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Občinsko glasilo REŠETO izdaja 

Občina Ribnica.

Uredniški odbor:

Sašo Hočevar – odgovorni urednik
Tina Peček – članica
Jurij Kožar – član

Programski svet:

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

Prelom strani: 
ABO grafi ka, d. o. o. - zanj Igor Kogelnik

Tisk: ABO grafi ka, d. o. o.

Naklada: 3.300 izvodov

Naslov: Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica

GSM: 051 641 021

E-pošta: reseto@ribnica.eu

Izid naslednje številke: 30. 6. 2020

Naslovna fotografi ja: RD Riko Ribnica

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 pridružujemo pravico do 
avtorskega honorarja. Pridružujemo si pravico 
do morebitnega tiskarskega škrata.

Gradivo za naslednjo številko oddajte 
do 16. 6. 2020.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih avtorjev 
prispevkov ne odražajo nujno tudi mnenj in 
stališč uredništva.

Prispevki v časopisu niso uradno mnenje 
Občine Ribnica.

Začnimo na začetku in vzkliknimo: »Živel 
prvi maj, praznik dela!« Misel na delo, zapo-
slenost in načine dela me vedno napelje na 
vse trgovke in trgovce po ultra, hiper, super 
in kar je še teh marketov, ki so vedno odpr-
ti. In ti ljudje so junaki tega »korona« časa, 
oni so bili in še vedno stojijo v prvih vrstah 
v boju proti virusu; poleg seveda zdravstve-
nega osebja, a samo tistega, ki se trenutno 
ukvarja s koronavirusom. To počnejo za sla-
bo plačilo in za naše udobje.

Med pandemijo so bile trgovine ob nede-
ljah zaprte, tako da so lahko tudi trgovke in 
trgovci preživeli nekaj za večino ljudi običaj-
nih nedelj z družinami za jedilno mizo, na 
izletih znotraj občinskih meja, predvsem pa 
so bili dela prosti! 

Davnega septembra 2003 smo volivci na 
referendumu s 57,5-odstotno večino podprli 
zaprtje trgovin ob nedeljah. Referendum, ki 
je eden izmed temeljev neposredne demo-
kracije, ni bil upoštevan. Moč kapitala in 
želja po v nebo vpijočih dobičkih sta gladko 
povozila osnovni instrument demokracije.

Toliko o minulem prazniku dela, sicer pa 
draga bralka in spoštovani bralec, dobrodo-
šla na straneh prenovljenega Rešeta. Poleg 
spremenjene podobe smo za zdaj uvedli še 
dve novi rubriki: vsak mesec lahko pričaku-
jete kolumno, ki jo v tokratni številki piše 
Primož Tanko, in prispevek o vremenu, ki 
ga ureja Rok Nosan.

Sašo Hočevar  

Živel prvi in vsi do zadnjega!

Katero trgovino boste obiskali to nedeljo?M
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27. 5. REKREATIVNA TEKAŠKA LIGA

19.00 Pri cerkvi sv. Marjete

10. 6. REKREATIVNA TEKAŠKA LIGA

19.00 Pri cerkvi sv. Marjete

24. 6. REKREATIVNA TEKAŠKA LIGA

19.00 Pri cerkvi sv. Marjete

13. 6. »PRVOMAJSKI TURNIR« V MALEM NOGOMETU

od 9.00 dalje Športno igrišče Dolenja vas

4. 7. 19. TEKI PO LONČARIJI

od 9.00 dalje Športno igrišče Dolenja vas

Če bo prišlo do sprememb oz. odpovedi zgornjih ŠTD Lončar prireditev, vas bo društvo o tem seznanilo prek svojega FB profi la in spletne 
strani www.std-loncar.si.

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič, podatke za mesec julij pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com. 
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Drage občanke, cenjeni občani. V prejšnji 
številki sem vas spodbudil k optimističnemu 
pogledu naprej in v tem mesecu smo nekaj 
tega optimizma tudi dejansko doživeli. S 15. 
5. 2020 je bila v državi preklicana epidemija, 
z njenim preklicem pa se pospešeno sprošča-
jo tudi omejevalni ukrepi. In prav je tako. Še 
kako potrebno je, da se vrnemo v običajno 
življenje in zadihamo s polnimi pljuči. V me-
secu maju se je z lepim vremenom običajno 
začelo tudi kulturno-zabavno dogajanje na 
območju celotne občine. Letos je zaradi vi-
rusa drugače, a nismo obupali. Še vedno ver-
jamemo, da bo mogoče izpeljati vsaj kakšen 
manjši kulturno-zabavni dogodek, saj bomo 
na ta način med vse vas vnesli nekaj dodatne-
ga optimizma in prepotrebne energije za gra-
dnjo naše skupne in svetle prihodnosti. 

Naj bo mesec maj, ki je zaznamovan s 
koncem epidemije, tudi začetek boljših ča-
sov, ki se prav tako obetajo občinskemu gla-
silu Rešeto. Kot ste lahko opazili, je občinsko 
glasilo ob novem uredniku dobilo tudi novo 
vsebinsko in vizualno podobo. Ob tej prilo-
žnosti iskreno čestitam novemu odgovorne-
mu uredniku Rešeta gospodu Sašu Hočevar-
ju ter želim obilo uspehov in ustvarjalnega 
navdiha in energije tako njemu kot tudi do-
pisnikom, ki bodo poskrbeli, da bodo prire-
ditve in vsi dogodki iz naše občine ustrezno 
zabeleženi. Prepričan sem, da si v prihodno-
sti lahko obetamo veliko strokovnih in po-
učnih člankov, ki bodo glasilu dali žlahtnost 
in dodatne vsebine. Predvsem pa si želim, da 
bi bilo naše glasilo zopet prežeto s pozitivno 
vsebino, brez političnih prerekanj in medse-
bojnih obračunov. Konec koncev verjamem, 
da so nas zadnji dogodki izučili, da je zdravje 
vendarle največje bogastvo in da bomo zma-
govalci le, če bomo stopili skupaj. Tega se re-
snično še vedno premalo zavedamo, vendar 
nikoli ni prepozno, da začnemo na svet gle-
dati drugače. Seveda bodo vedno obstajala 
različna mnenja in pogledi, vendar pustimo 
zgodovino, morebitno politično pripadnost 

in zamere ter poskrbimo, da bomo spoštova-
li drug drugega, si medsebojno pomagali in 
si prizadevali za skupno dobro, saj že znani 
rek pravi: »Dobro se z dobrim vrača!«

Še stavek ali dva glede županovanja: od 
nastopa mojega županskega mandata je rav-
no v mesecu maju minilo leto in pol. Veliko-
krat se sprehodim po Ribnici in njeni okolici 
ali pa s kolesom obiščem posamezne predele 
naše občine, saj želim imeti celoten pregled 
nad problematiko, s katero se vsakodnevno 
srečujete v posameznem kraju. Običajno se 
iz teh kratkih izletov vračam s polno glavo 
idej in načrtov, kaj vse je še treba postoriti. 
Nekaj smo že postorili, nas pa čaka še ogro-
mno konkretnega dela. Izjemen občutek in 
zagotovo največje plačilo je, ko srečaš zado-
voljne občane, ki tudi s svojimi predlogi in 
pobudami sooblikujejo in gradijo podobo 
naše občine.

Želim vam lep mesec junij in upam, da 
vam ga bomo z nekaterimi projekti vsaj 
malo polepšali tudi mi. 

Samo Pogorelc, 
župan

Optimistično naprej!

Turizem v občini Ribnica
V sklopu Rokodelskega centra Ribnica od meseca aprila deluje sa-

mostojna organizacijska enota, ki pokriva področje turizma. Kljub 
času, ki ga je zaznamovala epidemija  koronavirusa, smo začeli z de-
lom in pripravami na poletno sezono. Med prvimi projekti, ki smo si 
jih začrtali, je izdelava knjižice s pohodniškimi potmi.  

Sončni in topli dnevi nas nenehno opominjajo na vsakodnevna 
vrtna opravila, vonj spomladanskih rož in petje ptic pa umirjata naš 
hitri vsakdan. Ob lepih, prostih dneh se velikokrat odpravimo na iz-
let, pohod, raziskovanje novih krajev ali samo na sladoled do bližnje 
slaščičarne. Ker nas radovednost po odkrivanju novih krajev vleče 
proč od domačega okolja, včasih pozabimo na vse lepote, ki jih naš 
kraj premore. Ribniška dolina v objemu rek, hribov, dolin in gozdov 
ponuja veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. 

Ribniška dolina ima bogato kulturno dediščino, številna društva in 
posameznike, ki se ukvarjajo s športom, kulturo, umetnostjo, s kuli-
nariko, prenočitvami itd. Z eno besedo: s turizmom. 

Turizem smo ljudje. Res že stara, a vedno aktualna fraza: spoznajmo 
svoj kraj, spustimo ga v srce, uživajmo v lepotah domačega okolja! 

O dogajanju na področju turizma v občini Ribnica vas bomo ob-
veščali sproti.

Od maja naprej smo na razpolago v prostorih INFO TOČ-
KE v Ribniškem gradu, prav tako pa nam lahko sledite in 
spremljate novosti na novi na Facebook strani in Instagramu. 
Obiščite nas, všečkajte in bodite na tekočem. 

Petra Lovšin, 
vodja enote Turizem Ribnica Foto Matevž Petrovič

Foto Luka Ileršič



6 REŠETO  MAJ 2020a k t u a l n o

Glede na vaš naglas bi rekel, da priha-

jate iz Notranjske. Sedaj živite v Ribnici. 

Nam lahko malo osvetlite svojo pot do 

danes?

Odraščal sem v Cerknici, kjer sem živel v 
neposredni bližini tamkajšnjega vrtca. Otro-
ški vrvež sem spremljal vsakodnevno, ko 
sem mimo vrtca hodil proti osnovni šoli in v 
srednješolskem obdobju do avtobusne posta-
je. Od leta 2006 do začetka leta 2019 sem bil 
zaposlen v Vrtcu Martin Krpan Cerknica, z 
izjemo enoletnega obdobja med letoma 2010 
in 2011, ko sva se z ženo podala na enoletno 
potovanje po Avstraliji, Novi Zelandiji in Fi-
džiju. Izkušnja je bila izjemna in bogati oba 
še danes. Upam, da bova lahko svojima otro-
koma predala najina spoznanja in izkušnje. 
Življenje je prekratko, da bi se ves čas ozirali 
nazaj, zato lahko ob tej priložnosti rečem, da 
je treba sanjati in hkrati imeti jasen cilj.

Nekaj mesecev ste bili direktor ob-

činske uprave v Ribnici. Bila je kratka 

izkušnja, a vendarle izkušnja. Kakšna?

Drži, v Ribnici sem opravljal delo direktor-
ja občinske uprave nekoliko manj kot deset 
mesecev. Izkušnje so izjemne in neponovljive. 
Sam sem namreč magister managementa in 
predhodno diplomiran vzgojitelj predšolskih 
otrok. Svoje izkušnje z vodenjem sem nadgra-
jeval še v Vrtcu Martin Krpan Cerknica, ne-
kaj let kot vodja enote. Z željo po nadgradnji 
znanj in izkušenj v vodenju sem tako začel z 
delom na Občini Ribnica. Ker pa se je, prej 
kot sem sam pričakoval, ponudila priložnost 
za ravnateljsko mesto, sem želel ponoviti kan-
didaturo za ravnatelja v Vrtcu Ribnica. 

Že leta 2016 ste kandidirali za ravnate-

lja vrtca, a niste bili izbrani. Letos pa ste 

bili uspešni. Kakšni izzivi so pred vami?

Res je, da sem leta 2016 kandidiral za rav-
natelja vrtca. Takrat mi očitno ni bilo naklo-
njeno, da postanem to, kar mi je uspelo leta 
2019. Izzivov je mnogo in težko opišem vsa-
kega posebej. Naš skupni cilj je v prvi vrsti 
otrokom in njihovim staršem zagotoviti pri-
jazen vrtec s sodobnim in kakovostnim pro-
gramom v okviru ciljev in načel predšolske 
vzgoje. Naše skupne naloge so pomoč star-
šem pri celoviti skrbi za otroke, izboljševanje 
kakovosti življenja družin in otrok, ustvarja-
nje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duševnih sposobnosti, uresničevanje zahte-
ve po enakih možnostih, upoštevanje razlik 
ter pravica do izbire in drugačnosti. 

Ali stopate v »velike čevlje« prejšnje 

ravnateljice?

V prvi vrsti moram poudariti, da je moje 
sedanje delo izjemno zanimivo in dinamič-
no, na trenutke tudi izjemno zahtevno. O ve-
likosti čevljev ne bom govoril, saj sam nosim 
čevlje številka 48. Srečo imam, da je kolektiv 
izjemno dober, tako strokovno kot osebno-
stno. Prepričan sem, da smo s timskim de-
lom kos vsem izzivom. 

Imamo tako rekoč nov vrtec in kar 

nekaj težav z uporabo oziroma uporab-

nostjo. Ste se v času ravnateljstva že 

srečali s kakšnimi težavami, ste jih že 

odpravljali?

V vrtcu smo opazili kar nekaj pomanjklji-
vosti, ki pa jih skušamo skupaj z ustanovite-
ljico Občino Ribnica tudi uspešno odpraviti. 
Nazadnje smo izpeljali sanacijo trstičenja 
desk na terasi oziroma smo te zamenjali z 
otrokom prijaznejšo podlago. S tem smo 
otrokom prvega starostnega obdobja zago-
tovili nemoteno uporabo teras. Pred tem 
je bila v kuhinji vrtca zaključena sanacija 

prezračevanja. Ostale težave, s katerimi se 
soočamo, rešujemo sproti in v dogovoru z 
deležniki.

Starši, ki vozijo otroke v vrtec, se pri-

tožujejo nad dovozom, češ da je precej 

ozek za srečevanje z nasproti vozečimi. 

Imate kakšne rešitve, recimo enosmerna 

ulica?

Dovoz, ki je sicer skladen z načrti, je v 
praksi res nekoliko ozek za srečevanje. O re-
šitvah se bom posvetoval z Občino Ribnica. 
Vendar pa moram opomniti, da je časovna 
obremenitev parkirišča resnično največja v 
času okrog 8. ure. Ob tem lahko svetujem 
vsem uporabnikom, da svoje otroke pripe-
ljejo nekoliko prej in s tem nekoliko razbre-
menijo konico prihodov. Starši lahko svoja 
vozila parkirajo na prvem delu ob uvozu na 
parkirišče, ki je navadno manj zasedeno. Je 
pa res, da tisto krožišče in vrnitev nazaj ob 
bočno parkiranih vozilih nista najbolj posre-
čena rešitev. 

Varstvo otrok ste prilagodili situaciji 

s koronavirusom. Kje ste imeli največ 

težav?

Največ težav se je pojavilo v prilagajanju 
vseh potrebnih ukrepov in protokolov, ki smo 
jih morali v relativno kratkem času, glede na 
posredovana navodila pristojnih institucij, 
prilagoditi za svoje potrebe. Ob tej priložno-
sti bi se zahvalil vsem zaposlenim in staršem 
za strpnost in skupno premagovanje izzivov.

Verjamete v te ukrepe?

Kot ravnatelj Vrtca Ribnica verjamem, da 
so ukrepi smiselni in sprejeti s strani stro-
kovnih skupin.

Sašo Hočevar 
Foto: osebni arhiv

>> V pogovoru z Andražem Casermanom, ki je ravnatelj Vrtca Ribnica 

od lanskega leta, sva se dotaknila različnih tem. Res sva se jih samo 

dotaknila zaradi naglice ob ponovnem odprtju vrtcev po sproščanju 

ukrepov zaradi koronavirusa. 

Intervju

Andraž Caserman, 

ravnatelj ribniškega vrtca
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Primož Tanko

Kolumna

»Če vsi odidemo,« se je spraševala Mašida 
in gledala v tla, »kdo bo potem pomagal tej 
državi? Kako smo lahko tako neodgovorne?« 
To sem se noč in dan spraševala tudi sama. 
»Ne moremo vsi zbežati,« mi je pravil Bijan, 
»to je naša domovina.«

»Svet je velik,« mi je rekel čarovnik, ko 
sem šla k njemu s svojimi tegobami. »Pišeš 
in učiš lahko kjerkoli. V resnici boš lažje bra-
la in poslušala, ko odideš. Oditi ali ne oditi, 
dolgoročno je to povsem osebno vprašanje,« 
je premišljeval čarovnik. »Vedno sem cenil 
odkritosrčnost tvojega nekdanjega kolega iz 
univerze,« je rekel. »Katerega nekdanjega ko-
lega?« »Dr. A, tistega, ki je odhajal zgolj zato, 
ker je hotel svobodno piti pivo. Sit sem tistih, 
ki svoje osebne nesposobnosti in strahove skri-
vajo pod plašč domoljubja. Ostajajo zato, ker 
v tujini ne bi imeli od česa živeti, ker tam ne 
bi nič pomenili.«

Azar Nafi si, 
Prebiranje Lolite v Teheranu

Kaj se je pravzaprav spremenilo v teh ko-
ronskih časih v malem svetu, ki mu, če ci-
tiram morda najostrejše opazovalno oko, 
rečem »bukovo leskova dolina«? Na družab-
nih omrežjih sem zasledil fotografi jo Ribni-
ce pred in med korono (hvala, Matevž), ki se 
pravzaprav nista kaj veliko razlikovali med 
sabo. No, tudi če danes popoldne ali pa – 
bog ne daj – na sobotno popoldne pogledaš 
po Ribnici, je stanje precej podobno. Prazno. 
Ali pa vsaj zelo mirno. Ampak takšno stanje 
ni samo stanje letošnjega leta, zaznamova-
nega s posebnimi ukrepi in navodili, in ne 
samo mrzlega, prepišnega popoldneva. To 
stanje ni rezultat enega leta. Niti ni rezultat 
omejevalnih protikoronskih ukrepov in tudi 
ne prizadevanja ene osebe. In ni povezano 
s konkretnimi osebami in obliko vladavine. 

Je stanje duha, ki je zadovoljen sam s se-
boj in ki ga izven mojega malega sveta nič 
ne moti. Trava na vrtu brez plevela, »pošti-
mani« otroci in sijoč »selfi  obraz«. Ali pa ki-
lometri na »stravi in višinci na relive«. Moj 
mali svet se lepo vrti. Dobro ga obvladujem 

in upravljam, kot se mi zdi. Ali pa kot se od 
mene pričakuje. Ampak to ni tema za danes. 

Desetletje nazaj je izšla drobna knjižica, 
ki danes obstaja na spletu, z naslovom Dr-
žavljanski dnevnik. S posvetilom: »Posvetite 
leto dni državljanskemu pogumu« in navo-
dilom za uporabo: »Premisliti vlogo drža-
vljanov v demokratični družbi«. Ta knjižica 
pripoveduje o pogumu ljudi, ki niso ničesar 
pričakovali v zameno, a so kljub temu zave-
stno in pogumno stopili na pot, ki ni bila niti 
približno lahka, in ki so se držali osnovnega 
vodila, da je treba v družbi delovati, če že-
limo, da družba deluje. Drugače smo samo 
množica posameznikov. Predstavljenih je 
vrsta primerov delovanja civilne družbe ali 
posameznikov, ki so s pokončnim ravna-
njem opozarjali na napake sveta, v katerem 
so in živeli in delovali. 

Osnovna ideja demokracije kot delujoče 
politične ideje je, da je v njej vpetih čim več 
ljudi. Volivcev. Ker …

»Če se ne boš odločil(a) zame, te bom zapu-
stila. Tvoja demokracija.« 
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9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica
Po skoraj pol leta se je Občinski svet Ob-

čine Ribnica znova sestal. Zaradi razglaše-
ne epidemije so se na Občini Ribnica od-
ločili, da za zagotovitev varnosti svetnikov, 
zunanjih sodelavcev in tudi predstavnikov 
medijev 9. redno sejo izvedejo v prostoru, 
kjer se lahko zagotovi primerna razdalja 
med posameznimi udeleženci. Iz tega ra-
zloga je bila izbrana dvorana Športnega 
centra Ribnica.

Ob začetku seje so se svetniki z minuto 
molka poklonili preminulima častnima ob-
čanoma – Edvardu Tanku in Anici Benčina. 
V nadaljevanju je sledilo 15. točk dnevnega 
reda.

Po potrditvi dnevnega reda 8. redne seje 
so se svetniki na pobudo župana odločili, 
da se najprej seznanijo z letnim poročilom 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
V Občini Ribnica je bilo tako v leto 2019 
uvedenih 68 inšpekcijskih postopkov in v 
skoraj dveh tretjinah so predlagatelji bili 
občani. Skupno število postopkov je bilo 15 
% nižje kot v preteklih letih. V letu 2019 je 
občinski redar izdal skupno 201 opozorilo 
in obvestilo o prekršku, od tega je bilo izda-
nih 44 plačilnih nalogov, ki so v skoraj po-
lovici primerov bili izdani zaradi prevelike 
hitrosti. Nadalje so svetniki po hitrem po-
stopku obravnavali in tudi sprejeli odlok o 
rebalansu proračuna za leto 2020. Občinski 
svetnik Jože Tanko je opozoril na pomanj-
kanje sredstev iz naslova sofi nanciranja s 
strani države in Evropske unije. Občinski 
svet je sprejel tudi Pravilnik o subvencioni-
ranju socialnovarstvene storitve socialnega 
servisa, ki za leto 2020 predvideva 5.000 
EUR subvencije za celodnevne povezave 

prek osebnega telefonskega alarma. S tem 
obsegom, ugotavlja predlagatelj, bi v celo-
ti pokrili storitev za 17 občanov. Nadalje 
je bil občinski svet seznanjen tudi s po-
ročilom o delu Nadzornega odbora (NO) 
Občine Ribnica za leto 2019. Namestnica 
predsednika NO Iris Dejak je svetnikom 
predstavila delo. NO se je prvič sestal 28. 
5. 2019, pol leta po izvolitvi novega župa-
na, kar se je namestnici zdelo precej dolgo 
obdobje. Na prvi seji je bil za predsednika 
izvoljen Andrej Lampe, ki pa je pred 3. sejo 
NO po elektronski pošti podal odstopno 
izjavo. Nadzorniki so se nato dogovori-
li, da bo plan dela predstavila namestnica 
predsednika. Predstavila je tudi plan dela 
za leto 2020. NO se v letu 2020 namera-
va sestajati mesečno, sej Občinskega sveta 
Občine Ribnica pa se bo udeleževal predse-
dnik NO, in sicer na povabilo župana. Plan 
dela so razdelili na dva dela: plan A, kjer 
bo poročevalec član NO, in plan B, kjer bo 
poročevalec praviloma drugi občan, ki ni 
nujno član NO. V planu A se NO namerava 
osredotočiti na naslednje zadeve: postopke 
nabav malih vrednosti Občine Ribnica in 
sklepanje avtorskih pogodb, ki bi jih lahko 
zagotavljali zaposleni na občini, dodelje-
vanje donatorskih sredstev s strani Občine 
Ribnica, rekonstrukcijo mostu v Dolenji 
vasi – cesta v Lipovec, sodelovanje Obči-
ne Ribnica pri izgradnji železniške proge 
Grosuplje–Kočevje in Odlok o določitvi 
komunalnega prispevka za naselje Hrastje 
in Hrovačo (Meles) ter Ribnico. Člani NO 
nameravajo izvesti tudi izobraževanje(a) 
za člane NO. Občinski svet je bil seznanjen 
tudi z odstopom in imenovanjem nadome-

stnega člana Sveta Javnega zavoda Rokodel-
ski center. Nov član je postal Iztok Mihelič. 
Občinski svet je bil seznanjen tudi z odsto-
pom in imenovanjem nadomestnega člana 
Komisije za spremljanje romske skupnosti. 
Nadomestni član je postal Janez Jakovac. 
Občinski svet je bil seznanjen tudi z odsto-
pom direktorice Javnega zavoda Rokodel-
ski center. Direktorica Polona Rigler Grm 
je namreč 18. 2. 2020 ustanovitelju podala 
predlog razrešitve iz navedenega položaj-
nega delovnega mesta. Ustanovitelj je 20. 2. 
2020 z odstopno izjavo seznanil Svet zavoda 
in zaprosil za mnenje. Svet zavoda je usta-
novitelju 2. 4. 2020 podal mnenje in sogla-
sno sprejel sklep o seznanitvi z razrešitvijo. 
V skladu z 38. členom Zakona o zavodih in 
13. členom Odloka je ustanovitelj dolžen 
razrešiti direktorja pred iztekom mandata, 
za katerega je imenovan, če direktor sam 
zahteva razrešitev. Pred razrešitvijo direk-
torja mora ustanovitelj pridobiti tudi mne-
nje Sveta zavoda o razrešitvi. V skladu s 14. 
členom Odloka in 38. členom Zakonom o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo 
ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti, ki je 
lahko imenovan do imenovanja novega di-
rektorja, vendar največ za eno leto. Na me-
sto vršilca dolžnosti je bila imenovana mag. 
Marina Gradišnik.

Občinski svet je na seji sprejel še sklep 
o potrditvi Elaborata lokacijske preventive 
EUP So10, prekategorizacijo stanovanja na 
Škrabčevem trgu 5 in poročilo o neposre-
dni oddaji stanovanja.

Jurij Kožar
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Svetovni dan čebel
Čebelarska zveza Slovenije je v preteklosti začela z več projekti, kot 

so medeni zajtrk, čebelarski krožki in sajenje medovitih rastlin, ki 
jih je javnost dobro sprejela. Leta 2014 je dala pobudo za razglasitev 
svetovnega dneva čebel. Vlada Republike Slovenije je to zamisel pod-
prla in začel se je dolgotrajni postopek priprav in prepričevanja ra-
znih institucij in ljudi, ki odločajo o tem v svetovnem merilu. Najpo-
membnejša je bila podpora Organizacije združenih narodov (OZN) 
za prehrano in kmetijstvo s sedežem v Rimu in seveda tudi najširša 
podpora čebelarskih zvez velike večine držav sveta. 20. decembra 
2017 je bil tako v OZN 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.

To pa je šele začetek prizadevanja čebelarjev, da medonosne čebele 
in ostali opraševalci dobijo v našem zavedanju mesto, ki si ga zaslu-
žijo. Zraven sodijo tudi čmrlji in čebele samotarke, ki pa ne živijo v 
velikih družinah kot medonosna čebela. Ne vem, če se v celoti za-
vedamo, da je vsaka tretja žlica hrane na svetu odvisna prav od teh 
drobnih žuželk, ki jim prav radi rečemo mrčes ali kaj podobnega. 
Žužkocvetne rastline in njihovi opraševalci so v milijonih let razvili 
neko medsebojno pomoč eni drugim. Čebela, ki obišče cvet, da bi 
se napila sladkega nektarja, s svojim premikanjem po njem povzro-
či oploditev. V zameno za svoje delo dobi čebela majhno kapljico 
nektarja, ki je osnovna sestavina medu, in cvetni prah, ki je kakovo-
stna beljakovinska hrana za vzrejo njenega zaroda. Iz tega dejanja se 
nato v rastlini razvije seme, ki je bistvenega pomena za obstanek in 
nadaljevanje vrste. Ko nabiramo šopek poljskega cvetja, se moramo 
zavedati, da vsa ta lepota in dišave niso zaradi nas, ampak zato, da 
rastlina privabi žuželke, ki cvet oplodijo. Prav zato je pomembno, da 
se človek do narave začne obnašati bolj odgovorno kot doslej. Pri 
uporabi pesticidov najprej dobro premislimo, če ravnamo v skladu 
z dobro kmetijsko prakso. Dobro preberimo navodila za uporabo in 

se po njih tudi ravnajmo. To naj nam bo osnovno vodilo. Pomislimo 
tudi na bližnjega čebelarja, kakšno škodo mu bomo lahko storili z 
malomarnim dejanjem.

Dokazano je, da čebelar z medom in drugimi čebeljimi pridelki 
dobi iz panja komaj desetino vrednosti dela, ki ga opravljajo čebele v 
naravi. Ostalih devet desetin je deležna širša okolica z opraševanjem, 
med drugim tudi sadnega drevja in vsega živega, ki se razmnožuje s 
cvetenjem.

20. maj naj nam bo v mislih od prvih pomladnih dni, ko se čebele 
zbudijo iz zimskega mirovanja, do pozne jeseni, ko v naravi ni več 
cvetja in se stisnejo v zimsko gručo.

Človek bi se v svojem dojemanju narave lahko marsikaj naučil od 
čebel, saj znani latinski pregovor pravi: »Si sapis, sis apis« (bodi mo-
der kot čebela).

Jože Škulj,
predsednik Društva ljubiteljev čebel APIS Ribnica

a k t u a l n o

Spominska slovesnost TIGR na Mali Gori
V Društvu za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR 

Primorske so tako kot vsako leto sredi maja organizirali spominsko 
prireditev na Mali gori pri Ribnici v spomin na prvi oboroženi spo-
pad tigrovcev v okupirani Sloveniji. 13. maja 1941 so se z italijansko 

vojsko in domačimi kolaboranti spopadli Danilo Zelen, vojaški vodja 
organizacije TIGR, ki je padel v boju, Ferdo Kravanja, ki je bil ranjen, 
in Anton Majnik, ki je bil prijet, a je kasneje pobegnil. 

Letošnja proslava je bila zaznamovana z epidemijo, saj so tigrovci 
poleg obeležja na Mali Gori pripravili tudi spletno proslavo, samo 
število udeležencev pa je bilo omejeno na minimum. Vence so na 
Mali Gori ob spremljavi kvarteta trobil godbe Slovenske policije in 
spremljavi vojakov častne čete Slovenske vojske položili predstavnik 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, župan Občine Rib-
nica Samo Pogorelc, predsednik društva TIGR Primorske dr. Savin 
Jogan, predsedujoči Koordinaciji veteranskih in domoljubnih orga-
nizacij Slovenije dr. Tomo Čas ter predstavnika ZB za vrednote NOB 
občine Ribnica. 

Žal pa letošnja proslava ni minila v duhu prejšnjih proslav, saj so 
člani društva v dneh po proslavi opazili, da je Vlada Republike Slo-
venije na svoji spletni (Facebook) strani objavila novico, da je v spo-
min na začetek upora proti okupatorju leta 1941 položila venec pri 
spomeniku na Mali gori. Iz priloženih fotografi j je razvidno, da so 
predstavniki predsednika Vlade Republike Slovenije pred položitvijo 
venca odstranili vence, ki so jih dva dni prej položili zgoraj navedeni. 

Globoko prizadeti člani društva TIGR se sprašujejo, ali ne gre pri 
premiku ali celo odstranitvi venca predsednika Republike Slovenije 
za grobo, žaljivo vedenje do spoštljivega dejanja najvišjega predstav-
nika Republike Slovenije. 

Jurij Kožar
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Gospodarstvo v času 
virusne bolezni Covid-19

Predsedniki Združenja delodajalcev Slo-
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Tr-
govinske zbornice Slovenije in Združenja 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
izražamo podporo naporom Vlade RS pri 
oblikovanju ukrepov v boju proti gospodar-
skim posledicam epidemije koronavirusa.

Spoštovani, 
namenoma sem začel z zgornjo izjavo 

predsednikov, predvsem za predstavo, kate-
re stanovske in delodajalske organizacije so 
v sodelovanju z Vlado RS do sedaj opravile 
ogromno delo, ko je življenje na vseh podro-
čjih zastalo, tudi na gospodarskem.

Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Ribnica je ena izmed dvainšestdesetih 
območnih zbornic v Sloveniji, ki delujejo 
v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venija. Celotni sistem je ob razglasitvi pan-
demije še bolj zavihal rokave ter svetoval in 
informiral svoje člane o možnostih reševa-
nja težav. V skladu z navodili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje je OOZ Ribnica 
obvestila svoje člane o načinu dela v času 
virusne bolezni Covid-19. Večina storitev 
se opravlja prek telefona in elektronske po-
šte, v izjemnih primerih, kjer je v postopku 
točke e-VEM potreben podpis stranke, to iz-
vajamo na predpisan način, torej z uporabo 
maske, razkuževanjem rok in primerno od-
daljenostjo. O vzpostavljenem režimu dela 
smo obvestili tudi občine Ribnica, Sodražica 
in Loški Potok, ki so to objavile tudi na svo-
jih spletnih straneh.

Delo na OOZ Ribnica se je v marcu, aprilu 
in do 12. maja, ko pišem ta prispevek, pod-
vojilo. Dnevno kliče tudi do dvajset obr-
tnikov in podjetnikov, ki sprašujejo, kaj in 
kako postopati, saj so morali čez noč nehati 
z delom. Vse težave smo točno defi nirali in 
jih posredovali delovni skupini na OZS, ki je 
aktivno sodelovala z vladno skupino pri pri-
pravi prvega in drugega Zakona o interven-
tnih ukrepih za zajezitev epidemije in omi-
litev posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP, ZIUZEOP-A).

Po trenutni oceni je Vlada RS pri spre-
jemanju interventnih zakonov prisluhnila 
predlogom zbornice, so pa nekatere po-
manjkljivosti, ki jih bo treba v tretjem zako-
nu odpraviti. OZ sistem predvsem opozarja, 
da likvidnost obrtnikov in podjetnikov osta-
ja največji problem. 

Sekcije posameznih dejavnosti pri OZS še 
dodatno spremljajo izvajanje interventnih 

zakonov, še posebej pa sodelujejo z NIJZ, ki 
mu z argumenti svetujejo pri ponovnem za-
gonu določenih dejavnosti. Glede na trenu-
tne uspešne trende pri zajezitvi koronaviru-
sa upamo, da bo v času izida tega prispevka 
celotno gospodarstvo znova zaživelo.

Pandemija je najbolj prizadela panoge, 
kjer prihaja do tesnejšega stika ljudi. Pred-
vsem je to področje turizma, gostinstva, 
prevoza potnikov, osebnih storitev (frizer-
stvo, kozmetika itd.). To so hkrati panoge, 
ki se bodo dalj časa pobirale, zato bomo v 
tretjem »protikorona« paketu zahtevali do-
datne ukrepe države za reševanje teh podjetij 
in pri njih zaposlenih delavcev.

Na točki e-VEM, ki v času pandemije de-
luje samo na OOZ Ribnica, beležimo nasle-
dnje podatke: od razglasitve pandemije 13. 
3. do 13. 5. 2020 je prenehalo s svojo dejav-
nostjo osemnajst samostojnih podjetnikov, 
od tega dva redna samostojna podjetnika, 
ostali so popoldanski, med njimi pa je šest 
športnikov, ki v tem obdobju ne izvajajo no-
bene aktivnosti. Iz Zavoda za zaposlovanje, 
Urada za delo v Ribnici, smo prejeli infor-
macijo, da je bilo pred začetkom pandemije 
prijavljenih 351 brezposelnih oseb, v mesecu 
marcu 367 in v aprilu že 427 oseb. Podatka, 
koliko zaposlenih oseb imajo prijavljenih na 
čakanju na delo, nimajo, je pa znan podatek, 
da je 11. maja 2020 nadomestilo in plačane 
prispevke v Sloveniji prejelo 75.150 oseb, in 
to v skupni višini 27,7 milijona evrov.

Navedeni podatki jasno kažejo, da se je 
gospodarstvo znašlo v veliki krizi. Mala in 
srednje velika podjetja predstavljajo kar 
99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji in so 
hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlu-
jejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 
65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Zato 
je tako pomembno, da s pravimi in pravo-
časnimi ukrepi pomagamo temu segmentu 
gospodarstva. Zdaj je priložnost, da se v tre-
tji »protikorona« paket vključi vse tisto, kar 
pogrešamo v prvih dveh paketih.

Vsi delamo na tem, da si bo gospodarstvo 
čim prej opomoglo in bomo iz krize izšli kot 
zmagovalci. 

Kontaktni podatki OOZ Ribnica: T: 01 83 
69 340, GSM: 041 780 864, e-pošta: ooz.rib-
nica@ozs.si

Delovni čas za stranke v času pandemije: 
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure

Vse informacije o delovanju obrtnikov 
in podjetnikov v času pandemije dobite na 
spletni strani: www.ozs.si/koronavirus-info

Prosimo, da v primeru nujnega prihoda na 
OOZ Ribnica to prej sporočite na naše stike 
in ob prihodu upoštevate navodila NIJZ za 
preprečevanje širjenja okužbe.

Pavel Hočevar 

Zaščita pri frizerju

a k t u a l n o
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povzeli v publikaciji »Učinki LEADER/
CLLD na slovenskem podeželju«. 

Vabljeni k izpolnitvi ankete s skeniranjem 
priložene QR-kode. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
Nina Sterle

Učinki LEADER/CLLD na slovenskem podeželju – ANKETA
Slovenija je  v letu 2007 začela z izvajanjem 

programa LEADER, ki ga je v letu 2014 nad-
gradila z medsektorskim pristopom CLLD 
(»lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost«).  
V Sloveniji tako v sedanjem programskem 
obdobju 2014 – 2020 deluje sedemintride-
set lokalnih akcijskih skupin (LAS). 
Zato menimo, da je v letu 2020 rav-
no pravi čas, da med raznovrstnimi 
ključnimi skupinami, ki soustvarjate 
omenjeni program, poizvemo, kako 
dobro poznamo LEADER/CLLD. 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe tako sodeluje pri raziskovalni nalogi 
o prepoznavnosti programa LEADER med 
prebivalstvom. Razvoj podeželja s pristo-
pom od spodaj navzgor daje že vrsto let do-
bre rezultate. V naslednjem programskem 

obdobju jih želimo še izboljšati. Zato 
vas vabimo k izpolnjevanju ankete o 
evropskem programu za razvoj po-
deželja LEADER/CLLD, ki jo od-
prete na povezavi https://www.1ka.
si/a/271487. Rezultate ankete bomo 

Potrebujete posojilo in garancijo?

P1 plus 2020 – garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za 

bančne kredite s subvencijo obrestne mere, 
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z ban-
kami.

Upravičenci:
• mikro, mala in srednje velika podjetja s 

sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot 
pravne ali fi zične osebe ukvarjajo z go-
spodarsko dejavnostjo in so organizirane 
kot gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter 
socialna podjetja (so. p.).

Upravičeni stroški:
• materialne in nematerialne investicije,
• obratna sredstva.

Kredit lahko krije do največ 80 % vredno-
sti upravičenih stroškov projekta.

Kreditno-garancijske linije:
• razvojne garancije in mikrogarancije za 

MSP,
• razvojne garancije in mikrogarancije za 

tehnološko inovativna podjetja,
• razvojne garancije in mikrogarancije za 

MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil,

15. 5. 2020 smo pod koordinacijo RC Ko-
čevje Ribnica, d. o. o., organizirali 3-urni 
brezplačni webinar z naslovom: KAKO FA-
CEBOOK IN INSTAGRAM UPORABITI 
ZA POSEL. 

Organizacija delavnice je bila odziv na tre-
nutne potrebe in želje potencialnih podjetni-
kov, podjetij in obrtnikov naše regije po pri-
dobivanju znanja z digitalnih medijev. Raste 
namreč zavedanje, da se je v spremenjenih 
okoliščinah, ko so osebni stiki onemogoče-
ni, tudi s pomočjo digitalnih orodij mogoče 
zadržati na trgu. K izvedbi delavnice smo 
povabili mojstrico na tem področju Tanjo 
Ciglarič iz podjetja Creativum Tanja Cigla-
rič, s. p. Tanja ima več kot desetletne izkušnje 
v marketingu, je specializirala iz digitalnega 
marketinga ter je predavateljica in solastnica 
revije Internet.

 Opozorila nas je na pomembnost urejenih 
spletnih profi lov (FB in IG), ki so obraz pod-

• mikrogarancije za MSP – kritje škode 
zaradi virusa COVID-19. 
Roki za oddajo vlog: 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 

20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2020.

Dodatne informacije:
Mašenjka Hvala
masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si, 
01 895 06 10
Tomaž Lovšin
tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si, 
031 451 434

Kako Facebook in Instagram uporabiti za posel?
jetja, naša blagovna znamka ali podpis podje-
tja. Prav tako nas je opozorila, naj imamo pri 
objavljanju svojih izdelkov in storitev v mislih 
stranke, njihove probleme in naj svoje izdelke 
oblikujemo kot rešitve zanje. Nekdanji PUSH 
marketing (reklamni) je skoraj v celoti zame-
njal PULL marketing, ki s svojo pojavnostjo 
stranke privlači (ker je odgovor na strankine 
potrebe). Skupaj s Tanjo smo pogledali v pri-
hodnost oglaševanja. Posebej nas je opozorila 
na pomembnost plačljivega oglaševanja in 
tudi vključitev vplivnostnih oseb (t. i. infl u-
encerjev). S svojimi izkušnjami priporoča, da 
imamo svoje objave (podobno kot je to pri-
poročljivo pri fi nancah) čim bolj razpršene – 
po čim več digitalnih kanalih, da v primeru 
nedelovanja enega naša predstavitev ni ogro-
žena. Opozarja tudi na pomanjkanje pozor-
nosti potrošnikov (zaradi številnih mešanih 
objav) in zato svetuje od 7 do 21 ponovitev 
oglasa, ki privede do odločitve za nakup. Z 

nami je seveda delila še mnogo drugih kori-
stnih nasvetov, ki so za uspešno pojavljanje v 
družbenih medijih ključni. Za morebitne za-
interesirane smo na spletni strani RC Kočevje 
Ribnica, d. o. o., objavili posnetek delavnice: 
http://rc-kocevjeribnica.si/. Vabljeni k ogledu 
in vabljeni tudi k prijavi na ostale delavnice, 
ki jih za vas brezplačno organiziramo. 

Vse dobro!
Marija Martinčič Bauman

SPOT Svetovanje JV Slovenija

Naložbo fi nancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj.

a k t u a l n o
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Oddelek za splošne zadeve
Delovanje Občinske uprave Občine 
Ribnica

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da se je epidemi-
ološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji umirila, zato 
se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa. Vrata je odprla tudi GLAVNA PISARNA Občinske 
uprave Občine Ribnica, zato vas prosimo, da pri obisku upoštevate 
stroge preventivne zdravstvene ukrepe in priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.

Navodila za vstop v glavno pisarno:
• Vstop v prostor je dovoljen zgolj z zaščitno masko ali drugo obliko 

zaščite ustnega in nosnega dela.
• Pred vstopom je obvezno razkuževanje rok.
• Vstopa se posamično, nujno je upoštevanje varnostne razdalje do 

drugih oseb.
Delo s strankami po oddelkih bo še vedno potekalo prek telefo-

na ali elektronske pošte (podatki o kontaktih so dostopni na spletni 
strani www.ribnica.si) oziroma v nujnih primerih osebno z obvezno 
predhodno najavo in ob doslednem upoštevanju varnostnih ukre-
pov. Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na T: 01 837 20 
00 ali nam pišete na E: obcina@ribnica.si.

Vodena vadba za seniorje
Redna telesna aktivnost ob dobri družbi je odličen način zaviranja 

procesov staranja, zato vsi seniorji znova lepo vabljeni na brezplačno, 
vodeno telovadbo, ki smo jo zaradi izjemnega zanimanja razdelili v 
dva termina, in sicer ob torkih in četrtkih ob 8. uri zjutraj v Ribni-
škem gradu. Začnite dan aktivno, zato lepo vabljeni, da se nam pri-
družite že na prvi vadbi, v torek, 2. junija. Naj bo počutje (G)rajsko!

Oddelek za družbene in 

gospodarske dejavnosti 
RICIKEL se vrača v uporabo

Od 18. maja dalje je ponovno možna izposoja kolesa tako imeno-
vanega sistema RICIKEL v Ribnici. 

Obstoječi uporabniki boste imeli do 1. 6. 2020 izposojo koles še 
vedno brezplačno, po tem datumu pa bo treba poravnati letno člana-
rino v višini 10 EUR. Za vse, ki se boste registrirali na novo, pa letna 

članarina prav tako znaša 10 EUR. Za zdaj je možnost pridobitve 
kartice izposoje samo v vložišču Občine Ribnica. V bližnji prihodno-
sti bomo zagotovili dodatna mesta za prevzem, in sicer na INFO-
-točki v Gradu, v trgovini Rokodelskega centra Ribnica ter v obliki 
e-vloge na spletni strani Občine Ribnica, v zavihku RICIKEL. Vse 
ostale informacije in pogoji v zvezi z izposojo koles so na voljo na 
spletni strani Občine Ribnica.

Prosimo vas, da zaradi preprečevanja širitve novega koronavirusa 
pri uporabi koles upoštevate ukrepe za zajezitev epidemije in obve-
zno poskrbite za razkuževanje rok.

Športni park Ribnica
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, je objavila pova-

bilo k oddaji prijave za javno naročilo za izvedbo I. in II. faze Špor-
tnega parka Ribnica, pri katerem se upoštevajo tudi okoljski vidiki. 
V sklopu I. faze je predvidena izgradnja igrišča za odbojko na mivki 
in košarkarskega igrišča, v sklopu II. faze pa so predvideni izgradnja 
tribune in sanitarnega bloka ter izgradnja športnih površin: velike 
ploščadi za športne igre, štiristeznega 60-metrskega tekališča, ska-
kališča v daljavo, tekalnega kroga in skakališča v višino, zunanja in 
prometna ureditev ter inštalacije. 

Športni park Ribnica bo prvo sodobno zunanje igrišče v središču 
mesta, ki bo namenjeno za uporabo vsem občanom in občankam.

Odločba o izbranih izvajalcih 
programa letnega športa v 
Občini Ribnica za leto 2020

Občina Ribnica je na podlagi prvega odstavka 15. člena Odloka 
o postopku in merilih za sofi nanciranje letnega programa športa v 
občini Ribnica v postopku javnega razpisa za sofi nanciranje letnega 
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programa športa v občini Ribnica za leto 2020 z odločbo izbrala na-
slednje izvajalce programa letnega športa v občini Ribnica:
– ROKOMETNO DRUŠTVO RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribni-

ca, sofi nancirano v višini 10.736,29 EUR: odobreno 1.303 ur dvo-
rane v Športnem centru Ribnica (ŠCR) za treninge in 130 ur upo-
rabe ŠCR za tekmovanja ekip, vključenih v vsebino športna vzgoja 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, in 
332 ur uporabe spremljajočih prostorov ter 80 ur uporabe dvorane 
DC-16;  

– ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM, Majnikova ulica 2, Ribnica, so-
fi nancirano v višini 2.486,48 EUR: odobreno 29 ur uporabe ŠCR za 
vadbo, 8 ur uporabe za tekmovanja in 210 ur spremljajočih prosto-
rov;   

– ŠPORTNO DRUŠTVO SIBOR, Šolska ulica 1, Ribnica, sofi nanci-
rano v višini 2.318,55 EUR: odobreno 340 ur uporabe spremljajo-
čih prostorov;

– STRELSKI KLUB RIBNICA, Kolodvorska 22, Ribnica, sofi nanci-
ran v višini 246,29 EUR;

– PLAVALNI KLUB RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofi nan-
ciran v višini 9.877,71 EUR: odobreno 646 ur uporabe bazena in 
314 ur uporabe spremljajočih prostorov;

– TRIATLON KLUB RIBNICA, Trubarjeva ulica 3, Ribnica, sofi -
nanciran v višini 4.173,71 EUR: odobreno 151 ur uporabe bazena 
in 223 ur uporabe spremljajočih prostorov;

– ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO LONČAR, Lončarska 
ulica 64, Dolenja vas, sofi nancirano v višini 1.830,66 EUR;

– OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA, Šol-
ska ulica 1, Ribnica, sofi nancirana v višini 360,00 EUR;

– NOGOMETNI KLUB RIBNICA, Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 
Ribnica, sofi nanciran v višini 2.970,30 EUR: odobreno 35 ur upo-
rabe ŠCR za vadbo, 30 ur dvorane v ŠCR za tekmovanja v progra-
mu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport, 216 ur spremljajočih prostorov v ŠCR in 179 ur 
uporabe dvorane DC-16.

Oddelek za urejanje prostora 

in varstvo okolja
Ureditev pločnika na Majnikovi ulici

Začela so se gradbena dela za ureditev pločnika v dolžini 80 me-
trov ob Vrtcu Ribnica na Majnikovi ulici. Dela bodo predvidoma za-
ključena do konca meseca maja in od takrat naprej bo pot do vrtca in 
nazaj zagotovo varnejša.

Ureditev dodatnih parkirnih mest 
V mesecu maju je bilo urejeno parkirišče ob starem vrtcu in ZD 

Ribnica, s čimer so se zagotovila dodatna parkirna mesta za paciente 
zdravstvene ustanove in obiskovalce Športnega centra Ribnica.

Vodovod
V sklopu projekta je predvidena izgradnja primarnega vodovo-

dnega cevovoda skupne dolžine 6.772 metrov in sekundarnega vodo-
vodnega omrežja skupne dolžine 1.255 metrov ter črpališča in vodo-
hrana. Vodovod bo potekal med novozgrajenim omrežjem v Preski, 
ki je bilo zgrajeno v sklopu regionalnega projekta Soriko in naselij, 
kjer je predvidena oskrba z vodo iz javnega vodovoda (območje Sv. 
Gregorja). Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem slu-
žnosti za namen pridobitve gradbenega dovoljenja.

Občina Ribnica objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih fi nančnih sredstev 
za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 

v občini Ribnica za leto 2020
 
Občina Ribnica obvešča vlagatelje, da je na svoji spletni strani 

www.ribnica.si in na oglasni deski Občine Ribnica objavila JAVNI 
RAZPIS za dodelitev nepovratnih fi nančnih sredstev za nakup in 
vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ribnica za leto 
2020.

 
Razpisna dokumentacija, na podlagi katere bodo prijavitelji od-

dali prijavo, je dostopna v glavni pisarni in na spletni strani Občine 
Ribnica.

 
Samo Pogorelc,

župan Občine Ribnica

V Ortneku, v neposredni bližini železniške 

postaje, oddam prostor, primeren za 

parkirišče, skladišče ipd. Prostor je ograjen. 

Informacije na 041 840 241.  
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Ureditev vegetacije ob javnih cestah
V lokalnih glasilih občin smo že večkrat 

opozarjali na pomen zakonskih določb ce-
stnih predpisov, ki se nanašajo na ureditev 
vegetacije ob javnih cestah, a kljub temu 
vsako leto znova ugotavljamo, da posame-
zni lastniki nepremičnin ob cesti teh do-
ločb cestnih predpisov ne spoštujejo. Redno 
vzdrževanje vegetacije, ki se nahaja znotraj 
cestnega sveta javne ceste, je naloga izvajalca 
rednega vzdrževanja javnih cest. Naloga vsa-
kega lastnika zemljišča ob javni cesti pa je, 
da vzdržuje vegetacijo na svojem zemljišču, 
ki se nahaja v varovalnem pasu javne ceste.

Previsoka in preveč razraščena vegetacija 
ob javnih cestah predstavlja oviro, s tem pa 
je ogrožena varnost udeležencev v cestnem 
prometu, tako voznikov kot pešcev in kole-
sarjev. Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve 
varne uporabe javnih cest v cestnih predpi-
sih določil, da se vegetacija kosi, obrezuje in 
seka najmanj v takem obsegu, da sta zagoto-
vljena prosti profi l ceste in predpisana pre-
glednost, da so vidne in dostopne prometna 
signalizacija in prometna oprema ter cestne 
naprave in druge ureditve. Prav tako je treba 
vzdrževati tudi cesti bližnja drevesa in druge 
zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet 
na njej.

Na javni cesti ali zemljiščih in objektih ob 
javni cesti je prepovedano izvajati ali opustiti 
kakršna koli dela, ki bi lahko škodovala ce-
sti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost 
prometa na njej. Še zlasti pa je prepovedano:
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drev-

je, trte ali druge visoke nasade ali poljšči-
ne, ki bi ovirale preglednost ceste,

– vzpostaviti vegetacijo ali postaviti objekte, 
naprave in druge predmete ter storiti kar 
koli drugega, kar bi oviralo preglednost 
cest, križišča ali priključka v območju kri-
žišča javnih cest, križišča ceste z železni-
ško progo, v območju cestnih priključkov 
na občinsko cesto in na notranjih straneh 
cestnih krivin.
Vsi posegi v prostor varovalnega pasu ob-

činske ceste so dovoljeni le s soglasjem upra-
vljavca občinske ceste. Širina tega varovalne-
ga pasu občinske ceste je odvisna od njene 
kategorije.

Ker je osnovni namen tega članka pre-
ventivne narave, saj bo naša služba v nasle-
dnjih tednih ponovno poostreno nadzirala 
določbe cestnih predpisov, ki se nanašajo 
na vzdrževanje vegetacije ob cestah, vam v 
nadaljevanju posredujemo nekaj praktičnih 
napotkov, kako pravilno vzdrževati vege-
tacijo, da bo zadoščeno določbam cestnih 
predpisov, predvsem pa, da bo zagotovljena 
varnost udeležencev v cestnem prometu:

– Pred zasaditvijo vegetacije ob cesti (ali 
tudi če ste jo že zasadili, pa tega soglasja še 
nimate) upravljavca ceste z vlogo zaprosite 
za soglasje za poseg v varovalni pas ceste, 
kjer vam bo za vašo konkretno lokacijo 
predpisal pogoje glede zasaditve in vzdr-
ževanja vegetacije.

– Zaradi zagotavljanja preglednosti naj viši-
na žive meje ob cesti v preglednem polju 
križišča in na notranji strani zavojev ne 
presega višine 75 cm od nivoja vozišča.

– Drevesa, ki rastejo ob cestah, naj bodo ob-
rezana tako, da je prosta višina nad cesto 
najmanj 7 m.

– Vegetacija ne sme zakrivati prometne si-
gnalizacije v križiščih in na cestnih pri-
ključkih. Udeleženec v prometu mora 
prometno signalizacijo pravočasno opazi-
ti, da se lahko ravna po njej.

– Pri vključevanju v promet s stranske 
prometne smeri mora biti zagotovljena 
vidnost prihajajočega vozila, ki pelje po 

glavni prometni smeri, vsaj na zaustavi-
tveni razdalji.

– Pri križanju ceste in železnice upoštevajte, 
da vlak potrebuje veliko večjo razdaljo, da 
se ustavi, kot pa avto, zato mora biti temu 
primerna tudi preglednost, zlasti na pasiv-
no varovanih železniških prehodih.

– Vegetacija naj se ne vrašča v zračni prostor 
pločnikov in kolesarskih poti.

Če ste v dvomih, kako pravilno obrezati in 
urediti vašo vegetacijo ob cesti, vam predla-
gamo, da se za nasvet obrnete na upravljavca 
ceste ali izvajalca rednega vzdrževanja ob-
činskih javnih cest, lahko pa tudi na našo 
službo ali policijo.
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Ne pametuj, ločuj!

O smeteh, odpadkih in drugih odvečnih 

stvareh skozi zgodovino

V Muzeju Ribnica pripravljamo razstavo, s katero bomo poskušali 
predstaviti smeti. Kar je za večino ljudi navlaka, je za arheologe vir 
informacij o času, načinu življenja in družbi, za komunalna podjetja 
pa posebna zgodba, povezana z odvozom in predelavo. 

Vsi ti pogledi, o katerih redko razmišljamo, so del našega vsakdana. 
Z razstavo želimo predstaviti odnos do smeti nekoč in danes ter se 
posvetiti ponovni uporabi – reciklaži. 

Potruditi se moramo, da bo naš način življenja naravnan čim bolj 
trajnostno. Sliši se zapleteno, ampak tak način so poznali že naši star-
ši, stari starši. Vedno znova ugotavljamo, da ni treba izumljati novih 
stvari, saj so rešitve pogosto blizu. Včasih je dovolj, da se ustavimo in 
koga vprašamo, razmislimo ali pogledamo širšo sliko. 

Tudi zato je vez s preteklostjo tako zelo pomembna – nastavlja 
nam zrcalo.

Razstava, ki nastaja v sodelovanju Ministrstva za kulturo RS, Ob-
čine Ribnica, Občine Sodražica, Občine Loški Potok in Komunale 
Ribnica, bo predstavila vse naštete vidike.¬

Pomemben del razstave bo posvečen tudi trgovini nekoč in danes, 
zato bi nam zelo prav prišli fotografi je nekdanjih trgovin in pred-
meti, ki so se v trgovinah uporabljali oziroma prodajali (računi, bla-
gajna, vrečke, posode za bombone idr.). Veseli bomo, če nam boste 
pomagali. Lahko se oglasite v upravnih prostorih Muzeja Ribnica v 
Rokodelskem centru, pokličete na telefon 041 764 022 ali pišete na 
e-naslov muzej.ribnica@amis.net.

Marina Gradišnik, višja kustosinja

Naše navade in način nakupovanja pomembno prispevajo h kopičenju nepotrebnih 
stvari, ki kmalu pristanejo v odpadkih. Kako je bilo včasih obiskati trgovca v 
domačem kraju? Kako je danes? V knjigi Alenke Pakiž z naslovom »RibničanƏ smo 
se lƏpu nosilƏ!« Oblačenje v Ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge svetovne 
vojne najdemo eno izmed redkih fotografi j notranjosti trgovine. Na fotografi ji je 
Marija Pokovec v domači trgovini z manufakturnim blagom, ki je nekoč delovala 
na trgu v Ribnici.  

Pridružite se Poletavcem – 
poletnim bralcem!

»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!« je že znani 

slogan Poletavcev – poletnih bralcev!
V Knjižnici Miklova hiša se letos že šesto leto zapored pridružuje-

mo bralni akciji, ki je namenjena otrokom, starim od sedem do dva-
najst let. V času počitnic ponovno vabimo tako začetnike v branju 
kot že uveljavljene bralce k branju česar koli po lastni izbiri (knjig, 
stripov, revij, turističnih vodnikov itd.), pomembno je le, da berejo 
trideset dni po pol ure na dan. Na ta način bodo krepili bralne nava-
de, utrjevali branje in odkrivali čudoviti svet pisane besede. Otroci, 
ki želijo sodelovati in se z oddanim bralnim seznamom uvrstiti med 
kandidate za žreb privlačnih nagrad, naj se oglasijo v knjižnici v Rib-
nici, Sodražici ali Loškem Potoku ali pa na spletni strani www.mi-
klovahisa.si poiščejo zgibanko z bralnim seznamom, v katerega bodo 
med poletnimi počitnicami vpisovali, kar bodo prebrali. Seznam 
oddajte do 10. septembra v svoji knjižnici ali ga pošljite na naslov: 
Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, »Za Poletavce«.

Izpolnjen seznam in svoje podatke lahko pošljete tudi na e-naslov:
poletavci@miklovahisa.si.

Z 10. junijem bo začela delovati skupna spletna stran www.po-
letavci.si, kjer bodo na voljo vse informacije o Poletavcih in bralni 
namigi.

Projektu se lahko pridružijo otroci, ki obiskujejo Knjižnico Miklo-
va hiša: članstvo je za otroke do osemnajstega leta brezplačno! 

Projekt traja od 10. junija do 
10. septembra 2020. 

Zaradi trenutnih razmer je vprašljiva izvedba zaključne prireditve. 
Vsi sodelujoči otroci pa bodo proti koncu meseca septembra prejeli 
priznanje in majico Poletavci – poletni bralci. Izžrebali bomo tudi 
glavno nagrado.

Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in delno nacional-
ni projekt. Nosilka projekta je Mestna knjižnica Ljubljana. Projekt je 
prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne dosežke na 
področju promocije mladinske književnosti in branja. Poletite to po-
letje ponovno na krilih besed in postanite Poletavci – poletni bralci!

Domen Češarek,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica



16 REŠETO  MAJ 2020k u l t u r a

»O kresi se dan obesi« – praznovanje kresne noči 
v ribniški dolini

Praznovanje kresne noči v juniju je v Sloveniji, razen izjem, skoraj 
že pozabljen običaj. Dandanes kresujemo 1. maja, kresovanja pa or-
ganizirajo le še posamezna gasilna društva. Za organizacijo stoji za-
pletena birokracija, vse manj je tudi zanimanja za vsebino praznika. 

Kakšna je simbolika, ki se skriva v kurjenju kresov? V šolah so 
učili, da je kurjenje kresov 1. maja spomin na protiturške opozoril-
ne grmade in čarovniško inkvizicijo. Je res tako? Do začetka druge 
svetovne vojne so kresovanja z izjemami potekala ob večjih prazni-
kih, najimenitnejša in najštevilčnejša pa na poletni solsticij – »kre-
sno noč«. Praznovanje poletnega solsticija je starodavna šega, ki jo v 
Evropi še ohranjajo srednjeevropske in severnjaške dežele. Poznamo 
zimski in poleti solsticij med 21. in 23. junijem, ko je sonce na vrhun-
cu svoje moči. Slovenski pregovor pravi »O kresi se dan obesi«, saj je 
to najdaljši dan v letu in mejnik, ko se dnevi začnejo krajšati. Temu 
prazniku pravimo Slovenci »kres« ali »kresna noč«. S prižigom kre-
snih grmad so želeli s pomočjo ognja ohranjati moč sonca. V ljud-
skih predstavah je praznik veljal za začetek poletja, praznik cvetja, 
košnje, zaljubljencev, veselja in čarovnije. V Sloveniji praznik pra-
znujemo v noči iz 23. na 24. junij, ko goduje sv. Janez Ivan Krstnik. 
Kot pričajo Valvasorjevi zapisi iz sedemnajstega stoletja, so praznik 
sv. Janeza Krstnika v Ribnici praznovali na prvo nedeljo po njego-
vem godu. H kapeli sv. Janeza Krstnika, ki je bila nekoč v Ribniškem 
gradu, so k blagoslovu prišli vsi farani. Praznik so praznovali slavno-
stno. Katoliška cerkev je ločevala ljudsko praznovanje kresne noči od 
godovanja, kar kaže, da je praznik Ribničanom veliko pomenil. Po 
vojni so s pomočjo koledarskih reform vsa letna kresovanja umestili 
na 1. maj, praznik dela, ki s prvotnim pomenom kresovanja nima 
nič skupnega. Praznovanje kresne noči je bilo zaradi verske vsebine 
prepovedano, nevedoč, da je to starodaven obred, ki ima korenine v 
predkrščanski tradiciji. Prastari pomen kresovanj je tako dobil novo 
vsebino in obliko, pomen starih obredji pa je zbledel. Kako so Rib-
ničani praznovali kresno noč, je razvidno v ohranjenih terenskih in 
arhivskih zapisih šeg, ki smo jih pridobili v knjižnici v sklopu domo-
znanske dejavnosti. 

Znanilci kresnega časa so nekdaj bili »kresni mlaji«, okrašene vi-
soke smreke, ki jih danes postavljamo 1. maja, nekoč pa so jih posta-
vljali v mesecu juniju. V Goriči vasi so nekdaj postavljali mlaj sredi 
vasi na nedeljo pred kresom. V Ribnici so postavili mlaj dan pred 
kresnim večerom v mraku. Mladci in možje so šli skrivaj v oddaljen 
gozd, kjer so ukradli najlepšo smreko. Štor posekanega drevesa so za-
delali z mahom in vsadili vanj smrekico. Mlaj so postavili na najvišji 
točki v vasi. Po ribniški dolini so nekdaj mlaje postavljale vse vasi in 
med seboj tekmovale glede lepote in višine mlaja.

Sledila je priprava kresnih grmad, ki so jih zakurili v noči pred 
godom Janeza Krstnika. Za lokacijo grmade so izbrali križpotje ali 
najvišji bližnji hrib. Ribničani so kresovali pri sv. Ani, Bukovčani na 
Tintovici, Žlebičani na Strmci, Goričevljani na križpotju za vasjo, 
Dolenjevaščani na Gričku nad vasjo ali na vrhu Belih sten itn. Mla-
dina je ob kresovih plesala, skakali so čez ogenj in peli ljudske pesmi. 
Gostili so se s kruhom in vinom.

Kresna noč ima svojo čarno moč in vzdušje, ki je kot nalašč pri-
merno za raznovrstna bajanja, verovanja, šege in vraže. Je najprimer-
nejše obdobje v letu za nabiranje zdravilnih rož in zelišč, saj velja, da 
je ob kresu njihova zdravilna moč najmočnejša. Nekatera zelišča in 

rože so navdane s posebno čarobno močjo, zato so na kresni dan Rib-
ničani nabrali gozdne kresnice in steljo (praprot), ki so jih raztresali 
po hišah. Verovali so, da jih bo to obvarovalo ognja, strele in mrčesa. 
Otrokom so pravili, da ponoči na postlani stelji počiva sam sveti Ja-
nez Krstnik. V Goriči vasi so steljo najprej opalili pri kresu in pri tem 
izgovarjali: »Bog ga naj obvarje ognja, toče, vode, lakote in vojske!« 
Nasuto praprot in kresnice so zataknili na podstrešju za tramove, po 
hlevu in drugih gospodarskih poslopjih, da so zavarovali dom pred 
ognjem. S podobnim namenom zaščite so na podstrešja in okna hiš 
izobešali »kresne pušeljce« iz travniških in gozdnih cvetlic. Marija 
Bavdaž, upokojena biologinja iz Idrije, se spominja, da so v tridesetih 
letih v Ribnici in njeni okolici še izobešali kresne cvetlične pušeljce, 
ki so krasili hišna okna. V Danah pušeljc najprej položijo na hišni 
prag in ga nato obesijo v izbo. Ponekod je bil pušeljc pod mizo v hiši. 
Dan pred kresom, še ob belem dnevu, so Ribničani poškropili polja 
in zapičili na vsako njivo šibo iz butare v obliki preprostega križca. 
Med obredjem v Danah so izrekali: »Treska in hudega vremena reši 
nas, o Gospod!« Čudežno moč je imelo tudi praprotno seme. Verjeli 
so, da komur na kresno jutro v škorenj pade praprotno seme, razu-
me živalsko govorico. Na kresni dan so otroke v šali pošiljali iskat 

Kresni pušeljc v Danah
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čudežno praprotno cvetlico. Kot vemo, pra-
prot nima cvetov, zato so jo iskali zaman. O 
kresni roži so v Globeli pri Sodražici zapeli: 
»Rəmjana ruoža že rəmeni zə kriesn dan. Paj-
te jo iskat, da buomo postlalə …« Verjeli so, 
da bodo ponoči na stelji, postlani s prapro-
tno cvetlico, prespali predniki. V tem času 
se namreč odprejo meje med tem in onim 
svetom. Ko je v Ribnici kres dogoreval, so 
se odrasli mladci našemili v smrt in druge 
podobe ter napodili otroke domov. To je bil 
tudi čas za iskanje zakopanih zakladov, ki so 
to noč goreli z modrim plamenom in si jih 
tako najlažje našel. Prav zakladi so v sloven-
skem ljudskem slovstvu ena od predstav o 
onstranstvu.

Na praznik se vežejo tudi šege, povezane 
z vedeževanjem ljubezni in življenjske uso-
de. V Ribnici, Hrovači in Goriči vasi so na 
kresni večer dali vsak svojo marjetico ali 
kresnico v razpoko velikih vrat, podboj ali 
pa na zunanjo, sončno stran oken. Če je cve-
tlica do naslednjega jutra ovenela ali pove-
sila cvet, bi imetnik umrl pred koncem leta. 
Če ne, bi pa dolgo živel. Primerjava cvetlice 
s človeškim življenjem je zgovoren dokaz o 
življenjskem ciklusu na Zemlji. Vedeževanja 
so bila izrazito povezana tudi z ljubezensko 
tematiko. V Goriči vasi so konec devetnaj-
stega stoletja na kresovanjih v zrak metali 
kresna kolesca in pravili: »Na katero stran 
vzleti ali se obrne tako goreče kolesce, z one 
strani bode nevesta tistega mladeniča, kateri 
ga je zalučal.« [Šega kotaljenja in metanja 
ognjenih kolesc je bila razširjena tudi dru-
god po Sloveniji, nekoč naj bi simbolizirala 
sonce.] Znano je, da so v Goriči vasi pletli 
tudi kresne cvetlične vence, ki so jih dekleta 
zvečer pred kresom metala na strehe hiš. Ko-
likor metov je dekle potrebovalo, da se je ve-
nec zataknil na strehi, v toliko letih naj bi se 
poročilo. Ob ognju in rastlinah ima magično 
moč tudi voda. V Goriči vasi so se otroci ob 
kresnem ognju polivali z vodo. Ponekod po 
Sloveniji so verjeli, da se je polito dekle kma-
lu poročilo. Na ljubezensko vsebino prazni-
ka se veže tudi ljudska pravljična pesem, ki 
jo je Jožef Rudež konec osemnajstega stoletja 
zapisal v ribniški dolini:

Kresna pesem je razširjena tudi drugod po 
Sloveniji, kar kaže, da je bil obhod deklet –  

kresnic nekoč razširjen tudi drugod, najbrž 
tudi v Ribnici. Kresnice so bila dekleta, oble-
čena v bele obleke. Obiskovala so domačije 
in pobirala darove. Prinašala so srečo in bla-
goslov. Do danes so se obhodi kresnic ohra-
nili le še na območju Bele krajine in Krasa.

Po kresu so mladci podrli mlaj in hlod 
prodali. K izkupičku so dodali še kaj denarja 
in naredili vaško veselico. H gostiji je prispe-
vala vsaka hiša nekaj jedil. Ob tej priložnosti 
so v Ribnici sprejemali dorasle mladce v svoj 
fantovski krog. Praznik je bil pomemben ži-
vljenjski mejnik, namenjen iniciaciji preho-
da med odrasle. 

Kresna noč je odprla začetek poletnih 
kmečkih opravil, kot so košnja, žetev in me-
tev, ki so pred uvedbo kmetijske mehaniza-
cije veljala za izredno težaško delo. Danes h 
košnji preganjata večinoma dobiček in vre-
me, a pozabljamo, da so travniki, ki so po-
košeni po kresu, bogatejši s semeni trav in 
cvetlic ter boljši od gnojenih, pokošenih sre-
di pomladi. Življenje človeka je bilo nekoč 
tesno povezano z naravo, dobro jo je moral 
poznati in se ji prilagoditi. Kurjenje kresov je 
bilo v ljudskih predstavah pomembno, saj je 
ohranjalo sonce za življenjsko energijo in ve-
getacijo. V zameno so si skozi šege zagotovili 
varnost, lepo vreme, obilje in srečo v novem 
letnem ciklu. Opisane šege in verovanja se 
nam v sodobnem času najbrž zdijo neobičaj-
na, saj ne bivamo več v stiku z naravo.

Po osamosvojitvi Slovenije so bile pobu-
de, da bi kresovali dan kasneje, na dan dr-
žavnosti, vendar se zaradi medlega in nič 
kaj bučnega praznovanja državnega prazni-
ka pobuda ni uresničila. V zadnjih letih se 
po Sloveniji ponovno pojavljajo pobude po 
obujanju praznika. Leta 2017 je Turistično 
društvo Grmada priredilo kresno noč na Gr-
madi. V nekaterih domovih na Ribniškem je 
še vedno živo tudi raztresanje stelje in kre-
snic po hišah. Kresne pušeljce še izdelujejo 
v Danah. Morebitna obuditev praznika je 
lahko odlična priložnost za krajevne sku-
pnosti, ki iščejo ideje za družabne dogodke, 
ki omogočajo kakovostno sobivanje ljudi v 
skupnosti.

Domen Češarek,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Kresnice in 
žlahtni gospod

 
Kresnice kresujejo,

en velik oginj kurijo.
K njim je prijezdil
en žlahtni gospod.

»Bog daj dober večer, kresnice!«
Dale so odgovor: »Bog vas sprimi,

žlahtni gospod.«
Tako je rekil žlahtni gospod:
»Katera zna najlepše peti,

tista bo moja gospa.«
Tako narprva govori:

»Jes sim enga vervalterja hči,
al peti narlepši znam.«

Tako druga govori:
»Jez sim enga šriberja hči,

pa peti najleši znam.«
Tako pa tretja govori:

»Jez sim enga rihtarja hči,
pa peti narlepši znam.«

Tako četrta govori:
»Jez sim enga burgarja hči,

pa peti narlepši znam.«
Tako pa peta govori:

»Jez sim enga župana hči,
pa peti narlepši znam.«

Šesta pa tako govori:
»Jest sim ena vboga sirota,
nimam očeta ino matere,

nimam brata ne sestre
ino žlahte nobene,

pet pa čist nič ne znam.«
Tako je rekil žlahtni gospod:

»Podej, sirota, belo roko!
Do zdej si bilo sirota,

od zdej pa boš moja gospa.«
Za se jo na konja posadi
ino od njih preč zderči.
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LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV
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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 NARO NIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

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

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI AS:
PON - PET

8.30 h - 12 h
ter 14 h  - 18 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ



tende

roloji

pergole

PVC okna

Senčila Jan Omahen s.p. 

031 293 250

sencilajanomahen@gmail.com 

Senčila Jan Omahen s.p.

SERVIS IN MONTAŽA

žaluzije

plise zavese

komarniki

rolete

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





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 dejav-
nost (tri tenis igrišča, igrišče za odbojko 
na mivki, veliko parkirišče primerno za 
postavitev in priključitev avtodomov), 
objekt za piknike z urejenimi sanitarija-
mi in moderno opremljeni z gostinsko 
opremo, ob potoku, primerno tudi za 
različne dogodke. Vsa infrastruktura. 
Zgradba je bila zgrajena leta 2014, 
objekti imajo pridobljeno gradbeno in 
uporabno dovoljenje. Možnost je tudi 
najeti celoten kompleks oz. po elemen-
tih. Prodajna cena je 1.100.000 EUR, 
plus DDV.

ODDAMO 

POSLOVNI PROSTORI:

RIBNICA - center, Škrabčev trg, v najem 
oddamo poslovni prostor v izmeri 260 
m2, za mirno dejavnost v pritličju poslov-
no stanovanjske stavbe. Stavba je bila 
zgrajena leta 2009. Vsa infrastruktura, 
CK ogrevanje na olje, vseljivo takoj. 
Cena najema je 1.100 EUR mesečno, 
plus DDV in stroški.

KUPIMO

STANOVANJA:

LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna dolina, 
center, Mesarska ulica, kupimo dvoinpol 
do trisobno 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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S sprostitvijo protikorona ukrepov so se 
sprostile tudi omejitve pri planinski dejav-
nosti. Z 18. majem so lahko planinske koče 
odprle vrata tudi za strežbo v notranjih pro-
storih. Za individualno rekreacijo odpirajo 
vrata tudi nekateri plezalni centri. Niso pa 
še vzpostavljeni pohodi planinskih društev, 
zato se odpravite na pohode, izlete in pote-
pe v manjši družbi družine ali prijateljev ter 
upoštevajte navodila Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) in priporočila Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS).

Planinsko društvo Ribnica tako obvešča, 
da je s sproščanjem protikorona ukrepov 
Planinska koča pri Sv. Ani na Mali gori od-
prta ob lepih koncih tedna. Vse obiskovalce 
prosimo, da upoštevajo navodila NIJZ.

Osnovna priporočila za vse 

dejavnosti v planinstvu 

PZS je ob preklicu epidemije koronaviru-
sa izdala priporočila za hojo po planinskih 
poteh, zavarovanih plezalnih poteh, turno 
kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, 
športno plezanje v plezališčih in športnih 
dvoranah, ostale dejavnosti v gorskem svetu 
ter ob obisku planinskih koč.

PZS je priporočila strnila v devet sklopov, 
in sicer od osebnega zdravja, varnostne raz-
dalje, opozorila glede opreme in zaščitnih 
mask, tveganja, prevoza, velikosti skupine 
do prve pomoči in nujnih primerov. Naj jih 
podrobneje razložim.

1. Osebno zdravje.
Dejavnosti se udeležite le popolnoma 

zdravi. Bodite odgovorni in ostanite doma v 
primeru kašljanja, kihanja, izcedka iz nosu, 
splošnega slabega počutja itd. in s tem pre-
prečite potencialno širjenje okužbe.

2. Varnostna razdalja 1,5 metra.
Upoštevajte varnostno razdaljo 1,5 metra. 

V izjemnih primerih (tudi nudenje prve po-
moči), ko tega ni možno zagotoviti, uporabi-
te zaščitno masko za nos in usta.

3. V nahrbtniku razkužilo in maska za 
nos in usta.

Poleg osnovne planinske opreme in opre-
me, ki je nujna za varnejše izvajanje določe-
ne planinske dejavnosti, imejte v nahrbtniku 
manjšo stekleničko ali tubo razkužila za roke 
in zaščitno masko za nos in usta, lahko tudi 
ruto ali 'buff '. 

4. Uporaba opreme.
– Uporabljajte lastno opremo. 

– Skupno opremo razkužite pred in po upo-
rabi. Ta ukrep bo sicer zmanjšal tveganje 
za okužbo, ni pa 100-odstotno, zato upo-
rabljajte izključno svojo opremo in si je ne 
izposojajte.

– Na zavarovanih planinskih in plezalnih 
poteh z jeklenicami, klini, skobami itd. je 
obvezna uporaba rokavic s pokritimi pr-
sti. Vmesna razdalja mora biti povečana, 
prehitevanje ni dovoljeno. Ne dotikajte 
se obraza. Na vrhu take poti si razkužite 
roke.

5. Običajne navade.
Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju 

iz čutare drugega itd. S seboj imejte zado-
stno količino lastne hrane in pijače, da se 
izognete njunemu morebitnemu deljenju.

6. Tveganje.
Na vsako dejavnost (izlet, pohod, turo) se 

predhodno dobro pripravite in jo načrtujte. 
Dejavnosti se lotite le, če imate primerno 

znanje, izkušnje in vso potrebno opremo, ki 
jo znate tudi uporabljati. Izberite cilje, ki ste 
jim kos in niso na meji vaših fi zičnih in psi-
hičnih zmožnosti. Upoštevajte postopnost: 
od lažjih k zahtevnejšim vrhovom ter od 
krajših k daljšim potem. 

7. Velikost skupine.
Velikost skupine določa narava planin-

ske dejavnosti. V večjih skupinah je težje 
obdržati priporočeno varnostno razdaljo. 
Priporočamo, da naj skupina ne bo večja od 
pet ljudi. Če je večja (maksimalno deset), se 
razdelite v dve manjši skupini. Izogibajte se 
izletov in krajev z veliko ljudmi. 

8. Prevoz.
Uporabite lasten prevoz. V primeru dejav-

nosti v bližini doma se do izhodišča lahko 
odpravite s kolesom. Pri uporabi javnega 
prevoza ali avtobusnega prevoza upoštevajte 
navodila NIJZ.

9. Prva pomoč in nujni primeri.
Delujte v skladu s splošno veljavnimi 

smernicami in dodatno uporabite zaščitno 
masko za nos in usta.

Dodatna priporočila za posamezne planin-
ske dejavnosti najdete na spletni strani PZS: 
https://www.pzs.si/novice.php?pid=14321.

Zdenka Mihelič

Planincem napot

V hribe se podajmo odgovorno: upoštevajmo navodila NIJZ, v manjših skupinah, pojdimo na poti in vrhove, ki 
smo jim fi zično in psihično kos ter imamo vse potrebno opremo, ki jo znamo uporabljati.

Odkupim starinsko 

pohištvo, kredenco, 

mizo, klopi, stole, skrinjo, 

mizarsko mizo-ponk 

in ostale predmete. 

Informacije na 

041 623 165 (Jože).



Na seji združenja prvoligašev 1. NLB lige, ki je potekala 26. 3. 2020, 
je vseh dvanajst članov soglasno odločilo, da se prvenstvo v sezoni 
2019/20 zaradi epidemije predčasno zaključi po enaindvajsetih odi-
granih krogih rednega dela prvenstva od predvidenih dvaindvajsetih 
krogov. Ekipa Rika Ribnice je prepričljivo osvojila drugo mesto v dr-
žavnem prvenstvu in tako ponovila zgodovinski rezultat v samostoj-
ni Sloveniji. 

To je peta zaporedna uvrstitev ribniških rokometašev med dobitni-
ke medalj v minulih petih sezonah: 2015/16 – tretje mesto, 2016/17 
– tretje mesto, 2017/18 – drugo mesto, 2018/19 – tretje mesto in 
2019/20 – drugo mesto. Gre za izjemen niz, ki je ribniški rokomet 
utrdil v samem vrhu slovenskega rokometa. Rokometna »pravljica« 
v deželi suhe robe je postala rokometna »nadaljevanka«.

Da se v sezoni 2019/20 znova obeta nekaj velikega, je bilo moč 
slutiti že v jesenskem delu, ko je Ribnica v pripravljalnem obdobju 
suvereno osvojila Šilčev memorial, v prvem krogu kvalifi kacij pokala 
EHF brez težav izločila estonskega prvaka Pölva Serviti, v drugem 
krogu drago prodala kožo proti beloruskemu velikanu SKA Minsk, v 
državnem prvenstvu pa od prvega kroga začela odločno nabirati toč-
ke. Ekipa se je že zelo zgodaj utrdila na drugem mestu prvenstvene 
lestvice, tik za Celjani, in tako je ostalo tudi na koncu. Pred prekini-
tvijo rednega dela je zaostanek za Celjem znašal šest točk, prednost v 
primerjavi z zasledovalci iz Trebnjega in Velenja prav tako šest točk, 
v končnici težko dosegljivih, še posebej, ker forma ni pojenjala. Same 
končnice smo se iskreno veselili. Žal so se športne dvorane v Slove-
niji zaprle dva dni pred zadnjim krogom, ko bi v Ribnici gostovala 
ekipa Krke iz Novega mesta. Verjamemo, da bi točke ostale doma 
in bi govorili o točkovno najuspešnejšem rednem delu prvenstva v 
zgodovini. Gledalcem bo prav gotovo ostal v lepem spominu izjemen 

zadetek Rista Vujačića za zmago proti Trebnjemu z devetih metrov 
po izteku igralnega časa v neposrednem televizijskem prenosu na 
SLO 2 iz ŠC Ribnica. Letos velikega skalpa Celja ni bilo, še ena prilo-
žnost v končnici je splavala po »koroni«, so pa fantje poleg Celja (dva 
poraza) in Velenja (en poraz) ostalim v ligi oddali zgolj eno točko 
na tradicionalno težkem gostovanju v Škofj i Loki. Športni mediji so 
ob tem remiju pisali o spodrsljaju Ribnice, kar samo potrjuje, da iz 
leta v leto kotiramo višje, vedno manj je tekem, kjer ne veljamo za 
favorita, po drugi strani pa so tekme s Celjani dobile status derbija. 
Izjemne pohvale za Ribnico, še nekaj let nazaj je bilo to v rokometnih 
krogih nepredstavljivo. Celje je znova postalo državni prvak, in to 
zasluženo. Glede na fi nančna sredstva in igralsko zasedbo jim ostali 
prvoligaši težko pariramo, lahko računamo zgolj na kakšne posamič-
ne spodrsljaje, kaj več pa je realno težko pričakovati.

Je kakšna razlika med osvojenim drugim mestom letos in tistim v 
sezoni 2017/18? Sam bi brez kančka razmišljanja izbral letošnji dose-
žek, čeprav je bilo prvenstvo okrnjeno za končnico. Zakaj? Ker je eki-
po od začetka sezone vodil domači trener Damjan Škaper. Dokazal 
je to, kar trdim že vrsto let: da je ribniška rokometna sredina urejena, 
fi nančno stabilna, ambiciozna, s spoštovanja vredno igralsko zased-
bo. Nikoli nisem dvomil, da jo do medalje lahko popelje tudi domači 
strokovnjak. Želje so se mi uresničile in ponovil bom besede, izre-
čene v Rešetu junija 2019: imeti na klopi domačega strokovnjaka je 
privilegij. Letos lahko dodam: imeti na klopi domačega strokovnjaka 
s srebrno medaljo okoli vratu je zlata vredno.

Kako kaže v prihodnje? Igralska zasedba za sezono 2020/21 je bila 
več ali manj sestavljena že v zimskem času, veliko pred izbruhom 

Rokometaši ponovili zgodovinski uspeh

Ekipa RD Riko Ribnica

V naletu
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Čakajoč na rokomet
Kot vsi športni dogodki je tudi prva ma-

džarska rokometna liga prekinjena. Nik He-
nigman, levi zunanji igralec pri madžarskem 
prvoligašu Mol Pick Szegetu, se je predčasno 
vrnil domov v Rakitnico, dokler ne dobi ze-
lene luči za nadaljevanje tekmovanj. 

Nikova ekipa vseskozi kotira na vrhu ma-
džarske lige skupaj z ekipo iz Veszprema. 
Pred prekinitvijo tekmovanj so za eno točko 
zaostajali. »Liga se je končala brez zmagoval-
ca in ta sezona je neregularna«, pravi Nik. V 
nemški in francoski ligi so dobili zmagoval-
ca, na Madžarskem pa ne, ker vse ekipe niso 
odigrale enakega števila tekem.

Situacija v Ligi prvakov pa je malce dru-
gačna. Mol Pick Szeget je zasedal tretje me-
sto v skupini in zaostajal samo za eno toč-
ko za Pariz Saint Germainom. Ko je konec 
aprila Nik prišel domov, so iz Lige prvakov 
sporočili, da se bodo tekme nadaljevale de-
cembra, čez nekaj dni pa je padla odločitev, 
da ligo nadaljujeta samo prvi dve ekipi iz 
skupine. »To se mi ne zdi pošteno, morali bi 
odpovedati vse ali pa nič.«

Aprila letos bi morala slovenska rokome-
tna reprezentanca začeti s kvalifi kacijami za 

metne lige so bile že prekinjene, ko smo mi 
še kar igrali, na koncu sicer brez gledalcev.« 
Zadnji običajni trening so opravili v petek, 
13. 3., na dan, ko so pri nas že bili v velja-
vi tako imenovani korona ukrepi. Po dveh 
dneh so igralci dobili navodila, naj se držijo 
bolj doma, v trgovino pa naj gredo le, če je 
nujno, medtem ko je življenje tam še vedno 
potekalo po ustaljenih navadah in se jim je 
»nova realnost« zgodila kakšna dva tedna za 
nami. Vse rokometaše v ekipi so testirali za 
Covid-19 in vsi so bili negativni. Nik pravi, 
da na mejnem prehodu, ko se je vračal do-
mov, ni bil deležen dodatnih testiranj in mu 
ni bilo treba v karanteno.

Kako pa je zdaj s treningi doma, na izre-
dnih počitnicah? Navodila kondicijskega 
trenerja za prvi mesec so bolj v stilu rekre-
acijskega teka in kolesarjenja. Dva meseca 
pred sezono, ki naj bi se začela 25. 7., bodo 
treningi intenzivnejši.

Niku Henigmanu, enemu izmed boljših 
»izvoznih artiklov« iz Ribnice, želimo uspe-
šna in skorajšnja tekmovanja na vseh ravneh 
vrhunskega rokometa.

Sašo Hočevar

olimpijske igre v Tokiu, a se je vse prestavilo 
za eno leto. Na svetovno prvenstvo v Egipt 
naslednjega januarja pa so našo reprezen-
tanco že uvrstili brez kvalifi kacij.

Ko so pri nas začeli zaostrovati ukrepe za-
radi koronavirusa, je na Madžarskem življe-
nje teklo kot običajno. »Vse evropske roko-

epidemije. Ekipo zagotovo zapuščajo desni zunanji Risto Vujačić, 
krožni napadalec David Kovačič in srednji zunanji Miha Tomšič. Na 
položaj krožnega napadalca prihaja Aleksander Atanasov iz Kočevja 
(letnik 1995), ki je pred leti že igral v Ribnici za mladinsko ekipo in 
občasno člansko, nato je svojo športno pot nadaljeval v Slovanu, kjer 
je nabiral izkušnje v 1. B ligi, letos pa ima za sabo izjemno prvoli-
gaško sezono v Škofj i Loki. Veseli nas, da smo na položaju desnega 
zunanjega uspeli najti zelo kakovostno zamenjavo za Rista Vujačića, 
a na željo igralca ime za zdaj ostaja skrivnost. Vsekakor pa se bo ekipi 
pridružilo nekaj mladih fantov iz mladinske ekipe. 

Seveda je veliko neznank za jesen povezanih z večkrat omenje-
no epidemijo. Športne dvorane so postale hiše strahov, mladina je 
prikrajšana za športna udejstvovanja, gledalci za napete prvoligaške 
tekme. Vprašanj je več kot odgovorov. Ali bo možno prvega avgusta 
nemoteno začeti s pripravami na novo sezono, vključno z igranjem 
prijateljskih tekem, ali se bo prvenstvo začelo kot običajno v začetku 
septembra, ali bodo na tekmah lahko prisotni gledalci, kaj se bo zgo-
dilo v primeru pojava okužbe igralca ali osebja znotraj ekipe, kaj v 
primeru pojava lokalnih žarišč v občinah, v najslabšem primeru po-
java drugega vala epidemije, ki bi znova ohromil državo? Prav gotovo 
je umestno vprašanje, kakšne posledice bo kriza pustila na gospo-
darstvu, od katerega je ribniški rokomet popolnoma odvisen. Poraja 
se vprašanje udejstvovanja v evropskih pokalih, kjer jeseni prihaja 
do velikih sprememb. Liga prvakov se krči, evropska liga EHF liga 
(nekdanji pokal EHF) postaja neke vrste spodnji dom lige prvakov, 
razširjen za številne klube iz najmočnejših rokometnih lig. Pogoji za 
igranje v evropski ligi EHF, kamor se je z osvojitvijo drugega mesta 
uvrstila Ribnica, so se dodatno zaostrili. Ostaja še tretji rang tekmo-
vanja, evropski pokal EHF (nekdanji pokal Challenge). Odločitev bo 
treba sprejeti v mesecu juniju. Lahko bi dodal še kaj, a pustimo času 
čas, ostanimo pozitivni, optimistični.

Prav je, da na koncu še enkrat čestitamo igralcem, trenerjem in 
tehničnemu osebju članske ekipe za izjemno sezono. Iskreno se za-
hvaljujemo vsem gledalcem, ki so v velikem številu prihajali v Špor-
tni center Ribnica, še posebej navijaški skupini Ribn'čan, ki je naše 
fante bodrila tako doma kot na gostovanjih. Na koncu še velika za-
hvala sponzorjem za fi nančno pomoč, brez katere bi bili vsi minuli 
dosežki nedosegljivi.

Živimo v upanju, da se bo življenje slej ko prej vrnilo v ustaljen 
ritem. V društvu smo pripravljeni na nove izzive, nova dokazovanja. 
Športniki veliko raje za mikrofonom poslušamo reporterja kot pa 
vladnega govorca!

Marko Obrstar, 
predsednik RD Riko Ribnica
Foto arhiv RD Riko Ribnica

Trener domačih Damjan Škaper.
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Mojca Zobec zmagala na natečaju Plakat miru 
»Mir je pomembna vrednota in mi pomeni zelo veliko. Mir naj-

dem v lepotah narave.« Te misli nagrajenke Mojce Zobec in še mno-
ge druge so 7. marca odmevale v Narodnem domu v Mariboru, kjer 
sta potekali razstava in podelitev nagrad likovnega natečaja Plakat 
miru 2020. Letos na temo Pot miru.

Tudi letos je Lions klub Ribnica mlade ustvarjalce na OŠ dr. Franceta 
Prešerna povabil k sodelovanju na 32. mednarodnem natečaju Plakat 
miru. V akciji vsako leto sodeluje približno 300.000 otrok iz 210 držav. 
Letos je sodelovalo 121 šol in skupno 1.500 otrok iz Slovenije. Vsako li-
kovno delo strokovna žirija ocenjuje glede na izvirnost, umetniški slog 
in tehniko ter glede na izražanje razpisane teme. Med vsemi likovnimi 
deli je prvo mesto v državi osvojila nadarjena učenka MOJCA ZO-
BEC. S svojim plakatom nam Mojca sporoča mirovno sporočilo, kako 
bi morali živeti, kakšen je svet pisanih barv in veselja, kakšna je njena 
pot miru, ki se je skozi upodobljeni mir v naravi dotaknila naših src. 
Njeno sporočilo potuje v Ameriko na svetovni izbor.

Mir ni nekaj samoumevnega, zagotovljenega, in prav likovno 
ustvarjanje na temo miru daje ustvarjalcu in gledalcu priložnost in 
moč, da razmišlja o tem, kako mir doseči. Mojca je to pot dosegla. 
V svojem odličnem likovnem delu je izrazila željo po brezskrbnem, 
veselem, sproščenem in mirnem življenju v neokrnjeni naravi.

Mojci Zobec želimo ravno to ter veliko uspeha in miru na njeni 
ustvarjalni poti.

Vsem nam pa: ozavestimo Mojčino sporočilo in imejmo mir v 
sebi, najdimo mir v lepotah narave in hodimo še naprej po poti miru.

Mentorica: 
mag. Katarina Drobnič, prof. lik. um.Mojca Zobec z mentorico
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Karantena

Piše se leto 2020.
Že skoraj dva meseca v karanteni smo.
Oči in mami ne, saj služba kliče ju.
Mami v službi nepogrešljiva je, saj pomaga ljudem.

Jaz in sestra Ula 
pravila se drživa:
ostajava doma 
in virusa ne prenašava.

Na začetku mi bilo super je,
sedaj naveličala vsega sem se že.
Šola na daljavo mi ni tako super kot šola prava.
Če v šoli sem s prijatelji,
podružim se,
tako pa skoraj čisto sama s sabo preganjam se.

Veliko sestričen imam,
pa z nobeno se ne vidim, 
da z njo se poigram.
To zelo mi je težko,
a za zdravje je pač treba storiti tako.

Pika Marjanovič, 4. a 

Še vedno z roko v roki
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna zadnje mesece prav gotovo 

diha povsem drugače kot običajno. Nihče ni prav zares pričakoval, da 
bo šola s 13. marcem v resnici zaprla svoja vrata ter svoje učence in 
učitelje poslala domov. Vsekakor se je zdelo to nemogoče, saj je po-
dajanje znanja mladim temeljna dolžnost šole, prejemanje znanja pa 
temeljna pravica učencev, ki je ne smemo kratiti. Vendar pa je tokrat 
na prvo mesto stopilo zdravje ter obrnilo svet in z njim tudi Ribnico 
na glavo. Tako smo prav vsi dobili novo, drugačno življenje …

Čeprav v bistvu življenje šolarjev le ni tako drugačno. Drži, šolar-
ji imajo v času karantene gotovo več časa za svojo družino. Učenci 
si seveda lahko vsak dan privoščijo tudi malo daljše spanje in pole-
žavanje v postelji. Toda ko vstanejo, morajo v šolo. No, v nekoliko 
drugačno šolo. Takšno, ki ima svoje prostore kar doma. Učenci na 
šolski spletni strani vsak dan dobijo razlago nove snovi ter navodila 
za utrjevanje in reševanje različnih nalog. In ker v tej drugačni šoli ni 
učiteljev, učencem pri šolskem delu pomagajo tudi starši. 

Vendar čeprav učenci obiskujejo šolo na daljavo, jih učitelji lah-
ko pohvalimo, saj so izredno vestni in pridni. Poleg svojega šolskega 
dela v času osamitve so se tako na začetku maja spomnili tudi na 
stanovalce Doma starejših občanov Ribnica, za katere so napravili 
več kot 100 izdelkov. Te smo jim na način, primeren karanteni, tudi 
dostavili. Starostniki so namreč v času epidemije kot najbolj tvegana 
populacija strogo varovani v domu, celo brez obiskov svojih svojcev. 
Da bi kar najlažje premagali dolgčas, jim zdaj stene sob krasijo izdel-
ki naših učencev.

Vsekakor velja, da je korona 
spremenila svet in močno pre-
tresla naše navade, vseeno pa ni 
spremenila naših vrednot. Še ve-
dno mislimo drug na drugega in 
si pomagamo, kot si pač lahko. 
Vesela sem, da lahko stanovalcem 
Doma starejših občanov Ribnica 
rečem, da učenci ribniške razre-
dne stopnje mislijo nanje.

  
Ostanimo z roko v roki, če-

prav za zdaj le v mislih.
Katja Rus
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Krajevna skupnost Dolenja vas, »Lončarija«, se predstavi

Krajevna skupnost (KS) Dolenja vas, poznana tudi kot »Lončarija«, 

je z dobrimi 1800 prebivalci druga največja KS v ribniški občini. 
V obdobju po drugi svetovni vojni je ome-

njeno območje doletelo kar nekaj upravnih 
sprememb. Dandanes morda marsikomu 
nepoznan podatek, a »Lončarija«  je bila vse 
do ukinitve leta 1958 tudi samostojna obči-
na. Zaradi utrjevanja krajevne samouprave 
so bile sprva po letu 1962 ustanovljene štiri 
KS: Dolenja vas, Prigorica, Rakitnica in Gr-
čarice, ki so bile leta 1975 nato združene v 
KS Dolenja vas, kot jo poznamo danes.

KS vodi svet, ki je neposredno izvoljen na 
volitvah in ima mandat za štiri leta. V obdo-
bju 2018–2022 svet sestavljamo štirje člani: 
predsednica Breda Lovšin, podpredsednik 
Žan Pogorelec ter člana Feliks Podgorelec 
in Janja Pogorelec. Novoizvoljeni člani smo 
k sodelovanju povabili predstavnike vaških 
odborov, s katerimi skupaj rešujemo proble-
matiko posamezne vasi. Pri iskanju rešitev in 
možnosti sta nam v veliko pomoč tudi oba 
svetnika iz naše KS, Simon Starc in Klavdija 
Vidervol Sinanovič. 

Financiranje poteka iz občinskega prora-
čuna, ki nam vsako leto nameni določena 
sredstva. Želeli bi, da bi bilo teh sredstev več, 
saj ne moremo pokriti vseh potreb, čeprav se 
trudimo, da z danimi sredstvi ravnamo go-
spodarno. Prva večja investicija v letu 2019 
je bila asfaltiranje parkirnega prostora pred 
gasilskim domom v Rakitnici, in sicer kot 
podpora PGD Rakitnica, ki je tedaj prazno-
valo stoletnico obstoja. Poleg omenjenega 
sta bili v Rakitnici in Gabrju postavljeni dve 

dodatni luči, v Grčaricah pa so se obnovile 
stopnice ob vodnjaku pri igrišču. Že več let 
je želja vaščanov Dolenje vasi in Prigorice, 
da se postavijo luči ob poti, ki vodi na hrib 
proti kapelici sv. Terezije. Projekt je že v fazi 
izvedbe in bo kmalu tudi realiziran. Pot, ki 
povezuje hrib (cerkev) in Prigorico, bo tako 
postala prijetnejša tudi v večernih urah. V 
načrtu imamo še ponovno postavitev mostu 
v Obrhu, pri čemer seveda računamo na po-
moč Občine Ribnica, saj obseg te investicije 
presega naše fi nančne zmožnosti. S posta-
vitvijo mosta bi bila končno vzpostavljena 
sprehajalna pot, ki bi povezala in približala 
vasi Rakitnica, Kot pri Rakitnici in Blate. 

Poleg omenjenega vidim KS tudi v vlogi 
povezovalca družabnega življenja v »Lonča-
riji«. Krajani poleg investicij, ki nam olajša-
jo vsakodnevno življenje, potrebujemo tudi 
priložnosti za sprostitev in zabavo. Tako v 
preteklem letu vseh sil nismo usmerili samo 
v realizacijo infrastrukturnih projektov, 
temveč smo veliko časa namenili tudi vzpo-
stavljanju vezi med sokrajani.  Največji pro-
jekt v lanskem letu je bil zagotovo organiza-
cija praznika KS Dolenja vas, ki se je začel s 
pohodom na Okamnele svate, nadaljeval pa 
z druženjem pred dvorano DC 16. Pri izved-
bi tega dogodka je sodelovala širša skupnost, 
in sicer ŠTD Lončar, učiteljice in učenci POŠ 
Dolenja vas, gasilci, skavti in krajanke s svo-

jimi prispevki v obliki jedi iz krompirja in 
peciva. Prireditev je uspela nad vsemi priča-
kovanji in resnično si želimo, da bi ta oblika 
druženja postala tradicionalna. Poleg ome-
njenega smo v dvorani DC 16 organizirali 
tudi plesni tečaj pod vodstvom izkušenega 
plesnega učitelja Aljoše Košoroka. Odziv je 
presegel vsa pričakovanja, pokazalo se je, da 
si ljudje tovrstnih druženj želijo, zato imamo 
v načrtu organizirati tečaj, ki bi bil namenjen 
tudi mlajšim krajanom. 

Ker je obveščanje danes postalo izjemno 
pomembno za združevanje, smo za lažjo ko-
munikacijo pred časom vzpostavili svoj pro-
fi l na družbenem omrežju Facebook.  Glede 
na izjemen odziv sokrajanov smo prepriča-
ni, da je bil narejen korak v pravo smer. 

Kot zadnje bi izpostavila še naslednje: za-
vedamo se, kako pomembna za negovanje 
identitete kraja je ohranitev dediščine naših 
prednikov. Iz tega razloga smo si člani sveta 
KS kot eno prvih nalog zadali preureditev 
pisarne in ureditev arhiva, ki je bil v pred-
prostoru pisarne KS. »Lončarija«, kot pogo-
sto imenujemo našo skupnost, ima namreč 
bogato zgodovino, zato si zasluži, da se pisni 
viri uredijo in ohranijo zanamcem. 

Breda Lovšin
predsednica KS Dolenja vas

Druženje po pohodu.

Urejanje arhiva



28 REŠETO  MAJ 2020

Jernej Kožar in njegov avtomobil »Naš« ali »Ciganka« 
iz leta 1948

Razvoj avtomobilizma v Sloveniji je pote-
kal v drugi polovici dvajsetega stoletja najprej 
izolirano in nato dokaj skladno s svetovni-
mi razmerami. Neposredno po vojni in še 
v poznih petdesetih letih so bila maloštevil-
na motorna vozila predvojne izdelave ali pa 
vojaška in zaplenjena v minuli vojni ter so 
bila večinoma potrebna manjših in večjih 
popravil ter stalnega vzdrževanja. Tem so se 
najprej pridružila vozila iz ameriške pomoči, 
med katerimi so prevladovale velike limuzi-
ne (prišle naj bi namesto pšenice, zato so jih 
priljubljeno imenovali »pšeničniki«). Ostala 
so v državni lasti, in to je pomenilo, da so jih 
uporabljali tudi posamezniki za osebni pre-
voz, če so le bili na dovolj visokih položajih. 
Dokler se je politični režim dosledno zgledo-
val po sovjetskem kolektivizmu, je prepreče-
val razmah posamičnega avtomobilizma »po 
kapitalističnih vzgledih« in se bolj zavzemal 
za razvoj avtobusnega prometa. Pomanjkanje 
avtobusov so na začetku nadomeščali kar s 
tovornjaki, opremljenimi s klopmi, če so bili 
pokriti s ponjavo, je bilo to že razkošje.

Vendar pa želja ljudi, da bi imeli svoje vo-
zilo, ni ustavila pred temi omejitvami, zato 
so iznajdljivi posamezniki najprej brskali po 
avtomobilskih odpadih in skušali sestaviti kaj 
delujočega, na naslednji stopnji pa so začeli 
vozila izdelovati kar sami. Tako so nastajale iz 
različnih motornih in nekaterih drugih avto-
mobilskih in tem podobnih delov in karoserij 
zanimive in domiselne sestavljenke. Eden iz-
med takšnih posameznikov, ki se je preizkusil 
v tem in s tem izpeljal osebni podvig, je bil naš 
rojak Jernej Kožar iz Hrovače pri Ribnici, ki je 
izdelal osebno vozilo z imenom »Naš«.

Najuspešnejši avtomobil je v letih 1947–
1948 tako zasnoval in izdelal Jernej Kožar 
(1907, Hrovača pri Ribnici – 1961, Ljublja-
na), pred vojno ključavničar in avtomehanik 

134 centimetrov visoko, višina od tal je zna-
šala 22 centimetrov; pripravljen za vožnjo je 
tehtal 1050 kilogramov. S štirivaljnim, zračno 
hlajenim boksarskim motorjem z delovno po-
vršino 1,256 litra in zmogljivostjo 23 konjskih 
moči, nameščenim spredaj, in s štiristopenj-
skim menjalnikom ter pogonom na zadnji ko-
lesi je za 100 kilometrov porabil 11 litrov ben-
cina in dosegal hitrost 110 kilometrov na uro.

Konstruktorja in izdelovalca so vodila 
naslednja načela: 1. konstrukcija naj bo čim 
preprostejša, 2. vzdržljivost naj bo čim večja, 
3. vozilo naj bo primerno za izdelavo v doma-
čih tovarnah (dogovarjal se je s Tovarno av-
tomobilov v Mariboru), 4. k dobrim voznim 
lastnostim naj bi pripomogla idealna obteži-
tev po osi, 5. težišče naj bo nizko, 6. kljub pre-
prostosti naj bi bila zagotovljena zadovoljiva 
udobnost, 7. vozilo naj bo uporabno tudi na 
slabih cestah, 8. celotna izpeljava naj bo kar 
se da špartanska, 9. vzdrževanje naj ne bo 
zahtevno, 10. vozilo naj bo uporabno vse leto, 

Na dirki na Lovčen - leta 1949
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Na dirki na Lovčen - leta 1949

NAŠ iz leta 1948. Po fotografi ji iz družinskega arhiva.

ter prevoznik in taksist v Ribnici, kjer je tudi 
prodajal avtomobile DKW, ob koncu vojne 
poveljnik avtošole pri glavnem štabu par-
tizanskih odredov Slovenije, po vojni pa je 
služboval kot strokovnjak za promet v raznih 
ustanovah in podjetjih ter predsedoval repu-
bliški športni komisiji pri Avto-moto zvezi.

Leta 1947 je kupil na odpadu v Ajdovščini 
podvozje in motor lahkega vojaškega tran-
sportnega vozila Tatra. Po obnovi teh delov je 
nameraval izdelati zaprt športni avtomobil, a 
je nastal kabriolet z zložljivo platneno streho. 
Razvojno posebno napredna je bila samono-
sna karoserija z vklopljenimi blatniki. Klepar-
ska dela je opravil Lovro Osredkar, ki so ga 
prijatelji zaradi sposobnosti, s katerimi se je 
uveljavil tudi kot karoserist pri Avtomontaži, 
imenovali »pločevinasti krojač«, avtoličarska 
in tapetniška dela pa Škander. Avtomobil, ki 
so ga uradno imenovali »Naš«, ljubkovalno 
pa »Ciganka«, je bil dolg 410 centimetrov, 
širok 172 centimetrov, najvišja točka je bila 
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zato je treba poskrbeti tudi za dobro ogreva-
nje, 11. zračni upor naj bom čim manjši.

Avtomobil, ki so ga registrirali 18. aprila 
1948 (tedaj je dobil številko S-889, pozneje 
pa 2000), je izpolnil skoraj vsa pričakovanja. 
Razstavljali so ga v Beogradu, z njim se je 
vozil maršal Tito, prejel je priznanje Ljudske 
tehnike (1948), doživel precej zapisov in sli-
kovnih prikazov v časnikih in revijah. Kožar, 
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Notranjost, od vsega se je ohranil le njegov volan.

ne Gore na Hrvaškem, kjer je Kožarjev »Naš« 
končno postal mit in izginil v kupu odpadkov. 
Ostajajo samo še spomini: fotografi je in ne-
kaj dokumentov (le njegov volan), ki puščajo 
malce sladek okus ob misli, da je bilo konec 
štiridesetih let prejšnjega stoletja v Sloveniji 
vozilo z napredno obliko, mehkimi elegan-
tnimi linijami, dobrimi zmogljivostmi in 
veliko oglaševanja. Morda bi lahko tekmoval 
s Farinovimi kreacijami? Morda bi bil lansi-
ran za serijsko proizvodnjo ali bi navduševal 
v dirki zunaj jugoslovanskih meja. Ljudje bi 
lahko pritegnili oči med drugimi razstavnimi 
predmeti Tehničnega muzeja Slovenije. Ali 
bi ljubitelji sodobnih zgodovinskih vozil po-
stavili nesmiselne hipoteze o tem in mahali s 
certifi kati? Nikoli ne bomo vedeli.

Vse, kar bomo kdaj vedeli, je to, da je nekoč 
Jernej Kožar iz Hrovače pri Ribnici imel vizi-
jo in pogum, da svoje sanje postavi na takrat 
prašne slovenske ceste. Dokazal je, da človek 
lahko spremeni mit v resničnost, tudi če ne 
živi v državi z močno avtomobilsko industrijo 
in brez podpore celotne ekipe perspektivnih 
inženirjev in kupa denarja.

Peter Lesar, zbiratelj, 030 996 225
Vir: knjiga 100 let avtomobilizma na 

Slovenskem, Sandi Sitar in internetni vir
Fotografi je: knjižno gradivo in internetni vir

TD Grmada ne počiva
odpovemo tudi prvomajsko prireditev Po 
nagelj na Grmado.

Vendar smo se tik pred zdajci spomnili, 
da kljub vsemu lahko izvedemo prireditev 
Po nagelj na Grmado. Malo drugače, seve-
da z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. 
Postavili smo mizico z nageljni. Obiskovalci 
sicer niso dobili tradicionalnega golaža, so si 
pa lahko na praznični dan, 1. maja, sami po-
stregli z rdečim nageljnom. Tudi vreme nam 
je bilo naklonjeno in upamo, da smo obisko-
valcem s to preprosto gesto vsaj malo polep-
šali dan. Kljub skromnemu oglaševanju nas 
je ta dan obiskalo precej pohodnikov, saj so 
ravnokar sprostili omejitev gibanja med ob-
činami. Prejeli smo same pozitivne odzive in 
razdelili vse nageljne.

V soboto, 9. maja, smo se zbrali pred ga-
silskim domom in si razdelili rokavice in 
vrečke. Razdelili smo se v skupine po ma-
ksimalno 4 osebe ter se z upoštevanjem 
predpisov in zaščitnih ukrepov odpravili po 
vaških poteh. Smeti smo pobirali na poti do 
Ortneka, pokopališča, Škrajneka in Grmade. 
Nabrali nismo veliko smeti, kar je pohvalno. 
Razloge gre verjetno iskati v boljši ekološki 

ozaveščenosti prebivalcev, pa tudi v dejstvu, 
da je bilo zaradi epidemije omejeno gibanje 
med občinami in se je posledično po Velikih 
Poljanah sprehajalo manj turistov. Seveda pa 
tudi izven organiziranih akcij veliko vašča-
nov na sprehodu nabere kakšno vrečko sme-
ti in tako pripomore k čistejšemu okolju, za 
kar se jim zahvaljujemo.

Zaključili smo tudi z iskanjem najemnika v 
domu na Grmadi. Med prijavljenimi kandidati 
smo izbrali domačina, Gašperja Kržeta. Vsako 
soboto in nedeljo vas vabimo, da obiščete Gr-
mado in se prepričate o osveženi ponudbi.

Že v prejšnjem Rešetu smo vas pozvali, da 
razmislite o morebitnih zanimivih zgodbah, 
povezanih z Grmado. Letos bi namreč radi ob 
obletnicah (65 let društva, 60 let doma in 10 
let folklore) predstavili zgodbe, ki jih je Gr-
mada pisala skozi vsa ta leta. Še vedno velja: 
če se spomnite česa zanimivega, povezanega 
z Grmado, nam to sporočite na tdgrmada@
gmail.com. Zbiramo tudi stare slike in ostalo 
gradivo. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Anita Andolšek
Foto: D. Hribšek, A. Andolšek

Letos nam je virus Covid-19 pošteno pre-
križal načrte. Začelo se je že v marcu, ko smo 
morali prestaviti občni zbor, pa tudi aprilsko 
čistilno akcijo. Ustavili smo načrtovanje tra-
dicionalnega kresovanja in se odločili, da 

ki je bil tudi dirkač, je zmagal z njim na III. 
jugoslovanskem državnem prvenstvu na dirki 
na Lovčenu v Črni gori (7. avgusta 1949). Vo-
zilo je vzdržalo svojevrsten trdnostni preiz-
kus: z njim se je nekoč peljalo osemnajst ljudi.

Slava je z leti hitro zbledela. Avtomobil je 
postal zastarel, tudi za svojega konstruktorja, 
in je posledično zamenjal več lastnikov. Nje-
gov zadnji lastnik je bil Josip Klobučar iz Rav-
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Spomini na dogodke so v času »korone« še bolj oživeli
Zbiram in pripravljam gradivo za izdajo Zbornika o delovanju 

Društva podeželskih žena čez celih dvajset let in spomini ob gleda-
nju naših slikovnih albumov so zopet  oživeli … Priznati moram, da 
sem na nekatere dogodke že kar malo pozabila. Kaj vse smo počele, 
koliko lepega doživele, koliko krajev obiskale in koliko poznanstev 
in prijateljstev sklenile skozi to naše obdobje. Spominjam se, kako so 
bili prisrčni in veseli naši prvi pohodi, ko smo bile še mlade, zagnane 
in polne idej … 

Na sestanku upravnega odbora smo sklenile, da se poleg drugih 
udejstvovanj morda poskusimo tudi v pohodništvu. Naš prvi pohod 
je bil leta 2002, ko smo jo prvega maja ucvrle na Travno Goro. Zbor 
je bil pri Novi Štift i in po zaužitvi prvih pečenih dobrot in dobre 
kapljice iz nahrbtnikov smo se skupaj s članicami in nekaterimi dru-
žinskimi člani veselo podale na našo najbližjo planinsko točko na 
Travni Gori. Tam smo bili lepo sprejeti od takratnega najemnika 
doma, ki nam je po naročilu pripravil odlično planinsko pojedino. 
Kar žalostne smo, ko danes ta prijetni dom sameva in propada vsem 
nam na očeh. Le kaj bi rekli naši mojstri, ko so ta dom udarniško 
postavili in vzdrževali dolga leta? Le kaj si mislijo vsi nekdanji na-
jemniki, ki so po svojih močeh vlagali v to nekoč čudovito stavbo, 
ki je pohodnikom in veselim družbam dajala občutek domačnosti 
in sprejetosti? Upamo, da se najde kdo, ki bo preprečil propad tega 
planinskega objekta. 

Tudi pohod od Ortneka na Grmado, prav tako na prvi maj v letu 
2003, je bil nepozaben. Posebno doživet je bil pohod na Šmarno 
goro, ko smo se s svojimi prevozi v jutranjih urah odpravili do Tacna, 
potem pa peš mahnili na Šmarno goro. Do solz smo se nasmejali, ko 
so nekateri mislili, da nebeško diši tudi naša ribniška lesena klobasa. 
Razigrani in veseli smo se na poti proti domu ustavili še na Trubar-
jevi domačiji, pot pa nas je zanesla tudi na Turistično domačijo na 
Riglju, kjer smo si ogledali pašnike z damjaki.

Na Sveto Ano smo se povzpele večkrat, a najbolj se nam je vtisnil v 
spomin tisti prvi pohod v letu 2005, ko smo se udeležile tudi prosla-
ve ob spomeniku padlim borcem, pohod pa zaključile v planinskem 
domu na Sveti Ani.

Na povabilo naših prijateljev iz Turističnega društva Ig smo se 
udeležile tudi tradicionalnega pohoda na Krim. Prijateljica Darja in 
zakonca Glavan so se posebno potrudili, da nam je dan v prijetni 
družbi ostal v nepozabnem spominu.

Naša poznanstva, ki smo jih pridobile na Turističnih sejmih na 
Gospodarskem razstavišču, kjer smo sodelovale in predstavljale rib-
niško dolino tudi podeželske žene in pevke Vesele Ribnčanke, so ob-
rodila sadove. Tako smo bile večkrat povabljene na razne prireditve 
širom Slovenije. Nepozabna in doživeta sta bila pohoda po Sromelj-
skih poteh vina in sonca. Tja smo se odpravili kar dvakrat, enkrat s 
kombijem, drugič pa kar z avtobusom, saj smo imele pevke na koncu 
pohoda tudi pevski nastop.

Naša prijateljstva so segala tudi na Hrvaško, kamor nas je pred-
sednica Turističnega društva Trbuhovica Milka Ožbolt povabila na 
pohod po zeliščni poti v Prezidu. Kaj naj rečem? Bilo je poučno in 
veselo ter naporno, saj so nas na večjih mestih gostili s svojimi naj-
ljubšimi jedmi in pecivi. Še dobro, da je bila pot naporna in smo vse 
kalorije sproti pokurile.

Še mnogo je bilo takih manjših in krajših pohodov, ki se jih rade 
spominjamo. Želimo si, da bi obdobje korone čim prej izzvenelo, in 
obljubim lahko, da bomo s pohodi nadaljevale, pa čeprav samo po 
čudovitih stezah ribniške doline in njene okolice. 

Marinka Vesel, predsednica DPŽ Ribnica
Foto: Arhiv DPŽ Ribnica

Tik pred domom na Grmadi

Pohod na Krim-sprejem

Podeželke na vrhu Krima, 1.5.2008

Po pohodu pa Sromeljskih poteh vina in sonca še nastop Veselih Ribnčank

m e d  v e l i k o  i n  m a l o
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So ledeni možje mit ali resnica?
Vsako leto od 12. do 14. maja godujejo 

ledeni možje, ki jim dan kasneje sledi še po-
scana Zofk a. Dolga stoletja so bili ti svetniki 
glavni »krivci« za mrzlo in deževno vreme, 
ki se lahko še pojavi v maju. 

Letos ledeni možje za razliko od lani, ko 
smo marsikje izmerili celo najnižje majske 
temperature v zadnjih štiridesetih letih, niso 
upravičili svojega slovesa. Na Ribniškem je 
bil mrzel le Pankracij, medtem ko sta nam 
Servacij in Bonifacij prinesla občutno višje 
temperature. Na Ribniškem se je 14. maja 
ogrelo do 23, v Beli krajini in Posavju pa celo 
do 27 stopinj Celzija. 

V zadnjih enajstih letih so nam ti trije sve-
tniki poleg lanskega leta za ta čas nezaželene 
pojave (mraz in sneg) prinesli le še leta 2012. 
Takrat smo sicer na god svetega Pankracija 
imeli povsem poletne razmere s temperatu-
rami nad 30 stopinj Celzija, naslednje jutro, 
na god svetega Servacija, pa je sledila zelo 
izrazita ohladitev. Na Ribniškem je za krajši 
čas celo snežilo, a na srečo se temperatura ni 
spustila pod ničlo, tako da večjih posledic na 
naravo sneženje ni imelo. 

Precej pogosteje kot s hladom so nas lede-
ni možje razvajali s soncem in visokimi tem-
peraturami. V vremenskem arhivu Agencije 
za okolje najdemo celo dogodek, ko je Slove-
nijo ravno v času ledenih mož zajel vročinski 
val. To se je zgodilo leta 1969. Zakaj potem 
Pankraciju, Servaciju in Bonifaciju sploh 
pravimo ledeni možje?

Najverjetnejša razlaga je ta, da ravno sre-
dina maja predstavlja nekakšno ločnico, ko 
lahko po nižinah še beležimo negativne tem-
perature. Včasih, ko podnebne spremembe 
še niso bile tako izrazite, je prav mraz v tem 
času povzročil največ škode. Po 15. maju pa 
možnosti za slano in pozebo v večjem delu 
Slovenije skorajda ni več. Seveda to ne velja 
za višje ležeča mrazišča, kot sta Babno Polje 
in Bloke, kjer se lahko temperatura pod ni-
člo spusti vse leto, tudi sredi poletja. 

Na Ribniškem se je letos malo pod ničlo 
nazadnje ohladilo 7. maja, a na srečo le za 
kratek čas. To je bil hkrati tudi edini dan z 
minusom v tem mesecu. Povsem drugače je 
bilo aprila, ki so ga zaznamovala celo najhla-
dnejša jutra po letu 2009, ko sem začel z re-
dnimi meteorološkimi meritvami v ribniški 
dolini. V celem mesecu se je temperatura 
pod ničlo spustila kar šestnajstkrat, aprila 
2015, ki je bil prav tako precej hladen, pa se 
je to zgodilo desetkrat. Na drugi strani nam 
april 2009 ni prinesel niti enega tako mrzle-
ga dneva.

Kakšno poletje bo sledilo pomladi, je zelo 
nehvaležno napovedati, saj so dolgoročne 

napovedi kljub siceršnjemu velikemu na-
predku meteorologije v zadnjih tridesetih 
letih še vedno zelo nezanesljive. Z veliko 
gotovostjo pa lahko rečemo, da bo poletje 
kot celota toplejše od dolgoletnega povpre-
čja  1981–2010, a taka so bila pravzaprav 
vsa poletja od leta 2015. Povsem možno je, 
da nas bo veliko pomanjkanje padavin, ki 
smo ga bili deležni v preteklih mesecih, po-
leti pripeljalo do tako imenovane pozitivne 
povratne zanke, kar se je v zadnjih dvajsetih 
letih pogosto zgodilo. Na neki stopnji se na-

Tabela: Temperature na vremenski postaji Prigorica v dneh, ko so godovali ledeni možje

Temperatura ob 
7.00

Temperatura ob 
15.00

Temperatura ob 
21.00

Pankracij (12. maj) 13,9 °C 6,9 °C 5,8 °C

Servacij (13. maj) 5,8 °C 20,5 °C 17,4 °C

Bonifacij (14. maj) 15,2 °C 23,1 °C 15,0 °C

mreč tla toliko izsušijo, da se tok vlage iz tal 
v ozračje močno zmanjša, to pa v poletnih 
mesecih preprečuje nastanek padavin, ploh 
in neviht. Zaradi izsušenih tal in rastja so 
vročinski valovi izrazitejši, kar stanje le še 
dodatno poslabša. Pozitivna povratna zanka 
nas tako vodi do začaranega kroga, ki se obi-
čajno prekine šele v septembru ali oktobru, 
ko nastopi jesensko deževje. A takrat je se-
veda za kmetijstvo že prepozno. 

Rok Nosan

v r e m e
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Kočevska proga
Čez nekaj mesecev, ko bodo dokončana 

dela na signalno-varnostnih napravah, ko 
bodo zmontirane zapornice na železniških 
prehodih, bo železniška proga Grosuplje–Ko-
čevje »odprta« tudi za potniški promet. To 
bo nedvomno pripomoglo k izboljšanju pre-
voznih možnosti in predvsem varnosti pro-
metnih povezav z Ljubljano. Upam, da bodo 
urniki voženj potniških vlakov dobro prilago-
jeni potrebam okolja in da bo sprejemljiv tudi 
potovalni čas. 

V obnovo tega skoraj 50-kilometrskega 
odseka železniške proge bo investiranih pri-
bližno 100 milijonov evrov oziroma približno 
deset proračunov Občine Ribnica ali pribli-
žno pet proračunov Občine Kočevje. Žal pa, 
kot kaže, še ne bo izvedena rekonstrukcija 
železniške postaje Grosuplje, saj jo je mini-
strstvo za infrastrukturo (za zdaj) izločilo iz 
obnove, kar bo vsekakor predstavljalo nepo-
trebno prometno oviro in povzročilo podalj-
ševanje potovalnega časa.

Ob tem je prav, da se spomnimo tudi zgo-
dovine oziroma tega, kako je sploh prišlo do 
odločitve, da se obnovi tudi proga Grosuplje–
Kočevje, ki je bila desetletja zaprta za potniški 
promet in je v bistvu imela le še status indu-
strijskega tira.

Ministrstvo za promet je junija 2006 po 
končanem usklajevanju med ministrstvi v 
skladu s koalicijskim protokolom posredo-
valo tedanjim koalicijskim poslanskim sku-
pinam SDS, NSi, SLS in DeSUS tako imeno-
vani poroštveni zakon za kredite za obnovo 
železnic. Vladni predlog zakona je zagotavljal 
poroštvo za kredite za posodobitve odsekov 
na glavnem železniškem križu države, torej 
odsekov na V. (Koper–Hodoš) in X. (Do-
bova– Jesenice) panevropskem koridorju. 
V tem zakonu »železničarskih drobnarij«, 
med katere je spadala tudi ta naša proga med 
Grosupljim in Kočevjem, ni bilo. Kot tedanji 
vodja koalicije v državnem zboru sem za 29. 
junij 2006 sklical koalicijski sestanek, ki sta se 
ga poleg nekaterih poslancev tedanje koalicije 
in predstavnikov ministrstev udeležila tudi 
tedanji minister za promet mag. Janez Božič 
in dr. Žiga Andoljšek z ministrstva za fi nance.

Na tem sestanku sva s tedanjim poslancem 
SDS Brankom Mariničem zahtevala, da se v 
zakon vnese tudi obnova železniške proge 
Grosuplje–Kočevje. Ob tem sem še opozoril, 
da povezava do Kočevja ni primerno urejena 
niti s cesto niti z železnico, da je v Ortneku 
zgrajeno skladišče naft nih derivatov s kapaci-
teto 120.000 ton, pri čemer je treba za obna-
vljanje zalog zagotoviti za 240.000 ton prevo-
znih kapacitet, za kar je potrebnih približno 
12.000 tovornjakov, pri čemer sem posebej 
poudaril, da železniška proga nima ustrezne 

nosilnosti, cesta pa tega dodatnega prometa 
ne zmore. Osnova za to mojo zahtevo je bil 
marca 2000 podpisan Dogovor o skupnem 
nastopu občin za ureditev prometnih poti – 
ceste G2 106 Škofl jica–Petrina in železniške 
proge Ljubljana–Grosuplje–Kočevje, ki sem 
ga tedaj spisal in ki ga je podpisalo vseh devet 
županov občin ob tem koridorju. Ta spora-
zum smo 14. marca 2000 poslali tedanjemu 
ministru za promet mag. Antonu Bergauerju, 
a šele leta 2006 se je ponudila priložnost, da 
smo »železniški« cilj dogovora sploh lahko 
začeli uveljavljati. 

Kar pet mesecev je še trajalo, da je tedanja 
Janševa vlada ta zakon z vključeno zahtevo iz 
junijskega koalicijskega sestanka poslala v dr-
žavni zbor, ki ga je na zahtevo vlade obravna-
val po nujnem postopku. Zakon je bil sprejet 
2. novembra 2006. V tem skoraj 100 milijard 
slovenskih tolarjev (približno 416 milijonov 
evrov) »težkem« zakonu je bilo za našo progo 
namenjenih nekaj več kot 3,1 milijarde sloven-
skih tolarjev sit (približno 13 milijonov evrov). 
Zakon je bil sprejet z dvainpetdesetimi glasovi 
ZA in petimi PROTI, poslanec Veber tedaj na 
glasovanju ni bil prisoten. Seveda ta sredstva 
niso zadoščala za celotno investicijo, potrebni 
so bili tudi drugi viri, a bila so dovolj, da se je 
sploh sprožil projekt obnove proge do Kočevja.  

Obnova proge se je začela leta 2008. Sicer 
traja že dolgo, celih dvanajst let, a ob tem je 
treba upoštevati, da so bila v tem obdobju 
tudi leta svetovne fi nančne krize, ki je moč-
no, tudi zaradi slabih oziroma neustreznih 
odzivov Pahorjeve vlade, zahtevala tudi reze 
v investicije, predvsem v tiste manj nujne. Ob 
tem je treba povedati, da sva se z nekdanjim 
kočevskim poslancem Jankom Vebrom zelo 
trudila, da obnova proge ne bi zastala, prav 
tako pa so bila za dokončanje proge ves čas 
zainteresirana tudi vodstva občin, prek kate-
rih poteka proga.

Zaradi predpisov in varnosti prometa je 
bilo treba izvesti tudi večje racionalizacije 
(zmanjšanja števila) prehodov prek žele-
zniške proge, za kar je bilo potrebnih veliko 
usklajevalnih sestankov lokalnih skupnosti s 
predstavniki ministrstva in železnic. Pri neka-
terih sem tudi sam aktivno sodeloval. Pri tem 
je treba poudariti, da so s svojimi fi nančnimi 
vložki morale sodelovati tudi občine. Upam 
pa, da se je z rešitvami v zadostni meri ustre-
glo tudi potrebam in željam prebivalcev.  

Naj za zaključek ponovim: 29. junija 2006 
je bil v moji pisarni v državnem zboru klju-
čen sestanek, na katerem se je odločilo o uso-
di naše železniške proge. Če tega tedaj ne bi 
dosegli in če zainteresirani poslanci pri tej od-
ločitvi ne bi tudi vztrajali, do obnove te proge 
sploh ne bi prišlo. 

Jože Tanko, poslanec 

»Bruha se mi od naših in vaših«
Tako pravi Miha Mazzini v svoji kolumni z 

zgornjim naslovom na Siol.NET dne 16. maja 
2020. Njegova diagnoza je, da je naša glavna 
bolezen z imenom »naši–vaši« tista, ki najbolj 
vpliva na življenje državljanov Slovenije. To je 
žal že dolgo res! In kakšna je terapija?

V SFRJ so nam vladali »edini napredni, 
naši«, ki so v imenu ljudstva najemali kredite, 
da sta ljudstvo in država lahko preživela. Ko 
režim SFRJ, »Tito po Titu zopet Tito«, ni več 
zmogel vračati niti letnih obresti najetih kre-
ditov in ni dobil novih kreditov, je SFRJ raz-
padla. Slovenija se je odcepila in osamosvojila 
ter uvedla kapitalistično-demokratično ure-
ditev. Mnoge potrebne nove zakone so »naši« 
strokovnjaki prava in ekonomije prepisali iz 
zakonov držav z dolgo tradicijo demokracije. 
Mnoge so slabo prevedli ali pa malo prikro-
jili naši mentaliteti in prevladujoči politiki. 
Mnogi jih niso prav dojeli. To velja zlasti za 
področje pristojnosti in odgovornosti ipd. 
Kdo pa je napisal zakone, ki ne ščitijo dovolj 
lastnine podjetij, posledica česar so tajkuni in 
bančna luknja, ki jo moramo sanirati vsi dav-
koplačevalci? Kdo je napisal zakone, ki ščitijo 
dolžnike, zatirajo pa upnike, kar je poguba za 
ekonomijo? Menda ne ljudstvo, temveč tisti 
naši strokovnjaki, ki so bili nekdaj zagovorni-
ki in uporabniki parole »Delu čast in oblast!«, 
še iz samoupravnega socializma. Tedaj je 
partija edina imela vedno zadnjo besedo in 
je odločala, kdo je odgovoren. Odgovornost 
za uspešnost ekonomije je težko sprejela in 
priznala, ker je partija bila po ustavi edina in 
vodilna stranka ter tako nedotakljiva. Kdo je 
napisal ustavo, pa se ve. Zaradi tega se je pri-
krojevalo in prikazovalo samo uspehe »naše« 
oblasti. Seveda ne vsi in ne vedno, a dovolj, da 
je delovno ljudstvo verjelo uspehom »naših«. 
Po potrebi so bili odgovorni in krivi drugi, ki 
so bili na primer: prikriti nasprotniki režima, 
disidenti ali pa »kapital«, zahodne države, zla-
sti ZDA, kar se še verjame. Samo samovšečni 
sami sebe opravičujejo in krivijo druge. Še 
vedno je naš »sovražnik« kapital, a nam naj-
bolj manjka prav kapitala. Ne znamo ga dovolj 
ustvariti za naše »upravičene eksistenčne po-
trebe«, ne za raziskave in za razvoj ekonomije. 
Naša oblast v službi ljudstva se zato zadolžuje 
v tujini, da je všečna volivcem in se ohrani na 
oblasti. Tako je  s svojimi privrženci prva pri 
tako napolnjenem proračunu. Ceni se pred-
vsem »iznajdljive«, ne glede na čigav račun. 
Tudi Tito je rekel: »Snadži se druže!« Standard 
nam je nedvomno porastel, je dober, ni ga 
primerjati s tistim izpred trideset let. A za-
dovoljni so, več ali manj, zaposleni v javnem 
sektorju in enako Desus, najmanj zadovoljni 
pa so zaposleni v realnem sektorju, v proizvo-
dnji in storitvah. Ti vzdržujejo oblast, politiko 
in ekonomijo, in sicer z nizkimi plačami in 
mizernimi pokojninami. Nimajo zaveznikov, 
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ne v stroki, ne v politiki, ne v medijih, daleč 
premalo tudi v javnosti. Glavni greh Slovenije 
je, da so »nekoč napredni še naprej »napredni, 
torej pravi«, in so zato po volji ljudstva tudi v 
samostojni Sloveniji skoraj ves čas na oblasti 
(80 % obdobja). Tako so lahko napredni poli-
tiki poskrbeli predvsem za njim lojalne napre-
dne menedžerje, največ za člane »Kučanovega 
FORUMA 21«, da so postali še lastniki podje-
tij brez lastnega vložka denarja, kar je po moje 
kraja stoletja, propad morale in odgovornosti. 
Brez tega pa ni perspektive države. Ker tudi 
»našim in naprednim» še vedno ni uspelo 
»pozdraviti ekonomije, ki so jo zgradili, se 
zgodi, da pridejo do oblasti naši, tisti ne(!) na-
predni«. Tem pa, kljub očitani jim avtokraciji 
in storjenim napakam, podobnim tistim, ki ji 
delajo tudi »naši napredni«, prav tako ne uspe 
veliko izboljšati ekonomije. Nezadovoljni de-
monstranti iz vrst »naprednih« takoj začnejo 
zmerjati »naše desne« z »Lopovi, lopovi!«, 
lahko celo obmetavati s kockami. Čuvarjev 
reda, pravosodja in tožilstva, pa to posebno 
ne moti, kar kaže epilog »demokracije kock« 
v Ljubljani in Mariboru. »Kockarji« ostajajo 
junaki, ki lahko brez dokazov zopet vpijejo 
»Ubij Janšo!« in kričijo »Lopovi!« Dobro je le, 
da sedaj protestirajo s kolesi, kot na rekreaci-
ji, a potrebujejo  obe roki, maska pa jim oteži 
vpitje in prepoznavnost junaka demonstranta. 
»Napredni del politike in ljudstva« pa nikoli 

ne pozabi, če vse drugo ne pomaga, da očr-
ni večno »vaše nazadnjake«, ker da so ti, po 
njihovo, potomci ali zagovorniki kolaboracije, 
izdajalcev, ker bodo uničili vse doseženo bla-
gostanje in demokracijo. »Vaši«, to je desni, so 
ja konservativni, nesposobni in tudi pokvarje-
ni, zato lahko uničijo državo. Zato se še vedno 
sliši: »Takoj dol z vlado, da ne uniči države in 
ne odkrije in pobere naše skrite čokolade!« Kaj 
pa je res? Kam to pelje? Vse takšne obtožbe 
so mogoče le tedaj, ko pravosodje v imenu 
ljudstva in ob podpori vse politične levice ščiti 
svojo absolutno neodvisnost, tako pravosodja 
in tožilstva, in ne dovoli nobene kritike, niti 
ne parlamentarcem Državnega zbora RS. Za 
stanje duha, za nezaupanje državljanov do 
pravosodja in države, je po mojem mnenju 
potem odgovorna prav tretja popolnoma su-
verena pravosodna oblast oziroma je dejansko 
le prvo odgovorna vsa politična levica, »naši 
napredni«, ki vse to zagovarjajo v parlamentu. 
Še vedno pa jih ne motijo »razklanost naro-
da« in dvojna merila pred zakoni. Ena merila 
za »naše vedno napredne« oziroma za »naše 
tajkune« in vse njihove očete in botre. Miha 
Mazzini piše: »Bruha se mi od naših in vaših!« 
A res? Meni se tudi, a ne enako zaradi vseh 
»naših oziroma vaših«. Mazzini sicer poja-
snjuje: »Ta kolumna je o protestih, predvsem 
pa o stanju slovenske države po skoraj treh 
desetletjih, in kar je najpomembnejše, o stanju 

duha v tej državi. Kdor se z javno krajo ne stri-
nja, mu torej preprosto ne preostane drugega 
kot demonstracije. Kajti očitno je postalo, da 
so »naši« in »vaši« omejili moralni čut le nase, 
vsi ostali smo zunaj njega, na poti v razčlove-
čenje.« Navaja tudi: »Po demonstracijah so se 
vsuli članki zagovornikov sedanjega stanja.« 
Kdo pa so ti? Mar je to sedanja oblast, ki je 
komaj pred meseci dobila legalni mandat za 
vlado? Kaj je narobe, ko je dr. Žiga Turk takoj 
izračunal, da so »vaši« vladali 68 let, »naši« pa 
samo 7 let? Kdo je torej več prispeval k stanju 
duha v državi? Mar celo matematika in logi-
ka odpovesta, ko gre za »naše«? Neverjeten 
je zaključek kolumne, ko se gospod Mazzini 
v imenu demonstrantov sprašuje in javnost 
zavaja: »Torej moramo počakati še 61 let do 
upravičenih demonstracij. Kar vpišite si jih v 
koledar leta 2081.« Tako gospod Mazzini pri-
poroča demonstrantom in javnosti, da naj kar 
protestirajo, čeprav se ne ve proti komu, kdo 
je namreč odgovoren za doseženo stanje duha 
v državi. Če demonstranti z demonstracijami 
na cesti ne zrušijo sedanje Janševe vlade, bodo 
morali na upravičene demonstracije počaka-
ti še 61 let?! Tako Mazzini. Obnemim. »Naši 
napredni« so še vedno ponosni na zmago v 
državljanski vojni in se kot domoljubi trudijo, 
da ohranijo resnico in demokracijo po njihovi 
meri. Kultura naroda bo in je usodna za obstoj 
države in naroda?! Demokracija potrebuje za 
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Med razpadom, diktaturo in svobodno 
prihodnostjo

Ne mine dan, ko ne bi prebirali poročil o 
obolelih, ozdravljenih ali številu umrlih za-
radi posledic bolezni novega koronavirusa 
(Covid-19). Mnogi so zaradi svojega poklica 
v položaju, ko nimajo časa za premišljevanje, 
temveč morajo ukrepati in iz dneva v dan po-
magati drugim, lajšati njihovo stisko in bole-
čine. Zato moje razmišljanje ne more mimo 
ponovne zahvale vsem, ki nosijo največjo 
težo in odgovornost v teh časih preizkušenj.

Evropska unija (EU), z njo pa tudi Sloveni-
ja, v zadnjih desetih letih že drugič vstopata v 
krizno obdobje. Prepričana sem, da bo tokra-
tna kriza lahko politično precej bolj usodna 
od tiste, ki se je začela leta 2008, če se politični 
diskurz in dejanja ne bodo osredotočala na 
pomen solidarnosti in empatije.

Ne želim si, da bi z blatenjem EU s strani 
nekaterih voditeljev duh svinčenih časov ko-
munizma in kratenja demokratičnih svobo-
ščin spet preplavil naš kontinent ali morebiti 
celo preostali svet. EU je ob prejšnji fi nančni 
krizi šla čez mukotrpna pogajanja, ki so traja-
la kar dve leti (2010–2012). To, kar se je tedaj 
zgodilo v dveh letih, se je v zdajšnji krizi v 
manj kot mesecu dni!

Evropski parlament je že konec marca za 
prvo blažitev posledic pandemije koronavi-
rusa potrdil prerazporeditev 37 milijard evrov 
kohezijskih sredstev in razširitev solidarno-
stnega sklada. Slovenija bo ob tem prejela sko-
raj 600 milijonov evrov. Verjamem, da je del 
tega zneska vlada namenila tudi za izredno po-
moč vsem samostojnim podjetnikom, lastni-
kom podjetij in zaposlenim. Podpora v višini 
2,7 milijarde evrov bo namenjena razdelitvi 
zaščitne opreme, razvoju zdravil in testiranja.

V Bruslju je bil dosežen tudi dogovor o 

več kot 500-milijardnem kriznem paketu po-
moči. Slovenija bo iz evropskega reševalnega 
sklada (ESM) lahko najela skoraj milijardo 
evrov pomoči! V okviru prihodnje fi nančne 
perspektive pa naj bi bil vzpostavljen tudi 
sklad za okrevanje gospodarstva.

In navsezadnje ne smemo prezreti, da je 
Evropska centralna banka (ECB) sprejela kar 
750 milijard evrov težek protikrizni program, 
s katerim bo prek odkupovanja obveznic zago-
tavljala likvidnost podjetij v evrskem območju.

Zato z vso resnostjo želim zavrniti zlona-
merne trditve, da je EU v tej krizi neaktivna. 
Verjamem, da EU ima mehanizme, s katerimi 
bomo to krizo lažje prebrodili. Ne bo sicer 
lahko oziroma bo težje kot kadar koli prej. A 
narediti moramo vse, da nam bo uspelo. Cena 
neuspeha bi bila preprosto previsoka.

Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta

preživetje domoljubne aktivne državljane, ki 
so toliko strpni, da lahko sobivajo z ljudmi 
različnega mišljenja, ki svobodno javno pove-
do svoje mnenje?

Franc Mihič

O kritiki
Redno prebiram občinsko glasilo Rešeto 

in v njem vse od leta 2010 berem kritike eli-
tnih piscev. Kar je v demokraciji prav. Vendar 
če ni istočasno podana nova, boljša rešitev, 
je kritika neutemeljena in nakazuje nespo-
sobnost pisca ter služi le sramotenju druge 
osebe. Napadali so prejšnjega župana Jožeta 
Levstka, svoja mnenja so izražali nekulturno, 
prostaško. Avtorji kritik v obdobju od 2010 
do 2018 so bili Luka Ilc, Samo Pogorelc in 
Aleš Mihelič. V volilnem letu 2018 so vsi ti 
kritiki s podporo levice predstavili kandidata 
za župana Sama Pogorelca. Kandidat je z eki-
po obiskal vsako vas v občini in ob zaključku 
predstavitve je kandidat za župana obljubljal 
vse mogoče. Zatrjeval je, da če ga bodo izvo-
lili, bo izpolnil vse obljube!!! Še v septembr-
ski številki Rešeta je Samo Pogorelc obljubil 
30–40 % večji proračun občine in s tem tudi 
več investicij. Ali je to po letu in pol njego-
vega mandata res??? Ali je res, da je Občina 
Ribnica pridobila približno 100.000 evrov 
evropskih sredstev za romsko populacijo? Je 

to morda edini večji realizirani projekt »za 
napredno Ribnico«?

Gospod župan, v občinskem svetu imate 
absolutno večino, zato ni izgovorov in zato 
odgovarjate za vse. V mandatu župana Jožeta 
Levstka je bila občina uvrščena na dvajseto 
mesto v Sloveniji. Kje je pa danes? Po letu in 
pol ni vidnih posebnih rezultatov župano-
vanja. Da se preusmeri pozornost, je vodja 
svetniške skupine LŠP pokazal na izbrane-
ga krivca, podpredsednika državnega zbora 
Jožeta Tanka, češ da nič ne pomaga županu 
in da kot poslanec premalo stori za Ribnico. 
Glavni očitek je pomanjkanje programov in 
premalo denarnih sredstev.

Spoštovani, programe pripravi župan s 
svojo občinsko upravo in novimi obrazi. 
Odda jih na ministrstva, ki dobre programe 
izberejo, umestijo v državni proračun in so-
fi nancirajo, slabe pa zavrnejo. O državnem 
proračunu glasujejo poslanci. Zanima me, ali 
je župan obvestil poslanca o oddanih projek-
tih in na katera ministrstva so bili naslovljeni? 
Verjetno ga ni obvestil, ker ga župan ignorira.

Svoj gnev in očitke proti poslancu Jožetu 
Tanku je v decembrskem Rešetu 2019 objavil 
še Pavle Hočevar. Prvi očitek poslancu je bil, 
da noče pomagati z izkušnjami svoje bogate 
politične kariere, pa bi moral, tako županu 
kot njegovim svetnikom. Sprašujem se, ali se 
je župan sploh kdaj obrnil na pomoč poslan-

ca Jožeta Tanka. Drugi očitek je, da je Jože 
Tanko dal kot nekdanji župan in poslanec 
premajhen prispevek za Ribnico. Potem pa v 
Rešetu preberem obširen odgovor poslanca 
Jožeta Tanka, v katerem pojasni, kaj vse je po-
storil kot poslanec in župan. Verjetno bi lah-
ko navedel še mnogo več, na primer vodovod 
Dolenja vas–Lipovec in vodovod v delu vasi 
Rakitnica. Tretji očitek je pravzaprav pohvala 
Jožeta Tanka, saj se Pavle Hočevar pohvali, da 
je Jožeta Tanka predlagal za priznanje. Zdaj 
pa razmislite o tej kritiki Pavla Hočevarja in 
njegovi kontradiktornosti.

V marčevskem Rešetu 2020 Slavko Rus 
oživlja spomine na več kot petnajst let staro 
zgodbo o Ideal centru. Obrekuje takratne-
ga župana Jožeta Tanka, češ da se je Občina 
Ribnica obnašala kot lastnik. Ker je bila Ob-
čina Ribnica najemnik, je bila v bistvu za čas 
najemne pogodbe neke vrste lastnik, podjetje 
Russ, d. o. o., pa podnajemnik Občine Rib-
nica. Sprašujem se, zakaj pogodbe o najemu 
Ideala z MORS ni sklenila kar Obrtna zbor-
nica Ribnica, ki bi svojemu članu Slavku Rusu 
omogočila nižjo najemnino in drugačne po-
goje. Lahko pa bi Ideal neposredno najelo 
tudi podjetje Russ, d. o. o., in bi Ideal lahko 
posloval še danes. Tako bi morda ohranili le-
poto Ideal centra v Ribnici, ki bi lahko bil tudi 
dobra konkurenca Pivčanom.

Franc Vidervol
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Kolesarski protesti

Kot kaže, smo v Sloveniji zelo uspešno 
prebrodili zdravstveni del svetovne koro-
nakrize, in to kljub temu, da je bilo v naši 
bližini, v Severni Italiji, dlje časa evropsko 
koronažarišče in da je prav tu covid-19 ter-
jal izjemno visok človeški davek.

Janševa vlada se je takoj lotila premišlje-
nih ukrepov. Med drugim je sprejela tudi 
nekatere omejitve gibanja ljudi in poslo-
vanja tistih delov gospodarstva, pri katerih 
se je skoraj nemogoče izogniti množičnim 
človeškim stikom. Te omejitve so zadele 
predvsem gostinstvo in turizem. Treba pa je 
priznati, da so bili pri nas omejitveni ukre-
pi precej blagi, predvsem zaradi tega, ker se 
je ogromna večina ljudi držala navodil, ki 
so nam jih vsakodnevno posredovali vlada, 
NIJZ, zdravstveni strokovnjaki in drugi. Po 
vseh mednarodnih primerjavah smo prav v 
vrhu po uspešnosti boja proti koronaviru-
su.

Sedaj vse države hitijo s pripravo in 
sprejemom ukrepov pomoči gospodarstvu 
in turizmu, da ne bi koronakriza za sabo 
potegnila še prehude recesije, sploh pa ne 
kakšne depresije. Prav nobena evropska dr-
žava letos po napovedih ne more računati 
na rast, padec gospodarske rasti bo povsod 
znaten. Obeti za Slovenijo so boljši kot za 
povprečje EU, za prihodnje leto je predvi-
dena rast, ki naj bi izničila letošnji padec. 
Seveda pa moramo vsi na vseh ravneh, od 
gospodarstva, delavstva, politike do druž-
benih sistemov, dati vse od sebe. 

A kot kaže, naša pot ne bo lahka. Zadnje 
tedne, pravzaprav že cel ta kratki mandat te 
vlade, se v javnost lansirajo namigi, da naj 
bi bilo pri nabavah najnujnejše opreme in 
pripomočkov za spopad s korono, za kate-
ro so se istočasno borile mnoge države, vse 
narobe, pa naj je šlo za maske, respirator-
je, način nabave ali plačevanja itd. Glavni 
slovenski medij (RTV) in tiskani mediji 
so sprožili sistematično gonjo proti posa-
meznim ministrom sedanje vlade in jih 
obtoževali pranja denarja, korupcije, klien-

telizma, preplačevanja materiala, predragih 
prevozov itd. Ni, da ni.

Kot priče so angažirali enega podpisoval-
ca pogodb (Ivana Galeta) iz Zavoda Repu-
blike Slovenije za blagovne rezerve, enega 
zdravnika (Riharda Knafl ja), ki je sodelo-
val pri pisanju programa LMŠ, direktorico 
podjetja (Tosama), ki ni zmogla pravočasne 
dobave, in še koga.

Prav zaradi teh namigovanj je vlada pri-
pravila obsežno poročilo, ki ga je obravna-
val državni zbor, a vsebina poročila opozi-
cijskih poslancev in medijev ni prav veliko 
zanimala. Pomembnejše so bile žaljivke 
in podtikanja. Ker niso zmogli resnih ar-
gumentacij v svojih razpravah, so kar tek-
movali, kdo bo imel bolj grob in vulgaren 
nastop. Sicer pa se bodo s temi interventni-
mi nabavami ukvarjali nekateri organi. Če 
bodo odkrili nepravilnosti, je prav, da bodo 
sledile tudi sankcije.

Istočasno pa so prav politične stranke 
opozicije in njihovo strateško zaledje spod-
budili organizirane kolesarske proteste, na 
katerih so protestniki, večinoma nevladni-
ki, namerno kršili varnostne norme. Ob 
tem so ljudem jasno sporočali, da mora 
Janševa vlada, ker naj bi bila koruptna, ker 
naj bi množično kršila človekove pravice in 
ovirala svobodo gibanja, ker naj bi posega-
la v medije in uničevala naravo, ker naj bi 
izvedla državni udar, bila diktatorska in še 
kaj, oditi. Vodje vseh opozicijskih strank 
SD (Židan), LMŠ (Šarec), SAB (Bratušek) 
in Levica (Mesec), ki so januarja sesuli svo-
jo nesposobno vlado, hočejo na vsak na-
čin izzvati predčasne volitve in vzpostaviti 
prejšnji nered. Ne ustavi jih niti čas epide-
mije. Zanje žrtve niso pomembne.

Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc, član SD, 
je 4. maja na družbenem omrežju Twitter 
zapisal naslednje: »Baje so se mi zmanjšale 
človekove pravice in svoboščine. »Vse raz-
svetljene« prosim za pojasnilo, katere so ti-
ste spremembe v mojem življenju, ki terjajo 
izvedbo protestov, in katere so tiste svobo-

ščine in pravice, ki si jih moram ponovno 
pridobiti. Za pojasnila se zahvaljujem.« 
Židan in ostali vodje opozicije mu (javno) 
niso odgovorili. To pomeni, da je vse to, kar 
je povezano s protesti in obtožbami vlade 
in ministrov, skonstruirano. Je pa jasen cilj, 
vlada mora pasti. In to čim prej. Zavedajo 
se, da čim dlje bo na oblasti Janševa vlada, 
bolj se bo pokazala njihova nesposobnost 
in težje se bodo borili na volitvah. Kljub 
podpori najvplivnejših medijev.

Pozivam vas, da se pridružite akciji pod-
pore vladi in podpišete peticijo »Potrebu-
jemo vlado, ki zna in zmore – in taka vla-
da nas potrebuje!«. Če našo vlado kot eno 
izmed najuspešnejših v svetovnem merilu 
ocenjujejo mednarodne institucije, je prav, 
da ji podporo izrečemo tudi državljani. Da 
je ne bomo sodili po kolesarjih, katerih je-
dro predstavljajo pripadniki množice ne-
vladnih organizacij in razni svobodnjaki.

Jože Tanko, poslanec in 
podpredsednik DZ

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

M: 051 641 021

E-pošta: rešeto@ribnica.eu

Naslednja številka izide

30. junija 2020.

GRADIVO ODDAJTE

do 17. junija 2020.
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Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

Z A H V A L A

ob izgubi dragega moža, očka, sina in brata

Aleša OBERSTARJA, 
(1969–19. 4. 2020)

iz Sušja 1

Zahvaljujemo se vaščanom Žlebiča za nudenje prve 
pomoči, gasilski enoti PGD Ribnica in zdravstvenemu 
osebju iz Službe nujne medicinske pomoči Kočevje za 

izvajanje reševalne akcije na kraju nesreče.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poklonili njegovemu 

spominu ob slovesu ter darovali sveče in cvetje. Od srca hvala 
kaplanu Roku Pogačniku za svečan in ganljiv pogrebni obred.

Zakaj? Odmeva v gluhi tihoti noči.
Zakaj? Raznaša veter naokrog.

Zakaj? Nagovarjamo luno in zvezde na nebu.
Zato … odgovora ne najdemo.

 Žalujoči vsi njegovi.

Angel moj je na nebu,  
Da me čuva vsak dan,
Zato vem,
Da nikoli nisem sam.   

Z A H V A L A

ob boleči izgubi naše drage mamice, babice, tašče, 
sestre, svakinje in tete

Anice OLUIĆ, 
(1961–2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, 

darovane sreče, cvetje in ostale darove. Hvala vsem, 
ki ste nam v času njene bolezni stali ob strani. 

Posebna zahvala velja dr. Alenki Nadler Žagar in 
medicinski sestri Andreji Dogar. Hvala gospodu kaplanu 

Roku Pogačniku za lepo opravljen obred ter pogrebni 
službi Komunala Ribnica za lepo opravljeno pogrebno 

slovesnost.

Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni.

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite …
(A. M. Slomšek)

Z A H V A L A

ob boleči izgubi naše ljubljene mame, 
babice in prababice

Frančiške MAJER, 
(1927–2020)

iz Nemške vasi 32, Ribnica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

besede podpore, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala njeni zdravnici dr. Šmalčevi. 

Hvala sodelavcem Komunale Ribnica za organizacijo 
pogreba in najlepša hvala gospodu župniku 
mag. Tonetu Berčanu za lep pogrebni obred.  

Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo v času življenja 
radi, jo spoštovali in ji s svojimi obiski ali klici 

lepšali vsakdan.
Žalujoči vsi njeni.

Dragi moj oči, dedi.
Bil si moj najboljši prijatelj,
moj učitelj, moj vzor.
Bil si moja skala,
moja duša dvojčica ...

Z A H V A L A

ob boleči izgubi dragega očeta in dedija

Jožefa MRŠETA, 
(12. 3. 1943–3. 5. 2020)

 iz Dolenjih Lazov

Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja. 
Hvala kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen obred, 
Komunali Ribnica in Črnomelj za opravljene pogrebne 

storitve, dežurni ekipi ZD Črnomelj in Gasilskemu 
društvu Dolenji Lazi.
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V nobenem spominu ni toliko žalosti
kot v spominu, ki te obudi.
V nobenem cvetu ni toliko lepote
kot v cvetu, ki si ga ljubila le ti.

Z A H V A L A

Ob slovesu drage mame, babice in tete

Marije OBERSTAR, 
(1936–2020)

iz Grčaric

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in vaščanom za izrečena sožalja ter podarjene sveče. 

Posebna zahvala velja sosedi Jelki Domevšček in 
bratrancu Mirku Turku za vso pomoč in skrb ob njeni 

bolezni. Nadalje se zahvaljujemo gospodu župniku Alešu 
Pečevarju za opravljen pogrebni obred, gospodični Irmi 
Grbec za čutne besede ob njenem slovesu in gospodu 

Borisu Mikuliču za solidarnost pri uporabi mrliške vežice. 
Prav tako se zahvaljujemo gospe Mileni iz pogrebnega 

podjetja AVE in osebju Doma starejših občanov Ribnica. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so jo med njeno boleznijo 

obiskovali na njenem domu.
Žalujoči vsi njeni.

Z A H V A L A

ob nenadni izgubi sestre in tete, 
profesorice biologije in kemije

Terezije BENULIČ (roj. PETEK), 
(1927–2020)

iz Jurjevice 14

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem in dobrim ljudem, 

še posebej kolektivu OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje.  

Najlepša hvala gospodu kaplanu Roku Pogačniku 
za lepo opravljen obred, Komunali Ribnica, 

Pokopališki upravi Jurjevica in PGD Jurjevica.
Posebno zahvalo namenjamo ZD Ribnica in zdravnici 

dr. Alenki Nadler Žagar.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni.



Če nimate možnosti, da bi sami dostavili
papir, pokličite na 068-195-314.

Hvala vsem, ki sodelujete in s tem varujete
naše gozdove in okolje!

Zbiranje starega
papirja

Sobota, 6. junij od 9h do 12h
Parkirišče za cerkvijo v Dolenji vasi






