
A
V

G
U

S
T

 2
0

2
0

 /
 X

X
IV

p o g o v o r  Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti  

a k t u a l n o  Obnova že, a ne brez vsebine  

k o l u m n a  Primož Tanko  k r a j e v n a  s k u p n o s t  Ribnica

Kantavtorski akvatlon



 

NOGOMETNI KLUB RIBNICA 
 VABI K VPISU V  

NOGOMETNO ŠOLO OTROKE 
L. 2016 IN STAREJŠE! 

 

Treningi ZA VSE SELEKCIJE potekajo na stadionu UGAR v 
Ribnici. Urniki treningov so objavljeni na spletni strani 
kluba. 

   

VABLJENI! 

W , Einfo@      

041 393 490 

PRVI MESEC VADBE  JE  

 

MEGADOM RIBNICA, 
OB ŽELEZNICI 4, 1310 RIBNICA

ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00

tel.: 01/835 1 640 www.megadom.si

NOVO
NOVO Lahkih nog naokrog - 

       z Megadomom!

VSE ZA POHODNIŠTVO
ženske in moške pohodne hlače, pohodne 
majice, vetrovke, nogavice in čevlji, kape, 
pohodne palice, pohodni nahrbtniki, 
termos steklenice ...
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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, Mitja Ilc, Tadeja Šmalc,
Uršula Jaklič Žagar, Domen Češarek,
Matej Zobec, Metka Tramte, Tjaž Mihelič

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, 041 932 232

E-pošta: reseto@ribnica.eu

Izid naslednje številke: 29. 9. 2020

Naslovna fotografi ja: Matevž Petrovič

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 
17. 9. 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.

Odpovedi, defi nicije in – jasno - koronavirus
»Tudi to se zgodi v dolgoletni zgodovini, 

da bo znameniti Ribniški semenj odpadel,« 
so napisali organizatorji Ribniškega semnja, 
Turistično društvo Ribnica. V izjavi za jav-
nost so bili kratki, kar lahko razumemo kot 
razočaranje, saj gre za izjemno 45-letno tradi-
cijo, ki ti jo prekine nekaj tako nevidnega, kot 
je virus. Ribniški semenj ter vse odpovedane 
prireditve pred in za njim lahko prav tako šte-
jemo pod določeno vrsto žrtev koronavirusa, 
tako za organizatorje kot za obiskovalce. Ena 
redkih prireditev z več ljudi pa je uspela Štu-
dentskemu klubu Ribnica. Z iznajdljivostjo 
in inovativnostjo so izpeljali pravi koncert na 
reki Bistrici. V kanuju je Žiga Bižal prepeval 
avtorske pesmi, ki govorijo o Ribnici in nje-
nih prebivalcih. Zabavno, izvirno in srčno, 
kot smo vajeni, oder in parter pa sta dobila 
popolnoma drugačne dimenzije. Vse je od-
visno od gledišča in od odmika od običajnih 
defi nicij običajnih stvari. Bravo, študenti!

Sredi avgusta je malce poraslo število oku-
ženih s koronavirusom in zelo hitro so se 
v javnosti pojavila celo imena potencialno 
okuženih. Šlo naj bi za mlade ljudi, željnih 
zabave, in to so tudi naredili. Zabavali so se! 
Mislite, da bi šli na zabavo, če bi vedeli, kaj 
sledi? Močno dvomim. Tega nam pač manj-
ka – druženja, zabave, plesa, vriskanja in ve-
seljačenja. Vse odpade! 

Apeliram na bralstvo, da se kot Študentski 
klub malce odmaknemo od običajnih defi -
nicij na prvo žogo in ne obsojamo ali celo 
diskriminiramo okuženih s koronavirusom, 
ki so nam ga namenili ljubljeni korporativni 
bogovi, morda velesile, celo NLP, ali pa zgolj 
kemijski procesi – katera koli teorija zarote 
vam je ljubša. Dejstvo je, da je virus med 
nami, zato ravnajmo odgovorno do sebe in 
do drugih. 

Sašo Hočevar
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1. 6. – 30. 9. AKCIJA MOJA VAS – LEPA, UREJENA IN PRIJAZNA

 Krajevna skupnost Velike Poljane

1. 9. – 10. 10. VPIS V KRAJŠI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

 Vrtec Ribnica

4. 9. TEČAJ ŠOLANJA PSOV, uvodni sestanek, nadaljevalna tečaja A in BH

ob 18. uri Poligon KD Ribnica, Opekarska cesta

4. 9. TEČAJ ŠOLANJA PSOV, uvodni sestanek, tečaj male šole

ob 18.30  Poligon KD Ribnica, Opekarska cesta

5. 9. RIBN'CA TRAIL 2020 (Kuhavn'ca, Čebular'ca, Ribež'n)

ob 8. uri Start v Ribniškem gradu, naprej po makadamskih in gozdnih poteh Male gore

5. 9. ROKOMETNA TEKMA, Liga NLB, 1. krog, RD RIKO RIBNICA : RD URBANSCAPE LOKA

ob 19. uri Športni center Ribnica

19. 9. ROKOMETNA TEKMA, Liga NLB, 3. krog, RD RIKO RIBNICA : RK TRIMO TREBNJE

ob 19. uri Športni center Ribnica

Oktober 2020 – VESELE URICE (za otroke iz občine Ribnica od 3. do 6. leta, nevključene v dnevni program vrtca), vpis do 10. 10. 2020

junij 2021 Vrtec Ribnica

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič, podatke za mesec julij pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com. 

bil izjemen, kar samo še dodatno potrjuje, 
da si naša mladina vsekakor želi soustvarjati 
in soodločati za boljši jutri. Tega odziva sem 
izjemno vesel. Želim si, da tudi Ribnica pri-
dobi certifi kat »mladim prijazna občina« in 
da bo naša mladina ponosna na svoje kore-
nine, zato lahko zagotovim, da ne bo ostalo 
samo pri pisanju strategije, ampak bodo v 
prihodnje sprejeti tudi ustrezni ukrepi za iz-
boljšanje položaja mladih v naši občini. 

Seveda pa je bilo v tem mesecu še ogro-
mno drugih aktivnosti. Med drugimi sem 
se na Brdu pri Kranju na povabilo Vlade 
RS udeležil posveta za umestitev projektov 
v novo fi nančno perspektivo za obdobje 
2021–2027. Kot je znano, je Vlada RS prido-
bila kar 12 mrd EUR evropskih sredstev za 
prihodnost naše Slovenije. Občina Ribnica 
je sestavila program prednostnih investicij 
in za programsko obdobje 2021–2027 pri-
pravila za skoraj 90 mio EUR investicij iz 
vseh področij (zdravstvo, vzgoja in izobraže-
vanje, komunalna in cestna infrastruktura, 
kulturni domovi). Veliko od teh projektov je 
že pripravljenih, nekaj pa jih še pospešeno 
projektiramo. Seveda glede uspešnosti črpa-
nja ni vse odvisno od nas. Sploh pri investi-
cijah v vodovode in čistilne naprave si je Slo-
venija zadala previsoke kvote populacijskih 
enot, kar predstavlja, predvsem za manjše 
občine, kot je naša, nemogoče pogoje za čr-
panje sredstev. Upam da bo ta prag za novo 
fi nančno perspektivo znižan in da nam bo 
omogočeno črpati nepovratna sredstva za 

gradnjo čistilnih naprav in kanalizacijskih 
sistemov ter za obnovo dotrajanih vodovo-
dov. 

V mesecu avgustu sem na povabilo držav-
nega sekretarja in ministra obiskal Ministr-
stvo za infrastrukturo, kjer smo z župani na 
3A-razvojni osi razpravljali o kratkoročnih 
in dolgoročnih ukrepih, ki so potrebni na 
relaciji Petrina–Ljubljana. Kot kaže, se na 
tem področju vendarle nekaj premika, tako 
da smo župani z optimizmom zapustili se-
stanek. 

Seveda pa v občini po načrtih tečejo tudi 
investicije. V mesecu avgustu sem podpisal 
pogodbo za ureditev komunalne in cestne 
infrastrukture na lokalni cesti IC Lepovče. 
Težave s poplavljenimi objekti in cesto bodo 
v deževnem času preteklost, prav tako bodo 
zgrajeni nov pločnik, javna razsvetljava in 
cesta, ki je bila povsem dotrajana. Z veseljem 
lahko obelodanim tudi novico, da bomo ta-
koj na začetku septembra odprli zgrajeno 
dodatno igralnico v novem vrtcu. Glavna in 
težko pričakovana novica za marsikaterega 
osnovnošolca in občana v Ribnici pa je, da 
smo 31. 8. 2020 podpisali pogodbo za izgra-
dnjo Športnega parka v Ribnici. 

Čeprav bo Ribniški semenj letos zaradi 
koronavirusa odpadel, vam obljubim, da 
bomo tudi družabno življenje nadoknadili.

Spoštovani občanke in občani, želim vam 
vse dobro, vsem šoloobveznim pa uspešno v 
novem šolskem letu. 

Samo Pogorelc, župan

Spoštovani občanke in občani,
obdobje poletja in z njim povezan dopust 

se počasi končujeta. Vendar to ne pomeni, 
da je vsega lepega konec. Vsak letni čas je 
nekaj posebnega in vsak trenutek je prilo-
žnost za še nekaj lepšega, boljšega. Jesen je 
tudi čas, ki predstavlja za marsikaterega star-
ša, otroka, osnovnošolca, dijaka ali študenta 
dodatno prelomnico, saj se začnejo aktiv-
nosti tako v vrtcu, šoli kot na fakultetah. 
Vendar, spoštovani otroci, dijaki in študenti, 
vzemite vse to kot nov izziv, poln uspehov in 
novih priložnosti.

Zadnji dan meseca julija smo prav za našo 
mladino objavili spletno anketo, s katero 
smo želeli pridobiti verodostojne podatke 
o položaju mladih, saj se zavedamo, da na 
mladih svet stoji in da je čas, da tudi na tem 
področju naredimo premik. Odziv mladih je 
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>> V ribniški občini imamo tri romska naselja: Goriča vas, Lepovče in 

Otavice. V vseh treh naseljih je po približni oceni skupaj okrog 150 Romov, 

ki si na obstoječih lokacijah želijo priklop na pitno vodo. »Pravico do vode 

imajo, samo ne tam,« pravi Simon Starc, ki je občinski svetnik iz Liste 

Sama Pogorelca in predsednik Komisije za spremljanje položaja romske 

skupnosti v Občini Ribnica, ki v tej sestavi deluje od začetka letošnjega 

leta. V tej komisiji sodelujejo še Policijska postaja Ribnica, Center za 

socialno delo Ribnica, vrtec, šola, zdravstveni dom, Krajevna skupnost 

Ribnica in dva predstavnika Romov iz naselij Goriča vas in Lepovče. 

>> Branko Hudorovič, ki živi v romskem naselju Goriča vas, je že vrsto 

let aktiven pri reševanju romske tematike po vsej državi in je tudi član 

Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Ribnica.

»Rezultati bodo lahko vidni čez deset let.«

Komisija je pod prejšnjim vodstvom ime-
la željo postaviti v romskih naseljih bivalne 
kontejnerje s skupno kopalnico in učilnicami, 
kjer bi izvajali razne delavnice. Starc ne zago-
varja te rešitve, ker se mu zdi izključevalna za 
vse vpletene, saj po eni strani ni primerno, 
da imajo Romi skupne umivalnice, po drugi 
strani se tam tudi ne sme graditi, ker gradnja 
z veljavnimi predpisi ni dovoljena oziroma 
je prepovedana. »Klical sem na Amnesty In-
ternational in tudi njim se ta »rešitev« ne zdi 
pravilna. Napisani zakoni in standardi mora-
jo veljati za vse posameznike enako.« 

Starc predlaga, da bi država dodelila obči-
nam z večjim številom Romov vsaj po enega 
zaposlenega v vrtcu, šoli, zdravstvenem domu 
in na centru za socialno delo, ki bi deloval, 

usmerjal in spremljal izključno napredek 
romske skupnosti na svojem področju. »Mor-
da javnost tega ne bo odobravala, ampak ne-
kaj moramo narediti, da Rome vključimo v 
družbo. Starc zagovarja dolgoročne rešitve, 
a za to je treba institucije kadrovsko okrepiti, 
da lahko pristojni učinkovito pomagajo pri 
hitrejši vključitvi romske skupnosti, ki je v ve-
liki meri pogojena z izobraževanjem. Pri tem 
je treba poudariti, da bodo tudi Romi morali 
opravljati obveznosti, ki so jim naložene.  

Župan Samo Pogorelec, direktorica občin-
ske uprave Helena Mate in vodja kabineta 
župana Tina Peček vlagajo veliko energije za 
pogoje, da bi se Romi kar najhitreje vključili 
v družbo in da bi si bili sposobni sami zago-
toviti primerne bivanjske prostore. Občina 

Ribnica predvideva odkup določenih parcel, 
ki bi jih komunalno opremili in dali v najem 
Romom, ki bi plačevali najemnino ter stro-
ške elektrike in vode. »Te stroške bi vezali na 
njihove socialne transferje, da bi jih dejansko 
plačevali in da stvari ne ostanejo samo na pa-
pirju. Načeloma se Romi strinjajo s to strate-
gijo.« To bi bil začetek rešitve za vso romsko 
populacijo, v komisiji se zavedajo, da morajo 
romski otroci obiskovati vrtce in šole, ker si 
le s primerno izobrazbo kasneje, v dobi odra-
slosti, lahko zagotovijo svoj dom. S tem se ne-
zakonito zgrajena romska naselja ne bi širila, 
saj bi si mladi lahko sami zagotovili bivališča. 
»Romski otroci praviloma ne obiskujejo vrt-
cev in se šele s šestim letom starosti vključi-
jo v učni proces, s tem da nekateri sploh ne 
poznajo slovenskega jezika, zato težko ali celo 
ne morejo slediti pouku. Vsi se rodimo kot 
nepopisan list, zato je treba otroke vključiti 
v vrtce, kjer se bolje pripravijo na šolo, ki jo 
je treba obiskovati redno, opravljati vse obve-
znosti, da se šolanje ne konča v osnovni šoli, 
temveč se nadaljuje in pridobi izobrazbo ter s 
tem primerno službo, ki pelje v neodvisnost,« 
zaključi Starc. 

Sašo Hočevar

Romi zadržani glede rešitev

Gospod Hudorovič, imate kaj vnukov?

Kar precej.

Kakšno prihodnost si želite zanje?

Vsekakor jim želim boljše življenje, kot ga 
imam jaz. Želim jim, da se izšolajo, da si naj-
dejo službo in da ne bi živeli kot mi, starejša 
generacija, brez vsega.

Menite, da so smernice Komisije za 

spremljanje položaja romske skupnosti v 

Občini Ribnica pravilno zastavljene?

Kaj pa vem. Ta komisija deluje že nekaj let, 
a rezultatov ni še nobenih. Verjamem, da se 
trudijo, a tu gre bolj za srečanja kot pa reše-
vanje težav. 

Občina Ribnica pripravlja odkup ze-

mljišča, ki ga bo komunalno in infrastruk-

turno uredila ter ponudila Romom v na-

jem. Kako gledate na to rešitev?

To se mi zdi zelo dobro. Še bolje bi bilo, če 
bi nam Občina ponudila odkup teh zemljišč 
in ne samo najema.

Kako pa celotna romska skupnost spre-

jema te dolgoročne ukrepe Komisije za 

spremljanje položaja romske skupnosti v 

Občini Ribnica? 

Vsaka komisija pripravi nekaj novega, nove 
rešitve z vodo in elektriko, ampak smo vsa-
kič razočarani. Ko ostalim Romom rečem, da 
imam naslednji dan sestanek na komisiji, pri-
čakujejo, da bo potrjeno, da dobimo vodo v 
naselje, a so potem vedno razočarani. Jaz sem 
aktiven v tej zgodbi že 35 let in mislim, da se 
več kot 25 let ni nič reševalo. Zadnja leta se 
stvari premikajo tudi s pomočjo Evropskega 
sodišča in nevladnih organizacij.

Pred kratkim sta se zgodila incidenta v 

Goriči vasi in Otavicah, ko so Romi poško-

dovali transportni vodovod zaradi po-

skusa priklopa na vodovodno omrežje.

Koronavirus je bil takrat v vzponu in ljudi 
je bilo strah za življenje, zato so prevrtali cev, 
da bi se umivali. Sedaj bi bilo nujno potreb-
no, da dobimo vsaj eno pipo zaradi korona-
virusa in ker gredo otroci v šolo. Tukaj ima-
mo 25 šoloobveznih otrok in za v šolo se je 
treba umiti. V razredu je 30 otrok in kako se 
bo moj otrok počutil, ko mu bo nekdo rekel, 
da je umazan in da smrdi?! Naslednji dan za-
gotovo ne bo šel v šolo, ker so ga užalili pred 
celim razredom. To je zelo težko.

Sašo Hočevar 
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Koncert, kot ga v Ribnici še ni bilo! 
Letošnje leto si bomo tudi v Ribniškem 

študentskem klubu zagotovo zapolnili po 
tem, da nam je pri načrtovanju prireditev 
pošteno zagodla epidemija bolezni covid-19. 
V obstoječih razmerah smo že pozno spo-
mladi ocenili, da izvedba koncerta Alter-
native letos ne bo mogoča. Ker pa še tako 
nenavadne razmere ponujajo možnost za 
razmislek o obstoječih okvirjih mišljenja o 
prireditvah, se nam je v študentskem klubu 
porodila zanimiva zamisel. Kaj pa, če bi reko 
Bistrica za kratek čas spremenili v koncer-
tno prizorišče? Bi razporeditev obiskovalcev 
vzdolž brežine reke omogočila večjo razda-
ljo med njimi, kar bi posledično zmanjšalo 
zdravstveno tveganje na prireditvi?

Bolj ko smo v klubu razmišljali o koncertu 
na reki Bistrici, bolj nas je vse skupaj nav-
duševalo. Kljub vsemu pa je nad zamislijo 
bdel močan dvom, ali je tovrstni koncert 
formalno in operativno sploh mogoče izve-
sti. Po obsežni korespondenci z različnimi 
vpletenimi (Občino Ribnica, Upravno enoto 
Ribnica, Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje ipd.) smo ugotovili, da bi prireditev 
– ob upoštevanju nekaterih obveznih ukre-
pov – lahko formalno »držala vodo«. Am-

pak kdo pa bi sploh želel nastopati v čolnu 
oziroma kanuju v reki? Na naše veliko pre-
senečenje je že ob prvem poizvedovanju do-
mači kantavtor Žiga Bižal pokazal izjemen 
interes in navdušenost nad našo zamislijo. 
Po še nekaterih operativnih in tehničnih po-
izvedovanjih smo ugotovili, da je koncert le 
izvedljiv.

Tako smo priredili koncert, kot ga v Rib-
nici (in Sloveniji) še ni bilo! V poznem 
petkovem popoldnevu, 7. 8. 2020, je bilo v 
središču Ribnice, na mostu pred vhodom v 
Ribniški grad, slišati prešerno glasbo in pe-
tje. Slednje nas je za kratek trenutek spomni-
lo na čas, ko so nam bili tovrstni trenutki na 
voljo na skoraj vsakem koraku in kako zelo 
kulturne prireditve bogatijo naša življenja. 
Bo že držalo, da se ljudje zavemo pomena 
tega, kar imamo, šele takrat, ko to izgubimo.

Rad bi se zahvalil vsem, ki ste na tak ali 
drugačen način prispevali k temu, da je bilo 
koncert mogoče izvesti. Hvala!

Jure Ilc, 
predsednik Ribniškega študentskega kluba

Foto: Matevž Petrovič

V Tvoj studenec potopljena
Stanka Mihelič je ob stoti obletnici rojstva Karla Woytile, papeža 

Janeza Pavla II., izdala svojo že 9. pesniško zbirko z naslovom V Tvoj 
studenec potopljena. Knjiga je posvečena stoletnici rojstva Karla Wo-
ytile, izšla pa je na njegov rojstni dan, 18. 5. 2020. Stanka, učiteljica 
zgodovine in zemljepisa, ki se je iz Zamostca pri Sodražici poročila 
v Kot pri Ribnici, je že od nekdaj navezana na Novo Štift o, ki je tudi 
njen veliki nadih, tako ustvarjalni kot življenjski.

V pesniški zbirki, posvečeni stoletnici rojstva, so poudarjene be-
sede Janeza Pavla II., ki so napisane kot uvod v zbirko: »Človek je 
največji takrat, kadar kleči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar 
odpušča, in Bogu najbližji, kadar ljubi.« Avtorica pa je svoj ustvar-
jalni pečat pustila tudi na sami zunanji podobi knjige. Naslovnica je 
namreč ovita z zlatimi vrtnicami, ki so na Poljskem poimenovane kot 
papeževe rože. Na sprednji strani pa je slika Usmiljenega Jezusa, ki je 
identična podobi v kapeli frančiškanskega samostana pri Novi Štift i. 
Zbirko izrazno dopolnjujejo meditativne, likovno bogate, izpovedne 
ilustracije akademske slikarke Stanislave Sluga Púdobske. Izbor pe-
smi in pregled besedila sta delo Ivana Moharja, spremno besedo pa 
je napisal Tomaž Podobnik. O pesmih Stanke Mihelič pravi, da so 
pogovor njene žejne duše z Jezusom.

Pri izdaji knjige so sodelovali Občini Ribnica in Sodražica ter tudi 
nekateri manjši donatorji, ki se jim avtorica iskreno zahvaljuje. V 
imenu Občin, župnije in Cerkve je Stanka poslala nekaj izvodov knji-
ge na Poljsko v Krakov, v svetišča Božjega Usmiljenja in v Wadowice, 
rojstno mesto papeža Janeza Pavla II. V zahvalnem pismu iz Krakova 
sta poudarjena pomen življenja in delo velikega poljskega svetnika. 
Navedli so misli papeža, ko je opozoril na veliko dostojanstvo člove-
ka in pravilno razvrstitev vrednot.

Jurij KožarStanka Mihelič in njena zbirka
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>> Po poseku grmovja je dvorec v Ortneku bolj 

viden s ceste in poraja se vprašanje, ali morda 

sledi obnova veličastne stavbe. Lastnik Hubert 

Kosler pravi, da brez znanega programa ali vs-

ebine ne bodo šli v sanacijo. Govorila sva tudi 

o kapeli sv. Jurija in o Starem gradu na Velikem 

Žrnovcu, ki sta zajeta v Žlebiško pešpot in 

prav tako očiščena grmovja, ki ju je že precej 

zaraščalo. 

a k t u a l n o

Obnova že, a ne brez vsebine

»Zelo se angažiramo pri obnovi kapele sv. Jurija na Veli-
kem Žrnovcu, poleg razvalin Ortneškega gradu,« pravi Hu-
bert Kosler. Dvakrat so bili zelo blizu pridobitve sredstev od 
Ministrstva za kulturo za obnovo te grajske kapele, a se ni iz-
šlo. »Z bratom želiva do neke mere obnoviti kapelo in vrniti 
te lepe oltarje, ki sedaj krasijo Narodno galerijo ter ribniško 
in poljansko cerkev.« Marsikdo je mnenja, da so ti baročni 
oltarji najlepši v Sloveniji. Koslerjev stari oče je še pravi čas 
»rešil« znano sliko svetega Jurija na konju, ko ubije zmaja, in 
jo odnesel v cerkev na Velike Poljane, od koder je šla naprej v 
Narodno galerijo.

Zaraščeno grmovje okrog gradu in kapele so očistili ravno z 
namenom, da bi začeli z rekonstrukcijo in sanacijo kapele ter 
konzervacijo ruševin gradu, da bi ostale v tej obliki kot ohra-
nitev kulturne dediščine. Najbliže uresničitvi načrtov so bili, 
ko je kulturno ministrstvo vodila Majda Širca. Ljudje s strani 
RKC so rekli, da Kosler ne more biti lastnik cerkve, ker nihče 
v Sloveniji ni lastnik cerkve. »To ni cerkev, ampak kapela, in 
v zemljiški knjigi piše, da smo lastniki. Saj ne bom imel tukaj 
dnevne sobe, to kapelo želimo vzpostaviti kot kulturno dedi-
ščino.« Cilj je kapelo čim bolj približati prvotnemu stanju in 
namenu, kot so poroke, polnočnice in podobno. 

V ortneškem dvorcu, včasih so mu rekli tudi grad Pekel, so 
pred drugo svetovno vojno živeli Koslerjevi stari starši, oče, 
teta in vsi, ki so delali na posestvu do nacionalizacije. Kot ka-
pela na Velikem Žrnovcu tudi dvorec nosi žalostno usodo. Po 
nacionalizaciji je bil tam Hotel Ortnek, ki ni nikoli zaživel, 
kasneje dom starejših, kar prav tako ni dolgo trajalo, kasneje 
pa so tu letovali otroci iz Pulja, kot pripoveduje Kosler. Sre-
di sedemdesetih let prejšnjega stoletja je upravnik pred zimo 
pozabil zapreti vodo in huda zima ni prizanesla vodovodnim 
cevem, ki so vse popokale. Začeli so se rušiti stropi in hiša je 
začela propadati od znotraj, saj je bila streha nepropustna. To 
je bila prva nepremičnina, ki so jo Koslerji dobili nazaj po de-
nacionalizaciji. »Moj oče je rekel, da nima nobenih čustev do 
te stavbe, čeprav je bila njegov dom, zato se nismo ukvarjali 
z obnovo, trenutno pa tudi nimamo programa.« Kosler je iz-
postavil program kolesarskih stez, ki bi lahko bil zanimiv, saj 
živimo v prekrasnih krajih, kjer je obilo možnosti za kolesar-
jenje. Močan turistični proizvod bi lahko našo regijo naredil 
zanimivejšo in takrat »bi videli, kakšen namen lahko damo 
temu dvorcu. Nikakor pa ne nameravamo sanirati dvorca in 
se preseliti vanj. To je prevelika stavba.« 

Sašo Hočevar
Foto: arhiv Koslerjevih, Petra Lovšin

Grad Pekel po drugi svetovni vojni

Razvaline gradu

Kapela sv. Jurija
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Primož Tanko

Je šegavost del ribniške identitete?
Benedikt Anderson v svoji knjigi Zamišlje-

ne skupnosti razlaga pogoje in procese nasta-
janja (nacionalnih) skupnosti. Poanta nje-
govega dela je proces oblikovanju narodov, 
nacij, ki jih imenuje zamišljene skupnosti, 
torej skupnosti, ki obstajajo znotraj idejnega 
(mentalnega?) prostora razmišljanja in niso 
nujno pogojene z dejanskimi povezavami 
med posamezniki skupnosti. Do zamišljanja 
pride, ko veš, da pripadnik iste skupnosti 
obstaja, vendar z njim nimamo stikov, ga ne 
vidimo, a ga čutimo kot pripadnika skupno-
sti. Glavni model njegovega oblikovanja za-
mišljenih skupnosti je komunikacijski, torej 
v trenutku, ko je družba sposobna komuni-
cirati, pretežno prek tiska, lahko poveže po-
dobne ideje in oblikuje nacionalne mite. Ti 
se širijo skozi zapisano besedilo, v večini sre-
di devetnajstega stoletja, in skozi radio v prvi 
polovici dvajsetega stoletja, v tistem času pa 
tudi ustvarimo glavne junake. Pogosto ima 
isti skupnostni moment tudi pripadnost isti 
upravni organizaciji (denimo deželi ali pa 
gospostvu), religiji in jeziku, pri čemer ima 
glavno vlogo jezik, pisan v upravne namene. 

Podoben vzorec delovanja skupnosti za-
znava monografi ja Opa war kein Nazi, ki se 
ukvarja s kolektivnim spominom v povojni 
Nemčiji in je nastala v uredništvu Harald 
Welzerja. Kolektivni spomin, ki najmočne-
je oblikuje skupnost, po teoriji oblikujejo tri 
glavne sestavine. Prva je podobno občutje 
ob določenih temah, druga je vedeti za ne-
koga, ki ima podobno izkušnjo, doživetje, in 
tretja je dovolj praznin. Tako enotna zgodba 
skupnosti (družine, družbe, naroda, nacije) 
postane dovolj verjetna za veliko večino ti-
stih, ki se za pripadnike identifi cirajo oziro-
ma jim ta status priznava okolica. 

V trenutku širjenja res množičnih občil in 
sočasno oblikovanja podobe skupnosti so bile 
vsaj nekateri obrisi že začrtani. Štiri stoletja 
tradicije izdelovanja suhe robe in krošnjar-
stva so se pač morala nekje poznati. Pa naj 
bodo to vzorci prodajanja suhe robe, pomen 
zgovornosti prodajalca in nekoliko samoza-
vestnega položaja krošnjarja, ki je obredel do-
bršen del sveta, marsikaj izkusil in mnogo na 
ušesa ujel ter predvsem bil v zavesti drugih, 
v ribniškem primeru kupcev, daleč in pred-
vsem dolgo. In ker je bil daleč in dolgo časa 
prepoznaven, je bilo formiranje skupnosti na 
podlagi »drugačnosti« od ostalih sorazmerno 
enostavno. Ribničan je tisti, ki ima pravico 
prodajati suho robo v vsej svoji domovini, je 
tisti, ki veliko potuje, veliko izkusi in konec 
koncev veliko govori (če hoče kaj prodati …). 

Na ta način je Ribničan dobil pripisane mu 
značilnosti, ki spadajo neposredno v kontekst 
oblikovanja spomina, morda tudi védenja o 
drugih: poznali so nekatere »zdumarje« ali pa 
so jih poznali njihovi znanci. O njih so znali 
povedati, da prodajajo suho robo (to je tudi 
geografska zamejitev ribniške identitete, tako 
doživljanja identitete sam pri sebi kot prepo-
znavanja identitet s strani ostalih) in da so pri 
svojem poslu zgovorni. Dovolj, da se oblikuje 
podoba Ribničana kot šegavega in zgovorne-
ga krošnjarja. 

Temu pritrjuje tudi ne ravno majhen na-
bor literarnega in humorističnega gradiva, ki 
je nastalo v zadnjem stoletju in pol na temo 
šaljivega Ribničana. Že v zapisih Frana Le-
vstika Od Litije do Čateža so omenjene rib-
niške smešnice kot široko poznane, kasneje 
pa objavi še smešnico Ribničan in Gorenjec. 
Pomembni so zapisi zgodb Antona Lesarja 
v delu Ribniška dolina na Kranjskem. Eden 
prvih večjih zapisov ribniških zgodb je za-
pis, ki ga je zbral na podlagi več virov Fran 
Milčinski, z naslovom Süha roba, kjer je 
predstavil 18 šegavih zgodb z ilustracijami 
Hinka Smrekarja. Potem ne smemo pozabi-
ti na Janeza Andoljška, Jejževga iz Hrovače, 
ki je ribniško šegavost predstavljal na Radiu 
Ljubljana v prvih letih delovanja radia, in 
zapise Jožeta Rusa o brihtni Ribnici in ma-
lem človeku. Pa se vse skupaj ni ustavilo z 
drugo svetovno vojno, delo Janka Trošta in 
Janeza Andoljška je ponovno oživljeno kot 

natis v knjižni obliki v zadnjih letih, ko zno-
va odkrivamo žlahtnost humorja. Povojno 
obdobje sta zaznamovala Kurja vojska Mihe 
Mateta in Široka usta, ki so izvorno ribniški 
patent in so ohranila samozavest, iz katere se 
lahko Ribničani, Križm'ki, še posebej šalimo 
v izvirni maniri.

Humor smo spravili tudi v institucionalno 
obliko. Red pač mora biti, Festival humorja, 
satire in karikature pa je že v osemdesetih letih 
napovedoval ne samo svetlo, pač pa kar rožna-
to prihodnost. In res je za šegavost prihodnost 
svetla, če ni kar rožnata: Medard je zaznamo-
val vrsto semanjih dni in pustnih karnevalov, 
Jaklič je bolj televizijski, Radio mlajku še ob-
časno oddaja, doma delujejo Dramšpil, eni z 
mokrimi nogami pojejo o naši dolini, nekate-
re ustvarjalce pa smo kar izvozili. 

In ko takole malo premišljujem o ribniških 
ustvarjalcih, pa o prepoznavnosti Ribničanov, 
bo kar držalo, da smo Ribničani šegavi, če 
ne že veseli. Ampak za to šegavost so se naši 
predniki dolgo trudili, mnogi so jo skušali za-
jeti v zapise in številni so napenjali možgane, 
da si lahko danes rečemo šegavi Ribničani. Pa 
tudi nekaj grenkih izkušenj, da lahko življenj-
ske modrosti povemo na zabaven način. 

Če se vrnem na uvodni odstavek: sku-
pnost je tista, ki se prepoznava in je prepo-
znana kot povezana enota, ki se identifi cira 
(reprezentira) s svojimi (psevdo)historični-
mi junaki in se loči od ostalih z zavedanjem 
svoje posebnosti. 
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Utrinki s pohajkovanja po ribniških pešpoteh 
Z vodnikom Knjižica s pohodniškimi 

potmi po Ribnici in okolici, ki jo je izdal 
Rokodelski center Ribnica, enota Turizem 
Ribnica, smo naredili prvi korak in resneje 
pristopili k turistični ponudbi kraja. Sedem 
pešpoti, speljanih po čudovitih predelih Rib-
niške doline, ponuja enkratne razglede in 
pristno doživetje neokrnjene narave. 

V tokratnem prispevku smo pripravili iz-
bor fotografi j, ki smo jih posneli na terenu. 
Radi bi jih delili z vami, saj je ne nazadnje naš 
namen približati naravne bisere prebivalcem 
Ribniške doline in vas hkrati nagovoriti, da se 
podate v naravo in odkrijete kotičke, ki jih še 
ne poznate. Ne pozabite vzeti s seboj Knjižice, 
ki naj bo vaš vodnik in hkrati pomočnik pri 
zbiranju pohodniških žigov, ki vas čakajo na 
posameznih lokacijah. Ob proučevanju prilo-
ženega zemljevida, ki je del Knjižice, posvetite 
pozornost tudi zanimivim pripovednim izro-
čilom in odkrijte, po čem je dobila vsaka pot 
svoje nenavadno ime. Knjižico lahko dobite v 
Rokodelskem centru Ribnica, na Občini Rib-
nica, v Domu na Grmadi in na INFO točki v 
Ribniškem gradu. 

Na poti pa naj vas spremlja izrek S. Kne-
ippa: »Narava je najboljša lekarna.«

Stella Vlašić
Utrinek s pohoda do Okamenelih svatov – 
Pot na svatbo.

Utrinek s krožne pešpoti na ortneški Stari grad.

Čudovita reka Ribnica – tja vas pelje Pot k vodi.

Ob poti na Grmado – Ognjena pot  Pogled na senožeti ob poti na Grmado.

Razgled na Ribniško dolino, ki vas pričaka na vrhu Poti na svatbo. Pri Tobakovi hruški – Tobakova pot.
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Krajevna skupnost Ribnica – osrčje Ribniške doline

Skupnost na gugalni mreži, vpeti med vrhovi Velike in Male gore
KS Ribnica obsega dvajset naselij, posejanih v osrednjem delu Rib-

niške doline, in zavzema približno polovico površine občine Ribnica. 
Na severni strani meji na razgibano pokrajino KS Sveti Gregor in 
KS Velike Poljane. Na vzhodu, po grebenu Male gore, še posebej na 
Stenah sv. Ane (963 m), nudi lep razgled v Struško dolino in Suho 
krajino proti Gorjancem. Na jugu jo obdaja KS Dolenja vas, zahodno 
pa gozdovi Velike gore sosednje občine Loški Potok in višje romarski 
kraj Nova Štift a pod Travno goro, ki pa je že del občine Sodražica.

Po zadnjih podatkih iz letošnjega leta ima KS Ribnica 7.050 pre-
bivalcev, kar predstavlja kar 74 % celotnega prebivalstva občine Rib-
nica, od tega jih v mestu Ribnica prebiva dobra polovica (3.612 pre-
bivalcev). Večja naselja so še Goriča vas (387 prebivalcev), Hrovača 
(382), Grič (344), Breg (337), Dolenji Lazi (298), Nemška vas (234), 
Žlebič (228), Jurjevica (199), Sajevec (161), Breže (154), manjša pa 
Slatnik (122), Sušje (119), Otavice (117), Kot pri Ribnici (107), Bu-
kovica (99), Dane (63), Gorenji Lazi (49), Zapuže pri Ribnici (23) in 
Zadolje (15 prebivalcev). Ker je mesto Ribnica upravno, kulturno, 
gospodarsko in versko središče občine in na marsikaterem področju 
tudi širše regije, kaže na vso pestrost interesov, ki se izražajo tudi pri 
delovanju KS Ribnica. 

»Skupnost« predstavlja predvsem sobivanje, reševanje skupnih in-
teresov in solidarnost. Izjemno pomembna so pri tem razna stano-
vska društva, ki jih je pri nas res obilo. Naj omenim le nekatere. Gasil-
ska društva sistematično in organizirano pokrivajo celotno področje, 
skrbijo za varnost in tudi za veselje. Za mladino, spoštljiv odnos do 
narave, adrenalin, rast in razvoj osebnosti so pomembni skavti, na 
kulturnem področju pa dramske, pevske in instrumentalne skupine. 
Sem spadajo tudi aktivi kmečkih žena in kulturno-etnološka društva 
s svojo pestro dejavnostjo, ko ohranjajo stare običaje. Vsa naselja in 
vaške skupnosti imajo po večini izbrane aktivne vaške odbore, ki tudi 
skrbijo za urejenost kraja in okolice. Vse te dejavnosti slonijo na tr-
dnem temelju prostovoljstva, samoiniciative, nesebičnem služenju in 
skrbi za ohranjanje prijetnega in pestrega življenjskega okolja. Vse to 
na svoj način spremlja in spodbuja tudi KS Ribnica.

Po Statutu Občine Ribnica krajevne skupnosti nimajo statusa 
»osebe javnega prava«. Opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki 
se pretežno nanašajo na potrebe prebivalcev in so v Statutu tudi na-
vedene: nudijo pomoč pri vzdrževanju krajevnih cest in upravljajo 
premoženje občine, ki jim je dano v uporabo. Sodelujejo pri opra-
vljanju javnih zadev v občini in seznanjajo organe Občine Ribnica s 
potrebami in problemi prebivalcev na področju urejanja prostora in 
varstva okolja. 

KS Ribnica v sodelovanju z vaškimi odbori vsako leto uporabi z ob-
činskim proračunom odobrena sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti in trgov. Ena tretjina sredstev, okrog 10.000 
EUR, gre za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti z nasipnim 
materialom, ki jih vaške skupnosti vzdržujejo same. Teh poti je v 
skupni dolžini kar 46 km. Ostala sredstva pa smo do sedaj namenili 
vzdrževanju in dograditvi javne razsvetljave po naseljih in urejanju 
krajših odsekov poti v naseljih, do 100 m dolžine (za odvodnjavanje, 
ureditev bankin, asfaltiranje), ki niso zajeti v občinskih projektih, a 
nujno potrebni za okoliško prebivalstvo. Primera iz zadnjih let: v Sa-
jevcu odcep poti proti Sv. Frančišku, v Žlebiču »stara cesta« – bližnji-
ca za dostop iz Slatnika in Žlebiča do avtobusne postaje.

Tako KS Ribnica na terenu največ sodeluje s krajani, krajevnimi 
in vaškimi odbori, obravnava njihove vloge in občinskim službam 
posreduje mnenja in predloge glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora ali javnega dobrega in tudi na ostalih področjih jav-
nega delovanja in prometne varnosti. 

Za zaključek naj omenim en spodbuden in posnemanja vreden 
primer, pa ta ni edini: pomlajeni Vaški odbor Goriče vasi je v lan-
skem letu na lastno pobudo sklenil temeljito obnoviti že napol poru-
šeno obzidje okrog podružnične cerkvice, ki je pod zaščito Zavoda za 
naravno in kulturno dediščino. V dobrega pol leta od sprejetja ideje 
mu je uspelo motivirati celotno vas, zbrati fi nančna sredstva in do-
natorje. Z ogromno prostovoljnega dela in s strokovnim pristopom 
so po navodilih Zavoda kakovostno realizirali celoten projekt, za kar 
jim čestitam.

Andrej Pucelj,
predsednik KS Ribnica

Semanji dan pred dvema letoma. Foto Matevž Petrovič

KS Ribnica
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Pri Roknih vsak dan 
sveže mleko 

Na križišču državne in regionalne ceste v Žlebiču, kjer so svoj čas 
namesto standardnih oznak ob cesti postavili roke – tam bodo v dveh 
ali treh letih zgradili krožišče –, je nekoč obratovala gostilna. »Za 
splahniti grlo gremo Roknim,« so se okoliški možje svoj čas dogo-
varjali, kako  in kje naj dan preživijo ob točilnem pultu. Za gostilno 
in posestvo je skrbel gospodar Kozina. Hitrejša cesta proti Ljubljani 
in ona, ki od tod pelje proti Sodražici, sta z leti »ugasnili« gostilniško 
obrt, kmetijstvo pa še živi. Že desetletja po zaslugi zakoncev Janeza 
in Marije, sina Martina, kadar prideta na obisk, pa se dela poprijema-
ta tudi hčerki Petra in Ana. Ponosni sta, da se ob pogostih obiskih na 
dvorišču hiše zapleteta v pogovor s sosedi in drugimi, ki k Roknim 
hodijo po mleko iz mlekomata . »Premišljal sem dolgo, ali naj se tega 
lotim. Ko sem trdno sklenil, da bom tako razširil kmetijsko ponudbo, 
ovire ni bilo več,« je ob zagonu mlekomata dejal Martin, ki, čeprav 
je v redni službi, večino dneva preživi na poljih ali med živino, te dni 
pa na košnji. Nekaj časa mu ostane tudi za najljubši konjiček, lov, 
saj je že dolgo član zelene bratovščine Velike Poljane. »Za kmeta ni 
praznika in prostih dni, od nekdaj le v nebo gleda in za hlev skrbi,« se 
je Martinu utrnila misel med sovaščani in prijatelji, ko je z ribniškim 
županom Samom Pogorelcem in Samom Mohorčičem, direktorjem 
Kmetijsko gozdarske zbornice Ribnica, pognal mlekomat. Njegova 
uporaba je sicer enostavna, a prilagojena vsem higiensko-sanitarnim 
standardom, predvsem pa praktična in dostopna. »Vsak dan moram 
30-litrski zalogovnik oziroma mlekomat očistiti (oprati), drugače ga 
sistem zablokira,« je še razložil in povabljence zbral za bogato oblo-
ženo mizi z dobrotami. Mleko (liter stane evro) in mlečni izdelki so 
zagotovo pomemben del domače samooskrbe, ki v Ribniški dolini z 
mlekomatom pri Roknih daje zagon, je poudaril župan. Želi si, da 
bi bilo  takšnih različnih vrst sirov, kislega mleka z žganci, skute in 
domačih dobrot, ki so jih ob dogodku pripravili gostitelji, v vrtcih in 
šola čim več. »To je dober primer, ki ga je treba vključiti v sistem sa-
mooskrbe. Želim si, da bi Martin prevzel kmetijo od staršev, občina 
pa bo zagotovo prek spodbud pomagala mladim kmetom,« je oblju-
bil Pogorelc. Poleg svojih 15 hektarjev zemljišča Kozinovi obdelujejo 
še nekaj hektarjev drugih košnih površin in 15 hektarjev gozda. V 
hlevu imajo 22 glav živine (14 molznih krav in 8 telic), 2 konja, 1 
osla in kure. Za živahnost skrbijo tudi trije manjši »gobezdači«, psice 
Ajša, Meli in Arti. 

M. G.

Samo Mohorčič, Martin Kozina in Samo Pogorelc
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Menjava hidrantov na 
območju Ribnice

Podjetje Hydrovod, d. o. o., je opravilo redni pregled hidrantnega 
omrežja na območju naselij mestnega značaja v občini Ribnica, in 
sicer na območju od Goriče vasi do konca OC Breg. Na tem obmo-
čju je skupaj vgrajenih 172 hidrantov, od tega 104 nadzemnih in 68 
podzemnih.

Po opravljenem pregledu je bilo pri 35 hidrantih ugotovljeno, da 
so zaradi poškodb, dotrajanosti itd. neuporabni, zato smo aktivno 
začeli z menjavo in postavitvijo novih hidrantov, saj je dobra požarna 
varnost še kako pomembna.

Sredi meseca avgusta smo jih na Gorenjski cesti (od začetka nase-
lja Ribnice do križišča z Majnikovo ulico) zamenjali že šest, preostale 
pa se bo zamenjalo v bližnji prihodnosti, saj stremimo k cilju, da bi 
v dveh letih zagotovili popolno tehnično izpravnost vseh hidrantov 
na našem območju.

Skupaj smo obdarili 
triintrideset socialno 
ogroženih otrok

Na letošnjem Županovem dnevu, ki je potekal konec meseca ju-
nija, je župan Ribnice kuhal za dobrodelni namen in skupaj z vami 
zbral kar 1.000 EUR prostovoljnih prispevkov. Z omenjenimi fi nanč-
nimi sredstvi smo triintridesetim otrokom iz socialno ogroženih 
družin namenili darilne bone v vrednosti 35 EUR za nakup šolskih 
potrebščin in verjamemo, da so si z veseljem kupili nekaj iz svojega 
seznama želja in si polepšali vstop v novo šolsko leto.

Podpis pogodbe 

Župan Ribnice je sredi meseca avgusta podpisal pogodbo za ure-
ditev komunalne in cestne infrastrukture na delu lokalne ceste LC 
352131 v Lepovčah. Ureditev zajema rekonstrukcijo vozišča in ho-
dnika za pešce, ureditev meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vo-
dovoda ter ureditev javne razsvetljave in odcepov izven cestišča za 
potrebe vodovodnih in kanalizacijskih priključkov. 

Za izvedbo javnega naročila je bil izbran izvajalec TRGOGRAD, d. 
o. o., Breg pri Litiji 56, 1270 Litija. Ocenjena pogodbena vrednost in-
vesticije je 352.014,61 EUR z DDV, od tega je predvidenih 150.388,00 
EUR z DDV sofi nancerskih (nepovratnih) sredstev. Gradbena dela 
so se začela konec avgusta in se bodo predvidoma zaključila konec 
meseca novembra. 

Vse občane in lastnike nepremičnin v neposredni bližini predvide-
ne rekonstrukcije ceste naprošamo za razumevanje in strpnost.

Komisija za mladinska 
vprašanja tudi v občini 
Ribnica

Občina Ribnica je aktivno pristopila k analizi položaja mladih v 
Ribnici in v ta namen pripravila anonimno anketo, katere rezultati 
bodo uporabljeni pri oblikovanju lokalne mladinske strategije v naši 
občini. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko pod-
porno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter 
s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne 
dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše 
osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v 
lokalnem okolju. Naloga celovite obravnave mladine in mladinskega 
sektorja v občini Ribnica pa je po novem v rokah petčlanske Komisi-
je za mladinska vprašanja, ki bo v pomoč vsem mladim pri uresniče-
vanju zastavljenih ciljev.
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Projekt »Prostofer«

Projekt Prosfofer deluje v naši občini že slaba dva meseca in v tem 
času smo uspešno pridobili sedem prostovoljnih voznikov, ki s pre-
vozom nudijo pomoč našim starostnikom – seniorjem, ki ne vozijo 
sami in nimajo sorodnikov. Prostovoljci, hvala za odziv in pomoč!

Komu je namenjen Prostofer?

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, ni-
majo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše 
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih usta-
nov, trgovinskih centrov ipd.

Kako deluje Prostofer?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 
080 10 10. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak de-
lovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je treba najaviti vsaj 
tri dni pred izvedbo storitve. 

Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do 
petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi pri-
lagodijo potrebam.

Domači pridelki in izdelki 
v središču Ribnice

Vsako soboto med 7. in 12. uro lepo vabljeni na Poletno tržnico 
pred Miklovo hišo, kjer lahko kupite raznolike pridelke z domačega 
vrta in izdelke, ki nastajajo izpod rok naših rokodelcev. Kupuj lokal-
no, razmišljaj globalno.

Ureditev starega 
mestnega jedra 

Občina Ribnica je zagotovila dodatna fi nančna sredstva, ki se na-
našajo na javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje ra-
zvoja starega mestnega jedra Ribnice v letu 2020. Razpis zajema tri 
ukrepe, in sicer: ukrep 1 – sofi nanciranje najemnin pritličnih poslov-
nih prostorov, ukrep 2 – sofi nanciranje obnove fasad in ukrep 3 – 
sofi nanciranje reklamnih izveskov in napisov. Vlagatelji lahko svoje 
vloge oddajo do 2. 9. 2020. 

o b č i n s k a  u p r a v a  i n  r a z p i s i

Dodatna igralnica v Vrtcu 
Ribnica

V Vrtcu Ribnica je bila v mesecu avgustu zaključena ureditev do-
datne igralnice, ki bo namenjena za otroke prvega starostnega obdo-
bja. Dodatna igralnica se je uredila s pregraditvijo osrednjega prosto-
ra v enem izmed štirih krakov vrtca. V okviru igralnice so se uredile 
tudi sanitarije za otroke. Skupna površina igralnice znaša 51,90 m². 
Nove igralnice pa se bodo zagotovo najbolj razveselili naši najmlajši, 
ki jim želimo veliko nepozabnih dogodivščin in veselih uric v novem 
razigranem okolju.
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Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
M: 051 641 021   |   E-pošta: rešeto@ribnica.eu

Uradne ure na uredništvu Rešeta 

so vsako drugo in tretjo sredo 

v mesecu med 14. in 16. uro.

OBČINA RIBNICA OBJAVLJA 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

ZA PRODAJO STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

Občina Ribnica obvešča, da je na spletni strani in oglasni deski 
Občine Ribnica objavila javno zbiranje ponudb za prodajo komple-
ksa štirih stavbnih zemljišč v k. o. 1625 – Ribnica za gradnjo stano-
vanjskih blokov na Knafl jevem trgu.

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 29. septembra 2020, v pro-
storih Občine Ribnica. Celotno besedilo javnega zbiranja ponudb je 
objavljeno na spletni strani www.ribnica.si in na oglasni deski Obči-
ne Ribnica.

OBČINA RIBNICA 
OBJAVLJA JAVNO DRAŽBO 

ZA PRODAJO ŠTIRIH 
STANOVANJ

Občina Ribnica obvešča, da je na spletni strani in oglasni deski 
občine objavila javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin:
• enosobnega stanovanja št. 16 v tretjem nadstropju stanovanjske 

stavbe na Prijateljevem trgu 3, 1310 Ribnica, površina stanovanja 
je 48,50 m2,

•  trosobnega stanovanja št. 2 v prvem nadstropju stanovanjske stav-
be na Škrabčevem trgu 5, 1310 Ribnica, površina stanovanja je 
77,50 m2,

•  dvosobnega stanovanja št. 2 v prvem nadstropju stanovanjske 
stavbe na Knafl jevem trgu 7, 1310 Ribnica, površina stanovanja je 
64,40 m2,

•  dvosobnega stanovanja št. 12 v drugem nadstropju stanovanjske 
stavbe na Knafl jevem trgu 7, 1310 Ribnica, površina stanovanja je 
64,60 m2.

Javna dražba je razpisana za četrtek, 17. septembra 2020, ob 8.00, 
9.00, 10.00 in 11.00 v prostorih Občine Ribnica. Celotno besedilo 
javne dražbe je objavljeno na spletni strani www.ribnica.si in na ogla-
sni deski Občine Ribnica.

Popravek in opravičilo

V julijski številki Rešeta je bila objavljena zahvala Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna Ribnica vsem donatorjem, ki so 
šoli podarili računalnike, da smo lahko pomagali učencem, 
ki niso imeli možnosti šolanja na daljavo. 

Ob tem smo pomotoma napačno zapisali, da je šoli raču-
nalnike podarila Lekarna Kočevje. RAČUNALNIKE JE PO-
DARILA LEKARNA RIBNICA. 

Za napako se Lekarni Ribnica iskreno opravičujemo in se ji 
še enkrat iz srca zahvaljujemo. 

Ravnateljica Andreja Modic, prof.

Avtor sistema
Vishwaguru
Paramhans
Maheshwarananda

pomaga

www.jvvz.org/ribnica

Vpis in informacije:

m: 041 397 789 
Ribnica, Gorenjska cesta 6 (vhod zadaj)

Joga
v vsakdanjem življenju
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Otroštvo brez knjig – 
to ne bi bilo nobeno otroštvo

V Knjižnici Miklova hiša se 
bodo s koncem poletja zaključi-
le tri dejavnosti, in sicer poletni 
knjižni bazar, Knjižnica pod kro-
šnjami in Poletavci. Otroci lahko 
do 10. septembra svoje izpolnjene 
bralne sezname oddajo v knjižnici 
ali pa elektronsko na naslov pole-
tavci@miklovahisa. O zaključku 
bralne akcije vas bomo obvestili. 

»Otroštvo brez knjig – to ne bi 
bilo nobeno otroštvo. To bi bilo kot 

prepoved iti do začaranega kraja, kamor lahko greš 
in v njem najdeš eno najredkejših vrst veselja,« pravi 
Astrid Lindgren, avtorica Pike nogavičke in številnih 
drugih otroških knjig. Tudi mi vabimo vaše malčke v 
tisti začarani kraj, zato v septembru sprejemamo pri-
jave za ure pravljic, ki jih bomo izvajali med oktobrom 
in majem enkrat mesečno ob četrtkih popoldne. En 
termin pravljičnih ur bo v angleščini. Pravljična ura 
traja 45 minut in je primerna za otroke, starejše od 
štirih let. Prijava je obvezna, bodisi osebno v knjižni-
ci, na telefonski številki 01 83 50 382 oziroma 041 390 
057 ali na e-naslov: neza.tanko@miklovahisa.si.

Knjižne novosti za odrasle …

Uroš Zupan: Arheologija sedanjosti
Knjiga nosi podnaslov Eseji o knjigah, književ-

nosti in še čem, ki zelo dobro opredeli vsebino. 
Knjiga je namenjena vsem ljubiteljem knjig in 
tistim, ki so to nekoč bili. Avtor nas vabi k premi-
šljevanju o knjigah in predvsem o branju. Prebe-
rite si začetni esej Podarjanje knjig ali pa morda 
tistega, po katerem celotna knjiga tudi nosi ime 
– Arheologija sedanjosti.

Jane Wenham - Jones: Sladkih petdeset
Sladkih petdeset je roman o štirih prijateljicah, 

ki načrtujejo skupno praznovanje abrahama.  She-
rie ne najde pravega moškega, Fay ima za seboj 
ločitev, Roz ne ve, kako se rešiti fi nančnih težav, 
Charlotte pa trpi za sindromom praznega gnezda. 
Pred predvidenim praznovanjem se napetost sto-
pnjuje in podrobnosti prihajajo na plano.

Kathryn Croft: 
Medtem ko si spala 

Kriminalni roman se dogaja v Londonu. Glav-
na junakinja Tara Logan se neko soboto zbudi 
v tuji postelji, poleg nje pa leži truplo. V glavi ji 
zeva črna luknja, na minuli večer ne more pri-
klicati nobenega spomina, kljub temu pa trdno 
verjame, da sama ni morilka.

… in otroke

Caroline Roque: Volčja šola
(ilustrator: Gregorie Mabire)

Volfi  se je sila bal sprejemnega izpita v volčji 
šoli in prav zares se ni dobro odrezal na spreje-
mnem izpitu iz tuljenja, pretepanja, divjanja in 
kar je še volčjih odlik. Vsi bodoči prvošolci se 
boste lahko pri branju te knjige prepričali, da 
prava šola res ni slaba in da se tam lahko naučiš veliko dobrih reči.

Jana Bauer: 
Kako prestrašiti pošast

Pod Filipovo posteljo je pošast, ki mu jo poma-
ga pregnati njegov prijatelj Oton Kobilica. »Vsi 
vemo, da poznamo tri vrste pošasti: robate, zo-
bate in kosmate,« se začne poduk o pošastih. Pa 
vendar se nobena od njih ne skriva pod Filipo-
vo posteljo. Tam je namreč repatež, ki ga lahko prepodimo samo z 
majhno škatlico. Le kaj je v njej? 

Damijan Stepančič: Baraga, 
črna suknja med Indijanci

Friderik Irenej Baraga je bil Prešernov sodob-
nik. Študiral je pravo na Dunaju, potem pa se je 
odločil za duhovniški poklic. Črna suknja je in-
dijansko ime slovenskega misijonarja, ki je med 
letoma 1831 in 1868 deloval na območju Velikih 
jezer. Strip opisuje Baragovo misijonarsko po-
slanstvo na podlagi dnevniških zapisov in pisem, ki jih je pisal sestri 
Amaliji. V Ameriki je deloval v petih misijonih in postal škof v Cin-
cinnatiju.

Za konec naše obiskovalce še obveščamo, da bo od 1. septembra 
knjižnica spet odprta po ustaljenem delovnem času.

Redni delovni čas
(od 1. septembra do 30. junija)

KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA RIBNICA

 Ponedeljek: 09.00 – 19.00
 Torek: 09.00 – 19.00
 Sreda: 09.00 – 16.00
 Četrtek: 09.00 – 19.00
 Petek: 09.00 – 19.00
 Sobota: 08.00 – 13.00

Delovni čas v dnevnu pred prazniki:
 od 09.00 – 13.00
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»Suha roba – brihtna Ribnica in široki svet.«
>> Tak naslov je dr. Jože Rus (1888–1945), naš rojak, geograf in 

zgodovinar, zapisal pred devetdesetimi leti, natančneje 7. septembra 

1930, v časopisu Jutro in nato še v samostojni knjižici o geografi ji 

naše lesne domače obrti. Povod pa je bila takratna Gozdarsko-lovska 

razstava na ljubljanskem velesejmu.

V tistih časih še nismo imeli svojega tradicionalnega Ribniškega 
semnja, prav tako ga ne bomo imeli letos zaradi že znanih razmer, je 
pa prav, da se seznanimo s tem, kako so se v tistih časih pripravili na 
tovrstne sejme in kako so nas opisovali. Z besedami zanosa je takrat 
takole zapisal dr. Jože Rus:

»Gozdarsko-lovska razstava ljubljanskega velesejma je dala v rdečem 
paviljonu tudi prostora slovitim Ribničanom, da so razstavili v njem 
svojo robo in jo pokazali v vsej njeni vsakdanjosti, mnogovrstnosti in 
ročnosti. Vse številne predmete je dala na razpolago svetovno znana 
trgovska in industrijska hiša E. Ivanc v Sodražici; uredila pa sta razstavo 
z velikim okusom in po vseh modernih pravilih g. Jože Ivanc, član gor-
nje tvrdke, in g. Janko Trošt, strokovni učitelj meščanske šole v Ribnici.

To so sami leseni izdelki, ki se rabijo vsak dan v hišnem in kme-
tijskem gospodarstvu. Redek je, ki bi jih mogel našteti po njihovem 
imenu. Na razstavi, ki jo je priredilo kranjsko – primorsko gozdarsko 
društvo l. 1881 v Kočevju, je bilo iz Kočevske razstavljenih 41 pred-
metov, eden drugačen od drugega, iz Ribnice pa celih 122 predmetov. 
Od tedaj je marsikateri kos svojo veljavo izgubil, mesto njega pa se 

je pojavilo k življenju 
vsaj par novih, dočim 
so se drugi v mnogih 
ozirih spopolnili. Po-
skusiti hočem, da jih 
v glavnem naštejem:

Kadi, čebri, keblice, 
banje in merniki; ška-
fi , pasjaki, maltarji, 
ribarji, hrvatski škafi  
in žehtarji; brente in 
brentače; golide, kor-
ci in napajči; barigelj-
ci in banke; škatle in 
škatlice, tudi za pariški puder; žlice, noži, vilice in kuhalnice; kla-
diva, valarji, ribežni, krožniki in sklede; pinje in pipe; lopate, neške 
in vevnice; rešeta, sita, cedila in rajte; vile, grablje, cepci, kosišča in 
toporišča; čaše, sipalke, livki in solnice; stojala, obešeala in priprave 
za vezenje; zibke in kolca; peharji, stručnice in kuhinjske deske; mi-
šolovke in pasti; modeli za maslo in testo in košarice; muhalniki in 
zobotrebci itd., itd.

Dolga je ta vrsta ribniških izdelkov vse ima v zalogi imenovana 
hiša E. Ivanc v Sodražici. Poleg te tvrdke nastopajo na drugih mestih 
razstave tudi še druge ribniške tvrdke, predvsem J. Oberstar iz Sodra-
žice s fi nimi izdelki same strugarske stroke in M. Tomažin iz Raščice 
s samimi zobotrebci. Precej klavrno nastopa „Zveza lesnih obrti v 
Ribnici“, kar daje nov dokaz, do so Ribničani le preveč samostojni in 
iznajdljivi, da bi se dali spraviti pod temni mernik kake kompanije. 
Lepe izdelke svoje stolarne je razstavil g. F. Fajdiga iz Sodražice. Goz-
dna veleposest g. Rudeža iz Ribnice je prikazala bogastvo ribniškega 
gozdovja, g. J. Goederer iz Namršlja pa je postavil model preproste 
žage in jo spravil v pogon s pomočjo elektrike, ogledovalcem v za-
bavo.

Vsakogar, ki pomisli na to dolgo vrsto ali jo celo vidi zbrano pred 
seboj, obide neko posebno duševno razpoloženje. Ob istem času se 
ti poraja razposajen smeh in resno občudovanje, prvo zaradi vsak-
danjosti teh predmetov, drugo pa iz odkritega priznanja njihovim 
stvariteljem.

Domovina teh izdelkov je primerno majhen kos slovenske zemlje, 
ki je razprostrt nekako od cerkniške Slivnice do kočevskega Roga pa 
do kočevskega mesta do Želimljega z najbolj delavno sredico v trikotu 
med Blokami, Turjakom in ribniškim trgom. Vsa ta pokrajina nam je 
v rdečem paviljonu predstavljena ne samo po naštetij izdelkih in tvrd-
kah, ampak tudi kartografsko in statistično po veščih rokah strokov-
nega učitelja g. J. Trošta, a risarsko po akad. slik. I. Miheliču iz Ribnice.

Poleg statističnih pregledov proizvodnje je g. Trošt narisal in iz-
vesil tudi tri karte o domovini suhe robe: zemlejvid domače lesne 
obrti v kočevskem srezu, zemlejvid sreza Kočevje v osmih barvah 
in zemlejvid Ribniške doline in okolice. Te karte, izmed katerih bi 
druga pač zaslužila, da izide kot učni pripomoček na javni trg, nam 
nudijo jasno sliko o geografski razprostranjenosti izdelkov in njiho-
vih izdelovalcev.

Knjiga Suha roba brihtna Ribnica in široki svet, 1930

Dr. Jože Rus, geograf in zgodovinar, Ribnica 1888-1945
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Upodobitve ribniških rokodelcev in samouka Vinka Blaja

Motive ribniškega krošnjarja in ribniških 
rokodelcev so upodabljali številni znani ali 
manj znani umetniki. Med njimi je bil tudi 
slikar, samouk Vinko Blaj, ki je izdelal gra-
fi ke na začetku osemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Gre za šest različnih grafi k oziroma 
risb, in sicer od ribniškega krošnjarja do ro-
kodelcev – izdelovalcev suhe robe. Vse te 
risbe so bile objavljene na zavihkih – notra-
nji strani ščitnega ovitka monografi je Rib-
nica skozi stoletja 1982. Prav tako je ob tem 
izšla posebna grafi čna mapa, ki jo je izdalo 
podjetje Inles. Ker letos ne bo organizira-
nega Ribniškega semnja in ne boste mogli 
v živo spremljati njihovega dela, si ribniške 
rokodelce poglejte na priloženih grafi kah 
Vinka Blaja.

Peter Lesar, zbiratelj
Vir: mapa z grafi kami Vinka Blaja, 

osebni arhiv

Lončarstvo Podnarstvo

Obodarstvo

Pletarstvo Ribničan, krošnjar s suho robo

Posodarstvo

Na parnih in vodnih žagah ima v golem žagarstvu svoje hranitelje 
okoli 20 tisoč Slovencev, ki so bolj ali manj enakomerno raztreseni 
po vsej Sloveniji. V izdelovanju zgoraj naštetih lesenih predmetov pa 
je vir življenja za približno enako število naših ljudi. - J. Jovan je cenil 
l. 1903 število obratov na 4000 -, katerih dom je omejen skoro na 
obseg enega samega izmed 28 političnih okrajev Slovenije.

Ti kraji so z iznajdljivostjo svojega uma in spretnostjo svojih rok 
les oddaljili tako daleč od njegovih prvotnih oblik in vložili vanj to-
liko delovnega kapitala, da je vrednost tamošnje gozdne posesti dvi-
gnjena do višin, ki so sicer prav težko dosegljive. Temu delu posve-
ča razen večje zemljiške posesti vsaka tamošnja hiša po 100 do 250 
dni v letu in vsaka še tako majhna gozdna posest je tu izrabljena od 

smrekovih debel do leskovega grma in drena na način, ki si ga bolj 
izdatnega skoro ne moremo misliti.

Vsakdo, ki je od tu doma in ga povprašaš po njegovi domovini, ti 
bo najprej povedal, da je od „Ribnice“, pa naj ima tudi po 4 do 5 ur 
hoda do prijaznega trga sredi polja, ki leži vdrto med Veliko in Malo 
goro, Fridrihštanjskim gozdom in Slemeni. Ljudje so torej „Ribni-
čanje“ - njihova duševna svojstva so v glavnem kombinacija zgoraj 
omenjenih dvojnosti, humorja in resnobe, njihovi izdelki pa ribniška 
ali „suha roba“, ime ki ga ne more prevesti noben jezik.«

Peter Lesar, zbiratelj
Vir: knjiga Suha roba brihtna Ribnica in široki svet, dr. Jože Rus, 

1930, osebni arhiv

Glava računa tvrdke Josip Oberstar, Sodaržica Glava računa tvrdke Evgen Ivanc, Tvornica žičnih in lesenih izdelkov, Sodražica





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 - 11.30 h
ter 14 h  - 17 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ

| | | |

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

trženje

oglasnega prostora

041 536 889

Kupim starinsko pohištvo: kuhinjske omare – 

kredence, mize, stole, klopi, skrinje, 

mizarske mize – ponke.

Jože Jurjevič (041 623 165)



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

ponudba
P O L E T N A
AKCIJSKA

klima GORENJE REA26
cena z montažo* 
550€ z vključenim 9,5% DDV

*Akcijska cena velja za plačila na osnovi predračuna ali za gotovinsko plačilo.
Akcija velja do 30. 9. 2020  oz. do odprodaje zalog in z osnovno montažo.



OGLASNO SPOROČILO

Lidl Ribnica razvaja s kakovostnimi, svežimi izdelki
Trgovina Lidl Ribnica je prava 

izbira, če želite vse izdelke, ki 

jih vaša družina potrebuje, najti 

na enem mestu. Ne le to. Vsak 

teden so številni izdelki v sklopu 

akcijskih ponudb na voljo po še 

ugodnejši ceni. V septembru pa 

so v trgovini Lidl Ribnica za kupce 

pripravili še dodatne ugodnosti! 

Prisegate na lokalno? Potem so izdelki 
Lidlove blagovne znamke Naše nam paše 
pravi za vas! Vse od suhomesnih izdelkov 
do mleka, piškotov, rezancev, ribane kaše 
in sokov, pod to blagovno znamko najdete 
izdelke, ki jim je skupno, da nastajajo pri slo-
venskih proizvajalcih in črpajo iz zakladnice 
slovenske tradicije ter okusov.

Številni slovenski butični proizvajalci so 
skozi sodelovanje na Lojtr'ci domačih na-
šli prostor na Lidlovih policah, mnogi med 
njimi se tja vračajo redno – izvrstni jogurti, 
suhe mesnine, slaščice, džemi, oljčno olje, pa 
tudi kreme, mila in podobno. 

Tudi sveže meso v Lidlovi redni ponud-
bi na police povečini dobavljajo slovenski 
dobavitelji. Sveže piščančje in goveje meso 
v redni ponudbi se ponaša celo s 100% slo-
venskim poreklom, kar je označeno tudi na 
embalaži. Pod blagovno znamko Naše nam 
paše najdete tudi svinjsko meso s 100 % slo-
venskim poreklom.

Sveže in dišeče. Z 31 zlatimi priznanji za 
pekovsko kakovost nagrajena ponudba Li-
dlove pekarne vsak dan ponuja sveže spečen 
kruh in pekovsko pecivo. Več kot 40 sveže 

Lidl Ribnica kupce vabi od leta 2017.

Na odlično založenih policah vsak najde nekaj zase.

pečenih izdelkov vsako jutro zadiši s polic: 
od klasičnih slovenskih krušnih izdelkov, 
kot so bela štruca, žemlja, martinov in koru-
zni kruh, pa do tradicionalnih uspešnic, kot 
so razne bagete, ajdov kruh z orehi, različni 
rogljički in štručke. Ste vedeli, da je ajdov 
kruh z orehi priljubljen tudi v tujini? Kupite 
ga lahko celo na Kanarskih otokih!

Za presenečenje pa poskrbi »kruh meseca«, 
ki prinaša nekoliko drugačne pekovske okuse 
– od kruha s pražiti, dodanimi različnimi ore-
ški, sadjem in semeni, proteinski kruh …

Lidlova tržnica je vedno dobro založena, 
saj poteka dostava sadja in zelenjave dnev-
no (razen v nedeljo). V toplejših mesecih je 

na tržnici skoraj polovica celotne ponudbe 
izpod rok slovenskih pridelovalcev – od slo-
venskega paradižnika, krompirja do jajčev-
cev, bučk, jabolk, paprike, slovenskega zelja, 
jagod, in še številne druge pridelke.

Kakovost in varnost na prvem mestu! 
Lidl Slovenija gradi dolgoročne odnose s 
svojimi partnerji. Na ta način zagotavlja-
jo ne le rast in razvoj svojih dobaviteljev in 
bogato ponudbo za svoje kupce, pač pa tudi 
stalno in preverjeno kakovost izdelkov. Tako 
od proizvajalcev izdelkov svojih blagovnih 
znamk zahtevamo mednarodno priznan 
standard IFS Food, ki poleg varnosti in ka-
kovosti zahteva tudi sledljivost izdelkov. Do-
bavitelji sadja in zelenjave pa morajo prido-
bili certifi kat GlobalG.A.P., katerega cilji so 
med drugim ohranjanje zaupanja potrošni-
kov in varnost hrane ter zmanjšanje negativ-
nih vplivov pridelave na okolje.

O trgovini Lidl Ribnica
Prebivalce kraja in okolice Lidl Ribnica 

vabi k nakupu že od decembra 2017, raz-
prostira pa se na kar 1200 kvadratnih me-
trih. Med 147 parkirnimi mesti boste gotovo 
našli prostor za svojega jeklenega konjička, 
mladim družinam pa so na voljo 3 parkirna 
mesta, ki so nekoliko širša.

Trgovina je okolju prijazna, saj je zgraje-
na v skladu z visokimi okoljskimi standardi 
in trajnostnimi usmeritvami – vgrajeno ima 
toplotno črpalko, ki pouporablja toploto iz 
hladilnih vitrin za ogrevanje trgovine. 

Vabljeni v trgovino Lidl Ribnica!
Preprosto več ponudbe za vas.



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.

ORTNEK - Sveti Gregor, prodamo 
stanovanjsko stavbo v izmeri 96 m2, 
celotna parcela je v izmeri 1003 m2. 
Hiša je bila zgrajena leta 1930 (pred 
letom 1967), streha obnovljena leta 
1965, vsa infrastruktura, CK na trda 
goriva, cena 45.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Lazec, prodamo 
stanovanjsko stavbo (gostinski objekt) 
v izmeri 87 m2 in dva poslovna prostora 
v izmeri 85 m2 in 199 m2 ter dvorišče v 
izmeri 1649 m2, primerno za turistično 
dejavnost, v idilični okolici, zgrajeno 
leta 1989, vsa infrastruktura, CK na 
olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 
88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo 
z gospodarskim poslopjem - hlev, 
primerno za vzrejo konj in kozolec ter 
ca 4,5 ha pašnikov, travnikov, njiv in 
sadovnjakov, skupaj v enem kosu, ter 
ca 2,5 ha gozda, ki se nahaja v sklopu 

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.

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, nova cena 
130.000 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. 

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.

RIBNICA - Goriča vas, prodamo delno 
opremljen poslovno stanovanjski objekt 
- gostišče, stoječe na parceli v izmeri 
2133 m2, na kateri je zgrajena poslovno 
stanovanjska stavba, v izmeri 208 m2, 
tri etaže, z dodatnim objektom 84 m2. 
Zgradba in pomožni objekt  sta bila zgra-
jena leta 1974. Vsa infrastruktura, ogre-
vanje na olje, takoj vseljivo. Objekt ima 
GD, izdano 16. 8. 1974, št.351-5-73-05. 
EI v izdelavi. Cena je 200.000 EUR.

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.

STANOVANJA:

RIBNICA - center, Škrabčev trg, samo 
zanesljivim strankam oddamo v najem 
delno opremljeno garsonjero, v izmeri 
39,36 m2, v drugem nadstropju ter klet 
in parkirno mesto,  z vso infrastrukturo, 
ogrevanje na plin. Takoj vseljivo. Pred-
plačilo, varščina, cena najema je 250 
EUR, mesečno, plus 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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>> Tako smo se vrsto let pohvalile, ko je beseda nane-

sla na ribniški sejem, na katerem smo članice Društva 

podeželskih žena s svojo stojnico tradicionalno 

sodelovale prav od samega začetka delovanja – na-

jprej v gradu, potem pa vsako leto pred cerkvijo. Letos 

nam je zagodla »korona« in živ je ostal samo spomin 

na prejšnja leta – tudi ob prepevanju pesmi, katere 

priredba besedila je nastala prav za ribniški sejem.

In sejem bil je živ

D´NS JE V RIBNC´ SEMN, smo sem se mje podale,
de buomo kaj zetaušale, še rajši pa predale.

Vesele smo, de ste pršl´, de b´ se fajn imajl´,
de b´ prou use pruobal´, kar smo ne štante dajl.

Ne vuolo imamo dost´ reči, krüha in peciva,
če pa pr´ src´ vas t´šči, tüd češpov´ga goriva.

Ponüjamo vam še jedi, prou use so iz f´žola,
de pa po n´h se fajn prdi, tu je božja uola.

Prov l´pu ste vabljen´, pruobajte, vzemite,
če je kaj dnarja u tošeln´, pa še mau k´pite.

(besedilo priredila Marinka Vesel, Kot, 3. 9. 2003, 
na melodijo Jutri bo v Celovcu sm´n)    

Kar ponosna sem, da smo bile na ribniškem sejmu gostiteljice na 
stojnici, kjer smo stregle in prodajale pecivo in druga ročna dela, ki 
smo jih izdelale s pridnostjo, zagnanostjo in iznajdljivostjo, prisotne 
dve desetletji. Mnogi so nam ob obisku izrazili priznanje za prijazno 
domačo besedo, bogato obloženo stojnico, v sprevodu pa za naš obla-
čilni videz, ki je ponazarjal izročitev oblačilne kulture naših babic. 
Vesele smo bile, da je bila naša stojnica ponos ribniške gostoljubnosti 
in domačnosti ter da je privabila vse pomembne goste, katerih po-
hvale so nam odprle srca in roke, da so zadovoljni odšli od nas.

Povabila turističnih društev
Od leta 2005 pa vse do leta 2019 smo na stojnici tradicionalno so-

delovale še na mnogih turističnih prireditvah, kot so sosednji Tržni 
dan v Sodražici, prireditev Tamburanje va Kosteli in Prangerjada v 
Predgradu, pa v Gradežu na Praznik suhega sadja. Na povabilo Obrtne 
zbornice in Občine Ribnica smo večkrat sodelovale tudi na turističnem 
sejmu Alpe Adria oziroma Turizem in prosti čas, na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, v Kočevju pred Športnim centrom, kjer so bila 

mednarodna srečanja nevladnih organizacij, v pasaži Maksimarketa 
v Ljubljani, kjer so potekala snemanja oddaj Marije Merljak – Dobro 
jutro Slovenija, na Rudniku v Supernovi, kjer smo predstavljale veli-
konočne ribniške jedi, pa v Velikih Laščah na Dan gospodinj itd. Vsaj 
po enkrat smo se na stojnici predstavile tudi v Rodicah pri Domžalah, 
v Stični, v Zapotoku nad Igom, v Dobrepolju na tiho nedeljo in na do-
brepoljskem vandranju, pa v Ribniškem gradu na srednjeveškem dnevu 
Društva Hedera, pred Mercatorjem v akciji Mi delamo dobro, pred Ro-
kodelskim centrom in Miklovo hišo na prednovoletnem sejmu in lani 
prvič pred ribniškim športnim centrom, na povabilo Kluba ponosnih 
posameznikov, ki so organizirali Trail po Mali gori, in še kaj bi se našlo.

Nov izziv
Ob petnajsti obletnici našega društva smo si zadale nov izziv in 

skupaj z Zvezo kmetic Slovenije izvedle tekmovanje med društvi z 
naslovom »Dobrodošli na naši stojnici«. S stojnicami smo popestrile 
dogajanje ob praznovanju, prav tako pa poskrbele, da so se članice so-
delujočih društev na svoj način potrudile in privabile občinstvo k stoj-
nicam, ki so bile zelo različno obložene. Na njih so udeleženke pripra-
vile ponudbo, ki je tradicionalna za področje, ki so ga predstavljale. To 
nas je nekoliko presenetilo, a hkrati smo bile tega vesele, saj tako doka-
zujemo, da smo na svoje kraje in našo preteklost ponosne. Ob razpisu 
smo tekmovalnim skupinam pri postavitvi stojnice pustile proste roke 
in prosto pot domišljiji. Tričlanska komisija je opravila ocenjevanje, ki 
je bilo prijetno, a odgovorno. Stojnice so bile domiselne, lepo obložene 
in ob njih so bile prijazne gospe, ki so razlagale, od kod so, kaj počnejo 
in kaj ponujajo. Vse dobrote smo lahko degustirali. Komisija je bila 
enotnega mnenja, da so si vse udeleženke zaslužile najvišje priznanje: 
veliko ribniško leseno žlico, s strani Zveze kmetic Slovenije pa zlato 
odličje za sodelovanje na regijskem tekmovanju. 

Morda v razmislek: tekmovanje »Dobrodošli na naši stojnici« bi 
lahko spremenili v tradicionalni dogodek našega društva …

Zagnane in vzdržne
S svojo pristnostjo in domačnostjo se lahko ponašamo še danes, saj 

smo dobrodošle povsod po naši ljubi Sloveniji. Z domačo besedo, pe-
smijo, oblačilno kulturo, predvsem pa s pečenimi ribniškimi dobrota-
mi, predstavljamo našo dediščino, nad katero so mnogi presenečeni. 

Srčno upam, da nas »korona« ne bo čisto ustavila in bomo še imele 
priložnost sodelovanja s predstavitvijo Ribniške doline na stojnici, 
kjer bomo s ponosom in radostjo zapele našo himno »Vre, vre, vre, 
me smo pa ribnčanke«, in to v pravem pomenu besede.

Marinka Vesel, predsednica DPŽ Ribnica
Foto: arhiv društva

Tržni dan v Sodražici

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani
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Poletna izleta Skupine za samopomoč oseb z 
dolgotrajnimi težavami na področju duševnega zdravja

V okviru skupine za samopomoč, ki je na-
menjena združevanju oseb z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju, smo se kljub 
epidemiji tudi letos že nekajkrat sestali in se 
udeležili dveh skupnih izletov. Srečanja po-
tekajo pod okriljem Centra za socialno delo 
Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica, 
vsak prvi in tretji torek v mesecu. V skladu 
s fi nančnimi zmožnostmi se trudimo pri-
praviti kar se da pester program, seveda s fi -
nančno podporo Občine Ribnica in Občine 
Sodražica.

Prvi izlet v letu 2020 smo izvedli 23. 6. 
2020. Obiskali smo živalski vrt in dan preži-
veli v objemu popolne narave. Zaradi gibal-
nih omejitev nekaterih članov smo pohod v 
živalskem vrtu prilagodili vsakemu izmed 
njih. Nekaj članov je (v skladu s svojimi 
zmožnostmi) obiskalo le najdostopnejša 
mesta, medtem ko so si nekateri uspeli ogle-

dati prav vsak kotiček živalskega vrta. Vsi 
pa so bili navdušeni in srečni, tudi tisti, ki 
se jim na prvi pogled obisk živalskega vrta 
ne zdi nič posebnega. Vtise in doživetja smo 
zaključili ob klepetu na kavi, ki je tako rekoč 
najpomembnejši način sproščenega druže-
nja, izmenjave misli, doživetij in izkušenj.

Že kmalu zatem, 7. 7. 2020, smo si posta-
vili nov cilj – izlet na Veliko Planino. Ponov-
no je bila sreča na naši strani, saj nam je bilo 
vreme tudi tokrat naklonjeno. Polni vtisov 
s prejšnjega izleta in v pričakovanju novih 
dogodivščin smo v dan zakorakali veselo 
in sproščeno. Da bi si Veliko Planino lahko 
ogledalo čim več naših članov, smo se do tja 
odpeljali z nihalko. Ogledali smo si pastirsko 
naselje in Preskarjev muzej, ki nas je s svojo 
pastirsko pristnostjo zelo navdušil. Navdu-
šeno pa smo tudi poslušali, kaj se je na tem 
mestu dogajalo v zgodovini.

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje Ribnica 
v času bolezni covid-19

Marca je razvoj izobraževanj na Univerzi za tretje življenjsko ob-
dobje Ribnica brezpogojno zaustavila epidemija bolezni covid-19. 
Starejši spadamo med bolj ogrožene skupine, zato smo se v Uprav-
nem odboru društva odločili, da ne tvegamo, in sklenili prekiniti z 
vsemi izobraževanji. V teku so bila naslednja izobraževanja: Ume-
tnostna zgodovina, Angleščina 2, Italijanščina in Računalništvo 2. 
Odpovedana je bila tudi že v celoti pripravljena ekskurzija v Novo 
mesto, v podjetju Krka. 

Nadalje smo zadržali predvidene razpise spomladanskih izobra-
ževanj, za katere je bilo med članstvom dovolj zanimanja: Doživite 
Claustro – pohodništvo po poteh ostankov rimskega obrambnega 
sistema, Kolesarjenje po Ribniški dolini, Nemški jezik, Telovadba za 
starejše, Umovadba, Zeliščarstvo. Ob teh bodo morali počakati na 

Prelepa narava in gorska energija sta nam ne-
skončno polepšali dan. Tako kot že na prvem 
izletu smo tudi na Veliki Planini ustvarili spo-
mine, ki nas bodo povezovali in greli še dolgo.

Ob podpori Občine Ribnica in Občine 
Sodražice si želimo, da bo skupina živela še 
naprej, saj se zavedamo, kako pomembna so 
ta srečanja za vse tiste, ki so sami in so zaradi 
bolezni prikrajšani za večino še tako samo-
umevnih socialnih stikov in drugih social-
nih situacij. Zavedamo se, da je ob nekom, 
ki doživlja isto, in ob strokovni podpori lažje 
prebroditi še tako hudo stisko.

Lepo vabimo medse vse tiste, ki bi si želeli 
vključiti v program. Za podrobnejše infor-
macije nas pokličite na 01 320 44 15. Resnič-
no dobrodošli!

Skupina za samopomoč oseb z 
dolgotrajnimi težavami na področju 

duševnega zdravja

boljši čas tudi številni predlogi zanimivih predavanj in krajših, ne-
kajurnih delavnic. Na september je bilo treba preložiti tudi za maj 
predviden občni zbor društva v upanju, da se bomo do tedaj rešili 
virusa in se bodo razmere umirile. 

Žal pa so strokovne napovedi neugodne in za nadaljevanje obsto-
ječih in začetek novih izobraževanj v študijskem letu 2020/21 ne kaže 
najbolje. Še toliko bolj nam je žal, ker je Občina Ribnica zagotovila 
proračunska sredstva in je s tem omogočila izobraževanje za prav 
vse socialne skupine starejših. Župan Samo Pogorelec je torej držal 
besedo, ki jo je dal ob ustanovitvi Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Ribnica. Pomemben delež fi nančnih sredstev so donirali tudi 
iz Lions kluba. Vsem gre naša iskrena zahvala.

Po programu naj bi se izobraževanja začela konec septembra in na 
začetku oktobra, vendar bo verjetno treba počakati, da se drugi val 
epidemije povsem umiri. Vsi seveda upamo, da bo kmalu na voljo 
učinkovito cepivo, ki bi omogočilo naša izobraževalna druženja.

Dejansko je neposredno izobraževanje starejših zastalo v vsej dr-
žavi, saj je prekinitev priporočala tudi Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje kot najučinkovitejšo zaščito.

Predlagano pa je bilo izobraževanje na daljavo. O tej možnosti raz-
mišljamo tudi v Upravnem odboru, zato članstvo in vse zainteresira-
ne vabimo, da morebitne interese izrazite na društvenem elektron-
skem naslovu: info.u3.ribnica@gmail.com.

V teh neprijaznih razmerah tako vsem našim članicam in članom 
lahko zaželimo predvsem vso potrebno varnost. Ostanimo optimi-
stični in z voljo do izobraževanja ohranjajmo naše duševne in tele-
sne sposobnosti na ravni, ki zagotavlja kakovostno tretje življenjsko 
obdobje.

M. Nosan
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Poletni tabor čete

S četo Glasnih grizlijev smo imeli od 12. do 19. julija poletni tabor 
v Cerknici. Skozi BiPi-jevo življenje smo odkrivali, katere dobre la-
stnosti in veščine odlikujejo skavta. Ker pa smo bivali v Cerknici, je 
bila del teme tudi čarovnica Uršula, ki je pri izvidnikih spodbujala 
slabe lastnosti.

Prvi dan smo si postavili taborni prostor – vhodno zgradbo, jam-
bor, šotore in kuhinje. Skozi teden smo se urili v različnih skavtskih 
veščinah. Prvi dan smo prepoznavali različne čute (vonj, vid, sluh, 
tip), drugi dan smo pod vplivom čarovnice Uršule odšli na pohod v 
Slivnico. Tretji dan smo po navodilih iz Morsejeve abecede po skupi-
nah izdelovali čarovnice iz naravnih materialov, delali eksperimente 
iz sode bikarbone in kisa ter spoznavali različne rastline in drevesa. 
Na koncu urjenja je sledil boj, v katerem je bila čarovnica premagana. 
S tem smo dokazali, da dobro vedno premaga zlo. Poleg tega pa smo 
se še igrali športne igre, kopali v mrzli Cerkniščici, kuhali na ognju, 
imeli vesele večere s kitaro ob tabornem ognju, jutranje dvigovanje 
zastav in pregled šotorov. Čez teden je bil prisoten tudi ribniški ka-
plan, ki je opravil dve sveti maši in spoved. Zadnji dan pa so se nam 
pridružili še družinski člani, s katerimi smo imeli skupno kosilo, po 
katerem so nam pomagali pri pospravljanju tabornega prostora.

Voditelji čete

Poletni tabor volčičev

Ribniški volčiči smo poletni tabor preživeli v Vinici. Trudili smo 
se, da smo zaščitne ukrepe, ki smo jih med taborom upoštevali, zdru-
žili z našim programom. Med taborom smo obnovili vsa prijateljstva 
in stike ter se povezani v skupine borili za princeso Merido. Odkri-
vali smo skrite kotičke Bele krajine in skrbeli za telesno aktivnost 
z najrazličnejšimi športnimi igrami. Ob dobrem kuhanju tehničnih 
voditeljev in prijaznih domačinov, ki so nam prinesli ogromno do-
brot, smo tudi zelo dobro jedli. V vročih dneh smo osvežitev poiska-
li na bližnjem kopališču ob Kolpi, večere pa zaključili ob tabornem 
ognju s kitaro, petjem in igrami. 

Stari volkovi

Procesija v čast sv. Roku

V petek, 14. avgusta, na predvečer praznika farnega zavetnika sv. 
Roka, smo se zbrali pri Vogalovem križu farani Dolenje vasi in bli-
žnje okolice. Pod vodstvom našega župnika gospoda Aleša Pečavarja 
smo s petimi litanijami v procesiji poromali do kapelice sv. Marjete 
na Dolenjevaškem polju. Po blagoslovu smo pevci iz naše fare pripra-
vili slavnostno akademijo v čast sv. Roku, ki velja za zavetnika proti 
kugi in nalezljivim boleznim ter je ravno najprimernejši za današnji 
čas, ko nas ogroža virus. V osrčju narave so se tako pred kapelico 
predstavili cerkveni otroški, mladinski in mešani pevski zbor sv. Rok. 
Polni notranjega zadovoljstva smo potem odšli domov v upanju, da 
se naslednje leto zopet snidemo na tem dogodku.

Feliks Podgorelec,  zborovodja CMePZ sv. Rok

Nastop fantov iz vasi
V torek, 21. julija, nas 

je z nastopom presenetila 
pevska skupina ljudskih 
pevcev Fantje iz vasi iz 
okolice Rogaške Slatine. 
Ta dan so nastopili še v 
Novem mestu in Kočev-
ju. Za cilj so si zadali za-
peti po vseh domovih v 
Sloveniji. Nastop v našem 
domu je bil blizu šestdese-
tega nastopa.

Nastopili so na terasi Doma starejših občanov Ribnica, v senci gli-
cinij. Peli so stare ljudske pesmi in nam ob tem povedali še kakšno 
zanimivost iz njihovih krajev.

Izvedli so zelo lep in čustven nastop. Zahvaljujemo se jim za prije-
tno popoldne in upamo, da nas še kdaj razveselijo s pesmijo.

Stanovalci Doma starejših občanov Ribnica
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Aktivne počitnice 
Plavalnega kluba Ribnica

Tudi letos je Plavalni klub Ribnica v mesecu juliju organiziral in 
odlično izpeljal že tradicionalne Aktivne počitnice. Z nami se je v pr-
vih treh tednih veselilo več kot 105 otrok, starih med 5 in 14 let. Te-
denski program je bil zasnovan na športnih aktivnostih, spodbujanju 
otrokove motorike, ustvarjalnih delavnicah, sodelovanju ter druženju 
in zabavi. Največji poudarek je bil seveda na 10-urnem plavalnem te-
čaju, na katerem so otroci izpopolnjevali in utrjevali različne plavalne 
tehnike, brezskrbno uživali v vodnih igrah in se pri vsem tem zabavali. 
Nekaj otrok pa je bilo tudi takšnih, ki so se z nami naučili svojih pr-
vih samostojnih zaveslajev in si do konca tedna čisto sami priplavali 
naziv plavalca. Na te izjemne dosežke smo zelo ponosni in vsakemu 
posebej iskreno čestitamo. Poleg različnih aktivnosti, ki smo jih izpe-
ljali: razni poligoni in štafetne igre, lov za skritim zakladom, pohod 
do Francetove jame, vlečenje in preskakovanje vrvi, stare ljudske igre, 
karate, rolanje in ostale gibalne igre, ustvarjanje z različnimi materiali 
in tehnikami, je bila letošnja novost tudi angleščina. Otroci so se lahko 
na zabaven način skozi giba-
nje in različne igre naučili in 
spoznali kar nekaj novih an-
gleških izrazov.

Da so aktivne počitni-
ce res lahko bile aktivne, 
so naše aktivnosti poteka-
le tudi v Športnem centru 
Ribnica, za kar se lepo za-
hvaljujemo Občini Ribnica, 
ki nam je s sodelovanjem in 
pomočjo omogočila njiho-
vo izpeljavo. 

Želimo vam obilo vodnih 
užitkov. 

Špela Muha
Foto: Tajda Schonlieb

Veselo na Debelem Rtiču 
V sredo, 29. 7. 2020, se je začelo težko pri-

čakovano letovanje na Debelem Rtiču za 77 
otrok iz vseh treh občin, ki jih pokriva Rdeči 
križ Ribnica. 

Hvaležni smo podjetju Inotherm, d. o. o., 
za vso pomoč pri organizaciji letovanja že 
petnajsto leto zapored, za darila in žepnino, 
ki so jih prejeli otroci na letovanju.

Lep pozdrav s sončnega Debelega Rtiča!

Območno združenje 
Rdečega križa Ribnica
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Slovenski planinski muzej praznuje deset let
Slovenski planinski muzej (SPM) v Mojstrani je spomenik dosež-

kov slovenskega alpinizma, planinske poti slovenskega naroda. Sed-
mega avgusta letos, ko je praznoval tudi Aljažev stolp vrh Triglava 
svojih 125 let, je v Mojstrani praznoval na slovesnosti ob svoji deseti 
obletnici uspešne poti, ki je več kot upravičila dolgoletna prizadeva-
nja slovenskih planincev za njegovo postavitev.

»Pobuda ali želja, da bi Slovenci imeli svoj planinski muzej, je zelo 
stara, skoraj sto let. Že zelo zgodaj so v Planinskem vestniku pisali o 
tem, da bi si Slovenci vendarle zaslužili nek planinski muzej, kjer bi 
se zapisovala in hranila dediščina s področja gorništva nas Slovencev. 
Kmalu po drugi svetovni vojni se je začelo sistematično zbirati gradivo 
in pri tem so bili najaktivnejši člani Alpinističnega odseka Planinskega 
društva Jesenice, ki so zbrane predmete podarili sosednjemu Planin-
skemu društvu Dovje-Mojstrana. Ti so predmete uredili in razstavili v 
leta 1984 ustanovljeno Triglavsko muzejsko zbirko v Mojstrani, ki jo 
je ustanovil Triglavski narodni park (TNP), pri tem so sodelovali tudi 
sodelavci Gorenjskega muzeja in drugi. Na območju takratne občine 
Jesenice, ki je segala od Rateč do skorajda Vrbe, pa je deloval tehniški 
muzej Železarne Jesenice. Ker je bila zgodovina še kako povezana z 
železarstvom, so veliko predmetov restavrirali, konzervirali, popravili 
ali naredili na Jesenicah, med drugim tudi znane makete, ki so danes 
razstavljene v SPM. Ko je prišlo do razpustitve tehniškega muzeja, ki 
je deloval znotraj Železarne Jesenice, je takratna občina leta 1991 usta-
novila samostojni javni zavod, to je bil občinski muzej Jesenice, ki je 
deloval na enakem območju kot deluje skorajda še danes. Ko je nastala 
samostojna občina Kranjska Gora, so se odločili, seveda z veliko pod-
poro in željami planincev Gorenjske in ostalih po celi Sloveniji in s 
podporo Planinske zveze Slovenije, da Triglavsko zbirko, ki je bila pred 
tem v sosednji stavbi, zaupa in prenese na javni zavod Jesenice. Leta 
1997 smo tako dobili v muzeju strokovno sodelavko, kustosinjo za 
zgodovino planinstva, ki je nadaljevala z zbiranjem gradiva in materi-
ala, ki ga je pred tem že vzorno zbiral tudi predsednik PD Dovje-Moj-
strana Avgust Delavec. Želja je bila prisotna že dolgo, pobud je bilo ve-
liko, pri tem so aktivno vlogo odigrali domači planinci, med drugimi 
tudi Miro Eržen, kasnejši sodelavec muzeja, ki ga je občina Kranjska 
Gora imenovala za vodjo izgradnje projekta Slovenski planinski mu-
zej, danes pa še vedno aktivno deluje kot podpredsednik v Predsedstvu 
Planinske zveze Slovenije (PZS). Tako je prihajalo do več poskusov, na 
kakšen način in kako priti do sofi nanciranja izgradnje, pridobitve ce-
lotne dokumentacije in izvedbe projekta. Po več neuspešnih poskusih 
je poleti 2007 takratni predsednik vlade Janez Janša položil temeljni 
kamen in leto zatem je občina uspešno oddala vlogo na razpis Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj s partnerji, med katerimi je bila tudi 
PZS. To je pomenilo, da se je leto zatem začela aktivna gradnja muzeja. 
Uspešnost gradnje SPM je bila pri tem gotovo odločilna, prav tako je 
bil odločilna vloga partnerjev, ki so pri tem sodelovali (PZS, Triglavski 
narodni park, domače PD Dovje-Mojstrana, Gornjesavski muzej Jese-
nice). Tekom izgradnje je prišlo do pomanjkanja fi nančnih sredstev za 
izvedbo projekta, zato je bila v ta namen ustanovljena Ustanova Avgu-
sta Delavca, ki so jo ustanovili PZS, Slovenski gorniški klub Skala, PD 
Dovje-Mojstrana, in z njo so zbirali sredstva za izgradnjo SPM. To je 
bilo ključno in zelo pomembno, da se je celotna odobrena investicija 
lahko uspešno zaključila. Sredstva so prispevali številni posamezniki, 
planinci in planinska društva po vsej Sloveniji,« je o prehojeni poti od 
ideje do uresničitve našega planinskega muzeja pri nas razložila vršil-
ka dolžnosti direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič. 

Z odprtjem muzeja so se slovenskim planincem 7. avgusta 2010 
uresničile stoletne sanje. Ker je muzej zelo povezan z bujenjem naro-
da in domoljubjem, je to eden najpomembnejših slovenskih muzejev. 
Domoljubje in identiteta nas Slovencev sta povezana z gorami in se 
izražata prav skozi celotno pot slovenskega gorništva in alpinizma. 

Tako je tudi stalna razstava v SPM zasnovana kot pot na goro – iz-
beremo pot, te so različne, vse vodijo na vrh, in kot je pomembna 
pot na vrh, je prav tako pomembna pot v dolino. »In mi smo si za-
stavili, da bomo opisali najprej, kakšni so bili vzgibi, da so ljudje 
sploh začeli obiskovati gore. Nato izpostavljamo organiziranost slo-
venskih planincev, samo gradnjo planinskih koč, ki je bila prav tako 
zelo pomembna – vedeti moramo, da so takrat tujci, ki so bili člani 
nemškega planinskega društva, začeli v naših gorah postavljati koče. 
Nemalokrat se je zgodilo, da za slovenske planince ni bilo prostora, 
ker so v kočah dali prednost nemško govorečim planincev. To se je 
Slovencem zdelo za malo, zato so se odločili, da bodo postavili svoje 
koče. Če pomislimo, da je leta 1895 dovški župnik Jakob Aljaž na 
vrhu Triglava postavil danes imenovan Aljažev stolp, nam to pove, 
kako pomembna je bila identiteta, da so naši vrhovi, naše gore, iz-
ražali slovensko lice, kot je zapisal Planinski vestnik,« je poudarila 
Irena Lačen Benedičič.

Muzej odlikuje prvovrstna postavitev od začetkov slovenskega pla-
ninstva do sodobnega obiskovanja gora in preživljanja časa v njih, do 
kotičkov, namenjenih otrokom ter do izjemnih vzponov in dosežkov 
naših alpinistov v naših in tujih gorah. SPM je zastavljen tudi didaktič-
no-vzgojno in v njem lahko obiskovalci preverijo svoje gorske veščine. 
To je tudi prvi igrifi cirani muzej na svetu. To pomeni, da se obiskovalci 
ne seznanjamo le z branjem in proučevanjem posameznih predmetov, 
ampak v SPM skušajo predmete uvrščati v interpretacijska vodenja, na 
primer ogledate si jih lahko skupaj s Požgancem, ki je bil pomočnik 
Jakoba Aljaža, ki je dejansko izvajal dela za postavitev stolpa in njihovi 
igralci pripovedujejo zgodbo o tem. Naziv prvega igrifi ciranega muze-
ja na svetu so si prislužili s tem, ko so leta 2016 prevzeli Bivak II, tako 
imenovano Dvojko, odsluženi bivak, ki so jim ga podarili iz AO PD 
Jesenice. Postavili so ga pred muzej in mu dali vsebino, nekaj več kot le 
zgolj ogled bivaka. Uredili so ga kot Sobo pobega (t. i. Escape room). 

SPM je prejel številna priznanja, med drugim je bil nominiran za 
evropski muzej leta 2012, prejel je nagrado Fundacije kralja Alberta 
I. za izjemne in trajne dosežke, ki imajo pomemben vpliv na gorski 
svet in zaščito Alp, pa Častno Valvasorjevo priznanje Slovenskega 
muzejskega društva za prostor doživetij »Pobeg v bivak« in nagrado 
Živa za najboljši slovanski muzej leta 2017. Glavne nagrade Živa ni 
do tedaj uspelo prejeti še nobenemu slovenskemu muzeju.

O tem, kakšno praznovanje desetletnice delovanja muzeja so si za-
mislili, je vršilka dolžnosti direktorice Gornjesavskega muzeja Jeseni-
ce dejala: »Obletnico proslavljamo skozi celo leto, vsak ponedeljek na 
spletni strani www.planinskimuzej.si predstavljamo delovanje muzeja 
skozi obdobje desetih let. Prav na deseto obletnico delovanja, 7. avgu-
sta letos, pa smo odprli razstavo 10 sidrišč o desetih prelomnicah slo-

Slovenski planinski muzej je obiskalo že več kot 100.000 domačih in tujih obiskovalcev.
Foto: Zdenka Mihelič
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Tabela: Poletje 2020 na vremenski postaji Prigorica (do 15. avgusta)

Najnižja temperatura 6,1 °C 12. junij

Povprečna jutranja temperatura 11,9 °C

Povprečna popoldanska temperatura 25,6 °C

Najvišja temperatura 33,2 °C 1. avgust

Število dni s temperaturo pod 10 °C 19

Število dni s temperaturo nad 30 °C 12

Skupna količina padavin 418 l/m2

Največja 24-urna količina padavin 53 l/m2 3. avgust

Število dni s padavinami 36

Plohe in nevihte – napoved, ki (ne) drži?
Letošnje poletje nam v nasprotju s prete-

klimi poletji daljšega obdobja vročega in su-
hega vremena ni prineslo. Od začetka junija 
do sredine avgusta smo tako imeli le nekaj 
dni, ko ni vsaj kje po Sloveniji deževalo. 
Kljub temu pa so se med posameznimi kraji 
in regijami pojavljale velike razlike v količini 
padavin in tudi številu padavinskih dni, za-
radi česar se je v javnosti pogosto ustvarjal 
občutek, da so bile vremenske napovedi na-
pačne. Pa je bilo res tako?

Kot opažam, je največkrat težava v razu-
mevanju vremenskih napovedi, saj omemba 
ploh in neviht ne pomeni, da bo deževalo 
noč in dan, prav tako to tudi ne pomeni, da 
bo deževalo povsod. Na določeni lokaciji 
običajno pada dež največ dve uri, potem pa 
se dogajanje preseli drugam. Plohe in nevih-
te so namreč le kratkotrajni pojavi, ki nava-
dno zajamejo manjša območja. Za razliko 
od običajnega dežja sta torej zanje značilni 
velika časovna in prostorska spremenljivost.

Največ ploh in neviht nastane ob popol-
dnevih in večerih, saj je ozračje takrat naj-
bolj nestabilno. Nestabilnost je posledica 
velikih razlik v temperaturi med nižjimi in 
višjimi legami, kar ima za posledico, da se 
topel zrak, ki je lažji od okolice, začne dvi-
gati v hladnejše višine. Tako nastane oblak, 
iz katerega se lahko izločijo padavine. To se 
običajno najprej zgodi nad hribi, nato pa lah-

ko višinski vetrovi dež zanesejo tudi nad rav-
nine. Večja kot je temperaturna razlika med 
nižjimi in višjimi sloji ozračja, izrazitejša so 
navpična dviganja zraka in močnejše pojave 
lahko pričakujemo, torej silovitejše nalive, 
debelejšo točo in močnejši veter. Sliši se zelo 
preprosto, čeprav še zdaleč ni tako, saj o tem, 
ali bo nad nekim krajem sijalo sonce ali pa 
bo divjalo neurje, odločajo še druge, težko 
določljive malenkosti. 

Za izračun vremenske napovedi se upo-
rabljajo različni meteorološki modeli, ki te-
meljijo na fi zikalnih zakonitostih v ozračju. 
Enačbe v meteoroloških modelih so zelo za-
pletene, zato jih lahko v doglednem času re-
šijo le najzmogljivejši računalniki na svetu, 
tako imenovani superračunalniki. V osnovi 

gre za to, da za del zraka izračunamo, kam 
bo šel, koliko časa bo potoval, kaj se bo z 
njim dogajalo, kakšno vlažnost bo imel. Od 
tega sta potem odvisni količina oblačnosti 
in temperatura. Gre torej za izjemno zaple-
ten sistem, v katerem lahko že ena drobcena 
sprememba povsem spremeni nadaljnji po-
tek vremena.

Tudi zato v vremenskih napovedih poda-
jamo le verjetnost, da bo do nevihte prišlo, 
lahko določimo tudi pogostost njihovega 
pojavljanja in intenziteto. Prav tako lahko 
približno opredelimo območje, na katerem 
so nevihte bolj verjetne, žal pa ne moremo 
napovedati točne lokacije in ure njenega na-
stanka.

Zaradi bližine Dinarske pregrade, katere 
del sta tudi Velika in Mala gora, so plohe 
in nevihte na Ribniškem kar pogoste. Od 1. 
junija do 15. avgusta smo tako imeli 36 dni 
s padavinami, v katerih je skupaj padlo več 
kot 400 litrov dežja na kvadratni meter. To je 
za okoli 100 litrov več od dolgoletnega pov-
prečja, kar letošnje poletje uvršča med bolj 
mokre v zadnjih desetletjih. Tudi zato ima 
marsikdo občutek, da letos pravega poletja 
sploh ni bilo, čeprav podatki pravijo druga-
če. V zadnjih 70 letih je bilo namreč kar 40 
poletij hladnejših od letošnjega, je pa res, da 
je bila velika večina teh pred letom 2000.

Rok Nosan

v r e m e

venskega alpinizma. Izpostavili smo Valenti-
na Staniča kot prvega modernega alpinista, 
pišemo o svetovni slavi v domačih stenah, pa 
o zimskih vzponih, osvajanjih osemtisočakov, 
o duhu velikih jugoslavskih odprav, o pleza-
nju v velikih stenah, solo vzponih, o smuča-
nju z Everesta in predstavljamo kar štiri od 
devetih zlatih cepinov, ki so jih prejeli naši 
slovenski alpinisti.«

Slovenski planinski muzej lahko obiščete 
vsak dan (razen 1. 1. in 1. 11.) od 9. do 17. 
ure. Ob obisku muzeja, ki ima številne atrak-
tivnosti, kot so Pobeg v bivak, Triglavski izziv, 

Virtualni spust s Triglava ali v globine jam, 
razstavljeni helikopter (prvi helikopter, ki je 
v Sloveniji začel z gorskim reševanjem), se 
lahko sprehodite tudi do slapa Peričnik, po 
poti Triglavske Bistrice ali pa muzej obiščete 
ob povratku z gora. Letos je morda še prav 
posebej primeren za ogled, je varen in pri-
pravili so tudi veliko novosti. SPM je name-
njen vsem – »vsem Slovencem, da se zavemo 
svojih korenin, mladim, da jim pokažemo še 
eno pot, otrokom, da vzljubijo gore, planin-
cem, da nadgradijo svoja doživetja, turistom, 
da jih zamika ta edinstveni svet naših gora, 

in seveda tudi ljudem z omejenimi sposob-
nostmi, da doživijo tisto, za kar jih je življenje 
prikrajšalo. Smo torej živo stičišče planinske 
zgodovine, kjer s partnerji, sodelavci in pro-
stovoljci ustvarjamo skupen prostor spomina 
in trdno tkemo nitke prihodnosti, ki je sicer 
ne bi bilo, če nas ne bi ob vsem tem podpirali 
vi,« je za konec dejala vršilka dolžnosti direk-
torice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena 
Lačen Benedičič in se zahvalila za podporo in 
obisk vsem nam planincem, ljubiteljem gora, 
ki muzej radi obiščemo in ga podpiramo.

Zdenka Mihelič
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Ob dvajseti obletnici ustanovitve NSi

Stranka Nova Slovenija, krščanski demokrati, 
te dni praznuje svojo dvajsetletnico. Predsedova-
nje stranki v njenih najtežjih časih in desetletno 
vodenje sta mi prinesla veliko lepih, spodbudnih 
in veselih trenutkov. Prinesla pa sta mi tudi veliko 
napora, odrekanja in skrbi. Ne samo zame, temveč 
tudi za mojo družino. Zadovoljna sem, da nam je 
uspelo krščansko demokracijo vrniti v parlament, 
jo okrepiti in iz nje narediti demokratično, vero-
dostojno in programsko močno stranko.

NSi je v preteklosti dokazala, da zna reševati 
probleme in predlagati dobre rešitve. Naj spo-

mnim na delo ustanovitelja in prvega predse-
dnika NSi ter nekdanjega fi nančnega ministra 
dr. Andreja Bajuka, ki je bdel nad slovenskimi 
fi nancami in nas pripeljal do evra. Bil je prvi 
fi nančni minister, ki je znižal davke in uvedel 
informativni izračun dohodnine, da nam ni bilo 
več treba zbirati računov in oddajati davčne na-
povedi. Njegove zasluge je prepoznala tudi tuji-
na in leta 2006 ga je revija Banker razglasila celo 
za evropskega fi nančnega ministra leta.

Ko se oziram nazaj bolj osebno, lahko rečem, 
da me je vsaka politična funkcija naredila moč-
nejšo, bolj izkušeno in odporno proti udarcem 
in natolcevanjem vseh vrst. Hvaležna sem za vse 
lepe izkušnje in številne ljudi, s katerimi sem na 
tej poti sodelovala. Najprej so me podpirali in 
mi pomagali moji domači, potem strankarski 
kolegi, strokovni sodelavci in politični sopo-
tniki. Verjamem, da je v vsakem človeku veliko 
dobrega in da vsak človek nekaj zna, zato je svet 
okrog nas lahko boljši in bolj urejen, če znamo 
to videti, sprejeti in tudi uporabiti. Dober pre-

dlog je pač dober, zato ni najpomembnejše, od 
koga prihaja, ampak kaj bomo z njim naredili.

Dovolite mi, da izrazim tudi svoje prepričanje, 
da Slovenija potrebuje močno krščansko demo-
kracijo in stranko, ki bo bolj uravnotežila sloven-
ski politični prostor. Slovenci potrebujemo poli-
tiko in politike, ki jim je mar za to državo in za 
njene ljudi. Slovenija potrebuje stranko, ki zna so-
delovati z drugimi, spoštuje demokratična pravi-
la, človekove pravice in vladavino prava. Slovenija 
potrebuje stranko, ki se osredotoča na probleme 
in zanje išče rešitve.

Ob dvajsetletnici delovanja NSi čestitam 
vsem krščanskim demokratom in demokrat-
kam, ki ste neutrudno delali za stranko, da smo 
skupaj ohranili in branili vrednote krščanske 
demokracije v Sloveniji. To so tudi naše skupne 
in temeljne evropske vrednote, ki bodo ohrani-
le Evropsko unijo, da bo obstala in vzdržala vse 
zunanje in notranje pritiske.

Ljudmila Novak, 
evropska poslanka

Mediji, protesti in politika

Mediji niso le prinašalec informacij, temveč 
se jih pogosto zlorablja tudi za (pre)usmerjanje 
javne pozornosti. To zadnje izrazito počnejo v 
družbenih ureditvah oziroma sistemih, v ka-
terih je politična konkurenca omejena ali celo 
preprečevana. Gre za družbene ureditve, ki z de-
mokracijo, z družbo politične raznovrstnosti in 
izbire,  nimajo prav veliko za opraviti. 

Totalitarni sistemi temeljijo na medijih, v ka-
terih novinarji po službeni dolžnosti zagovarjajo 
in branijo režim ter sistematično napadajo in dis-
kreditirajo nasprotno stran. Prav tak režim smo 
uradno imeli do osamosvojitve, po osamosvojitvi 
pa so močne ostaline tedanjega medijskega pri-
stopa ostale, saj je večina pomembnih medijev 
pristala v rokah pristašev tedanjega režima. Me-
dijev, ki so nastali po osamosvojitvi in vsebinsko 
odstopajo od »starih« medijev ter ki so se nekako 
uspeli obdržati v našem medijskem prostoru, je 
strašno malo. Vso državo pokrivajo v bistvu le 
Demokracija,  Nova 24TV in Radio Ognjišče. 

Prav zaradi ohranjanja tega medijskega ne-
ravnovesja stare strukture zavračajo kakršnekoli 
spremembe na medijskem področju, ki bi šle v 
smeri večje pluralizacije medijev. Branijo svoje 
medijske privilegije, saj vedo, da brez njih tudi 
njih (skoraj) ni. Glavni braniki tega statusa quo so 
poleg velike večine medijev vse levičarske stranke 
in tako imenovana strokovna javnost, ki jo pri nas 

predstavlja predvsem Fakulteta za družbene vede 
(FDV).  Vsak poskus spremembe na tem podro-
čju ostro napadejo in ga opredelijo kot poseg v 
svobodo medijev in njihovo neodvisnost.

Nikoli si ne bi mislil, da bodo levičarji vseh ni-
ans, ki so prisotni v politični, strokovni, medijski 
in družbeni sferi, tako zagrizeno branili osovra-
ženi »Grimsov« zakon o RTV. Na uličnih pro-
testih, v časopisih in RTV-oddajah branijo ob-
stoječi zakon, za katerega so že ob sprejemu leta 
2005 (v mandatu prve Janševe vlade) trdili, da bo 
»uničil« RTV, zaradi česar so ga poslali na ljud-
sko odločanje. In izgubili. In potem še enkrat.

Pa da ne bo kdo mislil, da samo Janševa vlada 
spreminja medijsko zakonodajo. Spreminjanja 
»medijskih zakonov« se je lotila tudi vlada Mar-
jana Šarca, a dela ni dokončala, ker je Šarec ne-
nadoma odstopil. Pol leta po njegovem odstopu 
je, tudi s sopodpisom Šarca, novelo zakona o 
RTV vložila poslanska skupina LMŠ. A zanimi-
vo je, da proti temu nihče ne protestira.

To pomeni, da so spremembe na medijskem 
področju potrebne in nujne ter da je celotna gonja 
proti spremembam namenjena le temu, da tega ne 
bi predlagala Janševa vlada in sprejela ta koalicija. 
Vse to skakanje levičarjev v zvezi s spremembami 
medijske zakonodaje lahko razumemo le kot nji-
hovo uzurpirano pravico, da se vse tovrstne spre-
membe lahko zgodijo le, če jih predlagajo ONI. 
Kot da so ONI edini posvečeni za kaj takega.

Pa še nekaj stavkov o neodvisnosti in objek-
tivnosti medijev oziroma o njihovem politič-
nem aktivizmu. Prav izstopajoče je, da največji 
tiskani in RTV-mediji stalno prodajajo zgodbe 
o političnih pritiskih nanje, ne da bi o tem pred-
stavili kakršen koli dokument ali kakšen drug 
dokaz. Kar razglasijo, da nanje pritiska ena od 
političnih strank. A ob tem je zanimivo, da so 
vsi največji in najpomembnejši mediji, razen 

javnega zavoda RTV, olastninjeni in da jih ob-
vladujejo čvrsti členi ali podporniki levičarskih 
političnih strank. A tudi na RTV, ki jo vsi plaču-
jemo, ne med zaposlenimi ne v organih RTV ni 
zaznati kakšnega velikega pluralizma. Na to, da 
se to ne zgodi, zelo skrbno pazijo.

Zato pa se lahko tedne in mesece razplamte-
vajo posiljene dnevno-informativne oddaje in 
članki o morebitnem prekršku nekega politika 
Janševe vlade za nekaj 100 EUR, ob tem pa se 
popolnoma prezre kriminal, ki je vsakega dr-
žavljana dejansko stal nekaj 100 ali celo nekaj 
1.000 EUR. To so znane tehnike agitpropa, ko 
iz muhe naredijo slona, slona (slonov) pa se po-
tem več ne vidi. In zato tudi tako nasprotovanje 
levičarjev in medijskih kartelov zahtevi ministra 
Hojsa za revizije velikih in odmevnih poslov, pri 
katerih NPU ni nič ugotovil (bančna luknja, 
pranje denarja za Iran, žilne opornice itd.).

A če kdorkoli, tudi politik, javno objavi, da se 
z neko novico ali načinom poročanja  nekega 
medija, ki ga na tak ali drugačen način plačuje 
iz lastnega žepa, ne strinja, to še ne pomeni poli-
tičnega pritiska. To je opozorilo, da delo medija 
ni objektivno in verjetno zaradi lastnikov tudi 
ne neodvisno.

Zato tisti, ki stojijo za protesti, o katerih 
največje medijske hiše tako zelo natančno in 
promptno poročajo, želijo predvsem ohraniti 
monopol nad tem, da ljudem sporočajo, kaj naj 
bi bilo zanje, običajne državljane, pomembno 
in na kaj naj gledajo, da bodo oni (strici in tete) 
lahko še naprej nekaznovano »tržili« v bankah, 
zdravstvu, državnih podjetjih itd.

Kot vedno tudi tokrat računajo na naivnost 
večine. Do sedaj se je to obneslo. Ali se bo tudi 
v prihodnje? 

Jože Tanko, poslanec SDS in 
podpredsednik DZ RS
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Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
                  (Simon Gregorčič)

Z A H V A L A

 ob bolečem slovesu našega 

IVANA HENIGMANA 
(20. 6. 1958–2. 8. 2020)

iz Prigorice 5

Iz srca hvala vsem, ki ste se od našega Ivana še zadnjič 
poslovili in ga pospremili na pot večnosti. 

Hvala vsem za izrečena sožalja, besede tolažbe, 
darovane sveče in darove za svete maše.  

V naših srcih boš večno živel, naš Ivan!

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi so venci vejli
samo moj zeleni.
Al ga jaz zalevljem
z mojimi skuzami.

Z A H V A L A

ob nenadni izgubi moža, očeta in sorodnika

JOŽETA ŠKERLAKA 
(1960–2020)

iz Dolenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo za dano prvo pomoč vsem, 
ki ste bili prisotni.

Hvala prijateljem in vsem sosedom za vso pomoč, 
darovane sveče, cvetje in denarno pomoč. 

Zahvaljujemo se tudi Violeti Vladimiri Mesarič za lepo 
opravljen obred, vojnim veteranom za častno stražo, 
Komunali Ribnica in pevcem za lepo zapete pesmi.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Z bolečino v srcu, 
vsi njegovi.

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.
In v naši zavesti
prižgal lučke spomina.

Z A H V A L A

V 88. letu starosti se je od nas poslovil dragi ata, 
ded, praded in stric

STANISLAV ORAŽEM 
(15. 8. 1932–17. 7. 2020) 

iz Prigorice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu duhovniku Alešu Pečavarju, pevcem, 

podjetju Ave, Komunali Ribnica in vsem, ki ste ata 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala tudi vsem za molitve na njegovem domu.

Žalujoči: vsi njegovi

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

Z A H V A L A

ob boleči izgubi dobrega moža, atija, dedija, brata in strica

ŠTEFANA RIGLERJA, 
po domače Blaževega Štefana

(23. 5. 1949–15. 7. 2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in 
sovaščanom za izrečeno sožalje, podarjene svete maše, 

cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi UKC Ljubljana, 
Oddelku za kardiologijo, kjer so tako lepo skrbeli za 

njegovo zdravje, ZD Ribnica in patronažnim sestram. 
Hvala gospodu župniku Dobrovoljcu in gospodu 

Bogdanu Oražmu za lepe poslovilne besede, Jožetu 
Maroltu za tako lep poslovilni govor in pevcem iz 

Svetega Gregorja, pa tudi vsem, ki so ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, hči Simona in sin Štefi  z družinama 
ter ostalo sorodstvo
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Ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec.
Le vsakodnevno orodje pospraviš in 
se odpraviš k počitku.
Po isti poti, koder odhajaš, 
nevidno prihajaš nazaj – med svoje,
 ki jih ne nehaš ljubiti in 
ki živijo od tvoje ljubezni.
 
In tvoja prisotnost je bolj prisotna 
kot kdajkoli prej: 
na vseh poteh, v vseh rasteh od korenin do vej.
                 (T. Kuntner)

Z A H V A L A

Sporočamo žalostno vest, 
da nas je zapustil dragi oče, dedi in brat

IVO TUMORAT 
(1953–2020)

iz Ribnice, Kolodvorska 9.

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

cvetje in sveče, kaplanu Roku Pogačniku za lep in ganljiv 
pogrebni obred ter pogrebni službi Komunale Ribnica za 

vso podporo in pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga spoštovali.

Žalujoči: vsi njegovi

V nebesih sem doma,
tam Jezus krono da,
tam je moj pravi dom.
tam večno srečna bom.
           (Anton Martin Slomšek)

Z A H V A L A

ob izgubi naše tete

MARIJE HREN 
(1926–2020)

iz Prigorice 46

Zahvaljujemo se zaposlenim DSO Loški Potok, ki ste 
zadnja leta njenega življenja lepo skrbeli za njeno 

počutje. Hvala dolenjevaškemu župniku, cerkvenemu 
zboru za zapete pesmi, Komunali Ribnica in vsem, ki ste 

se udeležili pogrebnega obreda.

Žalujoči: nečaka Jože in Jaka z družino
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VABILO NA VESELE URICE
v šolskem letu 2020/21

Vabimo otroke, stare 3–6 let, ki niso vključeni v dnevni 
program vrtca, da se nam pridružijo na Veselih uricah.

Urice bodo potekale v prostorih Vrtca Ribnica od oktobra 
2020 do junija 2021 ob četrtkih, predvidoma od 16.00 do 
18.00.

Med uricami se bodo prepletale različne dejavnosti, večji 
poudarek pa bo na spoznavanju in druženju z novimi prijate-
lji, skupni igri z vrstniki, ustvarjanju in gibanju.

Vesele urice so namenjene otrokom, starim 3–6 let, ki sta-
nujejo v Občini Ribnica. 

Obrazec »Prijava na Vesele urice« dobite na upravi Vrtca 
Ribnica ali na njegovi spletni strani: www.vrtecribnica.si. Iz-
polnjene prijavnice vrnite v vrtec osebno ali po pošti najka-
sneje do 10. oktobra 2020.  

Dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki Bernardi 
Osojnik, in sicer na telefonski številki 01 620 93 75 ali e-po-
štnem naslovu: vrtec@vrtecribnica.si. 

Veselimo se ustvarjanja z vami!

Andraž Caserman, ravnatelj

Vrtec Ribnica objavlja javni razpis 

za vpis predšolskih otrok 

v KRAJŠI PROGRAM

Krajši program je namenjen otrokom, ki bodo do konca 
koledarskega leta 2020 dopolnili starost najmanj 5 let in 
niso vključeni v druge programe vrtca.

Krajši program se bo izvajal v popoldanskem času, predvi-
doma od novembra 2020 do februarja 2021, v trajanju 240 ur.

Program je za starše brezplačen, saj je fi nanciran s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vrtec bo program izvajal, če bo vpisano zadostno število 
otrok.

Vpis otrok zainteresiranih staršev bo potekal od 1. 9. 2020 
do 10. 10. 2020 v Vrtcu Ribnica, v pisarni svetovalne delavke.

Dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki Bernardi 
Osojnik, in sicer na  telefonski številki 01 620 93 75 ali e-po-
štnem naslovu: vrtec@vrtecribnica.si. 

Vljudno vabljeni!

Andraž Caserman, ravnatelj

Ker se je zaradi omejitev, povezanih s COVID-19, zelo povečalo 
število telefonskih klicev v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma 
Ribnica, prosimo vse, ki potrebujete stik z zdravnikom, za strpnost in 
razumevanje ter uporabo ene od v nadaljevanju opisane poti. 

Za naročilo recepta, napotnice, medicinsko-tehničnega pripomoč-
ka, potrdila za potne stroške ipd. najprej pripravim naslednje podatke:
• ime in priimek,
• rojstni datum,
• kontaktno telefonsko številko,
• kaj naročam (napotnico za katerega specialista, imena zdravil itd.),
• kdo je moj osebni zdravnik.

KAKO NAROČIM NAPOTNICO, MEDICINSKO-TEHNIČNI 

PRIPOMOČEK, POTRDILO ZA POTNE STROŠKE IPD.?

KAKO NAROČIM RECEPT?

1. POŠLJEM E-SPOROČILO AMBULANTI IZBRANEGA 
OSEBNEGA ZDRAVNIKA.

2. POKLIČEM V AMBULANTO IZBRANEGA OSEBNEGA 
ZDRAVNIKA.

3. V PRIMERU NEDOSEGLJIVOSTI LAHKO POKLIČEM 
NA TEL. ŠT. 01 837 22 00. NAROČILO BO POSREDOVA-
NO V AMBULANTO IZBRANEGA ZDRAVNIKA.

1. NA POVEZAVI E-NAROČANJE:
 https://www.zdribnica.si/e-narocanje/ 
2. POŠLJEM E-SPOROČILO AMBULANTI IZBRANEGA 

OSEBNEGA ZDRAVNIKA. 
3. POKLIČEM V AMBULANTO IZBRANEGA OSEBNEGA 

ZDRAVNIKA.
4. V PRIMERU NEDOSEGLJIVOSTI LAHKO POKLIČEM 

TUDI NA TEL. ŠT. 01 837 22 00. NAROČILO BO POSRE-
DOVANO V AMBULANTO IZBRANEGA ZDRAVNIKA.

VNIKA.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE!
... zagotovljena zaposlitev

Prav to omogoča Regijska štipendijska shema, ki povezuje 
potrebe gospodarstva in izobraževanje mladih.

Gre za zelo koristen ukrep, ki ga moramo podpreti vsi, tako 
podjetja kot mladi in starši, ki skrbijo, da otroke po svojih naj-
boljših močeh usmerijo na poklicno pot. Podjetju omogoči 
dolgoročno načrtovanje in zagotavljanje kadrov. Mladim pa 
omogoča takojšnjo in ustrezno zaposlitev v domačem okolju.

V ta namen ima Razvojni center Novo mesto, d. o. o., ob-
javljen razpis za sofi nanciranje kadrovskih štipendij. Razpis 
je odprt do 31. 3. 2021. Na razpis se prijavijo podjetja s svoji-
mi štipendisti. Več informacij lahko najdete na spletni strani 
https://www.rc-nm.si/razpisi/. 

Stiskamo pesti, da bo čim več delodajalcev odprlo svoja 
vrata mladim!





Spoštovani ljubitelji in ljubiteljice gledališča, 

smo v času, ko je v naše kulturno življenje 
posegel korona virus, pa vendar menimo, da je 
potrebno upati na boljše čase. Zato smo se v 
DramŠpilu odločili, da bomo navkljub nastali situ-
aciji tudi v prihajajoči sezoni organizirali gledališki 
abonma, ki pa bo prilagojen in izveden v skladu z 
navodili NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje).

Tokratna sezona bo zaradi zdravstvene situacije 
številčno omejena in bo za obiskovalce na voljo zgolj 100 
kart. Karte za izven bodo na voljo le, če abonma ne bo 
zaseden do omejenega števila obiskovalcev, v nasprotnem 
primeru pa kart za izven ne bo možno kupiti. 

ABONMA ZA ODRASLE bo potekal tako kot prejšnja leta, ob 
sobotah ob 19. uri zvečer. V abonmaju si boste lahko ogledali 
šest predstav, pet v rednem delu in šesto kot bonus predstavo. 
Cena abonmaja ostaja ista kot lansko leto, to je 25€ za šest 
predstav. Prva predstava bo na ogled oktobra, ter potem vsak 
mesec po ena do aprila, v decembru predstave zaradi že tako 
pestrega decembrskega programa ne bo. 

ABONMA ZA OTROKE bo potekal tako ko lansko sezono ob sobotah 
dopoldan ob 10. uri. Tudi ta abonma ostaja pri štirih predstavah in z 
isto ceno, 10€ za vse štiri predstave. Prvi dve predstavi bosta v oktobru 
in novembru, drugi dve pa v januarju in februarju. Predstave so 
namenjene predšolskim otrokom od 3. leta dalje ter prvi šolski triadi. 

Vaše cenjene rezervacije oziroma prijave sprejemamo po elektronski pošti 
na dramspil@gmail.com, lahko nam jih tudi pustite v našem poštnem 
nabiralniku pred TVD Partizanom ali nam pišete na naslov KUD DramŠpil, 
Kolodvorska 17, 1310 Ribnica. Izjemoma lahko rezervacijo potrdite na 
telefonsko številko 041 641 302 (Andreja).
Več o predstavah in izvajalcih predstav bomo objavili v naslednji številki Rešeta, 
ki bo izšla konec septembra. 

Predstavo, ki bi morala biti izvedena v aprilu letošnjega leta z naslovom Terapija v 
izvedbi Koroškega teatra si boste lahko ogledali v mesecu oktobru, točen datum 
bomo objavili v naslednji številki  Rešeta in obvestili vse abonente. 

Z gledališkimi pozdravi,
vaš DramŠpil.

ABONMA 
ljubiteljskih gledališč 

sezona 2020/2021  

DramŠpilov

Spodaj podpisani:

prijavljam naslednje število oseb: v abonma za   OTROKE   /   ODRASLE (obkroži)

Elektronski naslov:
Datum:

Telefon:
Podpis:






