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i n t e r v j u Jure Ilc, RŠK p o r t e t Črt Mate, grafični oblikovalec
r e p o r t a ž a Ribniški vinogradniki p o r o č i l o Prva videokonferenca
ribniškega Občinskega sveta k o l u m n a Primož Tanko
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Prva samostojna turistična spletna stran Ribnice
V enoti Turizem Ribnica smo oblikovali prvo samostojno turistično spletno stran, pri kateri smo poudarili enostavnost, jasnost
in privlačnost izgleda. Zavedamo se, da je to velik in odgovoren korak ter da bo treba še veliko narediti, zato si v prihodnosti in ob
skupnem sodelovanju vseh vas obetamo ponudbo nadgrajevati in privabiti v naš lep kraj obiskovalce, ki se bodo k nam z veseljem
vračali!
Do spletne strani lahko dostopate na naslednji povezavi: www.turizem.ribnica.si
Veseli bomo vaših odzivov, saj lahko le skupaj pišemo uspešno turistično zgodbo.
Turizem Ribnica

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA OBJEKTOV

ZAPOSLIMO
PROJEKTANTA m/ž
izobrazbe gradbene smeri.
Za več informacij pokličite ali pišite.
Prijave z opisom pošiljite na info@dotes.si.

skozi rešeto
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Odgovornost. Brez izgovorov!
i n t e r v j u Jure Ilc, RŠK p o r t e t Črt Mate grafični oblikovalec
r e p o r t a ž a Ribniški vinogradniki p o r o č i l o Prva videokonferenca
ribniškega Občinskega sveta k o l u m n a Primož Tanko

www.ribnica.si

Alternativa
pohodnim
točkam s
p r e ve l i ko
g n e čo

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
Oblikovanje: LUart d.o.o. - zanj Manca Oblak
Tisk: LUart d.0.0.
Naklada: 3.450 izvodov
Naslov: Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
GSM: 051 641 021, 041 932 232
E-pošta: reseto@ribnica.eu
Izid naslednje številke: 24. 12. 2020
Naslovnica: Sašo Hočevar
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 14. 12.
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.

Ko sem razmišljal, nad kom ali čim naj se
hudujem v tokratnem uvodniku, ko povsod
veljajo izredne razmere, sem pomislil na
odgovornost. Seveda je odgovorno nositi
masko in razkuževati roke, to je tisti minimum, ki naj bi bil upoštevan brez posebnih
opozarjanj. Brez izgovorov!
Lepo se sliši človeku, da opravlja odgovorno in pomembno delo, to mu da dodatno veljavo in samozavest, a težave nastopijo, ko je treba prevzeti odgovornost za
napake. Brez izgovorov!
Tiskarskega škrata ni še nihče nikoli videl,
vidna so samo njegova dela, ki so se pripetila tudi v prejšnji izdaji Rešeta. Plavalnemu
klubu Ribnica in piscu prispevka o vremenu
Roku Nosanu se opravičujem, ker je bil nad
njunima prispevkoma postavljen napačen
uvod. Gre za veliko napako in prevzemam
odgovornost. Brez izgovorov!
Medijska odgovornost se kaže v objektivnem podajanju resnic in dejstev. In k temu

stremimo z dopisniki, ki soustvarjajo ta
časopis, stremimo k odgovornosti do vas,
bralk in bralcev. Brez izgovorov!
Na naslovnico smo namenoma postavili fotografijo manj znane pohodne poti na
Črni vrh, ki je v nadaljevanju tudi opisana.
Gre za vrh, ki je bistveno manj obljuden
od sv. Ane, zato lahko masko nosite tudi
v žepu, za primer srečanja z drugimi pohodniki. Pot na sv. Ano je že precej blatna
in zdelana od množic, čemur bi lahko rekli
druga plat spletnih smeškov in dvignjenih
palcev pohodnikov na družabnih omrežjih,
ki dajejo lažni občutek sprejetosti in priljubljenosti, še posebej v teh izrednih časih
izolacij. Ti mini spletni komentarji sicer nimajo nič opraviti z odgovornostjo, razen če
pošljete čivk (tvit) napačnemu naslovniku.
Z izgovorom ali dvema, lahko pa tudi brez.

Sašo Hočevar

KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
– december 2020 –
Od 20. 11. do 15. 12. med delovnim časom knjižnice:
KNJIGA ZA NASMEH – zbiranje knjig za socialno ogrožene
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
2. 12. ob 18. uri: Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA – RK GORENJE VELENJE
Športni center Ribnica
3. 12. med delovnim časom knjižnice: TA VESELI DAN KULTURE
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
4. 12. ob 17. uri: PRIŽIG LUČK
Ribniški grad
5. 12. ob 18. uri: Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA – RD LL GROSIST SLOVAN
Športni center Ribnica
12. 12. ob 10. uri: OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA samo za abonente: LEDENKA
(izvedba KUD Vrbje). Izvedba bo samo v primeru, če bodo vladni ukrepi to
dovoljevali.
TVD Partizan
12. 12. ob 19. uri: GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA ODRASLE samo za abonente: PRAH
(izvedba KUD Visoko). Izvedba bo samo v primeru, če bodo vladni ukrepi to
dovoljevali.
TVD Partizan
25. 12. ob 18. uri: 21. BOŽIČNI POHOD NA GRMADO (v primeru prepovedi prireditev
dogodek odpade)
Osnovna šola na Velikih Poljanah (zborno mesto in prijava), odhod ob 18.30
31. 12. ob 11. uri: OTROŠKO SILVESTROVANJE
Ribniški grad
31. 12. ob 21. uri: SILVESTROVANJE
Ribniški grad
Glede izvedbe dogodkov (če bi vladni ukrepi to prepovedali) spremljajte javna občila ter
spletne strani in družabna omrežja organizatorjev.
Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. Podatke za mesec oktober pošljite na
mihelic.zdenka@gmail.com.
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Polovica mandata in predpraznični čas

Leto 2020, ki se počasi poslavlja, bo
pri vseh nas ostalo za vedno v spominu, čeprav bi ga najraje v isti sapi čim
prej pozabili. Koronavirus je dodobra
spremenil naše življenje ter dosedanje
navade in ustaljen ritem obrnil na glavo. Prilagoditi smo se morali na povsem drugačno življenje, kot smo ga
bili vajeni še v lanskem letu in tudi na
začetku letošnjega. Bilo je zahtevno
leto, z veliko odrekanja in prilagajanja.
Pa vendar ocenjujem, da nam je šlo v
teh razmerah zelo dobro, ker smo znali
stopiti skupaj in si medsebojno pomagati. To je ena bolj redkih svetlih točk
tega obdobja sprememb in omejitev.
V tem mesecu, natančneje 18. 11.
2020, je minilo dve leti, odkar ste me
Ribničanke in Ribničani suvereno, s
skoraj 74 %, izvolili za novega župana
naše občine. Svoj mandat sem skupaj
s svetnicami in svetniki uradno nastopil na seji občinskega sveta mesec dni
kasneje. Ko se ozrem nazaj in ocenjujem prehojeno pot, sem sam pri sebi
kar zadovoljen. Ni bilo lahko, saj se
je bilo treba nemudoma soočiti s kar
nekaj izzivi in rešiti kar nekaj odprtih
vprašanj. Tudi po dveh letih je še vedno tako; vsak dan prinese nove izzive, vsak dan je treba sprejemati nove
odločitve in reševati problematiko na
številnih področjih, ki so pomembna
za vas, dragi občanke in občani, in za
razvoj občine. Dodatno pa je letošnje
leto otežila še epidemija, ki je za vse
nas poseben izziv.

A kljub vsemu sem si v tem času skupaj z ekipo prizadeval, da naredimo, kar
je največ možno za naše skupno dobro,
za dobrobit vseh vas. Bilo je izvedenih
kar nekaj uspešnih projektov, na primer
na področjih okolja in prostora, gospodarstva, kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, športa in kulture. Poskrbeli smo
za vse generacije, tako za naše nekoliko
starejše občanke in občane kot za našo
mladino. Seveda pa je na vseh področjih še ogromno prostora za napredek,
kar pomeni, da idej za napredek še ni
zmanjkalo in da nas tudi v prihodnje
čakajo novi podvigi in večno stremljenje k doseganju višjih ciljev. Medtem ko
zaključujemo z nekaterimi projekti, pa
se hkrati že oziramo v prihodnost in ne
glede na trenutno situacijo pripravljamo
projekte, ki bodo poskrbeli za naš skupni boljši jutri. V prihodnjem letu bo treba pogled usmeriti še naprej in pripraviti
dolgoročno strategijo, ki bo podlaga in
usmeritev za dolgoročni napredek naše
občine.
Ker smo v predprazničnem času, saj je
pred nami še zadnji mesec v tem letu,
naj bo nekaj besed namenjenih še prazničnemu obdobju in pripravam na Praznično Ribnico. Seveda smo že takoj po
zaključenem lanskoletnem čudovitem
decembru kovali ideje za nadgradnjo
projekta, vendar bo treba v luči omejitvenih ukrepov letos program in aktivnosti prilagoditi trenutnim razmeram in
stanju epidemije. Lani smo skupaj prižigali lučke, se družili in videvali v našem
okrašenem gradu ter na drsališču in z
množičnim silvestrovanjem skupaj zaključili leto. Letos pa smo zaradi razmer
v državi glede prireditev in dogajanja
Praznične Ribnice še v negotovosti. Seveda upamo, da se bo epidemiološka
slika toliko izboljšala, da ukrepi ne bodo
več tako ostri in bo mogoče vsaj delno
doživeti praznični utrip. Sodelavke in sodelavci, ki so odgovorni za celoten projekt, skrbno načrtujejo letošnji program
Praznične Ribnice in prepričan sem, da
bodo naredili vse, kar bo v danih razmerah mogoče, da bomo tudi letos lahko
začutili veseli december. Tudi če razmere ne bodo dovoljevale druženja, se
bodo 4. 12. v gradu prižgale tisočere luči,

ki vam bodo tudi v teh razmerah omogočile doživetje čarobnosti praznikov in
polepšale večerni sprehod skozi grad.
Seveda si vsi skupaj želimo božično-novoletnega koncerta ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter tudi silvestrovanja
– še vedno tudi mi upamo, da bo vendarle mogoče vsaj delno izpeljati tudi to.
Verjamem, da nas kmalu čakajo lepši
dnevi in da prihaja čas, ko bomo nadoknadili vse, kar je bilo zamujenega
v letošnjem letu. Medtem pa si boste
lahko lepote iz naše neposredne okolice ogledali na priloženem koledarju, ki
vam ga podarjam tudi letos in v katerem
so izjemne fotografije naše prečudovite
Ribnice.
Dragi Ribničanke in Ribničani, po pretekli prvi polovici mojega mandata se
vam iskreno zahvaljujem za vaše zaupanje in za vso podporo, ki mi jo izkazujete in s tem potrjujete, da smo skupaj
na pravi poti. Tako kot sem že v uvodu
dejal, velikokrat ni lahko, vendar je zadovoljstvo vas občanov tisto, kar šteje
in kar daje novo energijo in nov zagon
za nadaljnje delo in nove podvige. Ob
tej priložnosti se iskreno zahvaljujem za
konstruktivnost in podporo občinskim
svetnicam in svetnikom ter vsem članom odborov, saj vsi zastavljeni projekti
ne bi bili izvedeni brez vašega soglasja
in podpore. Prav tako velja zahvala tudi
vsem direktorjem javnih podjetij in zavodov, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih
ustanov in vsem zaposlenim na teh področjih, ki vsak s svojim delom prispevate k mozaiku graditve boljše in lepše
Ribnice. Posebna zahvala pa gre seveda
celotni občinski upravi, ki s svojim predanim delom omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Skupaj in drug z drugim
zmoremo dosegati najvišje cilje in graditi občino po meri občanov.
Spoštovani občanke in občani, pred
nami so prazniki, zato vam želim prijetno preživljanje decembrskih dni, vesel
božič in vse dobro v letu 2021.

Samo Pogorelc,
vaš župan

občinska uprava
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Prva seja Občinskega sveta Občine Ribnica v obliki
videokonference
V četrtek, 12. 11. 2020, je potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine
Ribnica, ki je bila zaradi predpisanih omejitev tokrat prvič sklicana v obliki videokonference. V tej obliki so potekale tudi vse seje delovnih teles občinskega
sveta, ki so se odvijale v tednu pred sejo.
Seja je bila kljub spremenjenemu načinu
dela obsežna, saj je bilo na njej obravnavanih kar petnajst točk dnevnega reda, med
katerimi so bili tudi pomembni strateški dokumenti, ki bodo vplivali na delo v občinski
upravi in na izvedbo investicij v celotni občini. Sejo so svetnice in svetniki začeli z obravnavo rebalansa proračuna za leto 2020, pri
katerem so se spremenile vrednosti na posameznih proračunskih postavkah, sama
višina pa se v primerjavi s trenutno veljavnim
proračunom z rebalansom ne spreminja bistveno, saj višina celotnih načrtovanih prihodkov ostaja v višini 11,5 mio evrov. Z rebalansom se usklajujejo višine na posameznih
proračunskih postavkah glede na predvideno dejansko porabo do konca leta. Višina
investicijskih odhodkov se ne spreminja in
ostaja na ravni 5,8 mio evrov, kar predstavlja 45-odstotni delež v celotnih odhodkih.
V investicijskem delu sta na zdravstvenem
področju spremenjeni investiciji, in sicer se
namesto predvidenih sredstev za izgradnjo
nadstrešnice zagotovijo sredstva za nakup
reševalnega vozila, ki bo sofinanciran tudi s
strani Ministrstva za zdravje. Na infrastrukturnem področju se glede na sprejeti proračun
za 75 tisoč evrov povečujejo sredstva, namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, in za 90 tisoč evrov zmanjšujejo sredstva za izvedbo investicije meteorne
kanalizacije v Lepovčah, saj bodo ta sredstva
porabljena v letu 2021. Na področju družbenih dejavnosti se v rebalansu zaradi manjše
vključenosti oseb v programe zmanjšuje
obseg sredstev za dejavnost vrtcev zunaj občine in za bivanje oseb v splošnih socialnih
zavodih. Pomemben dokument rebalansa
proračuna je tudi načrt razvojnih programov,
ki predstavlja strateški dokument, v katerem
so načrtovane investicije do leta 2023.

stojnosti občinskih organov ter način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev
v občini. Sprejem obeh dokumentov je bil
potreben zaradi uskladitve z obstoječo zakonodajo, saj sta bila tako Statut kot Poslovnik
v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo.
Oba dokumenta sta bila v drugi obravnavi sprejeta z nekaterimi spremembami in
amandmaji, ki so jih svetniki in svetnice predlagali v prvi obravnavi.

Na seji Občinskega sveta Občine Ribnica
sta bila sprejeta tudi temeljna akta Občine
Ribnice: Statut Občine Ribnica in Poslovnik
o delu občinskega sveta Občine Ribnica. Ta
dva dokumenta, ki ju sprejme Občinski svet
Občin Ribnica z dvotretjinsko večino vseh
članov, določata temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pri-

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju
sprejeli še lokacijsko preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev in sklep o ukinitvi statusa javnega
dobrega.

V nadaljevanju so svetniki v drugi obravnavi sprejeli tudi Odlok o ustanovitvi javnega
lekarniškega zavoda Lekarna Ribnica, ki so
ga v prvi obravnavi že obravnavali vsi trije
občinski sveti občin ustanoviteljic javnega
zavoda. S sprejemom tega dokumenta so se
uskladile nekatere določbe, ki so bile neskladne z zakonodajo, ter natančneje določila
razmerja občin ustanoviteljic.
V seji Občinskega sveta Občine Ribnica
sta bila sprejeta tudi sprememba Pravilnika
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter Sklep o določitvi novih
cen najemnin ter uporabnin prostorov v lasti
občine Ribnica, ki začne veljati 1. 1. 2021.
Na infrastrukturnem področju je bil sprejet
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica, ki
predstavlja strateški dokument na področju
opremljanja aglomeracij z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami.
Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode obravnava opremljanje vseh štirinajstih, še neopremljenih
ali delno opremljenih aglomeracij v občini
Ribnica, ki jih je Občina Ribnica zakonodajno
obvezana opremiti z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Občinski svet je podal pozitivno mnenje
k imenovanju Andreje Modic za ravnateljico

Konferenčna seja OS

Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
in imenoval člane v Svet Območne enote izpostave JSKD Ribnica ter imenoval predstavnika Občine Ribnica v Razvojni svet regije JV
Slovenija.
K točkam dnevnega reda je župan uvrstil
tudi točko Poročilo župana, ki bo odslej stalna točka Občinskega sveta Občine Ribnica.
Pri tej točki je župan svetnike seznanil s trenutnimi aktivnostmi, ki potekajo v občinski
upravi na splošnem področju in na področju
investicij v občini.
Seja je potekala v zelo konstruktivnem
dialogu in vse točke dnevnega reda so bile
sprejete z absolutno večino glasov, veliko
točk je bilo sprejetih soglasno. Celotno gradivo k točkam dnevnega reda in vse obrazložitve si lahko podrobneje preberete na spletni strani Občine Ribnica na naslovu: https://
www.ribnica.si/, kjer so objavljena tudi vsa
gradiva v javni obravnavi.
Spremenjene okoliščine terjajo velike napore in številne spremembe v načinu delovanja ter iskanje novih poti in možnosti, da
kljub razmeram v državi delo poteka nemoteno in se odvijajo vse načrtovane aktivnosti. Zato se ob tej priložnosti vsem občinskim
svetnicam in svetnikom zahvaljujem za konstruktivno delovanje, hitro prilagajanje in
sodelovanje tudi v drugačnem načinu dela.
Glede na trenutne razmere in epidemiološko
situacijo v državi bodo tovrstne oblike sklicev sej vsaj v bližnji prihodnosti edina možna alternativa in na ta način se bo Občinski
svet Občine Ribnica še sestajal, prvič najbrž
že v mesecu decembru, ko se predvideva
naslednja seja.
Helena Mate,
direktorica občinske uprave

6

aktualno

REŠETO NOVEMBER 2020

Jure Ilc, predsednik RŠK
V RŠK kljub epidemiji ambiciozni načrti
Ribniški študentski klub je eden vidnejših akterjev na področju družabnega,
kulturnega in športnega življenja mladih, ki živijo v občinah Sodražica, Loški
Potok in Ribnica. Zanimalo me je predvsem dosedanje delovanje kluba v letu
2020, ki ga je močno zaznamovala epidemija, in s katerimi težavami se člani
kluba soočajo. O tem je spregovoril Jure Ilc, ki je bil predsednik Ribniškega študentskega kluba zadnji dve leti in so njemu in njegovi ekipi člani kluba prav v
času nastajanja tega prispevka zaupali nov predsedniški mandat.

Jure Ilc, predsednik RŠK

Najprej ti izrekam čestitke ob nastopu novega dvoletnega mandata predsednika Ribniškega študentskega
kluba. Zakaj si se odločil za ponovno
kandidaturo?
Za vnovično kandidaturo sem se odločil
s soglasjem (sedaj že nekdanjega) upravnega odbora, in sicer v želji po zaključku
nekaterih še odprtih projektov. Glavna
agenda našega dvoletnega mandata bo
tako dokončanje obnove prostorov kluba
ter priprava in oddaja zaključne dokumentacije v povezavi z razpisom LAS, na
katerem smo pred leti uspešno kandidirali.
Priznam, da sem v preteklem mandatu
pridobil resnično veliko znanja in sem za
to priložnost resnično hvaležen.
Že pred prevzemom krmila društva sem
bil aktiven v upravnem odboru in sem delovanje kluba resnično dodobra spoznal,
tako v operativnem kot administrativno-pravnem smislu. Ribniški študentski klub
je član Zveze študentskih klubov Slovenije
in je prepoznan kot legitimna študentska
organizacija lokalne skupnosti. Prav slednje Ribniški študentski klub zavezuje k
doseganju več kriterijev (od doseganja
zadostnega števila članstva, ustrezne
medijske pojavnosti, zagotavljanja demokratičnosti delovanja in transparentnosti
poslovanja društva, izvedbe dogodkov
z izobraževalnimi, socialnimi in drugimi
marginaliziranimi vsebinami ipd.). Kriteriji
se preverjajo letno. Njihovo delovanje je
torej v določeni meri usmerjano s strani
krovnih organizacij, ki bdijo nad izpolnjevanjem omenjenih kriterijev. Ugotovljene
nepravilnosti se lahko tudi sankcionirajo.
Biti predsednik študentskega kluba tako
zahteva zelo veliko predanosti, lahko bi
rekel tudi osebne zrelosti, predvsem pa
dobro seznanjenost s posebnostmi slovenskega študentskega organiziranja.

Kakšne načrte imate za Ribniški študentski klub v novem predsedniškem
mandatu? Katere aktivnosti ste letos
že izvedli poleg odmevnega poletnega koncerta Žige Bižala na Bistrici?
Kot omenjeno, se v Ribniškem študentskem klubu pospešeno ukvarjamo z obnovo prostorov, ki jih bomo izvedli s sredstvi,
pridobljenimi na razpisu LAS. Omenjen razpis nam je torej omogočil, da bomo z nepovratnimi sredstvi, pridobljenimi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva
za gospodarstvo, financirali obnovo naših
novih klubskih prostorov.
Ker pa obnova in nakup nove opreme za
klub predstavlja zajeten finančni zalogaj,
se je program kluba v zadnjih letih nekoliko okrnil. Trudili smo se izvajati dogodke v
manjšem merilu, a še vedno z raznovrstno
in zanimivo vsebino. V dolgoletni tradiciji
kluba (klub deluje neprekinjeno že 24 let)
se je oblikovalo veliko število zanimivih in
tradicionalnih projektov, če omenim samo
Alternativo, Kulturno Ropotarnico, Sejem
pri študentih, publikacijo SKUP ipd.
Ob tem naboru je potrebno zavedanje, da
klub nima dovolj finančnih sredstev in, kar
je po mojem mnenju celo bolj pomembno,
študentov aktivistov, ki bi imeli znanje in
interes izvesti vse navedene tradicionalne
dogodke. Če kot primer navedem izdajanje
publikacije SKUP, le-te ne moremo izdati
brez študentov novinarstva, slavistike, ilustratorjev, oblikovalcev ipd. v naših vrstah.
Podobno velja tudi za ostale dogodke, kjer

Projekcija prenovljenih klubskih prostorov

mora biti želja po izvedbi pristna. Generacije se spreminjajo in kot predsedniku
kluba se mi zdi prav, da klub prisluhne željam članov in se odloča za tiste projekte,
katerih izvedba je mogoča. Kljub omenjenim težavam pa v Ribniškem študentskem
klubu ostajamo zvest ideji, da naši projekti
niso omejeni zgolj na ponujanje razvedrilnih vsebin, temveč nosimo tudi določeno
odgovornost v odnosu do svojega okolja.
Glede projektov sedaj že iztekajočega
leta bi izpostavil izpeljavo prve ribniške Informative, kjer smo študenti dijakom predstavili naše študijske izkušnje na izbranih
fakultetah in tako ribniškim dijakom olajšali odločitev glede vpisa na fakulteto. Tu je
tudi izpostavljen poletni koncert Žige Bižala na Bistrici, ki nam je resnično zelo lepo
uspel. Preostalo leto je tudi naše (ne)delovanje zaznamovala epidemija. Kot družba
doživljamo čas brez primere. Vendar ne
dvomim, da bomo po koncu tega nenavadnega obdobja v klubu ponovno našli nov
zagon za nadaljnje delo in nove projekte.

S katerimi težavami ste se srečevali
že pred pojavom epidemije?
Težave ali bolje rečeno izzivi so bili in vedno bodo del vsakega dejavnega društva.
Izzivi se pojavljajo pri usklajevanju mnenj
tako glede izbire projektov kot glede operativnih rešitev pri izvedbah posameznih projektov. Predvsem gre za izziv usklajevanja
mnenj v širši ekipi aktivistov. Slednjo sestavlja približno 20 študentov in dijakov. Moja

aktualno

REŠETO NOVEMBER 2020

naloga kot predsednik društva seveda je,
da spodbujam razpravo in da zagotavljam
izmenjavo različnih mnenj. Vsak aktivist
ima svoj pogled in svojo rešitev za probleme, s katerimi se kot društvo soočamo. Pomembno torej je, da v klubu prihajamo do
skupnega konsenza, in sicer na način, da
se ne glede na njihovo mnenje vsak aktivist
počuti slišanega in da vidi v svojem delovanju tudi smisel. Poleg notranjih so tu tudi
zunanji izzivi, ki se pojavljajo v odnosu do
uradnih institucij in siceršnje javnosti. Tu
imam v mislih pridobivanje različnih dovoljenj, naslavljanje prošenj ipd. Pozitivno me
preseneča, da se pri slednjih stanje celo
nekoliko izboljšuje, saj čedalje več ljudi
prepoznava našo odgovornost v odnosu do
lokalnega okolja.

V kakšnem položaju ste se znašli
študenti ob sprejetju ukrepov proti
bolezni COVID-19 (stanovanjska problematika, študentsko delo, študij na
daljavo)?
Tudi študenti smo se zaradi epidemije znašli v res težkem položaju. Pri tem
bi izpostavil upad dohodkov študentov,
problematiko bivanjskega prostora za
študente in upad kakovosti študija s študijem na daljavo.
Izpad študentskega dela v marcu je
znašal za več kot dve tretjini. Podatki za
drugi val epidemije še niso znani, a gotovo niso spodbudni. Zaradi pandemije so
se razmere na trgu dela zelo poslabšale,
tako za iskalce prve zaposlitve kot za iskalce začasnih oblik zaposlitve. Študentsko delo za mnoge študente predstavlja
prvo delovno izkušnjo in vstop na trg
dela. Mnogi študenti si s študentskim delom zagotavljajo dostojno bivanje v kraju
študija in osamosvojitev. Študenti so trenutno primorani bivati v svojih domačih
okoljih, kar privede do naslednje težave.
Mnogo študentov namreč ne živi doma v
ustreznih bivanjskih razmerah, ki bi zagotavljale dovolj prostora za umik in mir, ki
je potreben za resen študij. Prav tako študente že od samega začetka študijskega
leta spremlja negotovost glede selitve v
svoja študijska središča. Kot kaže, so se
tisti, ki so se odločili za zasebni najem,
nekoliko opekli, saj morajo sedaj plačevati najemnino, četudi študij poteka v celoti
na daljavo. Glede študentov višjih letnikov, ki poskušajo vstopati na trg dela, so
se razmere, kot rečeno, močno zaostrile.
V obstoječih razmerah se diplomanti še
težje osamosvojijo, saj tudi v primeru, da
so zaposleni, v trenutnih razmerah skoraj
ni mogoče realizirati novega nakupa ali
najeti stanovanja.
Zadnji, vendar nič manj težavni položaj
je nastal zaradi študija na daljavo. Če se
prva dejavnika nekoliko razlikujeta glede na poseben socioekonomski položaj
vsakega izmed študentov, pa se ta dejavnik dotika vsakega izmed nas. Študij

na daljavo je bil sprva pozdravljen kot
nova, pozitivna izkušnja. Vendar pa tovrstna oblika študija ne more nadomestiti
študija v živo. Upad kakovosti študija na
daljavo je neizpodbiten. Seveda prihaja
do razlik med fakultetami, saj se tudi študijski procesi med njimi zelo razlikujejo.
Tudi v študentskem klubu smo se nedavno pogovarjali glede naših izkušenj s
študijem na daljavo. Med aktivisti imamo
nekaj kar študentov farmacije, kemije, fizike, ki jim vse laboratorijske in eksperimentalne vaje potekajo na daljavo. Sam
študiram dentalno medicino in fakulteta
v času epidemije ne more zagotoviti dela
v vajalnicah ipd. Kakovost študija torej po
naših izkušnjah upada. Ne smemo zanemariti tudi socialnega vidika fakultete, ki
je zelo pomembna za razvijanje prijateljstev ter soočenje mnenj in stališč.
Katere težave so po vašem mnenju
najhujše in kako jih študenti rešujejo?
Menim, da je epidemija študente najhuje prizadela s tem, da je mnogo študentov ostalo brez dohodkov. Razmere
na trgu dela so se dodatno zaostrile. Stanovanjska problematika je postala še bolj
poglobljena. Z navedenimi težavami smo
se morali, tako kot večina drugih delov
družbe, soočiti sami. Reševanje navedenih težav je bilo tako na nas samih. Sam
menim, da se do sedaj še nikoli niso tako
jasno pokazale razlike med nami. Študenti, ki prihajajo iz urejenih in ekonomsko priskrbljenih okolij, bodo to obdobje
epidemije prebrodili lažje in jim bodo
obstoječe razmere najverjetneje ostale v
spominu le kot neprijetne. Medtem pa bo
drugim, ki ne delijo sreče prvih, lahko to
obdobje epidemije pustilo hujše psihološke posledice v prihodnosti.
Ali se lahko študenti tudi v Ribnici
kam obrnejo na pomoč?
V Ribnici posebnih točk za študente v
stiskah ni oziroma o njih nismo bili obveščeni. Kolikor sem seznanjen, v zvezi
s tem poteka veliko število delavnic na
različnih univerzah, ki naj bi študentom
pomagale pri obvladovanju stresa, koncentracije in skrbi za zdravje. Bralcem,
študentom predlagam, da si ogledajo
matične strani fakultet ali univerz, kjer
bodo zasledili številne brezplačne delavnice z omenjenimi aktivnostmi. V primeru
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hujših stisk pa predlagam, da stopite v
stik z drugimi ustreznimi institucijami, ki
vam bodo lahko nudile strokovno pomoč.
Ali mislite, da bi lahko katera od
institucij bolj pomagala študentom v
stiski?
Menim, da je epidemija razkrila druge,
širše težave družbe v odnosu do mladih.
Te se kažejo v nezadostni štipendijski
politiki, neustrezni politiki zaposlovanja
mladih, še posebej mladih izobraženih
kadrov, in neustrezni stanovanjski politiki. Številna področja do sedaj niso bila
najbolje urejena, gospodarska kriza, ki bo
po zdravstveni krizi najverjetneje sledila,
pa bo njihovo ureditev še dodatno otežila. Za današnjo stisko mladih so torej
posredno odgovorne institucije, ki so področje mladinskih politik dolgo zanemarjale. Menim, da so tu odgovorne institucije tako na nacionalni kot na lokalni ravni.
Ker se na področju mladinskih politik
dolga leta ni nič premaknilo, smo se sedaj znašli v nezavidljivih razmerah. Verjetno bi danes marsikateri ribniški študent
občutil manjšo stisko, če bi že prejemal
občinsko štipendijo, če bi že imel zagotovljeno prakso in zaposlitev v ribniških
podjetjih ali upravi, če bi že imel ali pa bi
si lahko realno obetal rešitev svojega stanovanjskega vprašanja ipd.
Kaj bi dodali kot popotnico brucem,
glede na to, v kakšno študijsko leto so
zakorakali?
Letošnja generacija brucev je v študijsko leto zakorakala kar prek spleta.
Nasvet, ki bi ga delil, je, da naj se učijo
sproti, saj je učenje na daljavo bolj naporno. Svetujem jim tudi, naj si vzamejo
čas zase in poskrbijo za svoje zdravje. Tisti pravi študij z druženjem bo sledil po
končani epidemiji. Sam gledam na študij
kot na zares lepo obdobje, ko prihajamo
do novih osebnih ugotovitev in spoznanj.
Izkoristite ta enkratni čas v življenju!
Vse, ki zanima delovanje Ribniškega
študentskega kluba, tudi vabim, da nas
in naše dogodke spremljate na socialnih
omrežjih ter se tudi včlanite v klub, če
tega še niste storili.
Tina Zajc Zver
Foto: arhiv RŠK
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Črt Mate, grafični oblikovalec
Žive barve in stilizirana poteza
Črt Mate je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje diplomiral iz vizualnih komunikacij, smer Grafično oblikovanje, kjer trenutno končuje tudi magistrski študij. Sodeloval je na več skupinskih razstavah, preteklo leto
je prejel tudi priznanje za odlično slovensko oblikovanje za črkovno vrsto na 9.
bienalu slovenskega oblikovanja Brumen. Živi in dela v Ljubljani.

Črt Mate, foto Asiana Jurca Avci

Uvod je preprosto prepis uvoda z razstave v Rokodelskem centru Ribnica, saj
je skupek osnovnih informacij o Črtu Matetu, ki tam razstavlja v sklopu projekta
#zadnji bus, s katerim želijo predstaviti
mlade ribniške ustvarjalce. Razstava ni
bila uradno odprta zaradi virusa, lahko
si jo ogledate na spletu, nekaj stvaritev
pa objavljamo tudi v tem prispevku.
S Črtom Matetom sva se pogovarjala
na varni razdalji približno 60 kilometrov,
v varnem zavetju računalniških binarnih zapisov. Ker sva govorila iz ekrana
v ekran v nedeljo zjutraj, me je najprej
zanimalo, kako sicer mladi umetnik preživlja nedeljska jutra. Pravi, da rad čim
prej vstane in se po skodelici kave odpravi na zrak in med ljudi. V teh časih
pač ostaja doma in ustvarja.
Črt je že od vedno rad risal in po končani Srednji grafični šoli se je vpisal na
dodiplomski študij oblikovanja vizual-

nih komunikacij, iz česar piše tudi magistrsko nalogo. Ta smer študija se mu
zdi, kot pravi, kompromis med tem, da
je umetnik, in tem, da je tudi zaposljiv.
»Čeprav tudi oblikovalci niso najbolj zaposljivi,« doda v smehu. Pogosto deluje
na raznih projektih, trenutno pravi, da
pomaga v arhitekturnem biroju, kjer se
ukvarjajo pretežno z notranjo opremo.
Razstavljal je na več skupinskih razstavah, ki jih je organizirala fakulteta.
Šlo je predvsem za vidnejše rešitve, ki
so nastajale med študijskim procesom.
Črt ustvarja tako digitalno kot analogno.
»Ta poklic je tak, da večino časa delam
z računalnikom. Za oddih od ekrana se
včasih lotim stvari tudi ‘peš’. To pomeni,
da tudi rišem in slikam na roke – peš.«
Slika tudi akrilne slike na lesene vezane plošče in za te slike pravi, da so še
najbolj materialne in originalne. »Večina
mojih izdelkov živi kot ‘printi’ ali datoteke
na računalniku.«
Lovimo zadnji »bus« domov
V sklopu projekta Kreativni laboratorij, ki ga letos vodi Katja Žagar in ga v

celoti financira Občina Ribnica, so k sodelovanju povabili Črta kot oblikovalca
celostne podobe Kreativnega laboratorija. On je oblikoval vse promocijske
vsebine za Kreativni laboratorij (tečaj
3D-modeliranja in delavnice robotike),
hkrati je razvil logotip Kreativni laboratorij in zasnoval grafično podobo
beležk, na katerih je grafika robotka
krošnjarja in jih bodo razdelili med
osnovnošolce.
»Glede na to, da je bil skozi celoten
projekt Kreativnega laboratorija Črt
zraven, smo se odločili, da mu damo
priložnost, da se tudi s svojo produkcijo predstavi pri nas. In tako se nam je
tudi porodila ideja o tem, da bi vsako
leto predstavili enega od mladih lokalnih ustvarjalcev,« pravi Katja Žagar.
Projekt so poimenovali #zadnjibus,
da bi poudarili navezanost na domači
kraj. Iskanje prevoza nazaj domov je
zagotovo skupna točka vseh, ki so šli v
svet po znanje, pa naj bo to v Kočevje,
Novo mesto, Ljubljano, Maribor ... Čeprav se oblike prevoznih sredstev spreminjajo, ostaja za Ribnico še vedno
avtobus tisti, ki pelje po ustaljenem
voznem redu, in če organizacija drugih
načinov prevoza odpove, vedno vemo,
kdaj pelje zadnji avtobus v smeri proti
domu.
Na zadnjem busu, na prvem
sedežu
Črt se na razstavi predstavlja s svojimi slikami, animacijami in drugimi deli,
ki so celostni pregled njegovega ustvarjanja do danes. »Občutek je odličen in
bil sem zelo vesel povabila. Veselim se
pa tudi prihodnjih razstav mladih ribniških ustvarjalcev.« Nekaj možnih razstavljavcev je Črt že predlagal organizatorjem, a kaj več ni povedal, le to, da
je tam zunaj še precej dobrih ribniških
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umetnikov. Pravi, da smo Ribničani zelo učinkoviti in da veliko produciramo, le da ni bilo prave platforme za predstavitev
mlajših umetnikov, ki se šele uveljavljajo.
Večkrat se v Črtovih delih pojavljajo mačke. Nekatere opazimo takoj, druge so bolj skrite. »Nisem obseden z njimi, sicer
jih imam rad, predvsem se mi zdijo fine za narisati in ni zares
globljega pomena v ozadju. So samo hvaležne za narisati na
način, da premorejo veliko karakterja.«
Razstavljena je tudi nova črkovna vrsta, nov font, ki jo je Črt
oblikoval in zanjo prejel nagrado na lanskem bienalu slovenskega oblikovanja Brumen za odlično slovensko oblikovanje v
variabilni črkovni vrsti.

Avtoportret

Oblikovalka Mateja Goršič o delu s Črtom Matetom

Spremembe uveljavljenih
simbolov
Glede na Črtov izraziti stil oblikovanja me je zanimalo, kako
vidi ribniški grb in ali bi ga preoblikoval po svoje. Pravi, da
ga ne bi prav spreminjal, »mogoče bi ga samo filigransko popravil za tisk, za splet in za različne aplikacije, da bi izgledal
bolje v vseh možnih okoljih. To je vse. Izgled bi pa absolutno
ostal tak, kot je, ker je to močan simbol s tradicijo.«
Otvoritev, ki je ni bilo
Prav posebej ni treba omenjati, zakaj do otvoritve razstave
ni prišlo, zato sem Črta vprašal, kaj bi povedal na otvoritvi:
»Javni nastopi mi niso prav blizu, zato bi na otvoritvi verjetno
stal nekje ob robu, se pogovarjal z ljudmi in se jim zahvalil za
ogled. Na otvoritvah mi je najbolj všeč to, da preverim, katera
moja dela delujejo pri ljudeh.«
Sašo Hočevar
Foto: Mitja Ilc

Črt Mate … Prvič sem se z njegovim ustvarjanjem srečala
pred desetimi leti, ko sem za ribniško osnovno šolo oblikovala posebno izdajo Krošnje, ki je izšla ob 200-letnici prihoda
Franceta Prešerna v Ribnico. Polna je bila ilustracij takratnih
učencev, ki so ustvarjali na to temo. Takoj so me navdušile in
prevzele prav Črtove grafike. Zanimivi obrazki, ki prestrašeno
»buljijo« v tablice, so pristali na naslovnici in razstavi. Njegov
podpis je že takrat deloval kot pravi mali logotip.
Drugič sva dobesedno trčila skupaj pred dvema letoma na
pobudo kustosinje ribniškega muzeja Marine Gradišnik, da
bi skupaj oblikovala razstavo Konec je vélike vojne. Zaradi
časovnice sva si delo razdelila tako, da je Črt prevzel grafiko
in panoje, sama pa postavitev razstave in tiskovine. Ponovno
me je navdušil, tokrat predvsem s svojim pristopom. Izziva se
je lotil prizadevno in premišljeno, zato je nastala tudi domišljena celostna grafična podoba.
Vse to je moč zaslediti tudi na njegovi samostojni razstavi
#zadnjibus v Rokodelskem centru Ribnica.
Povedno, dostopno, preprosto, prijetno, minimalistično,
barvito, duhovito … začinjeno s kančkom humorja. Le od kod?
Čestitke, Črt!

Mateja Goršič

Razstava Konec je velike vojne. Na levem panoju je Črtov praded, na
desnem pa Matejin ded. Arhiv Muzeja Ribnica, foto Marko Burger.
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Primož Tanko
>> Natančno to je biti zdomar,
razumeti moraš neizrečena pravila,
požreti slino,
kjerkoli si. <<
Vračam se iz gozda z obarvanimi rokami (Simona Škrabec)
Ravno deset let je tega, nekaj mesecev gor ali dol, ko me je
poklical vodja Galerije Miklova hiša Stane Kljun. Pripravljal je
razstavo z naslovom Ekspatrioti, torej razstavo del ustvarjalcev, ki izvirajo iz širšega ribniškega prostora, vendar v njem
ne ustvarjajo, se pa se vseeno na nek način počutijo pripadni,
morda družinsko, morda duhovno ali pa vsakega po malo.
Predlagal mi je, naj pripravim nekaj uvodnih besed, ki bodo
povezale, pojasnile kriterij izbora in zaznamovale skupni imenovalec sodelujočih ustvarjalcev. Imel sem dovolj časa, kup
idej, kaj napisati in povedati o razmerah za ustvarjanje, sooblikovanje sveta, a nazadnje sem iskal način, kako ubesediti
občutek. Občutek pripadnosti, občutek spomina na otroštvo
in mladost, občutek, da nekam sodimo in smo del nečesa,
skupnosti, ter da pripadamo brez razloga in obveze.
Letos na začetku poletja me je sredi dela poklicala sodelavka z drugega arhivskega sektorja in me povprašala, kdaj se
vozim na delo. Pojasnila mi je, da ima na Erasmus praksi dekle, ki v času izmenjave živi v Ribnici, sicer pa študira zgodovino in se za diplomo ukvarja s slovensko osamosvojitvijo. Ko
mi je omenila, da prihaja iz Barcelone, mi je nekje v zadnjem
kotičku možganov kliknilo, da sem nedoločno dolgo nazaj
(sem preveril, februarja 2019) poslušal intervju študentke
zgodovine iz Katalonije, ki je v slovenščini govorila o referendumu za katalonsko neodvisnost, o stanju v katalonski družbi
in o razmerah v družbi. No, sodelavka mi je povedala, da gre
za isto dekle, da ji je ime Helena in da načrtuje popoldansko
kavo, da se srečamo v živo. To je bilo že po koncu prvega vala
epidemije in prav dober občutek je bil sedeti na soncu in piti
črno kavo. Kakorkoli že, popoldanska kava se je spremenila v
sorazmerno redno sovozaštvo v Ljubljano, ki je nekatera jutra
spremenilo v zame pravo uro spoznavanja katalonske narave
in še bolj družbe, delovanja oblasti ter razmerja med Katalonijo in Španijo. In v drugo smer, o počasnih spremembah v
Sloveniji, primerjavah slovenskega osamosvojitvenega procesa s katalonskim in ugotavljanju, zakaj je stanje v katalonski
družbi, pa tudi v slovenski, takšno, kot je. Veliko mi je pripovedovala o organizaciji protestov za katalonsko neodvisnost,
razmisleku, katere dogodke in situacije izpostavljajo, ter kako
se posamezniki vključujejo v delovanje družbe. Aktivno. Z izražanjem mnenja. Z glasno podporo dobrim idejam in jasnim

nasprotovanjem slabim. In s pripadnostjo, pogosto le za to,
da je glas skupine pomemben in ima družbeno težo. In še ena
tema je zaznamovala najino druženje. Medvedi. Kje so, kako
živimo z njimi in kako se s problemi spopadamo pri nas in
kako v Kataloniji.
Poletje je minilo, Erasmus praksa se je končala in začela se
je čudna jesen. Potem pa mi je slaba dva tedna nazaj na telefonu napisala, da je njena mama izdala knjigo v slovenščini in
da misli, da bi mi bila všeč. Priskrbel sem si knjigo iz knjižnice
in se je kaj kmalu lotil. Knjiga ima naslov Vračam se iz gozda
z obarvanimi rokami in nad naslovom borovničevo vijolično
zapisano ime Simona Škrabec. Lotil sem se je sicer le pozno
zvečer, ko naraščaj zaspi in vsaj približno končamo službene obveznosti. Dojemanje knjige, ki hitro menjuje naslove in
zgodbe, je pravzaprav naporno. Če iščeš desetminutni preklop
med stresno budnostjo in nujnim spancem, je to bolj strel v
koleno. Zgodbe na dveh ali treh straneh so zgoščene, občutja globoka, in ko bereš, jih vedno postavljaš v kontekst. Ne
pustijo ti zaspati, dokler jih ne prežvečiš. Ko ugotoviš, da so
nekatere zgodbe od blizu, nekatere o poznanih in da nekatere
držijo prav za vse, pravzaprav ugotoviš, da je to knjiga o življenju, pripadanju in preverjanju. Preverjanju konceptov sveta,
ki ga živimo, preverjanju razumevanja zgodb ljudi, za katere
ne vemo, kaj jih žene, in pripadanju svojemu svetu. Življenju.
Morda nas zaznamuje ravno prostor. Med dve naravni pregradi ujeta dolina spreminja svet v zaprto celoto. Ponuja marsikaj, a vendar je iz te zaprtosti težko izskočiti. Ustvarjanje
duha. Najprej pomeni to umik iz fizičnega okolja v mentalno.
Ko prostor, tako fizični kot ustvarjalni, postane pretesen, ko
omejuje ambicije in ne ponuja več izziva, ga je treba zamenjati. Drugam, ven.
Kraj odraščanja je pomembnejši od rojstnega. Konec koncev, komu mar, če v mojih dokumentih piše kraj rojstva Ljubljana, če pa pripadam Ribnici, jo imam v svoji zavesti kot
prostor oblikovanja mojega mišljenja. Morda to ni najboljše,
pogosto se znajdem v okvirih Male in Velike gore. Pa ne, da ne
bi videl čeznjo, a vendar je nekatere stvari lažje narediti tako,
kot to želi (ali veli) tradicija. Odlično je, če lahko ali pa zmoremo stopiti stran in opazujemo dogajanje z razdalje. Pa vendar
pazimo, da ne bomo samo opazovalci, ampak tudi (so)ustvarjalci svoje prihodnosti.
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Delna omejitev gibanja ali »policijska ura«
Ker se velika večina slovenskega prebivalstva z Odlokom o začasni delni omejitvi
gibanja ljudi srečuje prvič v življenju, smo se za nekaj pojasnil obrnili na Policijsko
upravo (PU) Ljubljana. Uvedba tako imenovane policijske ure se je zgodila skoraj
čez noč, vsaj tako se je zdelo, zato nas je zanimalo, kako se je policija pripravila na
to in ali kakšen zakon že opisuje ta ukrep ali je bilo vse to sprejeto na novo. Odgovarja Tomaž Tomaževič, predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor
na PU Ljubljana, ki na koncu postreže še s številom kršitev. Podatki se nanašajo na
čas do 16. 11. 2020.
Sašo Hočevar
Foto: Policija
V uvodu naj pojasnimo, da je večina sprejetih ukrepov za zajezitev koronavirusa pomenila neko novost v globalnem pomenu.
Enako velja za Slovenijo, za slehernega državljana in tudi za organizacijo dela na Policiji.
Za slednjo je treba povedati, da je naš sistem naravnan tako, da
se lahko hitro prilagodimo vsem nastalim situacijam, predvsem ko
je treba nuditi pomoč ljudem. Enako velja tudi za področje zagotavljanja spoštovanja zakonodaje, kjer za nas uvajanje novih zakonskih predpisov ne pomeni veliko sprememb, saj vse naloge v večini
primerov opravljamo v okviru rednega dela, kot že do sedaj. Pri tem
smo okrepili tudi svoje aktivnosti, namenjene obveščanju notranje
javnosti, da se policisti seznanijo z novimi navodili in usmeritvami. Vzpostavljen poseben portal Novi koronavirus, kjer je na enem
mestu dostopno operativno in strateško gradivo z vseh področij
policijskega dela in postopkov ter tudi zdravja pri delu (higienska
priporočila in drugi organizacijski ukrepi), varnega dela z računalnikom od doma in spletne varnosti ter organizacije dela in poslovanja.
Razumemo, da vsaka novost zahteva tudi obveščanje javnosti.
Tudi del tega področja je prevzela policija. Vsekakor pa so za obveščanje javnosti še vedno pristojne institucije, ki odločajo o spremembah zakonodaje, v tem primeru Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje in drugi.
Kam po dodatne informacije
Že v prvih dneh epidemije so občani policijsko interventno številko 113 v naših operativno-komunikacijskih centrih dobesedno
zasuli s številnimi vprašanji o novem virusu, zato smo jih opozorili,
da je to številka za klice v sili in ni namenjena informacijam o koronavirusu. Zaradi zasedenosti telefonske številke policije 113 in telefonskih številk vseh drugih policijskih enot v državi ter v želji, da bi z
nasveti pomagali vsem, ki so se v tem obdobju pogosto obračali na
nas z vprašanji o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni covid-19, smo vzpostavili tudi posebno kontaktno telefonsko številko
01 514 70 01 in poseben elektronski naslov.
Odlok o delni omejitvi gibanja
Glede tako imenovane »policijske ure« pa je treba poudariti, da
je ta ukrep predpisan z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja
ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, sprejetega na podlagi Zakona o varovanju
zdravja. Policija je zgolj ena izmed institucij, ki v okviru svojega dela
nadzira spoštovanjetega odloka.
Ne gre za klasično »policijsko uro«, ki jo poznamo iz zgodovine,
kjer je bilo gibanje prepovedano. V tem primeru so za gibanje določene omejitve in ni povezano s policijo za zagotavljanje reda, ampak za omejevanje prenosa nalezljive bolezni. Že od prej ima policija sicer podobno pooblastilo v Zakonu o nalogah in pooblastilih

policije, ko policija lahko omeji gibanje na določenem prostoru za
zagotavljanje varnosti, kar pa seveda ni enako, saj gre za omejitev,
ki praviloma traja le krajši čas.
Dodatne pristojnosti
Ena od sprememb je, da je policija postala izvirno pristojna za
nadzor nad nekaterimi odločbami odlokov (nošenje mask, prehajanja občinskih meja, prepovedi združevanja, gibanja med 21. in
6. uro). Policija tako lahko sama izvaja prekrškovne postopke za
posamezne kršitve, ki smo jih omenili, kar pa ne predstavlja neke
novosti za samo delo policistov, saj so postopki enaki kot za ostale
kršitve, ki jih že sedaj izvajamo na podlagi Zakona o prekrških in
drugih predpisov.
Policija še vedno za vse tovrstne kršitve presoja po načelu sorazmernosti, možno je tudi izrekanje opozoril glede na stopnjo kršitev.
Globe, predpisane v razponu od 400 EUR do 4000 EUR za posameznika (policist v primeru povratništva lahko izreče tudi višjo globo
od najnižje predpisane, tak postopek pa izvede prekrškovni organ
posamezne policijske postaje).
Kot že omenjeno, policisti vse opisane naloge opravljajo v okviru
rednega dela. Policija nima neizmernega kadrovskega vira na terenu, z obstoječimi viri in morebitnimi nekaterimi dodatnimi vrstami
in kapacitetami tako opravljamo nadzor predvsem na občinskih
mejah in ostalih mestih, kjer se potencialno zbira več ljudi.
Odlok omogoča določene izjeme od pravila, kar zadeva prehajanje mej občine in gibanja po 21. uri. Vse opozarjamo, naj bodo te
izjeme dejanske izjeme, ne pa izgovori. Policisti lahko za to poleg
predpisanega obrazca zahtevajo dokazila (na primer, da se dejansko vozite v službo po 22. uri zvečer, pogodbo o zaposlitvi ali drug
dokument).
Policisti ljudi pozivamo k odgovornosti in se hkrati zahvaljujemo
vsem, ki spoštujejo navodila in ostajajo doma, da ne bi ogrožali
sebe in drugih.
Statistika kršitev
Do sedaj sta bili na območju Policijske postaje Ribnica na
podlagi veljavnih odlokov izrečeni 2 opozorili posameznikom,
izdanih je bilo 13 plačilnih nalogov in podani 3 predlogi za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu. Pri tem gre poudariti, da ne zbiramo posebej statističnih podatkov za posamezno vrsto kršitev po veljavnih odlokih. Na območju PU Ljubljana
so policisti izrekli 763 opozoril posameznikom, izdanih je bilo
342 plačilnih nalogov in podanih 53 predlogov za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu. Podatkov za celotno
Slovenijo nimamo.
Tomaž Tomaževic,
predstavnik za odnose z javnostmi, policijski inšpektor
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Janez Lovšin, predsednik Društva ribniških vinogradnikov
»Najtežje je spiti glaž vina, če ga nimaš s kom.«
V Sloveniji poznamo tri vinorodne dežele, Primorsko, Posavsko in Podravsko, ki se delijo na štirinajst vinorodnih
okolišev, kjer vsako leto po napornem delu v vinogradu,
spremljanju vremena, da bo grozdje v čim boljšem stanju,
uspešni trgatvi in zahtevnih kletarskih opravilih vsak vinogradnik težko čaka, da se mošt spremeni v vino.
Ta čas nastopi v sredini novembra, zato so si za svoj praznik vinogradniki izbrali god sv. Martina, 11. november. Sicer
naj bi korenine martinovanja izhajale že iz keltskega praznika, ki se je poklonil rodovitnosti jesenskega časa na poljih in
v vinogradih, slavili so delo svojih rok, lahko bi tudi rekli, da
so praznovali nekakšen likof. Ribnice med vinorodnimi okoliši ne boste našli, saj klimatski pogoji niso primerni, kljub
temu pa se poskusov vinogradništva v preteklosti spominjajo
v Bukovici, Vinicah in na prisojnih legah Male gore. Danes
leži malo pod vrhom Sv. Ane vinograd Društva ribniških vinogradnikov, prijateljev, ki so Ribnico zopet postavili na zemljevid vinogradniških, če že ne vinorodnih krajev.
Za prebivalce Ribniške doline je danes Mala gora s Sv. Ano
obljudena pohodniška točka, za tiste, ki jo redno obiskujejo,
tudi prostor zbiranja in druženja. V dobri družbi se porodi tudi
marsikatera zanimiva ideja. Tako navdušeno o Sv. Ani razlaga Janez Lovšin, predsednik Društva ribniških vinogradnikov
ali na kratko Ribniških vinogradnikov, saj v smehu doda, da
so bolj družba kot društvo. Ena izmed njihovih idej, ki sega
petindvajset let nazaj, je bila tudi ta, da družba, ki se redno
zbira, pod sv. Ano zasadi vinske trte in se preizkusi v vinogradništvu. Prve trte različnih sort so klonile pod neusmiljenim
podnebjem, vendar so leta 2007 po nasvetu poznavalcev ponovno poskusili; tokrat s kloni trsov renskega rizlinga, ki naj
bi kljuboval našim razmeram. Žal se tudi te niso prijele, zato
danes pod Sv. Ano rastejo trte, vajene težkih razmer. Ob prvi
zasaditvi vinograda še niso pomislili, da bi se poimenovali
vinogradniki, šlo je bolj za eksperiment, »uržah« za druženje.
Prvo martinovanje, ki je prineslo tudi vsa naslednja, je
družba praznovala leta 1998 pri Alojzu Lovšinu, ne da bi poizkušali njegovo vino, ampak da bi proslavili prenovo stare
domačije ob reki Kolpi. »Ker je bil to neke vrste uspeh, smo
mu podelili naziv ribniški vinogradnik. Dejansko ta naziv ni
nič povezan s trto, iz niča je naredil nekaj dobrega, to je po
zgledu sv. Martina, da dobro deliš z drugimi, zato tudi praznik sv. Martina. Potem pa se je vse skupaj začelo,« pripoveduje Janez Lovšin o nastanku Ribniških vinogradnikov. Pri
tistem, ki si je nekaj novega ustvaril ali pa naredil kakšno dobro delo, so tisto leto praznovali martinovo. Namen Ribniških
vinogradnikov je spodbujanje vinske kulture, izobraževanje
na tem področju in tudi druženje. Srečujejo se vsakega 11. v
mesecu, zadnja leta pa se v njihovi sredini odvijejo še trije
večji družabni dogodki, s katerimi širijo vinsko kulturo in se
na tem področju tudi izobražujejo. Prvi tak dogodek poteka
vsako leto okrog 8. marca, da se oddolžijo boljšim polovicam, ker so veliko odsotni. Someljeja in člana vinogradnikov
Franci Petek in Boštjan Schönlieb v njegovi piceriji pripravita kulinarični večer za člane in njihove povabljene; takrat se

Govorec Janez Lovšin, predsednik Ribniških vinogradnikov, gospodar ribniške trte,
župan Samo Pogorelc in skrbnik trte, France Mršnik, ob lanski zasaditvi trte v ribniškem gradu. Foto Marko Burger

strežeta le izbrana jedača in žlahtna kapljica, glede na vinorodni okoliš, ki ga izbereta tisto leto. Drugi večji dogodek je
pokušina modre frankinje pri članih, Alojzu Lovšinu, Leonu
Lovšinu, Janezu Ponikvarju in Boštjanu Schönliebu, ki grozdje odkupijo v Beli krajini in sami pridelajo okrog 200 litrov
vina. Člani vino pokusijo in ocenijo njegovo kakovost. Tretji
dogodek je praznovanje martinovega, ki ga vsako leto organizira tisti, ki kandidira za članstvo v društvu. Ker je to največji praznik vinogradnikov, mu dajejo tudi največji pomen.
Martinovanja so bila v vseh teh letih zelo raznolika, potekala so v zasebnih prostorih članov, na Sv. Ani, Grmadi, v Koči
pri Francetovi jami ter v različnih krajih vinorodnih okolišev.
Na tem dogodku blagoslovijo vino, medse sprejmejo novega člana, po zaključku protokola pa sledi zabava z glasbo in
plesom. Konec koncev so med njimi tudi boljše polovice in
tudi vinska kraljica, s katerimi se želijo na plesišču zavrteti vsi

Spomladansko delo v vinogradu pod Sv. Ano.
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Ribniški vinogradniki na 41. rezu Stare trte v Mariboru.

vinogradniki. Za letošnje martinovanje,
ki bi bilo že triindvajseto po vrsti, pa jim
je epidemija prekrižala načrte.
Od začetkov uradnih druženj Ribniških vinogradnikov pa vse do leta 2015
je bil njihov predsednik Alojz Lovšin,
nasledil ga je njegov bratranec z istim
imenom Alojz Lovšin, leta 2018 pa je
nastopil mandat predsednika Janez Lovšin. Zase pravi, da se je odločil sprejeti ta izziv zato, ker mora v vsaki družbi
vsak nekaj narediti za to, da normalno
deluje, kljub temu pa pravi, da ne more
delati za društvo toliko, kot je delal njegov predhodnik. Za svoj mandat skromno doda, da ne ve, kaj je prinesel on,
razen da se je »zgodila ta trta«, s katero
so vinogradniki postali tudi bolj prepoznavni v javnosti.
Govori o najstarejši žlahtni trti na svetu, ki raste na mariborskem Lentu, sorti
modra kavčina. Mariborska občina enkrat letno svečano podeli cepiče te trte
tistim občinam, ki zanje podajo uradno
vlogo. Idejo, da bi tudi v Ribnici zasadili
potomko stare trte, je dal fotograf, ki so
ga povabili v vinograd pod Sv. Ano leta
2018, na dan športne prireditve Od zore
do zore. Družba je bila dobra, vesela
tudi, in tako so bili takoj za stvar. Takratni predsednik Alojz Lovšin je šel takoj po prihodu domov v akcijo in začel
pripravljati potrebno dokumentacijo za
pridobitev cepiča. Stekli so pogovori s
takratnim županom Jožetom Levstkom,
saj je morala biti Občina Ribnica tista,
ki je podala vlogo za postopek pridobitve mariborske trte.

»Malo nas je skrbelo, v kaj smo se spustili, ker šele potem, ko malo bolj o tem
razmišljaš, vidiš, v kaj se podajaš … Bilo je veliko pripomb in vprašanj, kako bo
tukaj trta sploh rasla, kam jo bomo posadili? In nič, nekako smo zvozili in cel postopek pridobitve trte je trajal dobrih devet mesecev, kar je sorazmerno kratek čas,
glede na to, da se nekateri trudijo tudi deset let. Da si povabljen na rez mariborske
trte in da si še dobitnik cepiča, je lepo doživetje. Biti član te razširjene družine, biti
gospodar in skrbnik potomke te trte je velika čast in tudi velika obveznost,« doda
Lovšin.
Na vprašanje, zakaj meni, da je bila Ribnica uspešna pri pridobitvi cepiča, Lovšin
odgovarja, da je bilo treba vložiti kar nekaj truda v celotno zadevo. V ozadju je
potekala komunikacija z različnimi ljudmi, njihovo društvo so dobro predstavili,
poleg tega pa je tudi Ribnica sama markanten kraj, ki ima potencial za razvoj na
različnih področjih.
Spominjamo se, da so trto posadili spomladi 2019 v ribniškem gradu in obeležili
ta dogodek z odmevno spremljevalno prireditvijo. Takrat je župan Občine Ribnica
Samo Pogorelc postal gospodar ribniške trte, France Mršnik, član Ribniških vinogradnikov, pa njen skrbnik. Po prvem zapletu, ko se sadika ni prijela in so posadili
rezervno, ki jo je prav tako iz cepiča vzgojil Mršnik, je trta letos »ven iz ta hudega«
in tudi v naslednjih letih pričakujejo bujno rast. Lovšin še doda, da ima zasaditev
trte simbolen pomen: »Normalno, ker je trta, vsi pričakujemo grozdje in vino. Od
te trte mislim, da bo več okrog druženja in povezovanja, to ima smisel, to je sad te
trte. In če bomo to peljali naprej, mislim, da smo zmagali.«
S pridobitvijo potomke najstarejše trte je Ribnica pridobila ugled v očeh tistih, ki
cenijo vinsko kulturo. Ribniški vinogradniki se trudijo obdržati že pridobljene stike
tako v Mariboru kot drugod po Sloveniji. Njihovo delovanje na področju spodbujanja vinske kulture in kulture pitja vina prepoznavajo kot kakovostno ne le stanovska društva, temveč tudi strokovnjaki, s katerimi delajo načrte za sodelovanje v
prihodnje.
Janez Lovšin na koncu z nami podeli še svojo željo: »Želim si, da bi pri tej trti v
Ribnici in tudi drugod po Sloveniji moji vnuki in vnuki mojih vnukov še naprej govorili slovensko besedo, peli slovenske pesmi in pili slovensko vino.«
Tina Zajc Zver
Foto: arhiv Ribniških vinogradnikov

Naslednja številka izide 24. decembra
GRADIVO ODDAJTE do 14. decembra.
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CSD Ribnica dobilo novo terensko vozilo
Z novim vozilom bodo socialne oskrbovalke lažje in kakovostneje dostopale do še tako oddaljenih uporabnikov.
Zaradi potreb nemotenega izvajanja
službe pomoči na domu, ki jo v obliki
socialne oskrbe izvaja CSD Osrednja
Slovenija – zahod, Enota Ribnica ter
sodi v pristojnost Občine Ribnica in Občine Sodražica, smo v mesecu oktobru
pridobili novo vozilo Dacia Duster. Vozilo je primerno za vse vrste terenov, tudi
tistih, po katerih smo v preteklosti z
obstoječimi vozili težje dostopali. Poleg
navedenega nam bo novo vozilo delo
olajšalo tudi pri razvozu kosil uporabnikom, saj ima dovolj velik prtljažnik, ki
ga potrebujemo za nemoteno dostavo
hrane. Ker so naše vožnje do uporabnikov dolge in številne, smo prepričani, da bo nova pridobitev prispevala k
razbremenitvi socialnih oskrbovalk in
bo optimizirala dostopnost do zagotavljanja storitve nasploh. V želji, da bo
vozilo dolgo služilo svojemu namenu,
se zahvaljujemo Občini Ribnica in Občini Sodražica.

Župan Občine Sodražica Blaž Milavec, Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc in pomočnica
direktorice CSD, Osrednja Slovenija - zahod, Enota Ribnica Bernarda Drobnič. Foto: Tina Peček

V lanskem letu so v občinskem proračunu zagotovili dodatna sredstva, in sicer za
oskrbo na domu tako v popoldanskem času kot med vikendi. Novo vozilo Dacia Duster
bo nadomestilo dosedanje devetletno, dotrajano vozilo Ford Fusion. Naložba je vredna 19.000 evrov, sredstva zanjo pa sta prispevali Občina Ribnica in Občina Sodražica.

ZDRAVSTVENI DOM dr. Janeza Oražma Ribnica
vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih predavanj

»PRIPRAVA NA POROD
IN STARŠEVSTVO«

Pridobili boste veliko koristnih informacij o
nosečnosti, porodu, poporodnem obdobju, dojenju
in negi novorojenčka.
Z udeležbo na predavanjih bo prehod v materinstvo
in očetovstvo gotovo lažji.

CSD Osrednja Slovenija – zahod,
Enota Ribnica

Turistično društvo Grmada
vabi
25. decembra 2020 na

21. BOŽIČNI POHOD NA
GRMADO.
Zborno mesto in prijava:
Osnovna šola Velike Poljane
ob 18.00.
Odhod: ob 18.30.
Pohodnina: za odrasle 5 €, za otroke do 12. leta 2 €.

Za spremljanje zadošča pametni mobilni telefon ali
računalnik, posebno predznanje uporabe
tovrstnih spletnih orodij ni potrebno.
Predvidena so 1 predavanje v zgodnji nosečnosti (12.–24. teden)
in 4 predavanja po 30. tednu nosečnosti.
Udobno se namestita v domačem okolju in se nam pridružita!
Dodatne informacije in prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si
Maja Žagar. dipl. babica

Tisti, ki ste se že udeležili prejšnjih pohodov,
prinesite s seboj kontrolni
kartonček. Pohod izvedemo ob vsakem vremenu.
Ne pozabite na primerno opremo in baklo ali
svetilko!

Vabljeni!
V primeru poostrenih ukrepov zaradi epidemije dogodek
odpade.
Projekt sofinancira Občina Ribnica prek razpisa za turizem.
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Novice iz občinske uprave
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v občini Ribnica
Občina Ribnica je izdelala nov operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo predstavljal strategijo
na področju opremljanja aglomeracij oziroma naselij z javnim fekalnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami. Izdelan
je bil na predhodno izdelanih strokovnih podlagah – študijah variant. Predmetni operativni program bo služil vsem udeležencem
(občini, upravni enoti, upravljavcem komunalne infrastrukture,
projektantom itd.) pri načrtovanju fekalne in ostale infrastrukture
ter tudi vsem občanom. Predstavljal bo namreč podlago za sofinanciranje individualnih malih hišnih čistilnih naprav s strani
Občine Ribnica.
Operativni program opisuje izvedene in načrtovane investicije
Občine Ribnica za posamezno aglomeracijo, javno kanalizacijsko
omrežje in komunalno čistilno napravo ter podrobneje določa podatke za posamezno aglomeracijo na območju občine Ribnica,
zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne
vode za vsako posamezno aglomeracijo, roke za izpolnjevanje
zahtev in ukrepe, potrebne za doseganje predpisane opremljenosti z javno kanalizacijo, ter opredeljuje potrebna finančna sredstva in prioritete. Operativni program je bil s sklepom potrjen na
letošnji novembrski seji Občinskega sveta Občine Ribnica.

zniške proge zgrajena nadomestna cesta Lipovec–Otavice. Občina
Ribnica je sofinancirala izgradnjo do 20 %, in sicer v skladu s podpisanim sporazumom med DRSI, SŽ in Občino Ribnica.
Obnova lokalne ceste skozi Črnec
Izvedena je obnova 635-metrskega odseka lokalne ceste LC 352031
skozi Črnec, v okviru katere je zamenjan spodnji ustroj in izdelan
nov zgornji ustroj, prav tako so na novo urejeni odvodnjavanje in
drenaže, položen je nov vodovod in zgrajena je TK-kanalizacija.

Izobraževanje na področju kmetijstva
Na področju kmetijstva je Občina Ribnica financirala enodnevno ekskurzijo z ogledom dobrih praks na kmetijah in pa izvedbo
osnovnega tečaja predelave mleka. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 30 udeležencev, ogledali pa so si kmetije, ki se ukvarjajo z
dopolnilnimi dejavnostmi – turizmom, klavnico za predelavo mesa,
polnilnico za električne avtomobile, peko kruha ipd., in tečaj predelave mleka, na katerem je 10 udeležencev izdelovalo jogurt, mehki
sir, sir za žar, sirne namaze in skuto. Predstavljeni so bili tudi pogoji
za opravljanje dejavnosti predelave mleka.
Nov odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica
Občinski svet Občine Ribnica je na 13. redni seji, 12. 11. 2020, sprejel Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica. K pripravi
novega odloka smo pristopili zaradi številnih sprememb, ki jih prinaša nov Zakon o lekarniški dejavnosti. Nov odlok tako na novo
definira organiziranost izvajanja lekarniške dejavnosti kot javne
službe na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok, skladno s spremembami področne zakonodaje.

Ureditev železniških prehodov
V okviru posodobitve železniške proge Grosuplje–Kočevje sta bila
gradbeno in prometno urejena dva nivojska prehoda: NPr Ribnica
3 in NPr Ribnica 4. Občina Ribnica je sodelovala pri pridobivanju
potrebnih zemljišč in tehničnih rešitvah ter delno sofinancirala ureditve. Prav tako je bila v okviru posodobitve zgoraj omenjene žele-

Nov cenik za poslovne prostore in uporabnine za šport in
športne površine
Trenutne cene uporabe športne infrastrukture so v občini Ribnica
v veljavi že od leta 2010 in prav zaradi povečanja stroškov vzdrževanja in upravljanja objekta je bila Občina Ribnica primorana spremeniti cene uporabnine športne infrastrukture. Cena posameznega
športnega prostora je bila določena na podlagi stroškov, ki jih je
objekt oziroma prostor imel v letu 2019 (elektrika, voda, komunalne storitve, ogrevanje, čiščenje, preostali stroški obratovanja), pri
čemer so bili pri upoštevanem izračunu za uporabnike Letnega programa športa in Ljubiteljske kulture izločeni stroški amortizacije in
stroški dela, ki so bili v celoti upoštevani pri komercialnem najemu.
Strokovna služba Občine Ribnica je pri izdelavi cenikov preverila
tudi cene najema športnih in kulturnih dvoran iz sosednjih občin
ter ugotovila, da nov cenik ne odstopa od primerljivih ponudb. Novi
cenik bo začel veljati s 1. 1. 2021.
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Nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki
Inšpektorji lokalnih skupnosti smo sredi oktobra 2020 prek Društva mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije (DMOMINS) izvedli poostren nadzor nad
ravnanjem s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih z
namenom, da se ugotovi dejansko stanje ravnanja z odpadki
na terenu, da se prek medijskega obveščanja o ugotovitvah in
stanju pozitivno vpliva na širšo okoljsko zavest prebivalstva, in
ne nazadnje, da se zoper ugotovljene kršitelje nepravilnega odlaganja odpadkov ustrezno ukrepa.
V poostrenem inšpekcijskem nadzoru smo preverjali predvsem
ustreznost odlaganja odpadkov na EKO otokih (spoštovanje in
ustreznost ločevanja odpadnih frakcij, odlaganje odpadkov na
in poleg zabojnikov itd.), obravnavali smo divja odlagališča komunalnih odpadkov (povzročitelji, okoliščine itd.) in izvajali tudi
preventivne aktivnosti z namenom preprečevanja nedovoljenega in nepravilnega odlaganja odpadkov. V času poostrenega
nadzora smo k sodelovanju povabili tudi občinske redarje, delavce pristojnih komunalnih podjetij, predstavnike občin, predstavnike policije in tudi medije.
V skupni akciji, ki je potekala na področju celotne Slovenije,
smo občinski, medobčinski in mestni inšpektorji v času poostrenega nadzora pregledali 252 EKO otokov in zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov uvedli 41 prekrškovnih postopkov. V
času poostrenega nadzora je bilo odkritih tudi 17 novih divjih
odlagališč, za katere je bil odrejen ustrezen ukrep. V občini Ribnica je bilo v okviru te skupne akcije pregledanih 6 EKO otokov
in uvedeni so bili 4 postopki o prekršku. Novih divjih odlagališč
komunalnih odpadkov pa ni bilo ugotovljenih.
Skupne ugotovitve opravljenega nadzora so, da so v večini EKO
otoki urejeni in odpadki pravilno razvrščeni. Največ nepravilnosti je ugotovljenih na EKO otokih, ki se nahajajo ob bolj prometnih povezavah, v strnjenih večstanovanjskih soseskah in na
turistično obremenjenih lokacijah.
Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti so neustrezno ločevanje odpadnih frakcij, npr. biološko nerazgradljive PVC-vrečke v
zabojnikih za biološke odpadke, PVC-embalaža v zabojnikih za
papir, odlaganje vreč z mešanimi odpadki poleg in v zabojnike na EKO otokih ter odlaganje raznih kosovnih, gradbenih in
drugih odpadkov poleg zabojnikov na EKO otok, čemur pa EKO
otoki niso namenjeni.
Zaskrbljujoče je, da se v različnih zabojnikih še vedno najde
veliko zavržene hrane, veliko povzročiteljev odpadkov ne ve,
kaj bi z zelenim vrtnim odpadom in ga nedovoljeno odlagajo
ob zabojnike na EKO otokih, v neustrezne zabojnike ali pa ga
enostavno odložijo kar v naravno okolje na tuje zemljišče. Velik
problem predstavlja tudi sežiganje različnih odpadkov. Takšno
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odstranjevanje odpadkov namreč v skladu s predpisi o varstvu
okolja ni dovoljeno.
V zasledovanju cilja trajnostnega in okolju prijaznega načina
ravnanja z odpadki pozivamo vse povzročitelje odpadkov, da z
njimi ravnajo odgovorno, saj le tako lahko vsi skupaj bistveno
pripomoremo k ohranjanju naravnih virov surovin, spodbujamo
ponovno uporabo odpadkov in posledično vplivamo na zmanjševanje količin odloženih odpadkov. Le na tak način si lahko
ustvarimo čisto okolje, v katerem bomo lahko prijetno bivali.
Ureditev dveh kapelic v Jurjevici
Občina Ribnica je zaključila z obnovo dveh najbolj dotrajanih
kapelic na VII. in XII. postaji Križevega pota v Jurjevici, ki sta znova dobili svojo veličastno podobo. Celotna vrednost investicije
je znašala 8.130,45 EUR. (foto: Tina Peček)

preventivna akcija
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Mednarodni dnevi boja proti nasilju
Stop nasilju!
Tudi letos se v slovenski policiji pridružujemo obeležitvi mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v
družini, ki se začenjajo 18. novembra, na evropski dan za zaščito
otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, in se nadaljujejo 20. 11. 2020, na svetovni dan otroka. Med 25. 11. 2020
in 10. 12. 2020 pa potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami, ki se zaključijo 10. 12. 2020, ko obeležujemo
mednarodni dan človekovih pravic.
Nasilje nad ženskami in nasilje v družini predstavljata hudo
kršitev človekovih pravic in velik družbeni problem. Nasilje ima
številne posledice tako za posamezne žrtve kot za družbo. Prizadene na milijone žensk in otrok po svetu, ne glede na njihovo narodnost, starost, versko ali osebno prepričanje, družbeni
položaj, telesne sposobnosti in spolno usmerjenost. Nasilje ni
sprejemljivo!

Če ni vidno, še ne pomeni, da se ne dogaja.
Nasilje nad ženskami in otroki v družini velikokrat ni vidno,
a to še ne pomeni, da se ne dogaja, saj je velikokrat skrito za
štirimi stenami. Izvira iz neenakovrednih družbenih odnosov
med spoloma, neenakomerne porazdelitve zasebne in družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje.
Nasilno vedenje je pogosto naučeno in se prenaša iz generacije
v generacijo, njegov cilj pa je dokazovanje premoči, nadzora in
ponižanja žrtve nasilja s strani povzročitelja.

Prijavite nasilje!
Zaskrbljujoče je dejstvo, da tako nasilje nad ženskami kot nasilje v družini velikokrat trajata več let, preden nanje postane
pozoren kdo zunaj družine in se aktivno vključi v iskanje pomoči
za žrtev. Ženske in otroci nasilja v družini velikokrat ne prijavljajo
zaradi strahu, sramu, neozaveščenosti, občutka lastne krivde in
brezizhodnosti položaja ter zaradi groženj in maščevalnosti storilca. Nekatere žrtve mogoče niti ne vedo, kam po pomoč in kaj
se bo zgodilo po prijavi nasilja, včasih pa razlog za vztrajanje v
nasilnem odnosu izhaja iz družbene podobe »popolne« družine
in tradicionalne vloge ženske. Ženske – še posebej, če imajo
otroke – se velikokrat nimajo kam umakniti ali pa zaradi socialne izoliranosti nimajo razvite mreže odnosov, ki bi jim lahko
zunaj družine v tej situaciji nudila podporo in pomoč.
Da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč, je
treba nasilje prijaviti. Žrtve lahko nasilje prijavijo takoj, ko
se zgodi, lahko pa tudi kasneje, in sicer na:
• telefonski številki policije za klic v sili 113 ali anonimni
telefonski številki policije 080 1200;
• na lokalni policijski postaji,

Ker ženske in otroci pogosto nasilja ne prijavljajo, imajo v tem
primeru neprecenljivo vlogo prijatelji, sorodniki, sošolci, sodelavci, sosedje, ki nasilje vidijo oziroma slišijo in ga lahko tudi prijavijo, žrtvam pa tako nudijo konkretno pomoč in jih razbremenijo občutkov krivde. Žrtve je treba seznaniti s postopki, ki bodo
sledili na policiji in na sodišču, saj žrtve v postopkih bolj sodelujejo, če razumejo, kako bodo potekali in čemu so namenjeni. S
postopkom policije se lahko seznanite na internetni strani www.
policija.si: Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji.
Policija
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Kulturna prepletanja v času
pandemije
Kultura je morala zastati, ni
pa obtičala

Moj dom – drevo. Tehnika: kolaž, avtorica: Edith Kopač, JSKD Območna
razstava ‘Pogled skozi drevo’, oktober 2020.

Seveda, kulturi je korona hudo zapletla mreže. Po spomladanskem šoku smo se postavili na noge, prilagodili
programe in z veliko mero veselja pripravili vse, da nadaljujemo po končanih poletnih počitnicah. A smo se spet
ujeli v mrežo. Tokrat je vse veliko bolj nepredvidljivo, a v
tem plujemo in iščemo načine, da se vseeno pojavljamo,
da živimo.
JSKD Ribnica bo do konca leta uspelo izdati literarni zbornik, v
katerem se bodo predstavljali literati, ki so v klubu Samosvoji že
deset let.
Z DramŠpilovci bi radi do konca leta izvedli vsaj še selektivni
ogled njihove nove predstave Dušan in se tako umestili v največje,
Linhartovo gledališko srečanje.
Zadnji dan pred ponovno blokado, 16. oktobra, smo pripravili
tudi območno likovno razstavo, ki je bila tokrat posvečena naravi.
Nosila je naslov Pogled skozi drevo, v 1. nadstropju Rokodelskega
centra pa je bila na ogled do 30. oktobra. Uradnega odprtja zaradi
epidemioloških prepovedi nismo imeli, se je pa z avtorji ob njihovih enaindvajsetih razstavljenih delih pogovarjala selektorica Nuša
Lapajne Čurin. Likovnike selektorsko spremlja že tretje leto in jih je
kar dobro spoznala, tako da bomo do konca leta zanje pripravili
še strokovno predavanje Abstrakcija in fotografija. Tu se je morda
doslej pojavilo največ vprašanj, ki jih je zaželeno rešiti. Sicer pa je
na območni razstavi, ki sta jo vsebinsko pripravila JSKD Ribnica in
JSKD Kočevje, izvedbeno pa Ribnica, sodelovalo petnajst avtorjev,
sedem pa je selektorica uvrstila tudi na regijsko razstavo, ki je bila
predvidena za letošnji november, a bo prestavljena na pomlad
2021 in bo v Trbovljah. Tam se bodo tako predstavili Edith Kopač,
Željko Vertelj, Peter Polončič Ruparčič, Branko Žunič, Matjaž Žunič,
Milica Koštrun in Marjan Križ. Posebej bi se rada zahvalila predsedniku Društva likovnega ustvarjanja Ribnica Branko Žuniču, ki je
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tudi tokrat fizično in tehnično pomagal pri postavitvi razstave in
nasploh skrbi, da so avtorji, ki so pod okriljem DLU Ribnia zelo aktivni in odzivni. Štirinajst dni pred območno razstavo so v prostoru
bivše muzejske trgovine na trgu tudi sami pripravili letno pregledno
razstavo, ki je bila v okviru projekta Zeleni most. Znotraj tega se
posebej poudarja sobivanje narave, živali in človeka.
Kar nekaj se nas je v septembru in prvi polovici oktobra odpravilo
tudi v Grad Snežnik, kjer je potekala 7. državna tematska razstava
JSKD 'Oblo in oglato' in v tem turbulentnem času privabila kar 1000
obiskovalcev, kar je za galerije neobičajno visoka obiskanost.
JSKD je mnogo interesnih področij že spomladi prenesel na splet,
in čeprav je jasno, da nič ne more nadomestiti fizične pojavnosti
v prostoru, je bil ves čas odziv kulturnikov in zainteresirane javnosti zelo visok. Dejansko se nam je vsem dogajalo, da so nas ljudje
ustavljali na ulici in potarnali, kako jim manjka kulturno dogajanje
in kako zelo si ga spet želijo. Naše množične prireditve smo morali
odpovedati, in čeprav so bile nekatere prenesene v jesen, so tudi
tokrat morale odpasti. Večina društev je ponovno ustavila vaje, brez
vaj pa ni pomembnega napredka. Nekateri mentorji so se toliko zavzeli, da so imeli vaje celo z vsakim članom posebej, kar je izjemno
mukotrpno, predvsem zato, ker težko presodiš, ali bo končni učinek
v skupini zadovoljiv. Kakovostni nivo bo v letu 2021 najverjetneje
nižji, vprašanje je le, kako hitro se bo uspelo kulturnikom zavihteti
nazaj v sedlo. Dejstvo je, da vsi komaj čakajo, da se zadeve umirijo,
in vsaj v danih okvirih delajo najbolje mogoče. Žalosten podatek je,
da na primer ljubljanska društva, ki se prijavljajo na kulturni razpis,
v sedemdesetih odstotkih do jeseni niso uspela izvesti niti enega
dogodka. Društvom iz Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka, ki jih
pokriva JSKD Ribnica, je šlo precej bolje, a so tu prav tako mnogi, ki
jim do konca leta ne bo uspelo organizirati prireditve.
Poskušamo se osredotočiti na izobraževanja, saj so ta včasih, ko
smo v viharju kulturnega dogajanja, postavljena malo na stran –
junija je bilo že izvedeno izobraževanje za zborovodje otroških in
mladinskih pevskih zborov, ki ga je vodila priznana zborovodkinja
Katja Gruber. Za jesen so bile načrtovane še individualne obravnave posameznih zborov. Prav tako bo svojo strokovno pomoč mentoricam otroških gledaliških skupin nudil Gašper Jarni, za odrasle
pa bomo pripravili izobraževanje o tehniki govora.
Najmočneje so gotovo prizadeti zbori, saj se njihova dejavnost
šteje za bolj tvegano zaradi velike količine kapljic, ki se pri petju
širi v prostor. Folklora je bila prav tako povsem blokirana, saj poleg
petja zahteva še kondicijske vaje in ples parov. Godba je v smislu
koronavirusa problematična zaradi velikega števila godbenikov. Še
najbolje je šlo likovnikom in literatom, medtem ko je bilo gledališče
prav tako prizadeto. Smisel igranja je seveda nastopati pred občinstvom, in čeprav je DramŠpil vzorno in v skladu s higienskimi standardi pripravil prvi abonmajski predstavi, je moral naslednji dve
odpovedati. Popolna blokada dejavnosti, še posebej pa od vsega
začetka kulturne, pač ne dopušča ničesar.
Razširilo se je prepričanje, da se v kriznih časih, ko nad nami
preletavajo temnejše misli kot sicer, jasno vidi, kako pomembno
je za človeško psiho ustvarjanje nečesa kulturnega, kar je dobro.
Najkasneje čez pet let bo vse, kar se nam je dogajalo v letu 2020,
najverjetneje le še spomin, zato vztrajamo in si želimo, da ponovno
vznikne čim več kulturno inovativnega in spodbudnega.
Alenka Pahulje,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
območna izpostava Ribnica
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Recepti za vse
priložnosti
Naj zadiši po piškotih in kavi …
Najobsežnejša zbirka ribniškega muzeja je zbirka Miklove družine, ki je bila
ena izmed pomembnejših trških družin. Bogastvo njihove družinske dediščine,
ki so jo podarili Ribnici – stavbo Občini Ribnica, predmete pa Muzeju Ribnica –
je izjemno.
Predmeti, ki jih je potomka Miklovih
Irena Arko podarila Muzeju Ribnica,
predstavljajo pomemben del mozaika
v predstavitvi kulture in načina življenja v Ribnici v 19. in predvsem prvi
polovici 20. stoletja. Zbirka se je dopolnjevala od leta 1997 do leta 2019.
V tem času se je v naših depojih zbralo več kot 4.157 predmetov, pri tem
pa niso upoštevane vse razglednice,
nabožne podobice in fotografije, ki jih
vodimo kot eno celoto v posameznih
albumih. Zbirka je zelo razgibana in
predstavlja najrazličnejše ravni vsakodnevnega življenja Miklovih.
Del gradiva smo predstavljali že
v sklopu razstav Iz muzejskih zbirk
v Rokodelskem centru Ribnica, del
muzejske zbirke si lahko ogledate na
stalni razstavi v dvorani knjižnice v
Miklovi hiši ali na interpretacijskem
ekranu v sami knjižnici, najcelovitejša predstavitev družine pa je zajeta v
knjigi Rosalie Arnšek: Doma je vse po
starem, ki jo je v preteklem letu izdala
Knjižnica Miklova hiša.
Miklove ženske, Helena, Antonija,
Karolina in njena hči Ivica, so bile
odlične kuharice. K temu sta zagotovo
prispevali tudi pridobljena izobrazba v gospodinjskih šolah in praksa v
domači gostilni. Helena je obiskovala
samostansko gospodinjsko šolo, prakso pa opravljala celo v ljubljanskem
hotelu Slon, kjer se je po pripovedovanju izučila boljše kuhinje.
Ker hranimo v muzeju tudi lastnoročno spisane zvezke z recepti vseh
teh Miklovih žensk, smo se odločili,
da bomo tudi vas pocrkljali z drobci iz
Miklove zakladnice kuharskih znanj.
Upoštevati morate, da so recepti zapisani konec 19. oziroma v prvi polovici 20. stoletja. Prepisani so taki, kot
so v zvezkih, posegi v besedilu so minimalni, narejeni z namenom lažjega
razumevanja besedila.

Piškotno testo

Odvagaj 1 funt jajc, 1 funt cukra,
pol funta moke in sneg iz 6 beljakov.
Narahlo zmešaj ter deni peči na pomazan pleh. Ko je pečeno, izštihaj z
modelom, ki je za zvezdice, potem se
z ledom pomaže, na sredo en mandelj
zatekne ter se dene v peč, da se posuši.
Karolina Arko (1872–1956),
Ribnica 1895
*op. 1 funt = 0,45 kg

Piškoti

4 rumenjake, za težo 4 jajc sladkorja,
za težo 3 jajc moke, sneg 4 beljakov,
sok pol limone.
Antonija Arko (1877–1951),
leto nastanka ni znano

Pločevinaste reklamne posode, ki so služile za
shranjevanje piškotov (Muzej Ribnica: zbirka Arko –
Miklovi).

K dobrim piškotom se priležeta dober
čaj ali kava:

Kava

V mrzlo vodo (za eno osebo ¼ l vode)
se dene ½ merice cikorje. Ko zavre, še
eno merico sveže mlete kave. Ko valovi se trikrat, vsake dve minuti premeša, nakar se na stran postavi, vlije
eno žličko mrzle vode in pusti stati 10
minut. Precedi se skozi primerno sitce
v porcelanasto posodo, jo pokrije, postavi se posodo v skledo z vročo vodo
do uporabe.
samostojen list, napisan s svinčnikom,
in vložen v zvezek Antonije Arko, leto nastanka ni znano

Vse pogumne gospodinje, ki se boste spopadle z izzivom priprave piškotov po Miklovih receptih, naprošamo za povratne informacije in fotografije pripravljenih dobrot.
Pošljite jih na muzej.ribnica@amis.net
Ob koncu serije prispevkov bomo za vse sodelujoče zbrali vse objavljanje recepte in
dodali še deset novih, ki jih bomo poiskali samo za vas.
Nadaljevanje naslednjič, ko bo dišalo po poticah iz Miklove peči!
Marina Gradišnik, Muzej Ribnica

Modelčki za piškote (Muzej Ribnica: zbirka Arko – Miklovi).
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Mozaični pregled iz knjižnice
Na dan splošnih knjižnic začetek
akcije Knjiga za nasmeh
V akciji Knjiga za nasmeh se želimo spomniti tistih, ki bodo letos dobili manj daril.
Vabimo vas, da v ta namen prinesete nove ali rabljene knjige, še vedno primerne za
uporabo, da jih bomo skupaj s CSD Ribnica in Rdečim križem namenili za socialno
ogrožene v našem okolju. Knjige naj bodo po vsebini primerne za otroke, odrasle ali
starejše, zbirali pa jih bomo v knjižnici do 15. 12. 2020.
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Nova grafična podoba in izkaznice
Knjižnico boste lahko od zdaj naprej
prepoznali pod novim logotipom, ki smo
ga uvedli v novembru. V tednu splošnih
knjižnic smo začeli tudi z menjavo izkaznic. Stare kartonske smo nadomestili s
pisanimi izkaznicami standardnega formata. Glede zamenjave naj vas nič ne skrbi, saj bo vsak član novo izkaznico dobil
ob naslednjem obisku.

Knjižni izziv za Poletavce
Knjižni izziv je kviz za otroke od drugega do šestega razreda. Oktobra smo ga pripravili prvič, kviz pa bo potekal mesečno vse do začetka nove sezone Poletavcev. Kviz
lahko rešite osebno v knjižnici ali pa prek spleta na knjižnični spletni strani. Vprašanja v
kvizu so povezana z vsebino knjig, primernih za posamičen razred, prav tako pa bomo
v posamičnem razredu izžrebali po enega nagrajenca mesečno. Nagrade za poletavski
knjižni izziv so prispevali donatorji Poletavcev.
V prvem knjižnem izzivu je sodelovalo 30 otrok. Za vsak razred smo izžrebali po enega nagrajenca. Juliji, Robinu Marku, Joni, Inji in Taju iskreno čestitamo! Vse otroke vabimo, da pridno rešujejo tudi novembrski mesečni kviz, ki je že objavljen na naši spletni
strani, knjižničnem Facebook in Instagram profilu.
Izkaznica - foto: Žiga Lovšin

Poletavski knjižni izziv - foto: Nastja Hafnar

Bralne vrečke
Našim obiskovalcem smo poleg pomoči pri izbiri pripravili tudi tematske
bralne vrečke. V vrečkah lahko najdete
kakovostne knjige, ki jih priporočamo
knjižničarji. Odrasli lahko med vrečkami
izbirate po vsebini – za vas smo pripravili ljubezenske, kriminalne, fantazijske in
družbene romane, knjige za osebno rast
in uporabno literaturo, otroške knjige pa
smo razporedili glede na starost, za katero so primerne.
Bralna vrečka - foto: Domen Češarek

Delovni čas knjižnice
Knjižnica je bila zaprta med 24. 10. in
2. 11. 2020. V tem času smo omogočali
brezkontaktno izposojo, tako da so lahko bralci gradivo naročili, mi pa smo jim
ga prinesli pred vhod. V tem času nismo
sprejemali vrnjenega gradiva. V začetku
novembra je bila knjižnica ponovno odprta, hkrati pa smo začeli beležiti tudi zamudnine. Ker pa se situacija lahko spreminja iz dneva v dan, vas vabimo, da nam
sledite na naši spletni strani in družabnih
omrežjih Facebook in Instagram, kjer objavljamo aktualna obvestila.
Decembrsko dogajanje
Na začetku meseca se v knjižnici
vedno veselimo 3. decembra, ko praznujemo Ta veseli dan kulture. Tudi
letos bi ga radi obeležili v vaši družbi.
Za najmlajše pa pripravljamo zimske
pravljice v gradu. Spremljajte našo
spletno stran in družabna omrežja za
točnejše informacije, saj se lahko zdravstvene in vremenske razmere hitro
spremenijo.
Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša
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Občina Sodražica izdala monografijo
Sodraških 800
Sodražica letos praznuje častitljiv
jubilej – 800. obletnico prve pisne
omembe. Mnogi slovenski kraji se ne
morejo ponašati s tako dolgo zgodovino, še posebej ne pisno.
Davnega leta 1220 je Sodražica skupaj z
Vinicami in Ribnico, leta 1241 še Zapotok (in
več ribniških vasi), stopila iz anonimnosti v
tok zgodovine. Približevanje okrogli obletnici
je pred nekaj leti sprožilo misel, da se s knjigo Sodraških 800 poklonimo vsem rodovom
in mnogim posameznikom.
Knjiga je v trdi vezavi velikega formata in
vsebuje 920 barvnih strani. Zasnovana je široko in celovito. 32 prispevkov, ki so jih napisali tako renomirani raziskovalci iz Ljubljane
kot mnogi zavzeti domačini, se spleta v deset razdelkov. Sprehod skoznje odpira različna »okna« v preteklost in sedanjost. Naniza
mnoga nova spoznanja in doslej neznane
ugotovitve. Monografija je bogato opremljena z arhivskimi dokumenti, zemljevidi, grafi,
tabelami in slikovnim gradivom. Posebno
vrednost ji dajejo številne sprotne opombe.
Izčrpno navaja dostopne in relevantne vire
ter literaturo. Ob koncu vsakega prispevka je
prevod povzetka v angleščino.
Sodražica je bila v zgodovini z Ribnico povezana z mnogimi vezmi. Župnija Sodražica
je nastala iz starodavne ribniške prafare, v
Ribnici je bil sedež zemljiškega gospostva.
Ribnica in Sodražica pa sta tudi tekmovali,
zlasti na gospodarskem področju, kjer je Sodražica od nekdaj premogla izredno dobro
obiskane tržne dneve. Po drugi svetovni vojni smo si skoraj 40 let delili skupno streho
občine. Ne nazadnje imate mnogi prebivalci
ribniške občine svoje korenine v občini Sodražica. Za vas bo knjiga gotovo še posebej
dragocena.
Iz vsebine
Okvir vsakokratnemu dogajanju v času
daje pokrajina, zemlja, zato je prvo poglavje
posvečeno njej. Predstavi naravnogeografske danosti občine Sodražica, njen rastlinski
in živalski svet. Drugo poglavje izpostavi izbrana obdobja zgodovine, od najstarejšega
z bolj skopo ohranjenimi arheološkimi sledmi, ko ime Sodražice še ni bilo zapisano, a
je bilo že vpeto v tedanje dogajanje. Podrobneje so prikazani fevdalno okolje visokega
srednjega veka in okoliščine prve omembe
Sodražice v ohranjeni listini, spisani 7. aprila

1220 na gradu Turjaku, ter obdobje poznega
srednjega veka v širšem kontekstu dolenjske
pokrajine. Zanimiv prispevek odstira pogled
na Sodražico v luči najstarejših ohranjenih
urbarjev ribniškega gospostva iz 16. in 17.
stoletja. Prispevek z izzivalnim naslovom
Sodražica – sejemska vas ali trg? odgovarja, zakaj Sodražica kljub močni tradiciji
tedenskih tržnih dnevov, potrjenih s strani
vladarice Marije Terezije šele sredi 18. stoletja, formalno ni pridobila statusa trga do leta
1865. Sklop Zgodovinski mejniki zaključujejo
odmevi prve in druge svetovne vojne, dveh
najtežjih preizkušenj 20. stoletja, ki sta zelo
zaznamovali Sodražico.
Tretje poglavje prinaša vpogled v preteklost in sedanjost Občine Sodražica, še zlasti
v prizadevanja za ponovni nastanek občine
in njeno delovanje od ustanovitve 1998 do
danes. Četrto poglavje prikazuje verski utrip
od nastanka farnega vikariata leta 1753 skozi različna zgodovinska obdobja do danes.
Podrobno so prikazani dolgoletna prizadevanja Gornikov za svojega duhovnika in župnijo ter njen razvoj skozi 110 let, ko je bila
letos zopet priključena Sodražici. Nova Štifta
je predstavljena kot romarsko, duhovno in
izletniško središče.
Poglavje Šolstvo in zdravstvo prinaša prikaz začetkov in razvoja najstarejšega šolstva
v Sodražici (od leta 1793), ki je bogato dokumentiran z arhivskimi viri, ter pomembnejše
mejnike v razvoju šole do danes. Prvič je
temeljito in zaokroženo, na podlagi različnih
arhivskih in številnih ustnih virov, predstavljen razvoj zdravstvene oskrbe v Sodražici.
Poglavje Kraji in ljudje predstavi prebivalstvene značilnosti občine Sodražica, sledita
sistematični opis naselij in etimološka razlaga izvora naselbinskih imen. Spregledana
nista bogata etnološka dediščina in pestro
bajeslovno izročilo, kakor odseva v folklornem pripovedništvu.
Posebno poglavje je namenjeno gospodarskim dejavnostim. Gospodarstvo je (bilo)
v vsakem zgodovinskem obdobju temelj
preživetja, gonilo napredka in usmerjevalec
tako družbenega kot kulturnega življenja.
Orisu nekoč prevladujočega kmetijstva sledi
obširen prikaz večjih podjetij in mnogih obrti
pred drugo svetovno vojno ter gospodarskega razvoja v spremenjenih družbenih razmerah po drugi svetovni vojni do danes.
Poglavje o umetnosti prinaša tri poudarke.
Prvi je posvečen sakralni dediščini, v ospred-

Sodraških 800. Foto marko Burger

ju sloviti baročni cerkvi pri Novi Štifti, pa tudi
župnijski cerkvi v Sodražici, cerkvi na Gori in
pri sv. Marku. Sodražica je v Sloveniji verjetno
najbolj poznana po različnih zvrsteh glasbe
in njenih ustvarjalcih. Obraze glasbe osvetljuje posebno poglavje. Razdelek zaključuje
prikaz sodobnih likovnih ustvarjalcev.
Knjigo Sodraških 800 skleneta dve obsežni poglavji: deveto predstavi razvoj in
sedanjost 35 društev, ki v občini Sodražica
bogatijo njen vsakodnevni utrip. V sklepnem, desetem poglavju z naslovom Znani
Sodražani se pred bralcem zvrsti 32 osebnosti, ki so dvigale Sodražico iz anonimnosti
in jo vsaka na svoj način, kot nekakšni ambasadorji, umeščale na zemljevide kulture,
duhovnosti, znanosti in umetnosti.
Soustvarjalci knjige smo prepričani, da boste v njej odkri(va)li vedno znova dragoceno,
koristno in zanimivo branje, ki širi vedenje o
pisani preteklosti in živahni sedanjosti občine Sodražica, njenega ožjega in širšega sosedstva. Knjiga je primerna tudi za poslovno
darilo, njen nakup pa predstavlja podporo
opravljenemu delu avtorjem in vsem, ki so
sodelovali pri njenem nastajanju.
Mag. Ludvik Mihelič, urednik
Knjigo lahko kupite na Občini Sodražica v času uradnih ur ali v Muzejski trgovini Rokodelskega centra Ribnica. Za
dodatne informacije smo vam na voljo
na telefonski številki 01/8366-075 ali
po e-pošti obcina@sodrazica.si.
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Napišimo praznično voščilo
Bližajo se prazniki, čas za prijatelje, znance, lepe misli in
obdarovanje. Letošnji prazniki bodo drugačni, saj bomo pozvani, da se družimo zgolj v svojih ožjih družinah, čeprav že
vsi močno pogrešamo prijetna druženja s prijatelji, sodelavci, sokrajani. Virus, ki nas je obiskal v letošnjem letu, ni
dovoljeval druženja in stikov s prijatelji, kot smo jih bili vajeni v preteklih letih. Bili smo prikrajšani za številne pristne
osebne stike. Prav zaradi pomanjkanja le-teh vam predlagam, da si tokrat več časa vzamete za lepo pisano besedo.
Namenite prijateljem, znancem več kot le voščilo v statusu na socialnem omrežju. Letos jih presenetite in jim voščilo napišite na roko! Morda pa pošljite kar celo pismo.
Naredite si letošnje praznike bolj romantične in primite v
roke nalivno pero. Starši skupaj z otroci izdelajte voščilnice;
poiščite beležnico, kjer imate shranjene naslove sorodnikov
in družinskih prijateljev, ter jo predajte mlajšim rodovom,
da bodo spoznali vse, tudi daljne sorodnike, in tudi njim
pošljite voščilo; otroci napišite voščilo svojim sošolcem,
učiteljicam, ker že dolgo niste bili skupaj v razredu; napišite voščilo onemogli sosedi ali sokrajanu v domu starejših
občanov.
Prav vsak bo vesel prijazne besede ali voščila v teh prazničnih dneh. Lepa beseda lepo mesto najde, pravi stari
pregovor in prav teh lepih, pozitivnih besed in misli si želi-

mo vsi v današnjem času. Pa pravočasno jih oddajte, da jih
prejmejo še pred prazniki, predvsem pohitite z voščili, ki jih
pošiljate v tujino.
Peter Lesar

Ljubezen do besed
TISTO PRAVO
Je blizu, prav blizu, še dan ali dva,
Po letih vijugastih cest je na dan prišla ljubezen do pisanja. Sestavljanje
besedil ne glede na vsebino mi predstavlja smisel in strast. Največ časa
namenim zorenju ideje, nato se besedilo preprosto zloži v oblikovano celoto. Najbolj ljube so mi pesmi. Tiste z
globoko vsebino in namenom. Domišljija je nedvomno na moji strani. Sem
in tja objavim kakšno svojo kreacijo
na mojem profilu na Facebooku. Ob
priložnosti le kaj preberite, hvaležna
bom za vaše mnenje.
Besede so neskončne … enostavno
jih nikoli ne zmanjka, nikoli se ne iztrošijo. Z veseljem delim moje delo z
vami.

prihaja čarobnost zadnjega meseca.
Neverjetni ta čas zbudi vsako srce,
tudi če o decembru še nič ne ve.
Se čuti toplina, se čuti opojnost,
se čuti milina čez belo prosojnost.
Se čuti sočutje na obrazih ljudi,
četudi v trenutku le mimo hiti.
Vonj, prevzet po svečkah prav mnogih,
zdi se, da zvezde plešejo v krogih.
Rad vse bi čutil, vonjal in videl,
nepričakovano prijateljstvo kje bi snidel.
Občutek, da doživljaš pravljične dni,
iz dneva v dan se radost te drži.
Leto 2021, tisto pravo, tisto čisto tvoje …

Andreja Bregar
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med veliko in malo goro
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Tekmovanje GASILSKI RALLY 2020
V soboto, 10. 10. 2020, se je pod okriljem GZ Ribnica in GZ Loški Potok odvijalo malo drugačno gasilsko tekmovanje, ki so ga organizatorji poimenovali
GASILSKI RALLY 2020.
Zaradi upoštevanja trenutnih zdravstvenih razmer smo tako namesto
klasičnega spajanja sesalnih cevi organizirali tekmovanje med ekipami štirih
tekmovalcev, ki so se s svojimi gasilskimi vozili podali na približno 42 km dolgo
pot po občinah Ribnica in Sodražica. Na
gasilskem rallyju je sodelovalo osemindvajset ekip, od tega tri ekipe z žensko
posadko. Vsaka ekipa je izbrala svojega
vodjo, ki je poročal na posameznih delovnih točkah, in svojega voznika. Start vseh
ekip iz posameznih gasilskih društev je
potekal v obrtni coni Lepovče. Tam so
tekmovalci, oblečeni v zaščitno gasilsko
opremo, prejeli navodila o poteku poti in
o delovnih točkah, ki so jih čakale na poti.
Po približno 5 km je ekipo pričakala
prva točka, ki se je imenovala oskrba ponesrečenca. Tam so tekmovalci uporabili
svoje znanje prve pomoči, saj jih je pričakal ponesrečenec, ki se je v gozdu poškodoval pri delu z motorno žago. Ponovili
so temeljne postopke oživljanja, oživljanje z defibrilatorjem, klic na številko 112
in podobno.

Oskrba ponesrečenca
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Naslednja naloga je tekmovalce čakala
pred gasilnim domom na Velikih Poljanah. Tukaj sta se dva člana ekipe opremila z dihalnim aparatom, druga dva člana
pa sta jima pomagala pri opremljanju.
Ocenjevali so pravilno namestitev IDA,
pomembna pa je bila tudi sama hitrost.
Na tretji delovni točki pri gasilnem
domu na Svetem Gregorju je vsak tekmovalec izžrebal vozel, ki ga je moral nato
čim hitreje narediti. Enojna reševalna
zanka, tkalski vozel, navezava sekirice in
navezava ročnika pa so bili vozli, ki jih je
bilo treba izdelati.
S Svetega Gregorja je pot vodila v Sodražico in nato k Novi Štifti, kjer je sledila
četrta delovna točka.
Na tekmovališču so bili postavljeni
stožci, ki so označevali slalomsko progo
ter mesto vzvratnega in čelnega parkiranja. Naloga strojnika je bila, da čim spretneje zvozi progo brez dotikov stožcev in
gasilsko vozilo parkira vzvratno ter nato
še čelno na označeno parkirno mesto.
Po adrenalinski vožnji in vijuganju je
sledila še zadnja delovna točka pri gasilnem domu v Bukovici. Strojnik oziroma
voznik gasilskega vozila je opravil petminutni test iz cestnoprometnih predpisov,
preostali trije člani pa so morali zamenjati gumo na vozilu. Ostala je samo še
vožnja do cilja, ki je bil v obrtni coni Ugar.

Zaključna podelitev; zaradi ukrepov NIJZ so bili prisotni samo kapetani ekip.

Omeniti velja, da so ekipe pri vožnji
nadzirale policijske patrulje, ki so merile
hitrost tekmovalcev in ostalih udeležencev v prometu. Pri vožnji je bilo treba
upoštevati vse cestnoprometne predpise, tako da so posamezne tekmovalce
preverjali tudi s testom alkoholiziranosti.
Organizatorji so poskrbeli za malico ter
seveda priznanja tekmovalcem in pokale
za prva tri mesta v ženski in moški kategoriji. Med članicami so se najbolje znašle tekmovalke PGD GRČARICE, med člani

pa je pokal za prvo mesto uspelo dobiti
članom PGD RIBNICA. Ostale rezultate si
lahko pogledate na spletni strani GZ Ribnica (www.gzribnica.si).
Za pomoč pri izvedbi tekmovanja se
zahvaljujemo Policijski postaji Ribnica in
Zdravstvenemu domu Ribnica ter vsem
ostalim, ki so pripomogli k temu, da je
»gasilska rally sobota« tako dobro uspela.
Na koncu velja omeniti, da je bilo tovrstno tekmovanje organizirano prvič,

ampak zagotovo ne zadnjič, saj je bilo
navdušenje tekmovalnih ekip zelo veliko.
Tekmovalci so tako obnovili znanja z različnih področij in se pri tem ob prisotnosti
adrenalina in tekmovalnega duha nadvse
zabavali.

Nejc Mohar,
namestnik poveljnika GZ Ribnica
Foto: Blaž Mohar
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Odkrivanje skrivnih kotičkov
Društvo Hodim in kolesarim Ribnica je bilo ustanovljeno poleti 2018 s poslanstvom, da krepi zavest o pomenu gibanja za zdravje vseh generacij. S svojimi
aktivnostmi je in bo osredotočeno predvsem na ozaveščanju otrok in družin, s
tem da bo organiziralo lažje pohode in kolesarske izlete.
Svojo dejavnost je društvo začelo avgusta 2018 z označitvijo kolesarske trase pod
imenom Krožna pot po Ribniški dolini št. 1, ki jo zasledimo na rdečih tablicah, ki so pritrjene na obstoječe prometne znake. Potek krajše različice: Ribnica–Ugar–Prigorica–
Lipovec–Otavice–Hrovača–Ribnica, razdalja: 15 km. Potek daljše različice: izhodišče
parkirišče Sv. Križ– Jurjevica–Ribnica–Prigorica–Lipovec–Otavice–Hrovača–Ribnica–
Breže–parkirišče Sv. Križ, razdalja 23 km. V letu 2019 se je društvo pridružilo prireditvi
Ribnica Trail z organizacijo dveh kolesarskih izletov, prvega Ribnica–Kočevsko jezero in nazaj, drugega pa po Ribniški krožni poti. Presenečeni smo bili nad množično
udeležbo približno 130 kolesarjev. Leta 2020 nam je aktivnosti preprečila epidemija
koronavirusa, toda srčno upamo, da nam bo leto 2021 bolj naklonjeno. Več informacij
o društvu lahko najdete na našem FB-profilu.

Odločili smo se, da začnemo bralce Rešeta informirati o skritih kotičkih občine Ribnica, ki nam omogočajo varno gibanje v času epidemije, ker niso množično obiskovani.
Tokrat smo izbrali Črni vrh nad vasjo Makoše. Iz omenjene vasi je urejena markirana
planinska pot, ki nas vodi po čarobno obarvanem jesenskem gozdu. Ker gre za pretežno bukov gozd, ki mu je odpadlo listje, v sončnem vremenu skoraj ves čas hodimo po
sončni poti. Zaradi golosekov je na določenih mestih tudi razgledna in ponuja pogled
na dolenjevaško področje. Za kratek čas se nam zaradi poseka dreves markacija izgubi, toda tukaj nadaljujemo samo naravnost navzgor in jo spet najdemo. Pod vrhom nas
preseneti malo strmejša pot, toda na srečo ne traja dolgo. Sam vrh, ki dosega 961 m
nadmorske višine, nam razgleda ne nudi, toda samo nekaj metrov pod vrhom si lahko
na področju goloseka oddahnemo in namenimo čas za malico. Celoten pohod traja
približno 2 uri in pol in je primeren za vse generacije. Črni vrh je poleg sten sv. Ane
najvišji vrh ribniškega področja Male gore. Priporočamo vam, da se podate na pot in
raziščete tudi to področje Male gore.
Mirjam Trdan,
predsednica društva
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Kdor se rad druži in prepeva, v življenju mu marsikaj
uspeva
Nikoli ne reci: »Ko bom imel čas za to …« Mogoče za to ne boš imel nikoli časa! Naj vaš čas ne mineva tako hitro, da bi
pozabili na prijatelje, družiti se, se nasmehniti, spomniti se in občutiti lepoto tega, da imamo drug drugega, ter doživeti
to, kar znamo z dušo in srcem izvajati, ustvarjati ali pa morda samo občudovati.
Občni zbori
Prvo največje druženje za vse članice
se je vsako leto začelo z občnimi zbori
– tako v našem kot v sosednjih društvih
v Kočevju, Velikih Laščah, Dobrepolju in
Grosupljem ter na Trojanah na Zvezi kmetic Slovenije, kamor je bilo povabljenih
po nekaj predstavnic iz vsakega društva.
Poleg zastavljenih ciljev v tekočem letu,
ki smo si jih zadale na uradnih delih zborov, so se odvijali še družabni deli, na
katerih smo obeležile okrogle obletnice
naših članic s kulturnim programom Veselih Ribnčank, pa vsakič obeležile tudi
Dan žena, če je bil občni zbor v marcu.
Naši občni zbori so se v dvajsetletnem
obdobju odvijali Pri Miheliču, v Kroni,
Pri Puglju, v Inlesovi jedilnici, v Lovskem
domu v Rakitnici, največkrat pa pri Makšarju v Brežah in v Zamostcu pri Urški.
Prvi ustanovni občni zbor je bil leta 2000
s predsednico Marijo Bojc, od leta 2002
pa je bilo vodenje društva zaupano meni.
Spomnim se, kako sem bila tisto leto nad
veliko udeležbo članic prijetno presenečena, saj nas je bilo prisotnih šestindevetdeset in je bila restavracija v Kroni
skoraj premajhna.
Naša druženja
Poleg občnih zborov so bila skozi vsa
leta nekatera naša druženja že kar tradicionalna. Pevske vaje Veselih Ribnčank,
praznovanja rojstnih dni, prednovoletna
srečanja in pikniki pri meni doma v Kotu
so postali stalnica. Kar nekajkrat smo
obiskale Špas teater v Mengšu, pa koncerte v Hali Tivoli, kot občinstvo sodelovale na televizijskih snemanjih (Raketa
pod kozolcem, Slovenski pozdrav, Pri Črnem Petru) in še kaj bi se našlo. V lepem
spominu nam bo ostalo jutranje voščilo
za rojstni dan takratnemu županu Jožetu
Levstku, ki smo ga pred službo pričakale
s pesmijo in pečeno sončnic, ali pa štiridesetletnica gospoda Francija Buta, ki
je bil v tistem času kmetijski minister, saj
smo mu na praznovanje v Lovski dom v
Rakitnico prinesle živega zajčka in košaro
domače biozelenjave. In kakšen smeh je
bilo slišati, ko smo mu zapele tudi prirejeno pesem:

Še kravico prodala bom
za sladko vince dala bom,
da Francitu nazdravimo,
ker rojstni dan slavi!
Prašička še prodala bom,
za sladko vince dala bom,
da Francitu nazdravimo,
ker rojstni dan slavi!
Joj, joj, joj, kaj bo zdaj z menoj,
vse sem dala, vse prodala,
kaj bo zdaj živež moj?
Joj, joj, joj, repa in fižol,
brez slanine in klobase,
zdaj bo živež moj!
Druženje z domačimi in sosednjimi
društvi
Skozi vsa leta je naše druženje potekalo med domačimi ustanovami in društvi,
s katerimi smo v skupnem sodelovanju
izpeljali kar nekaj praznovanj, obeležij in
tradicionalnih projektov, kot so pustovanje, kresovanje, sejmi in koncerti. Ostala
nam bo v spominu Mercatorjeva akcija
»Mi delamo dobro« ali pa obeleženje
rožnatega oktobra pod sloganom »Mar
nam je za naš jutri«.

Prednovoletno srečanje v Žimaricah

Sodelovanje s sosednjimi društvi pa je
največkrat potekalo prek turističnih društev ali v okviru Zveze kmetic Slovenije.
Da druženje ne bi ostalo samo pri občnih
zborih, smo se dogovorile, da naša prijateljstva okrepimo še z drugimi skupnimi
udejstvovanji. Z medsebojnim udeleževanjem na regijskih srečanjih zveze, na
seminarjih, razstavah, kuharskih tečajih, tekmovanjih, praznovanjih okroglih
obletnic društev, predavanjih, piknikih,
koncertih in izletih smo krepile in bogatile skupno prijateljstvo in si izmenjavale svoja znanja in izkušnje. Tudi skupna
letovanja v Strunjanu in Dobrni so ostala
nepozabna, pa srečanja pri kmeticah leta
in mladih kmeticah. Nepozabna in prijetna so bila tudi vsakoletna srečanja na
praznik Svete Marte v Dobrepolju, v Robu
in Laščah in še bi lahko naštevala.
Za podeželska društva od drugod smo
organizirale izlete po Ribnici ali jih gostile
na naših prireditvah in koncertih, kjer je
bilo udeleženih tudi že več kot 150 nastopajočih gostov. S tem smo prispevale k
promociji naših krajev. Gostje so vsakokrat zadovoljni zapustili ribniško dolino,
saj smo jim poleg ogledov naših znamenitosti postregle tudi s kulinaričnimi
dobrotami in ostalimi stvaritvami, ki so
prepoznavne za naše kraje.
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samo v dobri družbi. Čutim, da je čas za
spremembe, zato dobrodošle mlajše in
zagnane gospodinje, da prevzamete vodstvo in pomladite društvo.

Srečanje kmetic ljubljanske regije v Ideal centru Ribnica

Leto 2020 je za »RIBNIŠKE PODEŽELKE« posebno slavnostno, saj praznujemo
svojo dvajseto obletnico delovanja in
druženja. Kot predsednica društva sem
vesela in ponosna, da smo si vzele čas
in v dvajsetih letih doživele nepopisno
lepe trenutke, urice, dneve, leta; vesela
in ponosna sem, da so si za skupno druženje vzeli čas tudi naši prijatelji in zvesti
oboževalci, ki so naše delo in dogodke
spremljali skozi ves čas dvajsetletnega
delovanja. Čas, ko smo se v skupnem
druženju povezovale, se učile in ustvar-

jale, se smejale in včasih tudi jokale in
se tolažile. Lahko rečem, da smo bile ob
posebnih priložnostih kot velika družina
in smo uživale ob naših pripravljenih dobrotah. Takrat so smeh, veselje in petje
prepodili vsakdanje skrbi.
Zelo pestro dogajanje smo imele v našem društvu – veliko doživetij, veliko lepih zgodb, a včasih tudi neljubih, saj je
množici različnih ženskih natur težko vsakokrat ustreči. Vesela bom, če se bodo
v našo družbo vključile nove članice, ki
želijo biti aktivne in ustvarjalne ali pa

Zahvala
Pravijo, da bogastvo ni to, kar imamo, temveč to, kar smo in znamo.
Vseh aktivnosti ne bi bilo možno izpeljati
brez dobre volje, iznajdljivosti, pridnega
dela in finančnih vložkov članic, ki jih prispevamo za vsak projekt posebej, seveda
ob sofinanciranju Občine Ribnica in nekaterih posameznih donatorjev, ki cenijo in
podpirajo naše delovanje. V imenu vseh
članic hvala vsem donatorjem, posebej
Občini Ribnica.
Ob tej priložnosti se v imenu vseh članic in ne nazadnje v imenu vseh nagrajencev zahvaljujem Občini Ribnica za podeljene nagrade in priznanja, posebno za
podeljeno »Občinsko priznanje«, ki smo
ga letos prejele za dvajseto obletnico
društva.
Ob naši obletnici izrekam čestitke tudi
vsem članicam, posebno tistim, ki so v
društvu že vseh dvajset let. Ko bo čas primeren, bomo skupaj še nazdravili.
Vre, vre, vre, me smo ponosne
Ribnčanke!
Vesel Marinka,
predsednica DPŽ Ribnica

20 LET – Društvo podeželskih žena Ribnica
Naj leto se novo s potico začne,
korajžno, veselo naj bo vaše srce;
naj zdravje vam služi vsak dan in povsod,
naj nikdar ne zmanjka dišečih dobrot.
Spoštovane članice društva!

Letos je voščilo za prihajajoče praznike
namenjeno predvsem vam – nekdanjim in
sedanjim članicam, saj letos skozi celo leto
praznujemo dvajseto obletnico društva in
smo vse del naše dvajsetletne zgodbe. Vesela sem, da smo še vedno skupaj in da v
teh čudnih časih delujemo tudi na daljavo,
saj je za nami leto preizkušenj, iznajdljivosti
in prilagodljivosti. Verjamem, da za trdne in
vzdržne ženske nobena preizkušnja ni prevelika, saj skupaj zmoremo več in vse.
Veliko zdravja in uspehov pa v imenu
vseh članic želim tudi našim prijateljem in
poslovnim sodelavcem.

Blagoslovljen božič ter srečno in zdravo
leto 2021 – z željo, da čim prej skupaj nazdravimo in se posladkamo s potico!

Marinka Vesel

Kokosova potica s temnim testom
Za testo potrebujemo:
50 dag moke, kocko kvasa,
5 dag kakava, 3 dl mleka, 3 rumenjake,
10 dag sladkorja, 10 dag margarine,
sol in rum
Za nadev potrebujemo:
5 dl sladke smetane, 5 dag masla,
20 dag sladkorja, 40 dag kokosa,
3 jajca in 1 jajce za premaz potice
Zgnetemo testo in ga damo vzhajati, da
naraste. Med tem pripravimo nadev: smetano zavremo, dodamo sladkor in kokos.
Malo pokuhamo. Ko je masa ohlajena,
dodamo 3 rumenjake in tik pred mazanjem še sneg beljakov. Potico zvijemo, jo
pustimo še enkrat vzhajati, preluknjamo
z zobotrebcem in premažemo z jajcem.
Pečemo približno 1 uro pri 180 stopinjah.
Dober tek!
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Igriva jesen pri Petelinčkih
Narava nas bogati in ponuja neomejene možnosti za učenje v vseh letnih časih. Je naša učiteljica in hkrati zdravilka, otrokom pa prinaša obilo možnosti za
igro in krepi njihov odnos do okolja.
Jesen in spremembe v naravi so poskrbele za igrive dni v naši skupini. Tako smo
prek raznolikih dejavnosti spoznavali in
odkrivali naravo in spremembe v njej, ob
tem pa tudi razvijali naklonjen, spoštljiv
in odgovoren odnos do narave.
Morda poznate listek po imenu Trepetavček? Mi smo ga spoznali v zgodbici in
otroci so si hitro zapomnili njegovo ime.
Živel je na vrhu drevesa in je kar naenkrat opazil, da je njegova najljubša barva
– zelena – izginila, na njem pa so se pojavila rumene lise, zaradi česar je bil zelo
žalosten. Kaj se je zgodilo z njegovo lepo
obleko, je povprašal sonce, oblake, dež
in lastovke ter jih prosil za pomoč, kajti
želel je imeti zopet lepo zeleno obleko. In
prav lastovka mu je povedala, da ni umazan, ampak je dobil lepo novo jesensko
barvo. Ko je veter zapihal tako močno,

da Trepetavček ni več zdržal na drevesu,
je skupaj z drugimi listki zaplesal ples in
utrujen obležal na tleh. Zgodbica nas je
motivirala, da smo šli ven in v naravi poiskali listke Trepetavčke. Pa koliko smo
jih našli! Vsak dan kakšnega več. Smo pa
tudi ustvarjali z jesenskim listjem, ki smo
ga nabrali, voskom in vodenimi barvami.
Naše umetnine pa smo razstavili pred
igralnico.
V okviru projekta Igrivi raziskovalci smo
skupaj z otroki in vzgojiteljicama iz skupine Ovčke poiskali drevo, ki se nam je
zdelo zelo veliko. In res je bilo veliko, saj
smo ga poskusili objeti. Hitro smo ugotovili, da nam bo to uspelo samo, če se vsi
skupaj združimo, se primemo za roke in …
uspelo nam je!
Veliko časa smo v teh sončnih jesenskih dneh preživeli zunaj – igrali smo

se z listjem, vejami, grabili in pometali
listje, ga prevažali s samokolnico, risali
z večjimi palicami v pesek. No, otroci so
tudi preizkusili, kako zabavna je vožnja s
samokolnico. Zunaj smo si pripravili tudi
gozdni kotiček, v katerem smo se igrali z
naravnimi materiali (listje, vejice, želodi,
storži, kamenje, mah, kostanj itd.).

Ogledali smo si tudi kostanj, ugotovili,
kako njegova ježica zbode, in razmišljali,
kaj lahko z njim naredimo. »Ja, pojemo
ga!« so rekli otroci. No, pa smo si priredili čisto pravi kostanjev piknik – narezali
smo kostanj in ga spekli. Seveda so pri
peki sodelovali tudi otroci in kostanj vsake toliko premešali. Med čakanjem, da se
kostanj speče, pa smo tudi zapeli in zaplesali.
Prav odrasli smo s svojim odnosom
do sebe, narave in sveta otrokov zgled,
njegov vedenjski in učni vzor. Zato je
pomembno, da otrokom omogočimo
bivanje v naravi v vseh letnih časih, mu
omogočimo situacije, v katerih bo lahko
uresničeval svoje želje in potrebe po raziskovanju.
Anja Belaj, dipl. vzg.
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Petošolci – kolesarji z izpitom
Letošnje šolsko leto se je začelo za petošolce prav lepo.
Veseli smo bili, da smo spet lahko v šolskih klopeh nabirali
nova znanja, veselili smo se skupnega druženja in novih
dogodkov.
Najprej pa smo nestrpno čakali na začetek opravljanja kolesarskih izpitov – usposabljanja za samostojno vožnjo na javnih
površinah. Ko je bil teoretični del v računalniški aplikaciji KOLESAR opravljen, smo izvedli tehniški dan, kjer so morali vsi učenci
pokazati dovolj spretnosti na šolskem spretnostnem poligonu.
Policist Saša Janjić je skupaj z mentoricami razredničarkami
ugotovil tehnično brezhibnost koles. Nato so se začeli vožnja
med stožci, prenos ovire in druge obvezne vaje, ki na pogled
niso zahtevne. A ko se spraviš na kolo in podreš kakšen stožec,
ugotoviš, da se je treba res potruditi.
Za zaključek so sledile še vožnje na javnih površinah. Varna
vožnja mladih kolesarjev, ki so morali znanje o cestnoprometnih
predpisih pokazati še v praksi, je potekala več dni pod budnim
očesom mentoric razredničark, policistov Policijske postaje Ribnica in sodelavcev šole. Vsi učenci (z nekaj ponovitvami) so izpit
uspešno opravili.

Priprava na izpitno vožnjo

Prvi izpit so prejeli z velikim ponosom. Njihovo veselje je bilo
nepopisno, saj je bil dosežen nov cilj!

Mentorji na delu

Srečno in previdno, mladi kolesarji!
Andreja Hočevar, prof.,
koordinatorica za kolesarski izpit na OŠ dr. Franeta Prešerna
Ribnica
S policistom Janjićem

Ob tem, za otroke tako pomembnem dogodku pa se, spoštovani občani, obračamo tudi na vas. Letos smo mentorji kolesarskega izpita v prometu zopet opazovali nestrpno vožnjo,
čeprav smo bili vsi dobro označeni s svetlečimi telovniki (učenci
in mentorji) ter postavljenimi triopan znaki ob cesti. 70 udeležencev na nekem območju, tokrat med Rokodelskim centrom
Ribnica in obrtno cono Ugar, je težko spregledati, če si strpen,
spoštljiv voznik in kolesarje upoštevaš kot enakovredne udeležence v prometu. Še posebej zato, ker na žalost kolesarskih poti,
kjer bi bili otroci bolj varni, v naši občini ni.
Naj vas torej, dragi občani, njihovi prvi vrtljaji kolesa spomnijo
na njihove prve korake. Pomagajmo jim pri tem.

ZAHVALA
Ob tej priložnosti se Policijski postaji Ribnica,
predvsem policistu Saši Janjiću in seveda vsem
sodelavcem, zahvaljujem za odlično strokovno
sodelovanje.
Zahvaljujemo se tudi Rokodelskemu centru
Ribnica, saj nam je prijazno odstopil prostor za
spravilo koles.
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Tokrat pa v DSO Ribnica malo drugače
Projekt »Sožitje med generacijami« na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica teče
že vrsto let. V času, ko o DSO Ribnica še ni bilo ne duha ne sluha, so učenci organizirano obiskovali starejše na domu v Ribnici in okolici, skupaj pa smo odšli
tudi na ogled Doma starejših občanov v Kočevju.
Spomladi leta 2008 se je težko pričakovan dom za naše starostnike odprl tudi v Ribnici. Tako smo v novem
šolskem letu 2008/09 takoj zgrabili
priložnost in začeli sodelovati z DSO
Ribnica. Šolski pevski zbor z učiteljico
Natašo Arko je imel to čast, da je jeseni, 16. 10. 2008, izvedel prvi nastop
učencev OŠ Ribnica v DSO Ribnica. In
verjemite, v zadnjih trinajstih letih je
bilo podobnih nastopov naših učencev (seveda pod mentorstvom ribniških učiteljic in učiteljev) že kar lepo
število!
V novem šolskem letu 2020/21 pa
nam načrte križa koronavirus. Dan
pred tem, ko smo s četrtošolci v septembru želeli prvič obiskati starostnike, ki prebivajo v DSO Ribnica, in jih
presenetiti z nastopom, je DSO Ribnica zasenčil prvi primer korone in nam
preprečil obisk. Sprva so bili učenci
malo razočarani, vendar si lahko mislite, da se niso vdali kar brez boja.
»O, ne! Če ne moremo MI do vas, pa
VAS lahko obiščejo NAŠI IZDELKI!!!« so
rekli in se lotili dela … V sredini oktobra so pripravili skoraj 200 jesenskih
izdelkov, katere sva učiteljici Vanja in
Katja z veseljem predali delovni terapevtki DSO Ribnica Sergeji Mastnak, ki
je poskrbela, da je prav vsak stanovalec DSO Ribnica dobil jesenski poklon
iz OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica.
Hvala vsem četrtošolcem z učiteljicami Branko Lovšin, Sandro Petek,
Miro Miše, Tanjo Levstek, Matejo Ko-

šir, Leo Bracovič in Evo Levstek, učencem 3. c z učiteljico Majo Bunderla in
učencem 5. d z učiteljico Marušo Čop.
Vedite, da je bil vaš trud tokrat iskreno
poplačan s hvaležnimi in zadovoljnimi
obrazi stanovalcev DSO Ribnica, na
katere OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica tudi tokrat ni pozabila.
Katja Rus

vrtec in šola

REŠETO NOVEMBER 2020

35

Nova igrala na Osnovni šoli Ljubo Šercer
Teden pred počitnicami je bil za našo šolo prav poseben. Kljub oblačnemu
vremenu je v naših srcih sijalo sonce in risalo nasmeh na naših obrazih, saj smo
lahko na šolskem dvorišču opazovali, kako nastajajo nova šolska igrala.

En sam otroški smeh, pa bo najsvetlejši dan še bolj svetel.
(R. G. Ingersoll)
Osnovna šola Ljubo Šercer v Kočevju je manjša šola, kjer se
izobražujejo otroci s posebnimi potrebami, in sicer z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. In prav ti poleg učilnic in
didaktičnega materiala še kako potrebujejo tudi varen in funkcionalen prostor za igro in sprostitev. Šola resda ni velika, obiskujejo pa jo otroci iz kar šestih občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica,
Loški Potok, Velike Lašče in Kostel. Pred leti je že doživela temeljito prenovo učilnic in fasade, za zamenjavo dotrajanih in že kar
nevarnih igral pa je zmanjkalo sredstev.
Želja po novih igralih je tako že nekaj časa tlela v naših srcih
in konec preteklega šolskega leta smo se odločili, da poiščemo
ponudbe za njeno uresničitev.
Po prejemu predračunov smo skoraj obupali, saj so finančni
zneski ponudb krepko presegli naše zmožnosti. Zavedali smo
se težke gospodarske situacije, a smo se vseeno odločili, da zaprosimo različna podjetja za pomoč. Kot prvi so nam prisluhnili
v podjetju Krka, d. d., Novo mesto z zelo velikodušno donacijo
v višini 5.000 EUR. Dejstvo, da so med nami še ljudje velikega
srca, nas je spodbudilo, da nadaljujemo s pošiljanjem prošenj.

Z besedami težko zapišemo vso srečo in hvaležnost, ki jo prinašajo nova igrala. V negotovih časih, v katerih smo se znašli v
letošnjem letu, so prinesla še kako dobrodošlo otroško radovednost, igrivost in toplino. Vsi učenci in zaposleni Osnovne šole
Ljubo Šercer se vam zato iskreno zahvaljujemo, da ste pripomogli k uresničitvi naše želje in nam omogočili nakup novih igral.
Jan Čibej, v. d. ravnatelja
Sledile so še donacije podjetja Inotherm, d. o. o., v višini 1.000
EUR, podjetja Akrapovič, d. d., v višini 500 EUR in podjetja Melamin, d. d., v višini 300 EUR. Na pomoč pa nam je priskočila
tudi naša ustanoviteljica Občina Kočevje, ki se je odločila, da bo
pokrila manjkajoči del predvidenega zneska, zato je bilo naše
veselje nepopisno.
V oktobru obeležujemo teden otroka in letošnji oktober res
ne bi mogel biti bolj posvečen našim otrokom. Vsak, še tako poseben posameznik, si bo lahko sedaj s pomočjo varnih igral na
šolskem dvorišču poiskal svoj kotiček, tako za igro kot za učenje. Igrala so namreč odlična dopolnitev klasičnemu učenju, ki
spodbuja razvoj motoričnih in tudi senzoričnih veščin otrok.

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

Naslednja številka izide 24. decembra
GRADIVO ODDAJTE do 14. decembra.
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Zgodovina rokometa v Ribnici
O tem, da je rokomet vodilni in aktivni šport v Ribniški dolini, nam priča tudi
njegova zgodovina. Začetki ribniškega
rokometa uradno segajo v leto 1955, natančneje v petek, 23. decembra 1955, ko
je bila vpisana v dnevnik 3. a. razreda nižje gimnazije v Ribnici prva šolska ura rokometa. Takratni učitelji telesne vzgoje so
obravnavali vso snov o rokometnih pravilih, rokometni teoriji, prikazali so prijeme,
mete žoge in podobno.

Stojijo z leve Pelc, Lovšin, Matelič, Erčulj, Andoljšek
Metod, L. Ponikvar, Puželj, Abram; čepijo J. Kersnič,
Andoljšek, Tanko, I. Kersnič

Prvi predsednik kluba Štefan Lovšin

Učitelj telesne vzgoje Maks Drobnič

V letu 1957 zasledimo vse pogostejše
vpise rokometnih ur, kar kaže, da je bila
teorija rokometa dobro obravnavana.
Posameznim vajam pa je 8. aprila 1957
sledila prva rokometna tekma med dvema razredoma nižje gimnazije v Ribnici.
Vsa rokometna dejavnost se je tako odvijala v nižji gimnaziji vse do leta 1960.
Ob tej priložnosti se je treba spomniti in
zahvaliti začetniku ribniškega rokometa
tovarišu Maksu Drobniču, predmetnemu
učitelju telesne vzgoje na nižji gimnaziji
in kasneje osnovni šoli v Ribnici. V tem
prvem obdobju je začel, uvajal in vodil
vso rokometno dejavnost v Ribnici.
S tem predtekmovalnim šolskim obdobjem v letih 1955–1960 so se številni po

Stojijo z leve Lesar, Ponikvar, Bavdek, Sladič, Šilc,
Matoh; čepijo Radić, Lovšin, Žuk, Andoljšek

zapuščanju osnovnošolskih klopi začeli
ukvarjati z organizirano dejavnostjo rokometa.
Številne ribniške generacije igralcev so
skozi vso zgodovino organiziranega rokometa v petinšestdesetletni zgodovini razvijale in popularizirale rokomet, ki je še
danes eden ključnih športov v naši dolini.
Najprej so delovali kot rokometna sekcija
Partizan Ribnica, nato kot rokometni klub
Inles Ribnica in sedaj v novejšem času
kot rokometni klub Riko Ribnica. V slikovni prilogi si oglejte ekipe začetnih generacij ribniškega rokometa.

Prvaki v II. ZRL- sever pod vodstvom trenerja Jožeta
Šilca

Od leve Rački, Andoljšek, Mikulin, Karpov, J. Ilc, Putre,
Gelze, trener Radić; čepijo Tanko, Troha, D. Ilc, Oven,
Ambrožič

Ob tej priložnosti – visokem jubileju – pa tudi čestitke vsem dosedanjim igralcem, veliko uspeha novejši
generaciji in ne nazadnje zvestim navijačem in podpornikom ribniškega
rokometa.

Stojijo z leve Lovšin, Radić, Šilc, Nosan, Mikulin, čepijo
Tanko, Ponikvar, J. Kersnič, Andoljšek

Osvojili republiški naslov, igralci in uprava

Peter Lesar
Fotografije:
Almanah ob 30-letnici
rokometa v Ribnici

vzponi in sestopi
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Letošnja posebna poletna planinska sezona

Najbolj obiskane koče so bile tudi letos koče v okolici Triglava
Foto: Zdenka Mihelič

Leto, ki ga je še posebej zaznamoval
koronavirus, se počasi izteka. Po eni
strani se tega veselimo, saj si želimo
zakorakati v novo leto z upanjem na
čimprejšnjo sprostitev ukrepov in na
ponovno obiskovanje hribov tudi zunaj domače občine. Po drugi strani
pa vemo, da se bo to leto poznalo na
vseh področjih delovanja in bivanja.
Zaznamovana je bila tudi letošnja poletna planinska sezona, ki je bila gotovo
nekaj posebnega. Če ne drugega, smo več
časa preživeli v bližnjih krajih, prav tako je
več slovenskih planincev preživelo avgustovski dopust v domačih gorah, manj pa je
bilo tujih obiskovalcev gora. Številni so se
podali na Slovensko planinsko pot od Maribora do Ankarana oziroma Debelega rtiča.
Nekateri so to enkratno vezno pot, ki je bila
kot prva te vrste v Evropi odprta leta 1953,
prehodili v enem zamahu.
Planinska zveza Slovenije (PZS) je zbrala
prve ocene o uspešnosti, tudi glede rabe
turističnih bonov, števila nočitev in obiska v
planinskih kočah. Slovenske gore so poleg
izkušenih planincev privabile veliko tistih
obiskovalcev, ki se v preteklih letih niso
odpravljali v gore. Najbolj obiskane koče so
bile tudi letos koče v okolici Triglava, kjer so
Slovenci v poletni sezoni unovčili tudi največ turističnih bonov.
Spomladanske napovedi za poletno
planinsko sezono so bile sicer precej črnoglede, a kljub temu so jo oskrbniki koč kar
dobro odnesli. Zaradi omejitve širjenja koronavirusa so v kočah veljali posebni ukrepi, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ), tako da so koče sprejemale
manjše število gostov, kot bi jih glede na
svoje kapacitete lahko.

»Prenočitev je bilo za četrtino manj kot
pretekla leta, vendar je bila sezona zaradi
več enodnevnih gostov in razmeroma dobre potrošnje v finančnem smislu dobra, ne
najboljša, a boljša od pričakovanj glede na
spomladanske razmere. Predvsem je bila
boljša v nekaterih višje ležečih sredogorskih
kočah, kjer je nekaj koč imelo celo izjemno
dobro sezono, medtem ko je bila slabša v
visokogorju, kjer so nekatere koče imele
polovico manj prenočitev glede na pretekla
leta,« je povzel strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar. Več je bilo tudi prenočitev v
kočah ob Slovenski planinski poti, saj se je
v letošnjem letu povečalo število oseb, ki so
hodile po tej naši prvi in najdaljši vezni poti.
Statistični urad Republike Slovenije
(SURS) je do vključno avgusta v planinskih
kočah zabeležil 25 odstotkov manj nočitev
v primerjavi s preteklimi, zelo uspešnimi
leti. Slovenskih gostov, ki so prenočili v planinskih kočah, ni bilo bistveno več, bilo pa
je precej manj tujih obiskovalcev. Slednjih
je v slovenskih kočah prenočilo le ena tretjina v primerjavi z zadnjima dvema letoma.
Po podatkih SURS-a je do konca avgusta v
planinskih kočah prespalo približno 52.000
slovenskih državljanov, kar predstavlja 75
odstotkov prenočitev v planinskih kočah, in
okoli 18.000 tujcev. Ne glede na razmeroma velik padec števila prenočitev v primerjavi s preteklimi uspešnimi sezonami so v
planinskih društvih z izkupičkom zadnje
zadovoljni.
Letošnja sezona je bila posebna tudi zaradi precej več enodnevnih gostov; v kočah
in na splošno v gorah in hribih je bilo namreč veliko število oseb, ki sicer ne zahajajo v planinski svet. Opazno je bilo nekoliko
večje trošenje za pijačo in hrano v planinskih kočah. Slovenski gost običajno, tudi če

prespi, porabi precej manj denarja v kočah
v primerjavi s tujcem, v letošnjem letu pa
so v kočah opazili, da so tudi domači gostje zapravili dosti več. Do 25. septembra je
bilo v Sloveniji unovčenih 790.461 bonov v
skupni vrednosti 107 milijonov evrov, samo
v planinskih kočah pa je bilo unovčenih
14.241 bonov v skupni vrednosti 761 tisoč
evrov. Največ turističnih bonov so po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije do
15. septembra slovenski planinci unovčili v
Domu Planika pod Triglavom (924), sledijo
Koča pri Triglavskih jezerih (865), Triglavski
dom na Kredarici (847), Planinski dom pri
Krnskih jezerih (710), Dom na Komni (650),
Koča na Doliču (475), Koča pod Bogatinom
(437), Pogačnikov dom na Kriških podih
(368), Grmovškov dom (342) in Dom na
Pesku (332).
Na najvišjih vrhovih in planinskih poteh
že čepi sneg, in ko se bomo vrnili v tirnice
obiskovanja gora, bosta potrebni še posebna pazljivost in previdnost glede takratnih
snežnih razmer, naše kondicijske pripravljenosti, upoštevanja zaprtih planinskih
koč in osvežitve znanja uporabe zimske
planinske opreme. Ta čas lahko vsaj doma
v teoriji obnovimo znanje iz zimske tehnike
hoje in opreme, preverimo naša topla oblačila, ali jih je treba morebiti zašiti, in zimske
planinske čevlje, ali so potrebni obnove, ter
pregledamo in pripravimo zimsko opremo,
kot so plazovna žolna, plazovni nahrbtnik,
plazovni sonda in lopata, cepin in dereze,
pa tudi čelado nastavimo na našo glavo, ki
jo bo pozimi pokrivala kapa.
Pazite nase, na druge in na naravo, ter
srečno in varen korak na vseh vaših poteh.
Zdenka Mihelič
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Bomo letos po devetih letih le imeli bel božič?

November, ki se počasi končuje, v naših krajih velja za najbolj siv in tudi najbolj moker mesec v letu, a letos je, za razliko od lani, ko smo ponekod beležili
rekordno količino dežja, svoj sloves upravičil le deloma. Omembe vrednih padavin namreč vse do 16. novembra nismo imeli, vtis novembrskega vremena nam
je tako dajala le trdovratna megla oziroma nizka oblačnost, iz katere je občasno
rahlo rosilo.
Nastanek megle je v tem letnem času običajno povezan s temperaturnim obratom, ko se
hladen zrak, ki je težji od toplejšega, po sončnem zahodu uleže na dno dolin, kjer se čez noč
še naprej ohlaja. Ker so noči dolge, novembrsko sonce pa nima dovolj moči, da bi čez dan
premešalo ozračje, se je v nižjih legah nabrala debelejša plast hladnega in vlažnega zraka,
kar je tudi glavni vzrok, da je sonca v delu leta tako malo. Povsem drugače je v gorah nad
meglenim pokrovom, kjer november kljub kratkim dnevom po številu sončnih ur ne odstopa
bistveno od poletnih mesecev.
Letos je bil temperaturni obrat še posebej izrazit. Po nižinah so bile temperature večji del
meseca blizu pričakovanim za ta čas, ravno nasprotno pa je bilo v hribih, kjer so nekateri dnevi
v prvi polovici meseca bolj spominjali na začetek poletja kot pa na konec meteorološke jeseni.
Sedaj na vrata počasi že trka zima, z njo pa tudi praznični december, za katerega si marsikdo želi, da bi bil snežen, saj to doda dodatno čarobnost prazničnemu času. A eno so želje,
drugo pa je realnost. Pravo zimsko idilo, ko je snežna odeja tla prekrivala več kot polovico
decembra, smo v zadnjih dvajsetih letih imeli le petkrat, torej v povprečju vsako četrto leto,
medtem ko je bila v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja takih več kot polovica decembrov.
Najbolj zimski december smo v zadnjem obdobju imeli leta 2010, ko na Ribniškem le 24. in
25. decembra ni bilo snega, največ, kar 60 centimetrov, pa ga je bilo tistega leta 5. decembra.
Miklavž se je lahko pripeljal s sanmi tudi v letih 2012 in 2017, ko je tla prekrivala veliko bolj
skromna 10-centimetrska snežna odeja.
Kar devet let pa je že minilo od zadnjega belega božiča, torej lahko rečemo, da so zele-

ni božični prazniki postali kar naša stalnica.
Tudi sicer smo se v zadnjih dvajsetih letih v
belo božično jutro na Ribniškem zbudili le
štirikrat. Najbolj bel je bil božič 2001, ko je tla
prekrivala 15-centimetrska snežna odeja.
V arhivu Agencije RS za okolje lahko najdemo še več zanimivih dogodkov, ki so zaznamovali praznični čas v preteklosti. Od
sredine prejšnjega stoletja je bil v večjem
delu nižinskega sveta s snegom najbolj radodaren božič 1994. Sneg, ki je takrat prekrival večji del države, je zapadel med 20.
in 24. decembrom. Na Ribniškem ga je bilo
dobrega pol metra. A že kmalu po božiču nas
je dosegla občutna otoplitev. Ob kombinaciji
južnega vetra in dežja se je snežna odeja hitro tanjšala in do novega leta se je stalil ves
sneg.
Leta 2009 sta nas sneženje in mraz zajela že pred prazniki, nato pa je sledila izrazita odjuga in marsikje smo imeli najtoplejši
božič v zgodovini meritev. Na Ribniškem se
je ogrelo do 15 stopinj Celzija. Močni južni
vetrovi so nam poleg visokih temperatur prinesli tudi obilne padavine. Ponekod toliko
dežja v decembru ni padlo še nikoli do zdaj.
Meja sneženja se je močno dvignila in sneg
se je mešal z dežjem celo na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici.
Zanesljive napovedi, kakšni bodo letošnji
prazniki, še ni, je pa možnost, da nas bo pričakalo belo božično jutro, zaradi podnebnih
sprememb za vsaj polovico manjša, kot je
bila pred tridesetimi in več leti.
Rok Nosan
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Dogovor o denarju in o viziji zdravstvene unije
Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije so po
več mesecih dosegli politični
dogovor o reševalnem skladu za
spopad s pandemijo bolezni covid-19 in večletnem finančnem
okviru za obdobje 2021–2027.
Celoten znesek denarja, ki bo na
voljo v Bruslju za države članice
EU, obsega kar 1824 milijard evrov. Evropska ljudska stranka
(EPP) si je v pogajanjih prizadevala za zvišanje sredstev za najpomembnejše programe na področju blagostanja in varnosti
državljanov EU, kar je bila navsezadnje tudi obljuba na zadnjih
evropskih volitvah. Tako se bodo v proračunu za 16 milijard zvišala sredstva za raziskave, zdravstvo, izobraževalni program
Erasmus, varovanje zunanjih meja EU, humanitarno pomoč, kulturo in projekte civilne družbe.
A ob tem želim izrecno poudariti polno podporo dogovoru o
spoštovanju načela vladavine prava kot pogoju za koriščenje
sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po
pandemiji bolezni covid-19. Nov mehanizem pogojevanja bo
okrepil zaščito proračuna EU, če bodo kršitve načel vladavine
prava vodile v zlorabo sredstev EU. Za to smo si polno prizade-

vali tudi v politični skupini EPP. Veseli nas, da smo pri tem uspeli. Zdaj so na vrsti voditelji vseh držav članic, da na Evropskem
svetu zgoraj omenjeni dogovor dokončno potrdijo.
Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen iz naše politične skupine EPP, je z nedavno predstavitvijo novih ukrepov
proti pandemiji naredila tudi korak k evropski zdravstveni uniji.
Potrdila je tudi dogovor s Pfizerjem in BioNTechom o nakupu do
300 milijonov odmerkov cepiva proti bolezni covid-19, ki naj bi
ga Slovenija prejela ob koncu tega ali v prvem četrtletju prihodnjega leta.
Pri zdravstveni uniji gre za nov pravni okvir, ki bo okrepil pripravljenost na zdravstvene krize in pandemije ter za nova priporočila za sprejetje načrtov na nacionalni ravni. Vzpostavljen bo
tudi okrepljen, integriran sistem spremljanja na ravni EU, podprt
z umetno inteligenco in drugo najsodobnejšo tehnologijo.
Ob vsem tem pa vsekakor ne moremo zaobiti volitev v Združenih državah Amerike (ZDA). Najpomembnejši institut demokracije so svobodne volitve, kjer vsak pravilno oddani glas šteje.
Iskrene čestitke 46. predsedniku ZDA Joeju Bidnu. Čas je za obnovitev zgodovinskih odnosov med ZDA in EU, ki bodo temeljili
na naših skupnih vrednotah.
Ljudmila Novak, evropska poslanka

Korona – leto 2020
Letošnje leto zaznamujeta politična kriza, ki jo je povzročil
nenaden in nenadejan odstop
tedanjega predsednika vlade
Marjana Šarca, in tudi svetovna zdravstvena koronakriza.
Ob odstopu Marjana Šarca so
se morale politične stranke
hitro odločiti, ali sprejeti njegovo igro in iti v času največje
zdravstvene krize doma in v svetu na predčasne volitve ali pa
tvegati, sestaviti novo koalicijo, začeti garati, sprejemati tudi
nepriljubljene ukrepe in tvegati. V SDS smo se odločili za drugo pot. Sestavili smo koalicijo, ki je delno sestavljena tudi iz
izigranih Šarčevih vladnih partnerjev, s čimer smo preprečili
brezvladje in anarhijo, ki bi v državi pustili popolno razsulo.
Hitri in učinkoviti odzivi nove vlade so pripomogli, da smo prvi
val epidemije »preboleli« kot ena najuspešnejših držav. A tako
po Evropi kot pri nas prebivalci po umiritvi prvega vala najbrž
niso verjeli napovedim strokovnjakov, da bo prišel še drugi
val, ki bo še bistveno hujši od prvega. Žal se napovedi pri nas
in drugod po Evropi uresničujejo. Posledice bolezni covid-19,
tako zdravstvene, socialne kot ekonomske in druge, so še precej hujše kot spomladi. Janševa vlada je do sedaj pripravila
že šest paketov pomoči, ki so namenjeni upokojencem, študentom, samozaposlenim, gospodarstvu itd., pa tudi občinam
smo z rebalansom državnega proračuna za letos dvignili primerno porabo za približno 6 %. Za občino Ribnica to pomeni
približno 450.000 EUR.
Seveda pa se poslanci nismo ukvarjali samo koronapaketi,
ampak smo precej postorili tudi na drugih področjih. Pred
dnevi smo sprejeli tudi zakon o finančni razbremenitvi občin

(ZFRO), ki ga je sicer pripravila še prejšnja Šarčeva vlada. A v
zakon smo z amandmaji dodali še bistveno več postavk, ki jih
ne bodo več plačevale občine. V pogajanjih sem z ministrom
Koritnikom tudi dosegel, da bo tudi Občina Ribnica med tistimi, ki se jim bo dodatno povečala primerna poraba zaradi (neurejenih) romskih naselij. Po prvotnem predlogu, ki ga je ministrstvo za javno upravo vztrajno zagovarjalo, bi bile do tega
upravičene samo občine, ki imajo romskega svetnika, Ribnice
ni bilo med njimi. Za Občino Ribnica to pomeni dodatnih približno 450.000 EUR/letno.
S pisno pobudo sem našim trem županom predlagal, da občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok združijo oziroma povežejo
posamezne kanalizacijske in vodovodne projekte občin v en
velik skupen projekt (npr. »SORIKO 2«). Skupaj z direktorjem
Hydrovoda so to naredili. Ta skupni projekt je težak 16,3 mio
EUR, zajema pa kanalizacijo v Loškem Potoku, s katero se bosta zaščitila vodni vir Blate in vodovod v Loškem Potoku (skupaj
7,64 mio EUR), vodovodno omrežje na Slemenih (5,5 mio EUR)
ter kanalizacijo Vinice – Zapotok in vodovod Gora na območju
občine Sodražica (2,34 mio EUR). Projekt bo po zagotovilih
ministra Vizjaka uvrščen med investicije naslednje finančne
perspektive, ki se bo začela kmalu izvajati. Sedaj sprejemamo
rebalans za leto 2021, v katerem bo Rokodelski center Ribnica dobil dodatnih 60.000 EUR za program, podoben znesek
tudi za leto 2022, s čimer se bo proračun »rokodelca« povečal
za približno 20 %. Leta noben minister leve koalicije ni hotel
niti slišati, da bi izboljšal financiranje našega res uspešnega
in prepoznavnega zavoda. Prejšnji minister Poznič (SD) je ob
obisku Ribnice županu Samu Pogorelcu dejal, da ne more storiti ničesar in ga napotil na prijave na razpise, tako je v Rešetu
poročal župan. A da se tudi drugače. Ni vse v fototerminih.
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Sedaj potekajo tudi intenzivni dogovori v zvezi z izvedbo odločbe ustavnega sodišča, ki nam nalaga uskladitev volilnih
okrajev za naslednje parlamentarne volitve. Prejšnja (Šarčeva)
vlada je v osnutku akta predvidela ukinitev našega volilnega
okraja, ker je po kriteriju prebivalcev premajhen. Po večmesečnih usklajevanjih z ministrom Koritnikom naj bi naš okraj ostal
in se povečal za občino Dobrepolje, kar je z vidika krepitve re-

gijske pozicije Ribnice zelo pomembno. Če bo ta predlog o(b)
stal, potem bodo še naprej dani pogoji, da bo naš okraj tudi
v naslednjih mandatih imel poslanca, ki se bo boril za naše
lokalne in okrajne interese.
Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora

Z dobro razvito infrastrukturo do
višje kakovosti življenja za vse
ljudi
Prejšnji mesec je minilo pol leta, odkar je vlada prevzela vodstvo države. Zaradi hitrega širjenja bolezni covid-19 je bilo treba takoj zavihati
rokave in dobesedno čez noč sprejeti številne ukrepe, ki so zelo vplivali
na življenje vseh nas. Le na ta način nam je uspelo učinkovito omejiti
širjenje virusa.
Trenutno se nahajamo v težkih časih.
Dokler ne bomo odkrili cepiva, je edina
možnost, ki jo imamo, upočasnitev širjenja virusa. In prav zaradi tega sprejemamo vse ukrepe. Zato pozivam bralke in
bralce Rešeta k spoštovanju vseh navodil, priporočil in ukrepov. Le na ta način
smo lahko uspešni. Bodimo odgovorni
do sebe in do drugih.
Na Ministrstvu za infrastrukturo že od
prvega dne poudarjamo, da moramo
poleg spopada z virusom misliti tudi na
jutri. Na čas, ko se bomo soočali s posledicami epidemije in ko nas čaka težko obdobje okrevanja. Povečanje javnih
investicij, predvsem v infrastrukturne
in energetske projekte, je eden od pomembnih dejavnikov, s katerimi lahko
ublažimo izpad BDP-ja. Tega se zaveda
tudi vlada, ki je v proračunu za letošnje
leto Ministrstvu za infrastrukturo namenila 40 milijonov evrov več sredstev.
Prav tako se v predlaganem proračunu
za leto 2021 sredstva za razvoj infrastrukture občutno zvišujejo glede na letošnje leto, največ na področju železnic
in državnih cest. Prvič v zgodovini ima
Ministrstvo za infrastrukturo na voljo več
kot milijardo sredstev, skupaj za 191 milijonov evrov več kot v rebalansu 2020.
Tako velikega proračuna ministrstvo ni
imelo niti v času konjunkture!
V javnosti odmevajo predvsem večji
infrastrukturni projekti, vendar ne pozabimo na številne rekonstrukcije, preplastitve in sanacije cest po vsej Sloveniji.
Na ministrstvu se namreč zelo dobro
zavedamo pomembnosti dobro razvite
primarne infrastrukture tako za enako-

meren regionalni razvoj kot za razvoj gospodarstva. Zato smo v zadnjih mesecih
močno pospešili dela na terenu po vsej
Sloveniji, ki jih je več kot v preteklosti.
Prav tako vlagamo tudi v železniško infrastrukturo, tako v potniški kot v tovorni
promet, da bomo zagotovili moderno in
varno obratovanje železniškega prometa ter posledično kakovosten, učinkovit
in ugoden javni prevoz.
V preteklih mesecih smo naredili pomembne premike na večjih infrastrukturnih projektih. V Gaberkah smo končno zasadili prvo lopato tretje razvojne
osi! S tem smo tudi formalno začeli z
gradnjo, ki bo zelo pomembna za razvoj
Koroške, Saleške in celotne Slovenije.
Ne samo, da bo izboljšala povezljivost
in dostopnost, temveč bo tudi okrepila
privlačnost delovnih mest v regiji. Pred
dnevi smo na ministrstvu podpisali predinvesticijsko zasnovo za hitro cesto od

Otiškega Vrha do meje z Avstrijo v Holmcu, ki pomeni zeleno luč za nadaljnje postopke umeščanja tretje razvojne osi na
Koroškem. Gradnja 27-kilometrske proge med Divačo in Koprom se nadaljuje
po začrtani časovnici, tako da bo zaključena v letu 2025, leto kasneje pa bo tudi
predana v uporabo. V mesecu septembru je Evropska komisija projektu dodelila 80 milijonov kohezijskih sredstev.
Evropska komisija je pomemben partner
pri tem projektu, saj je v finančni konstrukciji projekta Drugi tir načrtovanih
za skoraj petino oziroma 250 milijonov
nepovratnih evropskih sredstev. Drugi tir
je eden najpomembnejših in najzahtevnejših slovenskih infrastrukturnih projektov, ki ga Slovenija nujno potrebuje.
Po izgradnji bo zagotovil stabilno in konkurenčno povezavo našega pristanišča s
slovenskim zaledjem in kot del dveh jedrnih koridorjev tudi z drugimi deli Evro-
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pe. Zavedamo se, da je uspešno pristanišče tudi porok za razvoj slovenskega
gospodarstva, zato smo skupaj z Luko
Koper zaključili postopke pridobivanja
dodatnih zemljišč za namen širitve pristanišča. S tem prispevamo k doseganju
cilja, da Luka Koper ostane eno vodilnih
pristanišč po pretovoru avtomobilov v
Mediteranu.
Na ministrstvu smo izkoristili nadgradnjo in sanacijo železniškega karavanškega predora ter čas epidemije, ko je
na cestah in železnicah manj prometa,
in na začetku novembra začeli z gradnjo
gorenjske železniške proge, ki je bila resnično potrebna prenove. Po prenovljeni
progi bodo lahko vlaki dosegali višje hitrosti, prav tako bomo s tem prispevali
k večji varnosti. S posodobitvijo zelo
slabe železniške infrastrukture želimo
okrepiti železniški promet tako z vidika
trajne mobilnosti kot z vidika dodane
vrednosti za slovensko gospodarstvo.
Jeseni smo vsi z velikim veseljem pričakovali prvi potniški vlak med Grosupljim
in Kočevjem po več kot petdesetih letih.
Ker še niso bili izpolnjeni pogoji za vzpostavitev javnega potniškega prometa,
predvsem z vidika varnosti, smo se odločili, da bomo odprtje proge prestavili
na začetek prihodnjega leta. Zdravje in
varnost ljudi morata biti vedno na prvem mestu. V luči dodatnih izboljšav na
omenjeni progi bi želel izpostaviti tudi
aktivnosti v smeri celovite prenove železniške postaje Grosuplje, ki bo omogočila boljšo povezljivost ter še hitrejše
potovalne čase za potnike iz Ribnice in
Kočevja. Velik korak k boljši pretočnosti
vlakov in posledično k zmanjšanju pritiska avtomobilov na glavno mesto smo
naredili tudi s tem, ko smo pred meseci
Družbi za investicije naročili, naj začne
z idejno zasnovo nadgradnje prog proti
Kamniku, Grosuplju in Vrhniki, ki bo na
določenih odsekih pripeljala do dvotirnosti.
Tudi na projektu 3a razvojna os si želimo narediti večje korake naprej, zato
trenutno z Ministrstvom za okolje in prostor ter župani, ki gravitirajo na območje osi, usklajujemo Protokol o nadaljnji
uresničitvi infrastrukturnih projektov na
3a razvojni osi. V protokolu definiramo
izvedbo številnih ukrepov za zagotovitev
minimalne prepustnosti glavne ceste
Ljubljana jug–Škofljica–Ribnica–Kočevje–Petrina, med drugim tudi gradnjo
podvoza pod regionalno železniško
progo na območju nivojskega prehoda
v Škofljici in izgradnjo tretjega pasu od

Pijave Gorice do Turjaka, v sklopu katerega bodo urejena tudi vsa križišča.
Skoraj 100 milijonov evrov pa je vredna investicija gradnje druge cevi karavanškega predora, ki smo jo začeli konec letošnjega poletja in bo zaključena
leta 2025. Medtem ko Avstrijci že nekaj
let pospešeno vrtajo svoj del, smo letos
z deli začeli tudi na naši strani.
Po dveh desetletjih je prišlo do pomembnega preboja tudi na področju
energetike, saj smo začeli z izgradnjo
daljnovoda Cirkovce–Pince, ki bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim madžarskim omrežjem, povečal
zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije in izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji
ob nepredvidljivih dogodkih ali obratovalnih težavah.
Na področju letalstva vlagamo napore
v to, da v času epidemije vzpostavimo
čim več letalskih povezav med Ljubljano
in ostalimi evropskimi mesti ter na ta način izboljšamo povezljivost Slovenije. Ob
tem ne smemo pozabiti na Letališče Maribor, ki ima veliko potenciala za razvoj
logistične dejavnosti, saj imata Maribor
in okolica izjemno lego, da se logistika lahko razvija. Zato smo pred meseci
skupaj z družbo DRI, ki je upravljavec
letališča, začeli z idejnimi zasnovami
za razvoj letališča v moderni logistični
projekt s kombinirano logistično dejavnostjo.
Ob tem ne smemo pozabiti tudi na
pomembnost razvoja trajnostne mobilnosti, ki ga zagotavljamo z vlaganjem v
infrastrukturo za pešce in kolesarje, izboljšavami v javnem potniškem prome-
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tu, zagotavljanjem finančnih spodbud in
ozaveščanjem javnosti. V okviru Dogovora za razvoj regij so občine predlagale
številne projekte, ki med drugim vključujejo tudi več kot 500 kilometrov ločene
kolesarske površine!
Zelo pozitiven odmev v javnosti je
doživela tudi napoved, da bomo na začetku prihodnjega leta skupaj z družbo
DARS prepovedali prehitevanje tovornih
vozil od Šentilja do Kopra v dnevnem
času. S tem bomo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Veseli nas, da
so prepoved prehitevanja tovornih vozil
podprli tudi predstavniki prevozniškega
sektorja v Obrtni-podjetniški zbornici.
Če k temu dodamo še elektronsko vinjeto, katere zakon je bil soglasno potrjen
na matičnem odboru v državnem zboru
in ki bo stopila v veljavo decembra prihodnje leto, je razlog za veselje še toliko
večji.
Seveda se na Ministrstvu za infrastrukturo ne ukvarjamo le z infrastrukturnimi
projekti, temveč tudi z zakonodajo. Tako
smo v preteklih mesecih aktivno sodelovali pri pripravah interventnih zakonov
za omilitev in zajezitev širjenja bolezni
covid-19, prav tako pa pripravljamo še
nekatere spremembe zakonov z našega
področja, o čemer pa bom več napisal v
eni od naslednjih številk Rešeta, kjer se
bom podrobneje dotaknil tudi katerega
od številnih infrastrukturnih projektov.
Ostanite zdravi!
Aleš Mihelič,
Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
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In memoriam

Niko Vidervol

(6. 12. 1950–16. 11. 2020)
Niko Vidervol se je rodil v delavsko-kmečki družini kot najmlajši med štirimi otroki. Življenje v petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo na vasi dokaj trdo, najprej »šiht«, po njem
pa še delo na kmetiji. Tudi Niko je zrasel v krepkega fanta, ki
je znal poprijeti za delo v gozdu, na polju ali na gradbišču.
Mnogi mladi fantje iz Rakitnice so odšli s trebuhom za kruhom v tujino, največ v Nemčijo, kjer je tudi Niko delal približno dve leti. Kmalu po vrnitvi domov se je poročil in z ženo
Mileno sta začela graditi hišo. Rodil se jima je sin Uroš, ki ga
je oče Niko vzgojil v pridnega delavca.
Niko, ali po domače Mklav (rojen na dan Sv. Miklavža), je
bil človek vesele sorte. Rad se je družil z vsemi v vasi, rad je
pomagal pri gradnji hiš, bil je še posebej dobrodošel, ker je
znal delati vse, kar je bilo povezano z gradnjo.
Na pobudo Nika in še nekaterih zanesenjakov se je začel
leta 1983 preporod gasilstva v Rakitnici. Gasilnega doma ni
bilo, zato je Niko nesebično odstopil svojo garažo za hrambo
gasilskega orodja in tudi za sestankovanje in izobraževanje
članov PGD Rakitnica, katerega predsednik je bil. Gradnja
novega gasilnega doma se je zavlekla kar na šest let, vsa ta
leta pa je društvo gostovalo v njegovi garaži. Po vselitvi v nov
gasilski dom in nabavi nove gasilske opreme je bil Niko ves
vznesen in zadovoljen, ker je bil med začetniki uspešne gasilske zgodbe.
Seveda pa se bomo Nika vedno spominjali tudi kot balinarja. Tudi tukaj je oral ledino, saj je doma napravil manjše
balinišče, kjer smo se zbirali Rakitničani in vneto balinali. Po
nekaj letih smo zgradili večje balinišče ob gasilskem domu,
kamor je Niko rad zahajal. Oblikovala se je balinarska ekipa,
ki je začela tekmovati v medobčinski ligi v Sodražici in Niko je
užival ob uspešnih rezultatih svojih sovaščanov.
Zadnji dve leti je Niko vse redkeje prihajal na balinišče h
gasilnemu domu. Sem in tja je malo potarnal, kljub zdravstvenim težavam je še vedno hodil delat v gozd, kar seveda
ni bilo prav. Prijatelji smo slutili, da Niko počasi peša, znali
smo si reči, da je Niko zgaran.
Vsak človek na tem svetu pusti svoj pečat, tako ga je tudi
naš sovaščan in prijatelj Niko. Bil je začetnik novodobnega
gasilstva in balinanja v Rakitnici in bil je človek, ki je rad pomagal sočloveku.
Niko, spominjali se te bomo s hvaležnostjo, da smo skupaj
ustvarjali uspešne zgodbe in v vaških gostilnah mnogokrat

zapeli slovensko pesem ob zvokih frajtonarice, kar si imel
zelo rad.
Pavel Hočevar,
PGD Rakitnica

obvestila
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DRUŠTVO
INVALIDOV
RIBNICA
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Knafljev trg 2
1310 Ribnica
 01/ 836-11-69
TRR : 02321-0014863654

RAZPORED POČITNIŠKIH KAPACITET ZA LETO 2021
(Društvo invalidov Ribnica)
TERME PTUJ
21. 5.–28. 5. 2021
apart. G03, 2 lež.

SIMONOV ZALIV – IZOLA
5. 2.–12. 2. 2021
apart. C10, 4 lež.
16. 4.–23. 4. 2021
apart. F15, 3 lež.
7. 5.–14. 5. 2021
apart. C10, 4 lež.
2. 7.–9. 7. 2021
apart. B26, 3. lež
13. 8.–20. 8. 2021
apart. D9, 3 lež.
29. 10.–5. 11. 2021 apart. F15, 4 lež.

TERME ČATEŽ
15. 1.–22. 1. 2021
hiša 1, 6 lež.
26. 3.–2. 4. 2021
hiša 86, 5 lež.
25. 6.–2. 7. 2021
hiša 174, 5 lež.
10. 9.–17. 9. 2021
hiša 118, 4 lež.
15. 10.–22. 10. 2021 hiša 86, 5 lež.
12.–10. 12. 2021
hiša 171, 5 lež.

VILA GOLF – ROGAŠKA
9. 4.–16. 4. 2021
apart. 28, 2 lež.

BIOTERME – PSP
1 lež. – dvakrat
13. 3.–20. 3. 2021

OBRAZCE ZA PRIJAVO
DOBITE V DRUŠTVU.

Rehabilitacijski program v Biotermah
lahko koristijo naslednji uporabniki:

Kriterij koriščenja
počitniških kapacitet:			

PRIJAVE SPREJEMAMO
DO 18. 12. 2020

1. zaposleni in brezposelni delovni
invalidi II. in III. kategorije
2. zaposlene in brezposelne osebe s TO
3. zaposlene in brezposelne osebe
s statusom invalida po ZZRZI

1, delovni invalidi I. kategorije
2, delovni invalidi II. kategorije
3, delovni invalidi III. kategorije
4, osebe s statusom invalida po ZZRZI
5, osebe s telesno okvaro

TERME RADENCI
26. 3.–2. 4. 2021
nadstropje, 4 lež.

DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA
Knafljev trg 2
1310 Ribnica
tel: 01/ 836-11-69
TRR : 02321-0014863654

PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI S SUMOM NA
PRISOTNOST COVID-19 (ZAŠČITNA, HIGIENSKA IPD. SREDSTVA)
Navodila za pravilno odlaganje
uporabljenih zaščitnih in higienskih sredstev:
material za enkratno uporabo
(rokavice, maske, robčke, papirnate
brisače, halje, kape itd.) in odpadki
oseb, ki kažejo znake bolezni, njihovih negovalcev ali obolelih oseb
se odložijo v plastično vrečko za
smeti, ki jo je treba tesno oziroma
neprodušno zapreti (biti mora zavezana ali zalepljena, iz nje naj bo iztisnjen zrak)! Dobro zaprto vrečo je treba dati v še eno vrečo in jo prav tako
neprodušno zapreti. Pred odlaganjem
tako pripravljene vreče v zabojnik za
postanek odpadkov mora miniti 72 ur,

da se morebiten virus uniči. Nato se vreča odloži v zabojnik za preostanek
odpadkov oziroma mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne
spadajo v druge zabojnike (zabojnike za embalažo, biološke odpadke in druge
zabojnike).
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine in podjetja. Zdravstvene institucije in domovi starejših občanov morajo
glede odlaganja teh odpadkov upoštevati posebna navodila, ki so predpisana
za njihovo dejavnost.
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Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica
Za bistre možgane v poznejših letih
V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Ribnica smo za študijsko leto 2020/21 pripravili vrsto zanimivih programov in se dogovoril z mentorji za vodenje. Na Občini Ribnica so nas razveselili s potrebno finančno podporo in smo občanke
in občane že začeli vabiti k sodelovanju. Žal nas je katastrofalno vladanje privedlo med najbolj okužene države s covidom-19.
Posebno smo ogroženi starejši, ki jim je virus najbolj nevaren. Zato je slovenska UTŽO izrecno priporočila opustitev vseh neposrednih izobraževanj, kar bo verjetno trajalo vse do precepitve naše populacije. Do tedaj predlagajo izobraževanje na daljavo,
vendar se seveda pri tem izgubi ključna kakovost izobraževanja – neposredna interakcija med udeleženci. Kljub temu v društvu
iščemo oblike in načine, da članstvu vsaj deloma posredujemo izobraževalne vsebine, za katere je največ interesa. Podobno kot
že lani v našem prvem študijskem letu je bilo tudi za letos veliko zanimanja za tujejezična izobraževanja, umetnostno zgodovino,
računalništvo, umovadbo, družabne igre in pohodništvo. Umetnostna zgodovina, pohodništvo in družabne igre so žal neizvedljivi
brez fizičnega druženja, zato čakajo na boljše čase.
Za internetno učenje tujih jezikov je ponudbe veliko. Obstaja tudi možnost izobraževanja prek spletnih učilnic Google in Classrom, kar nekatera društva UTŽO že izvajajo. Zainteresirani se prijavite na e-naslov društva: info.u3.ribnica@gmail.com.
Glede umovadbe smo se za pomoč obrnili na naše občinsko glasilo in urednik nam je v Rešetu do maja naklonjeno zagotovil
prostor za objavljanje vaj za krepitve spomina, reševanje problemov in procesiranje podatkov, ki vam jih ponujamo v reševanje.
O umovadbi je bilo v Rešetu (avgust 2019) sicer že govora, zato tokrat samo kratek povzetek.
Staranje pomeni številne biološke, fiziološke, psihološke in druge spremembe. Mednje spadajo tudi strukturne, nevronske in
kemične spremembe možganov. Naraven proces, ki se mu ne moremo izogniti, lahko pa svoje umsko staranje bistveno upočasnimo. Strokovnjaki so si enotni, da je ohranjanje zdravega uma ena od najpomembnejših komponent zdravja in s tem kakovosti
življenja v poznejših letih. Ugotovili so, da imajo največji učinek na uspešno umsko staranje ustrezne vaje za um. Gre za različno
strukturirane besedne, številčne, slikovne, prostorske in logične vaje. Poudarjajo, da je za začetek umovadbe danes mnogo boljši
od jutri. Torej kar začnimo! Če so orehi pretrdi, najdete rešitve nekje v okolici.
Matjaž Nosan

Dopolnjevanje besedila. Z besedami iz razpredelnice dopolnite stavka, da dobite
smiselno besedilo.

Voda je _________ vir ____________ in ___________ dobrina, zato bi
________ biti __________ do nje ___________ in ___________ pravica.
Treba je ______________, da _______ se ___________ viri ___________.

moral
javna
privatizirali

temeljna
skupen
bi

preprečiti
dostop
splošna

človeštva
vodni

Rešitev:
Voda je skupen vir človeštva in javna dobrina, zato bi moral
biti dostop do nje temeljna in splošna pravica. Treba je preprečiti, da bi se vodni viri privatizirali.
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Številska piramida
Številska piramida

V vsaki opeki številske piramide je vsota obeh
V vsaki
opeki številske
je vsota obeh
opek
neposredno
pod piramide
njo.
opek neposredno pod njo. Vpišite v piramido

Vpišite
v piramido
manjkajoča
števila. manjkajoča števila.

Vsakega od šestih kvadratov v mreži
pobarvajte ustrezno navodilom ali vpišite
ustrezne črke:
M – modra | R – rdeča | Z – zelena | B – bela
| V – vijolična | O – oranžna
Modri in rdeči kvadrat se ne dotikata.
Zeleni kvadrat je pod modrim.
Beli kvadrat je levo od vijoličnega.
Oranžni kvadrat je nad belim in desno od
modrega.

Sudoku
Naloga
Vpišite manjkajoča števila od 1 do 6 brez
ponavljanja v prazne celice v vsaki vrsti, v
vsakem stolpcu in v vsakem z debelejšimi
črtami označenem pravokotniku velikosti 2
x 3 celice.
Koronski humor
Pošta
Pomembno obvestilo: od ponedeljka, 30. 11. 2020 naprej, vsi
poštarji delamo od doma. Brali bomo vaša pisma. Če bo kaj
pomembnega, vas pokličemo. Vaša Pošta.
Pasma
Sem vprašala policista, ali lahko plišastega psa sprehajam po
21. uri? Pa je rekel, da lahko, ker pasma ni pomembna.
Maska
NIJZ sporoča: tisti, ki že štiri mesece nosite masko za enkratno uporabo, ste odporni na vse.
Peter Lesar
91
40 51
20 20 31
12 8 12 19
7 5 3 9 10
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telesna vzgoja
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Z miganjem nad korono
Splošna telesna vzdržljivost podobno
kot vse druge kardiovaskularne dejavnosti, krepi delovanje srca in pljuč, spodbuja krvni obtok in učinkovito pomaga pri
hujšanju, poleg tega pa krepi mišice. Vse
to je še posebej pomembno v ˝korona
času˝, kjer je redno gibanje vir celovitega zdravja. Za ohranjanje imunskega sistema v teh časih, ima pomembno vlogo
tako pravilna prehrana kot tudi vadba in
trening.
Pot v uspešno zdravstveno stanje vodi
preko vsakodnevnega telesnega udejstvovanja. Kot konkretne primere lahko
omenimo uravnavanje krvnega tlaka, boj
proti aterosklerozi, bojo proti boleznim
srca in ožilja, proti artritisu in osteoporozi ter drugim negativnim spremljajočim
pojavom današnjega človeka v zrelem
obdobju življenja.
Poskušajmo se predvsem izogibati telesni neaktivnosti, saj ima že majhna količina vadbe na dan pozitivne učinke na
našo psihofizično stanjeVadbo stopnjujemo počasi, najprej z večjo pogostostjo
vadbenih enot, nato s povečanjem količine oziroma trajanja in intenzivnosti na

posamezni vadbeni enoti. Priporočljivo
je biti aktiven vsaj 150 minut na teden,
katere pa naj bodo čim bolj razporejene.
Izberimo med aerobnimi vadbami, kot
so: hoja, tek, kolesarjenje. Ne pozabimo
pa tudi na anaerobno vadbo: vadbo za
krepitev moči, katero izvajajmo 2-3x na
teden.
Sestavila sem vam kratek nabor vaj,
katere lahko izvajamo doma. Vsako vajo
ponovimo 12x oziroma statične vaje izvajamo 30 sekund. Vaje naj si sledijo ena
za drugo, v štirih krogih. Čas počitka med
krogi naj traja eno minuto.
Ne obsedimo doma! Najdimo zase najprimernejšo vadbo, pojdimo na sprehod,
ukvarjajmo se s športnimi aktivnostmi
zunaj ali opravimo trening doma. V karantenskih časih se je podvojila fizična
neaktivnost ljudi in podaljšal čas preživet
pred malimi ekrani in računalniki. Bodimo aktivni vsak dan, ter s tem povečajmo
odpornost organizma in okrepitev imunskega sistema.

Položaj mešane opore z diagonalnim vzorcem opore
12x/12x

Sprednji most (horizontalno) 30s

Kineziologinja Barbara Andoljšek

Plezalec 30s

Mali most 12x

Ženka skleca iz tal 12x

Stranski most na opori iztegnjenih nog 30s

Upogib trupa z rokama vzročenju

Počep z rokama v vzročenju 12x

