo več društev 
in drugih turističnih organizacij.

Na javni razpis je prispelo 8 vlog. Vloge so 
trenutno še v fazi ocenjevanja, točke bodo po-
deljene glede na vsebino posameznih dejav-
nosti, pestrost programa, množičnost vklju-
čevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, 
odmevnost programov, ki jih izvajajo društva 
v širši okolici. Občina bo tudi tem vlagateljem 
v kratkem izdala odločbe in jim posredovala v 
podpis pogodbe.
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za 
spodbujanje razvoja starega mestnega jedra 
Ribnice v letu 2020: občina je objavila javni 
razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje 
razvoja starega mestnega jedra Ribnice v letu 
2020. Na razpolago je bilo 15.000 EUR za sofi-
nanciranje najemnin pritličnih poslovnih pro-
storov, 15.000 EUR za sofinanciranje obnove 
fasad in 2.000 EUR za sofinanciranje reklam-
nih izveskov in napisov. Na javnem razpisu je za 
sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 
pridobilo odločbe o odobritvi sredstev 13 vla-
gateljev, od tega 12 vlagateljev za sofinanciranje 
najemnin poslovnih prostorov. Po tem javnem 
razpisu so za drugi, septembrski rok sredstva še 
na razpolago. Rok za oddajo vloge je 2. 9. 2020.

ZAKLJUČENE SANACIJE V VRTCU 
RIBNICA
V Vrtcu Ribnica smo zaključili z deli na zu-
nanjih terasah vseh igralnic. Podnice, ki so se 
močno »trstičile« in povzročajo slabo voljo 
otrokom, vzgojiteljicam in staršem, je zame-
njala umetna masa iz tartana. Tako se bodo 
lahko otroci prav kmalu brezskrbno razvajali 
na sončnih terasah. 
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NOVA OTROŠKA IGRALA TUDI NA 
PRIJATELJEVEM TRGU
Občina Ribnica bo med stanovanjske bloke na 
Prijateljevem trgu, kjer si je dom ustvarilo veli-
ko mladih družin, na zemljišču v velikosti 190 
m2, postavila nova otroška igrala. Začetna grad-
bena dela so se že začela, končna postavitev ig-
ral pa je predvidena za konec meseca maja.
Izvajalec gradbenih del je Javno komunalno 
podjetje Ribnica, d. o. o., certificirana otroška 
igrala pa bo dobavilo podjetje Euromix, d. o. o. 
Otroško igrišče bodo sestavljala različna igra-
la (gugalnica, tobogan, plezalna mreža itd.), 
ki bodo od otrok zahtevala različne motorič-
ne sposobnosti, na primer guganje, plezanje 
in drugo, saj je danes vse bolj pomembno, da 
imajo tudi naši najmlajši možnost gibanja in 
druženja na prostem, svežem zraku.
Vrednost celotne investicije (izvedbe gradbe-
nih del in nakupa igral) je ocenjena na približ-
no 15.000 EUR. 

Oddelek za urejanje prostora in 
varstvo okolja
OBČINA RIBNICA BO SUBVENCIONIRALA 
STROŠKE PREVOZA PITNE VODE  
V OBČINI RIBNICA 
V mesecu aprilu je bil sprejet Pravilnik o sub-
vencioniranju stroškov prevoza pitne vode v 
občini Ribnica, ki bo stopil v veljavo 2. 5. 
2020 in določa merila za dodelitev finančnih 
sredstev iz sredstev proračuna za subven-
cioniranje prevozov pitne vode občanom s 
stalnim prebivališčem v občini Ribnica. Do 
subvencioniranega prevoza pitne vode so 
upravičena gospodinjstva oziroma uporab-
niki s stalnim prebivališčem v občini Ribni-
ca, ki nimajo možnosti priključitve na javno 
vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode 
pa uporabljajo vodnjak, ki se polni s kapni-
co, oziroma so priključeni na drug, v sušnem 
obdobju presihajoč vodni vir. Do subvenci-
oniranega prevoza pitne vode je upravičen 
uporabnik, ki mu je bila na podlagi vloge 
izdana odločba o vpisu v Evidenco upra-
vičencev subvencioniranega prevoza pitne 
vode. Uporabniku oziroma posameznemu 
gospodinjstvu Občina Ribnica subvencioni-
ra največ šest prevozov na leto. V primeru, da 
je uporabnik gospodinjstvo s štirimi ali več 
člani, Občina Ribnica subvencionira največ 
dvanajst prevozov na leto. Vloga je dostop-
na na spletni strani Občine Ribnica. Občina 
bo poravnala stroške prevoza pitne vode v 
100-odstotnem deležu iz namenske prora-
čunske postavke.

OBČINA RIBNICA BO SOFINANCIRALA 
RAVNANJE Z AZBESTNIMI ODPADKI  
V OBČINI RIBNICA 
Z 18. 4. 2020 je stopil v veljavo Pravilnik o 
sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki 
v občini Ribnica, ki določa način in pogoje 
ter postopek za dodeljevanje proračunskih 
sredstev za odstranjevanje azbestne kritine s 
stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih 
gospodarskih objektov na območju občine 
Ribnica.
Upravičenci do prejema proračunskih 
sredstev po tem pravilniku so občani – fizič-
ne osebe, ki imajo stalno prebivališče v ob-
čini Ribnica in so lastniki oziroma solastniki 
stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih 
gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot. 
Objekti morajo biti locirani na območju ob-
čine Ribnica in namenjeni stanovanjski rabi 
(stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), 
kmetijski in drugi zasebni gospodarski rabi. 
Investitorji in izvajalci del morajo pri ravna-
nju z azbestnimi odpadki izvajati predpisane 
ukrepe s področja varstva okolja in varstva pri 
delu. Občina bo na začetku maja objavila jav-
ni razpis in prosilcem oziroma upravičencem 
poravnala stroške oddaje odpadne azbestne 
kritine pooblaščenemu prevzemniku v višini 

85 % stroškov odlaganja iz namenske prora-
čunske postavke. Občina je za omenjeno so-
financiranje namenila 10.000 EUR.

PROJEKT OC UGAR
V mesecu aprilu se aktivno nadaljujejo dela 
za projekt Izgradnje in rekonstrukcije ce-
stne in komunalne infrastrukture v OC Ugar 
v Ribnici, katerega celotna vrednost znaša 
1.468.325,82 EUR z DDV in je v 60 % sofi-
nancirana s strani Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, 20 % s proračuna Republike Slo-
venije in 20 % s proračuna Občina Ribnica. 
Dela se bodo predvidoma zaključila v mesecu 
oktobru 2020.

RUŠENJE ZAPUŠČENEGA IN NEVARNEGA 
OBJEKTA 
Občina Ribnica je v Dolenji vasi na Lončar-
ski ulici 95 odkupila 2700 m2 zemljišča z za-
puščenim objektom, ki že dlje časa predstavlja 
veliko nevarnost za občane Dolenje vasi, zato 
je Občina Ribnica takoj pristopila k rušenju in 
odstranitvi nevarnih elementov. V prihodnje 
pa bo na omenjenem zemljišču možno zgradi-
ti stanovanjske hiše ali poslovni objekt. 
Takih zgradb je na območju celotne občine še 
kar nekaj, zato bomo v prihodnosti sestavili in 
sprejeli odlok o urejanju naselij ter s tem na-
redili red in hkrati omogočili večjo ponudbo 
stavbnih zemljišč in ohranitev vasi, naselij in 
trga.
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Intervju

»Smo na dobri poti, vendar še ni konec!«

Vas je kaj strah koronavirusa?
Osebno me ni strah koronavirusa, strah me je posledic, ki jih prinaša, 
skrbi me za ranljive skupine, za starejše in za ljudi, ki imajo hkrati še 
kakšno kronično bolezen. Njih virus bolj prizadene in je lahko tudi 
smrtonosen. Moram poudariti, da pri veliki večini okuženih bolezen 
poteka dokaj blago, razen pri prej omenjenih lahko pride do večjih za-
pletov. Za te ljudi me skrbi.

Kako se z okuženostjo in uspešnim zdravljenjem spoprijemate v Rib-
nici?
V Ribnici je vsa situacija pod kontrolo in bi lahko rekel, da nam gre do 
danes zelo dobro (10. 4. 2020, ko je intervju potekal, op. a.). V naši ob-
čini imamo šest do sedem okuženih ljudi, nekaj je tudi ozdravljenih. O 
točnih številkah ne govorimo, ker tri četrtine bolnikov, ki so pozitivni, 
nima osebnega zdravnika pri nas, kar nas je malo presenetilo, saj nismo 
poznali njihovega zdravstvenega stanja sicer. Glede na splošno situacijo 
mislim, da je šest do sedem okuženih pri nas kar dober rezultat. Vsi so v 
dobrem stanju, nihče izmed njih ni potreboval bolnišničnega zdravlje-
nja, redno so pod nadzorom infektologov in ambulante COVID-19 v 
Kočevju, ki je tudi vstopna točka, ki obravnava okužene.

Kaj pa situacija v državi?
Glede na podatke iz drugih držav smo se s to boleznijo spoprijeli zelo 
dobro, številke na novo okuženih ne rastejo eksponentno, najbolj smo 
se bali prezasedenosti bolnišnic. Posebna pozornost je potrebna za ran-
ljive skupine, na prvem mestu so domovi za starejše občane. Naša naj-
večja skrb je, kako preprečiti vdor virusa v te ustanove, ker ima to lahko, 
kot vidimo, zelo hude posledice v kratkem času.

Bi bilo smiselno okužene iz domov starejših občanov prestaviti v bol-
nišnice, glede na to, da kapacitete tam niso polno zasedene?
Zelo dobro vprašanje. Tudi sam sem veliko razmišljal točno o tem. V 
domovih starejših občanov je težav več, usposobljenost kadra in opre-
ma ne ustrezata obravnavi bolnikov s COVID-19. Obstajata dve mož-
nosti: preseliti okužene v bolnišnice ali pa izobraziti in opremiti kader 
v domovih starejših ter poslati dodatni kader, ki je usposobljen za take 
primere. V nasprotnem primeru bomo priča velikim zapletom s slabim 
izidom.

Katere so glavne razlike med COVID-19 in običajno gripo?
Koronavirus poznamo že dlje časa, to je podtip virusa, ki ima sezon-
ski značaj, tako kot gripa. Pojavlja se v zimskih mesecih, začne se s 
prehladom, z bolečinami v mišicah, s kašljem in slabim počutjem. Ti 

začetni simptomi niso značilni samo za eno vrsto virusa. Precej viru-
sov pokaže podobno klinično sliko in jih je brez brisa težko ločiti v 
prvi fazi. Težava pri novem COVID-19 je, da imamo še premalo in-
formacij glede karakteristik: kako se točno širi, kakšno imunost pušča 
za sabo, zakaj prizadene starejše, in hkrati, zakaj otroci nimajo prak-
tično nobenih resnejših znakov. Imamo ljudi, ki so pozitivni, ki živijo 
z ostalimi člani gospodinjstva in upoštevajo neke higienske norme in 
nikogar ne okužijo. Po drugi strani pa na nekem sestanku nekdo, ki je 
okužen, okuži še šest drugih ljudi. Na podlagi klinične slike je nemo-
goče napovedati, pri kom bo potek bolezni težji in pri kom lažji.

Gre za zelo hinavski virus.
Tako. Za zelo hinavski virus. Če poslušate vodilne strokovnjake na po-
dročju imunologije, so njihove izjave izpred treh tednov popolnoma 
drugačne od današnjih. Vse izhaja iz tega, da imamo premalo podat-
kov o virusu, vemo pa, da zelo prizadene starejše ljudi in da že osnovni 
higienski ukrepi, kot so nošenje mask, rokavic, spoštovanje razdalje 
med ljudmi, razkuževanje rok, ostajanje doma, če smo bolni, občutno 
zmanjšajo možnost prenosa virusa. Dokler ne dobimo cepiva proti vi-
rusu, je vse možno. Nihče ne more z gotovostjo trditi, kaj sledi.

Če še malo ostaneva pri ukrepih za zajezitev virusa. Koliko so smisel-
ne izolacije glede na to, da je kolektivna imunost verjetno cilj v boju 
proti vsakemu virusu?

Aleksandar Đorđevski, dr. med., spec. ped., je strokovni 
vodja ribniškega zdravstvenega doma od letošnjega 
februarja. Pogovarjala sva se o koronavirusu COVID-19 v 
Ribnici, Sloveniji in širše. Pogovor je potekal v Zdravstvenem 
domu Ribnica z razkuženimi rokami in v maskah, ki so 
padle le za potrebe fotografije na varni razdalji. Vsebina 
intervjuja je torej vezana na datum 10. 4. 2020 v upanju,    
da bo situacija še boljša, ko boste to brali.
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se čim več ljudi naenkrat prekuži, se pravi, 
da prebolijo virus, in potem je te epidemije 
hitro konec. Ta sistem, da se v kratkem času 
okuži veliko ljudi, uporabljajo Švedska, ZDA 
in Velika Britanija – veliko jih, žal, tudi umre 
in hkrati jih veliko tudi ozdravi. Tako pridemo 
do kolektivne imunosti. To je ena možnost. 
Druga pa je ta, ki jo uporablja večina ostalih 
držav: s strogo izolacijo omejiti širjenje viru-
sa in upočasnitev krivulje obolenj do te mere, 
da se lahko zdravstveni sistem spopada s to 
epidemijo. Veliko je vprašanj o smiselnosti 
slednjega, še posebej ker imamo v Sloveniji 
trenutno dober rezultat. Ampak če so naši in-
fektologi, na čelu s prof. Tomažičem, mnenja, 
da je te ukrepe treba uvesti, potem verjemite, 
da je to potrebno. To so to izjemni strokovnja-
ki na svojem področju.

Kolektivna imunost znaša okrog 70 % prebi-
valstva, ki je virus prebolelo. S takim tempom 
bi mi dosegli kolektivno imunost čez nekaj 
desetletij.
To je res. Lahko rečemo, da s temi ukrepi 
kupujemo čas do odkritja cepiva ali zdravila. 
Upamo, da bo imel ta virus sezonski značaj in 
bo s pojavom toplega vremena počasi izzve-
nel, čeprav imajo države na južni polobli po-
letje, pa je tam vseeno prisoten COVID-19, 
a se širi počasneje. Dejstvo je, da bomo imeli 
tudi čedalje več ozdravljenih, ki naj ne bi več 
zbolevali za tem virusom. Takoj ko imamo v 
družbi ljudi, ki so odporni na virus, se ta virus 
težje širi.

Torej je pojav koronavirusa mogoč tudi na-
slednjo zimo?
Koronavirus bomo imeli sigurno, tako kot ga 
imamo vsako leto. Nihče pa ne zna napoveda-
ti, ali bo točno tak, kot je letos.

Obstaja kopica teorij zarote. Recimo, da se 
virus pojavlja samo v državah, ki so vzposta-
vile omrežje 5G in podobne. Kako, od kod 
pravzaprav pride nek tak virus?
Ključnega pomena v celi zgodbi je mutacija. 
Virus gripe mutira vsako leto, zato se tudi ce-
pimo vsako leto znova, s tem da mi predvidi-
mo, kako bo ta virus mutiral, ker ga že dob-
ro poznamo. Pri COVID-19 pa se je zgodila 
mutacija, ki je povzročila naglo širjenje. Op-
timizem vliva relativno enostavna moleku-
larna zgradba tega virusa, zato pričakujemo 
odkritje cepiva hitreje kot običajno, ko se 
stvari odvijajo po pet ali šest let, pa še ves svet 
se ukvarja s tem.

Po končani pandemiji pričakujemo gospo-
darsko krizo. Kako pa bo v zdravstvu, gle-

de na to, da je veliko zdravstvenih storitev 
ustavljenih, odpovedanih, prestavljenih?
Mislim, da se bodo stvari na vseh področjih 
našega življenja spremenile. Dokler ne bo 
zdravila, si težko predstavljam, da bomo imeli 
polne čakalnice ljudi, ki kašljajo. Razmere so 
izredne in tako se moramo, žal, tudi obnašati. 
Na začetku gotovo ne bo na voljo vse, kot je 
bilo do sedaj, ampak jaz že od začetka epide-
mije zagovarjam, da moramo imeti določene 
programe še naprej aktivne, ker se ne moremo 
ukvarjati samo s COVID-19, ker bomo imeli 
na koncu več žrtev zaradi drugih bolezni. Tu 
gre za preglede nosečnic, novorojenčkov in 
dojenčkov ter redna cepljenja, ki jih ne sme-
mo izpustiti. Ponekod v Sloveniji se je že začel 
pojavljati oslovski kašelj. Počasi bomo začeli 
tudi z medicino dela, z laboratorijsko diagno-
stiko in tako naprej. Ambulante delujejo po 
spremenjenem režimu, po telefonu, določene 
primere pa se tudi naroči na pregled. Maksi-
malno pazimo, da zadržimo naš zdravstveni 
dom neokužen. 

Vprašanje, ki je na prvo žogo malce nenava-
dno, pa vendar: ali je ta virus posredno pri-
nesel tudi kaj pozitivnega?
Mislim, da je. Ena izmed dobrih stvari je oseb-
na higiena. Govorimo o tem, da si je treba 
umivati roke, kašljati v rokav, če si bolan, osta-
ti doma, uporabljati maske in podobno. Čudi 
me, da se moramo o tem sploh pogovarjati. Te 
navade bi morali osvojiti že pred epidemijo in 
jih moramo ohraniti tudi po njej.

Pričakujete porast cepljenja proti navadni 
gripi?
V drugi polovici januarja letos smo imeli vi-
sok porast gripe posebej pri šolskih otrocih. V 
ambulanti smo jih imeli več kot sto vsak dan, 

razredi so bili prazni in razlog je nizka precep-
ljenost proti gripi. Nov virus bo zagotovo raz-
log za kakšno cepljenje več tudi proti običajni 
gripi. 

Pravite, da ste optimistični glede odkritja ce-
piva proti COVID-19. Recimo, da bo to tra-
jalo leto ali več. Kako pa do takrat?
Smo na dobri poti, vendar še ni konec. Koli-
ko časa bomo morali še vztrajati pod takimi 
ukrepi, je vprašanje za milijon dolarjev. Tudi 
vračanje življenja v običajne tirnice se ne bo 
zgodilo v trenutku, ampak bo treba postopno 
opuščati te ukrepe. S tem naj se ukvarjajo 
druge institucije. Upam, da se bomo iz vsega 
tega nekaj naučili, tako kot sva prej govorila o 
osebni higieni in družbeni odgovornosti.

Sašo Hočevar 

Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA

e-pošta: reseto@ribnica.eu 

NASLEDNJA ŠTEVILKA REŠETA

IZIDE 29. MAJA 2020.

GRADIVO ODDAJTE 

DO 15. MAJA 2020.
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Ribničan Urban je s krošnjo 
stopil tudi na cesarjeva vrata
Razstava o krošnjarstvu »Križem svajt so se po-
dalə pa sujo ruobo ponujalə, pregled ribniškega 
krošnjarjenja od patenta 1492 do danes« je od 
petka, 31. 1. 2020, svojo mogočnost razodela 
tudi v slovenskem kulturnem domu Korotan na 
Dunaju. Razstava je del projekta, ki je bil v Mu-
zeju Ribnica zasnovan leta 2012, ob 520. oble-
tnici krošnjarskega patenta, in je bila novembra 
lani na ogled postavljena tudi v Beogradu.
Ribniške ljudi je vedno, še posebej pa od leta 
1492 dalje, ko jim je skupaj s Kočevarji av-
strijski cesar Friderik III dal pravico prostega 
trgovanja z doma pridelanim in izdelanim bla-
gom, zaznamovala inovativnost, prodornost, 
komunikativnost in z genskim zapisom dolo-
čena podjetniška žilica ter poslovna uspešnost. 
»Tako je bilo nekoč, tako je tudi danes,« je v 
svojem otvoritvenem nagovoru kot prepoznav-
nost izpostavila Polona Grm Rigler, direktorica 
Rokodelskega centra Ribnica, v okviru katere-
ga svoje poslanstvo opravlja tudi Muzej Rib-
nica. »Ribničana je krošnjarski patent poslal v 
svet prodajat tisto, kar so sami pridelali ali izde-
lali doma. Šli so tako rekoč po vsem cesarstvu, 
njihove glavne tržne poti so se spreminjale 
tako, kot se je spreminjal politični ustroj, ki so 
mu pripadali,« je spomnila.
Prisotnost ribniških krošnjarjev v Avstriji bi 
bila zagotovo potrebna še kakšne obsežnejše 
strokovne študije. Na tokratni razstavi je dejav-
na ekipa muzealk predstavila tudi kratek vpog-
led v zgodbo Janeza Prijatelja, ki je krošnjaril 
v Amstettnu in tamkajšnji okolici, ter zgodbe 
nekaterih krošnjarjev na Dunaju, med njimi 
tudi Dominika Bartola. Svojo delavnico je imel 
v tretjem okraju, ob zaključku svojega dela pa je 
del predmetov podaril tudi muzeju v Ribnici. 
Leta 1990 je prejel Urbanovo nagrado Občine 
Ribnica za ohranitev domače obrti (izdelovanje 
lesenih izdelkov), saj je s svojim delom skrbel za 
ohranitev ribniškega izročila v mestu ob modri 

Donavi. Ne gre prezreti, da je razstava oziroma 
njeno sporočilo toliko pritegnilo stroko, obi-
skovalce in gostitelje, zato bo na ogled dva in ne 
en mesec, kot je bilo sprva načrtovano. V sklo-
pu te predstavitve bodo možni ogled predsta-
vitvenega filma o Ribnici, muzejska razstava o 
ribniškem krošnjarstvu ter pobližje spoznanje 
poslanstva Javnega zavoda Rokodelski center in 
nekaterih ribniških podjetij.
In še to: v Korotanovem hotelu, ki ga oblegajo 
popotniki z vseh celin zemeljske oble, je dan 
pred odprtjem razstave vrata odprla soba, opre-
mljena z ribniškimi vsebinami, poimenovanimi 
po Urbanu, najbolj poznanem »zdomarju« 
dežele suhe robe.
»Jaz sem iz Ribnice, Urban, ki je po celem sve-
tu znan. Mi smo prišli na Dunaj, da bi cesarja 
obiskali in ga vprašali, ali bi še kaj za Ribnico 
dal. Smo v Korotanu, kjer je naš rojak, gos-
pod Levstek, glavni. Smo ga pozdravili in eno 
sobo opremili, da bi »ranku« tisti, ki bodo v 
njej spali, imeli malo te ribniške suhe robe v 
nosu. Pa še od naših lončarjev, da bi malo po 
glini smrdelo, pravzaprav to nam diši,« je ob 
vstopu v razstavni prostor jezik vrtel zbadljiv 
»zdumar« Urban, ki ga je imenitno upodo-
bil Medard Pucelj. Z izbranimi besedami je o 
njem spregovoril tudi gostitelj, ribniški rojak 
Anton Levstik, direktor Korotana in eden iz-
med najprepoznavnejših Slovencev v Avstriji. 
Laični teolog in umetnostni zgodovinar, doma 
iz Dolenje vasi, hkrati vodi tudi Knafljevo usta-
novo, ki ponuja bivanje slovenskim študentom, 
znanstvenikom in raziskovalcem. »Ribničan je 
bil prisoten v vsaki hiši, v vsakem mestu nek-
danje monarhije. Še danes, če koga vprašaš, ve 
za Ribničana. Je bil en velik povezovalni člen, 
svetovljan. To še posebej poudarjam zato, ker je 
Ribničan, če je hotel prodajati po celem svetu, 
moral poznati jezike, moral se je znajti. Njegov 
pogled je bil že takrat zelo širok, evropski,« je z 

Suhorobarska zgodovina: nagovor Polone Rigler Grm ob odprtju razstave, zraven še ostali govorci. 

navdihom, na podlagi dejstev, razlagal gostitelj 
razstave, nadvse prijazni Anton Levstik.
»V letu sosedskega dialoga med Slovenijo 
in Avstrijo so prav Ribničani prvi, ki so začeli 
plesti te niti,« ni nad videnim skrivala zado-
voljstva niti slovenska veleposlanica v Avstriji 
Ksenija Škrilec. »Na zanimivo razstavo, ki je 
tematsko izredno profesionalno pripravljena 
in predstavlja tradicijo ne le ribniške doline in 
Slovenije, temveč tudi širšega evropskega pros-
tora, bomo povabili vse naše prijatelje. Beremo 
jo kot del poglobljenega dialoga dveh naro-
dov,« je še dejala Škrilčeva in se čisto ob koncu 
poklonila tudi užitnim dobrotam, ki so jo ob tej 
priložnosti na mizo položile članice Društva 
podeželskih žena Ribnica.
Ribniški podžupan Aleš Mihelič, eden od 
govorcev ob odprtju razstave, je poudaril po-
membnost tovrstnega povezovanja, ki je bilo v 
preteklih letih nekoliko pozabljeno. »Občina 
bo zagotovo v duhu novega časa napela moči 
pri širitvi gospodarskega, kulturnega in oseb-
nostnega mednarodnega sodelovanja, ki tako 
širi območje in mogočno rast. Tega se zaveda-
mo in zato sodelujemo na takšnih dogodkih, 
kot je bil ta, na Dunaju,« je sklenil Aleš.

 M. G.

Pred stavbo Korotan: Anton Levstik kot krošnjar z 
Medardom Pucljem in Marinko Vesel.
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Juvanci izvirajo iz Velikih Poljan. Avgustov oče je bil sprevodnik na Juž-
ni železnici, zato so stanovali v Ljubljani, kjer se je Avgust Juvanc tudi 
rodil. V družini je bilo pet otrok. Avgust se je izšolal za brivca. Ohranjen 
je njegov dnevnik, ki ga je pisal med letoma 1892 in 1895. V njem je 
opisal svoja otroška leta, vajeniško dobo v Beljaku, svojo pot na Dunaj, 
kamor je šel s trebuhom za kruhom kot brivski pomočnik, opravil nato 
mojstrski izpit in leta 1895 začel delati kot brivski mojster v Ribnici. 
Njegov dnevnik je zanimiv zgodovinski vir, zanimiv je tudi kot vpog-
led v razmišljanje naprednega mladeniča pred več kot sto leti, starega 
22–25 let, njegovo razumevanje družbe in časa. Dnevnik je zaključil s 
prihodom v Ribnico. Zadnji zapis je posvetil temu, da je v Bregarjevi 
hiši (Ribnica 92) najel prostor, kjer je začel s svojo obrtjo in življenjem 
v Ribnici: 

»8. 6. 1895: Zopet nova doba! In sicer mojstrska! Petek, dne 
7. rožnika, prevzel sem brivnico tu v Ribnici od Josip Müllere-
ta, keri je v Kočevju kupil obrt od v Ameriko odpravljajočega 
Roma. Začel sem sicer na petek, a precej ugodno, ker uzajnil 
(težko berljivo … zaslužil op. a.) sem prvi dan 3 gld. 93 kr. 
Kar je za Ribnico jako veliko, če bom to vsoto dosegel danes, 
je vprašanje. Zgovorjena cena brivnice je 120 fl. V vnaprejskih 
mesečnih obrokih po 10 gld ali pa per Cassa 100 gld. Inventar 
je sicer več stal ali ni sedaj toliko vreden; obstoja iz 2 litoželezna 
fotela, 2 ogledali z mizicama, 3 velike podobe Cesar, Rudolf in 
Stefanija, 3 manjše podobe, 1 ura, 1 omara za perilo in vodo, 1 
stojalo za obleko, 1 zofa, 1 stojalo za dežnike, 1 manjša toaletna 
mizica, 1 bluvalnik (pljuvalnik op. a.) in okrogla ščetka.« 
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Brivsko-frizerski salon Juvanc piše nove zgodbe
AVGUST JUVANC IN NJEGOVA DRUŽINA 
Avgust Juvanc se je s svojo energično naravo začel zelo kmalu udejstvo-
vati v ribniškem družabnem in društvenem življenju. 

Bil je zelo aktiven pri ustanavljanju telovadnega društva Sokol, tudi sam 
je bil zagret telovadec. Poleg aktivnosti v Sokolu je bil aktiven tudi kot 
član ribniške liberalne posojilnice. Kmalu po prihodu v Ribnico se je 
poročil in si ustvaril družino. Poročil se je z Rozi Lesar – Mancno iz Go-
riče vasi, s katero sta imela pet otrok: sinove Štefana, Bogomila in Savo 
ter hčerki Rado in Cirilo. Štefan in Bogomil sta nadaljevala družinsko 
brivsko-frizersko tradicijo. Štefan se je poročil v Trebnje, kjer je odprl 
svoj brivsko-frizerski salon, Bogomil pa je prevzel obrt doma. Bogomil 
(Milo) se je v zgodovino zapisal tudi kot dolgoletni vodja ribniške pi-
halne godbe. Bil je glavni pobudnik za ustanovitev sokolske godbe. Po 
drugi svetovni vojni je bil prav Milo tisti, ki je godbo spet postavil na 
noge. Pod njegovim vodstvom so v Ribnici poleg godbe delovali tudi 
tamburaši. Bil je izjemen glasbeni talent, ki je igral na vse instrumente 
in jih tudi poučeval. Savo je ostal samski, doma za pomoč. Rada se je 
poročila v Ljubljano in doštudirala za profesorico matematike in fizike, 
Cirila se je poročila v Kraguljevec. 

PRENOVA SALONA PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Sredi tridesetih let so prenovili hišo. Dvignili so jo, tako da je višja od 
sosednjih. Poleg tega so v tridesetih letih v celoti preuredili tudi frizer-
ski salon. Celotno notranjo opremo frizerskega salona je izdelal mizar 
Filip Štupica. Salon je bil že pred drugo svetovno vojno moderno opre-
mljen in razdeljen na moški in ženski del. Kasneje so ga dopolnjevali 
in spreminjali glede na čas; dodali so na primer lijake s tekočo vodo v 
brivskem delu, lijake za umivanje las in drugo. Podoba salona pa je v 
svoji osnovi ostala enaka.

Pogled na salon. ( foto: Vasja Marinč) 



Rešeto – april 2020 11

K
U

LTU
R

N
I U

TR
IN

K
I

DO DANES
Brivsko-frizerska obrt se je nadaljevala iz roda v rod, zadnji lastnik salo-
na je bil Avgustov pravnuk Roman Juvanc. Obrt je nasledil od svojega 
očeta Bogomila, ki jo je vodil med letoma 1972 in 1992. Oče Bogomil 
je bil poleg dela v salonu tudi vnet čebelar in predsednik čebelarskega 
društva v Ribnici ter predsednik TVD Partizana. Po njegovi smrti je 
družinsko obrt prevzel sin Roman Juvanc, ki je obrt vodil do septembra 
2019, ko je moral zaradi bolezni salon zapreti. S tem se je brivsko-frizer-
ska obrt na imenovanem naslovu zaključila.

Vse predmete in opremo iz salona je v dogovoru z Juvančevo družino 
leta 2020 prevzel Muzej Ribnica. 

V ribniškem muzeju zgodbe živijo naprej … salon bo še letos na ogled 
na spletni strani muzeja v virtualni obliki, za naslednje leto pa že snuje-
mo tudi načrte za nove predstavitve zbirke.

Naj zaključim prispevek s pomenljivim citatom iz osebnega dnevnika 
Avgusta Juvanca, začetnika Juvančevega rodu v Ribnici: »Kar je bilo, 
nikdar ne mine, samo obliko menja …«

Hvala družini Juvanc za zaupanje.

Marina Gradišnik, 
kustosinja Muzeja Ribnica

Reklamni letak. ( foto: Vasja Marinč) Pri delu v domačem salonu oče Avgust in sinova Milo in Štefan.  
( fotografija je iz zasebnega arhiva družine Juvanc) 

Zahvala
Epidemija virusa COVID-19 je nenadoma in globoko posegla v 
naše življenje, v naše delo, v naš prosti čas …
Tudi v Lekarni Ribnica smo se morali hitro prilagoditi novim 
razmeram. Zaradi velikega tveganja okužb smo za zaščito zapo-
slenih najprej postavili pregrade na izdajnih mestih. Hkrati smo 
pristopili tudi k izdelavi izdajnega okenca. Z izdelavo okenca pa 
se je spremenil tudi način izdaje zdravil in na najmanjšo možno 
mero smo zmanjšali možnost okužbe delavk lekarne, lekarniških 
prostorov in tudi naših uporabnikov. 
Za izdelavo izdajnega okenca se zahvaljujemo podjetjem:

– J-les, d. o. o., Lepovče 23, 1310 Ribnica
– Pos plastika, d. o. o., Obrtna cona Ugar 8, 1310 Ribnica
– Blesk, d. o. o., Kostevc 7, 1331 Dolenja vas

Kljub časovni stiski so svoje delo opravili zelo hitro in kakovo-
stno. Svojega vložka niso denarno ovrednotili in nam, hkrati pa 
vsej lokalni skupnosti, podarili košček svojega dela. Najlepša 
hvala. 
Hvala tudi vsem, ki v teh težkih in stresnih časih razumete naša 
prizadevanja za čim varnejšo in nemoteno preskrbo z zdravili.     

Lekarna Ribnica
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Črno-beli spomini …  
(Posojilnica v Ribnici od leta 1888)
Posojilnica Ribnica, r. z. z. o. z. – registrovana 
zadruga z omejeno zavezo je začela uradno de-
lovati 1. junija 1888. Ustanovitelja posojilnice 
sta bila takratni notar Franc Erhovinc in France 
Višnikar, ki je bil takratni višji sodnik v Ribni-
ci, nato pa tudi prvi načelnik posojilnice. Ideja 
ustanovitve posojilnice je bila porojena leta 
1887. Sestavljena so bila pravila, poslana dežel-
ni vladi v Ljubljano, in z odlokom št. 12.833 z 

dne 11. januarja 1888 so bila potrjena in vrnje-
na z opombo, da ni nikakršnega zadržka za 
začetek delovanja posojilnice. Na podlagi tega 
odloka je bil na prebivalstvo Ribnice in okolice 
izdan poziv na pristop k snujoči se posojilnici, 
kateri glavni deleži so bili določeni na 50 gld., 
opravilni na 5 gld. Poziv je imel popoln uspeh. 
Takoj se je vpisalo 40 zadružnikov in s tem je bil 
omogočen začetek delovanja novemu zavodu.

Naj bodo ohranjena njihova imena potom-
cem v spomin in spodbudo na delo za javni 
blagor: Antonija Erhovinc – notarjeva žena, 
Janez Ilc – posestnik, Gorenja vas, Anton La-
pajne – upokojeni učitelj v Ljubljani, Ignac 
Merher – posestnik in gostilničar, Prigorica, 
Franc Pirker – industrijec, Ribnica, Andrej 
Podboj – gostilničar in mesar, Ribnica, Franc 
Andoljšek – Velike Poljane, Anton Arko – 
Ribnica, Franc Blahna – Ribnica, Janez Bobek 
– Ribnica, Anton Bojc – posestnik Dolenja 
vas, Franc Erhovinc – notar Ribnica, Janez 
Fajdiga – Sodražica, Josip Fleš Flesch – Rib-
nica, Josip Goderer – Ortnek, Janez Gregorič 
– Retje, Matija Hočevar – Velike Lašče, Jakob 
Klun – Ribnica, Josip Klun – Ribnica, Niko-
laj Lenček – notar Velike Lašče, Janez Lov-
šin – Ribnica, Marija Lovšin – Ribnica, Josip 
Mrhar – Dolenja vas, Janez Pauser – Ribnica, 
Klementina Pauser – Ribnica, Angela Pakiž 
– Ribnica, Matej Pakiž – Ribnica, Andrej Pe-
terlin – Ribnica, Franc Picek – Ribnica, Franc 
Podboj Ribnica, Simon Pristou – kaplan Rib-
nica, Jakob Roglič – Velike Lašče, Litija, Janez 
Rus, starejši – Ribnica, Martin Skubic – de-
kan, kanonik Ribnica, Janez Šega – Sodraži-
ca, Danijel Šuflaj – Velike Lašče, Ema Šuflaj 
– Velike Lašče, Franc Schweiger – Ribnica, 
Franc Višnikar – sodni predstojnik, Ljubljana, 
Ludovik Zalokar – Velike Lašče.
Zadruga je začela poslovati 1. junija 1888. 
Prvo posojilo je bilo vpisano pod št. 1 dne 2. 
junija 1888 na ime Janez Lovšin, Goriča vas 
56. Prvo vlogo je dal posojilnici Janez Bojc iz 
Dolenje vasi 41 dne 1. junija 1888.
V zadružni register je bila vpisana 29. avgusta 
1888 pod št. 1211 okrožne sodnije v Novem 
mestu z imenom Posojilnica v Ribnici, r. z. z. 
o. z., s sedežem v Ribnici.
Meščanska šola v Ribnici je bila krona njene-
ga dela za narod, saj je njeno poslopje zgradila 
posojilnica in je bila tudi njena last.
Če vas podrobneje zanima poslovanje takra-
tne posojilnice, so vsi podatki opisani v knjigi 
iz leta 1928 z naslovom »Spominski spisi Po-
sojilnice v Ribnici ob njeni 40-letnici, 1888–
–1928«.

Podatke zbral in zapisal Peter Lesar,  
zbiratelj, 030 996 225

Fotografije: osebni arhiv

Načelstvo, nadzorni svet in uradništvo posojilnice v Ribnici
Od leve proti desni sedijo gg Križman F., član nadzorstva in posestnik, Lovšin I., član načelstva in trgovec, Klun I., načelnik in 
tovarnar, Pakiž E., podnačelnik in tovarnar, Peterlin F., član načelstva in trgovec.
Od leve proti desni stojijo gg Ilc F., član načelstva in posestnik, Klun M., član nadzorstva in lesni trgovec, Mr. ph. Ančnik J., član 
načelstva in lekarnar, Pirker R., član nadzorstva in lesni trgovec, Petek I., član načelstva in blagajnik, mizar, Juvanc A., uradnik 
posojilnice in brivec, Picek C., član nadzorstva in lesni trgovec, Arko I., tajnik in prokurist posojilnice, posestnik.__ 

Vložna knjižica Posojilnice Ribnica, notranjost prve strani
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Prvi poslovni prostori Posojilnice v Ribnici, kasneje hlev last g. Ivana Arka st.

Poslovni prostori Posojilnice v Ribnici do 1. julija 1929

Vložna knjižica Mladi marljivosti poklanja Posojilnica v 
Ribnici

Višnikar France, višji sodni svetnik v Ribnici, ustanovitelj 
posojilnice in njen prvi načelnik

Erhovinc Franc, notar v Ribnici, ustanovitelj posojlinice

Nekdanja Zotterjeva in Piltaverjeva hiša, last posojilnice v Ribnici. V spodnje prostore bivše Zotterjeve hiše se vseli posojilnica 
z dnem 1. julija 1929



VIRTUALNO NI REALNO 
Projekt je zaživel v želji, da bi z letaki med 
mladimi spodbudili kvalitetnejše preživljanje 
prostega časa v kavarnah, avtobusih in drugih 
prostorih, ne pa toliko v virtualnem svetu/ na 
socialnih omrežjih. Ker nam trenutne razmere ne 
dopuščajo, da bi projekt izvedli v izvirni ideji, smo 
ga prilagodili in želeli približati vsem, ki sedaj več 
časa preživite doma. S tem vam ponujamo kratke 
aktivnosti za kratkočasenje/preganjanje dolgčasa, 
h katerim lahko povabite tudi svoje bližnje.  

Veseli bomo vašega odziva in mnenja o 
a k t i v n o s t i h , k i j i h l a h k o p o š l j e t e n a 
virtualnonirealno@gmail.com ali pa rešite kratko 
anketo - enostavno skrenirate spodnjo QR kodo.  

virtualnonirealno@gmail.com

TI JE DOLGČAS? 
REŠI REBUS 

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 
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REŠITEV:

E = O

virtualnonirealno@gmail.com

TI JE DOLGČAS? 
Pomisli in reši uganke. Za pomoč lahko vedno prosiš 

nekoga poleg sebe!

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 

Imamo štiri izjave: 

 1 Nepravilna je natanko ena izjava. 
 2 Nepravilni sta natanko dve izjavi. 
 3 Nepravilne so natanko tri izjave. 

 4 Nepravilne so natanko štiri izjave. 

Katera je pravilna?

virtualnonirealno@gmail.com

vir:http://www.nauk.si/materials/84/out/?printSlides=*

TI JE DOLGČAS? 
NAJDI NEKOGA, KI BO S TABO ODIGRAL PARTIJO 

ALI DVE KRIŽCEV IN KROŽCEV.

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 



TI JE DOLGČAS? 
Pomisli in reši uganke. Za pomoč lahko vedno prosiš 

nekoga poleg sebe!

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 

Trije ljudje se prijavijo v hotel. Receptorki plačajo 
30€ in grejo v sobo. Receptorka vidi, da soba v 

resnici stane 25€, zato pošlje sodelavca, da vrne 
5€ gostom. Na poti do sobe sodelavec ugotovi, da 
bo težko razdelil 5€ trem ljudem, zato si vzame 
2€, jih da v žep in vsakemu gostu vrne samo po 

1€. Torej, vsak gost je plačal 10€ in dobil 1€ nazaj. 
Vsak je plačal 9€ za sobo, kar pomeni 27€ za vse 
tri osebe skupaj. Sodelavec ima v žepu 2€. To je 

29€. Kje je manjkajoči 1€?

virtualnonirealno@gmail.com
vir: https://www.racunalniske-novice.com/forum/topic/57590-logicne-uganke-iq/page-5?

TI JE DOLGČAS? 
Pomisli in reši uganke. Za pomoč lahko vedno prosiš 

nekoga poleg sebe! 

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 

V mladosti je lepo zelena, 
a v starosti zlatorumena. 
Pod skorjo hčerkic sto ima. 
No, kdo to mamico pozna? 
	 	 	

Da jo bo držal, pravi vsak, 
A marsikoga zmoti vrag. 
Kdor jo drži je poštenjak, 
kdor jo prelomi, ni možak.

Droben pas,  
velik glas 
čez vso vas

Ščepec lista se smodi, 
slabšega za zdravje ni.

virtualnonirealno@gmail.com

vir: http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html 
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TI JE DOLGČAS? 
SREDNJE TEŽKI SUDOKU 

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 

virtualnonirealno@gmail.com

vir: http://sudokuonline.si

TI JE DOLGČAS? 
V besedi SLOVENIJA s 

premetavanjem črk poišči 11 živali! 

1. 
2.  
3.  
4.  
5. 
6.  
7.  
8. 
9.  
10.  
11.

Tudi tvoje življenje je zanimivo, pusti  
virtualno in vstopi v realno. 

virtualnonirealno@gmail.com



LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VAS
LOVSKA  DRUŽINA

DOLENJA VAS  
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KONTAKT

070 288 433

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)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN) (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO)

*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 NAROČNIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

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

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI ČAS:
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
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Senčila Jan Omahen s.p. 

031 293 250

sencilajanomahen@gmail.com 

Senčila Jan Omahen s.p.

SERVIS IN MONTAŽA

žaluzije

plise zavese
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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) 

| prodaja 
| montaža 
| servis Slatnik 17, 1310 Ribnica

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

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

www.silc.si

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

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

e l e k t ra r n e  |

INFO:
041 335 322

Subvencije Eko sklada tudi za pravne osebe. 
NOVO

oglas silc december 2017 1-4 starni.indd   1 19/10/2018   15:52



PRODAMO

HIŠE:

RIBNICA - Kolodvorska, prodamo starejšo 
stanovanjsko hišo v izmeri 8,72 x 
10,60 m, z dodatnim objektom – 
garažo, v izmeri 6x5 m, ob stanovanjski 
hiši na parceli v izmeri 321 m2, na 
Kolodvorska ulici v Ribnici. Zgradba je 
bila zgrajena leta 1957. Obnova strehe 
2005. Vsa infrastruktura, ogrevanje 
na olje. Služnostni dostop za sosednjo 
parcelo. Vseljivo v enem mesecu. Cena 
je 99.000 EUR.

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 

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.

leta 1989, vsa infrastruktura, CK na 
olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 
88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo 
z gospodarskim poslopjem - hlev, 
primerno za vzrejo konj in kozolec ter 
ca 4,5 ha pašnikov, travnikov, njiv in 
sadovnjakov, skupaj v enem kosu, ter 
ca 2,5 ha gozda, ki se nahaja v sklopu 
ostalih zemljišč. Infrastruktura v in ob 
gospodarskem poslopju. Pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
novega gospodarskega poslopja v 
izmeri 20 x 10 m, z začeto gradnjo. 
Stavbnega zemljišča je ca 1000 m2. 
Cena je 180.000 EUR.

SODRAŽICA - Male Vinice, prodamo 
starejšo, opremljeno stanovanjsko hišo 
9,5 x 7 m 2x, plus klet z garažo 11 x 
6 m in gospodarskim poslopjem 9 x 6 
m, na zanimivi lokaciji, zgrajeno pred 
letom 1967, obnovljeno 1992. Stoji na 
parceli v skupni izmeri z vrtom 5.600 
m2. Dodatno je še ena parcela v k.o. 
Jurjevica, v izmeri 2735 m2. Etažno 
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.

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.

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 79.000 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center, prodamo 
gradbeno parcelo v izmeri 925 m2, 
vsa infrastruktura na oz. ob parceli. 
Pridobljena lokacijska informacija o 
gradnji. Cena za m2 je 49 EUR.

RIBNICA - Hrastje, prodamo gradbeno 
parcelo v izmeri 1347 m2, vsa infra 
struktura na parceli, brez obremenitev. 
Cena  40.000 EUR. 

DOLENJA VAS - prodamo gradbeni  parceli 

v izmeri 535 m2 in v izmeri 164 m2, obe 

k.o. 1629 Dolenja vas, skupna velikost 

je 699 m2, vsa infrastruktura ob oz. na 

parceli, cena za m2 je 30 EUR, skupna 

cena je 20.970 EUR.

TREBNJE - okolica Bevško, prodamo 

stavbni parceli v izmeri 3.258 m2, ter v 

izmeri 97 m2, obe k.o. 2690 Prapreče, 

infrastruktura na oz. ob parceli, cena je 

101.000 EUR.

POSLOVNI PROSTORI:

GROSUPLJE - Višnja Gora, prodamo posest 

v izmeri 9331 m2, na kateri so zgrajeni 

gostinski objekt 165 m2 P+1,  objekti za 

športne in rekreacijske dejavnost (tri te-

nis igrišča, igrišče za odbojko na mivki, 

veliko parkirišče primerno za postavitev 

in priključitev avtodomov), objekt za 

piknike z urejenimi sanitarijami in mo-

derno 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 do-

voljenje. 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 od-

damo poslovni prostor v izmeri 260 m2, 

za mirno dejavnost v pritličju poslovno 

stanovanjske stavbe. Stavba je bila zgra-

jena 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, 

Mesarska ulica, kupimo dvoinpol do tris-

obno stanovanje, v izmeri ca. 70 m2, v 

prvem nadstropju - balkon, manjši blok, 

zaželjeno parkirno mesto, starost do 20 

let, cena od 145.000, do 180.000 EUR.
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Plavalci in 
plavalke kot 
ribe na suhem
Obdobje karantene in izolacije, v katero nas je prisilil koronavirus, ter vsa-
kodnevna nove uredbe so za Plavalni klub Ribnica velik izziv pri ohranja-
nju tekmovalnih ambicij plavalcev in trenerjev ter tudi nadaljevanju pos-
lanstva učenja plavanja otrok, mladostnikov in starejše populacije v regiji.
V prvih korakih smo v Plavalnem klubu Ribnica ravnali samozaščitno, 
glede na uredbe in priporočila OKS in drugih pristojnih organov Re-
publike Slovenije, ker je zdravje vsakega posameznika na prvem mestu. 
Iz teh razlogov smo do nadaljnjega odpovedali vse treninge tekmoval-
nih selekcij in drugih programov plavalne šole ter tudi plavanje za vse 
generacije.
Izredna situacija, v kateri so se znašli trenerji, plavalci in plavalke Pla-
valnega kluba Ribnica, in dejstvo, da plavalna tekmovalna sezona traja 
do začetka avgusta, seveda zahteva od naših trenerjev in športnikov 
takojšnjo prilagoditev situaciji in vzpostavitev novih komunikacijskih 
poti, novih pristopov pri trenažnem procesu, ki omogočajo kar najbolje 
ohranjati telesno pripravo športnikov. Za plavalce in plavalke je izredno 
pomembno, da ohranjajo svoje dnevne rutine, da vsakodnevno skrbijo 
za telesno pripravljenost, saj so tega vajeni v normalnem življenju. 
Vsakodnevna rutina in trening jim vlivata varnost in sigurnost ter po-
zitiven odnos do sebe, kar se kaže tudi pri izpolnjevanju šolskih obve-
znosti in ne nazadnje na vseh drugih ravneh življenja. Zato so trenerji 
plavalcem in plavalkam pripravili dnevnike in plane treningov, ki jih 
športniki vestno izpolnjujejo. Ker pa šport ni samo trening, je tudi pri-
padnost, druženje in socializacija, smo v klubu kar se da izkoristili dane 
možnosti sodobne komunikacije in socialna omrežja. Plavalci in pla-
valke so enkrat tedensko v stiku s trenerjem prek videokonferenc. Na 
klubskih socialnih medijih Facebook in Instagram  poskušamo dnevno 
objavljati zanimivosti iz zgodovine in sedanjosti tujega in domačega 
plavanja.  Izdelali smo tudi virtualno plavalno oglasno desko, kjer lahko 

plavalci objavljajo svoje dnevne aktivnosti in vzdržujejo timski duh.
Verjamemo, da bomo letos lahko zopet izpeljali vsakoletni junijski 
klubski piknik, poletne priprave s tekmovalci v Čatežu in avgustovske 
aktivne počitnice v Ribnici s pomočjo Občine Ribnica.
Vsekakor si vsi želimo in se že veselimo dneva, ko bomo lahko ponovno 
skočili v ribniški bazen, še bolj motivirani in željni dokazovanja, saj se 
sedaj počutimo kot ribe na suhem. Plavanje je le nekoliko drugačno 
od ostalih športov in zahteva daljšo prilagoditev telesa na človeku ne-
naravno okolje, kot je voda. Strokovnjaki so mnenja, da je čas vračanja 
v tekmovalno formo, najmanj dvakratnik časa odsotnosti iz bazena in 
treninga. Zato upamo, da bomo virus hitro premagali in da bomo lah-
ko zopet posegali po najvišjih mestih v državi, Evropi ali celo kdaj na 
Olimpijskih igrah.

Miha Koren
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Pomembnost delovanja športnih, turističnih  
in kulturnih društev v času povečane skrbi  
za naše zdravje
Virusi, bakterije, strah in negotovost so na 
žalost odlična popotnica boleznim, slabemu 
počutju in oslabljenemu imunskemu sistemu. 
Prav zato se nam v Športno turističnem dru-
štvu Lončar zdi ključnega pomena, da ohra-
njamo mirno kri in še bolj ozaveščamo svoje 
sledilce o pomembnosti zdravega, športnega 
duha. 
Karantena in zaostreni ukrepi so nam ma-
lenkost prekrižali optimističen in obetaven 
športno-turistično-kulturni program, ki ga 
načrtujemo v letu 2020. Ključna sta predvsem 
dva pomembna mejnika – 30 let društva in 
vsem dobro znani Teki po Lončariji. Prvo ve-
selo druženje smo bili žal primorani prestaviti 
na jesenski čas – predvidoma v sredino sep-
tembra (če bo le mogoče), ko bomo ustrezno 
proslavili zavidanja vrednih 30 let delovanja 
društva. Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Člani upravnega odbora in prav tako ostali 
člani ter naši podporniki močno verjamemo, 
da nam bo na tisti vroč julijski dan – prvo so-
boto v juliju, natančneje 4. 7. – uspelo izvesti 
že 19. prireditev, ki smo si jo v preteklem letu 
drznili preimenovati v Teke po Lončariji, ne 
samo Tek po Lončariji. To pa predvsem zara-
di raznolikosti tekov, ki se na tisti dan odvijajo 
(od 26-kilometrske gorske trase do otroških 
tekov, rekreativnega teka in znamenitega 
9,1-kilometrskega teka v obliki osmice). 
Prav tako upamo na organizacijo »prvomaj-
skega« nogometnega turnirja, ki se bo predvi-
doma odvijal 13. junija. Vse ljubitelje tekačev 
pa vabimo tudi na 8. rekreativno tekaško ligo, 
s startom pri sv. Marjeti (prvi tek izmed šti-
rih bo predvidoma 13. maja), ki je po mnenju 
sodelujočih postala prav priljubljena oblika 
rekreacije in priprava na Teke po Lončariji. 

Da, morda se sliši precej optimistično in v tej 
smeri si tudi želimo delati. Če bo to potreb-
no, bomo program prirejali in se poskušali 
kar čim bolj prilagoditi hitrim spremembam, 
ki se nam dogajajo. Prav tako vabimo ostala 
društva, ki spodbujate zdrav način življenja, 
da ne izgubite upanja in vztrajate ter da morda 
tudi stopimo skupaj in si v teh težkih časih po-
magamo. Mi smo za! 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
spletni strani www.std-loncar.si, Facebook in 
Instagram strani društva, kjer se trudimo biti 
kar se da aktivni. Za konec pa: ostanite zdravi!
Športen pozdrav, 

člani društva ŠTD Lončar
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Knjižnica Miklova hiša Ribnica in krajevni 
knjižnici Sodražica in Loški Potok so po na-
vodilih Ministrstva za kulturo zaradi preven-
tivnih razlogov zaprte vse od 13. marca. V 
tem času za vaše izposojeno gradivo ne teče 
zamudnina, tudi za vračilo knjig bo po ponov-
nem odprtju knjižnic dovolj časa – zamudni-
na še nekaj časa ne bo tekla!

Kaj počnemo v času zaprtosti knjižnice in 
kakšne so dejavnosti, ki vam jih v tem času 
nudimo?
V tem času v knjižnici potekata temeljito 
razkuževanje in zlaganje knjižnega gradiva. 
Aktivno poteka tudi katalogizacija knjižnega 
in neknjižnega gradiva s poudarkom na do-
moznanskem gradivu in DVD-jih. 

Izposoja knjig po pošti in brezstična 
izposoja pred Miklovo hišo
Po izdanem pozitivnem mnenju NIJZ glede 
pošiljanja knjig smo se v Knjižnici Miklova hiša 
odločili, da vam ponudimo možnost izposoje 
knjig po pošti, z 20. aprilom pa smo z rahlja-
njem ukrepov, kot so bili objavljeni v Odloku 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in sto-
ritev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 53/2020), uvedli tudi možnost 
brezstične izposoje knjig pred knjižnico.
Pri izposoji po pošti same izposoje ne zara-
čunavamo, za knjige so na članski račun zabe-
leženi le stroški pošiljanja 2,5 EUR. Pošiljke 
omejujemo na težo 2 kg, možnost izposoje je 
omejena le na gradivo, ki je na voljo v Knji-
žnici Ribnica. Knjige pošljemo predvidoma 
naslednji delovni dan. Ko gradivo prejmete, 
ga obdržite do konca obdobja zaprtosti knji-
žnice. Naročila sprejemamo med ponedelj-
kom in petkom med 8. in 15. uro po telefonu 
na 041 390 057.

Kako poteka brezstična izposoja pred knji-
žnico? Najprej po telefonu naročite največ 
pet knjig, ki so na voljo v Knjižnici Ribnica. 
Vrečko s knjigami nato prevzamete pred knji-
žnico po predhodnem telefonskem dogovoru. 
Ko gradivo prejmete, ga obdržite do konca 
obdobja zaprtosti knjižnice.
Obe storitvi sta na voljo vsem članom Knji-
žnice Miklova hiša, ki so se v knjižnico vpisali 
pred zaprtjem knjižnice.
Za izdelavo seminarskih nalog smo omogočili 
skeniranje člankov, ki jih potrebujete. Prejme-
te jih lahko brezplačno na vaš e-naslov.

Brezplačne elektronske vsebine
Bralno kulturo lahko gojite virtualno! Knji-
žnica je s tem namenom omogočila brezpla-
čen dostop do e-knjig in e-virov za vse.
Do e-virov lahko dostopate vsi člani knjižnice, 
v obdobju zaprtosti pa lahko do njih dostopa-
te tudi vsi, ki še niste člani Knjižnice Miklova 
hiša. Vpišete se lahko sami prek spleta in pri-
dobite brezplačen dostop do elektronskih vi-
rov v času izredne zaprtosti knjižnice. Tak vpis 
velja samo za čas zaprtosti knjižnice; zatem se 
lahko oglasite v knjižnici in podaljšate član-
stvo. Za več informacij obiščite našo uradno 
spletno stran: www.knjiznica-ribnica.si.
Omogočen vam je dostop do naslednjih sple-
tišč, ki nudijo elektronske vsebine:
•	 Portal	Biblos – je največja slovenska knji-

žnica e-knjig, v kateri vam trenutno nu-
dimo 348 knjig za izposojo. Knjige lahko 
berete prek e-bralnikov, tablic, mobilnega 
telefona in osebnega računalnika.

•	 E-viri - dostop do strokovnih knjig, član-
kov itn. na spletnih straneh:
– PressReader – portal omogoča članom 

vseh splošnih knjižnic dostop do več 
kot 6.000 revij in časnikov. Publikacije 
so v številnih jezikih in prihajajo iz ce-
lotnega sveta. Aktualne številke se do-
dajajo dnevno.

 Dostopni so med drugim tudi: Dnev-
nik, Večerni list, Die Presse, Corriere 

della Sera, El País, The Independent, 
The Guardian, The Washington Post, 
Vogue, Cosmopolitan, Science Illustra-
ted in Men’s Health;

– EBSCOhost eBooks – zbirka vsebuje več 
kot 40.000 e-knjig, od leposlovja, stro-
kovnih knjig do študijskega gradiva. 
Knjige so večinoma v angleščini;

– Encyclopedia Britannica – najboljše in 
najbolj uporabljene splošne enciklopedi-
je v svetu. Njihova prednost je v tem, da 
je podajanje vsebine prilagojeno starosti 
uporabnika (Adult — za študente in os-
tale odrasle uporabnike; Student — za 
otroke od 10. do 14. leta starosti; Junior 
– za otroke od 6. do 10. leta starosti).

•	 Digitalna knjižnica Slovenije – portal je 
sicer prosto dostopen, vendar vreden po-
sebne omembe, saj zajema veliko število 
knjig, časopisov in časnikov, fotografij, 
rokopisov, notnega gradiva in drugih kul-
turnih zakladov, ki jih hranijo slovenske 
knjižnice. Portal Dlib je prava poslastica za 
uporabnike in uporabnice, ki vas navdušu-
jeta zgodovina in domoznanstvo.

Ribniško pripovedno izročilo v zvoku in sliki
V sodelovanju z ribniško gledališko skupino 
DramŠpil smo se odločili, da vam polepšamo 
samotne dni v času trajanja epidemije. Dvak-
rat tedensko vam predstavljamo novo inter-
pretacijo zgodb iz naše knjige Tam med Malo 
in Véliko goró, od legend do pravljic in šaljivih 
anekdot! Prav vse pa izvirajo iz ribniške doli-
ne. S tem namenom objavljamo niz zvočnih 
posnetkov in animacij ljudskega pripove-
dnega izročila iz ribniške doline. Vabljeni k 
spremljanju na naši spletni strani ter socialnih 
omrežjih Facebook in YouTube.
Za več informacij smo vam na voljo od pone-
deljka do petka med 8. in 15. uro na telefonski 
številki 01 83 50 382 oziroma 041 390 057 ali 
na e-naslovu illsikrib@rib.sik.si.

Domen Češarek in Nastja Hafnar, 
Knjižnica Miklova hiša

Zlaganje in čiščenje knjižnice

Priprava knjižnih pošiljk za naše člane knjižnice
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ZAPRTA ŠOLSKA VRATA

Šola je zaprta in temačna ulica,
je kot zabodena sulica

v misli naše.
Sonce bo sijalo,
še bo upanja,

vendar ta preizkušnja
v naših mislih bo bila.

Tina Indihar, 5. b

KORONA ČAS
Korona čas je tu,

vsi pripravljeni in zvesti
smo tu za pomoč.

Vsi prijatelji so tu,
da nam dolgočasen virus

mine kot hiter takt.

Čeprav doma je pravi raj,
v šoli pa še kaj.

Lara Blatnik, 4. c,  
neobvezni izbirni predmet umetnost

Mentorica: Urša Jaklič Žagar

Karantena
Ostanimo doma

Razkuževanje rok
Odpovedane prireditve

Nevaren virus
Aktualno vsak dan

Virtualno srečanje
Informacije in internet

Rekreacija doma
Upanje živi

Spomin na nenapovedan dogodek

Gašper Kljun, 4. b,  
neobvezni izbirni predmet umetnost

Mentorica: Urša Jaklič Žagar

Koronavirus nas presenetil je hitro,
da šolske klopi zapustili smo,
zdaj pridno učimo se doma,

bratec, očka, mamica.

Učitelje in sošolce že vsi pogrešamo,
ostanimo doma in roke pridno umivajmo,

da čim prej virus premagamo
in zdravi se spet srečamo.

Eva Levstek, 4. d,  
neobvezni izbirni predmet umetnost

Mentorica: Urša Jaklič Žagar

Izjemen dosežek Petra Andolška na  
27. Sanktpeterburški astronomski olimpijadi 
Sanktpeterburška astronomska olimpijada je 
dvostopenjsko mednarodno tekmovanje, ki se 
ga udeležijo učenci iz petdesetih regij Rusije 
in desetih držav sveta. 
Organizatorji tekmovanja so: Pulkovo – 
Astronomski observatorij Ruske akademije 
znanosti, Inštitut za uporabno astronomijo 
Ruske akademije znanosti in Sanktpeterbur-
ška državna univerza.
Slovenski del tekmovanja poteka pod okri-
ljem DMFA Slovenije, ki organizira spletno 
povezavo z organizatorji v Rusiji, pripravi pre-
vode nalog in poskrbi za izvedbo zaključnega 
kroga tekmovanja.
Na izbirni krog tekmovanja so povabljeni 
tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju iz 
znanja astronomije za Dominkova priznanja:
•	 v	 kategorijah	 sedmih,	 osmih	 in	 devetih	

razredov zasedli prvih deset mest. Če si 
zadnje mesto, ki v posamezni kategoriji še 
vodi na to tekmovanje, deli več tekmoval-
cev, so povabljeni vsi;

•	 v	 kategoriji	 srednjih	 šol	 prejeli	 zlato	 pri-
znanje.

Poleg tega so na tekmovanje povabljeni še največ 
trije tekmovalci iz šole gostiteljice zaključnega 
tekmovanja, ki ne izpolnjujejo prejšnjih pogojev, 
in tekmovalci, ki so v preteklih letih na astro-
nomskih tekmovanjih dosegali vidne uspehe.

V zaključni del tekmovanja se uvrstijo tekmo-
valci, ki so dosegli zadostno število točk po 
kriterijih, ki jih določi organizator.
Zaključni krog tekmovanja je sestavljen iz dveh 
delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega.
Peter Andolšek iz 9. c razreda je na držav-
nem tekmovanju iz astronomije, ki je poteka-
lo 11. 1. 2020, osvojil odličen rezultat (zlato 
priznanje) in bil povabljen na izbirni krog 27. 
Sanktpeterburške astronomske olimpija-
de. Izbirni krog je potekal 15. 1. 2020, na ka-
terem se je Peter uspešno izkazal in se uvrstil 
v zaključni del tekmovanja, ki je bil sestavljen 
iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični 
del zaključenega kroga je potekal 3. 2. 2020 na 
OŠ Domžale, praktični del pa je potekal 2. 3. 
2020, prav tako na OŠ Domžale. Peter Andol-
šek je v kategoriji devetih razredov zasedel 14. 
mesto in prejel srebrno medaljo.

Na astronomski olimpijadi je Peter sodeloval 
že lansko leto in je tako lani kot letos dosegel 
izjemen dosežek.
Za izjemen dosežek Petru še enkrat iskreno če-
stitamo, saj so naloge zahtevale veliko iznajdlji-
vosti, matematičnega znanja, izvirnosti itd. Na-
loge, s katerimi se spopadajo, zahtevajo tudi višji 
nivo znanja, kot je osnovnošolsko znanje. Ruski 
ocenjevalci ne ocenjujejo samo rešitve, temveč 
tudi inovativnost, širino spopadanja s proble-
mom, potek reševanja itd. Peter je reševal naloge 
v angleškem jeziku, kar je še posebej pohvalno. 
V prihodnje mu želimo še veliko takih dosežkov.

Nataša Tanko Belaj, 
prof. mat. in fiz.

Ustvarjanje na daljavo učencev  
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna  

pri NIP umetnost
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Ste že slišali za terapevtske pse? Učenci 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica o 
tovrstnih dobro šolanih psih vejo že zelo veli-
ko. Ne samo to! Zelo dobro jih tudi poznajo. 
Naša šola namreč že šesto leto sodeluje z dru-
štvom »Tačke pomagačke«, s prostovoljnim 
društvom, ki terapevtsko delo s pomočjo psov 
opravlja še v 125 različnih ustanovah po vsej 
Sloveniji. Delovna terapija s terapevtskimi 
psi je namreč postala ena izmed priljublje-
nih oblik dela z ljudmi različnih starosti. Ta 
oblika dela je zelo cenjena med uporabniki, 
istočasno pa je postregla z bogatimi rezultati 
pri premagovanju težav in napredovanju po-
sameznikov.
Gotovo vas zanima, kako poteka srečanje s te-
rapevtskim psom na naši šoli. Vodnik in tera-
pevtski pes, ki obiščeta šolo, sta za delo seveda 
najprej ustrezno strokovno usposobljena in 

sta tako pri opravljanju dela zanesljiva in od-
govorna. Delo poteka po predhodnem dogo-
voru s strokovnima delavkama šole. Specialna 
pedagoginja Nataša in socialna pedagoginja 
Katja sva prisotni na vseh srečanjih in vodiva 
celotno dejavnost.
V sodelovanju z društvom »Tačke pomagač-
ke« na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna 
Ribnica izvajamo dva programa:
•	 prva	 dejavnost	 se	 imenuje	 aktivnosti	 s	

pomočjo psa, ki temelji na stiku človeka s 
psom. V to skupino spadajo običajne de-
javnosti, kot so sprehod, igranje družabnih 
iger, pogovor o določeni temi itd., pri ka-
terih s pomočjo prisotnosti psa dosežemo 
dvig kakovosti zastavljenih ciljev. Tovrstna 
druženja kljub zahtevanemu redu, upošte-
vanju pravil in vztrajnosti spremlja dobra 
volja, prežeta z novimi spoznanji;

•	 druga	 dejavnost,	 pri	 kateri	 sodeluje	 tera-
pevtski pes, pa je program R.E.A.D. To je 
edinstven program, ki pomaga otrokom 
izboljšati bralne in komunikacijske spo-
sobnosti s pomočjo posebne metode, pri 
kateri otrok bere psu. Pes je namreč čudo-
vit prijatelj pri branju, saj pomaga pri spro-
stitvi otroka in ga pozorno posluša. Če se 
otrok pri branju zmoti, ne obsoja napak in 

se otroku ne smeji, temveč ga na pasji na-
čin pri branju spodbuja, s čimer otrok dobi 
zaupanje vase in je tudi vnaprej motiviran 
za branje. 

V šestih letih smo seveda zamenjali kar nekaj 
vodnikov in njihovih pasjih spremljevalcev. 
Tokrat pa imamo srečo in se lahko pohvalimo, 
da je z nami že tretje leto vsem nam zelo pri-
ljubljena pasja vodnica Dragica Šuštar. Dragi-
ca je do sedaj v ribniško šolo dvakrat mesečno 
ob popoldnevih prihajala kar z dvema tera-
pevtskima psoma pasme evrazijec. Kot noč 
črni Erik in zlato rjava Haiti sta pri izboljšanju 
branja in premagovanju drugih težav uspešno 
pomagala našim učencem. Ko mi je učenec, ki 
je običajno zelo težko razumel prebrano be-
sedilo, po branju s psom podal natančen opis 
prebranega, sem se večkrat vprašala, ali imata 
pod repom morda skrito čarobno palčko. O 
tem, kako ponosen je bil ob tem nase učenec, 
pa mi najbrž ni treba govoriti.
Žal koronavirus zahteva svoje in nam v tem 
šolskem letu preprečuje nadaljnja srečanja z 
»našima« terapevtskima psoma, gotovo pa se 
bodo naša srečanja nadaljevala v jeseni. Kljub 
vsemu pa nas čaka velika sprememba. V času 
karantene so namreč pasji bogovi na drugo 
stran mavrice povabili našega lepotca Erika, ki 
ga bomo prav vsi, ki smo ga poznali, pogrešali. 
Ne gre drugače, narava vsake toliko zahteva 
svoje … 
Vendar pa se vsi ostali člani pasjih uric ne 
damo! Komaj čakamo, da zopet pridemo sku-
paj in nadaljujemo z našimi srečanji. Kaj pa 
veš, morda boš imel jeseni srečo tudi ti in boš 
med povabljenimi!

Katja Rus
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Pouk na daljavo na GSŠ Kočevje
Velika večina ljudi še danes verjame, da petek 
13. prinaša nesrečo in da je treba biti na ta dan 
še toliko bolj pazljiv. Tudi pri nas se je v petek, 
13. marca 2020, življenje v trenutku postavilo 
na glavo. Govorice na hodnikih šole, med dija-
ki in profesorji, da se situacija zaostruje, slabša 
ter da se utegnejo šole za nekaj časa zapreti, so 
na ta dan v trenutku postale realnost. 
Nekaj začetnih pomislekov med dijaki, da bi 
to lahko postale nepričakovane, a zanje več 

Pouk na daljavo mi je zelo všeč. Všeč mi je, 
ker si lahko sama razporedim čas, kdaj in 
kako bom naredila naloge. Všeč mi je tudi, 
da imamo določen rok oddaje nalog , ker 
tako bolj skrbno delam sproti in sem bolj or-
ganizirana. Nad takšnim načinom dela sem 
navdušena, ker pri meni dejansko deluje. Zdi 
se mi, da smo dijaki v trenutnih razmerah 
bolj odgovorni in bolj zavzeti za delo. Kdo 
pa ne mara tehnologije? 

(Nastja Stevanić, 3. c)

V trenutnih razmerah močno pogrešam 
sošolce, prijatelje, odmore in vso zabavo v 
razredu. Način učenja na daljavo mi je po 
eni strani všeč, saj si ga lahko organiziram 
sama, pri določenih predmetih pa močno 
pogrešam razlago učitelja, ki je učinkovitejša 
in lažje razumljiva. Snovi je načeloma ravno 
prav, pri kakšnem predmetu pa včasih malo 
preveč, kar je odvisno tudi od dneva oziroma 
urnika. 

(Liza Gornik, 1. a) 

Korona čas

Kakšen čuden čas je to presneti,
da svojih vnučkov več ne smem objeti,
svojim dragim nič roke podati,
na kavi s prijatelji starimi poklepetati.

Objem, poljub zdaj vodi te v pogubo.
Če ga prakticiraš, dobiš korona kugo.
Zlato zdaj pravilo je, doma ostani,
razkužuj si roke, živi v osami. 

Zdaj v maskah hodimo kot za pusta.
Kihaj v rokav, pazi na higieno kašlja, pokrij 
si usta!
Svet se je ustavil, zemlja se je utrudila.
Zbolela je, pošilja nam opozorila.
Človek, ustavi konje, nehaj že tako hiteti!
Ozri se okrog sebe, daj že, daj, začni živeti!

Danica Cvar

kot dobrodošle počitnice, je kmalu naletelo 
na neplodna tla. Čez noč je šola prišla domov, 
pouk se je nadaljeval. Po začetnih manjših 
težavah, ko smo se vsi skupaj še privajali na 
novo učno okolje in razmere, v katerih živimo 
te dni, smo hitro izkoristili možnosti, ki jih da-
nes ponuja sodobna tehnologija. Ta je kar na-
enkrat postala nepogrešljiv del našega življe-
nja, tudi med profesorji, in hitro poskrbela, da 
je pedagoški proces tekel dalje, in v nekoliko 
okrnjeni obliki poskrbela tudi za medsebojno 
druženje. Zaposleni na GSŠ Kočevje trenutno 
za komunikacijo z dijaki uporabljamo različna 
spletna orodja in kanale. Veliko podporo nam 
nudi eAsistent s spletno učilnico XOOLTI-
ME. Tu je tudi spletna aplikacija Nearpod, ki 
je šoli zaradi trenutne situacije odobrila neo-
mejen dostop do vseh funkcionalnosti, da lah-
ko dijaki še bolj zanimivo sodelujejo pri pou-

ku na daljavo. Veliko učiteljev pri svojem delu 
uporablja spletno učilnico Edmodo, ki podpi-
ra formativno spremljanje. Nekaj jih izdeluje 
kratke videovodiče s programom OBS Studio, 
seveda pa je tu nepogrešljiva tudi aplikaci-
ja ZOOM, ki poleg učiteljeve razlage v živo 
omogoča medsebojno »druženje«. Hvaležni 
smo tudi vsem založbam, ki v teh razmerah 
omogočajo brezplačen dostop do gradiv tako 
za dijake kot za učitelje.
Vsi zaposleni na GSŠ Kočevje se v trenutnih 
razmerah še dodatno trudimo in angažira-
mo za uspešno izvedbo pouka na daljavo in 
da skupaj dosežemo zadane cilje. Prepričani 
smo, da nam bo s skupnimi močmi in sodelo-
vanjem kmalu uspelo.

Katja Hočevar
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Pust veselih in nasmejanih ust v  
Osnovni šoli Ribnica
Neki stari modrec je nekoč zapisal:

»Da bo debela repa in korenje, 
mora biti na pustni dan veselje!«

Kaj smo torej hoteli drugega kot našemiti se, zamaskirati se in veselo 
odkorakati po mestu s pomembno nalogo: poskrbeti za dobrobit ob-
čine Ribnica in njenih občanov v letu 2020. Res je, da je bila večina 
maškar v našem pustnem sprevodu še pošteno mladoletna, vendar ver-
jemite, da so svojo nalogo sprejeli resno in odgovorno. Ni enostavno, če 
prihodnost drugih leži v tvojih rokah!
Da bodo prebivalci ribniške doline v nadaljevanju leta veseli in bodo 
njihovi žepi debeli, se je šolski sprevod odločil začeti na začetku: pri 
najmlajših. Tako se je pustni sprevod na pustni torek najprej podal na 
obisk v Vrtec Ribnica, kjer so šolske pustne šeme na hitro porajale z 
vrtčevskimi maskami. Še posebej prepričljivi so bili prvošolci s svojimi 
skupinskimi pustnimi maskami s simboli narave. Njihovi spomini na 
vrtec so namreč še precej sveži, zato so si še izdatno želeli na svoje drob-
ne naslednike napraviti dober vtis. 
Da je bila tehtnica uravnana, se je dolga pisana pustna kača šolskih 
mask podala še k najstarejšim – v Dom starejših občanov Ribnica, kjer 
so nas pričakale precej bolj zrele, a nič manj razigrane pustne šeme. 
Po obisku Zdravstvenega doma Ribnica pa se je šolski pustni karneval 
podal še na ribniški trg, kjer nas je pričakal lep kup radovednežev. Za-
dovoljno občinstvo je le še podžgalo pustno dobro voljo, tako da so se 
maškare vesele in razigrane lahko vrnile v šolo, kjer so poskrbele, da se 
je »narobe dan« nemoteno odvijal naprej.
No, v sredo je bilo seveda spet vse po starem. Nikjer več ni bilo najti 
nobene pikapolonice, palčka, princese, nindže, kuharja ali morda ko-
marja. V šolskih klopeh so zopet sedeli običajni otroci v šolskih copatih 
in se pridno učili. Vse je bilo običajno, le pogledi otrok so bili tokrat 
malo drugačni. Kdo ve, kaj se plete v njihovih glavah …

Čeprav je pust bolj krivih ust,
obraz maškar iz Osnovne šole Ribnica prav nič ni bil pust.

Maškare so krivih ust le tedaj,
kadar raztegne jih smehljaj.

Katja Rus
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Ribnica, 19. april 1945
Natanko pred 75 leti, v četrtek, 19. aprila 1945, ob 12. uri in 39 minut, 
je Ribnica doživela zadnji letalski napad v drugi svetovni vojni, ki jo je 
precej zaznamoval. Cilj napada so bile nemške in domobranske enote 
oziroma objekti, v katerih so imeli ti svoje sedeže ali pa so v njih prebi-
vali. Zanimivo je, da je dolgo veljala razlaga, da so omenjeni napad iz-
vedla letala in posadke novonastalega jugoslovanskega letalstva, ki jih je 
prebivalstvo imenovalo Titovci. Posebej pa je veljala tudi interpretacija, 
da je med njimi bil tudi domačin, in to povezovali z njegovo »zaslugo« 
poškodovanje posameznega objekta.
Že pred leti se je na forumu vlaki.info pojavila slika, ki jo je naredilo 
letalo ob napadu na železniško postajo Šmartno pri Sevnici. Analiza sli-
ke in povezave so me tedaj pripeljali do spletne strani, ki je predstavila 
južnoafriškega pilota Ernesta Wedella, ki je bil pripadnik 16. Skvadrona 
SAAF (South Africa Air Force – Južnoafriških letalskih sil). Omenje-
no enoto so sestavljala dvomotorna letala Beaufighter, ki so z letališča 
Biferno v Italiji poletela na številne akcije tudi na področju Jugoslavije. 
Dvomotorno letalo s posadko, ki sta jo sestavljala pilot in navigator ter 
po potrebi strelec na vgrajenem premičnem mitraljezu, je bilo razvi-
to tik pred začetkom vojne. Opredeljenost letala kot težkega lovca je 
izpolnjevala dane naloge, saj so konstrukcija in okretnost v zraku ter 
velik doseg, 2800 km, omogočali  uporabo za dnevne in nočne akcije 
tudi na področju Jugoslavije. Vzdržljivost, izredno močna oborožitev 
in sposobnost, da nosi bombe, rakete ali celo torpedo, so omogočale 
izpolnitev različnih zadolžitev. Mitraljezi in top, vgrajeni v krili letala, 
osem raket RP-3, težkih 27 kg, ali dve letalski bombi, so bili njegova 
standardna oborožitev. Globoki in hitri prodori v sovražnikovo notra-
njost so zagotavljali uspešne akcije. Letala, ki so sodelovala v napadu na 
Ribnico so bila model MK X, ki je nosil osem nevodenih raket RP-3. 
Zato je njihovo delovanje na področju Slovenije zajemalo napade na 
postojanke, vlakovne kompozicije, železniško infrastrukturo ter tudi na 
ladje v Jadranskem morju. Nam najbolj znan je zračni posnetek letala, 
ki je narejen v trenutku raketiranja ob napadu te enote na Žužemberk. 
Posledice napada na Ribnico so bile dokumentirane s posnetki, ki jih 
je 15. maja 1945, slab mesec po njihovi akciji, naredil ribniški fotograf 
Jože Divjak. Del poškodb je bil tudi posledica predhodnih različnih 
napadov, vendar je ta zadnji pustil najvidnejše poškodbe. Tako so zgo-
reli streha in zvonika ribniške cerkve. Strelivo v letalski oborožitvi je 
vsebovalo tudi krogle s fosforjem, ki so z žarjenjem omogočale pilotu 
spremljati smer streljanja. Pri streljanju na zvonik cerkve, v katerem so 
branilci imeli mitraljez, je bila zadeta streha, ki je zgorela. Prav tako pa 
je s kočevske strani v cerkev priletela raketa, ki je prebila zid cerkve, ven-
dar k sreči ni eksplodirala. Uničeni pa so bili objekti v samem središču 
Ribnice. Na posnetku, narejenem s kamero v nosu letala kapetana Er-
nesta Wedella, je vidno, da je sprožil vseh osem raket v smeri Klunove 

hiše, ki pa je ni zadel. Vse rakete so končale na travniku med žago in 
hišo. Očitno je bila cilj Ramorjeva hiša, v kateri so bili nemški oficirji, 
ali pa hiša, imenovana internat, v kateri so bili domobranci. 
Po izvedeni akciji je vodja operacije napisal poročilo, iz katerega je raz-
vidno, da je iz Biferna ob 10. uri poletelo enajst letal, od katerih so tri 
letala napadla Dvor, ostalih osem pa je napadlo Ribnico, ki sta bila oba 
pod nadzorom sovražnika. V poročili za Ribnico piše, da je oborožitev 
posadke v Ribnici bila sestavljena iz protiletalskih topov in mitraljezov. 
Dvor so dosegli ob 12. uri 35 minut in sprožili štiriindvajset raket na 
posamezne določene cilje. Osem letal je poletela nad Ribnico in jo 
doseglo ob 12. uri 39 minut. Dosegli so sedeminpetdeset neposrednih 
zadetkov, objekte železniške infrastrukture in posamezne tovornjake. 
Trije tovornjaki so bili pri tem uničeni. Cerkev ter bližnje stavbe in dve 
lopi za lokomotive so bili zelo poškodovani. V področju tarč so bili opa-
ženi številni topovi in MG (mitraljezi, op. a.).
Vremensko poročilo: vidljivost 15 milj, oblačnost 3-6/10 (delno ob-
lačno) Cirussi (koprenasti oblaki na velikih višinah, op. a.) na višini 
20.000 čevljev.
Ostali del poročila navaja poimenski seznam udeleženih posadk in še 
nekaj manj pomembnih podatkov.
Leta 2017 je avtor internetne strani (SAAF WW2 HERITAGE SITE 
– s te strani so tudi fotografije), Južnoafričan Tinux le Roux, s soprogo 
obiskal posamezna mesta na Hrvaškem in v Sloveniji ter to predstavil 
na svoji strani (VISIT TO CROATIA AND SLOVENIA SAAF WW2 
TARGET SITE). Oglasil se je tudi v gostilni Pri Pildarju in se slikal z 
Urbanom Pelcem. Vso svojo pot z obiskom posameznih mest napadov 
je na voljo na omenjeni internetni strani. Na omenjenih straneh so šte-
vilni letalski posnetki Ribnice, ki so dokument časa, kažejo Ribnico s 
ptičje perspektive, hkrati pa tudi drugih številnih krajev trenutek, pre-
den se je podoba teh spremenila.

Daniel Divjak
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Velika noč na drugačen način
Društvo podeželskih žena Ribnica letos praznuje  

20-letnico aktivnega delovanja.

V okviru celoletnega praznovanja smo članice načrtovale postavitev ve-
likonočne razstave, kjer bi skupaj z otroki iz vrtca, osnovne šole in upo-
rabniki VDC-ja zopet prikazale tradicionalne ribniške jedi, stvaritve in 
velikonočne običaje, vendar je bila ta zaradi karantene predstavljena 
nekoliko drugače …

Vsi radi praznujemo, vsi se veselimo praznikov, ki že tisočletja napol-
njujejo človeška življenja. S praznovanjem praznikov krepimo lastno in 
skupno samozavest in ta se še bolj krepi, če v srcu čutimo njihov po-
men. Zaradi neusmiljenega virusa smo letos velikonočni čas praznovali 
čisto drugače; razdvojeni od družin, daleč od prijateljev, ampak skupaj 
– v naših mislih in srcih. Tudi načrtovano velikonočno razstavo smo 
s pomočjo mobilne tehnike izpeljale na daljavo, s posnetki vseh stva-
ritev in jedi, ki smo jih imele namen predstaviti na razstavi. Letos bi 
bila razstava v prostorih bivšega Spominkarstva ali Tica, saj so nam bili 
Šenkovi pripravljeni odstopiti prostor v uporabo za ta čas. Hvala jim 
za to gesto.
Začele smo že s cvetno nedeljo, ko smo izdelale in predstavile veliko-
nočne »butarce« ali žegne za živali in naša polja.
Spominjale smo se, kako smo leta 2002 imele prvo velikonočno razsta-
vo in smo po pripovedovanju naših članic zapisale, kakšen pomen je 
imela včasih in za mnoge še danes velikonočna butarica.

»Butarica je bila sestavljena iz mačic, bršljana, leske, oljke, velikega ko-
rena, za okras pa jabolka, pomaranča in pisani trakovi za povezovanje in 
okrasitev. Na cvetno nedeljo so jo nesli v cerkev žegnat. Ko so prinesli po-
žegnano butarico domov, so mačice in bršljan osmukali in nesli med krmo 
živini. Vejice leske so spravili do praznika svetega Janeza Krstnika, to je do 
24. junija. Na ta dan je gospodar na vse njive, ki jih je obdeloval, zataknil 
po eno vejico leske, da bo pridelke obvarovala pred točo. Iz ostalih leskovih 
palčk so naredi križe in jih obesili na vrata hleva in svinjaka. 
Veliki koren so razrezali in posušili ter ga dali med kadilo, ko so pred sonč-
nim vzhodom na veliko sredo, veliki četrtek in veliki petek pokadili hišo in 
gospodarska poslopja.
Na veliko soboto so fantje, po navadi ministranti, v hiše prinesli koščke po-
žegnane in tleče gobe, ki so jo gospodinje vrgle v ogenj v peči ali štedilniku. 
Kar je ostalo od žegnane butarice,  je gospodar obesil nekje v hiši, običajno 
na podstrešje do naslednje velike noči, ko so vse skupaj vrgli v ogenj, da je 
zgorelo, kajti vse, kar je bilo blagoslovljeno, se ni smelo zavreči, temveč zaž-
gati v ognju.«

Tudi običaje in recepte velikonočnih jedi ter izdelavo pirhov smo za-
beležile in jih predstavile prek omrežja na R Kanalu, Univoxu in TV 
Slovenija, tako s posnetki nekdanjih velikonočnih razstav kot tudi s fo-
tografijami in prispevki letošnjih stvaritev.

Izpostavile smo kar nekaj jedi, ki so za nekatere gospodinje tradicional-

ne za velikonočni čas.  Ena takih je POSTNA JED »ALELUJA«, ki so 
jo v starih časih gospodinje pripravile iz repnih olupkov, ki so jih zbirale 

in sušile čez celo leto, na veliko soboto pa skuhale to jed. V sedanjem 
času je to le še spomin na težke in revne čase in menim, da je prav, da jo 
vsaj omenimo. Morda zgolj v vednost, kako nam je sedaj v vsem izobilju 
lepo, pa tega ne znamo ceniti.

Priprava
Repne olupke so najprej oprale, namočile in skuhale, odcedile, sesekljale in 
jih nato v ponvi pomokale s črno moko ter jih zalile z juho, kjer se je prej 
kuhalo prekajeno svinjsko meso. Ko se je to zgostilo, so jed poljubno zabelile 
ali z ocvirki ali s prepraženo čebulo na svinjski masti.

Tudi  BOMFLJI so bili nepogrešljivi za žegen in z veseljem vam preds-
tavimo recept:

– na kocke narezan bolj suh kruh
– prekajena kuhana krača ali rebra
– malo kuhane govedine
– 4 jajca (za približno 1 kg mase)
– rozine
– ajdova moka
– svinjska juha, v kateri se je kuhalo prekajeno meso
– po potrebi še malo soli

Narezane kocke kruha 
prelijemo s štirimi vte-
penimi jajci, dodamo 
mleto govedino, rozine, 
na kocke narezano pre-
kajeno meso, ajdo in po-
tem vse skupaj zalijemo 
z mlačno juho, tako da 
naredimo lepe svaljke, 
jih zavijemo v prtiček 
in damo kuhati v slano 
vrelo vodo kot štruk-
lje. Kuhajo se približno 
15–20 minut. Ohlajene 
postrežemo na veliko-
nočni dan, samostojno 
ali poleg jedi.
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Grmada piše zgodbe …
V času epidemije Turistično društvo Grmada ne počiva. Dom na 
Grmadi je trenutno sicer zaprt, a mi že veselo snujemo nove projekte, 
ki jih bomo zagnali takoj, kot bo mogoče. Žal smo morali odpovedati 
tradicionalno kresovanje in prireditev Po nagelj na Grmado, a leto je še 
dolgo in upamo, da bodo kmalu okoliščine dovoljevale druženje.
Letos obeležujemo več obletnic. 65 let je minilo od ustanovitve 
društva, 60 let od zgraditve doma na Grmadi in 10 let od ustanovitve 
Folklorne skupine Grmada. Ob teh obletnicah smo se spomnili tudi na 
vas, dragi ljubitelji Grmade. Zagotovo gojite lepe spomine, povezane z 
našimi jubileji. Ste mogoče s starši zahajali na Grmado? So se mogo-
če na Grmadi rodile kakšne romantične zgodbe? Se spomnite kakšne 
anekdote, povezane z društvom? Morebiti celo kakšnega doživljaja z 
začetkov obstoja društva? Ste mogoče oblekli folklorni kostum in za-
plesali Furmane? Katera doživetja so vam ostala v spominu? Kolesar-
ski vzpon? Božični pohod? Festival klavirske harmonike? Etnološki 
projekti? Možnosti je nešteto. Vabimo vas, da pobrskate po spominu 

V vsem tem času večinoma spremljamo maše 
kar prek televizijskih sprejemnikov. Med ob-
hajilom na daljavo so se me na cvetno nedeljo 
še posebno dotaknile besede duhovnika p rek 
televizijskega ekrana: »Jezus, prosim te, da 
vstopiš v moje srce in prebivaš v njem!« Dale 
so mi moč in voljo, da z radostjo v srcu priča-
kam veliko noč.

Upam, da ste tudi vi, kljub vsem tegobam, ki 
nas težijo v tem času, duhovno doživeli čas ve-
like noči, da smo v srcih skupaj začutili in pre-
budili prave vrednote, kot so ljubezen, dobro-
ta, prijateljstvo in iskrena medsebojna pomoč.
Naše praznovanje društva bomo nadaljevale; 
obeležile ga bomo še z drugimi prispevki, ki 
bodo oživeli naše dvajsetletno delovanje.

Kot slišimo vsakodnevno v tem času: »Osta-
nite doma, ostanite zdravi!«

Marinka Vesel,
predsednica Društva podeželskih žena

Foto: Arhiv DPŽ Ribnica

in nam sporočite svoje zgodbe, povezane z Grmado. Vaše prispevke 
sprejemamo na tdgrmada@gmail.com. Če niste vešči pisanja, nam spo-
ročite in vas bomo poklicali. Sporočite nam tudi, če imate shranjene 
fotografije, razglednice ali drugo gradivo, povezano z Grmado. Veseli 
bomo vašega odziva.

Turistično društvo Grmada
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JO Odgovor Slavku Rusu na njegov članek v prejšnji 
številki Rešeta z dne 31. marca 2020 z naslovom 
IDEAL – nagrobnik in sramota Jožeta Tanka
V Rešetu sem v članku »Odgovor Pavlu Ho-
čevarju – drugič« napovedal, da napad Pavla 
Hočevarja name najbrž ni zadnji. In pokazalo 
se je, da res ni bil zadnji. V članku z zgornjim 
naslovom se me je v prejšnji številki Rešeta 
(marec 2020) s svojim pamfletom lotil Slavko 
Rus in mi očital več domnevno slabih ravnanj 
in nedelo. Sicer so se podobne objave Slavka 
Rusa o meni pojavljale v medijih pred lokal-
nimi ali parlamentarnimi volitvami. Naj vas 
samo spomnim, da je Slavko Rus podoben 
pamflet z naslovom »Kdorkoli, samo Tanko 
ne« objavil tudi tik pred predčasnimi parla-
mentarnimi volitvami junija 2018 v brezplač-
niku Krošnjar (maj 2018). Takrat z večjo sku-
pino soavtorjev, tako je bilo zapisano.
V letošnji februarski številki Rešeta sem ob-
javil, kaj vse je bilo narejenega v tistih sed-
mih letih, ko sem po odstopu predhodnika 
na ponovnih županskih volitvah dobil žu-
panski mandat. Velja (ponovno) prebrati 
in si ustvariti sodbo. Sam menim, da je bilo 
veliko narejenega in veliko pripravljenega za 
naprej, marsikateri večji občini smo bili za 
vzor, in to kljub temu, da smo zaradi ponov-
nih volitev župana popolnoma izgubili prvo 
leto mandata. 
A naj odgovorim na tokratne očitke Slavka 
Rusa. Najprej glede Ideala. 
Občina Ribnica je septembra 2017, ko so se 
pojavila podobna tvezenja glede Ideala, v zve-
zi z Idealom v Rešetu objavila obširna krono-
loška pojasnila. Ta objava občine je dosegljiva 
tudi na njeni spletni strani. Pojasnilom nimam 
kaj dodati, ker vse navedbe držijo. Upam, da 
so jih razumeli tudi Slavko Rus, Aleš Hoge, 
Pavel Hočevar in drugi, ki se neizmerno trudi-
jo, da bi mi naprtili breme »Ideal«. 
Je pa zanimivo, da so se pričakovanja Slavka 
Rusa glede Ideala sesula po božiču 2002, torej 
v času, ko sam nisem bil več župan. Tedaj je 
župansko funkcijo prevzel g. Alojz Marn, ki bi 
zlahka spremenil vse za družbo Russ, d. o. o., 
domnevno slabe odločitve predhodnika Jože-
ta Tanka in prejšnjih občinskih svetnikov. A 
do tega ni prišlo, čeprav domnevam, da je bil 
župan Marn deležen močnih pritiskov Slav-
ka Rusa in njegovih lobistov. A župan Alojz 
Marn ni predlagal nobenih sprememb pogod-

benih določil glede Ideala, tako da je v veljavi 
ostala obveza družbe Russ, d. o. o., za dodat-
no plačevanje najemnine občini v višini 500 
DEM mesečno in za investicijsko vzdrževanje 
objekta v višini 14.000 DEM letno, oboje v 
tolarski protivrednosti.
Predpostavljam pa, da je zato, ker Slavko Rus 
ni uspel »stisniti« župana Marna in doseči za 
družbo Russ, d. o. o., boljšega dogovora, druž-
ba Russ, d. o. o., 20. 3. 2003 podala predlog 
za prekinitev najemne pogodbe. Občina in žu-
pan Marn na ta predlog družbe Russ, d. o. o., 
več mesecev nista reagirala in družba Russ, d. 
o. o., je 15. 9. 2003 vložila še tožbo za odpoved 
najemne pogodbe, pri čemer se ji je v skladu z 
zakonom odpoved iztekla 31. 10. 2004.
Naj zapišem še enkrat, da bo Slavko Rus (in 
ostali) razumel, da jaz, Jože Tanko, v času po 
božiču 2002 nisem bil več župan in da na 
odločitve strokovnih služb občine in župana 
Marna nisem imel prav nobenega vpliva. In 
tudi nihče od njih me v zvezi z Idealom ni 
prav nič spraševal. Zato je bebavo, da me Slav-
ko Rus in njegov krog krivita za zaprtje Ideala. 
Res pa je, da je bil objekt že tedaj potreben 
večjih investicijskih vlaganj, ki večinskemu 
lastniku MORS sploh niso bila v interesu, 
podnajemniku Russ, d. o. o., pa očitno tudi ne.
Ni pa mi jasno, zakaj družba Russ, d. o. o., z 
zanjo bolj sprejemljivim županom Marnom v 
pogajanjih ni uspela, če že ni mogla z neugo-
dnim županom Jožetom Tankom. Slavko Rus 
si je s svojim pristopom pri urejanju razmerij 
med družbo Russ,  d. o. o., in Občino Ribnica 
v zvezi z Idealom nagrobnik postavil kar sam.
Še nekaj o obrtni coni (OC) Breg. Res je, 
da so bile velike težave pri pridobivanju ze-
mljišč in soglasij zaradi smrti Josipa Kluna, 
enega od lastnikov zemljišč v OC Breg, ki je 
umrl v Argentini. Njegov del zemljišča je bil 
nujno potreben za izvedbo ceste. Pri iskanju 
dedičev v tujini si je občina pomagala z našo 
diplomatsko mrežo in s CSD Ribnica, a dok-
ler zapuščina ni bila zaključena in občina ni 
pridobila lastništva zemljišča v cestnem ko-
ridorju, Upravna enota Ribnica gradbenega 
dovoljenja za cesto občini ni mogla izdati. A 
kljub tej oviri sem storil vse, da so Jorasovi 
prišli do gradbenega dovoljenja in postavi-

li res vzoren avtosalon Joras center. Se je pa 
gradbeno dovoljenje za cesto izdalo, ko so bili 
za to izpolnjeni pogoji. Res pa se je to zgodilo, 
ko nisem bil več ribniški župan.
Še glede darovanja 1.400 m2 zemlje za cesto v 
OC Breg, s katerim se hvali Slavko Rus. Če se 
ne motim, so vsi lastniki v OC Breg zemljiš-
ča, potrebna za cesto in drugo infrastrukturo, 
brezplačno prenesli na občino, ki pa ravno 
zaradi brezplačnega prenosa »vrednosti« teh 
zemljišč ni upoštevala pri izračunu komunal-
nih prispevkov investitorjem. Torej ni bilo 
prav nič darovano, cena preostalim gradbe-
nim zemljiščem pa je bistveno poskočila.
Je pa zanimiva ugotovitev Slavka Rusa, da ob-
čino Ribnica v zadnjih dvajsetih letih vidno 
prehitevajo sosednje občine. Naj ga spomnim, 
da sem bil jaz župan v letih pred tem, torej v 
letih, ko je občina Ribnica, če nadaljujem nje-
govo misel, vidno prehitevala sosednje obči-
ne. In ja, pomembno je, kdo je župan, zaradi 
pooblastil in drugih pristojnosti. So stvari, ki 
jih nihče ne more opraviti namesto njega, pa 
če ima še tako dobre ideje.
Sicer pa bo tudi Slavko Rus imel kmalu po-
novno priložnost, da bo kandidiral na lokalni 
ali državni ravni in ponudil svoje vizije in re-
šitve. Da ne bo ostajal le pri neutemeljenem 
kritizerstvu.
P. S.: Slavko, ko komu kaj pripisuješ, bodi bolj 
pozoren na datume.

Jože Tanko, 
župan v letih 1995–2002

Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA

e-pošta: reseto@ribnica.eu 
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Bitka proti koroni
Zadnje mesece se ves svet bori proti nevarne-
mu koronavirusu, proti kateremu še ni razvi-
tega cepiva. Skoraj povsod so vlade sprejemale 
dokaj stroge omejevalne ukrepe, s katerimi so v 
veliki meri ustavile družabno, javno in poslovno 
življenje. Prej so te ukrepe sprejele in ostrejši 
so bili, manj hude so bile posledice. Najhujši 
davek plačujejo države, ki so se na pojav virusa 
odzvale nonšalantno in podcenjujoče. Žal prav 
nobena država ni bila na virus ustrezno prip-
ravljena. So pa redke države, v katerih so vlade 
ravnale tako neodgovorno kot Šarčeva vlada, ki 
je zaloge zaščitnih sredstev v času pojavljanja 
nevarne okužbe doma te kot donacijo podarila 
drugi državi.
Janševa vlada je takoj po prevzemu oblasti zače-
la nabavljati nujno zaščitno opremo, kjer ni šlo 
brez težav. Kar nekaj tednov je trajalo, da so se 
zaloge vzpostavile na ravni, ki so zagotavljale 
kolikor toliko normalno preskrbo zdravstvenih 
ustanov, zavodov, domov itd.
Prav tako je Janševa vlada v nekaj dnevih pripra-
vila prvi nabor ukrepov pomoči prebivalstvu in 
gospodarstvu. A ko je interventni zakon prišel v 
državni zbor, se je opozicija kolektivno odločila 
za zavlačevanje. Vse z namenom, da zakon ne bi 
bil pravočasno sprejet, s čimer bi upravičencem 
vsaj zamaknili izplačila »protikorona« pomoči. 
Žal je minerjem iz opozicije (Levica, SD, LMŠ, 
SAB) uspelo, tako da bodo dodatki najbolj iz-
postavljenim (zdravstvu itd.) izplačani šele pri-
hodnji mesec. To je sramotno in veliko pove o 
naravi teh strank. Pokazale so, da jim za ljudi in 
gospodarstvo ni veliko mar. Pomembnejša jim je 
politična diskreditacija ukrepov. 
A z izplačevanjem ukrepov se je kljub vsemu 
začelo. Dodatki za velike družine in še nekateri 
drugi socialni ukrepi so se že izplačali, drugi se 

še bodo do začetka prihodnjega meseca. Vlada 
ni spregledala upokojencev, študentov, odpušče-
nih delavcev, samozaposlenih, samostojnih pod-
jetnikov itd. Prav tako so že na voljo poenostav-
ljeni obrazci za vlaganje zahtevkov za podjetja, 
samozaposlene itd. Skratka ukrepi pomoči se 
izvajajo. 
Do konca meseca bo nekoliko bolj v miru prip-
ravljen še drugi nabor ukrepov, ki bo pokril še 
tiste manke, ki so bili v prvem paketu zaradi hi-
tenja spregledani ali pa niso bili ustrezno obliko-
vani. In kar je morda še pomembnejše, priprav-
ljeni bodo tudi ukrepi za zagon gospodarstva in 
življenja po krizi. Če nočemo zaostati, moramo 
pripraviti primerne in dovolj učinkovite ukrepe 
za čas, ko se bo ponovno vzpostavila rast evrop-
skega in svetovnega gospodarstva. Tu ne smemo 
ponoviti napake Pahorjeve vlade, ki je samo ča-
kala in čakala ter modrovala. Pahor je tedaj dejal, 
da čaka na nemško-francoski vlak.
Prav učinkovitost Janševe vlade pa je največja 
bolečina, ki jo doživljajo operativno nesposob-
ne stranke opozicije – LMŠ, SD, SAB in Levica. 
Ko so nedolgo nazaj te stranke vodile vlado, se 
enostavno niso znašle, ne pred »korona« krizo, 
še manj v nastajajoči »korona« krizi. S proraču-
nom so servisirale samo svoje lobije ter medijske 
in politične pokrovitelje. 
Zadnje tedne spremljamo tudi neverjetno popa-
dljivost teh opozicijskih strank. Moti jih pravza-
prav vse in prav vsakemu ukrepu vlade oporeka-
jo in ga grobo napadajo. Čeprav se koronavirus 
v glavnem prenaša z osebnimi stiki, zaradi česar 
se je tudi Janševa vlada odločila za ostre omeje-
valne ukrepe gibanja in druženja, se celo med 
politiki najdejo taki kalibri, ki namesto da bi lju-
di ozaveščali in spodbujali njihovo preventivno 
obnašanje in ravnanje, prav zanalašč provocirajo. 

Kot da želijo, da bi tudi v Sloveniji virus terjal 
davek, kot ga v Italiji ali Španiji. 
Omejitve gibanja in druženja zaradi možnosti 
prenašanja okužbe prodajajo javnosti kot posege 
v osebno svobodo in kršitve človekovih pravic, 
večje angažiranje policije pri nadziranju ukrepov 
kot policijsko državo, željo vlade, da bolj angaži-
ra vojsko na meji, pa kar kot vojaški udar. A prav 
vse razvite (stare) evropske demokracije (npr. 
sosednja Avstrija) na prav isti način uporabljajo 
vojsko in policijo, pa nikjer ni nobenih nabijanj 
o diktaturi. Tam se jim zdi to povsem normalno. 
Naj omenim, da so v Nemčiji odvetnico Beate 
Bahner, ki je na ustavno sodišče poslala v preso-
jo vladni ukrep v zvezi s korono in izgubila pro-
ces, potem ko še ni prenehala s »psihiranjem« 
ukrepa po družbenih omrežjih, poslali v psihia-
trično bolnico. 
Pri nas pa so prav taki glavni in skoraj izključni 
nastopajoči v glavnih televizijskih, radijskih in 
tiskanih medijih. To kaže, da je za levičarje vseh 
barv nesreča naroda odrešenje, blagostanje na-
roda in urejenost družbe pa sta poguba. A kar za-
deva ukrepanje, Janša ni Pahor ali Šarec in SDS 
ni SD ali LMŠ.

Jože Tanko, poslanec SDS 
in podpredsednik DZ RS 

Življenje in spoznanja v krizi koronavirusa
Čas, ko v medijih gledamo polne bolnišnice in 
prazne ulice svetovnih središč, je tudi čas, ko 
moramo prenehati s citati političnega marketin-
ga in gledališkim iskanjem političnih všečkov. 
To je čas, ko se srečujemo z resničnimi in tež-
kimi zgodbami. In zgodbe so ljudje, ti pa so se 
znašli v hudi stiski.
Izjemno redki so primeri v zgodovini, ko sta za 
končanje krize tako pomembna sočutje člove-
ka s človekom in enotnost delovanja človeške 
skupnosti. Brez skupnega in odgovornega upo-
števanja zdravstvene stroke nam lahko virus 
COVID-19 za večno vzame bližnjega. Nobena 
funkcija in noben denar ne moreta nadomestiti 
človeškega življenja. In brez odgovornega vode-
nja ne bomo uspeli rešiti vsega tistega, kar nam 
po virusu še sledi, še posebej pa ne socialnih 
stisk in obstoja delovnih mest ter normalnega 
delovanja gospodarstva.
A v tem času je izjemnega pomena predvsem 
samooskrba s hrano. Slovenija ni v celoti sa-
mooskrbna, temveč je samooskrbna le v nekaj 
kategorijah agroživilskih proizvodov. Slovenija 

je bila leta 2018 po začasnih podatkih Statistič-
nega urada RS – za lani še niso na voljo – v ce-
loti samooskrbna z mlekom, govejim in telečjim 
mesom ter perutninskim mesom. Stopnje sa-
mooskrbe so bile leta 2018 v primerjavi z letom 
prej višje pri žitu, zelenjavi, sadju, jajcih in medu, 
znižale pa so se pri krompirju, mesu in mleku.
To je zelo spodbudno, saj se v kriznih razmerah, 
ko so države primorane zapreti meje, ljudje lah-
ko zanesemo le na lokalno pridelana živila.
Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna 
hrana sta tudi eni izmed najpomembnejših usme-
ritev kmetijske politike Evropske unije. A pri tem 
moramo imeti v mislih tudi varstvo kmetijskih ze-
mljišč in odpravljanje zaraščanja polj in travnikov. 
Človek se težko vrne nazaj k naravi, če tega, kar 
nam narava omogoča, ne spoštuje in ceni. 
Tako kot lahko koronavirus premagamo le z 
našim skupnim in odgovornim ravnanjem, lah-
ko tudi samooskrbnost izboljšamo le v primeru 
skupne strategije in usmeritve, da je lokalno pri-
delana hrana lahko bistveno več vredna kot tista, 
ki je uvožena od bogve kod.

Čas krize je čas, ko smo bolj občutljivi in dovzet-
ni za mnoge stvari, ki jih sicer sploh ne opazimo. 
Zato nas prav kriza prisili, da naredimo nekaj 
izven ustaljenih okvirjev. Dobro bi bilo, če ob 
tem kakšno svojo razvado ali obnašanje koreni-
to spremenimo in bo to obrodilo sadove tudi za 
čas, ko bo virus premagan.

Poslanka Evropskega parlamenta  
Ljudmila Novak
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jih spoštovala in razveseljevala.
Sovraštva in zlobe ni poznala.
čeprav je življenje močno ljubila,
je njena lučka za vedno ugasnila.

Hvala vam, mama, za rojstvo, življenje,
hvala za čas, ljubezen, skrbi,
hvala za bisere, stkane v trpljenju,
mama, naj večna vam lučka gori.

Vate gospod sem zaupala,
veselila s teboj se bom vekomaj.

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi;
je le korak na poti k večnosti …
Iz dneva v dan vsak si piše svoj roman,
a nihče ne ve, kdaj bo končana zadnja stran! 

Sklenjen je krog ...
Ne prošnja ne jok
te več ne predramita ...
V mislih, spominih
z nami ostajaš,
ljubljena mami.

ZAHVALA
ob slovesu drage mame, tašče, babice, prababice, praprababice, sestre in tete

FRANČIŠKE KROMAR
16. 12. 1922 – 28. 3. 2020

iz Dolenje vasi

Prenehalo je biti plemenito srce naše ljubljene mame, babice in 
prababice, ki je skrb in materinstvo prevzela tudi za vnukinji Karmen 
in Melito ter pravnukinji Pio in Nušo.
Ob tej boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
znancem in najboljšim prijateljem za tople besede tolažbe, glede na 
zdajšnje razmere, poslana SMS-sporočila in telefonske pogovore ter 
darove za svete maše.
Posebna zahvala velja snahi Ivanki za njeno nesebično skrb, nego, 
oporo in dobroto, ki ji jo je delila.
Hvala sosedama Mateji in Dragici za vso nesebično pomoč.
Hvala svakinji Angeli, sestrični Korlinci, Antonovi in Jakopovi Micki, 
ki so jo v času življenja pogosto obiskovale in ji krajšale čas.
Hvala dr. Alenki Nadler Žagar in zdravstvenemu osebju ter dr. Khalidu 
Abu Bashi in dr. Vadimu Tschenze.
Hvala gospe Mileni iz pogrebnega podjetja Ave in Komunali Ribnica 
za pomoč pri izvedbi pogrebne slovesnosti.
Najlepša hvala gospodu župniku Alešu Pečevarju za obiske na domu 
in lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo imeli 
radi.

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

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
24. 3. 2020 je v 84. letu zavedno zaspala draga žena in teta

ANGELA ZOBEC, ROJ. GORNIK,
iz Kota

Od nje smo se zaradi epidemije poslovili v najožjem družinskem 
krogu na pokopališču Sveti Križ. 
Pogrebnemu zavodu Jurjevica in kaplanu Roku Pogačniku se iskreno 
zahvaljujemo za lepo opravljen pogrebni obred in za vsak obisk v 
Domu starejših občanov. Prav tako pa hvala tudi osebju DSO Ribnica 
in vsem njenim prijateljem in znancem, ki ste ji s svojimi obiski krajšali 
dolge dneve v Domu, kjer je preživela zadnjih pet let svojega življenja. 
Naj počiva v miru!

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, sestre, tete, tašče in babice

MILKE KOŠČAK 
(1948–2020) 

z Brega pri Ribnici

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem 
za izrečena sožalja. Iskrena hvala dr. Šmalčevi, kaplanu Roku 
Pogačniku za lepo opravljen obred in Komunali Ribnica za opravljeno 
pogrebno slovesnost.

ŽALUJOČI VSI NJENI

Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA
e-pošta: reseto@ribnica.eu 

NASLEDNJA ŠTEVILKA REŠETA IZIDE  
29. MAJA 2020.

GRADIVO ODDAJTE DO 15. MAJA 2020.
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Dragi Ivan,
zagotovo bi sam najbolje presodil, kako v teh dneh in stiskah izkazati 
čast in hvaležnost sovaščanu ob njegovem prezgodnjem slovesu. Imel 
si namreč občutek za ljudi, skupnost in posameznika hkrati. In tudi za 
dostojnost in dostojanstvo življenja v vseh njegovih odtenkih. Mi smo 
storili najbolje, kar zmoremo ta hip – tebi v slovo so na dan tvojega 
slovesa gorele mnoge svečke po oknih Hrovače, mi pa smo se od tebe 
poslovili bolj na daleč, a nič manj skrušeni in užaloščeni.
Ugasnilo je veliko srce Hrovače. Tako se je širila novica o tvojem nena-
dnem odhodu. Vsi, ki so te kdaj doživeli, četudi samo na hitro, to razu-
mejo. Ves utrip – od velikih javnih dogodkov na vasi ali na Škrabčevi 
domačiji do tistih manjših, intimnih sosedskih ali pa prijateljskih sreče-
vanj – je prihajal iz tvoje srčnosti, osebnostne topline, povezovalnosti. 
Tvoja garaža je bila toplo srečevališče za vse, ne glede na priložnost in 
možnost. V njej smo se združevali in zadrževali vsi iz vasi ali pa naši 
gostje. Prav ti, razvajeni od najbolj vrhunskih dogodkov, so bili vselej 
navdušeni nad pristnostjo Hrovače, ki si jo predstavil. Da, res je – bila 
je najimenitnejša družabna oaza, kjer so se razživele vrhunske zamisli, 
pogovori, smeh in veselje in kjer ni bilo prostora za nestrpnost, človeš-
ko majhnost in ozkoglednost. Da, gojil si širok pogled na svet. Najširši. 
Zato si tako dobro znal ravnati z najbolj pritlehnimi razpoloženji – kot 
da bi imel čarobno palico, si, vedno spoštljiv in prijazen, obračal tisto, 
kar lahko zavira, v tisto, kar spodbuja in razvija. Ni bilo zmeraj lahko, 
vendar nisi nikoli gledal zgolj iz sebe, temveč s perspektive celotne 
skupnosti. Bil si predsednik z veliko osebnostno integriteto. Zame moj 
prvi in najpomembnejši. Zato smo ti vsi v vasi sledili. Ti zaupali. 

Tako mehko in spoštljivo si krmaril med različnimi pogledi in pričako-
vanji ter ambicijami v našem društvu. Kako mojstrsko si vse to ožil v 
naše skupne ambicije in širil v žlahtna poslanstva, ki so se strogo odre-
kala nestrokovnosti. Povsem upravičeno si užival spoštovanje strokov-
ne javnosti, Hrovača pa je bila po tvoji zaslugi zgled mnogim drugim 
skupnostim. Bil si spiritus agens vsega, kar se je v Hrovači dogajalo 
vsem na očem ali tiho klilo in zorelo: od kronskega Fižolovega dne, 
Miklavževanja in Živih jaslic do manjših vaških dogodkov, ki so lepšali 
in bogatili vsakdan in našo vas. Tudi zaradi tebe v Hrovači ni bilo mej. 
Ne tistih, ki si jih postavljamo za ločnico med sosedi, ne tistih v naših 
glavah. 
Ivan, bil si naše zavetje. Kadar je kdo potreboval podporo, pomoč, nas-
vet, si bil blizu. Ko so bile pobude in zamisli najbolj krhke, si jih z vso 
svojo zavzetostjo in prizadevnostjo branil in podpiral. Ko je bilo treba 
preseči posamične interese v dobrobit skupnosti, si to prvi spodbujal. 
Kadar je uspevalo drugim, si se veselil iskreno in od vsega srca. 
Poosebljal si vse najlepše in najboljše, kar premore Hrovača. Zato taki, 
kot si ti, nikoli zares ne odidejo, le med nami niso več na običajen način.  
Hvala, Ivan, za vse!
Pogrešali te bomo. Neskončno! 
P. S.: Ko bo čas bolj naklonjen, se bomo vsi zbrali tebi v čast. To bi te 
najbolj razveselilo. Da ostanemo povezani še naprej … 

Tvoj Janez in tvoji najbližji sodelavci iz Škrabčeve domačije 
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Galerije Miklova hiša

PETKOVA
GALERIJA

RIBNIŠKI
GRAD

PRED LETOM
1988

Pred letom 1988, ko je svoja vata odprla Galerija Miklova hiša,
so priložnostne razstave likovnih del potekale pretežno pod
okriljem Ribniškega muzeja in tedanje kulturne skupnosti.
Tovrstne razstave so v 60. letih svoje mesto dobile v različnih
nenamenskih prostorih oz. avlah tedaj novozgrajenih stavb
(Stari dom JLA, OŠ Ribnica). Prvi namensko urejen razstavni
prostor je Ribnica dobila leta 1972 v prostorih ribniškega gradu,
pod pokroviteljstvom Ribniškega muzeja. Razstavni prostor,
katerega ureditev je zasnoval arhitekt Marjan Loboda, je
deloval pod imenom Petkova galerija. Ime je dobila po
fotografu in ribniškem rojaku Jožetu Petku. 

Avtorica besedila: Ana Pucelj; Fotografije: Arhiv Galerije Miklova hiša (Likovne razstave: Janez
Mišo Knez, 1986; Alenka Viceljo, 1987; Dušan Lipovec 1987).

Z vami tudi v izrednih razmerah!
V Razvojnem centru Kočevje Ribnica se 
zavedamo položaja, v katerem ste se znašli 
podjetniki zaradi trenutnih izrednih razmer, 
ki so posledica pandemije koronavirusa. Da 
sta stiska in negotovost ob nenadni izgubi 
prihodkov zaradi prepovedi opravljanja vaše 
dejavnosti veliki, je razbrati tudi iz številnih 
zastavljenih vprašanj, ki smo jih prejeli v zad-
njih tednih. Glavnina teh je vezana na upra-
vičenost koriščenja različnih ukrepov, ki jih 
prinaša tako imenovani »mega antikorona 
zakon«. Zaradi številnih nejasnosti pri tolma-
čenju posameznih členov smo pripravili dva 
webinarja (spletni predavanji), na katerih smo 
s pomočjo doc. dr. Jake Cepca iz Ekonomske 
fakultete v Ljubljani slušateljem na jasen na-
čin predstavili ukrepe in odgovorili na številna 
zastavljena vprašanja. Odziv je presegel naša 

pričakovanja, saj si je predavanji ogledalo sko-
raj 200 slušateljev. Prav tako smo s pomočjo 
sodobnih spletnih orodij izvedli praktično de-
lavnico Prvi koraki na spletni platformi ETSY. 
V sklopu delavnice so si udeleženci, ob po-
moči izkušene mentorice lahko odprli svojo 
spletno trgovino. 
Naj se zahvalim vsem podjetjem, podjetnikom 
in obrtnikom, ki ste nam posredovali odgovore 
na spletni vprašalnik, ki smo ga pripravili v so-
delovanju z Občino Ribnica. Na podlagi vaših 
odgovorov smo pridobili informacijo o tem, 
kako je razglasitev izrednih razmer vplivala na 
vaše poslovanje, in pripravili nabor ukrepov in 
priporočil, na kakšen način bi lahko Občina 
Ribnica pomagala najbolj prizadetim.
Odločili smo se, da v okvirih naših zmožnosti 
tudi sami pomagamo obrtnikom in rokodel-

cem. Tako bomo v prvem tednu maja objavili 
poziv za odkup lokalnih rokodelskih izdelkov, 
ki jih bomo uporabili za promocijske namene 
na raznih delavnicah, dogodkih, poslovnih 
sestankih in mreženjih.  
Sicer pa v Razvojnem centru Kočevje Ribnica 
ob upoštevanju priporočil za preprečitev šir-
jenja koronavirusa s strani pristojnih institucij 
neprekinjeno izvajamo vse aktivnosti tudi v 
času izrednih razmer. Za vsa vaša vprašanja 
smo vam tako na voljo na telefonskih števil-
kah in elektronskih naslovih, ki jih najdete na 
naši spletni strani: www.rc-kocevjeribnica.si. 

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi!

Tomaž Lovšin, v. d. direktorja

Webinar: ETSY II –  
prvi samostojni koraki na platformi Etsy
Januarja 2020 smo v sodelovanju z Občino 
Ribnica v prostorih Rokodelskega centra Rib-
nica organizirali prvo, teoretično delavnico na 
temo Etsy. Ni naključje, da prav to. Kočevsko
-ribniški konec je namreč znan po odličnih 
rokodelcih, entuziastih, delovnih in podje-
tnih ljudeh. Ko smo razmišljali, katere teme bi 
bile za to področje zanimive, nismo pozabili 
na vse vas, ki negujete, razvijate ali obnavljate 
tradicijo suhorobarstva, krošnjarstva ali osta-
lih rokodelskih obrti, katere unikatnost in 
prepoznavnost se trudite predstavljati v svetu. 
Prav je, da glas o vaši pridnosti seže daleč nao-
koli, in prav je, da vas »opremimo« z znanjem 
o tem, kako svoje izdelke ponuditi trgu tudi s 

pomočjo sodobnih tehničnih pripomočkov.
Zadnji dogodki, ko koronavirus nekako kro-
ji naša življenja, ko omejuje osebna srečanja 
in udeležbe na sejmih, toliko bolj potrjujejo 
prepričanje, da so takšna orodja potrebna.
Tudi tokrat smo medse (na virtualni način) 
povabili odlično poznavalko, predavateljico in 
lastnico Etsy trgovine: Anito Česnik Mažgon. 
Delavnica, ki smo jo organizirali s pomočjo 
videokonferenčnega orodja Zoom, je prav 
tako kot prva privabila številne udeležence. 
Ti so delali prve samostojne korake do svoje 
spletne trgovine, pri tem pa spoznavali ključ-
ne zakonitosti za boljšo prepoznavnost na eni 
in pasti trgovine na drugi strani. Spoznali so 

način načrtovanja in vzpostavitev trgovine po 
Etsy »pravilih«. Po odzivu udeležencev je de-
lavnica izpolnila njihova pričakovanja. Za vse 
tiste, ki na delavnici niste mogli sodelovati, bi 
si pa tega želeli, sporočamo, da bo ogled po-
snetka na voljo na spletni strani Razvojnega 
centra Kočevje Ribnica. Vabljeni k ogledu!
Vsem udeležencem delavnice se zahvaljujemo 
za sodelovanje in vas hkrati vabimo na nove, 
organizirane v prihodnjih mesecih.

Vse dobro in bodite zdravi!

Marija Martinčič Bauman;  
SPOT Svetovanje JV Slovenije
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Imate v vaši knjižni zbirki 
že vse publikacije, 
ki smo jih izdali 
v Muzeju Ribnica?
Tudi o ribniških gradovih in 
prvi svetovni vojni?

Če ne, jih lahko naročite po elektronski pošti na muzej.ribnica@amis.net
ali preko spletne trgovine www.rokodelskicenter-ribnica-trgovina.si/,
kjer mogoče najdete še kaj drugega zase.

V mesecu maju, ko praznujemo Mednarodni muzejski dan, 
18. maja,  bo za vsa naročila muzejskih publikacij poštnina GRATIS!

15 EUR
15 EUR
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