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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: 30. 10. 2020

Naslovna fotografi ja: Daniel Vincek

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost 
(Ur. list št. 89/98) sodi glasilo Rešeto med 
proizvode, za katere se obračunava DDV po 
stopnji 9,5 %. V primeru objave istih oglasov v 
drugih tiskovinah si pridružujemo pravico do 
avtorskega honorarja. Pridružujemo si pravico 
do morebitnega tiskarskega škrata.

Gradivo za naslednjo številko oddajte do 
16. 10. 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.

Čakajoč na vlak, kakopak z masko
Težko pričakovani 1. oktober bo čisto obi-

čajni četrtek, namesto da bi slavili povratek 
potniškega vlaka na tir Ljubljana – Kočev-
je. Pričakovanja so bila tako velika kot bi se 
imela zgoditi vsaj redna letalska linija Lju-
bljana – Kočevje z vmesnimi postajami, a je 
še tako samoumevna stvar kot je železniški 
potniški promet obvisela nekje vmes. Slo-
venske železnice ocenjujejo, da do vèlikega 
četrtka »ne bodo vzpostavljeni pogoji za 
vzpostavitev javnega potniškega prometa«. 
Peter Lesar v nadaljevanju Rešeta ponuja 
zanimivo časovno primerjavo med gradnjo 
in revitalizacijo tega tira. Dodajte še debelih 
100.000 evrov iz malhe SŽ, namenjenih za 

nedoločen čas prestavljeno slavnostno od-
prtje »kočevske proge«, pa dobite vrhunski 
scenarij jugoslovanskega povojnega fi lma.

Med tem pa so obrazne maske postale ena 
od tistih stalnic kot sta denarnica in tele-
fon, ko se človek pretipa po žepih/torbicah, 
če ima vse s seboj. Še dobro leto ni tega, ko 
smo se nasmihali vzhodnjakom z maskami. 
In kdo se zdaj smeje? Predpisovalci nošenja 
mask, ki se tako hitro spozabijo in si je ne 
nadenejo, ali pa vsaj nos štrli iznad te krpice, 
ki nas bo rešila vsega hudega. Predstavljaj-
te si samo učiteljico, trgovko in še koga, ki 
pod to krpico preživlja ure dan za dnem in 
če po lastnem prepričanju pomoli ven nos, 

ali si masko - bog ne daj – sname. Ta človek 
bi se zlomil pod velikansko odgovornostjo 
v nesrečnem primeru okužbe. To je tipična 
birokratska prevalitev odgovornosti na male 
ljudi.

Ko bodo tistega lepega dne visoki gostje 
sestopali iz potniškega vagona v Ribnici, jih 
bomo zamaskirani čakali na peronu, ploska-
li, vriskali in jih opozarjali naj se vendarle 
tudi oni zamaskirajo. Vsi enaki vsi zamaski-
rani.     

Sašo Hočevar
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Od oktobra 2020 do junija 2021: VESELE URICE 

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

 Vrtec Ribnica

3. 10. Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA : RD KOPER

ob 19. uri Športni center Ribnica

9. 10. ZAKLJUČEK AKCIJE MOJA VAS, LEPA IN UREJENA s predstavitvijo ribniških pohodniških poti

ob 19. uri  Šola na Velikih Poljanah

10. 10. PREDSTAVA ZA OTROKE: TRIJE PRAŠIČKI, Gledališče Toneta Čufarja, Jesenice (za abonente sezone 2020/21)

ob 10. uri  TVD Partizan

10. 10. PREDSTAVA ZA ODRASLE: ORKESTER, Cukr Teater, Portorož (za abonente sezone 2020/21)

ob 19. uri  TVD Partizan

10. 10. Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA : MRK KRKA

ob 19. uri Športni center Ribnica

24. 10. Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA : RK GORENJE VELENJE

ob 19. uri Športni center Ribnica

Od 22. 10. RAZSTAVA: DANILO MILOVANOVIČ

 Galerija Miklova hiša

Od 23. 10. RAZSTAVA MLADIH DOMAČIH USTVARJALCEV: ČRT MATE

 Rokodelski center Ribnica

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. Podatke za mesec oktober pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com. 

Spoštovane občanke, cenjeni občani
Zakorakali smo v jesenski čas. To je letni 

čas, ko nas narava nagradi s prelepimi jesen-
skimi barvami in ko iz vrtov in njiv pobere-
mo poljske pridelke, hkrati pa zemljo pripra-
vimo na počitek. Ker je september običajno 
vremensko lep mesec, nam toplo sonce daje 
še dodatno energijo in lepe dni lahko izko-
ristimo za opravila na vrtu ali pa za prijeten 
pohod ter športne aktivnosti. Pretekli mesec 
je bil tudi na Občini zelo živahen in aktiven. 
Na sporedu je bila seja Občinskega sveta, na 
kateri so svetniki sprejemali popolnoma nov 
statut in poslovnik Občine Ribnica, saj sta 
trenutno veljavna dokumenta v neskladju z 
zakonodajo. Na dnevnem redu je bilo tudi 
potrjevanje občinskih nagrad in priznanj, ki 
jih bomo podelili ob občinskem prazniku, 
ki bo letos zaradi ukrepov potekal bistveno 
drugače.

Seveda pa je mesec september tudi v zna-
menju začetka pouka. Na prvi šolski dan sem 
z veseljem pospremil naše prvošolke in prvo-
šolce v prvi razred. Letos je bil tudi pričetek 
šolskega leta nekoliko drugačen, saj se je bilo 
potrebno zaradi korona virusa prilagoditi tre-
nutnim razmeram in upoštevati vsa priporo-
čila. Vsakemu prvošolcu sem za uspešno in 
barvito leto poklonil barvice. Izjemno vesel 
sem bil tudi odziva staršev in otrok socialno 
ogroženih družin, ki sem jim iz zbranih sred-
stev, ki ste jih ob županovem dnevu prispevali 
tudi vi spoštovani občani in občanke, podelil 
bone za nakup šolskih potrebščin. Izjemen 
občutek je, ko lahko nekoga z drobnimi de-
janji osrečiš in mu vsaj malce olajšaš stisko. 
Vsekakor bomo s podobnimi akcijami nada-
ljevali, saj si želim da bi imeli vsi otroci vsaj 
približno enake pogoje. 

Mesec september pa je sedaj že tradici-
onalno tudi v znamenju Evropskega tedna 
mobilnosti. Tudi letos se je Občina Ribnica 
pridružila akciji. Z veseljem sem se s kole-
som, skupaj s podžupanom in državnim 
sekretarjem, direktorico občinske uprave, 
direktorji javnih zavodov in podjetji, ravnate-
lji, predstavniki policijske postaje Ribnica in 
načelnikom upravne enote, popeljal po naši 
Ribnici. Za celoten teden smo skupaj z zavodi 
in društvi pripravili zelo raznolik program, 
ki bi bil še bolj bogat, če ne bi bilo potrebno 
upoštevati  vseh ukrepov  zaradi korona vi-
rusa. Ob zaključku tedna mobilnosti, na dan 
športa, 23. septembra,  smo izpeljali tudi ura-
dno otvoritev športnega igrišča in parkirišča 

v Nemški vasi. Ob tej priložnosti se želim za-
hvaliti vsem, ki ste poskrbeli za izvedbo vseh 
aktivnosti v tednu mobilnosti in pripomogli k 
uspešno izvedenemu projektu.  

Tudi na investicijskem področju je bilo v 
preteklem mesecu zelo dinamično. Konča-
nih je bilo kar nekaj lepih projektov; poleg 
izgradnje komunalne in ceste infrastrukture 
v obrtni coni Ugar, izgradnje avtobusnega 
postajališča v Nemški vasi, adaptacije odseka 
vodovoda v Prigorici in širitve parkirišč na 
Vidmu v Prigorici, smo konec avgusta odpr-
li dodatno igralnico v vrtcu Ribnica in tako 
zagotovili brezskrbno varstvo za dodatnih 
štirinajst otrok. 

V začetku septembra smo pričeli z deli 
tudi na dveh izjemno pomembnih investici-
jah, in sicer na cesti v Lepovče (gre za po-
polno rekonstrukcijo) ter pričeli z največjo 
in težko pričakovano  investicijo v letošnjem 
letu: izgradnjo športnega parka ob osnovni 
šoli Ribnica. Glavna pozornost bo v oktobru, 
poleg obstoječih projektov, ki so v izvajanju 
ali zaključevanju, namenjena tudi asfalti-
ranju nekaterih cest in projektiranju novih 
projektov. 

Spoštovani občanke in občani, želim vam 
lep in uspešen oktober. Glede na to, da pri-
haja sezona grip in prehladov, poskrbite za 
imunost vašega organizma, da se boste z 
okrepljenimi močmi lahko uspešno soočali 
z novimi izzivi, ki so pred vami.

Samo Pogorelc
župan
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Kaj je bila vaša prioriteta ob na-

stopu štiriletnega mandata direk-

torja ZD Ribnica?

Prioriteta je nadgradnja obstoječih zdra-
vstvenih storitev. Že prejšnja vodstva so do-
bro upravljala ZD Ribnica. Treba je ohraniti 
dobre prakse in jih nadgraditi, kjer so možne 
izboljšave.

Vsa leta pred vami je bil na tem 

položaju nekdo od zaposlenih 

zdravnikov. Menite, da je vodenje 

zdravstvenih ustanov bolj delo za 

ljudi iz ekonomske stroke in da 

zdravniki ostajajo zdravniki?

To je zelo odvisno od posameznika. Ob-
staja veliko zdravnikov, ki imajo zelo dober 
občutek za vodenje, in tudi veliko ljudi, ki se 
trudijo biti vodje, pa jim to ne uspeva. Res 
pa je, da zdravniki ob vsem delu, ki ga ima-
jo, težje opravljajo vsakodnevne vodstvene 
naloge in težje vzdržujejo komunikacijo z 
ustanovitelji in drugo javnostjo. 

Katera področja zdravstvene 

oskrbe v ZD Ribnica in v zdra-

vstvenih postajah so kadrovsko 

podhranjena?

V idealnem svetu bi kadrovsko nagradili 
vsa področja zdravstva. Pri družinski medi-
cini si prizadevamo pridobiti nove zdravnike, 
kar bi nam omogočilo širitev programa in 
vsaj v delu razbremenitev obstoječih zdravni-
kov. V prihodnosti bomo dopolnjevali pedia-
trijo. Ljudje potrebujejo tudi zobozdravstvene 
storitve, čakalne dobe so tudi pri fi zioterapiji. 

Že precej dolgo je težava tudi z 

ginekološko ambulanto. Pravite, 

da imate rešitev.

Ta izziv so prepoznala že prejšnja vod-
stva in ga uspešno reševala. Občine Ribni-
ca, Sodražica in Loški Potok so pristopile k 

>> Andrej Lampe je od februarja letos direktor Zdravstvenega doma Rib-

nica. Je Ribničan, ki se je po študiju in prvi zaposlitvi vrnil domov, saj je 

hotel spet vzpostaviti stik s tem okoljem. »Če želiš dati kar največ lokalne-

mu okolju, potem je to lažje, če tukaj delaš in živiš,« pravi Lampe. Diplo-

miral je na Pravni fakulteti v Ljubljani in pravi, da so mu bile vedno bliže 

ekonomske teme in ne toliko klasično delo na sodišču ali v odvetništvu. 

Tudi prejšnje zaposlitve v davčnem svetovanju, na Ministrstvu za fi nance 

in v bančništvu so bile povezane z ekonomsko tematiko.

Intervju Andrej Lampe

»V prihodnosti bo primanjkovalo 

družinskih zdravnikov« 

fi nanciranju specializacije iz ginekologije. 
Ginekologinja je pravkar uspešno zaključila 
specializacijo in je sredi septembra začela s 
polnim delovnim časom ginekološke ambu-
lante. Na začetku leta so bili povsem preno-
vljeni tudi prostori in oprema ambulante. S 
tem je bil izpolnjen namen zagotoviti stal-
nega ginekologa, ki bo tukaj opravljal dejav-
nost dlje časa. Vabimo vse ženske, ki se še 
niste opredelile pri novi ginekologinji, da to 
čim prej storite, saj se prosta mesta hitro pol-
nijo. To lahko storite prek elektronske pošte 
ali pokličete v ambulanto, kjer vam bodo 
dali navodila, kako opravite opredelitev.

Ali drži dejstvo, da je v Sloveniji 

premalo zdravnikov?

Vsekakor bi bilo zelo dobrodošlo, da bi se 
mladi več odločali za študij medicine in defi -
citarne specializacije, saj so potrebe velike. Če 
pogledamo starostno strukturo posameznih 
specialnosti, lahko ugotovimo, da že zdaj pri-
manjkuje družinskih zdravnikov in da jih bo 
v prihodnosti primanjkovalo še več.

Ali bi morali to težavo reševati že 

pri vpisu na fakulteto, zagotoviti 

več študijskih mest?

Več studijskih mest na fakulteti bi kasneje 
pomenilo tudi več zdravnikov, ki bi se odlo-
čili za posamezne specializacije. Za družin-
sko medicino je na primer število razpisanih 
specializacij vsako leto večje od števila spe-
cializantov, ki so se pripravljeni vpisati v ta 
program. Če bi se študenti medicine želeli 
usmeriti v družinsko medicino, ne bi imeli 
težav s pridobitvijo specializacije. Na nivo-
ju države bo treba razmišljati o dodatnih 
spodbudah za družinske zdravnike, o zago-
tavljanju ustreznega delovnega okolja, tudi o 
zmanjšanju administrativnih obremenitev, 
da bi zdravniki imeli več časa za paciente.

Ali menite, da gre preveč kadra 

v zasebne prakse? So te bolj ma-

mljive zaradi plačila in organizaci-

je dela?

Naloga javnih zdravstvenih zavodov je, 
da omogočijo ravnovesje med socialnim in 
ekonomskim vidikom zdravstva. Res smo 
omejeni s plačnim sistemom, ki je pri zaseb-
nikih lahko bolj fl eksibilen, vendar zaposli-
tev v javnem zdravstvu ponuja druge pred-
nosti, ki jih zasebni sektor ne. Odvisno, kaj je 
človeku v določenem življenjskem obdobju 
bolj pomembno.

Kako pa je z infrastrukturo v 

zdravstvenem domu in njegovih 

zdravstvenih postajah? Kakšne so 

potrebe, cilji in možnosti na tem 

področju?

Stavba ZD Ribnica je bila od zunaj ener-
getsko sanirana, v notranjosti pa se zaradi 
dotrajanosti pojavljajo občasne težave z in-
štalacijami. Prenavljamo posamezne ambu-
lante glede na razpoložljiva sredstva. Občine 
ustanoviteljice zelo konstruktivno sodeluje-
jo pri omogočanju teh investicij, v skladu s 
svojimi zmožnostmi. Letos smo prenovili gi-
nekološko ambulanto, do konca leta načrtu-
jemo ureditev dodatne ambulante družinske 
medicine in večnamenske dežurne ambu-
lante, če bodo sredstva in razmere to dopu-
ščale. V prihodnje bomo morali sanirati ra-
don v kletnih prostorih v Ribnici in Loškem 
Potoku, prenovili bomo dovoz in pridobili 
novo reševalno vozilo. V skladu z načrtom 
obnavljamo vozni park patronažnih vozil in 
druge manjše investicije.

Julija ste gostili ministra za 

zdravje Tomaža Gantarja in mini-

stra za delo družino in socialne za-

deve Janeza Ciglerja Kralja. Govo-

rili ste tudi o morebitni postavitvi 

negovalne bolnišnice, za kar se za-

vzema tudi poslanec Jože Tanko. 
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Kaj bi taka pridobitev pomenila za 

to okolje in kaj pravzaprav je ne-

govalna bolnišnica? 

Tak center za nego in oskrbo bi bil zelo 
dobrodošla pridobitev za bolnike, ki okreva-
jo po težjih operacijah in posegih, pa nimajo 
možnosti, da bi okrevali doma. Pacienti bi 
imeli boljšo oskrbo, hitrejšo rehabilitacijo in 
manj možnosti za morebitne kasnejše zaple-
te. Glede na veliko pomanjkanje tovrstnih 
kapacitet v celotni državi bi bila vsaka nalož-
ba v regiji v tako institucijo zelo dobrodošla.

Veliko je bilo govora, predvsem 

pred volitvami, tudi o dializnem 

centru. Kako pa je s tem?

Po informacijah, ki so mi na voljo, si Občina 
Ribnica prizadeva za vzpostavitev dializnega 
centra v lokalnem okolju. ZD Ribnica opravlja 
zdravstveno dejavnost na primarni ravni in bi 
v pripravah na dializni center ali ustanovo za 
nego in oskrbo lahko pomagal glede strokov-
nih vprašanj, medtem ko bi bila sama izvedba 
ločena od dejavnosti ZD Ribnica.

Najaktualnejša tema na vseh po-

dročjih, na zdravstvenem še pose-

bej, je covid-19. Od julija jemljete 

brise za analizo tudi v Ribnici. Ima-

te podatek, koliko ljudi v povpre-

čju pride dnevno na test?

Med deset in dvajset oseb na dan. Sedaj, 
ko je več aktivnih okužb v bližnji okolici, pa 
je bilo testiranj tudi več kot dvajset dnevno. 
Pomembno je, da ljudem zagotovimo čim 
bližjo lokacijo testiranja in čim hitrejše re-
zultate, saj s tem lahko upočasnimo širjenje 
okužbe. Iz preteklih izkušenj vidimo, da 
predpisani ukrepi delujejo. Ko smo imeli v 
mesecu avgustu okužbe po vrnitvi z dopu-
stov in so se ljudje držali ukrepov, se okužba 
ni širila izven kroga prvotno okuženih. Naj-
več okužb se je pojavilo zaradi druženja in 

neuporabe zaščitne opreme, zato poudarjam 
pomembnost upoštevanja priporočil NIJZ.

NIJZ priporoča aplikacijo na te-

lefonih #Ostani Zdrav. Jo upora-

bljate, priporočate?

Vsaka tehnološka novost, ki nam pomaga 
pri zajezitvi koronavirusa, olajša delo zdra-
vstvenemu osebju in omogoča boljši dostop 
pacientom do zdravstvenih storitev, je do-
brodošla. Če olajšamo delo zdravstvenemu 
osebju, potem bomo lahko izvajali vse ostale 
zdravstvene storitve. Da, jo uporabljam.

Koronavirus je neposredno zah-

teval nekaj žrtev. Ampak ali niso 

posredne žrtve tudi pacienti, ki 

niso mogli do pregledov in opera-

cij zaradi koronavirusa? 

Vsekakor. Celotni zdravstveni sistem v 
Sloveniji je bil podhranjen že pred epidemi-
jo, tako kadrovsko kot fi nančno. Z nastopom 
epidemije so se pojavile dodatne omejitve, ki 
si jih sistem ne bo smel več privoščiti, ker bo 
imel hude posledice na drugih področjih. 
Zelo pomembno je, da lahko zgodaj prepo-
znamo primere in da jih uspešno omejimo, 
potem bodo vsi ostali lažje prišli do drugih 
zdravstvenih storitev. V vsakem primeru pa 
se moramo naučiti čim kakovostneje živeti 
s tem virusom in boleznijo, ki jo povzroča. 

Sašo Hočevar

>> V ZD Ribnica je bila ginekološka ambulanta do nedavnega organi-

zirana tako, da je ambulantno delo opravljalo več zdravnikov, ki so se 

izmenjevali po tedenskem urniku. Med njimi je bila tudi zdravnica Mar-

jeta Košir, ki je v sredini septembra uspešno opravila specialistični izpit iz 

ginekologije in porodništva ter tako začela z rednim delom v ambulanti. 

To je za pacientke velika prednost, saj je stalnost ginekologinje pomem-

ben dejavnik pri odločanju za obisk ambulante.

Marjeta Košir, dr. med., specialistka 

ginekologije in porodništva  

Marjeta Košir je po rodu Bločanka, v Rib-
niško dolino pa jo je prinesla ljubezen. Prosti 
čas najraje aktivno preživlja z družino in pri-
jatelji, rada kolesari, hodi v hribe, smuča in 
pravi, da na splošno uživa v naravi.

Kako je potekala vaša študijska 

pot in zakaj ste se odločili ravno za 

ginekologijo? Ali imate kakšnega 

vzornika?

Po končani osnovni šoli sem obiskova-
la Gimnazijo Želimlje. Moja vzornika sta 
moja starša in po vzoru moje mame sem si 
vedno želela postati zdravnica. Po končani 
medicinski fakulteti sem se odločila za spe-
cializacijo ginekologije in porodništva iz več 
razlogov. Kot ginekologinja v ambulanti se 
srečujem z ženskami vseh generacij. Veseli 
me, da nisem v pomoč le ob težavah in bole-
zni, temveč spremljam tudi zdrave nosečni-
ce v pričakovanju novega življenja. 

V sredini septembra ste uspešno 

opravili petletno specializacijo. 

Kakšne so bile izkušnje? 

Največji del specializacije sem opravila v 
UKC Ljubljana, del pa v Porodnišnici Po-
stojna. V obeh ustanovah sem dobila veliko 
znanja in izkušenj, po prijetnih odnosih in 
sprejetosti pa mi bo v posebno lepem spomi-
nu ostala predvsem Porodnišnica Postojna. 
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Že petdeset let stojim na peronu in čakam na vlak, 
ki prihaja ...

»Bliža se železna cesta ...« sem pred časom zapisal v prispevku. A 
očitno se to ne bo kaj kmalu zgodilo, saj so Slovenske železnice ter-
min prihoda potniškega vlaka na progi Ljubljana–Kočevje prestavile 
za nedoločen čas. Razlog za to naj bi bila še nekatera nedokončana 
dela na železniški progi in tudi ugotavljanje varnostnih napak na 
sami trasi železnice.

Vsak komentar na to neverjetno novico je odveč. Še enkrat bi samo 
opomnil, da se omenjena proga kočevske železnice posodablja že od 
leta 2008, torej natanko dvanajst let, medtem ko so prvotno progo 
začeli graditi 22. maja 1892 in je bila naslednje leto, 27. septembra 
1893, že slavnostno odprta. Torej je bila zgrajena v letu in pol. Kaj 
več ne bi dodajal. Bi se pa vprašal o odgovornosti, tako moralni kot 
fi nančni, vseh vpletenih v to zgodbo.

Predlagam, da Slovenske železnice povabijo in fi nancirajo koncer-
te znanega pevca Ota Pestnerja, da na vseh postajah od Grosuplja do 
Kočevja zapoje že zimzeleno melodijo, sicer prirejeno za naš čas: »Že 
petdeset let stojim na peronu in čakam na vlak, ki prihaja ...«

Peter Lesar

Zakaj ste za delo izbrali ZD Rib-

nica? Vam delo tukaj predstavlja 

izziv?

Delo z ljudmi je vedno izziv. Medicina je 
področje, kjer se je treba stalno izpopolnje-
vati in izobraževati. V ZD Ribnica imamo na 
voljo na novo opremljene prostore in sodob-
no opremo, poleg tega smo mlad kolektiv, ki 
se dobro razume in ima veliko ciljev za delo 
v prihodnosti. Prednost mi predstavlja tudi 
delo v domačem kraju, da lahko več časa po-
svetim svoji družini.

Kako bo potekalo delo v ambu-

lanti? Ali boste uvedli kakšne no-

vosti? Je kaj sprememb zaradi bo-

lezni covid-19? 

Delo v ambulanti že poteka pet dni na te-
den, od tega enkrat v popoldanskem času. 
V načrtu imamo, da se nama z medicinsko 
sestro dvakrat na teden pridruži tudi diplo-
mirana babica, ki bo v dodatno pomoč no-
sečnicam. Prenovljena ambulanta, vključno 
z novim UZ-aparatom, nam omogoča ka-
kovostno obravnavo. V načrtu imam tudi 
dodatna strokovna izpopolnjevanja, da bo v 
ZD Ribnica omogočeno kar največ storitev, 
ki so trenutno v uveljavitvi.

Delo poteka redno, ne glede na covid-19, 
veljajo pa previdnostni ukrepi, enako kot v 
drugih ambulantah zdravstvenega doma.

Katere težave so najpogostejše 

pri ženskah? Ali je na našem ob-

močju kakšno odstopanje od slo-

venskega povprečja? 

Vsako obdobje pri ženski prinaša svoje 
značilne in manj značilne težave. Mlado-
stnice pogosto iščejo pomoč zaradi nepra-
vilnih krvavitev, bolečih menstruacij in 
želje po kontracepciji. Kasneje se pojavijo 
težave, povezane z nosečnostjo. Nosečnost 
po navadi predstavlja veselo pričakovanje, 
ob tem pa prinaša tipične nosečniške teža-
ve, ki jih moramo znati ločiti od resnejših 
zapletov. Posebno pozornost potrebujejo 
tudi ženske pred in po menopavzi, ki je 
lahko zelo težko obdobje zaradi velikih fi -
zičnih in psihičnih sprememb v življenju 
ženske. V vsakem obdobju ženska potrebu-
je razumevanje, strokovno razlago in pomi-
ritev. Mislim, da ni večjega odstopanja od 
slovenskega povprečja. 

Kaj je za ženske najpomembnej-

še? Kdaj se morajo oglasiti na pre-

gled? 

Poleg rednih preventivnih pregledov za 
odkrivanje predrakavih sprememb z bri-
som materničnega vratu mora ženska obi-
skati ginekologa tudi v primeru določenih 
težav. Obravnavo potrebuje v primeru ne-
pravilnih krvavitev iz maternice (neredne, 
zunajciklične, močne, podaljšane krvavi-
tve, krvavitve v nosečnosti, krvavitve po 
menopavzi), hudih bolečin v spodnjem 
delu trebuha in bolečin ob spolnih odnosih. 
Nosečnice o morebitnih zapletih podučimo 
v materinski šoli, kjer dobijo navodila, kdaj 
je treba opraviti dodatni pregled. Obstaja še 
veliko nespecifi čnih simptomov, ki so lahko 
povezani z ginekološkimi obolenji, na pri-
mer izguba apetita, hujšanje, napihnjenost 

trebuha. Zdravimo pa tudi težave z urinsko 
inkontinenco.

 Kaj pa mlada dekleta? Tem je 

neprijetno priti na prvi pregled. 

Kaj bi jim sporočili?

Prvi pregled pogosto poteka samo v obli-
ki posveta, največkrat glede možnosti kon-
tracepcije in spolno prenosljivih bolezni. V 
prvem in drugem letu po prvi menstruaci-
ji se pogosto pojavijo težave v smislu zelo 
močnih krvavitev in bolečin. Takrat lahko 
za oceno stanja rodil naredimo le ultrazvok 
prek trebuha, tako da ni potreben ginekolo-
ški pregled, ki se ga dekleta pogosto bojijo. 
Preventivni ginekološki pregled z odvze-
mom brisa materničnega vratu svetujemo 
spolno aktivnim dekletom po dvajsetem letu 
starosti. Ginekološki pregled ni boleč, zato 
je strah odveč.

Kako se počutite ob tem, da pre-

gledujete ženske, ki jih srečujete 

ob vaših vsakodnevnih opravkih? 

Ali je težko ločiti delo od zasebne-

ga življenja?

Kot vsi ostali zdravniki sem zavezana k 
poklicni molčečnosti in delo v ambulanti 
znam ločiti od zasebnega življenja. Seveda 
enako kot ostali starši hodim v trgovino in 
na roditeljske sestanke, vendar takrat vsto-
pim v vlogo mame, znanke in prijateljice.

Tina Zajc Zver
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Kip vsesplošnemu prehladu
>> Kip pol konj in pol bik z imenom COVID-19 iz odpadnega železa 

lahko vidite na Griču, na dvorišču Slavka Rusa, ki ga je izdelal takrat, 

ko so nam vsi govorili, naj ostanemo doma.

Slavko Rus se opiše kot fant, ki je brez izobrazbe prišel iz Loške-
ga Potoka v Ribnico, in energija, ki jo še vedno ima, mu je pomaga-
la, da je aktiven in uspešen na več področjih. Po desetih letih dela 
kot nekvalifi ciran delavec je zaključil tudi visokošolsko izobraže-
vanje. »Nekdo mi je rekel, da so mi malo pomagali geni, malo pa 
sreča,« pravi Slavko in pokaže na skupno fotografi jo z astronavtom 
Ronaldom Šega, s katerim sta v sorodu in se je kar dvakrat odpravil 
na Luno. Večina ribniškega življa pozna Slavca, kot mu vsi rečejo, 
kot dolgoletnega najemnika Doma JNA, ki ga je sam preimeno-
val v Ideal center. Napolnil ga je z malimi trgovinami, restavracijo, 
kino dvorano in še marsičem, a potem se je zgodba popolnoma 
zasukala. Pokaže mi arhiv fotografi j Ideal centra pred odprtjem in 
med obratovanjem, kar vzbudi lepe spomine na prvi nakupovalni 
center v Ribnici. Slavc hrani tudi vse dokumente v zvezi s tem, 
kot mu pravi, »najbolj norim biznisom«, a to je gradivo za kakšno 
drugo priložnost.

Razlog za pogovor je velik železni kip s konjskim trupom in bi-
kovo glavo – bikonj, ki ga je Slavc krivil in varil marca letos med 
prvim valom koronavirusa. »Glede na vse projekte, ki sem jih pe-
ljal, sem bil precej zdoma in kar naenkrat biti cele dneve doma 
zaradi virusa, bi bilo precej narobe zame in za družino, zato sem si 
zadal ta projekt. Na televizijah so ves čas ponavljali, da je covid-19 
kitajski virus, in potem sem razmišljal, kaj imam jaz s Kitajsko. 
Tam me že dolgo ni bilo, paket iz Kitajske sem dobil en mesec na-
zaj in nisem zbolel, edina stvar, ki me veže na Kitajsko, je, da sem 
po njihovem horoskopu konj.« V običajnem horoskopu je rojen 
v znamenju bika, zato je nastala mutacija med konjem in bikom, 
poimenovana po duhu časa COVID-19, ko se je vse – razen trgo-
vin – zapiralo. Slavc je imel kup odpadnega železja; od raznih cevi 
do navite šest milimetrov debele žice, ki so jo včasih uporabljali za 
armiran beton, še pred časom železnih mrež. Ko mu je zmanjkalo 
žice, je dobil pol palete odpadne pločevine, ki jo je uporabil za 
drugo stran kipa. 

Monument je izdeloval natančno en mesec po deset ur na dan, 
vsak dan razen nedelj. Pravi, da je po težaškem delu bolje spal in 
zjutraj komaj čakal na nadaljevanje »tlake«. Na garažna vrata je 

Med varjenjem glave. Foto osebni arhiv.

narisal šablono, iz katere je jemal mere ter potem na hladno krivil 
kose in jih varil na ogrodje. 

Kipov z raznimi konjeniki je po svetu ogromno, a malokateri 
stoji zgolj na dveh nogah, kot stoji COVID-19. Tisti, ki so na za-
dnjih dveh nogah, imajo rep do tal ali pa se rep stika z zadnjimi 
nogami zaradi stabilnosti. »Jaz sem imel srečo, da sem to statiko 
zadel, saj sem preizkusil stabilnost tako, da sem naredil stojo na 
glavi bikonja COVID-19.« 

Slavc je aktiven tudi pri vinogradnikih, motoristih, pustnih kar-
nevalih, je lastnik starega trabanta, igralec biljarda, sam je obnovil 
pet hiš s precej iznajdljivosti, z materiali, ki so bili že uporabljeni, 
in na ta način je ustvaril tudi bikonja COVID-19, zato bi lahko re-
kli, da je tudi ekološko naravnan zaradi umetnosti reciklaže. Steno 
njegove pisarne prekriva kopica fotografi j s kar najširšo tematiko, 
kjer je bil vključen. Velika bera zgodb, pri čemer ima vsak »zakaj« 
svoj »zato«. 

Sašo Hočevar

Slavko Rus ob svoji instalaciji Covida-19.
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OBČINA RIBNICA OBJAVLJA JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Občina Ribnica obvešča, da je na svoji spletni strani in 
oglasni deski objavila javno dražbo za prodajo naslednjih 
nepremičnin:
1. dvosobnega stanovanja št. 2 v prvem nadstropju sta-

novanjske stavbe na Knafl jevem trgu 7, 1310 Ribnica, 
površina stanovanja je 64,40 m2,

2. večstanovanjske stavbe št. 1125 na naslovu Škrabčev 
trg 18, 1310 Ribnica, skupaj s pripadajočim zemlji-
ščem parc. št. 1772/6 k. o. 1625 – Ribnica, 

3. stavbnega zemljišča parc. št. 1791/2 k. o. 1631 – Grča-
rice, v izmeri 1133 m2,

4. gradbenih parcel v naselju Grčarice z oznako 6, 7, 8, 9 
in 12, v izmeri 711–895 m2.

Javna dražba je razpisana za četrtek 22. oktobra 2020, 
ob 8.00, 9.00, 10.00 in 11.00. Celotno besedilo javne 
dražbe je objavljeno na spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski Občine Ribnica.

V Nemški vasi 
uradno odprli 
športno igrišče 

Po večletni gradnji in še daljšem boju 
prebivalcev Nemške vasi so tam tudi ura-
dno odprli nogometno in odbojkarsko 
igrišče z umetno travo. 

Ob dnevu Slovenskega športa, 23.9.2020, 
so uradno odprli športno igrišče v Nem-
ški vasi. V letu 2017 je bila izvedena prva 
faza (zemeljska dela in vgradnja tampona), 
v letu 2018 in 2019 je bila izvedena dru-
ga faza (gradbena dela, inštalacijska dela, 
ograja, umetna trava, nadstrešek), letos pa 
so se uredila še parkirišča in okolica. Vse tri 
faze skupaj so stale približno 280.000 evrov. 
Igralna površina igrišča je 20x40 m in omo-
goča igranje nogometa in odbojke. Poleg 
zunanje ureditve igrišča ter parkirišča sta 
postavljeni še slačilnici, v nadaljevanju pa 
bodo uredili še otroško igrišče z igrali. To je 
prvo igrišče v občini Ribnica z umetno travo 
in ob otvoritvi so na njem zaigrali prijatelj-
sko tekmo mladi nogometaši NK Ribnica in 
ŠD Extrem.  Pridobitev igrišča je dobrodo-
šla tudi za lokalne gasilce, ki sicer ne bodo 
mogli uporabljati igralne površine, bodo pa 
lahko nekatere svoje dejavnosti izvajali na 
parkirišču, zato je župan Ribnice ob tej pri-
ložnosti slovesno predal ključe predsedniku 
PGD Nemška vas, Mitji Govžetu.

Jurij Kožar
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Manj kršitev javnega reda in miru, več nezakonitih 
prehodov meje

Na zdaj že tradicionalni lokaciji v dvorani 
Rokodelskega centra Ribnica je potekala 12. 
redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica. 
Svetniki so imeli na dnevnem redu 12 točk. 
Za začetek jim je komandir ribniške policijske 
postaje predstavil letno poročilo o delu Poli-
cijske postaje Ribnica za leto 2019. Območje 
Policijske postaje Ribnica leži v jugovzho-
dnem delu Slovenije in pokriva 440,8 km². 
Na tem območju prebiva 17.886 prebivalcev. 
Policijska postaja Ribnica pokriva območje 
štirih občin: Ribnica, Velike Lašče, Sodražica 
in Loški Potok. Policijska postaja Ribnica iz-
vaja varovanje državne meje oziroma zunanje 
schengenske meje z Republiko Hrvaško. Na 
svojem območju ima dva mejna prehoda za 
obmejni promet: Novi Kot in Podplanino. V 
letu 2019 so policisti Policijske postaje Ribnica 
obravnavali 258 kaznivih dejanj. Zoper znane 

storilce pa so podali 150 kazenskih ovadb. 
Policisti so s področja splošne kriminalitete 
obravnavali 223 kaznivih dejanj ter s podro-
čja prepovedanih drog 17 kaznivih dejanj in 
123 prekrškov. Policisti so obravnavali še 3 
kazniva dejanja ponarejanja denarja in ka-
znivo dejanje prepovedanega prehajanja meje 
ali ozemlja države. Kaznivih dejanj prepove-
danega prehajanja meje ali ozemlja države je 
bilo zaznanih več. S področja gospodarske 
kriminalitete je bil zaznan porast obravnava-
nih tovrstnih kaznivih dejanj za 71,4 % glede 
na preteklo leto. Policisti so obravnavali 35 
kaznivih dejanj, od tega 21 kaznivih dejanj 
poslovne goljufi je. V letu 2019 opravili tudi 
2 fi nančni preiskavi. Manj je bilo ugotovlje-
nih kršitev Zakona o varstvu javnega reda 
in miru, medtem ko je bilo število kršitev na 
področju drugih predpisov stanje primerljivo 

preteklemu obdobju. V letu 2019 so policisti 
na območju Policijske postaje Ribnica obrav-
navali 419 tujcev, ki so nezakonito prestopili 
državno mejo. Število prijetih in obravnava-
nih tujcev se je v primerjavi s preteklim letom 
povečalo za okoli 200 odstotkov. Kljub večje-
mu številu obravnavanih ilegalnih prehodov 
zunanje državne meje je pomembno pouda-
riti, da je bilo na državni meji, ki jo varuje 
Policijska postaja Ribnica, ugotovljenih manj 
nezakonitih prestopov. Večina obravnavanih 
tujcev je bila na podlagi bilateralnih sporazu-
mov izročena tujim varnostnim organom, od 
tega največ hrvaškim mejnim organom. Na 
prvi obravnavi so svetniki obravnavali nov 
Statut Občine Ribnica in tudi nov Poslovnik 
o delovanju Občine Ribnica. Seznanjeni so 
bili tudi s polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Ribnica, ki je bilo sezna-
nitvene narave. Sprejeli so tudi sklep o spre-
membi načrta razvojnih programov Občine 
Ribnica za obdobje 2020–2023. V veljavnem 
Načrtu razvojnih programov Občine Ribnica 
za obdobje 2020–2023, ki je bil sprejet z Re-
balansom proračuna Občine Ribnica za leto 
2020 je bil projekt Športni park Ribnica raz-
deljen na dve fazi, in sicer prvo fazo, ki naj 
bi se zaključila v letu 2020, in drugo fazo, ki 
naj bi se izvajala v letu 2021. Ker gre za celovit 
projekt, ki se bo izvajal nepretrgoma, se s tem 
sklepom združujeta obe fazi projekta v en za-
ključen projekt, ki se bo izvajal v letih 2020 in 
2021. V predzadnji točki pa so občinski sve-
tniki potrdili letošnje nagrajence za občinske 
nagrade in priznanja. O samih nagrajencih pa 
več v naslednji številki.

Jurij Kožar

Novice iz OOZ Ribnica
V času bolezni covid-19 je delo zbornice 

osredotočeno na spremljanje težav gospo-
darstva in iskanje ustreznih rešitev. Ponovno 
nevarno širjenje virusa povzroča mnogim 
obrtnikom –podjetnikom velike skrbi. V 
prvem valu pandemije je država zadovoljivo 
reševala težave gospodarstva, vendar pa so 
določene gospodarske panoge, ki se zapira-
jo. Turizem, gostinstvo in dejavnosti, ki niso 
nujno potrebne za preživetje človeka, se že 
zapirajo, v strahu pred jesenskim valom pa 
bo zapiranj verjetno še več. 

Nekateri podatki Statističnega urada Re-
publike Slovenije so zelo zgovorni. V prvi 
polovici leta 2020 je BDP padel za 7,9 % gle-

de na prvo polovico leta 2019. Upad BDP-ja 
je posledica zmanjšanja večine komponent 
BDP-ja, v največji meri gre za upad doma-
če potrošnje, v okviru te pa za upad zasebne 
potrošnje. Logična posledica bolezni   co-
vid-19 je tudi zmanjšan obseg izvoza, čeprav 
smo za podoben odstotek tudi manj uvažali. 
Pandemija je prav tako vplivala na zaposle-
nost. Skupna zaposlenost je v drugem četr-
tletju 2020 znašala 1.023.200 oseb, kar je bilo 
za 2 % ali za 20.706 oseb manj kot v enakem 
obdobju 2019.

Vpliv bolezni covid-19 na stanje gospodar-
stva je viden tudi v občinah Ribnica, Sodra-
žica in Loški Potok, predvsem v zmanjšanju 

zaposlovanja delavcev. Na podlagi podatkov 
na e-VEM točki, ki jo vodimo na zbornici, 
in na podlagi poznavanja razmer pri naših 
članih pa ocenjujemo, da je gospodarstvo pri 
nas kljub vsemu v solidni kondiciji, z izjemo 
dejavnosti, ki so bile v prvem valu pandemi-
je popolnoma zaprte.

V želji, da ohranimo gospodarstvo tudi za 
naprej, je obrtno-podjetniški zbornični sis-
tem (OZS in 62 območnih zbornic) predla-
gal kar nekaj ukrepov:
1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo do 

konca leta. Vlada je delno ugodila predlo-
gu, in sicer do konca meseca septembra 
2020.



11REŠETO  SEPTEMBER 2020 a k t u a l n o

Turizem Ribnica v sklopu evropskega tedna mobilnosti
Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je 

najbolj razširjena kampanja na področju 
trajnostne mobilnosti na svetu, je tudi letos 
potekala med 16. in 22. septembrom. Pogla-
vitna dejavnost kampanje je prizadevanje za 
varstvo okolja, spodbujanje uporabe trajno-
stnih oblik prevoza in ozaveščanje ljudi o 
vplivih okolju prijaznih vozil. 

Na enoti Turizem Ribnica, ki spada v 
organizacijsko enoto Rokodelskega centra 
Ribnica, smo se letos prvič pridružili osre-
dnjemu dogajanju, ki je potekalo na parki-
rišču pred Miklovo hišo. V sklopu dogodka 
ETM so se na stojnicah predstavljali nekate-
ri lokalni ponudniki okolju prijaznih vozil, 
Ribniški študentski klub, Zdravstveni dom, 
PGD Ribnica in PP Ribnica. 

Svojo stojnico je postavila tudi enota Turi-
zem Ribnica. V sklopu LAS-ovega projekta 
Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, 
ki spodbuja povezavo med mobilnostjo in 
kreiranjem inovativnih turističnih produktov, 
je promovirala uporabo in izposojo mestnih 
koles sistema Ricikel. V ta namen smo obliko-
vali turistični paket z imenom Doživi Ribni-
co drugače, ki obiskovalcu predstavi naš kraj 
ob prepletu tradicije in kulturne dediščine v 
nekoliko drugačni obliki. Udeleženci 4-urne-
ga vodenega programa so se na spoznavanje 
Ribnice odpravili z Ricikli. Po krajšem ogledu 
Muzeja Ribnica, cerkve sv. Štefana in stavbe 
nekdanje šole, ki jo je obiskoval France Pre-
šeren, so svojo pot nadaljevali do kompleksa 

Škrabčeve domačije in Čebelarstva Kojek v 
Hrovači, kjer so imeli krajši postanek z ma-
lico. Sledili so ogled Medene kleti ter pred-
stavitev in degustacija medenih izdelkov dru-
žine Kojek. Po končani predstavitvi in polni 
»sladkih« vtisov so se udeleženci z usposo-
bljeno vodnico za uporabo Ricikla in lokalno 
vodenje Bredo Lovšin odpravili nazaj proti 
Ribnici. Program se je zaključil z ogledom 
Rokodelskega centra in izdelavo košarice, ki 
so jo obiskovalci odnesli domov kot spomin 
na našo suhorobarsko deželo. 

Promocijski material za uporabnike Ponudba na stojnici

Prepričani smo, da bo na ta način uporaba 
mestnega kolesa Ricikel postala ne le prak-
tično, ampak tudi lepo in kakovostno do-
živetje. V prihodnje si želimo oblikovati še 
nekaj dodatnih turističnih paketov, ki bi na 
zanimiv način predstavili lepote, ki jih pre-
more naš kraj. 

Letna članarina: 10 €
Registracija v sistem Ricikel je možna 

v glavni pisarni Občine Ribnica 
in v Rokodelskem centru Ribnica.

Petra Lovšin in 
Stella Vlašić

2. Zagotovitev univerzalnega temeljnega do-
hodka za vse tiste, ki jim promet pade pod 
50 odstotkov. Trenutni ukrepi rešujejo 
zgolj obstoj zaposlenih v podjetjih.

3. Znižanje stopnje DDV-ja na predkrizno 
raven iz leta 2013. Zaradi znižanja bi se 
povečala domača potrošnja, kar pomeni 
večji priliv v državno blagajno. Državljani 
tudi ne bi trošili v sosednjih državah, ki so 
že znižale DDV.

4. Opozoritev na diskriminacijo pri deli-
tvi sredstev za zaščitna sredstva. Vlada je 
upoštevala opozorilo, sredstva sedaj pri-
padajo tudi podjetnikom, ki zaposlujejo 
1–4 delavce.

5. Sprejeta je sprememba Zakona o cestnih 
prevozih in pravilnika, ki zaostruje po-
goje za pridobitev licence za opravljanje 
dejavnosti prevoza v cestnem prometu. 

Domači slovenski prevozniki so že dalj 
časa opozarjali na nelojalno konkurenco 
tujih prevoznikov, ki odpirajo podjetja v 
Sloveniji in delajo po Evropi – Slovenija 
ne vidi ne kamiona ne zaposlenih delav-
cev. Gre torej za »papirnata« tuja podjetja, 
ki jih ni moč kontrolirati, največjo škodo 
pa delajo z zbijanjem cen in slabo kako-
vostjo storitve. Trenutno je v Sloveniji 600 
tujih avtoprevozniških podjetij. Po novem 
morajo avtoprevozniki navesti upravljavca 
prevozov, točno število zaposlenih vozni-
kov in drugih delavcev ter sedež podjetja 
z vsemi identifi kacijskimi podatki. Zaradi 
novih zahtev je upanje, da se bo na podro-
čju cestnih prevozov vzpostavil potreben 
red.

6. Ponovno smo opozorili oblast na visoke 
stroške dela v Sloveniji. Skoraj sočasno je 

na ta problem opozorila Evropska komisi-
ja, ki ugotavlja, da visoka obdavčitev dela 
negativno vpliva na trg delovne sile in po-
sledično na BDP. Znižanje stroškov dela je 
sicer dolgoletna zahteva OZS, upamo, da 
nam bo vlada prisluhnila tudi na tem po-
dročju.
Na OOZ Ribnica tudi v času bolezni co-

vid-19 točka e-VEM še naprej normalno de-
luje, seveda ob upoštevanju vladnih ukrepov 
in navodil NIJZ.

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

Svetujemo vam, da se pred obiskom zbor-
nice najavite prek telefona na številko 01/83 
69 340 ali po e-pošti: ooz.ribnica@ozs.si. 

Pavel Hočevar
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Čeprav smo še vedno v poletnem času, se jesen in zima nezadržno 
približujeta. S tem pa se pričakuje tudi večje število bakterijskih in vi-
rusnih obolenj dihalnih poti. K zmanjšanju števila okužb nedvomno 
vpliva tudi okrepljen imunski sistem. To je še posebno aktualno letos, 
ko imamo že skoraj celo leto veliko okužb z virusom SARS-CoV-19, za 
katerega še ni cepiva, niti učinkovitega zdravila, zato se je tudi poveča-
lo povpraševanje po izdelkih za krepitev imunskega sistema.

Splošno o imunskem sistemu
Osnovna naloga našega imunskega sistema je varovanje telesa 

pred vdorom tujkov. Ti so lahko očesu nevidni, na primer bakterije, 
virusi, glivice, ali pa so nekoliko večji, kot so razni paraziti. Za naše 
telo so tujki tudi različne snovi, ki povzročajo alergije. Najpogostejši 
so cvetni in hišni prah ali različne snovi iz hrane. Imunski sistem 
je kompleksno sestavljen iz organov, tkiv, celic in različnih molekul. 
Kadar pride do vdora tujka v telo, se sproži imunski odziv, ki je zaple-
teno zaporedje dogodkov s ciljem odstraniti tujek. Imunost je lahko 
prirojena ali pridobljena.

Prirojena ali naravna imunost je najstarejši obrambni mehanizem, 
ki se v našem telesu aktivira takoj ob stiku s tujkom. Gre za hitro 
obrambo (od nekaj minut do ur), ki razlikuje med svojim in tujim ter 
nima imunskega spomina. Celice, ki jim pravimo fagociti, razgradijo 
motečo snov. Na mestu, kjer poskušajo tujki vdreti v naše telo, se 
sproži vnetje. To močno okrepi obrambne zmožnosti in je signal za 
telo, da je prišla nevarnost. Na mestu vnetja se poveča prekrvitev, kar 
zaznamo kot toploto in pordelost. Obolelo mesto je oteklo, boleče in 
lahko tudi manj funkcionalno.

Pridobljena ali specifi čna imunost je imunost, ki jo pridobimo skozi 
življenje. Glavni akterji, limfociti T in limfociti B, so v bezgavkah in 
imajo na svojih površinah številne receptorje. Ti so kot antene, ki 
prepoznajo tujek. Tako vedo, katere mehanizme za odstranjevanje je 
treba vklopiti. Nato nekatere imunske celice uničujejo in odstranju-
jejo tujek, druge pa izločajo snovi, ki so nevarne za tujke. Limfociti B 
izločajo protitelesa ali imunoglobuline (Ig), ki jih najdemo v telesnih 
tekočinah in na površinah sluznic. Ločimo več vrst Ig: Ig A so po-
membni pri obrambi sluznic, so tudi v solzah in materinem mleku, 
kjer v obliki kolostruma nudijo prvo zaščito prebavil novorojenčkov, 
Ig D so najmanj raziskana protitelesa, sodelujejo pri aktivaciji limfo-
citov B, Ig E so pomembni pri alergijah in parazitskih okužbah, Ig G 
prevladujejo (okoli 75 % protiteles) in ostanejo v krvi zelo dolgo po 
okužbi, prehajajo placento in tako se imunost lahko prenese z matere 
na otroka, Ig M pa so prva protitelesa, ki se aktivirajo po okužbi.

Značilnost pridobljene imunosti je imunski spomin. Protitelesni 
odziv se razlikuje ob prvem ali naslednjem stiku imunskega sistema s 
tujkom. Takoj po prvem stiku protiteles še ni, nastajajo šele po nekaj 
dneh v majhnih količinah in ustvarijo se spominske celice limfocitov 
T in B. Tako je ob ponovnem stiku z istim tujkom specifi čen imunski 
odziv hiter in močen, saj spominske celice prepoznajo tujek, se hitro 
razmnožujejo in nastajajo velike količine specifi čnih protiteles. 

Razvoj pridobljene imunosti lahko predstavimo na primeru otro-
ške bolezni vodenih koz. Povzročitelj je virus varicela zoster, ki se 
prenaša z okuženimi kapljicami in zrakom. Prvi znaki bolezni se po-
javijo šele po nekaj dneh okužbe. Najpogosteje zbolijo otroci v vrt-
cu, saj s kihanjem, kašljanjem in govorjenjem na videz zdravi otroci 
sproščajo virus v zrak. Ob prvem stiku z virusom naš imunski sistem 
reagira burno. Poleg značilnih mehurčastih izpuščajev na koži in slu-
znicah so oboleli pogosto utrujeni, imajo boleče sklepe in povišano 
telesno temperaturo. Aktivirajo se obrambni mehanizmi prirojene 
imunosti in začnejo nastajati spominske celice pridobljene imunosti. 
Ob ponovnem stiku z virusom vodenih koz, na primer naslednje šol-
sko leto, spominske celice imunskega sistema prepoznajo virus in se 

hitro razmnožujejo. Nastajajo velike količine specifi čnih protiteles, ki 
uničijo virus. Tako otrok ne zboli. 

Samozdravljenje in imunski sistem 
Nekaj lažjih obolenj letno je povsem normalen odziv telesa na 

tujke. Danes, ko obveznosti zahtevajo popolnega človeka na delu in 
doma, želimo biti vedno zdravi in polni energije. Tako je v slovenskih 
lekarnah vse več povpraševanja po izdelkih, ki vplivajo na imunski 
sistem oziroma povečajo odpornost. 

Kaj lahko sami storimo za dvig imunosti?
Pred uporabo izdelkov, ki vplivajo na imunski sistem, poskrbimo 

za zdrav življenjski slog. Pomembna je raznovrstna hrana, ki naj te-
melji na veliko sveže zelenjave in sadja. Uživajmo neoluščena žita, 
stročnice, ribe, lečo in kakovostno meso. Pomembni so pitje zado-
stnih količin vode (vsaj osem kozarcev ali dva litra dnevno), opusti-
tev kajenja in zmanjšanje vnosa alkohola. Naše telo je ustvarjeno za 
gibanje, zato uvedimo redno telesno aktivnost. Za začetek ni treba 
veliko. Že polurna hitra hoja bo poskrbela za aktivacijo mišic, po-
spešeno kroženje krvi, odstranitev strupov in tako ugoden vpliv na 
imunski sistem. S pridobljeno telesno pripravljenostjo bomo kmalu 
sposobni premagovati večje izzive. 

Dovolj kakovostnega spanca in obvladovanje stresa sta zelo po-
membna za ohranitev zdravja. Poskušajmo si urediti ritem spanja, 
torej pojdimo spat in vstajajmo vsak dan približno ob istem času. 
Tako bomo imeli manj težav z nespečnostjo in nenaspanostjo. V da-
našnji družbi zasledimo navodila o obvladovanju stresa na vsakem 
koraku. Toda ni čudežne formule, ki bi pomagala vsem. Poiščimo si 
tisto, kar nas veseli, in počnimo to dovolj pogosto. 

Upam, da ste v članku našli kakšno koristno informacijo ali nasvet. 
Če so se vam ob prebiranju porodila kakšna vprašanja, stopite do 
naše lekarne in nas povprašajte. Z veseljem vam odgovorimo. Nasle-
dnjič pa nekaj o izdelkih za samozdravljenje, ki se dobijo v lekarnah.

Vir: O pravilni in varni uporabi zdravil – Imunski sistem, SFD, 2017
Alenka Adamič, mag. farm., 

Lekarna Ribnica – lekarniška enota Sodražica

Zdravila in imunski sistem
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Dodatna igralnica v 
vrtcu Ribnica

Vrtec Ribnica je bogatejši še za eno otro-
ško igralnico. Nova, dodatna igralnica, po-
imenovana po Murenčkih, se je uredila s 
pregraditvijo osrednjega prostora v enem 
izmed štirih krakov vrtca in je namenjena 
varstvu otrok iz prvega starostnega obdobja. 
V okviru igralnice so se uredile tudi sanita-
rije za otroke, skupna površina igralnice pa 
znaša 51,90 m². Vrednost investicije je bila  
48.527,20 € z DDV. 

Podpis pogodbe za 
izvedbo projekta Športni 
park Ribnica

Občina Ribnica je z izvajalcem projekta 
Športni park Ribnica, s podjetjem Hipox 
d.o.o., v začetku meseca septembra  podpisa-
la pogodbo za izvedbo projekta Športni park 
Ribnica in uradno naznanila začetek del. 

V sklopu Športnega parka Ribnica je pred-
videna izgradnja večnamenske ploščadi v 
velikosti rokometnega igrišča okoli katerega 
bo potekala 150 metrska atletska steza iz tar-
tana, izgradnja igrišča za odbojko na mivki 
in samostojnega košarkarskega igrišča, iz-
gradnja dvostranske tribune z delno pod-
kleteno shrambo za razna orodja, izgradnja 
prostorov za garderobo in toaleto…

Ocenjena pogodbena vrednost investicije 
je 1.339.149,52 € z DDV, od tega se 871.572,52 
€ z DDV fi nancira iz proračuna Občine Rib-
nica, 467.577,00 € z DDV pa je nepovratnih 
sredstev z Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Dela so se pričela že v začetku 
septembra, zaključila pa se bodo predvidoma 
konec novembra leta 2021.

Športni park Ribnica bo prvo sodobno zu-
nanje igrišče v središču mesta, ki bo namenje-
no za uporabo vsem občanom in občankam.

Evropski teden 

mobilnosti v Ribnici 
Občina Ribnica se je že tretje leto zapored 

z različnimi aktivnostmi priključila projektu 
Evropski teden mobilnosti. Dobro organizi-
ran promet je srce vsake sodobne družbe in v 
mestih z urejenim prometom je lepše in lažje 
živeti, zato je bil letošnji slogan Evropskega 
tedna mobilnosti v Ribnici "Zgrabi zdravo 
mobilnost in pojdi peš na trg" usmerjen v 

manjše onesnaževanje okolja s prijaznejšimi 
vozili. Evropski teden mobilnosti smo letos 
odprli s kolesarsko vožnjo z Ricikli, saj se je 
župan Ribnice, Samo Pogorelc, v družbi dr-
žavnega sekretarja, direktorjev javnih zavo-
dov, ravnateljice, ravnatelja, načelnika in po-
močnikov komandirja s policijske postaje z 
mestnim kolesom popeljal na krožno vožnjo 
skozi Ribnico. Kolesarska ekipa se je ustavila 
in pozdravila najmlajše v Vrtcu Ribnica in 
šolarje v OŠ Ribnica. Vožnja se je zaključila s 
prihodom na parkirišče pred Miklovo hišo, 
kjer je potekalo osrednje dogajanje. 

Na stojnicah so se predstavili Turizem 
Ribnica s turističnimi produkti in promocijo 
Ricikla, Ribniški študentski klub z e- avtom, 
Prostofer z električnim vozilom Zoe, ki je 
namenjeno za prevoz starejših občanov ob-
čine Ribnica, Rent the Lifestyle s športnimi 
rekviziti (e- kolesa, sup-i,…), Gasilska enota 
Ribnica, ki je poleg gasilske opreme prikaza-
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la še praktično vajo reševanja ponesrečencev 
iz vozila; Zdravstveni dom Ribnica, ki je iz-
vajal meritve telesne pripravljenosti in Poli-
cijska postaja Ribnica s promocijo varnega 
udejstvovanja v prometu.

V sklopu evropskega tedna mobilnosti 
so se izvajale še številne druge aktivnosti v 
šoli, vrtcu, v ribniškem gradu.  Za šolarje OŠ 
Ribnica, POŠ Sušje in POŠ Dolenja vas, se 
je izvajal projekt PEŠBUS, s katerim so se 
učenci v šolo odpravili peš v organiziranih 
skupinah, po stalnem urniku in po domišlje-
no začrtanih poteh in prav tako je za šolarje 
potekalo organizirano kolesarjenje po rib-
niški dolini. V ribniškem gradu je potekala 
brezplačna, vodena telovadba za občane; ti-
sti, željni adrenalina pa so se lahko s sup-i 
in kanuji popeljali bo Bistrici. Tudi Ribnica 
spodbuja in zasleduje cilje trajnostne mo-
bilnosti, z ukrepi prometne politike pa vsi 
lahko veliko prispevamo k zmanjšanju izpu-
stov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku 
v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu 
zdravju in socialni pravičnosti.

Aktivna poletna tržnica v 
središču Ribnice

Letošnja novost  v središču Ribnice je Po-
letna tržnica, na kateri se vsako soboto od 7. 
do 12. ure predstavljajo naši lokalni ponu-
dniki domačih izdelkov in pridelkov. Z vami 
bodo vse do 14. novembra, zato lepo vablje-
ni, da jih obiščete in podprete z nakupom. 

Telovadba za seniorje
Brezplačna, vodena telovadba se nadalju-

je tudi v jesenskih in zimskih mesecih, a jo 
zaradi vremenskih razmer prestavljamo v 
Športni center Ribnica. Vsi seniorji lepo va-
bljeni, da se pridružite vsak torek in četrtek 
ob 8. uri zjutraj, v dvorani namiznega tenisa. 

Sofi nanciranje 
programov 
izobraževanja za starejše 
odrasle

Občina Ribnica je dne 17.07.2020 objavila 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofi -
nanciranje izobraževanja starejših odraslih v 
Občini Ribnica za leto 2020. Vlogo na jav-
ni razpis je kot edini prijavitelj pravočasno 
oddalo Društvo UTŽO Ribnica. V skladu z 
merili in kriteriji iz javnega razpisa je bilo 
Društvu UTŽO dodeljenih 5.000 EUR pro-
računskih sredstev za namen sofi nanciranja 
programov izobraževanja za starejše odrasle.

Sofi nanciranje 
študentskega dela v 
javnih zavodih

Občina Ribnica je letos namenila 12.000 € 
proračunskih sredstev za sofi nanciranje po-
čitniškega dela v javnih zavodih ( Rokodel-
ski center Ribnica, Knjižnica Miklova hiša, 
Javno komunalno podjetje Ribnica, Lekarna 
Ribnica in Vrtec Ribnica). S tem smo našim 
dijakom in študentom  omogočili pridobiva-
nje delovnih izkušenj in navad ter spoznava-
nje poklicev,  delodajalcem pa spoznavanje 
potencialnih prihodnjih kadrov iz domačega 
okolja.

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.
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Globoka širina II
Pomemben del poslanstva Galerije Miklova hiša predstavlja tudi 

spremljanje, podpiranje in predstavljanje umetnosti in umetniških 
ustvarjalcev, ki so na kakršenkoli način – vsebinsko ali prostorsko 
– povezani z Ribnico oziroma njeno širšo okolico. V krog ustvarjal-
cev, katerih navzočnost zaznamuje obstoj in nadaljnji razvoj likovne 
ustvarjalnosti regionalnega prostora, uvrščamo tudi akademskega 
kiparja in novomedijskega umetnika Marka Glavača, ki poleg la-
stnega umetniškega udejstvovanja že več let aktivno deluje tudi na 
področju pedagoško-andragoške dejavnosti Galerije Miklova hiša 
(Likovno izobraževalni center LICE).

Glavačevo ustvarjalnost zaznamuje prepletanje kiparskih form z 
novomedijskimi pristopi, s čimer umetnik že v začetni fazi procesa 
ustvarjanja umetnine nakazuje združevanje dveh na videz diame-
tralnih polov, ki pogosto odzvanjata tudi v sami vsebini umetniških 
del. Ukvarja se s preteklostjo in prihodnostjo hkrati, združuje ma-
terialno in nematerialno, arhaično in sodobno, oprijemljivo in ne-
oprijemljivo, končno in neskončno, dotaknjeno in nedotaknjeno. 
Ustvarjalni navdih črpa iz neokrnjene narave kočevskih pragozdov, 
katerih vlogo in pomen poskuša materializirati v umetniških objek-
tih in artefaktih. Z razstavljenimi deli problematizira odnos sodobne 
družbe do pramaterije, ki bo zaradi človekove pretirane samozave-
sti in prepričanosti v neodvisnost in samozadostnost kmalu postala 
neotipljiva preteklost. Dotika se različnih področij, ki vodijo v raz-
mislek o izkoriščanju (pra)materije, črpanju njene notranje energije 
in k problematiziranju njene prihodnosti. Umetniški objekti tako 
učinkujejo kot podobe preteklosti, sedanjosti in prihodnosti hkrati – 

opominjajo na odnos človeka do narave v preteklosti, opozarjajo na 
spremembe in posledice, ki jih prinaša sodobno družbeno ravnanje, 
obenem pa ponujajo inovativne rešitve za prihodnost. Naravo in pra-
materijo »izkorišča« na vseh ravneh njenega delovanja; po eni strani 
jo dojema kot skoraj imaginaren, mitološki prostor, iz katerega črpa 
svoj ustvarjalni navdih, po drugi strani pa jo obravnava kot realen in 
otipljiv objekt, katerega elemente je mogoče premestiti celo v umetno 
ustvarjen galerijski prostor. Glavačeva dela povečini učinkujejo kot 
dinamični, interaktivni in performativni objekti, ki zahtevajo aktiv-
no udeležbo gledalca tako na fi zični kot psihološki ravni.

Razstava bo na ogled do 11. oktobra 2020.
Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

Foto: Mitja Ilc

Pogovor na Škrabčevi domačiji – Boštjan Videmšek
Na Škrabčevi domačiji so gostili pogovor med Marcelom Štefanči-

čem ml., možem, ki je opisal več fi lmov, kot jih navaden Zemljan lah-
ko prebavi, in je prva avtoriteta »talkshowa« na slovenski televiziji, in 
Boštjanom Videmškom, možem, ki je preveč videl.

Boštjan Videmšek je eden zadnjih primerkov izumirajoče vrste, te-
renskega novinarja v pravem pomenu besede. Pot za zgodbo ga je vodi-
la po najbolj vročih, tako v prenesenem pomenu kot dejansko, točkah 
na planetu. Med drugim v Afganistan, Pakistan, Irak, Sirijo, puščave 

in džungle Afrike, Indonezijo. Zadnja leta je poročanje s kriznih ža-
rišč zamenjal za pisanje o tem, kako se človeštvo bori proti podnebnim 
spremembam, kakor pravi, največji grožnji. Vroči mediteranski bazen 
pozna do zadnjega kriznega zaliva. Več kot dve desetletji je bil vpet v 
dogajanje na Bližnjem vzhodu, z najnovejšo knjigo Plan B pa nakazuje, 
kam bo usmerjal svojo pozornost v prihodnje. V jedru podnebne krize 
razbira alternative za nov okoljski pristop, ki nakazuje odstop od obsto-
ječih načinov oskrbe z energijo. Priznava, da objektivno novinarstvo 
ne obstaja in da je poročevalec s svojimi etičnimi in političnimi stališči 
odgovoren za podobo, ki jo riše bralcu. Prisega na literarne reportaže 
kot presek podajanja neponarejenih dejstev in neprikritih občutkov. 
Njegovo pisanje odkriva neposreden, oster in seveda terenski pogled 
na begunsko-migrantske poti, krizna in vojna žarišča, posledice kli-
matskih sprememb, globalni spopad za energetske vire in vodo, razkroj 
demokracije in vzpon skrajne desnice ter »novih« totalitarizmov. Ne 
izneveri se temeljitemu prepletu znanja, informacij, etičnega in druž-
benega premisleka ter konkretnih pričevanj s terena. Na Norveškem, v 
Švici, na Islandiji ter škotskih in grških otokih je našel manjše ali večje 
skupnosti, ki so se na lastno pobudo spopadle s klimatsko krizo. Ener-
getska samooskrba, izraba škodljivega delovanja in njegov obrat v ener-
gijsko obnovo, predvsem pa lastna vključitev tu in zdaj, so bližnjice, do 
katerih imamo dostop vsi. Videmškova knjiga usmerja pogled k njim. 
Z raziskavami industrije litija in električne mobilnosti ter premisleki 
o razcepu med našimi prepričanji in delovanjem ter drugimi temami 
zariše še širši okvir, v katerega se umeščajo njegove zgodbe. 

Jurij Kožar
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Šindra – pozabljena strešna kritina Ribniške doline
Bivalni prostor naših prednikov je bil 

odvisen od narave in prostora. Osnovni del 
bivališča je bila streha – zaklon, iz katere-
ga se je kasneje dvignila hiša. Strešna kri-
tina je danes nekaj samoumevnega, nekoč 
pa so na izbor primerne kritine vplivale 
človeku dane surovine. Na Slovenskem so 
bile hiše najpogosteje prekrite s slamo, pred 
prihodom opečne strehe pa tudi s skodla-
mi, o katerih bomo govorili. Leseno kriti-
no danes ohranjajo in obujajo predvsem 
na Gorenjskem in Koroškem. Znano je, da 
je bila kritina nekoč razširjena tudi na ob-
močju Kočevske in Notranjske, kjer je bila 
izdelava skodel tudi že podrobno raziskana. 
Vmes leži Ribniška dolina. Kakšna je ribni-
ška zgodba o izdelovanju skodel – šinder, 
kot ji pravimo pri nas?

Prve omembe lesene 
kritine

Najstarejšo omembo skodle zasledimo v 
opisu jezera na Veliki gori, ki ga je leta 1689 
objavil polihistor Janez Vajkard Valvasor v 
Slavi vojvodine Kranjske. Ob jezeru naj bi 
ležali veliki kupi skodel ali deščic iz tisovine 
ali macesnovine, vse poraščene z mahom. 
Ribničani so mu pripovedovali, da bodo 
ljudje to jezero našli takrat, ko bo zgnila 
streha ribniške cerkve, in da bodo s temi 
skodlami streho na novo prekrili. Na Slo-
venskem so bile v času Valvasorja s skodla-
mi krite predvsem grajske in sakralne stav-
be ter domačije premožnih kmetov. Zgodba 
pripoveduje, da je bila ribniška cerkev krita 

s skodlami, Valvasorjevi bakrorezi pa pri-
kazujejo, da najbrž tudi Ribniški grad, saj je 
bila strešna opeka na Dolenjskem v petnaj-
stem in šestnajstem stoletju še zelo redka in 
draga. Opečna kritina je na kmečkih hišah 
in pomembnejših gospodarskih stavbah v 
uporabi šele stoletje kasneje, po letu 1800. 
V Franciscejskem katastru iz leta 1824 raz-
beremo, da je bilo v Ribnici 85 zidanih in 
64 lesenih stanovanjskih hiš. S skodlami, 
kamnom ali opeko so bile krite enonad-
stropne hiše premožnih posestnikov, lesene 
hiše pa so bile krite s slamo ali skodlami. 
To kaže, da je bil tip kritine odvisen od 
premoženjskega stanja domačij. Ker ni bilo 
dovolj gradbenega lesa, so ga domačini ku-
povali v sosednjih okrajih. O pomanjkanju 
in krčenju gozdov poročajo že uradniki 
gospostva Ortnek, ki so leta 1792 ugoto-
vili, da so podložniški gozdovi opustošeni. 
Za klavrno stanje gozdov so obtožili izde-
lovalce skodel, rešet in škatel ter trgovce z 
lesom. Po pritožbi je okrožni urad zagrozil 
z ostrejšimi kaznimi, v primeru, da bi kmet 
brez najave še sekal les za stavbni les, drva 
ali skodle. Izdelovanje skodel v Ribniški 
dolini se omenja že v poročilu iz leta 1740, 
ki ga je zapisal upravitelj Auerspergove gro-
fi je Kočevje Volf Ferdinand Polc, ki pravi, 
da Ribničani oskrbujejo celotno Kranjsko 
s soljo, lončeno in leseno posodo, siti, re-
šeti, krožniki in skodlami. Poročila kažejo, 
da so Ribničani izdelovali in prodajali sko-
dle, vendar niso znani podatki, za kolikšno 
količino je šlo. Z gotovostjo pa lahko trdi-

mo, da so bile stavbe v Ribniški dolini do 
začetka devetnajstega stoletja v večini krite 
s skodlami in slamo.

Skodle v devetnajstem in 
dvajsetem stoletju

Trend kritin se je korenito spremenil z 
izgradnjo Opekarne na Mlaki, ki je omogo-
čala izdelavo in prodajo industrijsko izdela-
ne opečne kritine. V tem obdobju je dosto-
pna tudi tehnika fotografi ranja, ki pokaže, 
da so se skodle v Ribniški dolini uporabljale 
in ohranile vse do prve polovice dvajsetega 
stoletja. Na ribniškem trgu so bile zadnje 
skodlane pritlične trške hiše starejšega vi-
deza, to so bile Betankova (kasneje tako 
imenovana ribniški nebotičnik), Pildarjeva, 
Ramorjeva, Slemenčeva in Suščeva. Pritlič-
na je do danes ostala le Slemenčeva. Zadnji 
leseni enonadstropni hiši, kriti s skodlami, 
sta v Ribnici bili Bojkna in Plevevčeva hiša. 
Tako dolgo sta se ohranili zaradi lege na 
drugem bregu Bistrice, ki ju je obvarovala 
pred požari in spremembami dvajsetega 
stoletja. Ogenj pa leta 1925 ni prizanesel 
strehi Marijine cerkve pri Novi Štift i, katere 
kupola je bila tedaj še pokrita s skodlami, 
kar kaže, da so bile najbrž tako krite tudi 
mnoge druge cerkve. Zgodnje upodobitve 
akademskega slikarja Franceta Miheliča 
prikazujejo vaški vsakdan in utrinke iz nje-
govega življenja v Dolenjih Lazih v tride-
setih letih prejšnjega stoletja. Pisana paleta 
različnih tipov kritin in hiš na podobah po-
trjuje, da so bile še tik pred drugo svetovno 
vojno vaške hiše krite z različnimi kritina-
mi. Skodle so se v naših krajih ohranile na 
drevesni uti lipe pri Novi Štift i, ki jo je leta 
1965 dal postaviti pater Dominik Ploj. Sko-
dlana je tudi obnovljena Rudeževa kapela, 
tako je bil prekrit tudi gospodarski objekt v 
Glažuti, ki se je pred nekaj leti porušil pod 
težo časa. Skodle ščitijo tudi drevesni štor 
nekdanje »jelke velikanke«, ki je rastla na 
Veliki gori.

Izdelovanje kritine
Ribničani skodle imenujemo šindra (iz 

nem. schindel). Izdelovali oziroma parali 
(cepili) so jih predvsem iz lesa jelke, smre-
ke in macesna. V Valvasorjevem zapisu so 
skodle izdelovali tudi s tisovine, ki sicer ni 
običajen les za izdelavo kritine. Tisa je bila 

Slika 1: Ribniški trg konec devetnajstega stoletja Na fotografi ji je viden niz s skodlami kritih hiš 
(Zbirka razglednic Muzeja Ribnica, inv. št. 683).
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nekoč v naših krajih zelo razširjena, vendar 
so jo zaradi trdnosti in vitkosti lesa v sre-
dnjem veku skoraj iztrebili za izdelavo lokov 
in samostrelov. Na drevesno vrsto danes 
spominja vrh Tisovec na Mali gori. Na Rib-
niškem so podobno kot v Loškem Potoku in 
na Kočevskem izdelovali kranjski tip skodel. 
V dolžino so merile od 80 centimetrov do 1 
metra. Kot je razvidno iz starih razglednic 
ribniškega trga, so se skodle po svoji dolži-
ni približevale gorenjskim, ki so bile daljše 
od 1 metra. Za izdelavo skodel so Ribniča-
ni uporabljali enaka orodja kot za izdelavo 
oboda in lesenih posod. Posamezno skodlo 
so cepili s klino, po kateri so tolkli z lesenim 
bətom. Obdelane deščice so po sušenju v 
vrsti zabili na late. Iz fotografskega gradiva 
je razbrati, da sta bila uveljavljena dva tipa 
polaganja skodel: navpično in navzkriž. V 
ribniški občini so se z izdelovanjem skodel 
v zadnjih letih ukvarjali predvsem Slemenci, 
kjer še vedno delujeta dva skodlarja – iz Sv. 
Gregorja in Andola. V zadnjih letih se poja-
vljajo pobude po učenju izdelave skodel, na 
primer v Rakitnici so na prireditvi kuhanja 
oglarske kope dogajanje popestrili tudi s pri-
kazom izdelovanja skodel.

Skodle danes?
Človek stremi k spremembam. Staro me-

nja novo, stare hiše se načrtno podirajo, 
dušo vaškega podeželja in kulturne krajne 
korenito spreminjajo novi trendi. Zanimi-
vo, med mladimi je priljubljena tako ime-
novana »retro« kultura, ki se skozi ustvar-
jalno izražanje vrača v preteklost. Ali je 
smiselno ohranjati oziroma obujati etnolo-
ške značilnosti naših krajev, kot je denimo 
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Anton Prelesnik (Kočevje) in Stanko Žitnik (Sv. Gregor)

kritina šindra? Zaradi obstojnosti materiala 
je seveda primerneje izbrati opečno kritino. 
Skodla iz macesna lahko sicer zdrži tudi do 
štirideset let, zato je kritina lahko še vedno 
ustrezna za prekrivanje manjših sodobnih 
objektov, na primer manjših gospodarskih 
objektov, nadstreškov, oglasnih kozolcev, 
smerokazov, razpel itn. Dobrodošla je pri 
obnovi stavb z vrednostjo kulturne dedišči-
ne, za katere je znano, da so bile tako krite. 
Arhitekturne značilnosti krajev in naravni 
materiali vplivajo na psihologijo bivanja, 
saj se v takem okolju bolje počutimo. Pomi-
slite, da ob obisku tujih krajev radi občudu-
jemo njihove arhitekturne posebnosti, ki že 
stoletja kljubujejo času in prostoru.

Domen Češarek
Domoznanska dejavnost – Knjižnica 

Miklova hiša Ribnica

Slika 2: Nekdanja Plevevova hiša ob Grajski poti v Ribnici 
(zbirka digitalnih fotografi j Muzeja Ribnica, zasebna last)

Zahvala Muzeju 

Ribnica za 

podarjeno gradivo 

razstave Konec je 

velike vojne

V imenu Osnovne šole dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica se vam želim 
zahvaliti za podarjeno gradivo raz-
stave KONEC JE VELIKE VOJNE, 
ki ste nam ga podarili julija 2020. 
Prav tako se vam zahvaljujem za to, 
da nam omogočate ogled in strokov-
no vodenje po vaših razstavah. Naše 
sodelovanje je vzorčen primer pove-
zovanja dveh ustanov, ki izobražujeta 
in vzgajata  učence o lokalni, sloven-
ski in evropski zgodovini, umetnosti 
ter kulturni dediščini.

V prihodnje bomo veseli vsakr-
šnega sodelovanja z vami!

Janez Tanko, prof. zgodovine
in

ravnateljica Andreja Modic, prof.
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Zaključek sedme sezone Knjižnice pod krošnjami 

Ustavi se. Vzemi si čas za dobro knjigo in jo prelistaj v po-
mirjujoči senci. Knjiga v naravi je pozabljeno zadovoljstvo. Gre 
za aktivnost brez blišča in obljube avanture, a s toliko več pri-
stnega užitka in sproščujočega šarma. 

>> Konec avgusta je svoja vrata zaprla Knjižnice pod 

krošnjami, ki v zelenem okolju ribniškega grajskega 

parka že sedem let vabi v svoje okrilje. V tem letu 

je Knjižnica pod krošnjami, ki je postala že obvezen 

del poletnega dogajanja v Ribniškem gradu, razširila 

odpiralni čas in obogatila dogajanje.

Knjižnico pod krošnjami podpirajo založniki, ki zagotavljajo brez-
plačno branje in listanje pod drevesi, letošnjo izvedbo pa je sofi nan-
cirala tudi Občina Ribnica. Današnjemu nenavadnemu koronačasu 
se je morala prilagoditi tudi Knjižnica pod krošnjami, zato letos žal 
nismo mogli ponuditi časopisov in revij; kljub omejitvam pa nam je 
uspelo pripraviti veliko dogodkov za otroke. Na našem urniku se je 
skoraj vsak dan našlo nekaj za najmlajše. Ob ponedeljkih in sredah 
smo jim brali pravljice, petkovo popoldne pa smo namenili karta-
nju, sestavljanju sestavljank, včasih smo celo igrali Človek, ne jezi se 
in druge družabne igre. Na dogodivščine z malo pošastjo Mici nas 
je vsak četrtek popeljala Mateja Podgorelec, ob vikendih pa smo se 
pomerili na športnem področju – enkrat z žogo, drugič s keglji, tre-
tjič z balinčki in kolebnicami itd. Poleg tega smo letos obiskovalcem 
ponudili tudi Poletavski kotiček, kamor so se lahko otroci, ki so med 
poletjem sodelovali v bralni akciji Poletavci, usedli s knjigo in si s 
peščeno uro merili čas branja.

Zelo smo zadovoljni, da je Knjižnico pod krošnjami obiskalo več 
kot tisoč obiskovalcev; to je dobra popotnica za naprej. Veselimo se 
že druženja s knjigo v rokah na naših rdečih ležalnikih v naslednjem 
poletju.

Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša

Foto: Katja Levstek, Tareq Hussein, Neža Tanko

Branje v knjižnici pod krošnjami.

Poslušanje pravljice z malo pošastjo Mici.
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KAVARNA ŠTACION

ODPRTO vsak delovnik med 6. in 22. uro, 

ob petkih in sobotah do 22.30. 

Prodaja pelet

 kvalitete A1 in A2, slovenskega proizvajalca.

STORITVE DEJAK, Ribnica

Telefon: 041 329 195

V soboto, 3. oktobra, od 10. ure dalje vabljeni 

na 'StaropramenFEST'

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



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.



PROTHERM DOORS, d.o.o.,
Zaloška cesta 185, 1000 Ljubljana

www.protherm.si

Zaradi širitve poslovanja k sodelovanju vabimo:

DELAVCE ZA DELO V PROIZVODNJI

Vaše naloge in odgovornosti bodo:
• opravljanje delovnih operacij, ki so potrebne za izdelavo alumi-

nijastih vhodnih vrat,
• upravljanje enostavnih in bolj zahtevnih strojev v proizvodnji,
• pakiranje proizvodov.

Pričakovana znanja in kompetence:
• dokončana nižja poklicna ali srednja poklicna izobrazba teh-

nične smeri,
• zaželene so delovne izkušnje na primerljivih delovnih mestih,
• sposobnost dela v timu, vestnost, odgovornost za kakovostno 

opravljanje dela, natančnost, doslednost pri delu.

Ponujamo vam:
• delo v dopoldanskem delovnem času,
• redno in zagotovljeno plačilo,
• pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas 1 leta, s po-

skusnim delom 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedolo-
čen čas.

Prijave pošljite na elektronski naslov: info@protherm.si 
ali nas kontaktirajte na telefonsko številko: 040 379 211.

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

trženje oglasnega prostora

041 536 889

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
M: 051 641 021 | E-pošta: rešeto@ribnica.eu

Naslednja številka izide 30. oktobra 2020.

GRADIVO ODDAJTE do 16. oktobra 2020.

Obveščamo vas, da smo vsebino 
kioska preselili na Škrabčev trg 35. 

Metka Vuković



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, 

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.

primerno za vzrejo konj in kozolec ter 

ca 4,5 ha pašnikov, travnikov, njiv in 

sadovnjakov, skupaj v enem kosu, ter 

ca 2,5 ha gozda, ki se nahaja v sklopu 

ostalih zemljišč. Infrastruktura v in ob 

gospodarskem poslopju. Pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za izgradnjo 

novega gospodarskega poslopja v 

izmeri 20 x 10 m, z začeto gradnjo. 

Stavbnega zemljišča je ca 1000 m2. 

Cena je 180.000 EUR, 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.

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. 

LOŠKI POTOK - Retje, prodamo 

opremljeno starejšo stanovanjsko hišo 

s pomožnimi objekti, velikost parcel - 

skupna izmera 544 m2. Stanovanjska 

stavba v izmeri 126 m2, je bila zgrajena 

pred letom 1967, pomožni objekti leta 

1988. Vsa infrastruktura, ogrevanje 

na trda goriva, takoj vseljivo. Cena je 

57.000 EUR. EI v izdelavi.

GRADBENE PARCELE:

VELIKE LAŠČE - Opalkovo, na lepi lokaciji 

prodamo gradbeno parcelo v izmeri 

2579 m2, vsa infrastruktura na oz. ob 

parceli. Cena za m2 je 42 EUR. 

VELIKE LAŠČE - Karlovica, na lepi lokaciji 

prodamo gradbeno parcelo v izmeri 

1338 m2, s pridobljenim gradbenim 

dovoljenjem za stanovanjsko hišo v 

izmeri 7x9 m, ter začeto gradnjo, izdelano 

do prve plošče, vsa infrastruktura ob 

parceli, cena 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.

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.

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.



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



26 REŠETO  SEPTEMBER 2020

>> V mesecu juliju so bili znani rezultati poklicne in 

splošne mature letošnjega spomladanskega izpitne-

ga roka, s katero dijaki četrtega letnika zaključujejo 

svoje srednješolsko izobraževanje in dokazujejo 

svojo zrelost za vstop na univerzo. 

Matura 2020 na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje

Splošno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 35 dijakov. 
Povprečno število doseženih točk je bilo 18,05, skupen uspeh na ma-
turi pa 89,74 %. Po uspehu najboljši dijaki so bili: Maja Gorše (24 
točk), Maja Kljun (23 točk), Žiga Arko (22 točk), Eva Buzuk (22 
točk), Megi Topalović (22 točk) in Lana Kučinič (22 točk).

K poklicni maturi je v šolskem letu 2019/20 pristopilo 16 dijakov. 
Skupen uspeh je znašal 81 %. Dijaki so v povprečju dosegli 14,46 
točke od možnih 23. Najuspešnejši dijaki so bili: Luka Ambrožič (19 
točk), Maja Delić (18 točk), Sara Hozjan (17 točk), Jure Konda (17 
točk) in Luka Škulj (17 točk).

Vsem maturantom in maturantkam iskreno čestitamo ob zaključku 
četrtega letnika, predvsem pa ob uspešno opravljenem zrelostnem pre-
izkusu na naši šoli. Njihov uspeh v tem šolskem letu je namreč odraz nji-
hove pripravljenosti za delo v okoliščinah, s katerimi se še nikoli nismo 
srečali. Čez noč so se morali odpovedati druženju, maturantskemu ple-
su in skoraj vsemu, kar zaznamuje konec srednješolskega izobraževanja. 
Čas je zahteval veliko prilagoditev tako za dijake kot za učitelje. Z vami 
smo se učili vsi, ki kakorkoli sodelujemo v učnem procesu. Verjetno so 
se dogajale napake in nerodnosti, vendar sta bili vedno prisotni skrb 
in odgovornost za delo vseh dijakov, še posebno vas, maturantov. Na 
vaši novi poti vam želimo, da ste odločni, pogumni in ponosni na svoje 
znanje, da odgovorno stopate v svet odraslosti, pri čemer pa ne pozabite 
na besede Toneta Pavčka: »Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso 
silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In 
imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!« Srečno!

Katja Koleta
Foto: GSŠ Kočevje

Destilacija nekoč in danes

m e d  v e l i k o  i n  m a l o

Na začetku leta 2020 je Občina Loški Po-
tok skupaj s partnerjema Društvom HERBS 
in Zadrugo Zakladi Kočevske podpisala po-
godbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo o sofi nanciranju projekta De-
stilacija nekoč in danes.

Z izvajanjem projekta smo intenzivneje 
začeli v mesecu avgustu, saj so se nam letos 
aktivnosti zamaknile tudi zaradi epidemije 
bolezni covid-19, ki je za tri mesece onemo-
gočila izvajanje projektnih aktivnosti. 

Prvo delavnico v okviru projekta smo 
izvedli na Ribniškem gradu v sodelovanju 
z Danielo Oberstar, ki nam je predstavila 
postopek destilacije in uporabo destilatorja. 
Muzej Ribnica je poleg čudovite lokacije za 

udeležence priskrbel brezplačno vstopnico za ogled razsta-
ve Boj krvavi zoper čarovniško zalego. Razstavo smo si po 
zaključku delavnice tudi ogledali, saj nas je z obiskom prese-
netila sama avtorica razstave Marjeta Mikuž, ki nam je raz-
stavo na kratko predstavila, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.

V prijetnem ambientu smo spoznali, katere rastlinske ma-
teriale iz lokalnega okolja lahko destiliramo in uporabimo 
za pridobivanje eteričnega olja ali hidrolatov ter za kaj jih 
uporabljamo. V mesecu septembru bomo poleg omenjene 
delavnice, ki jo bomo izvedli še v Sodražici in Loškem Poto-
ku, izvedli tudi delavnice na temo naravne kozmetike in ča-
jev, na katerih bomo na kratko predstavili zdravilna zelišča 
v kozmetiki, nato pa nadaljevali z dejansko izdelavo mazila 
ali kreme.

Najpomembnejši del projekta, ki je fi nančno najzahtev-
nejši, je strokovna analiza eteričnega olja in hidrolata iz iglic 
smreke, ki jo je izvedla Fakulteta za farmacijo iz Ljubljane. Z 
analizo smo pridobili prave podatke o kakovosti olja, vseb-
nosti učinkovin in prisotnosti alergenov, kar je najpomemb-
nejše za odločitev o komercialni rabi. Povzetek analize bo 
predstavljen v brošuri, ki je tudi del projekta. 

Nina Sterle, RC Kočevje Ribnica, d. o. o.

Projekt sofi nancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Gašenje večjega gozdnega požara nad Danami
Na srečo je šlo le za gasilsko vajo, ki smo jo 

12. 9. 2020 izvedli v vasi Dane nad Ribnico.  
Scenarij je predvideval, da je zaradi nepra-
vilnega kurjenja v naravi zagorel gozd nad 
smučiščem. Ker zaradi vetra občan ni mogel 
sam pogasiti ognja, je poklical center za ob-
veščanje na številko 112. 

Alarmni načrt Občine Ribnica v takih pri-
merih najprej alarmira lokalno društvo, kjer je 
požar nastal, in vzporedno tudi centralno eno-
to v občini Ribnica. Ob 16.00 smo PGD Rib-
nica in PGD Bukovica prvi izvozili proti vasi 
Dane. Ker se je že od daleč videlo, da gre za 
obsežnejši požar, smo tako alarmirali še ostala 
društva iz sektorja Ribnica in eno društvo iz 
sektorja Ortnek. Tako so nekaj minut kasneje 
izvozila društva PGD Goriča vas, PGD Ota-
vice, PGD Nemška vas in PGD Dolenji Lazi.

Ker je šlo za večjo in zahtevno intervencijo, 
smo ob vznožju smučišča postavili poveljni-
ško mesto, v vasi Dane pri gasilskem domu pa 
sprejemno mesto za prihajajoče enote. Vsaka 
enota je na sprejemnem mestu dobila nalogo, 
ki jo je morala izvesti v sodelovanju z drugimi 
enotami. Lokacija požara je bila na zelo zah-
tevnem, nedostopnem terenu na vrhu smu-
čišča. Naš izziv je bil, kako prek cevovodov 

spraviti vodo na vrh smučišča (dolžina 750 m, 
višina 200 m). Tako smo se odločili, da verižno 
postavimo motorne brizgalne in tako vzpo-
stavimo sistem oskrbe vode za gašenje. Hiter 
izračun je pokazal, da bodo glede na dolžino 
cevi, višinsko razliko in izgube tlaka zaradi ar-
matur potrebne vsaj štiri motorne brizgalne. 
Prvo motorno brizgalno smo postavili pri na-
ravnem vodnem viru v centru vasi, ki je včasih 
služil kot napajališče za živino. Drugo motor-
no brizgalno smo postavili 220 m višje, tretjo 
še 200 m višje in četrto še dodatnih 150 m 
višje. Po hitri vzpostavitvi celotnega cevovoda 
smo ob začetku črpanja naleteli na manjše te-

žave zaradi pokanja cevi in armatur. Ko so bile 
težave odpravljene, se je začelo načrtovano čr-
panje vode proti požarišču.

Da je vaja tudi s strani vodenja potekala 
kar se da učinkovito, smo jo razdelili na več 
sektorjev. Poleg vodje intervencije in vodje 
operative smo na vaji imeli še sektor motor-
ne brizgalne, sektor napadi in sektor logisti-
ka. Sektor logistika je na vaji odigral eno od 
ključnih vlog, saj je bilo treba težko opremo 
in gasilce po zahtevnem terenu prepeljati 
tudi s pomočjo traktorja. Eno uro po pozivu 
je bil sistem vzpostavljen, tako da je stekla 
dobava vode napadalnim skupinam.  

Po končani vaji smo naredili analizo. Na 
vaji je sodelovalo 50 gasilcev, 10 vozil in 2 ga-
silska priklopnika iz šestih gasilskih društev. 
Na vaji so se pokazale določene pomanjklji-
vosti, vendar je cilj, da v eni uri vzpostavimo 
sistem oskrbe vode za gašenje in da imamo 
delovni tlak na vrhu smučišča več kot 5 ba-
rov, popolnoma uspel.

Zahvaliti se moramo še vaščanom vasi 
Dane za pomoč pri izpeljavi vaje in upora-
bljeno kmetijsko mehanizacijo za pomoč pri 
logistiki.

Rok Šilc, 
poveljnik PGD Ribnica

Letovanje gasilske mladine GZ Ribnica 2020
V GZ Ribnica tudi letos nadaljujemo pro-

jekt pridobivanja mladih v vrste gasilcev. 
Glede na dobre izkušnje v lanskem letu smo 
letos zopet izvedli razpis in povabili vsa dru-
štva iz naše gasilske zveze, da na štiridnevno 
letovanje prijavijo svoje mlajše člane, otroke 
v starosti od 6 do 16 let. Letovanje je bilo na 
Kolpi, natančneje v Centru šolskih in obšol-
skih dejavnosti (CŠOD) Radenci.

Odziv je bil neverjeten, saj se je prijavilo 
kar 109 otrok in 13 mentorjev, skupaj torej 
122 gasilcev iz 11 društev. Ker smo ves pro-
gram načrtovali skladno s koronaukrepi, smo 
celotno skupino razdelili na dve ločeni skupi-

ni, saj je po novih pravilih največja kapaciteta 
doma 70 ljudi. Imeli smo srečo, da se je zaradi 
odpovedi sprostil še en termin, tako da se je 
prva skupina odpravila na letovanje od nede-
lje, 16. 8. 2020, do srede, 19. 8. 2020. Druga 
skupina pa se je odpravila na pot v četrtek, 20. 
8. 2020, in je bila v Radencih do nedelje, 23. 
8. 2020. Vmes je bil dom en dan prazen zaradi 
razkuževalnih ukrepov.

Za prevoz otrok in mentorjev do lokacije 
letovanja smo poleg manjšega avtobusa (za-
hvala za sponzorstvo podjetju Finson) upo-
rabili še sedem kombijev GVM-1 iz naših 
gasilskih društev, kar je cenejša alternativa 

avtobusnemu prevozu. Na splošno se GVM-ji 
premalo koristijo, tako da jih bomo v priho-
dnje čedalje več vključevali v naše projekte. 

Program za obe skupini je bil v osnovi 
enak. Cilj je bil izpeljati na novo postavljen 
tečaj Pionir 1, oditi na raft ing in z vsemi 
preostalimi aktivnostmi približati gasilstvo 
otrokom ter s kopanjem in animacijami raz-
vedriti mladino. Zelo pomembna stvar na 
letovanju je, da se otroci med sabo družijo, 
ne glede na to, iz katerega društva je kdo, in 
s tem brišejo včasih premočno začrtane meje 
med društvi. S tem postaja gasilstvo v našem 
okolju enotno in povezano, saj smo na kon-



28 REŠETO  SEPTEMBER 2020m e d  v e l i k o  i n  m a l o

cu vsi gasilci, ki si pomagamo med sabo ne 
glede na meje požarnih okolišev.

Ob prihodu v Radence smo se najprej 
nastanili v sobah in odšli na večerjo. Po ve-
čerji smo šli na krajši sprehod po Radencih 
in okolici, da smo si ustvarili širšo sliko, kje 
se sploh nahajamo. Sledila sta predstavitev 
pravilne postavitve ognjišča in kurjenje ta-
bornega ognja, kjer smo pekli hrenovke in 
koruzo, ki smo jo pripeljali s sabo. Sledile so 
še razne igre na športnem igrišču, ob 22. uri 
pa smo se odpravili v posteljo. 

Naslednji dan so bili dopoldne na sporedu 
predavanja in praktični del, kjer smo vsako 
skupino razdelili na starejše in mlajše otro-
ke, ki so se izmenjavali na predavanjih in 
praksi. Otroci so spoznali zgodovino, orga-
nizacijo in pravne osnove gasilstva, tako da 
jim je sedaj precej bolj jasno samo delovanje 
gasilske organizacije. Poleg tega smo imeli 
predstavitev sistema za zaščito in reševanje 
ob naravnih in drugih nesrečah ter osnove 
prve pomoči, kjer smo jim prikazali delova-
nje AED, vsebino torbice za prvo pomoč in 
oskrbo manjših ran.

Po prvi polovici tečaja Pionir 1 smo imeli 
kosilo in se nato odpravili na raft ing od Dola 
do Radencev. Raft ing je bil letos še bolj raz-
burljiv, saj ima Kolpa zaradi pogostejših pa-
davin več vode in so brzice zato precej bolj 
zanimive. Raft ingu sta sledila še supanje in 
kopanje na kopališču v Radencih. Po večerji 
so bile na vrsti še razne športne igre, kot je 
vlečenje gasilske cevi, in animacije, nakar je 
sledil odhod v posteljo.

Tretji dan se je po zajtrku začel drugi del 
tečaja, kjer smo predstavili osnove gasil-
skega razvrščanja, po domače korakanja. 
Temu je sledila predstavitev gasilskih vozil 
in opreme, kjer smo pokazali razne črpalke, 
cevi, ročnike in še precej ostalega gasilskega 

orodja. Med drugim smo pokazali pravilno 
uporabo gasilnikov, nato pa je skoraj vsak 
poskusil gašenje z gasilnikom na prah. Sledi-
la sta skupinski pogovor, zakaj je kdo postal 
gasilec, in nazadnje še gasilska preventiva z 
osnovami gorenja in gašenja.

Po kosilu smo odšli na kopanje in zraven 
vzeli še motorno brizgalno, da so se lahko 
otroci v vodi spoznavali z uporabo različ-
nih ročnikov in imeli malo medsebojnega 
»špricanja«. Imeli smo tudi pena »party« z 
gasilsko peno. Na koncu je bilo seveda treba 
pospraviti cevi, zato smo priredili tekmova-
nje v hitrostnem zvijanju cevi. 

Po vrnitvi v dom smo po večerji pekli 
palačinke in imeli družabne igre, med dru-
gimi tudi igre brez meja. Na koncu vsakih 
iger smo razglasili zmagovalce in podelili či-
sto prave medalje, kar je še bolj spodbudilo 
mladino za res zagnano tekmovalnost. Pri 
tekmovanjih moramo omeniti še ocenjeva-
nje sob in razglasitev najbolj urejene sobe 

na koncu letovanja. To je pripomoglo, da so 
bile sobe otrok precej bolj urejene kot soba 
mentorjev, saj so bili nekateri otroci pri po-
spravljanju še bolj pridni kot doma.

Zadnji dan letovanja je bil bolj umirjen. 
Po zajtrku smo spakirali vso prtljago, po-
spravili sobe in odšli na zadnje aktivnosti. 
Ena skupina je odšla na kolesarski izlet, dru-
ga je gledala kemijske poskuse, ostali so šli 
na pohod. Do kosila je bilo še nekaj športnih 
aktivnosti in animacij. Po kosilu smo samo 
še vzeli svojo prtljago in se s kombiji vrnili 
domov v domača društva, polni lepih vtisov 
z letovanja.

Program smo sestavili v okviru mladinske 
komisije na GZ Ribnica, ki smo jo letos raz-
širili, tako da ima vsako društvo v njej svoje-
ga predstavnika. Ker je komisija bolj številč-
na, pade tudi precej več idej, kako motivirati 
mlade, da postanejo in ostanejo gasilci.

Za letovanje bomo kandidirali za sredstva 
za polovično sofi nanciranje projekta s stra-
ni GZ Slovenija, kot smo to storili že lansko 
leto.

Letos so se letovanja udeležili otroci iz 
PGD Sušje, PGD Nemška vas, PGD Ribnica, 
PGD Jurjevica in PGD Velike Poljane v prvi 
skupini ter iz PGD Dolenji Lazi, PGD Sveti 
Gregor, PGD Zamostec, PGD Vinice - Za-
potok, PGD Goriča vas in PGD Grčarice v 
drugi skupini. Za drugo leto zopet načrtu-
jemo podobno letovanje in si želimo, da se 
bodo nanj prijavili tudi otroci iz preostalih 
društev GZ Ribnica. 

Na koncu bi se radi še posebej zahvalili 
vsem mentorjem, ki so si vzeli čas in poma-
gali pri zasnovi in izpeljavi programa na le-
tovanju.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Mladinska komisija GZ Ribnica
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Ko slika pove več kot tisoč besed

Stari pregovor pravi, da slika pove več 
kot tisoč besed. Slednje velja še posebno, če 
se z njihovo pomočjo sprehajate po svojih 
spominih. Mnogo pred obstojem mobilnih 
naprav in enostavno uporabo fotoaparata 
so bili na sceni zgolj profesionalni fotografi . 
Na veliko (ne)srečo so ujeli številne trenut-
ke, ki se jih sicer ne bi mogli več spominjati 
tako slikovito. Nekatere fotografi je so mote-
če, druge senzacionalne, nekatere so lepe ... 
Prav vsem pa je skupna zgodovina. Na sta-
rih slikah je predstavljena naša dediščina, 
ki starejše nostalgično vrača v čas njihove 
mladosti, mlajše pa opominja, da je kljub 
sodobnim napravam vredno narediti dobro 
fotografi jo in ohranjati spomine.

Kot ljubiteljski zbiratelj razglednic, foto-
grafi j in dokumentov Ribniške doline sem 
vesel in hvaležen za vsako vašo staro foto-
grafi jo, ki ste mi jo že podarili, in se še pri-
poročam za naprej.

Skozi stare fotografi je si oglejte zgodovino 
ribniške opekarne A. Peterlin & tovariši, ka-
sneje Ivan Klun & tovariša, ki je začela obra-
tovati pred natanko 120 leti. Starejši občani 
se boste zagotovo spomnili velikih poslopij 
in visokih dimnikov na Veliki Mlaki.

Peter Lesar
Foto: osebni arhiv

A. Peterlin in Comp. Opekarna Parna in Žaga, slikano leta 1925. Zgornja slika 
ponazarja prikaz trdnosti oziroma nosilnosti strešne opeke. 

Delovni kolektiv Opekarne Ribnica leta 1922, med katerimi so še organizatorji prve 
stavke leta 1920 do1921 za osemurni delovni čas in zvišanje plač. 

Delavci Opekarne v Ribnici, sami Italijani z obratovodjem Ganzettijem. Med njimi 
samo dva Slovenca direktor Klinar in Perovšek Matija, tesar iz Bukovice, ki drži v 
roki strešno opeko. 

Izdelki Opekarne Ribnica (zidaki, strešniki, slemenjaki, modularni bloki, votlaki za 
betonske plošče). 

Opekarna Ribnica 
je imela dva visoka 
dimnika. Škoda je le, da 
nista ostala ohranjena v 
prvotni obliki še danes. 

Poslopja opekarne v Ribnici z visokim dimnikom. Poleg opekarne je bil bajer, ki je 
nastal zaradi izkopa materiala za opeko. 

Pripeljana nova Levorver stiskalnica za opeko. Slikano pred upravno zgradbo Opekar-
ne Ribnica leta 1911. V ozadju prazne parcele, kjer danes stojijo stanovanjske hiše. 



30 REŠETO  SEPTEMBER 2020m e d  v e l i k o  i n  m a l o

Povsod je lepo, a doma je najlepše
O, kako je lepa naša Slovenija. Kamorkoli smo se članice Društva 

podeželskih žena podale, povsod smo doživele čudovite krasote slo-
venskih pokrajin. Seveda smo bile včasih še bolj radovedne in smo 
obiskale tudi naše sosednje države – Avstrijo, Hrvaško in Italijo – ali 
pa smo pogumno odpotovale še kam dlje. Tako smo v vseh dvaj-
setih letih spoznavale prepoznavno turistično ponudbo posameznih 
krajev – njihovo bogato naravno in kulturno dediščino ter raznoliko 
kulinariko, v čemer smo podeželske žene še najbolj uživale.

Na začetku delovanja smo večinoma potovale z agencijo Euroto-
ur, katere lastnik in voznik je bil Vinko Zabukovec, vir neskončnega 
znanja, idej in organizacij. Slovenijo nam je predstavil v besedi in 
dejanju, s svojim humorjem pa vedno pričaral enkratno vzdušje na 
avtobusu. Znal nam je svetovati dobre gostilne, v katerih smo vsa-
kokrat zaključile naše izlete, saj smo si jih največkrat zapomnile po 
pestri hrani in pijači, včasih pa tudi po dobri lokalni glasbi. Naj na 
kratko povzamem naše poučne ekskurzije.

Dolenjska

Kar devetkrat smo obiskale kraje naše prelepe Dolenjske – dežele 
cvička in zidanic. Očaral nas je ogled naravnih kraških pojavov, gra-
dov, muzejev in cerkvic. Obiskale smo dolino reke Mirne (Trebnje – 
grad Trebelno, gostilna Meglič, Mirna – tovarna Dana); pa Belo krajino 
(Metlika – prireditev Metliška vigred, muzej gasilske opreme, Adlešiči 
– prikaz izdelovanja pisanic in lanenih tkanin). Ob smaragdno zeleni 
reki Krki smo spoznavale tudi Novo mesto – Tovarna zdravil Krka, si 
v Dolenjskih Toplicah ogledale destilarno in čokoladnico Berryshka 
ter se srečale z gospodom Jožetom Majesom, ki nam je razkazal zeli-
ščarstvo Plavica, tamkajšnje podeželske žene pa so nam ana prireditvi 
Topliško jabolko pokazale tudi najdaljši jabolčni štrudl. Tudi Mulja-
va – Jurčičeva domačija, Trebnje – sodobna kmetija Kužnik, Zaplaz 
– romarska cerkev Marijinega vnebovzetja in zidanica tamkajšnjega 
mežnarja ter Mirna Peč – Slakova domačija, so bili na seznamih obi-
skanih krajev. V lanskem letu pa smo se podale kar k sosedom v Loški 
Potok na ogled čudovitih vrtov gospe Lidije Knavs in tudi na Bloke, ki 
jih krasi jezero Volčje, kjer nas je pričakal orjaški medved.

Notranjska 

Izlet z najbolj nemogočo kombinacijo, s starodobnim Vinkovim 
avtobusom, pa je bil izlet v neznano leta 2006. Iz Ribnice smo se po-
dali na obrobje prestolnice, v Šentjakob, kjer smo si ogledali staro-
dobne avtomobile pri Mejaču, pot nadaljevali skozi Vrhniko, kjer je 
sledil ogled muzeja Bistra, nato proti Cerkniškemu jezeru, kjer smo 
si ogledali makete Cerkniškega jezera v muzeju Jezerski hram, za-
ključili pa naj bi jo v Loški dolini, v Starem trgu pri Ložu, z večerjo 
na tamkajšnjem kmečkem turizmu. Zgodilo pa se je, da so nam v tej 
gostilni večerjo tik pred prihodom odpovedali in nas usmerili na Hr-
vaško v Prezid, kjer so nam brez naše vednosti organizirali večerjo. 
In kaj smo hoteli … Čeprav so bili nekateri tudi brez potnih listov, 
smo le prišli do zaslužene večerje.

Gorenjska

Jezera, visoke gore in slapovi so znane lepote, ki jih predstavlja ta 
gorski svet. Vsakič smo bile očarane nad neverjetno in bujno neokr-
njeno naravo, ki te popelje v svet domišljije.  Doživele smo ogled cerkve 
Marije Nebovzete na Primskovem, obisk župnika – nekoč ribniškega 
kaplana Franca Godca, obisk Prešernove domačije v Vrbi in kosilo v 
Lovskem domu pod Stolom, kjer imajo v reji medveda iz Kočevskega. 

Spet drugič smo si ogledale Triglavski narodni park – slap Savica, Pe-
ričnik, Vintgar, Ribičev Laz, organizirale srečanje s članicami društva 
podeželskih žena iz Kranjske Gore, si ogledale Kekčevo deželo, kjer 
nam je teta Pehta postregla s smrekovim žganjem, na poti proti Vršiču 
videle Rusko kapelico in se podale proti Bovcu, kjer smo si ogledale 
kulturne bisere Doline Soče (korita Soče, slap Boka, slap Virje, Koba-
rid – muzej Soške fronte, Javorca – cerkev Svetega Duha). Naslednjič 
smo obiskale Naklo – ogled Biotehnične šole in kmetije Štefk e Pavlin, 
šle na Pokljuko, pa v Bohinj in na Bled, si ogledale živinorejsko kme-
tijo v Spodnjih Gorjah, kjer redijo živino v  zunanjih hlevih. Na enem 
izmed izletov pa nas je pot zanesla na Brdo pri Kranju, kjer smo si 
ogledale Titovo rezidenco – grad in park Brdo, ter jo od tam mahnile 
na Šmarjetno goro, od koder je čudovit razgled na Kranj in okolico.

Primorska

Dežela morja, sonca in sprostitve, ki človeku v mrzlih zimskih dneh 
greje srce in dušo, je bila prav tako nepozabna destinacija naših izle-
tov. Na teh izletih smo obiskale Šmarje (obisk osmice na kmečkem tu-
rizmu), Krkavče (ogled oljčnih nasadov in cerkve sv. Mihaela), Koper 
(botanični vrt kaktusov, ogled Pražarne, kosilo in večkrat degustacije 
kave v kavarni Emonec), Portorož (vožnja z ladjico v Izolo, ogled po-
morskega muzeja) in Hrvatine (cerkev svetega Marka in mestno jedro). 

Zasavje

Strmi, a vseeno skrbno obdelani zasavski hribi tamkajšnjih kmetov 
so občudovanja vredni. Le kako si upajo kositi po takih strminah, smo 
se spraševale, ko smo se peljale proti Zagorju, na kmetijo v Podlipovici, 
kjer stanuje predsednica Zveze kmetic Irena Ule. Družina se ukvarja z 
živinorejo in predelavo mleka. Prav lepo so nas sprejeli in nas postregli 
z domačimi dobrotami ter nas peljali na tamkajšnjo Šmarno goro in na 
ogled orehovih nasadov družine Ocepek na Izlakah.

Štajerska 

»Kaj pa, če bi šle enkrat v Savinjsko dolino?« nas je vprašal voznik 
Vinko. Pa smo šle – v  Laško, od koder smo se po ogledu pivovarne 
in tovarne keramike na Ljubečni s turističnim vlakcem odpeljale na 
hmeljišča obirat hmelj. Bile smo pridne in zaslužile smo si hmeljar-
sko »obiravsko južno« iz krompirja in kumar ter zabeljenega stro-
čjega fi žola. Za nagrado pa so nas tamkajšnje gospodinje odpeljale 
na ogled kraške jame Pekel, v kateri je najvišji podzemni slap. Isto 
leto smo po degustaciji kave v pražarni Žalec obiskale tudi Sloven-

Avstrijska Koroška 2009.
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Spomin na sedeminsedemdesetletnico bitke pri 
Jelenovem Žlebu

26. marca 2020 je minilo sedeminsedemdeset let, odkar so par-
tizanske enote premagale številčno in z orožjem bolje opremljeno 
italijansko divizijo Maceratta. V različnih virih pa tudi še žive priče 
govorijo o tem, da je bil boj srdit, da sta se obe strani borili, katera bo 
prva osvojila greben Male Bele stene in koto 1080. Partizani so bili 
hitrejši in greben osvojili prvi ter si na bojnem polju priborili strate-
ško premoč. Na grebenu je bil 2. bataljon Gubčeve brigade, pod cesto 
pa dva bataljona Cankarjeve brigade.

Izid te bitke nam je vsem znan. Zmagali so partizani, ki so zasegli 
tudi veliko orožja, ki so ga italijanski vojaki odvrgli, ko so se začeli 
umikati in bežati.

Pred nekaj leti je ZB za vrednote NOB Ribnica obnovilo informacij-
ske table, ki potekajo ob poti boja in spomina, to je po Rudeževi cesti 
iz Rakitnice v Jelenov Žleb. Postavljene in obnovljene so bile štiri table. 
Želja pa je bila, da se ta zgodba, ki jo lahko naključni popotnik prebere, 
zaključi. Tako je nastala ideja o oblikovanju še pete table.

V lanskem letu je društvo obnovilo spomenik nad breznom, kajti 
prejšnjega so razbili. V letošnjem letu pa je končno prišlo do postavitve 
te pete informacijske table. Ob tem je treba povedati, da je veliko truda 
in dela v to, da se je tabla naredila in postavila, vložil predsednik ZB za 
vrednote NOB Ribnica Daniel Divjak. Nekateri člani pa so mu pred-
vsem pri fi zični izvedbi te postavitve tudi nesebično pomagali.

Žal je slavnostno prireditev odnesel val pandemije bolezni co-
vid-19, ki se je začela ravno tik pred prireditvijo v marcu. Obstajalo 
je upanje, da bo mogoče jesen boljša, pa žal ni bilo tako. Zato so v 
društvu sklenili, da bodo delegacije položile venec in cvetje, kot je to 
že tradicija, hkrati pa se bo odkrilo tudi peto tablo in na takšen način 
obeležilo ta spomin.

Tako je prišla lepa, topla, sončna sobota 12. septembra. Predstavni-
ki ZB za vrednote NOB Ribnica smo se odpravili v Jelenov Žleb. Pri-

ključil se nam je tudi general Lado Kocjan, eden od preživelih v boju 
pri Jelenovem Žlebu. Delegacija, ki jo je vodil general Lado Kocjan, je 
položila venec pri spomeniku; druga delegacija pod vodstvom Jožeta 
Andolška pa je položila ikebano pri ploščah padlih. Obe polaganji so 
spremljali pripadniki gardne enote Slovenske vojske.

Sledila sta še recitacija in nato odkritje te pete table, ki bo vse mi-
moidoče obveščala o dogodkih, ki so se zgodili v gozdovih pod Malo 
Belo steno. Čast odkriti peto informacijsko tablo je imel general 
Lado Kocjan.

Čeprav nas je bilo le peščica oziroma kolikor sedanje zdravstvene 
razmere dopuščajo, smo dogodek, eno največjih zmag partizanske 
vojske v drugi svetovni vojni na Slovenskem, le obeležili.

Irma Grbec

ske Konjice – mesto cvetja in piva, si tam ogledale grad Trebelnik, 
v katerem izdelujejo zeliščne naravne kreme, in čudoviti samostan 
Žička kartuzija, kjer je bil nekoč dom belih menihov. Drugič spet 
smo v Laškem imele ogled mestnega jedra in kopanje v tamkajšnjih 
toplicah. Bile smo tudi na Bizeljskem, v Dobovi, kjer smo si ogleda-
le vinsko klet Repnice, v muzeju nagačenih živali lastnika Poloviča, 
pa v Brežicah na Fabinčevi zeliščni kmetiji ter v Pišecah, kjer smo 
si ogledale žganjekuho. Na izlet na Ljubno ob Savinji smo potovale 
skupaj s člani ribniških upokojencev, kjer smo splavarile s fl osarji in 
si v osrčju srednjeveškega mesta Slovenj Gradec ogledal medeni raj 
družine Perger, kjer izdelujejo lectova srca.

Koroška 

Pravijo ji zakladnica presenečenj. Tudi sem smo se podale kar trikrat 
– obdelale avstrijsko Koroško (Krnski grad, cerkev Gospe Svete, knežji 
kamen, grad Visoko in Minimundus - znane svetovne stavbe v mini 
postavitvi), obiskale Trbiž, si ogledale spomenik, ki označuje tromejo, 
in se z gondolo odpeljale na Višarje. Na potovanju skupaj s članicami 
iz Dobrepolja in Lašč smo v Bad Gleidenbergu in njegovi okolici imele 
ogled prašičje farme, sirarne in velike živinorejske kmetije.

Prlekija  

V panonski pokrajini med Muro in Dravo smo si ogledale Ljuto-
mer in vinorodne Ljutomerske gorice, pa Banovce in okoliške vasi. 

Prijazni ljudje, zanimiva govorica in domiselno postavljeni muzeji 
v starih hišah, dobra hrana in pijača so nam ostali v nepozabnem 
spominu. Z njihovimi gostitelji smo stkale prijateljske vezi, ki trajajo 
še dandanes.

Italija, Hrvaška, Belgija 

V vsem tem obdobju pa nas je pot zanesla tudi izven naših meja. 
V Italiji smo si ogledale Padovo in Archevio, bile smo tudi v Reziji. 
Na Hrvaškem smo si ogledale Pulj in Titovo rezidenco na Brionih, 
skupaj s kočevskimi članicami pa Pazin v hrvaški Istri. V Belgijo, 
v glavno mesto Bruselj, pa smo potovale skupaj s članicami Zveze 
kmetic Slovenije, kjer smo bile lepo sprejete in pogoščene v samem 
parlamentu.

Bistre reke, prostrani pašniki in visoke gore, vrbe, ki se sklanjajo 
nad gladino jezer, mogočni gradovi z rdečimi strehami nekje na po-
bočju, cerkvice na gričih, vinogradi z zidanicami, temni smrekovi 
gozdovi, ki komaj prepuščajo sončne žarke na planjave, neskončno 
morje in prisrčni ljudje, njihove navade, običaji in dediščina – vse to 
nas je vedno znova vabilo na pot po naši Sloveniji, ki je kot biser sredi 
Evrope. Še bomo potovale in se še rajši vračale domov, v našo ljubo 
Ribniško dolino, kjer je najlepše!

Marinka Vesel, predsednica DPŽ Ribnica
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Ribn´ca trail 2020
Koronakriza je letos močno vplivala na 

izvedbo športnih dogodkov tako v Sloveniji 
kot v svetu. 

Zavedajoč se odgovornosti in skladno s 
priporočili stroke ter upoštevanjem ukre-
pov, ki veljajo v tem času v Sloveniji, smo 
kljub temu člani Kluba ponosnih posame-
znikov in številni pridni prostovoljci prvo 
septembrsko soboto uspeli izpeljati že kar 
tradicionalen dogodek – Ribn´ca trail. 

Veseli smo bili, da nam je tudi NIJZ dal 
pozitivno mnenje, in kljub nekaterim po-
mislekom smo letošnjo prireditev izpeljali 
– drugače, a kljub temu odlično!

Znane in neznane poti Male gore so po-
novno oživele že dan ali dva pred dogod-
kom. Pridni prostovoljci so z zastavicami 
traila označili vse tri proge, usmerjeval-
ne table na odcepih in križiščih so bile na 
mestih in so tekmovalce usmerjale v pravo 
smer. 

Veliko tekmovalcev je prišlo že v petek. 
Izkoristili so dan, nekateri cel vikend, za 
spoznavanje Ribnice, njenih zanimivosti in 
predvsem spoznali gostoljubne domačine. 

Na samem dogodku smo z namenom 
preprečevanja širjenja okužbe s koronavi-
rusom poskrbeli za zagotavljanje medse-
bojne razdalje, zagotovili smo razkužila, 
število udeležencev je bilo omejeno. Izva-
jali smo nadzor tako na vhodu na priredi-
tveni prostor kot nad gibanjem na samem 
dogodku. Ločena mesta, kjer so tekmovalci 
lahko čakali na start, so bila dovolj prostor-
na, da je bila medsebojna razdalja zagoto-
vljena. Vstop je bil omogočen samo zdra-
vim tekmovalcem. 

V soboto je prizorišče starta oživelo že 
zgodaj zjutraj. Bila je še tema in nad dolino 
je ležala jutranja meglica, ko so se na par-
kirišču pred Rokodelskim centrom Ribnica 
začeli zbirati tekmovalci. Kljub zgodnji uri 
so tekmovalci upoštevali predpisane zdra-
vstvene ukrepe, na kar so jih opominjale 
tudi opozorilne table z obvestili o ukrepih, 
ki so postali že kar normalna stalnica.

Sam start je potekal v smislu kronometra, 
ki ga sicer poznamo iz kolesarskih tekmo-
vanj. Ugotovili smo, da tudi tekaška tek-
movanja lahko upoštevajo tak način starta. 
Trije tekmovalci naenkrat so se podali skozi 
štartno črto, pet sekund kasneje so jim sle-
dili drugi trije.

Opremljeni z maskami so tekmovalci 
spoštovali priporočila stroke in tudi orga-
nizatorja, zato je start potekal tekoče. 

REZULTATI

KUHAVN´CA, 12 KM

Ženske 
1. mesto:  Ana ČUFER 1:03:37
2. mesto:  Mateja OŽANIČ 1:11:56
3. mesto:  Mateja ZUPANČIČ 1:13:51

Moški
1. mesto: Primož PIŠKUR 1:00:54
2. mesto: Andraž MEDVEŠEK 1:06:54
3. mesto: Rok KOLARIČ 1:07:39

ČEBULAR´CA, 25 KM

Ženske
1. mesto:  Nicol GUIDOLIN 2:02:03
2. mesto: Nuša MALI 2:06:12
3. mesto: Valerija MRAK 2:27:21

Moški
1. mesto: Tadej OSVALD 1:52:38
2. mesto: Klemen KRIŽNAR 2:07:16
3. mesto: Gregor MLAKAR 2:07:45

RIBEŽ´N, 40 KM

Ženske 
1. mesto:  Maša JAMNIK 4:34:37
2. mesto: Urša TROBEC 4:50:48
3. mesto: Veronika CENCEN 5:04:34

Moški
1. mesto: Aleš DEBELJAK 3:27:51
2. mesto: Denis SITAR 3:59:14
3. mesto:  Tomaž ZAMEDIČ 4:00:33

Spremljali smo zanimivo tekmo, še po-
sebej v ženski konkurenci na 12 km, saj je 
bila ena izmed tekmovalk gorska tekačica 
Ana Čufer, ki nosi ženski rekord vzpona na 
Triglav in z njega. Ženski rekord proge je 
postavila tudi v Ribnici, saj je potrebovala 
do najvišje točke Sv. Ana in nazaj le dobro 
uro, kar je samo za 3 minute slabše od mo-
ške konkurence, kjer je z naskokom 6 minut 
zmagal Primož Piškur.

ČEBULAR´CA s svojimi 25 km je gostila 
tudi tekačico iz Italije Nicol Guidolin. Pr-
vakinja v gorskih tekih v sosednji Italiji je 
razdaljo 25 km opravila z zavidljivim rezul-
tatom dveh ur. 

Med moško konkurenco na srednji razda-
lji pa je pričakovano zmagal Tadej Osvald, 
Ribn´čan, član ŠTD Lončar. Dobil je nagrado 
za najboljšega na Sv. Ani in osvojil prvo me-
sto v moški konkurenci na 25 km absolutno.

Ribn´ca traila se je udeležil tudi Aleš 
Debeljak, sicer član AD Olimpik, ki zadnja 
leta dosega zavidljive rezultate na maraton-
skih razdaljah. S svojim časom je dokazal, 
da mu tudi traili niso tuji, saj je pritekel v 
cilj kar pol ure pred drugouvrščenim.

Člani Kluba ponosnih posameznikov se 
zahvaljujejo lastnikom Rokodelskega cen-
tra Ribnica in Ribniškega gradu za prijazno 
gostoljubje, vsem sponzorjem in podporni-
kom za podporo pri izvedbi projekta, tek-
movalcem in prostovoljcem pa za udeležbo 
ter upoštevanje vseh potrebnih ukrepov, 
skladnih s priporočili NIJZ.

Obrazi, čeprav skriti za maskami, so iz-
ražali veselje. Veselje, da smo lahko zopet 
tekli, veselje, da prireditev je, četudi z ome-
jitvami. Pa tudi upanje, iskreno upanje, da 
je to nov začetek in bomo lahko spet tekli, 
ker to radi počnemo. 

A. K.

š p o r t
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Državno prvenstvo v akvatlonu – DP Hess akvatlon 
Rajhenburg 2020 

Kot po tekočem traku, bi lahko rekli za 
tekme, ki so in še bodo organizirane do sa-
mega konca sezone. Sezona, ki bi se sicer 
morala že počasi zaključevati, bo očitno vsak 
konec tedna vseeno postregla s tekmami, ki 
jih je še moč spraviti pod streho. In kot da bi 
narava vedela, da se je zaradi virusa izgubil 
pretežni del leta, zdaj ponuja vsaj lepo vre-
me. Nič drugače, kakor sredi kakšnega vro-
čega julija, ni bilo na državnem prvenstvu v 
akvatlonu na začetku septembra v Brestanici 
pri Krškem.

Ribniški triatlonci in člani Triatlon kluba 
Inles Riko Ribnica se tega akvatlona vedno 
radi udeležijo, saj poteka na simpatični in 
urejeni lokaciji ob njihovem odprtem baze-
nu. Letos zaradi vseh prepovedi in navodil, 
ki morajo strogo slediti NIJZ, razen plava-
nja med tekmo ni bilo dovoljeno brezplačno 
plavanje in kopanje po tekmi.

Akvatlon je »dal« nove državne prvake, 
absolutno pa sta bila najhitrejša Martin Bau 
(ŠK Triatlon Lajf) in članica TK Trisport Ka-
mnik Tjaša Vrtačič. Sami se lahko pohvali-

mo s tremi naslovi: 1. mesto Simona Dolinar 
Majdič med članicami 2, 1. mesto Tomaž 
Majdič med veterani 1 ter 1. mesto Toni Ža-
gar med veterani 6. Poleg njih so medalje v 
svojih kategorijah prejeli še: 2. mesto Staš 
Tomšič – mlajši mladinci, 2. mesto Mia Kri-
žan – starejše deklice, 2. mesto Urša Kromar 
– mlajše deklice, 3. mesto Tinkara Prelesnik 
– starejše deklice in 3. mesto Bor Križan – 
ciciban.

B. K.
Foto: Mitja Dečman

Triatlon Ljubljana 2020 
Tik pred začetkom novega šolskega leta 

(30. 8. 2020) je tudi ljubljanskemu triatlon-
skemu klubu uspelo pridobiti dovoljenje za 
organizacijo triatlona in v odličnem vzdušju 
so spet uspeli zelo dobro izpeljati svoj zdaj 
že 6. Triatlon Ljubljana. Tekmovanje so na 
Kodeljevem izpeljali ločeno v dveh dneh – 
v soboto so se s prvim triatlonom spopadli 
ciciji in mladina na super sprintu, nedelja pa 
je bila rezervirana za sprint triatlon.

Triatlona, ki ga tako kot vsako prireditev 
zaznamujejo nova higienska pravila, se je 
v soboto udeležila skupinica naših malčk-
ov, oči in pričakovanja pa so bila predvsem 
uprta v nedeljsko dogajanje na sprintu. Po-
dobno kot na duatlonu v Komendi prejšnji 
vikend so tudi v Ljubljani ribniški triatlonci 
v absolutni razvrstitvi zasedli tri od šestih 
prvih mest.

Za prvo med dekleti, mlado Ribničanko 
Moniko Bartol, je zdaj že jasno, da si v tri-

atlonu ne bo dovolila tesnejše konkurence, 
pred drugouvrščeno Tjašo Vrtačič (TK Tri-
sport Kamnik) in tretjo, prav tako članico 
Triatlon kluba Inles Riko Ribnica, Simono 
Dolinar Majdič si je pritekla lepo prednost. 
Absolutno prvi na sprintu pa je bil predstav-
nik JK TRI TEAM Jaroslav Kovačič. Tudi 
on je ob koncu zabeležil dobro minuto pred 
zasledovalci – drugim Klemnom Bojancem 
(TK Trisport Kamnik) in našim Bojanom 
Cebinom, ki pa se lahko pohvali z najboljšim 
tekom triatlona.

Ljubljanski triatlon nam je poleg zmago-
valnega odra spisal še nekaj dobrih uvrstitev 
po kategorijah: 1. mesto Tomaž Majdič – ve-
terani 1, 2. mesto Matej Dečman – člani 1, 3. 
mesto Staš Tomšič – ml. mladinci in 3. me-
sto Toni Žagar – veterani 6.

B. K.
Foto: Mitja Dečman
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Končno prva letošnja triatlonska 
tekma

22. avgust in mesto Olsztyn na Poljskem 
sta bila za Staša Tomšiča posebna, saj je bila 
to zanj prva evropska tekma v sprint razdalji. 

V tej kategoriji nastopajo do tri leta starej-
ši tekmovalci, tako da je konkurenca huda. 
Staš je bil med najmlajšimi in dosegel dobro 
41. mesto. 

Dva dni po tekmi na Poljskem je bila v 
Komendi prva slovenska duatlonska tekma. 
Dosegel je 1. mesto v kategoriji mlajši mla-
dinci in 3. mesto v skupni razvrstitvi. Kot 
pravi sam, mu je uspelo sestaviti »popolno 
tekmo«.

Tekme se vrstijo tedensko, tako da je zelo 
težko vzdrževati formo ali jo celo dvigovati. 

13. avgusta se je udeležil drugega duatlo-
na v sezoni v Logatcu, a mu tekme na žalost 
ni uspelo dokončati. Po zelo dobrem prvem 
teku je na kolesarskem delu zapeljal na ste-
klo in moral zaradi predrte gume odstopiti. 

Z rezultati je zelo zadovoljen, saj prvo leto 
nastopa na sprint razdalji.

Do konca sezone so še štiri tekme. Upa, da 
jih uspešno konča.

S. C.

Mladi nogometaši NK Ribnica ponovno na zelenici

Nogomet
V drugi polovici avgusta je stadion Ugar 

zopet zaživel. Otroci so še vedno uživali čas 
počitnic, a so z veseljem začeli obiskovati tre-
ninge nogometa, sploh po dolgih mesecih, ko 
jih je epidemija koronavirusa prekinila. 

V novi sezoni 2020/21 smo se v NK Ribni-
ca glede na trenutno epidemiološko situaci-
jo odločili, da bodo treningi za vse selekcije 
od najmlajših do najstarejših otrok čim dlje, 
dokler bodo vremenski pogoji to dopušča-
li, potekali zunaj, na svežem zraku. Tako so 
se tudi naši najmlajši – stari 4 in 5 let – iz 
vrtčevske dvorane preselili na stadion. V 
dvoranah začnemo s treningi v kasnejšem 
jesenskem času oziroma v primeru slabih 
vremenskih razmer.

Brinje Grosuplje, NK Trebnje in NK Ivančna 
Gorica. 

Selekcija U13 ima za seboj štiri tekme. V 
novi sezoni v tej selekciji igra nekaj mlajših 
fantov iz nižje selekcije, ki si nabirajo prve 
izkušnje v družbi starejših nogometašev.

Selekcija U11 je bila 1. krog prosta, prvo 
tekmo je odigrala na stadionu Ugar 18. sep-
tembra 2020 proti Jezeru Medvode. 

Futsal
Futsal sezona se za selekcijo U15 začne 

4. oktobra 2020 v Dobrepolju. V 1. SFL je 
predvidenih 14 krogov, tekme se igrajo vsak 
vikend ob nedeljah. Selekcija U13 začne z 
državnim prvenstvom 3. oktobra 2020. V 1. 
krogu je ekipa NK Ribnice prosta, 2. krog se 
bo odigral v soboto, 10. oktobra 2020, v Ško-
fi jah. NK Ribnica ima dve tekmi – proti ekipi 
Dobrepolja in Oplastu iz Kobarida. 

Za selekciji U11 in U9 razporeda tekmo-
vanj še ni, predviden začetek obeh lig je v 
mesecu novembru.

VABILO K VPISU V NK RIBNICA

NK Ribnica še vedno vpisuje 
v svoje programe otroke letnika 2015 

in starejše.
Klub izvaja kakovosten in preizkušen 

Program treniranja FUTSALA 
in NOGOMETA, ki prinaša uspehe 
in dobre rezultate, sistemsko učenje 

in nadgrajuje znanje za vsako 
selekcijo posebej.

Več o klubu, URNIKIH treningov 
in Prijavnem obrazcu je na voljo 

na spletni strani www.nkribnica.si.
Vabljeni!

Najmlajšo skupino vrtčevskih otrok U6 
bodo trenerji tudi v novi sezoni prevzeli v 
vrtcu in varno pospremili na trening. Tre-
ningi U6 bodo ob sredah in petkih (od 15.00 
do 16.00) v vrtčevski dvorani ŠCR. Selekcija 
U7 – prvošolčki – pa bo imela treninge ob 
ponedeljkih od 14.30 do 15.30 in ob torkih 
od 16.00 do 17.00. 

V letošnji sezoni so s tekmami začele že 
vse selekcije. Najmlajša tekmovalna selekcija 
U9 je imela prvi turnir 12. septembra 2020 
na stadionu Cviblje v Trebnjem. Otroci so 
s prikazano igro več kot navdušili. Selekci-
ja U9 predstavlja zelo obetavno generacijo, 
otroci so pravi mali borci in navdušeni no-
gometaši. Odigrali so tri tekme in vse kon-
čali z zmago. V skupini so igrale še ekipe 
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Jeseni načrtujmo ture še skrbneje 
Letošnja poletna planinska sezona je bila 

gotovo nekaj posebnega. Če ne drugega, 
smo več časa preživeli v domačih krajih, 
prav tako je več slovenskih planincev pre-
živelo avgustovski dopust v domačih gorah, 
manj pa je bilo tujih obiskovalcev gora. Šte-
vilni so se podali na Slovensko planinsko pot 
od Maribora do Ankarana oziroma Debele-
ga rtiča, in to enkratno vezno pot, ki je bila 
kot prva v Evropi odprta leta 1953, prehodili 
v enem zamahu.

Jesen v gorah je za številne najlepši letni 
čas. A upoštevajmo, da so dnevi krajši, jesen-
ska jutra so hladnejša, prav tako je hladnejše 
v senčnih legah in proti večeru. Planinske 
koče, sploh v višjih legah oziroma v viso-
kogorju, se konec septembra ali z začetkom 
oktobra zapirajo, nižje ležeče pa prehajajo na 
jesensko-zimski delovni čas, čemur je treba 
prilagoditi tudi jesenski obisk gora in večjo 
pozornost nameniti načrtovanju ture. Ak-
tualne podatke o odprtosti planinskih koč 
najdete na spletnem mestu Planinske zveze 
Slovenije: www.koce.pzs.si.

Izbrati je treba primerno dolge pohode. 
Pozorni moramo biti na odpadlo jesensko 
listje, ki lahko postane past, saj pod seboj 
lahko skriva gladko skalo ali korenino. Pa 
ne samo višje v gorah, temveč tudi že na do-
mačih okoliških hribih in vrhovih Male in 
Velike gore.

Sneg v tem času v gorah ni nenavaden po-
jav, saj pogosto že na začetku jeseni vršace 

pobeli sneg. A novozapadli sneg predstavlja 
še posebno nevarnost; zaradi nizkih tempe-
ratur sneg na topli skali zmrzne in nastane 
ledena prevleka. Ko nanjo zapade še tanka 
snežna plast, se vse skupaj spremeni v ne-
predvidljivo drsalnico (zaradi tanke plasti 
cepina in derez, ki veljajo za obvezne tehnič-
ne pripomočke pri hoji v gorah pozimi, ne 

moremo učinkovito uporabljati). Takrat se z 
vso odgovornostjo odpovejmo vrhu.

Slovenija ima okoli dvanajst tisoč kilo-
metrov planinskih poti, ki pripeljejo do 178 
planinskih koč, zavetišč in bivakov. Visoko-
gorske koče v Julijskih Alpah z izjemo oskr-
bovanega Doma na Komni, ki je odprt vse 
leto, konec septembra zapirajo svoja vrata, 
obiskovalci gora pa lahko na zavetje in pre-
nočišče računajo še pri meteorologih v Tri-
glavskem domu na Kredarici ter na možnost 
zatočišča v neoskrbovanih zimskih sobah in 
bivakih. Stalno odprti tudi jeseni in pozi-
mi ostajajo Planinski dom Tamar v Julijcih, 
Domžalski dom na Mali planini v Kamni-
ško-Savinjskih Alpah in Valvasorjev dom 
pod Stolom v Karavankah ter številne nižje 
ležeče koče po Sloveniji, ostale pa prehajajo 
na jesensko-zimski delovni čas in planince 
odprtih vrat pričakajo le ob koncu tedna in 
praznikih. 

Ob zaprtosti koč je treba upoštevati tudi 
dejstvo, da ne bo moč dobiti toplega obroka, 
kupiti pijače in zaviti v tople prostore pred 
slabim vremenom. To pomeni, da moramo 
imeti v nahrbtniku poleg osnovne planinske 
opreme (kar vključuje tudi prvo pomoč in 
alufolijo) dodatna topla oblačila, dodatno 
kapo in rokavice, debelejšo vetrovko, zaščito 
pred vetrom in dežjem, več tople brezalko-
holne tekočine in več hrane. Mobilni telefon 
naj ima napolnjeno baterijo, ki je ne trošimo, Jeseni visokogorske koče zaprejo svoja vrata do naslednje poletne planinske sezone.

Še skrbneje se v tem času pripravite na ture in imejte s seboj več toplih oblačil ter tople pijače in hrane. 
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Tabela: Obdobje od 1. do 15. septembra na vremenski postaji Prigorica

Najnižja temperatura 6,7 °C 4. september ob 4.15

Najvišja temperatura 29,5 °C 5. september ob 14.28

Višina padavin 14,4 mm

Število dni s padavinami 1

Število dni s temperaturo nad 25 °C 9

v r e m e

Kakšna jesen nas čaka?

Z enakonočjem smo vstopili v jesen, letni 
čas, ki se ga navadno najbolj veselijo kmeto-
valci. A ta letni čas je poln nepredvidljivih 
vremenskih razmer, saj se predvsem v prvi 
polovici pogosto še spogleduje s poletjem ali 
pa nas že preseneti s snegom in mrazom. 

Eno izmed izrazitejših ohladitev v prvi po-
lovici jeseni smo imeli leta 2011. Medtem ko je 
bil 6. oktober še poletno topel s temperatura-
mi okoli 25 stopinj Celzija, je 7. oktobra sledi-
la močna ohladitev in kraje nad petsto metrov 
nadmorske višine je prekrila tanka snežna 
odeja in poskrbela za prve zimske radosti. Če 
se pomaknemo še malo dlje v preteklost, naj-
bolj izstopa ohladitev iz 17. septembra 1977, 
ko so v Sodražici izmerili štiri in v Ribnici dva 
centimetra snega, v krajih nad sedemsto me-
trov nadmorske višine pa je tega dne lokalno 
zapadlo celo več kot dvajset centimetrov sne-

ga, kar je za zadnja leta nepredstavljivo. Vse 
pogosteje se namreč dogaja, da se zelo toplo 
vreme zavleče še globoko v jesen. Vmesne 
ohladitve niso tako izrazite, kot so bile včasih, 
poleg tega so te tudi kratkotrajnejše. 

Za visoke temperature, ki sledijo prvemu 
jesenskemu hladu, se je uveljavil izraz babje 
ali tudi indijansko poletje. Teorije o njego-
vem izvoru se precej razlikujejo. Ena izmed 
razlag obdobje sončnega in toplega jesen-
skega vremena, ki sledi prvi jesenski ohla-
ditvi in ga močno zaznamuje pisana obar-
vanost narave, povezuje s pisanimi oblačili 
in poslikavami teles ameriških staroselcev. 
Prav tako se to obdobje neredko razlaga tudi 
kot čas ženskih opravil, kot so spravilo žita, 
predenje lanu in podobno. 

Kako izrazite bodo jesenske barve, je od-
visno od tega, kako hiter je prehod iz poletja 

v jesen. Najizrazitejše barve lahko pričakuje-
mo, ko so dnevi sončni in topli s temperatu-
rami okoli 20 stopinj Celzija, noči pa sveže, 
vendar mora živo srebro še vztrajati nad ni-
člo. Kadar je prehod iz poletja v jesen komaj 
opazen, se listje obarva manj izrazito.

Čeprav september v meteorološkem smi-
slu velja že za jesenski mesec, pa smo letos 
prve tri tedne septembra imeli še povsem 
poletno vreme. Na Ribniškem je tempera-
tura v tem obdobju kar devetkrat presegla 
25 stopinj Celzija, najbolj se je ogrelo 5. sep-
tembra, ko se je živo srebro ustavilo tik pod 
30 stopinj Celzija. 

Kljub ohladitvi v zadnji tretjini meseca 
se letošnji september uvršča med najtoplej-
še, najbolj sončne in tudi med najbolj suhe 
septembre v zadnjih desetletjih. Kot kažejo 
dolgoročne napovedi Evropskega meteo-
rološkega centra, ki sicer za naše kraje niso 
najzanesljivejše, lahko tudi oktobra in no-
vembra pričakujemo suho in precej toplo 
vreme. Izgleda, kot da bi se nam jesen želela 
odkupiti za bolj muhasto poletje. Bomo vi-
deli, ali bo res tako. 

Rok Nosan

ampak imejmo izključen telefon oziroma 
vključen letalski način, da bomo v primeru 
nuje lahko poklicali na pomoč.

Jeseni so krajši dnevi in tema nas lahko uja-
me že nekje med peto in šesto uro popoldne. 
Naglavna svetilka mora biti obvezno v nahrb-
tniku, poskrbite tudi za polne baterije in re-
zervo. Predvsem pa turo načrtujte tako, da bo-
ste prišli v dolino še kar nekaj časa pred temo.

Jeseni lahko v gorah zaradi nizkih tempe-
ratur pride do hitrega poslabšanja vremena, 
ki v gorskem svetu pomeni snežne padavine. 
»Če zapade več kot nekaj centimetrov snega, 
ne samo, da to pokrajino popolnoma spre-
meni, temveč zahteva še dodatno tehnično 

opremo – cepin in dereze – ter dobršno 
mero znanja in izkušenj za hojo v zimskih 
razmerah. Zaradi povečane vlage so planin-
ske poti mokre in hoja po takšni poti je lah-
ko otežena in zahteva večjo pozornost. Že 
manjši korak ali neprevidnost na poti lahko 
privede do zdrsa, ki se v najslabšem primeru 
lahko konča s hudimi poškodbami ali v pri-
meru padca čez skalni skok s smrtjo,« opo-
zarja gorski reševalec in strokovni sodelavec 
PZS Matjaž Šerkezi. 

Pogosta spremljevalka jesenskih pohodov 
je megla, zato sta dobra priprava na turo in 
načrtovanje še toliko pomembnejša. Poleg 
tega, da imamo s seboj planinski zemljevid 

in kompas, se je priporočljivo seznaniti tudi 
z ustrezno navigacijsko napravo in aplika-
cijo, ki se ju naučite uporabljati pred odho-
dom v hribe. »Če se na poti izgubite ali zara-
di goste megle ne znate nadaljevati, ostanite 
mirni in se poskušajte varno vrniti do zadnje 
znane točke, na primer znamenja, markacije 
ali poznanega dela poti. Ne tavajte brezglavo, 
saj lahko zaradi slabe vidljivosti zdrsnete na 
mokrem pobočju. Če ne vidite rešitve oziro-
ma ste poškodovani, pokličite številko 112,« 
še pravi Šerkezi.

Pazite nase, na druge in na naravo ter sreč-
no in varen korak na vseh vaših poteh.

Zdenka Mihelič
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Ob robu obiska Tuska in o temeljnih 
vrednotah Evropske unije

Priložnosti za Ribnico

V počastitev dvajsete obletnice ustanovi-
tve stranke NSi je na začetku meseca Slo-
venijo obiskal predsednik Evropske ljudske 
stranke (EPP) Donald Tusk. Kot evropska 
poslanka in nekdanja predsednica NSi me-
nim, da je bil dvodnevni obisk Tuska v Slo-
veniji zelo produktiven in vsebinski.

Zelo sem vesela, da imamo na vrhu EPP 
tako odločnega in prepričanega Evropejca, 
ki razume pomen časa v odnosu do temelj-
nih vrednot demokracije in vladavine prava. 
Evropska unija (EU) temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, svo-
bode, enakopravnosti, pravne države in spo-

To poletje sem organiziral dva pomemb-
na sestanka ministrov z župani in drugimi 
predstavniki občin našega okraja, torej ob-
čin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Najprej, na začetku julija, so župani Samo 
Pogorelc, mag. Blaž Milavec in Ivan Benčina 
v Rokodelskem centru Ribnica predstavili 
najpomembnejše lokalne projekte ministru 
za tako imenovana evropska sredstva Zvon-
ku Černaču. Vse tri občine imajo predvsem 
na področju komunale (vodovodi, čistilni 
sistemi, kanalizacije) dobro pripravljene 
projekte, in kar je najpomembneje, za ne-
katere imajo tudi že pridobljena gradbena 
dovoljenja. Morda se bo dalo vsaj kakšnega 
od teh projektov navezati na neporabljena 
sredstva projekta SORIKO, če jih vlada za-
radi bolezni covid-19 ali drugih zadev ne bo 
prisiljena prerazporediti za druge namene. 

V drugi polovici julija sta bila na skupnem 
sestanku z ribniškim županom in direktorjem 
zdravstvenega doma Andrejem Lampetom 
še minister za delo, družino, socialne zade-

ve in invalide Janez Cigler Kralj in minister 
za zdravje Tomaž Gantar. Zelo počaščen pa 
sem bil, da sta se mojemu povabilu odzvala 
tudi nekdanji direktor zdravstvenega doma 
in nekdanji minister za zdravje Božidar Voljč, 
dr. med., ki tudi aktivno podpira ta projekt. 
Vsem nam bo lahko v veliko pomoč.

Na tem sestanku so bili predstavljeni pro-
blemi in priložnosti ribniškega zdravstva, 
pri čemer je bil dan poseben poudarek novi 
investiciji, negovalni bolnišnici, ki bi jo zgra-
dili na lokaciji starega vrtca. Ker je na razpo-
lago več kot 17.000 m2 (nad 1,7 ha) površine 
v občinski lasti, se nam za ta projekt splača 
zelo potruditi, saj se bodo zaradi odsotno-
sti državnih investicij v preteklih letih za 
projekte oskrbe starejših v prihodnosti za te 
namene namenila znatna fi nančna sredstva, 
predvsem iz proračuna Evropske unije.

Sam se sicer že več let trudim, da bi Ribnica 
prišla do te regijsko pomembne ustanove, a žal 
v preteklih letih oblastne koalicije na državni 
ravni takim projektom sploh niso posvečale 
pozornosti. Predloge so zavračale, veliko de-
narja pa so namenjale raznim študijam, ki 
so jih izvajali njihovi politični sopotniki. S to 
vlado so se okoliščine bistveno spremenile, saj 
je odločena, da znatna sredstva nameni za do-
move za starejše občane, negovalne bolnice in 
paliativno oskrbo nasploh.

Ribnica ima torej enkratno priložnost, da 
dobi tak projekt, še posebej, ker imamo ka-

kovostno lokacijo. Ta ustanova bi bila ume-
ščena na lokacijo starega vrtca, torej med 
zdravstveni dom, lekarno, dom starejših 
občanov, bivalne enote in novi vrtec, pa tudi 
sama Ribnica ima osrednji položaj v tej regi-
ji. Naloga župana pa je, da čim prej predlaga 
v sprejem ustrezen popravek prostorskega 
plana in zagotovi izdelavo projekta, zanj pri-
dobi ustrezna soglasja ministrskih resorjev 
in gradbeno dovoljenje. Časa ni ravno veli-
ko. Cilj bi moral biti, da smo prvi, saj ne bi 
bilo dobro, če bi nas na tem področju prehi-
tele druge občine in bi se potem prerivali z 
njimi. Navsezadnje pa gre tudi za več deset 
kakovostnih in stabilnih delovnih mest.

Pri takih projektih, kot je negovalna bol-
nica, se je treba hitro obrniti, saj se take pri-
ložnosti pojavijo le na nekaj deset let. Vpra-
šanje je, ali se sploh še kdaj bodo. Po tem se 
ta investicija loči od vseh drugih lokalnih 
prioritet, saj kakšno cesto, pločnik, dvorano 
ali drugo lokalno investicijo lahko zamikaš, 
pri negovalni bolnici pa tega ni mogoče pre-
lagati. Tu si ali pa nisi zraven. 

Upam, da je župan Samo Pogorelc zaznal 
to priložnost, da je zavihal rokave in da je že 
sprožil ustrezne aktivnosti za negovalno bol-
nico. Za zdaj še ne vem za nobeno občino, ki 
bi razmišljala, kaj šele kaj konkretnega delala v 
tej smeri. Izkoristimo to enkratno priložnost.

Jože Tanko, poslanec in
podpredsednik državnega zbora

štovanja človekovih pravic. Težnje po ruše-
nju teh vrednot moramo odločno zavrniti. 
To je dejstvo, ki ga je treba v teh izjemno ne-
predvidljivih časih še toliko bolj poudarjati.

Povsem razumljivo je, da imajo tako dr-
žave članice EU kot stranke, ki so del EPP, 
včasih različne interese. A ko so po Tusko-
vih besedah pod udarom temeljne evropske 
vrednote, kot so svoboda govora, strpnost in 
vladavina prava, ni več prostora za pogaja-
nja, s čimer se tudi sama globoko strinjam.

Zadovoljna sem tudi, da so zaradi omenje-
nega vodje štirih največjih političnih skupin 
v Evropskem parlamentu, med katerimi sta 
tudi EPP in S&D, poslali skupno opozorilno 
pismo nemški kanclerki Angeli Merkel, ki 
trenutno predseduje svetu EU, in Ursuli von 
der Leyen, predsednici Evropske komisije.

V pismu je jasno navedeno, da v Bruslju ne 
bomo dali soglasja k evropskemu proračunu 
2021–2027, če ne bo formalno oblikovan 

mehanizem, s katerim bo črpanje evropskih 
sredstev odvisno od upoštevanja vladavine 
prava. Naj ob tem spomnim, da je bil julija 
na vrhu EU sprejet dogovor, po katerem Slo-
veniji pripada 10,5 milijarde evrov iz novega 
fi nančnega svežnja in kriznega načrta EU za 
okrevanje po pandemiji bolezni covid-19.

Naj ponovno poudarim, da EU ne sme 
biti le bankomat, medtem ko se teptajo nje-
ne temeljne vrednote. Od Evropske komisije 
in Evropskega sveta tudi sama želim jasno 
dikcijo glede spoštovanja vladavine prava 
in vzpostavitev mehanizma za nadzor, ki bo 
deloval. Denar mora priti v prave roke za 
prave rešitve. Evropska solidarnost ne sme 
biti zlorabljena, zato je potreben nadzor nad 
porabo denarja – ob spoštovanju vladavine 
prava – v vseh državah članicah EU.

Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta
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Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

Z A H V A L A

ob izgubi drage tete

ANGELE MERHAR 
(1936–2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala osebju ZD Ribnica, 

pevcem in župniku Alešu Pečaverju. 

Še enkrat hvala lepa vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči vsi njeni.

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moj drobna lučka še brli.

Z A H V A L A

ob izgubi dragega moža, ata, starega ata, 
brata, tasta in svaka

JANEZA BOLHA 
(1934–2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili 

na zadnji poti, darovali za cvetje, sveče, svete maše 
in ostale darove.

Iskrena hvala pevcem, gasilcem, gospodu župniku 
in ministrantom za lepo opravljen obred.

Zahvala velja tudi zdravstvenemu osebju ZD Ribnica 
in Komunali Ribnica.

Žalujoči vsi njegovi.

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

Z A H V A L A

ob izgubi dragega očeta, brata in dedija

JANEZA LOVŠINA 
(1941–2020)

iz Goriče vasi 29

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečeno 

sožalje in vso podporo. Hvala za darovane svete maše, 
sveče in cvetje.

Iskrena hvala gasilcem PGD Goriča vas, gospodu kaplanu 
Roku Pogačniku za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete pesmi, Cvetličarni Požar, Komunali Ribnica in 

vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi.

Zakaj bi se poslavljali?
Česa nam naj bo žal?
Če ti sporočijo: umrl sem,
ti veš, jaz tega ne znam storiti.
Ljubezen je edini zrak,
ki sem ga dihal.
In nasmeh edini jezik,
ki sem ga na svetu razumel.
(Miroslav Antić, Nesmrtna pesem)

Po hudi in neizprosni bolezni je od nas za vedno odšel

MILAN ĆIROVIĆ
(1947–2020)

Poznali ste ga kot učitelja, umetnika in velikodušnega 
človeka. Bil je dober oče, partner, brat, dedi, sodelavec in 

prijatelj.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam v težkih trenutkih 
priskočili na pomoč in sočustvovali z nami. Iskrena 
zahvala velja sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 

znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Hvala ZD Ribnica, gasilcem PGD Bukovica, pevcem in 

podjetju Komunala Ribnica.

V spominih ostaja z nami. 

Žalujoči vsi njegovi.
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Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite
in večni mir mi zaželite.

Z A H V A L A

ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE ČAMPA
(21. 1. 1937–16. 8. 2020)

iz Ribnice, Prijateljev trg 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala 

velja negovalkam CSD Ribnica za njihovo požrtvovalno 
pomoč na domu. Zahvaljujemo se tudi Roku Pogačniku 
za molitve in lepo opravljen obred ter pevcem za zapete 

sočutne pesmi. Iskrena hvala pa tudi vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Z A H V A L A

Za vedno nas je zapustil

SEBASTIJAN ZOBEC, 
iz Ribnice

(1969–2020) 

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej,
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in Sebastijana

pospremili na njegovi zadnji poti

Tiho je odšel in nam pusti le spomine.

Žalujoči vsi njegovi.

Zapel je ptič tebi v slovo.
Poln bolečin ostaja spomin.
Prazna hiša, molk in tišina.

Z A H V A L A

ob boleči izgubi dobrega brata in strica

FRANCETA ARKA
(5. 10. 1956–14. 7. 2020) 

iz Nemške vasi 24

Zahvaljujemo se vsem prijateljem za iskreno sožalje 
in podarjene sveče. Zahvaljujemo se tudi gasilcem iz 

Goriče vasi, ki so ga nesli v tihi dom. Hvala tudi Bogdanu 
Oražmu za lepe besede na njegovi zadnji poti.

Z bolečino v srcu,

vsi njegovi.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu odpihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Z A H V A L A

Od nas se je poslovila naša draga mama

MARIJA KOŠIR 
(1937–2020)

iz Jurjevice 53.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, 
darovali cvetje, sveče in svete maše. 

Iskrena hvala dr. Alenki Žagar za dolgoletno oskrbo 
ob njeni bolezni. Hvala vokalni skupini Koral iz Sodražice 

za lepo zapete pesmi in spremljavo svete maše. 
Najlepša hvala tudi gospodu kaplanu Roku Pogačniku za 

lepo opravljen mašni obred in škofu Ivanu 
ter Anici za pogrebne storitve.

Počivaj v miru.
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Drži se čovječe vjere i familije;
Ličnog boga i psihologije;
Svoga imena i svoje prošlosti;
Ako želiš imati budučnosti.
Drži se čovječe vlastite ličnosti.
  (M. Ćirović – Ćira)
Dragi Milan!
Čeprav si se rodil v Črni gori, ki si jo vse življenje nosil v srcu, 

nisi bil čisto pravi Črnogorec. Lepa, a revna pokrajina ti ni omogo-
čala napredka. Že kot najstnik si zapustil rodne Ljutiće pri Pljevlji 
in se podal v svet. Najprej na študij na likovno akademijo, nato na 
pedagoško, smer likovni pouk in tehnični pouk. Slikarstvo je bila 
tvoja velika ljubezen od mladosti. Leta 1977 si začel s poučevanjem 
na ribniški osnovni šoli. Ribnica je tako postala tvoj drugi dom in 
deželo suhe robe si vzel za svojo, Ribničani pa tebe za svojega.

Slikarske navdihe si sproščal na tradicionalnih mednarodnih li-
kovnih kolonijah, ki so bile dolga leta v Ribnici zelo obiskane. V svo-
je umetnine si vnašal podobe suhe robe in jih prepletal z nostalgijo 
po skromni domači pokrajini. Kot likovni pedagog na ribniški šoli 
in v kraju si bil nepogrešljiv. S številnimi razstavami in opremami 
posameznih prostorov ali prireditev si dosegel svojo prepoznavnost.

Življenje ti ni prizanašalo. Že mlad si postal vdovec z dvema otro-
koma, Sretkom in Lucijo. 

Ko je v tvoje življenje stopila Zdenka, je na vajino skupno pot 
posijalo sonce. Do upokojitve sta bila tudi sodelavca, kar je včasih 
prednost, včasih pa slabost. Skupaj sta se upokojila in vse od leta 
2009 še naprej aktivno preživljala skupni čas. V Grdem Dolu, kjer 
sta imela vikend, si si ustvaril čudovit atelje. Bil si mojster žara, kar 
smo nekateri s slastjo okusili. Večkrat sta obiskala tvojo rodno vas in 
Beograd, kjer imaš sorodnike, čeprav so Balkanski polotok zarezale 
meje. Doživel si zanimiv dogodek.

Na meji s Črno goro so te cariniki vprašali, kaj delaš v Sloveni-
ji. Povedal si jim, da si učitelj. Carinik je zamahnil z roko in rekel: 
»Slovenci ti zaupajo, da učiš njihove otroke!? Potem te lahko tudi jaz 
spustim v državo.« In si šel v domovino otroštva. 

Kako dober mora biti Črnogorec, da mu Slovenci zaupajo pouče-
vanje njihovih otrok? Zelo dober učitelj in velik človek. Generacije 
učencev, ki si jih učil, te bodo ohranile v lepem spominu. Imel si čut 
za otroke in smisel za humor, s katerim si popestril ure likovnega 
pouka in tehnike. Vzgajal si jih v natančnosti pri delu in jim vlival 
čut za lepoto.

Skozi tvoje budno oko so šle generacije kolesarjev, še ko kolesarski 
izpit ni bil obvezen, si mlade Ribničane učil kolesarskih spretnosti in 
obnašanja na cesti.

Tvoji sodelavci, čeprav si se upokojil že leta 2009, smo bili ob no-
vici, da si za vedno odšel, zelo žalostni. Na šoli je zavladala tišina 
kljub vrvežu otrok. Naša srca so obnemela in vsak zase te je iskal 
po šoli. Na hodnikih so nam tvoje slike sporočale, da nikoli več ne 
bomo klepetali ob njih s teboj in te spraševali, kaj te je navdihnilo za 
nek motiv. Nemalo je bilo v teh dneh komentarjev: »O, tole je delal 
pa Čiro z otroki, tele slike je naredil Čiro.« Tu so in tako še vedno 
ostajaš z nami.

Na naši šoli si delal dvaintrideset let z nekaj vmesnimi izhodi. 
Svoje delo si opravljal s srcem in odgovorno. Poučevanje ti je bilo 
poslanstvo, zato si se v razredu dobro počutil. Po upokojitvi si nas 
prišel večkrat obiskat in tvojega obiska smo bili vedno zelo veseli. 
Vedel si, kdaj imamo odmor, zato si prišel takrat, da smo lahko rekli 
vsaj nekaj besed. 

Milan, umre tisti, ki ga pozabimo. Ti pa ostajaš v naših srcih. Hva-
ležni smo, da smo del življenja lahko živeli in delali s teboj.

Majda Valčić, Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica  

Milan Ćirović 
(28. 1. 1947 (Ljutići, Črna gora)– 30. 8. 2020 (Bukovica pri Ribnici))

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.

Zahvala

Območno združenje Rdečega križa Ribnica kot nosi-
lec organizacije letovanja otrok se podjetju Inotherm, d. o. 
o., najlepše zahvaljuje za zagotovljena fi nančna sredstva za 
osemdnevno brezplačno letovanje petdesetih otrok, ki je 
vključevalo: bivanje, prehrano, varstvo, animacijski program, 
učenje plavanja ter štiriindvajseturno zdravstveno asistenco. 
Vsi otroci, ki so bili na letovanju, so prejeli tudi žepnino za 
sladoled in vožnjo z ladjico do Kopra ter dve majici in kapo.

OZRK Ribnica
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Št.: 6020-1/2020-12
Datum: 7. 8. 2020

Vrtec Ribnica objavlja javni razpis 

za vpis predšolskih otrok v KRAJŠI PROGRAM

Krajši program je namenjen otrokom, ki bodo do konca kole-
darskega leta 2020 dopolnili starost najmanj 5 let in niso vklju-
čeni v druge programe vrtca.

Krajši program se bo izvajal v popoldanskem času, predvido-
ma 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

Št.: 6020-1/2020-13
Datum: 7. 8. 2020

VABILO NA VESELE URICE

v šolskem letu 2020/21

Vabimo otroke, stare 3–6 let, ki niso vključeni v dnevni pro-
gram 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 pou-
darek pa bo na spoznavanju in druženju z novimi prijatelji, sku-
pni igri z vrstniki, ustvarjanju in gibanju.

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

Obrazec »Prijava na Vesele urice« dobite na upravi Vrtca Rib-
nica ali na njegovi spletni strani: www.vrtecribnica.si. Izpolnje-
ne prijavnice vrnite v vrtec osebno ali po pošti najkasneje do 
10. oktobra 2020.

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

Veselimo se ustvarjanja z vami!
Andraž Caserman, ravnatelj

 
 

ODDELEK 
ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Izpostava Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

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

Spletni naslov: www.kgzs.si

V A B I L O
OSNOVNI TEČAJ PREDELAVE MLEKA – 

v četrtek, 8. 10. 2020, ob 10. uri

Osnovni tečaj predelave mleka bomo organizirali v okrepče-
valnici Zvonček, Junčje 1, 1315 Velike Lašče. Izdelovali se bodo 
jogurt, mladi sir in ostali izdelki iz mleka. Predstavljeni bodo 
tudi pogoji za priglasitev dopolnilne dejavnosti Predelava mleka.

Tečaj bo izvajala specialistka za higieno mleka in sirarstvo na 
KGZS – Zavodu Ptuj – Sara Ketiš, mag. varne hrane.

Tečaj predelave sofi nancira občina Ribnica na osnovi pogodbe 
za izvedbo usposabljanja na področju kmetijstva.

Prosimo vas, da se prijavite za tečaj na tel. št. 01 83 61 927 ali 
prek e-naslova irena.silc@lj.kgzs.si ali vladka.turk-mate@lj.kgzs.si.

Dogodka se lahko udeležijo samo zdrave osebe, ki ne kažejo 
znakov okužbe oziroma niso bili v stiku z okuženimi. Pozivamo 
vas, da dosledno upoštevate vsa priporočila, ki veljajo za zmanj-
šanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni, predvsem pa ob-
vezno uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok. Upoštevati 
je treba tudi omejitve gibanja in ohranjanje razdalje vsaj 1,5 m v 
zaprtih prostorih ter se izogibati nenujnim tesnim stikom z osta-
limi udeleženci. 

Vljudno vabljeni!

V   A   B   I

v petek, 9. oktobra 2020, ob 19. uri

na zaključek akcije

MOJA VAS, LEPA, 
UREJENA IN PRIJAZNA,

ki bo v osnovni šoli na Velikih Poljanah.

V prvem delu nam bosta sodelavki Rokodelskega centra, Petra 
Lovšin in Stella Vlašić, predstavili knjižico sedmih pohodniških poti 
po ribniški dolini. Zagotovo se bomo želeli sprehoditi po prav vseh.

V drugem delu si bomo ogledali slikovno predstavitev cvetličnih 
zasaditev naših vrtov, gredic, balkonov in oken.

Prijazno povabljeni!

Projekt sofi nancira Občina Ribnica 
prek razpisa za turizem.

o b v e s t i l a








