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MEGADOM RIBNICA, 
OB ŽELEZNICI 4, 1310 RIBNICA

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

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

Zahvaljujemo se vam 
za zaupanje 

v iztekajočem se letu. 
Vabimo vas, da z nami 

tudi v letu 2021 
uresničujete ideje ceneje.

Mirne in zdrave praznike 
ter vse dobro v letu 2021!

Hvala vsem, ki ste sku-
paj z nami tkali kulturo 
tudi v tem viharnem času. 
Posebej hvala za finanč-
no podporo Občini Ribni-
ca in Občini Sodražica.

JSKD Ribnica
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Lačni? Pozabite na čokolado!
Letošnjo Nobelovo nagrado za mir je 

prejel Svetovni program za hrano, speci-
alizirana agencija organizacije Združenih 
narodov, ki vsako leto razdeli 15 milijard 
obrokov. V lanskem letu so za izvedbo 
svojih aktivnosti zbrali 8 milijard dolarjev, 
delovali so v 88 državah in pomagali 97 
milijonom ljudi. Nepredstavljivo je, da na 
svetu za lakoto trpi kar 135 milijonov lju-
di, predvsem zaradi vojaških konfliktov in 
podnebnih sprememb. S pojavom nove-
ga koronavirusa konec lanskega leta naj 
bi se celo podvojilo število prebivalstva 
na svetu, katerega preživetje bo odvisno 
od pomoči v hrani. Pomanjkanje hrane 
vodi v oborožene konflikte in vojne be-
gunce. Podnebne spremembe spreminja-
jo ljudi v podnebne begunce in začarani 
krog je hitro sklenjen. Še nekaj dni in noči 
nazaj je v Beli hiši bival človek, ki je vse 
to po otroško trmasto zanikal, kljub empi-
ričnim dognanjem o segrevanju in ostalih 

zlorabah planeta. Takih »trmastih otrok z 
močnimi interesi« je ta planet poln. »Zelo 
zaskrbljujoč je podatek, da so se vsa leta 
od 2005 naprej uvrstila med dvajset naj-
toplejših do zdaj, kar je le še en dokaz 
več, da se nam podnebje počasi, a vztraj-
no segreva,« ugotavlja Rok Nosan v pre-
gledu letošnjega vremena. Opozorila po 
ukrepanju so vse glasnejša, čas pa ni naš 
zaveznik.

Je že tako, da naša vrsta potrebuje la-
stno izkustvo, da vemo, kaj nas opeče, 
kaj nas zbode in kaj nas kdaj tudi nagradi. 

Poleg vseh tipičnih voščil pred in po 
praznikih nam želim več tesnih objemov 
kot všečkov, dobro mero optimizma, tudi 
skepse, sočutja, dobrodelnosti in prosto-
voljstva, ter širši radijski nabor božičnih 
pesmi. 

Sašo Hočevar
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica.

Uredniški odbor:
Sašo Hočevar – odgovorni urednik
Tina Peček – članica
Jurij Kožar – član

Programski svet:
Alenka Pahulje, Mitja Ilc, Tadeja Šmalc,
Uršula Jaklič Žagar, Domen Češarek,
Matej Zobec, Metka Tramte, Tjaž Mihelič

Lektura: Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.

Trženje oglasnega prostora: GSM: 041 536 889

Oblikovanje: Barbara Koblar

Prelom: LUart d.0.0. - zanj Manca Oblak

Tisk: Luart d.o.o.

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: 29. 1. 2021

Naslovnica: Danijel Vincek

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

Gradivo za naslednjo številko oddajte do 18. 1. 2021.

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.

KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica

– konec decembra 2020 in v januarju 2021 –

25. 12. ob 18. uri: 21. BOŽIČNI POHOD NA GRMADO 
Osnovna šola na Velikih Poljanah (zborno mesto in prijava),
odhod ob 18.30

7. 1. ob 10. uri: STROKOVNO PREDAVANJE: 
                          SETEV VRTNIN V DRUGI POLOVICI LETA 
                         (predavateljica Ana Ogorelec)
Prek spleta (prijavite se na 01 83 61 927 ali irena.silc@lj.kgzs.si ali vladka.
turk-mate@lj.kgzs.si)

7. 1. ob 11. uri: STROKOVNO PREDAVANJE:
                         PRIDELAVA KOSTANJA IN OREHOV 
                        (predavateljica Alenka Caf)
Prek spleta (prijavite se na 01 83 61 927 ali irena.silc@lj.kgzs.si ali vladka.
turk-mate@lj.kgzs.si)

16. 1. ob 17.30: TRADICIONALNI NOČNI POHOD K SV. ANI (920 m) 
Odhod izpred veterinarske postaje v Ribnici (pri Riku)

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 ferbruar pošljite na
mihelic.zdenka@gmail.com. 
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Stopimo skupaj

Praznično čaroben december se je že 
prevesil v drugo polovico in le še nekaj 
dni nas loči od konca leta. Če bi razmere 
dovoljevale, bi bili to vsekakor najlepši 
dnevi v letu, polni pričakovanj in načrtov 
za praznovanja, ki se jim bomo letos mo-
rali odreči in zaključek leta proslaviti brez 
skupnih druženj in silvestrovanja.

Kljub vsemu sem vesel, da smo na za-
četku decembra prižgali lučke v našem 
gradu ter s tem vdihnili vsaj malo občut-
ka prazničnosti in obudili spomine na 
praznični čas, kot smo ga poznali do se-
daj. Praznični utrip je letos po vsem svetu 
bistveno drugačen in spremenjen, a kljub 
vsemu lahko ob sprehodu skozi grad 
pozabimo na čas, v katerem se nahaja-
mo, na stiske in skrbi ter se prepustimo 
čaru tisočih luči. To pričara zadovoljstvo v 
srca in zvabi nasmehe na lica. Kako malo 
je včasih potrebno, da smo srečni in si 
ustvarimo lepe trenutke.

Želim si, da bi nas epidemija še bolj 
povezala, da bi si medsebojno pomagali, 
delovali pozitivno in stopili skupaj. Pa ne 
samo epidemija, tudi praznični čas je več 
kot primeren, da se ustavimo in se spo-
mnimo tudi na to, da je med nami kar ne-
kaj bolnih, ostarelih in posameznikov ali 
družin v stiski, ki preprosto potrebujejo le 
prijazno besedo, drobno pozornost ali le 
občutek, da niso sami. V teh prazničnih 
časih še posebej boli občutek osamljeno-
sti. Drage občanke, dragi občani, stopimo 

skupaj in tudi tem ljudem namenimo del 
pozornosti ter jim vsaj malce olajšajmo 
stisko in polepšajmo praznike. Ob vseh 
pravilih in upoštevanju socialne distance 
se zdi, da ni mogoče ustrezno pokazati 
čustev, ki bi jih sicer, pa vendar je včasih 
dovolj že pogovor ali le drobna pozor-
nost. To so dejanja, ki nas delajo bogatej-
še in nas osrečujejo.

Glede na čas, v katerem se nahajamo, 
bo tudi Občina Ribnica pristopila k obda-
rovanju, saj bomo v teh prazničnih dneh 
del sredstev od neizvedenih dogodkov, ki 
so bili načrtovani v našem gradu, v obli-
ki bonov podarili našim osnovnošolcem. 
Za predšolske otroke pa smo pripravili 
posebna darilca, s katerimi si bodo po-
pestrili in krajšali čas v prazničnih dneh. 
Verjamem, da bomo s temi drobnimi po-
zornostmi prispevali delček čarobnosti 
praznikov in pričarali nasmehe na obraze.

Seveda pa ne pozabite nase. Ker so 
pred nami dela prosti dnevi, jih izkori-
stite za sprehod v naravo ali obisk naših 
pohodniških točk. Telesna aktivnost na 
svežem zraku je vsekakor recept za pre-
magovanje tako psihičnih kot fizičnih 
naporov, s katerim se vsi hote ali nehote 
vsakodnevno spoprijemamo.  

Konec leta je tudi čas, ko se ozremo na-
zaj in ocenjujemo pretekle dosežke ter si 
začrtamo nove cilje. Naj bodo cilji drzni, a 
hkrati realni, naj bodo poti do njih lahke 

in ovire premagljive. Tudi sam sem si kot 
župan v prihajajočem letu zadal visoke ci-
lje in verjamem, da bodo doseženi, naši 
skupni projekti v letu 2021 pa uspešno 
izpeljani, da boste zadovoljni in ponosni 
na občino, v kateri živite. Poleg pogleda 
naprej se ob zaključku leta običajno se-
stavljajo bilance in ugotavlja, ali so bili 
zadani cilji doseženi, zato so v tej številki 
sodelavci iz občinske uprave pripravi-
li seznam ukrepov in projektov, ki smo 
jih izpeljali v dveh letih. Za vsak razpis, 
gradnjo, ukrep ali pa večji projekt je po-
trebno ogromno energije, znanja, krea-
tivnosti, sodelovanja, naporov in razume-
vanja. Ocenjujem, da je bilo narejenega 
kar nekaj, da je bila začrtana prava smer 
in da so bili postavljeni dobri temelji, na 
katerih bomo lahko v prihodnosti gradili 
in skrbeli za razvoj naše občine. Od tu na-
prej bomo nadaljevali v naslednjih letih; 
o načrtih in o prihajajočih projektih, ki so 
začrtani za leto 2021, pa bo več navede-
no v naslednji številki Rešeta.

Drage občanke, dragi občani, želim 
vam lepe praznike z veliko topline in ve-
selja. V novem letu pa vam želim pred-
vsem zdravja in medsebojnega razume-
vanja.

Vaš župan 
 

        Samo Pogorelc

>> Konec leta je tudi čas, ko se ozremo 
nazaj in ocenjujemo pretekle dosežke ter 
si začrtamo nove cilje. Naj bodo cilji drzni, 
a hkrati realni, naj bodo poti do njih lahke 
in ovire premagljive.
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Spoštovani člani Društva upokojencev Ribnica, upokojenci, 
invalidi, ostareli in vsi nadobudni občani! 

Odločitev je v vaših rokah. Čas je za decembrsko inventuro leta v izteku. Za 
vse je bilo verjetno grenko in za nekatere zelo težko in polno najtežjih 
življenjskih preizkušenj. Mnogi ste se iz vsega tega veliko naučili, nekateri 
se še bodo. Odločite se, da ne boste živeli s preteklostjo, saj je ne morete 
spremeniti, in da ne boste spreminjali časa za prihodnost, ki ni zagotovl-
jena.

Živite v realni sedanjosti, prenašajte jo pokončno, občutljivo, čuteče, 
iščite realne rešitve in si močno prizadevajte, da boste znanje prenesli na 
mlade generacije. Želimo, da si ustvarite lepo življenje v hvaležnosti in 
veselju. Ojačajmo svojo voljo in pogum.  Vsak večer naštejte deset stvari v 
življenju, 
za katere ste hvaležni! 
                                                                                  Društvo upokojencev Ribnica 

Vesel božič in srečno 2021

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,

poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,

v življenju do prave resnice,
a v sebi - do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova

in pravega kova,
poskusi vnovič in zopet in znova.

(Tone Pavček)

Vsem veteranom in veterankam OZVVS Ribnica
želim obilo zdravja, veliko lepega in veliko miru. 
Mir na osebni ravni, mir v svetu in še posebej 

mir v naši domovini naj vas spremljajo 
v teh božičnih praznikih in novem letu.

Želim vam tudi ponosno praznovanje 
dneva samostojnosti in enotnosti. 

Franc Mihelič,
predsednik OZVVS Ribnica

Nagovor predsednika vlade
Spoštovani občanke in občani, 
leto 2020 bo v zgodovini človeštva za 

vedno zapisano kot leto pandemije ko-
ronavirusa. Več deset milijonov okuženih 
in bolnih po celem svetu, več kot milijon 
in pol umrlih, zdravstveni sistemi na robu 
zmogljivosti, gospodarstvo v krizi, soci-
alne in psihične stiske ljudi. Vse to in še 
mnogo več, kar besede težko opišejo, je 
zaznamovalo iztekajoče se leto. 

Leto težkih preizkušenj za svet, pa tudi 
za Slovenijo. Zaradi koronavirusa so zbo-
leli tudi številni naši sodržavljani, nekate-
ri žal tudi umrli. Iskreno sožalje vsem, ki 
ste v pandemiji izgubili svoje najbližje. 

Politična kriza, ki jo je na začetku le-
tošnjega leta povzročil odstop predse-
dnika vlade, bi za Slovenijo lahko imela 
katastrofalne posledice. Na srečo sta 
prevladala modrost in razum. Uspeli smo 
sestaviti koalicijo političnih strank, ki smo 
v teh izjemnih okoliščinah na prvo mesto 
postavile zdravje slovenskega naroda. 

Vodenje države smo prevzeli le dan po 
razglasitvi epidemije. Z vso energijo, zna-
njem in predanostjo smo se lotili dela. Že 
konec marca je bil sprejet prvi od sedmih 
protikoronskih paketov pomoči, name-
njenih reševanju življenj, zdravja ljudi in 
ohranjanju vitalnih kapacitet države. Za-

vedali smo se, da je čas, ko država lahko 
in mora ukrepati. In to smo tudi storili. Z 
zakonskimi ukrepi in finančnimi spodbu-
dami smo ohranili na nogah slovensko 
gospodarstvo, zdravstvo, reševali smo 
najhujše socialne stiske ljudi. V sodelo-
vanju z župani ter vodstvi občin in mest, 
ki so se v teh razmerah izjemno izkazali, 
Nam je uspelo preprečiti razpad zdra-
vstvenega sistema in ohraniti naše ra-
zvojne potenciale.

Čeprav je bilo leto 2020 leto preizku-
šenj, pa je tudi leto, ki si ga bomo zapo-
mnili zaradi številnih dejanj dobrote in 
solidarnosti. Posamezniki, društva in or-
ganizacije, ki so v teh težkih časih poma-
gali ljudem v stiski, osamljenim, bolnim 
in ostarelim, so luč, ki prinaša svetlobo 
v temo najhujših preizkušenj. Tudi v vaši 
občini je veliko dobrih ljudi. Za njihovo 
požrtvovalno delo jim izrekam iskreno 
zahvalo. 

 V teh dneh mineva trideset let od odlo-
čitve za samostojno Slovenijo. Tudi danes 
iz tistih navdihujočih in čudovitih časov 
lahko črpamo moč za soočenje s preiz-
kušnjami, ki jih pred nas postavlja koro-
navirus. Tako kot smo se enotni združili 
v želji po samostojni in suvereni državi, 

tako bodimo enotni združeni v boju proti 
virusu, ki ga bomo premagali. 

Dragi prijatelji, naj letošnji božični čas 
ne mine prehitro. Vzemimo ga kot božji 
dar in ga sprejmimo z neizmerno hvale-
žnostjo. Trenutki z našimi najbližnjimi so 
nam podarjeni, česar se v teh negotovih 
časih še bolj zavedamo. Spomnimo se 
osamljenih – pokličimo jih in jim ponudi-
mo pomoč, če jo potrebujejo. Sreča, ki jo 
podelimo, se vedno vrne in nas obogati. 

Vendar vas tudi v teh prazničnih dneh 
prosim, da ravnate odgovorno do sebe, 
do vseh in vsakogar. Tako kot doslej upo-
števajte ukrepe, ki smo jih sprejeli, da bi 
ostali zdravi. Pazite nase in na svoje bli-
žnje. Evropska in svetovna znanost sta 
uspeli najti odgovor na pandemijo. Smo 
na začetku obsežnega projekta cepljenja 
zoper bolezen covid-19. Je luč na koncu 
tunela, vendar moramo zdržati še nasle-
dnjih nekaj tednov in mesecev.

Naj bo leto, ki prihaja, predvsem zdra-
vo. Naj bo kot božično jutro – napoved 
novega upanja za vse nas, za našo domo-
vino in za vse prihodnje generacije.

 
Srečno in zdravo leto 2021!

Janez Janša
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Intervju Erika Žnidaršič, televizijska 
voditeljica
»Novinar mora gledati pod prste 
vladajočim, ne glede na barvo.«

Erika Žnidaršič, novinarka in voditeljica na Televiziji Slovenija, v oddaji Tarča 
sprašuje in razkriva aktualne tematike in ozadja, pogojevana z raznimi interesi. 
V nadaljnjem sestavku sva govorila predvsem o medijski svobodi v luči priprave 
nove medijske zakonodaje in odzivih politike na novinarjevo delo. 

Dnevno smo bombardirani z ogro-
mno količino podatkov, pojavljajo 
se tako imenovani spletni troli, la-
žne novice, zavajanja, celo blatenja. 
Kako naj prejemniki informacij ločijo 
zrnje od plev?

Zelo težko. Ko ljudje nekaj prebe-
rejo, verjamejo zapisanemu ali pa si 
vsaj mislijo, da nekaj pa zagotovo 
mora biti na tem. Žal je marsikaj čista 
izmišljotina. Včasih je dovolj že bom-
bastičen naslov, ki potem zakroži po 
družbenih omrežjih, pa je namen do-
sežen. Lahko potem v tistem članku 
ni prav nič oprijemljivega, nobenih 
dejstev, podatkov, številk. A ljudje so 
površni, tudi brati se jim ne ljubi, zato 
jih je lahkoto mogoče zavesti že z 
neko lažno »kostjo«, ki jo nekdo vrže. 
Ozadja so povsem drugačna, a bra-
lec tega ne ve. Kaj naj rečem? Zdrava 
pamet, pozorno branje, predvsem pa 
naj se ve, iz katerih medijev (s kapi-
talskimi, političnimi ali drugimi ozad-
ji) prihaja največ zavajajočih novic.

Pred nekaj meseci smo prebrali za-
pis novinarja Nove 24 TV, v katerem je 
na podlagi anonimnega pisma in brez 
preverjanj obtoževal precej ljudi iz 
naše okolice, omenil je tudi vas. Ka-
sneje se je sicer opravičil za klevete. 
Kakšen strokoven in dobronamerni 
nasvet piscu?

Skoraj vsaka anonimka, če je to 
seveda res bila, ima ozadje. Z njo 
nekdo želi očrniti nekoga drugega. 

Redkokdaj se zgodi, da kdo napiše 
anonimko z namenom, da bi prispe-
val k boljši državi z manj nepravilno-
sti, korupcije itd. Tudi to se zgodi, a 
zelo redko. Zato sta potrebni velika 
previdnost in natančno preverjanje.

Delali ste na komercialni televizi-
ji, sedaj na nacionalni. Bi izpostavili 
kakšne razlike v kakovosti dela, vpli-
vu kapitala in politike na vaše delo?

Sama sem imela srečo, da ne na 
POP TV niti zdaj na TV SLO nisem ob-
čutila tega vpliva. Na nacionalni tele-
viziji kljub politični sestavi program-
skega sveta ta nima prav nobenega 
vpliva na naše delo. Tudi odgovorna 
urednica se ne vtika niti v goste niti 
v temo. Kaj delamo in koga vabimo, 
je povsem naša odločitev. Tudi na 
komercialni televiziji takrat vplivov 
ni bilo. 

Pri vašem raziskovalnem delu mar-
sikomu stopite na prste in ste dele-
žni mnogo različnih odzivov. Obsta-
ja kakšna razlika med odzivi ali celo 
pritiski levega in desnega pola po-
litike?

Če povem na kratko, levi so bili bolj 
»individualni«, desni so orkestri-
rani. Veliko lažje je bilo odbiti tako 
imenovane »leve« napade kot zdaj 
»desne«, saj ti v namen diskredita-
cije kritikov vključijo veliko skupino 
svojih podpornikov, ki potem družno 
napadajo po družbenih omrežjih.

Kakšna je vaša ocena medijske 
svobode v Sloveniji?

Precej nizko smo, žal. Po mojem 
mnenju daleč stran od nekih stan-
dardov, ki bi morali veljati za demo-
kratično družbo. Večina medijev je v 
lasti kapitala, povezanega s politiko, 
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ali pa celo političnih strank. Go-
vorim o celotni politiki na splo-
šno. Neodvisnih novinarjev, ta-
kih, ki bi nepristransko poročali o 
enih ali drugih, ni prav veliko. Kar 
poglejte, zakaj nekateri mediji 
ves čas kritizirajo denimo SDS, ne 
glede na to, ali je v opoziciji ali na 
oblasti. Ali zakaj nekateri mediji 
ves čas kritizirajo SD, ne glede na 
to, ali je v opoziciji ali na oblasti. 
Novinar mora gledati pod prste 
vladi, ne glede na to, kakšne bar-
ve je. Mi to počnemo, kdo pa še?

Madžarska in Poljska sta strmo 
padli na lestvici svobode tiska 
organizacije Novinarji brez meja. 
Slovenska vlada pripravlja spre-
membo medijske zakonodaje po 
vzoru prej omenjenih držav. Kaj 
bo pomenilo morebitno sprejetje 
nove zakonodaje za javni RTV-ser-
vis in kaj pričakujete novinarji?

Po moji oceni je reforma javne 
televizije in tudi celotnega jav-
nega servisa nujna. Ne moremo 
dobivati kar vsi enakih plač, ne 
glede na to, kaj kdo naredi. Ne-
kateri delajo ogromno in dobro, 
drugi skoraj nič. Plačani so vsi 
enako. Na RTV imamo zaposlenih 
en kup ljudi, ki niso ne vem kako 
učinkoviti. Denimo mladi novinar 
Tarče pa prejema plačo, s katero 
si ne more pokriti niti osnovnih 
življenjskih stroškov. Kdo bo to 
spremenil? Do zdaj ni nihče, ne 
levi ne desni. A sprememba, ki 
jo pripravlja vlada, žal ne gre v to 
smer. Njen cilj je, po mojem mne-
nju, ustvariti medij, ki ji bo po-
drejen.  

Menite, da je cilj nove zakono-
daje podreditev RTV trenutni vla-
di. Koliko je RTV neodvisen sedaj 
in kakšne spremembe je realno 
pričakovati ob morebitnem spre-
jemu nove medijske zakonodaje?

Ne vem, kakšen je namen, in 
tudi ne vem, kaj bi lahko priča-
kovali ob spremembi zakonodaje. 
Kakršno koli vmešavanje v delo 
novinarjev ali urednikov je nespre-
jemljivo, tako z ene kot z druge 
strani. Do zdaj smo tega le malo 
občutili, upam, da tako ostane.

Vlada RTV očita spolitiziranost, 
gledalec pa ima velikokrat obču-
tek, da o liku in delu predsedni-
ka vlade Janeza Janše poročate 
malce zadržano. Je mogoče, da se 
tukaj že čuti neposredni vpliv tre-
nutno vladajoče politike na tako 
imenovano samocenzuro medija?

Že vsakršen napad na kritično 
poročanje pri marsikom sproži 
neko samocenzuro. Vsekakor pa 
tudi veliko večjo previdnost ali – 
če lahko temu tako rečemo – po-
ročanje v rokavicah, saj si nihče 
ne želi, da je ves čas tarča napa-
dov zaradi svojega dela.

Ministrice in ministri ter tudi 
predsednik vlade se velikokrat 
ne odzovejo povabilu v oddaje, 
po drugi strani pa si želijo več 
pozornosti s strani RTV. Gre za 
graditev kulta osebnosti ali pre-
prosto za nečimrnost, morda pa 
za kaj tretjega?

Zdi se mi, da gre predvsem za 
nečimrnost, ki pa po mojem mne-
nju ne bo imela dobrih učinkov na 
podobo vlade. Zavrnejo vabilo, 
potem pa na Twitterju jamrajo, da 
smo povabili le opozicijo.

Cilji in vrednote novinarstva so 
informiranje javnosti, verodostoj-
nost in preverljivost informacij 
ter objektivnost, ki ni nikoli do-
volj dosežen cilj, saj se je malo 
izgubi že v vrstnem redu podaja-
nja informacij … Bo vse to ostalo 
samo še v učbenikih ali je v Slove-
niji dovolj kritične mase, ki bo še 
zagovarjala te vrednote in profe-
sionalno novinarstvo?

Ne vem. Novinarstvo čedalje 
bolj postaja »PR« politike in go-
spodarskih omrežij, iz leta v leto 
je tega več in manj nekega nepri-
stranskega novinarstva. Tudi meni 
se pogosto dobesedno gnusi, ko 
kaj preberem. Poudarjam, tako 
z ene kot z druge strani. Meni je 
isto, oboje je pristransko.

Sašo Hočevar
Foto: arhiv RTV

 

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
M: 051 641 021

E-pošta: rešeto@ribnica.eu

Naslednja številka izide
29. januarja 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 18. januarja 2020.
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Intervju Aleš Mihelič, državni sekretar na 
Ministrstvu za infrastrukturo
»Infrastruktura je ključna za razvoj«

Aleš Mihelič, diplomirani inženir elektrotehnike, se je že med študijem ukvar-
jal z infrastrukturnimi projekti in opremo, kasneje je kot samostojni podjetnik 
izdeloval študije in analize na področju energetskih sistemov ter vodil izvedbo 
infrastrukturnih projektov. V letu 2016 je prevzel vodenje področja termoener-
getike v družbi Iskra, d. d, od leta 2018 pa je bil direktor družbe, ki se ukvar-
ja s podporo gradbenim podjetjem pri delovanju v tujini, pretežno v Nemčiji in 
Avstriji. V tem sklicu je svetnik Nove Slovenije (NSi) v Občinskem svetu Občine 
Ribnica, od lanskega leta tudi podžupan, letos pa je zasedel mesto državnega 
sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo.

Vaše podjetje nudi podporo gradbenim podjetjem pri delova-
nju v tujini. Kakšno podporo?

V podjetju Mihelič in partnerji, d. o. o., nudimo celosten segment 
poslovnih in davčnih storitev za podjetja, ki svojo dejavnost opravlja-
jo predvsem v Nemčiji in Avstriji. Glavnino tega predstavljajo pod-
jetja, širše gledano, iz gradbenega sektorja. Na tem področju smo 
postali eno vodilnih podjetij v Sloveniji in v tem segmentu pokrivamo 
večinski tržni delež.

Kako mladega in ambicioznega inženirja pritegne politika, ki 
je precej bolj spolzko področje od natančnih izračunov in meri-
tev elektrotehnike?

Politika me na začetku kariere niti ni zanimala, saj so me kot inže-
nirja bolj zanimali tehnična smer, projektno delo in predvsem gospo-
darstvo. S politiko sem se srečal kasneje, in sicer v luči gospodarske 
ideje, in tu me je najbolj pritegnila stranka Nova Slovenija s svojo 
podjetniško miselnostjo in najboljšim gospodarskim programom. 
Po duši sem še vedno podjetnik, gospodarstvenik in tako poskušam 
delovati tudi v politični sferi. 

Vaše napredovanje v politiki je eksponentno. Iz mesta občinskega 
svetnika neposredno na mesto državnega sekretarja. 

Številne izkušnje, ki sem si jih nabiral v zasebnem sektorju, mi pri-
dejo še kako prav pri političnem delovanju. V politiko sem se podal 
na povabilo stranke Nova Slovenija, ki je sredinska in moderna stran-
ka z mlado ekipo. 

Med študijem ste imeli izkušnjo z infrastrukturnimi projekti. 
Vam te izkušnje kaj pomagajo v službi na infrastrukturnem mi-
nistrstvu?

Zagotovo mi številne izkušnje, ki sem jih nabiral tako med študijem 
na Fakulteti za elektrotehniko kot v zasebnem sektorju, pomagajo pri 
delu na Ministrstvu za infrastrukturo. Brez vodstvenih izkušenj, sa-
moiniciativnosti in hitrega prilagajanja je delo državnega sekretarja 
bistveno težje opravljati. V politiki potrebujemo več miselnosti zaseb-
nega sektorja. Ministrstvo za infrastrukturo je po svoji naravi že tako 
zelo blizu gospodarstvu, sam pa želim svoje izkušnje v čim večji meri 
prenesti v svoje sedanje delo. 

Infrastruktura pomeni dolgoročno načrtovanje, reciva za kaki 
dve generaciji vnaprej. Ogromno ljudi se dnevno vozi v Ljublja-
no in nazaj domov po cesti Ljubljana–Kočevje, ki je bila zgra-
jena leta 1963. Stanju te ceste ne moremo reči niti načrtova-
nje, kaj šele dolgoročno, čeprav so nam vsakokratni izvoljeni 
predstavniki ljudstva obljubljali rešitev tega slabega izgovora 
za cesto. Ena od možnosti dolgoročnega načrtovanja za to po-
dročje bi lahko bila kmetijstvo in turizem, v tem primeru cestna 
povezava ni prioriteta. Kaj menite?

Za razvoj vsakršne gospodarske dejavnosti je ključna razvita infra-
struktura. Prav zato, ker se tega zavedamo, vlagamo velike napore v 
razvoj cest, železnic ter letalske in pomorske infrastrukture. Z velikimi 
investicijami vzpostavljamo hrbtenico za razvoj vseh ostalih panog in 
prav s tem si ribniško-kočevsko območje lahko obeta dodatni razvoj. 
Infrastrukturni zapostavljenosti, ki smo ji bili priča v preteklem obdo-
bju, želimo narediti konec ter bistveno izboljšati povezljivost za ljudi 
in gospodarstvo. 

Če se vrneva na vaše področje. Voznice in vozniki opažamo 
spremembe na in ob tej cesti, ki so spremembe v prid varnosti 
udeležencev v prometu, cesta Ljubljana–Kočevje s tem postaja 
tako rekoč mestna ulica s čedalje več priključki, posledično z 
več omejitvami, slabšo pretočnostjo in z dobrimi pozicijami za 
meritve hitrosti. Kakšne so realne možnosti za izboljšave v do-
glednem času?

Na Ministrstvu za infrastrukturo so v teku številni projekti, ki bodo 
izboljšali pretočnost in še povečali varnost vseh udeležencev v pro-
metu. Ker to področje še posebej dobro poznam in se zavedam 
pomembnosti boljše povezanosti naših krajev z Ljubljano, smo na 
ministrstvu pripravili akcijski načrt, ki vključuje tako kratkoročne 
ukrepe kot dolgoročne sistemske rešitve, ki pa terjajo malce več 
časa za izvedbo. Pri kratkoročnih ukrepih imam v mislih podvoz 
glavne ceste pod železniško progo v Škofljici, projekt izmenjujo-
čega se tretjega pasu od Pijave Gorice do Turjaka, rekonstrukcijo 
križišč Rašica in Gradišče ter nekaj projektov izgradnje pločnikov 
in kolesarskih stez. Pod dolgoročne ukrepe pa seveda obvoznice 
Škofljica, Velike Lašče, Ribnica in Kočevje. Veliko pričakujem pred-
vsem od kratkoročnih ukrepov, ki bodo realizirani do leta 2023, 
vendar intenzivno delamo tudi na aktivnostih dolgoročnih rešitev.                                                                                                                                         
                  

Predpostaviva, da se zgradi sodobna in hitra cesta od Lju-
bljane do Petrinje, 3.a razvojna os, v naslednjih desetih letih. 
Kaj pa naprej? Obstajajo kakšni pogovori, strategija za pove-
zavo s Hrvaško?

Projekt 3.a razvojna os pomeni izboljšano povezanost regional-
nih središč ribniško-kočevskega območja z Ljubljano. Za ta južni del 
osrednjeslovenske regije se bo poleg notranje izboljšala tudi prome-
tna povezava s TEN-koridorjem, ki povezuje pomembna središča so-
sednjih makroregij. Konvencionalno strateška prometna povezava v 
okviru 3. a razvojne osi ustreza merilu mednarodnosti. Čezmejna po-
vezava na hrvaško avtocestno omrežje tvori povezavo med obema 
krakoma petega vseevropskega cestnega koridorja, in sicer glavnim 
krakom, ki poteka čez Slovenijo do Budimpešte in naprej proti vzho-
du, in njegovega južnega kraka od pristanišča Reka čez Zagreb do 
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hrvaško-madžarske meje, kjer se na madžarski strani združi z glav-
nim krakom petega koridorja. Poleg tega predstavlja tudi navezavo 
na jadransko-jonski koridor, ki poteka ob jadranski obali, in s tem 
navezavo na mednarodne turistične tokove. Prometna povezava 3.a 
razvojne osi ima na obravnavanem območju povezovalni in gospo-
darski pomen. Poleg izboljšane dostopnosti do osrednje Slovenije 
oziroma urbanega območja Ljubljanske kotline bo hkrati spodbudila 
čezmejne prometne tokove z območjem Gorskega Kotarja in prista-
niščem Reka v sosednji Hrvaški, ki sta del primorsko-goranske regije. 
Nova, posodobljena prometnica bo vplivala na časovne prihranke 
prometnih tokov, s tem pa posredno na večjo konkurenčnost lokal-
nega gospodarstva.

Otvoritev obnovljene, nemodernizirane železniške proge bi 
morala biti 1. oktobra, a dela ob progi še niso bila končana. 
Kdaj lahko pričakujemo ponovno vzpostavitev potniškega pro-
meta?

Tretjega januarja je predvidena ponovna uvedba potniškega pro-
meta do Kočevja. Prvega oktobra namreč še niso bili izpolnjeni pogo-
ji za vzpostavitev javnega potniškega prometa. Zdravje in varnost lju-
di morata biti na prvem mestu, zato smo zahtevali, da se vsi potrebni 
testi in postopki izvedejo dosledno v skladu s predpisi in ustaljeno 
proceduro. Ker izvajalec projekta ni pravočasno zagotovil ustrezne 
ravni varnosti, smo bili primorani otvoritev prestaviti. Z odprtjem pro-
ge se bo število vlakov na železniški progi bistveno povečalo, zato 
pozivamo vse udeležence v prometu, da so še posebej pozorni, da 
kjer ni cestnega prehoda čez železniško progo, naj ne hodijo čez pro-
go, ker je to strogo prepovedano in smrtno nevarno. Ker je sedaj čas, 
ko je vidljivost ali preglednost zaradi vremenskih razmer zmanjšana, 
je priporočljivo, da pred prehodi čez progo zaustavite vozilo, zmanj-
šate glasnost avtoradia in odprete okna. Podobno velja za pešce, ki 
naj se pred prehodom ustavijo in pozorno preverijo, ali lahko varno 
prečkajo prehod.

Pred otvoritvijo se je pojavilo nekaj kritik glede voznega reda 
potniškega vlaka, ki ste ga kasneje približali uporabnikom. Ko-
liko voženj dnevno predvidevate?

Med tednom bo na relaciji Kočevje–Ljubljana dnevno peljalo 
osem, v obratni smeri pa sedem potniških vlakov. Da bodo potniki 
pravočasno prispeli v službo ali v šolo, bosta zjutraj iz Kočevja v Lju-
bljano peljala dva potniška vlaka, in sicer eden malo pred šesto uro 
zjutraj s prihodom v Ljubljano malo pred sedmo uro in drugi okrog 
pol osme ure s prihodom v Ljubljano nekaj pred osmo uro. Med vi-
kendi bodo peljali trije vlaki v obe smeri.

Zavedamo se, da vozni redi niso optimalni, želeli bi si večjo fre-
kventnost vlakov na tej progi, kar bi tudi z veseljem izvedli, vendar 
nas trenutno omejuje prometna prepustnost odseka proge med 
Grosupljim in Ljubljano. Zato zdaj izvajamo vse aktivnosti v smeri 
posodobitve tega odseka. Kot sem že prej omenil, smo začeli s po-
stopkom priprave državnega prostorskega načrta za umeščanje dvo-
tirnosti med Ljubljano in Grosupljim, kar bo omogočilo večje število 
vlakov v naše kraje.

Obstaja kakšna študija za nadaljevanje železnice, ali ostaja 
Kočevje končna postaja?

V tem trenutku železniška postaja Kočevje ostaja končna postaja 
proge Grosuplje–Kočevje. Glede na izsledke »Vizije razvoja železnic«, 
ki je še v izdelavi, se na kočevski progi ne nakazuje zadosten poten-
cial za nadaljevanje železniške proge od železniške postaje Kočevje 
proti južni meji.

Kakšnih deset let obstaja idejni projekt za pločnik oziroma 
hodnik za pešce na relaciji Žlebič–Grič–Breg. Dejali ste, da ta 
projekt načrtujete za naslednje leto. To drži?

Za rekonstrukcijo ceste Žlebič–Ribnica skozi naselji Grič in Breg je 

izdelana projektna dokumentacija, trenutno pa je v teku parcelacija 
zemljišč. Na podlagi geodetske odločbe je naročena novelacija kata-
strskega načrta, nato se bo pristopilo k odkupom potrebnih zemljišč. 
Po projektantskem predračunu je ocenjena vrednost gradnje 2,4 mi-
lijona evrov. Konec leta 2021 je predviden razpis za gradnjo. V okviru 
projekta Grič–Breg–Ribnica se bo izvajala tudi ureditev prehoda za 
pešce v Mali Hrovači. Z gradnjo bomo začeli takoj, ko bodo pridoblje-
na zemljišča. 

Poleg tega imamo v načrtu obnovitev ceste in komunalne infra-
strukture v naselju Nemška vas – Prigorica ter ureditev avtobusnih 
postajališč v naselju Ortnek in nekaj drugih manjših projektov. Na 
žalost v preteklosti projekti niso bili pripravljeni do te mere, da bi že 
lahko začeli z izvedbo. 

Občina Kočevje je že zgradila kolesarsko stezo do Jasnice. Na 
junijski seji Občinskega sveta Občine Ribnica ste dejali, da bo-
ste kolesarsko stezo nadaljevali skozi Ribnico proti Sodražici. 
Kakšni so časovni okviri tega projekta?

Na pobudo občin je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
v letu 2020 pripravila dokument identifikacije investicijskega projek-
ta za uvrstitev projekta v državni proračun. Na podlagi izdelanih in 
potrjenih projektnih nalog za izdelavo strokovnih podlag po občinah 
Škofljica, Velike Lašče, Ribnica, Kočevje in Kostel je bil izveden razpis 
za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogo-
jev ter izvedbenih načrtov. Idejne zasnove so trenutno že v izdelavi. 
V novembru 2020 je bila izvedena tudi uvedba v delo. V preteklosti 
je bilo preveč govorjenja in premalo projektnega dela na ribniškem 
področju. 

Ste tudi podžupan Občine Ribnica. Kako usklajujete vse ob-
veznosti na Ministrstvu za infrastrukturo, Občini Ribnica in še v 
podjetju, ki ga imate v lasti? 

Od ustanovitve podjetja sem poleg vloge lastnika opravljal tudi 
vlogo direktorja družbe, kar je res zahtevalo veliko dela in prizadeva-
nja. A s sistematičnim pristopom smo do sedaj uspeli delovne proce-
se in postopke uspešno urediti. Ključni nalogi podžupana sta nado-
meščanje župana ob njegovi odsotnosti ter izvedba določenih nalog 
in projektov. Moram izpostaviti, da z županom Samom Pogorelcem 
odlično sodelujeva. Prav zaradi tega sem z veseljem upošteval njego-
vo pobudo in funkcijo opravljam tudi po nastopu mesta državnega 
sekretarja. Vodenje ministrstva zares terja veliko dela in časa, vendar 
imava z županom še vedno tesen stik, redno komunikacijo in v bistvu 
še bolje sodelujeva kot prej.

Na zadnji seji je bil sprejet tudi spremenjen Statut Občine 
Ribnica, ki po novem določa do dva podžupana. Mestna občina 
Ljubljana ima štiri. Ali menite, da Ribnica potrebuje dva podžu-
pana? Morda veste, kdo bo vaš novi kolega? 

Imenovanje podžupana izmed članov občinskega sveta je v pri-
stojnosti župana in prav je, da si izbere po njegovi oceni najprimer-
nejšega predstavnika. Če župan ocenjuje, da potrebuje dva podžu-
pana, v tem ne vidim težave. Ključno je, da je občina dobro vodena in 
se to ustrezno odraža na vseh segmentih. 

Še zadnje vprašanje: ali uporabljate aplikacijo na mobilnem 
telefonu za sledenje stikov #Ostani Zdrav in ali jo priporočate?

Seveda. Takoj ko je bila na voljo, sem si naložil aplikacijo #Ostan-
iZdrav. Nahajamo se v zelo težkih časih. Dokler ne bo na voljo dovolj 
cepiva za vse, je edina možnost, ki jo imamo, upočasnitev širjenja vi-
rusa. In prav zaradi tega sprejemamo vse ukrepe. Zato pozivam bral-
ke in bralce Rešeta k spoštovanju vseh navodil, priporočil in ukrepov: 
ohranjajte distanco, nosite maske in si redno razkužujte roke. Le na 
ta način smo lahko uspešni. Da smo odgovorni do sebe in do drugih.

Sašo Hočevar
Foto: Julija Humar
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Ribnica zažarela v praznični 
podobi

V četrtek, 3. decembra, je potekal virtualni prižig lučk, ki smo ga prenašali prek družbenih omrežij, in tudi naša Ribnica 
je zažarela v praznični podobi. Prav poseben čar letos znova izžareva ribniški grad, ki ga krasi tisočero lampijonov.

Letošnja okrasitev je nadaljeva-
nje in nadgradnja lanskoletne idej-
ne zasnove in nad grajskim odrom 
je zasijalo novo zvezdnato nebo. Za 
najmlajše smo oblikovali pravljično 
kuliso, kjer si lahko naredijo nepo-
zaben fotografski spominek, vse 
obiskovalce pa v soju prazničnih 
luči vsak dan spremlja prijetna am-
bientalna glasba. 

Z novoletno okrasitvijo želimo, da 
vam, drage občanke in dragi občani, 
vsaj v okviru danih možnosti ustva-
rimo prijetno, umirjeno in praznično 
vzdušje, saj je december vendarle 

najbolj veseli mesec v letu, mesec 
druženja, tisočerih lučk in topline.

Žal razglašena epidemija vpliva na 
izvedbo vseh dogodkov, ki smo jih 
bili vajeni v preteklosti, in kot kaže-
jo trenutne napovedi, najverjetneje 
večjih decembrskih aktivnosti letos 
v gradu ne bo. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahva-
lili tudi vsem otrokom iz Vrtca Rib-
nica in Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica, ki ste kljub težkim 
razmeram in šolanju na daljavo iz-
delali izjemne okraske za letošnje 
smrečice v ribniškem gradu, vsem, 

ki ste z nami soustvarjali »Praznič-
no Ribnico«, in vsem občankam in 
občanom za pozitiven odziv, lepe 
besede in podporo. Znova smo do-
kazali, da skupaj zmoremo. 

Hvala.
Občina Ribnica
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Kar je izrednega pomena, je to, najsi iz današnjega 
časa izstopimo še tako potolčeni, da nihče 

ne izstopi ponižan. 

Aleš Poženel

Gostolenje ali: o zmernosti

Na uho vam je večkrat prišlo, da je 
naša družba nezmerna, da nima prave 
mere. Ima neko mero, a ta ni prava, saj 
je z njo narobe to, da se po njej nihče 
ne umerja in je kvečjemu le v tem, da 
se jo znova in znova prekorači. Z mero 
tako ravnamo podobno kot z moko, 
ki nam ni užitna, če je ne natlačimo s 
kvasom.

Stvar vam je znana, prostorninska 
mera družbe je namreč v razlivanju 
vrča, ki mu pravimo narava. Tudi ča-
sovno mero ima – ta bi bila v viziji 

tega, kar prihaja, pri čemer nismo go-
tovi, ali se bomo ob tempu učinkov 
tehnološkega napredka že jutri zbudili 
v daljno prihodnost ali v daljno prete-
klost, in pa viziji tega, kar je preteklo, 
pri čemer ima, ko gre za skupno gla-
vo, kovanec precej več plati kot tisti v 
žepu, kjerkoli se že prebudite.

Ne zamerite, če iz zadnjega izpe-
ljem, da je poleg teh razsežnosti težko 
spregledati še eno mero, po kateri ima 
današnji človek najodličneje prikroje-
ne hlače, namreč obrestno mero. Ta 

je tista, ki obrestuje. Obetajoča čez-
mernost človeka izstreli v prihodnost. 
Želena prihodnost je iztrgana in mu 
položena v roke tu in zdaj. Pri tem pa 
se poraja še neka prihodnost, ki nima 
zveze z željo in ji je šele priti, prava 
prihodnost, položena v roke nekomu 
drugemu.

V kakšnem in čigavem tempu bi že-
leli plesati? Ko je sladkost bivanja rav-
no v igrivosti in prekipevanju? Latinski 
Tempero označuje zadrževanje pred 
prelitjem, izbruhom, uravnoteženje, 

nanaša pa se tako na upravljanje in nadzor sebe kot tudi 
na družbe, torej brez uporabe prekomerne sile. Zjutraj smo 
se prebudili v času, ko posameznik in družba sodelujoče 
nadzorujeta notranja kipenja. Sodelujoče, ker krivde za ra-
dikalni pretres, ki sta ga oba deležna, ni moč pripisati niko-
mur. Pri tem jima je v pomoč država – vase obrnjeno oko 
posameznika in družbe z vzdržnostjo pri udeležbi ohranja 
vlažno.

Zmerjati, str. slovansko smer’ati – poniževati, ni mogoče 
z nikakršno mero. Strasti se ne izženejo z bičem, lahko pa 
dobijo sprejemljivejšo obliko z družbenim pripoznanjem. 
Tomaž Akvinski je poudaril, da strasti veže prav razpolože-
nje uma, in to imenoval zmernost. Prek te poglavitne vrline 
zahodne misli, tako grške filozofije kot krščanstva, se nam 
samoobvladovanje kaže predvsem kot nasprotje nečimrno-
sti in arogance, ki človeka sprevržeta v krotilca zveri, vse in 
vsakogar sodečega po lastni meri.

Človeku koriščenja njegovega prostora in časa ni mogoče 
ponuditi na obresti. S čim drugim naj namreč omenjeno po-

vrne, če ne z izgubo vedrine? Vedrina, pogled v neizmer(je)
nost sebe in sveta. Nemara ne storimo slabega, če s strastjo 
zavrnemo sleherni poskus človeka izmeriti dokončno. 

Dopustite parafrazo filozofinje Cvetke Hedžet Toth, ki je 
v roke številnih generacij namesto dolga polagala vedrino: 
»Hej!, zavrnite sleherno totalno!«

V novem letu Vam želimo 
pravo mero vsega.

Uredništvo
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Koronski časi v Domu starejših občanov 
Ribnica

»Navodila in priporočila uspešno 
izvajamo«

Ogroženost starejše populacije v 
primeru bolezni covid-19 je precej 
večja kot ogroženost ostalih prebival-
cev. Kako ste se v DSO Ribnica pripra-
vili na drugi val?

V DSO Ribnica smo zaenkrat uspešni 
v boju s covid-19. Na drug val smo se 
pripravili tako, da smo upoštevali vsa 
priporočila in navodila, ki smo jih prejeli 
od NIJZ, Ministrstva za zdravje ter Ministr-
stva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Sledimo  dnevnim na-
vodilom in priporočilom ter jih uspešno 
izvajamo.

Obiski so že dalj časa omejeni. Ka-
kšne aktivnosti ste kaj pripravili oskr-
bovancem? Kako oskrbovanci prena-
šajo zaprtje? Kako vzpostavljate stik 
s svojci?

Takoj ob začetku marca je bilo za vse 
stanovalce in zaposlene zelo težko ob-
dobje. Nekateri stanovalci so bili nava-
jeni na dnevne stike s svojci in so težko 
sprejeli dejstvo, da obiskov nekaj časa ne 
bo več. Svojci so na začetku tudi pogosto 
klicali, spraševali, kdaj bomo odprli dom.

V poletnem času smo imeli nastope na 
terasi doma, prišli so nastopat različni 
izvajalci iz okoliških društev. Tedensko 
smo izvajali molitve s kaplanom in izve-
dli poletne športne igre za stanovalce. 
Ob upoštevanju vseh navodil smo izvedli 
tudi sladoledni piknik, prav tako tudi žar 
piknik.

Aktivnosti smo prilagodili glede na 
navodila in priporočila. Ob upoštevanju 
vseh varovalnih ukrepov izvajamo vode-
ne sprehode v okolici doma, pogovor-
ne skupine po oddelkih, miselne urice, 
ustvarjalne delavnice in kognitivne tre-
ninge na varovanem oddelku.

Lahko rečemo, da so stanovalci dobro 
sprejeli zaprtje, saj se zavedajo, da gre 
za zaščito zdravja vseh nas. Opažamo, da 
se sedaj pred prazniki pri nekaterih kaže 
malo več nestrpnosti in nezadovoljstva. 

Ker so starejši ljudje dovzetnejši za koronavirus, smo prokuristko Doma sta-
rejših občanov (DSO) Ribnica Damjano Deržek povprašali o vzdušju v njihovem 
domu.

S svojci vzpostavljamo stik prek tele-
fonskih pogovorov in klica na Viberju. Na 
začetku epidemije smo izvajali obiske 
zunaj, v parku doma. V mesecu decem-
bru smo začeli z individualnimi obiski, ki 
potekajo »prek stekla«, za svojce pa smo 
vzpostavili dodatno telefonsko številko, 
tako da lahko kadarkoli pokličejo in pre-
verijo, kako je z njihovimi starši oziroma 
bližnjimi sorodniki v domu. 

Ali v decembru pripravljate kaj bolj 
prazničnega za oskrbovance?

V decembru smo se običajno potru-
dili in pričarali stanovalcem lep decem-
ber. Vsako leto smo december začeli s 
postavitvijo jelke v avli, ki so jo okrasile 
domske prostovoljke z ročno izdelanimi 
okraski. Nadaljevali smo z Miklavževim 
koncertom Glasbene šole Ribnica in pri-
hodom Miklavža s spremstvom iz Hro-
vače. Stanovalce so z nastopi razveselili 
še otroci iz Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica in Vrtca Ribnica, Karitas 
Ribnica in nastopi okoliških društev. Imeli 
smo tradicionalno petje božičnih pesmi 
ob jelki v avli, pravo silvestrovanje ob 
spremljavi žive glasbe, božično mašo in 
novoletno tombolo. 

V letošnjem letu pa smo glede na navo-
dila NIJZ prilagodili tudi aktivnosti. Aktiv-
nosti izvajamo v manjših skupinah (5–8 
oseb) na oddelku in individualno. V vsaki 
pogovorni skupini smo v Miklavževem te-
dnu postregli s pecivom, kavico in sokom. 

Pecivo so pekli dnevno v domski kuhinji.
V tem mesecu so stanovalce obdarili 

tudi Karitas Ribnica, Lions klub Ribnica 
in skrivna Božička. Prav tako smo in še 
bomo prejeli kar nekaj novoletnih voščil-
nic učencev Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica in Vrtca Ribnica ter iz 
DEOSOVEGA vseslovenskega projekta 
Mala pozornost za veliko veselje. Stano-
valci so se zelo razveselili obiska ribni-
škega kaplana gospoda Roka Pogačnika. 
Potrudili se bomo, da bo božična večerja 
kar se da okusna.

Kako vsi obstoječi ukrepi vplivajo na 
potek dela? Kako spremenjen režim 
vpliva na zaposlene? 

Veliko ukrepov za zajezitev epidemije 
je imelo in še ima vpliv na potek dela; 
predvsem imamo težave s prevozi, kajti 
nekateri zaposleni so odvisni od javne-
ga prevoza, nadalje je večina osebja v 
domovih in enako tudi pri nas ženskega 
spola, kar pa pri zaprtih šolah pomeni 
dodatno težavo tudi našim delavkam, ki 
imajo šoloobvezne otroke.

Glede ukrepov znotraj doma, ki so zelo 
omejevalni tudi za osebje, smo veseli, da 
se nam je predvsem s pomočjo odgovor-
nega odnosa zaposlenih pri upoštevanju 
vseh navodil tako dolgo uspelo izogibati 
prenosu okužbe na stanovalce.

Jurij Kožar
Foto: DSO Ribnica
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Pogovor z Branko Milinovič, 
sekretarko Območnega združenja 
Rdečega križa Ribnica

 »Mnogi, ki zares potrebujejo pomoč, 
ne pridejo.«

Glavne naloge, za katere ima Rdeči 
križ pooblastilo države, so krvodajal-
stvo, prva pomoč, pripravljenost in 
ukrepanje ob nesrečah ter iskanje po-
grešanih oseb, kar razlikuje Rdeči križ 
od drugih humanitarnih organizacij. 
Ena od temeljnih nalog Rdečega križa 
Slovenije je tudi ponuditi pomoč najra-
nljivejšim posameznikom in skupinam. 
S programi socialne dejavnosti lajša 
stisko brezposelnih, brezdomcev, sta-
rostnikov, bolnih, osamljenih ter šte-
vilnih posameznikov in družin v stiski.

Tako OZRK Ribnica organizira tri dvo-
dnevne krvodajalske akcije letno. Na 
zadnji akciji, ki je potekala decembra, 
so zabeležili 253 krvodajalcev in krvo-
dajalk, kar nas uvršča v vrh po številu 
krvodajalcev na število prebivalcev. 
Izvajajo tečaje prve pomoči za vozni-
ke in delovne organizacije, ki so tudi 
vir dohodka za OZRK Ribnica in bi si 
jih želeli izvajati več. Veliko dijakov, 
ki opravljajo izpit vožnje, opravi tečaj 
prve pomoči kar v organizaciji šole, v 
Ribnici pa srednje šole nimamo, zato 
je udeležencev na tečajih manj. 

Pomoč najranljivejšim posamezni-
kom se izvaja v obliki prehranskih pa-
ketov, higienskih pripomočkov, oblačil 
in obutve. Čeprav Ribnica in okolica 
gospodarsko veljata za dobro stoje-
če območje, pa je na seznamu preje-
mnikov pomoči OZRK Ribnica 140 go-
spodinjstev. Po strukturi prejemnikov 
je največ samskih oseb, kar 70 jih je, 
saj so njihovi življenjski stroški viš-
ji, ker jih z nikomer ne delijo. Število 
prejemnikov pomoči se sicer spremi-
nja, saj so nekateri prejemniki stalni, 

Mesec december je čas praznovanj in obdarovanj, smo pa sredi največje zdra-
vstvene krize, ki jo po napovedih spremlja tudi socialno-ekonomska kriza. O 
tem, komu in kako lahko pomaga Rdeči križ, ter o sami dejavnosti Rdečega 
križa sem se pogovarjala z Branko Milinovič, edino zaposleno na Območnem 
združenju Rdečega križa (OZRK) Ribnica. OZRK Ribnica pokriva občine Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok ter neprekinjeno deluje že od leta 1976.

nekateri pa se po pomoč obrnejo ob 
izgubi službe, zaradi bolezni ali druge 
nesreče. Mnogi, ki potrebujejo pomoč, 
ne pridejo, ker se nočejo izpostavljati 
in raje ostanejo v stiski. Kljub temu se 
lahko v OZRK Ribnica obrnejo na stal-
ne donatorje. Največ zahval gre podje-
tju Inotherm, ki že od 2005 leta zago-
tavlja finančna sredstva za brezplačna 
letovanja otrok na morju, nakup doda-
tnih prehranskih paketov in finančna 
sredstva, namenjena posameznikom, 
ki se zaradi izrednih okoliščin znajde-
jo v stiski in potrebujejo pomoč. OZRK 
Ribnica sodeluje tudi z drugimi orga-
nizacijami na našem območju, kot so 
Center za socialno delo, Patronažna 
služba Ribnica, Lions klub Ribnica, 
osnovne šole in društva upokojencev.

Da bi razveselili otroke v prazničnem 
času, OZRK Ribnica pripravlja in sode-
luje v različnih akcijah, kot je Podarite 
knjigo za nasmeh s Knjižnico Miklo-
va hiša, Centrom za socialno delo in 
Lions klubom. V Lidlu lahko še do 8. 
januarja v košare ob blagajnah prispe-
vate po svojih močeh. S trgovino Hofer 
sodeluje v projektu Viški hrane, kjer 
prostovoljci vsak dan poberejo peko-
vske izdelke, sadje in zelenjavo, ki se 
ne prodajo, in jih razdelijo pomoči po-
trebnim. Žal izdelkov ni za vse upravi-
čence, zato si bodo prizadevali razširiti 
akcijo z več trgovinami. 

Prav tako lahko na OZRK Ribnica vsak 
prispeva oblačila in obutev, za odrasle 
naj bodo športna oblačila za vsak dan 
ter otroška oblačila in igrače, po kate-
rih je več povpraševanja. Oblačila, ki 
jih želite podariti, naj bodo oprana in 

v takem stanju, da bi jih tudi sami še 
oblekli. Na OZRK Ribnica bodo poskr-
beli, da podarjeni predmeti pridejo v 
prave roke.  

Na OZRK Ribnica imajo v naslednjem 
letu v sodelovanju z Občino Ribnica 
dva cilja. Prvi je vzpostavitev skupine 
prostovoljcev bolničarjev, ki bi opravili 
70-urni tečaj in bi postali prostovolj-
ci bolničarji, člani ekipe prve pomoči 
Rdečega križa in občine Ribnica, ki bi 
bili na voljo ob morebitnih nesrečah. 
Kogar bi zanimalo sodelovanje v ta-
kšni ekipi, se lahko obrne na OZRK Rib-
nica. Drugi cilj pa je pridobitev stavbe 
na Gorenjski cesti 9a, med Upravno 
enoto Ribnica in Policijsko postajo 
Ribnica, kjer sedaj poteka le prevzem 
prehranskih paketov. Tam bi lahko na 
enem mestu potekale vse dejavnosti 
OZRK Ribnica, kar bi bila velika prido-
bitev v organizacijskem smislu, vendar 
pogovori med Občino Ribnica in lastni-
kom stavbe, Ministrstvom za obrambo, 
še potekajo.  

Zdi se, da si odločevalci pred ljudmi, 
ki pomoč potrebujejo, četudi zanjo ne 
prosijo, oči ne zatiskajo več.

Kdor potrebuje pomoč ali pa bi rad 
svojo pomoč ponudil, lahko kontaktira 
OZRK Ribnica na telefonsko številko:

 
01 83 62 056 

ali po elektronski pošti 
ribnica.ozrk@ozrks.si.

Tina Zajc Zver
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mreže ter pridobivanju različnih socialnih, 
funkcionalnih in delovnih kompetenc. 
Cilj je doseči večjo aktivnost, integracijo 
posameznikov v družbene sisteme in po-
večanje konkurenčnosti za približevanje 
trgu dela. Izvajalec programa se povezuje 
z drugimi delodajalci, zunanjimi izvajalci 
ter pomembnimi službami v lokalnem in 
širšem regionalnem okolju.

V Kočevju, kjer poteka program, se je 
vanj od leta 2018 do leta 2020 vključilo 
60 oseb s področja Kočevja in Ribnice. 
Program socialne aktivacije v Kočevju 
pod nazivom »Aktivni za prihodnost« iz-
vaja Podjetniški inkubator Kočevje. 

V program SA se lahko vključijo polno-
letne osebe s slovenskim državljanstvom 
ali dovoljenjem za stalno bivanje. Nabor 
oseb za program poteka prek enotnih 
vstopnih točk na enotah CSD ter Urada za 
delo (UD) Kočevje in Ribnica. Zainteresi-
rani kandidati lahko vse potrebne infor-
macije pridobijo pri koordinatorkah SA, 
na CSD in UD Kočevje in Ribnica.

Program udeležencem nudi podporo 
pri iskanju rešitev in možnosti za aktiv-
nejše reševanje tako zaposlitvene situ-
acije kot drugih življenjskih okoliščin. 

Program socialne aktivacije na 
Kočevskem

Udeleženci programa s sodelovanjem v 
vsebinah programa oblikujejo zaposlitve-
ne cilje, krepijo ustvarjalnost, izboljšujejo 
komunikacijske veščine in, kot sami radi 
povedo, spoznavajo lastne potenciale 
ter postanejo bolj suvereni. Po zaključku 
programa imajo udeleženci programa SA 
možnost nadaljnje vključitve v izobraže-
valne programe Ljudske univerze Kočev-
je, vključitev v ukrepe aktivne politike za-
poslovanja pri ZRSZ ali zaposlitev. 

Vse zainteresirane osebe vabimo, da se 
obrnejo na svojo svetovalko na krajevni 
enoti CSD ali pristojnem UD in izrazijo in-
teres za vključitev v program SA. 

Jadranka Geljić, 
030 715 699

jadranka.geljic@gov.si 

Špela Bohinjec Modic
030 715 698

spela.bohinjec-modic@gov.si 
 

Vesna Dukarić
030 715 700

vesna.dukaric@gov.si

Socialna aktivacija (SA) je pilotni pro-
jekt Ministrstva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). 
Projekt financirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz sredstev Evropskega so-
cialnega sklada do konca leta 2022. 

Ciljna skupina projekta socialne aktiva-
cije so osebe, ki so dalj časa prijavljene 
v evidenci Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ) (prejemniki denarne 
socialne pomoči), osebe z odločbo ZRSZ 
o začasni nezaposljivosti in druge delov-
no neaktivne osebe, ki niso prijavljene 
v evidencah ZRSZ ali Centra za socialno 
delo (CSD).

 V okviru projekta je bilo v Sloveniji so-
časno vzpostavljenih 16 regijskih mobil-
nih enot, v katerih pod okriljem MDDSZ 
delujemo koordinatorji socialne aktiva-
cije. Koordinatorji nudimo informiranje, 
motiviranje in podporo posamezniku za 
vključevanje v program SA. 

Projekt SA pomembno prispeva k iz-
boljšanju socialnega položaja posame-
znikov in povečuje njihove zaposlitvene 
možnosti. Programi s svojimi vsebinami 
veliko pozornosti namenjajo informira-
nju, motivaciji, podpori, krepitvi socialne 

želi vsem svojim članom, 
upokojenim obrtnikom,

poslovnim partnerjem
in vsem občanom

vesele božične praznike
in veliko uresničenih
načrtov v letu 2021.

DRAGE KRAJANKE IN KRAJANI
OBČIN RIBNICA, SODRAŽICA 
IN LOŠKI POTOK!

Naj bo prihajajoče leto polno človeške topline, 
ljubezni in zdravja!

V tem posebnem trenutku bodimo strpni,
spoštljivi in čuteči. Poskrbimo zase in za ostale.
Spoštujmo okolje in naravo tudi tako, 
da spoštujemo osnovna pravila vedenja 
v tem neobičajnem obdobju. 

Preživite iskren in miren praznični december
in naj bo prihajajoče leto zdravo, srečno in uspešno!

SREČNO 2021!

Ekipa Komunale Ribnica
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Ali bo oskrba z vodo kmalu brezskrbna?

Tekoče leto bo treba zaradi dogodkov v 
svetu čim prej pozabiti, zagotovo pa smo 
s tem dobili novo izkušnjo, kako pogre-
šamo medsebojno druženje in prijatelje-
vanje. Tudi v poletnem času sproščanja 
ukrepov so odpadle skoraj vse gasilske 
in ostale prireditve. Prireditve, kjer vedno 
spoznaš toliko novih obrazov, izmenjaš 
medsebojne izkušnje in spoznaš dobre 
strani prostovoljstva. Žal je tudi v našem 
kraju odpadlo načrtovano praznovanje 
ob 120-letnici PGD Sv. Gregor. Smo pa 
kljub vsem neprijetnostim vsaj delno iz-
polnili načrte, ki smo si jih zadali za leto-
šnje leto. 

Zahvaliti se moram upravi Občine Rib-
nica za uspešno pripravljen projekt vo-
dooskrbe I. in II. faze. Krajani ste vestno 
opravili podpise služnostne pravice pri 
notarju in s tem olajšali pridobivanje 
gradbenega dovoljenja. 

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi KS 
Sv. Gregor smo uredili dodatno parkirišče 
pred gasilskim domom in s tem polepšali 
središče našega kraja. 

Na pobude vaščanov smo izvedli sa-
nacijo vaških poti in s tem omogočili 

varnejši dostop do kmetijskih in gozdnih 
površin. 

Velik finančni zalogaj Občine Ribnica v 
našem kraju je bila tudi sanacija občinske 
ceste skozi vas Črnec. Ob spremljanju sa-
nacije sem se znova prepričal, kako prav 
je upoštevati nasvete vaščanov. Ti najbolj 
vedo, kaj potrebujejo in kako zagotoviti 
varnejšo pot po vsakodnevnih opravkih. 

Zavedamo se, da imamo na področju 
krajevne skupnosti še veliko dela, da ure-
dimo naše kraje po naših željah in potre-
bah. Pobude krajanov so vedno zaželene 
in le vprašanje časa je, kdaj so uresniče-
ne. 

Naj se ob koncu leta za dobro sodelo-
vanje zahvalim županu Občine Ribnica 
Samu Pogorelcu, vsem odgovornim na 
upravi občine, članom krajevne skupno-
sti in vsem krajanom, ki ste s svojimi po-
budami izoblikovali lepši jutri.

Letošnji prazniki naj vam bodo najlep-
ši v krogu vaše družine, v novem letu pa 
vam želim, da ostanete zdravi.

Peter Adamič, 
predsednik KS Sv. Gregor

Pregled letošnjih investicij v KS Sv. Gregor nas navdaja z zadovoljstvom: dodatno parkirišče, dovolj pitne vode za za-
namce, varnejši dostop do kmetijskih in gozdnih površin – vse to so dosežki kljub »koronskim« razmeram. A že prvi dnevi 
novega leta nas bodo kmalu opomnili, naj si zadamo nove cilje.

Leto v TŠD Slemena 

Ne oziraj se nazaj, novega pa ne priganjaj, presenetiti se daj!
(Svetlana Makarovič)

V okviru sofinanciranj Občine Ribnica smo člani in članice 
TŠD Slemena očistili Slemena, naredili turistične razglednice 
in ustvarili voščilnice ob novem letu. Tudi na naše najmlajše 
nismo pozabili, v letošnjem letu jih je namreč v sodelovanju s 
PGD Sv. Gregor obiskal Miklavž in jim tako polepšal decembr-
ske dni. V središču Slemen, pri Svetem Gregorju, krasijo pro-
stor pred cerkvijo lesene jaslice, ki jih postavljamo že drugo 
leto zapored. Vsi letošnji dogodki so se odvijali v luči ukrepov 
in pravil NIJZ. 

Še dobro, da veselega decembra ne zanimajo trenutne raz-
mere ...

Tukaj je. Zanesljiv kot vedno. Ko se vsak pri sebi malo usta-
vi, pogleda nazaj in pod leto naredi črto. Tudi v našem dru-
štvu smo pod letošnjim letom naredili črto. Leto je bilo polno 
preizkušenj, lepih trenutkov in nekaterih odličnih aktivnosti, 
ki so pripomogle k lepšemu dnevu v Slemenih. 

Pa v decembru vsi poglejmo naprej. Naprej v novo leto, na-
prej v nove zmage. Naj bo ta pogled optimističen, pozitiven, 
nasmejan in predvsem zdrav.

SREČNO 2021!

TŠD Slemena
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Zima in pohodništvo v naši Ribniški 
dolini

Po ogledu se vrnemo nazaj v vas Blate in nadaljujemo v levi 
smeri. Kaj hitro iz vasi pa najdemo levi odcep in makadamsko 
cesto, ki nas pripelje do vasi Prigorica. V vasi se kratek čas dr-
žimo desno, nakar hitro zagledamo ozko stezo, ki nas vodi po 
poti ob starem mlinu in nato čez novo leseno brv prečimo reko 
Ribnica do druge strani vasi. Usmerimo se spet levo in nadalju-
jemo do asfaltne ceste, ki pripelje iz smeri tovarne Inotherm. 
Po nekaj metrih hoje levo zagledamo hišo z zeleno fasado in 
pred njo kolovoz, ki nas popelje čez travnike za vasjo Nemška 
vas. Alternativa je tudi, da po asfaltni cesti nadaljujemo mimo 
hiše z zeleno fasado, si ogledamo še umetni ribnik Ribiške 
družine Ribnica in po poti, ki poteka nad zadrževalnikom reke 
Ribnica, prispemo do ceste, ki vodi za Nemško vasjo, in po-
tem nadaljujemo do Ugarja. To področje Ribničani imenujemo 
Brezje, saj pohodnika očarajo lepi nasadi brez, tudi s pogle-
dom na Malo goro in Sv. Ano. Skupaj prehodimo približno 12 
km v dveh in pol do treh urah, odvisno od našega tempa hoje.

Mirjam Trdan,
predsednica društva

Izvir Obrh

Če se pripeljemo z avtom, lahko pohod začnemo na parkiri-
šču Ugar ali pa malo višje na križišču ceste, ki pelje v vas Zado-
lje. Asfaltna cesta se rahlo vzpenja približno 2 km do vasi Za-
dolje, pred koncem vasi pa se usmerimo levo in nadaljujemo 
po kolovozu, ki se vije čez travnike in kmalu pripelje v gozd. 
Potem nadaljujemo po isti poti čez gozd in kaj kmalu pod se-
boj zagledamo vas Blate. V vasi se usmerimo na asfaltno cesto 
skrajno desno, ki nas pripelje do izvira Rakitnice, imenovane-
ga Obrh. Očara nas zelenkasta voda, ki nas po obliki spominja 
na jezerca. Lahko bi jih imenovali ribniški Zelenci in so po le-
poti konkurenčni kranjskogorskim. 

Stopili smo v zimski čas. Kljub nižjim temperaturam in morebitni snežni odeji 
se je prav romantično odpraviti na pohod po vaških in gozdnih cestah. Člani 
društva Hodim in kolesarim Ribnica odkrivamo takšne kotičke in jih delimo z 
vami. Tokrat vam predstavljamo pot, ki smo jo prehodili še v lepem novembr-
skem vremenu, toda tudi v zimskem času vas pot ne bo razočarala.

Potek: Ugar–Zadolje–Blate–Obrh–Prigorica–Brezje–Ugar

Kolovoz iz vasi Zadolje

Reka Ribnica pri mlinu v Prigorici
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Lions klub Ribnica v decembrskem času 
naklonil pozornost starostnikom 

Člani Lions kluba Ribnica smo se ob letošnjem načrtovanju decembrske dobrodelne akcije 
zavedali, da nam čas koronavirusa postavlja omejitve. Analizirali smo vse pretekle akcije, ki so 
nam v 21-letnem obdobju delovanja omogočile podelitev več kot 100 donacij posameznikom, 
društvom in javnim zavodom. 

V zadnjih letih smo jih tudi poimenova-
li: Prižgimo lučke v otroških očeh, Otrok 
obdari otroka, Pomagajmo za življenje, 
Pomagajmo razvijati talente otrok, Poma-
gajmo soustvarjati lepši dan našim staro-
stnikom, Z glasbo za sočloveka v stiski. 
Zbrana sredstva smo pridobili predvsem 
z organiziranjem koncertov, ki so bili velik 
organizacijski podvig, toda s pomočjo iz-
vajalcev dobrega srca in zvestih donator-
jev smo bili vedno finančno uspešni. Tako 
smo se lahko odzvali na vsako prošnjo, 
ki se nas je dotaknila. Izjemno dobro so-
delovanje smo vzpostavili tudi s Centrom 
za socialno delo, ki nam posreduje vloge 
socialno ogroženih občanov, ki jih center 
ne more v celoti finančno pokriti, zato se 
obrnejo na nas. Upam, da je naša pomoč 
v življenju občanov občin Ribnica, Sodra-
žica, Loški Potok in Velike Lašče pustila 
pečat in jim za trenutek narisala nasmeh 
na obraz.

Pa preidimo na letošnjo decembrsko 
akcijo, ki je povsem drugačna, saj zanjo 
nismo porabili klubskih denarnih sred-
stev, temveč je plod lastnega angažiranja 
članov Lions kluba Ribnica. Tako smo ko-
nec novembra stopili v kontakt z gospo 
Sergejo Mastnak, diplomirano delovno 
terapevtko iz Doma starejših občanov 
Ribnica, ki je brez oklevanja in z veseljem 
potrdila prevzem naših božičnih potic in 
mandarin, ki jih je daroval Mercator Ribni-
ca. Našega predloga so se razveselili tudi 
v domovih starejših občanov Loški potok 
in Videm Dobrepolje ter v posebnem so-
cialnem zavodu Prizma Ponikve. Peko so 
prevzele predvsem članice – nekatere to 

obvladajo, druge so za pomoč zaprosile 
mame in sosede, pa tudi nekateri moški 
člani so se odzvali. S projektom smo že-
leli varovancem omogočiti, da ponovno 
začutijo vonj in okus domače potice ter 
se spomnijo, kako so potice pekli v svo-
jih domovih. Potice in mandarine nam je 
uspelo izročiti v petek, 11. 12. 2020, v Rib-
nici, Loškem Potoku, Dobrepolju in Poni-
kvah. Povsod nas je osebje toplo spreje-
lo, vse pa je seveda potekalo na prostem 
in ob spoštovanju zaščitnih ukrepov. Za 
vsakega varovanca smo izročili ročno iz-
delane voščilnice in tako finančno podpr-
li tudi CUDV Draga, enoto Ribnica.

Naša dobrodelna dejavnost pa se s 
tem dogodkom še ni končala. Vsak član, 
ki želi vsaj za hip osrečiti osamljenega 
starostnika, bo obdaroval sam, seveda 
ob upoštevanju zaščitnih ukrepov in ob 
lastni presoji, koga bo obdaril. Do izdaje 
decembrskega Rešeta bomo tako nani-
zali celo paleto prijetnih izkušenj, beležili 
vrstice izrečenih besed in že danes ver-
jamemo, da nam bo uspelo, ker bomo s 
tem obogatili sebe in obdarjencem spo-
ročili, da niso pozabljeni. Akciji se lahko 
pridružite tudi vsi ostali ljudje dobrega 
srca in dobre volje. Le ozreti se moramo 
okoli sebe in se zavedati, da starostni-
kom ni pomembna materialna vsebina 
paketa. Pomembno je, da se zavedajo, da 
kljub starosti niso spregledani. Enako ve-
lja tudi za tiste, ki so hudo bolni ali zaradi 
psihičnih težav stigmatizirani.

Božični čas bo prebudil lepe spomine 
in novo leto naj prinese vse objeme in sti-

Praznični dnevi so priložnost, da 
se posvetimo drug drugemu, je prilo-
žnost in je upanje za boljšo in lepšo 
prihodnost.

V teh prazničnih dneh so stanoval-
ce in zaposlene Doma starejših ob-
čanov Ribnica razveselili člani Lions 
kluba iz Ribnice, ki so jim podarili do-
mače potice, ročno izdelane vizitke in 
mandarine.

Ob tej priložnosti se v imenu sta-
novalcev in zaposlenih zahvaljujem 
za prijeten dogodek, ki nam je v teh 
težkih časih polepšal vsakdan. Hvala 
za izkazano pozornost. 

V prihajajočem letu vam želimo vse 
dobro.

Stanovalci in delavci
Doma starejših občanov Ribnica

ske rok, ki jih je staro leto moralo pustiti 
ob strani. Naj vam 2021 obilno postreže z 
zdravjem in toplino!

Slavko Lavrič, 
predsednik LK Ribnica 

DSO Ribnica

DSO Loški potok DSO Videm Dobrepolje
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Tako pravi misel neznanega avtorja, ki je zelo primerna za 
mračne, žalostne novembrske dni. V novembru se narava poslo-
vi, dnevi so sivi in kratki. Komaj sončni žarek na vzhodu pokuka 
izza gore, že ga vidimo za hribi Velike gore, ko se žarki vzpenjajo 
visoko v višave. V teh dneh so tudi primerni spomini, pri katerih 
si otremo marsikatero solzo, namenjeno vsem, ki smo jih po-
znali, in tudi tistim, ki jih nismo. V letošnjem letu je bil spomin 
še bolj žalosten, a vseeno nismo pozabili tistih, ki so bili nekoč 
bitko, da danes lahko stojimo na teh naših slovenskih tleh. 

To lepo orišejo misli glavnega tajnika ZZB NOB Slovenije: »V 
ključnih zgodovinskih trenutkih se je slovenski narod pogumno 
uprl in ubranil slovenstvo! Na teh temeljih so mnoge generacije 
Slovencev gradile domovino. Spomin na preminule naj bo opo-
min nam bodočim generacijam, da njihovo delo ne sme iti v po-
zabo! Naj bo spodbuda tu živečim in zavedanje, da smo živi, saj 
v teh trenutkih naša domovina še kako potrebuje solidarnost, 
tovarištvo in upor!«

Tudi v Ribnici smo se spomnili vseh teh, ki so v tistih ključnih 
zgodovinskih trenutkih zbrali pogum in se uprli ter ubranili Slo-
venijo. Tako smo se poklonili spominu na padle, ko je predse-
dnik ZB za vrednote NOB Ribnica Daniel Divjak položil ikebane 
in prižgal sveče na pokopališču v Prigorici, pri Osnovni šoli v 
Dolenji vasi in na pokopališču v Grčaricah. Enako je storil tudi 1. 
novembra, ko je položil ikebane pri spomeniku v gradu v Ribnici, 
na pokopališču v Hrovači in še pri kakšnih drugih spomenikih in 
obeležjih v naši Ribniški dolini. Letos zaradi zdravstvene situa-
cije ni bilo spominskih prireditev, vseeno pa smo se, čeprav le v 
svoji intimi, spomnili nanje.

Zdaj pa prelij se mi misel ...
... v rahel, prerahel dih, čez gomile zaplavaj, da komaj se 

zgane travica in s tiho solzó orôsi spomin vseh njih, ki duša 
pod tiho rušo v svobodo jim sanja.

21. novembra smo obudili tudi spomin na Antona Majnika, 
tigrovca, ki je prišel v Ribnico pred preganjanjem zavednih Slo-
vencev na Primorskem. V Ribnici je bil priljubljen in v Ribnici je 
tudi za vedno ostal, saj je obležal pod streli 21. 11. 1943. Na kra-
ju, kjer je padel, je vzidana spominska plošča. Nanjo je letos 
delegacija položila venec ter se tako poklonila ponosnemu in 
upornemu Slovencu.

Za zaključek naših slovesnosti smo načrtovali prireditev v spo-
min na slavno partizansko zdravnico Franjo Bojc Bidovec, ki je 
bila doma v Nemški vasi. A žal nam jo je še enkrat več zagodel 
koronavirus. Kljub vsemu pa spomin ni zbledel. 26. novembra 
je minilo 35 let, odkar je ni več med nami. Ker ni bilo velike slo-
vesnosti, je ostal majhen, droben spominček. Na njeno rojstno 
hišo smo položili venec. Sedanjemu lastniku hiše, ki nam je do-
volil, da smo položili venec, se na tem mestu lepo zahvaljujemo.

Naj zaključim ta prispevek z mislimi dr. Franje Bojc Bidovec, 
ki jih je namenila svojemu sinu: »Dragi moj sin, če hočeš imeti 
veljavo in ugled med ljudmi, si ju moraš pridobiti sam, s svojim 
nastopom in svojim delom. Nihče ti je ne more podariti in nobe-
na oblast ti je ne more dodeliti z odlokom. Lahko te imenujejo 
na visok položaj, lahko ti podele bleščeča se odlikovanja, ugle-
da ti ne morejo dati. Pa tudi vzeti ne. Lahko ti vzamejo svobodo, 
lahko ti vzamejo celo življenje, ugled in veljava ti ostaneta tudi 
po smrti, če si ju le imel.«

Irma Grbec, ZB za vrednote NOB Ribnica
Foto: Daniel Divjak

Združenje borcev za vrednote 
NOB Ribnica

želi vsem vesele božične praznike, 
v prihajajočem letu 2021

pa veliko zdravja in osebne sreče!
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Jubilejno leto Turističnega društva Grmada
Leto 2020 je bilo v vseh pogledih drugačno od prejšnjih. Naučilo nas je marsičesa. Predvsem tega, da smo ljudje v izre-

dnih situacijah neverjetno prilagodljivi in iznajdljivi. Tudi v Turističnem društvu Grmada smo na poseben način izkoristili 
vse tisto, kar nas je omejevalo, a na drug način bogatilo.

Takoj po novem letu smo se začeli pripra-
vljati na kulturni praznik 2020. Že tradicional-
no ga na Velikih Poljanah izvedemo v čast 
našemu največjemu pesniku Francetu Pre-
šernu. Zadnja leta sodelujemo s Podružnič-
no šolo Sušje, ki pripravi prisrčen program. 
Gost večera je bil Domen Češarek, ki nam je 
predstavil nekaj zgodb s poljanskih krajev. S 
prireditvijo smo na nek način otvorili novo 
večnamensko dvorano v gasilskem domu in 
tako omilili prostorsko stisko, saj je proslava 
vedno izjemno obiskana.

Kmalu zatem smo se soočili s kruto real-
nostjo: epidemija nam je prekrižala načrte 
glede prireditev in odpovedati smo mora-
li tradicionalno kresovanje. V omejenem 
obsegu in na drugačen način smo izvedli 
prvomajski dogodek Po nagelj na Grmado. 
Postavili smo mizico z nageljni. Obiskovalci 
sicer niso dobili tradicionalnega golaža, so 
si pa lahko na praznični dan, 1. maja, sami 
postregli z rdečim nageljnom. Tudi vreme 
nam je bilo naklonjeno in upamo, da smo 
obiskovalcem s to preprosto gesto vsaj malo 
polepšali dan. Kljub skromnemu oglaševa-
nju (samo prek Facebooka) nas je ta dan 
obiskalo precej pohodnikov, saj je bila tisti 
konec tedna sproščena omejitev gibanja 
med občinami. Prejeli smo same pozitivne 
odzive in razdelili vse nageljne.

Čistilne akcije z naslovom Očistimo Velike 
Poljane se je letos udeležilo 14 vaščanov. V 
soboto, 9. maja, smo se zbrali pred gasilskim 
domom in si razdelili rokavice in vrečke. Raz-
delili smo se v skupine po maksimalno 4 
osebe ter se z upoštevanjem predpisov in 
zaščitnih ukrepov odpravili po vaških po-
teh. Smeti smo pobirali na poti do Ortneka, 
pokopališča, Škrajneka in Grmade. Nabrali 
nismo prav veliko smeti, kar je pohvalno. 
Razloge gre verjetno iskati v boljši ekološki 
ozaveščenosti prebivalcev, pa tudi v dejstvu, 
da je bilo zaradi epidemije omejeno gibanje 
med občinami in posledično se je po Velikih 
Poljanah sprehajalo manj turistov. Seveda 
pa tudi izven organiziranih akcij veliko va-
ščanov na sprehodu nabere kakšno vrečko 
smeti in tako pripomore k čistejšemu okolju, 
za kar se jim zahvaljujemo. Po končani akciji 
so se udeleženci zbrali v domu na Grmadi, 
kjer sta jih čakala topel čaj in prigrizek.

V junijskem Rešetu smo objavili razpis za 
program Moja vas, lepa in urejena. Kot do-
sedanje akcije je bila tudi letošnja usmerje-

na v urejenost celostne podobe bivalnega 
okolja, domiselne cvetlične zasaditve in 
urejenost javnih objektov. Velja za vse vasi 
krajevne skupnosti Velike Poljane. Razpis je 
bil izobešen na oglasni deski na stavbi šole 
na Velikih Poljanah. Skozi poletje so fotogra-
finje fotografirale zasaditve oken, balkonov 
in okolico domov. 9. oktobra smo natečaj 
želeli zaključiti s predstavitvijo PPT-projekcije 
teh zasaditev. Sledila bi manjša pogostitev 
prisotnih ob neformalni debati o videnem. 
Zaradi zaostritve ukrepov smo zadevo od-
povedali in namesto PPT-projekcije naredili 
kolaž izbranih fotografij zasaditev. Izdelek je 
bil poslan vsem gospodinjstvom po vaseh, 
ki smo jih zajeli v objektiv.

Avgusta smo želeli ponoviti odmevno Noč 
pod zvezdami na Grmadi, astronomsko pre-
davanje. Zaradi poostrenih ukrepov smo ga 
morali odpovedati.

Folklorna skupina Grmada je letos prazno-
vala deseto obletnico delovanja. Želeli smo 
jo obeležiti na poseben način, a žal zaradi 
prepovedi prireditev to ni bilo mogoče. Še 
več, večino leta so nam bile onemogočene 
ali prepovedane vaje. Kljub temu nam je na 
začetku leta uspelo iti na nekaj nastopov: v 
Ribnici smo nastopili v januarju, v Dragi fe-
bruarja in v Sodražici marca. Nestrpno čaka-
mo, kdaj se bomo lahko spet zavrteli. Ko bo 
omogočeno, ste vabljeni, da se nam pridru-
žite.

Društvo je letos praznovalo 65-letnico 
ustanovitve, dom na Grmadi pa 60-letnico 

izgradnje. Tudi obeležitev teh obletnic je 
prestavljena na ugodnejše razmere. Začeli 
smo zbirati zgodbe o Grmadi, ki bi jih zbrali v 
brošuri, pa zaradi premajhnega odziva s tem 
nismo nadaljevali. Mogoče še pride na vrsto 
in le čas ni bil primeren.

Na začetku leta smo objavili razpis za no-
vega najemnika v domu na Grmadi in ga 
kmalu tudi izbrali. Z Gašperjem odlično so-
delujemo in vas vabimo, da nas obiščete, se-
veda z upoštevanjem vseh ukrepov. Grmada 
v vseh letnih časih ponuja popotnikom ču-
dovita doživetja. Na začetku novega leta na-
črtujemo postavitev turističnih tabel, ki vas 
bodo obveščale o Velikih Poljanah, Grmadi 
in našem društvu.

Na spletni strani https://www.facebook.
com/TDGrmada/ lahko najdete predstavitev 
društva, aktualne informacije o njegovem 
delovanju, povezave z ostalimi društvi v kra-
ju in sorodnimi društvi v okolici, vabila na 
dogodke in še kaj. Stran posodabljamo po 
potrebi, tudi vsakodnevno. Administratorka 
je tajnica društva.

Na spletni strani www.td-grmada.com lah-
ko najdemo predstavitev društva, aktualne 
novice in dogodke, fotogalerijo, delovanje 
Folklorne skupine Grmada, povezave itd.

Vsem, ki kakorkoli pomagate in sodelujte 
pri naših projektih, se iz srca zahvaljujemo. 
Zahvaljujemo se tudi Občini Ribnica, ki naše 
projekte sofinancira prek razpisov za kulturo 
in turizem.

Anita Andolšek
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VERJEMI V ČUDEŽE – PRIŠEL BO ČAS 
(pismo v verzih)

Katere bi prave besede bile … omilile poglede bi žalostne.
Katera bi prava dejanja bila … srečna misel bi se ohranjala.

Čas skrajno nenavaden prav za vse, ne glede na šteta leta danes popolnoma drugače je.
Vprašanj postavil bi lahko sto in več, a natančnih odgovorov ne more nam dati noben človek živeč.

Kako naj ohranimo mir v sebi … vse, kar si resnično želimo, je biti ob ljubljeni osebi.
Preizkušnja ogromna opominja vse nas, cenimo drug drugega in dragoceni naš čas.
Zdi se na trenutke položaj izredno težak, a ne pozabi … izziv oblikuje značaj krepak.

V fizičnem svetu morda samota je prisotna, a v domišljiji in spominih še kako je zmotna.
Privabi trenutke iz otroštva ... ti mama skrbno česala je lase, ata ponosno potrepljal te po ramenih je.
Privabi trenutke iz otroštva … iz štedilnika po štrudlju je dišalo in v košari mnogo gob se je nabralo.

Privabi trenutke iz otroštva … s prijatelji iz vasi si pozimi na saneh sedel, kasneje na topli peči se grel.
Privabi trenutke iz otroštva … poleti so bosa stopala nesla te po travnikih cvetočih in mislih pojočih.

Se še spomniš svoje prve ljubezni … naj bo še danes ali ne, vedno vredno pomisliti je.
Se še spomniš prvih trenutkov rojstva otrok … tistih malih, drobcenih rok.

Se še spomniš nepozabnih zabav, odmeva smeha in občutkov … še kako prav.
Pomisli na svoja mala dela … nekomu drugemu bitje so ogrela.

Lahko je samo peka piškotkov ali popravilo pručke, a trenutek slajši je od najslajše štručke.
Lahko je samo pripoved zgodbe … ustvari se vez srčne pogodbe.

Lahko je samo urjenje vožnje kolesa … za seboj pusti občutek … prava nebesa.
Dovoli si sanjati objeme … pride čas, ko vse za nazaj se zajame.

Dovoli si sanjati poljube … pride čas, ko pozabil boš na trenutne izgube.
Dovoli si sanjati dotike … pride čas, ko današnji čas napovedal bo odmik.

Pomisli na želje, na čarobnost … našel boš smisel, ime ji bo drobnost.
Pomisli na čudež, če res boš verjel … nihče tega ne bo ti vzel.

Vzemi v roke fotografije, zgodba iz nje v mislih se razvije.
Vzemi v roke šah stari ali kvačke … pomisli na izdelavo otroške igračke.

Vzemi svinčnik, napiši toplino na papir … v duši našel boš svoj mir.
Vzemi vse pohvale skozi obdobja svoja, malo še in prišla sreča bo čisto tvoja.

Prišel do dan, nadvse razigran … vedel boš, da čakanje skozi ure ni bilo zaman.
Prišel bo dan … prejel boš najlepši nasmeh, okusnejši kot sladki greh.

Prišel bo dan … roka bo roko prijela, skupna pot se ponovno bo začela.
Prišel bo dan, za njim teden in leto … zdelo se bo, da vse je v pravljico odeto.

Prišlo bo spet življenje znano, z bližnjimi delil boš ljubezen poznano.

                                                                                                     Andreja Bregar 

Krajanke in krajani KS Dolenja vas, 
naj vam božič prinese mir in upanje!

Bodite v letu 2021 zdravi 
in optimistični!

Čestitke tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti!

Svet KS Dolenja vas

Miklavž na obhodu

Na sprehodu skozi Dolenjo vas smo 
srečali Miklavža z angelčkom. Pozdra-
vljal je otroke, jim mahal in stopnjeval 
čarobnost predvečera ter vzbujal še 
večjo draž ob pričakovanju obdarova-
nja otrok v nedeljskem jutru. Tokrat v 
spremstvu ni imel nobenega parklja, 
ker so bili lansko leto preveč poredni. 
Prav res je to rekel! Morda se mu pri-
družijo naslednje leto. Kako pa bi lah-
ko letos spravili tiste dolge jezike pod 
obvezno masko?!

Sašo Hočevar 

Foto Marija Levstik

m e d  v e l i k o  i n  m a l o
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Zbirateljevo praznično voščilo

Stare fotografije so čudovit časovni stroj in zaradi njih smo velikokrat tiho hvale-
žni avtorjem, da so jih posneli, in potomcem, da so jih ohranili. Stare fotografije nam 
lahko olajšajo spominjanje. Spomnijo nas na čase, ki jih več ni, na ljudi, ki so igrali 
pomembne vloge v našem življenju. Zato je urejanje fotografskih albumov zdravilno. 
Nehote nas zasanja v spomine, v lastno zgodovino, nas usmeri h koreninam. In prav ti 
praznični dnevi so kot nalašč primerni za obujanje spominov in predstavitev življenja 
iz preteklosti mlajšim generacijam. 

Vzemite iz polic fotografske albume in se skupaj z otroki potopite v svet svoje mla-
dosti, v preteklost.

Naj bodo praznični dnevi radostni in veseli, 
prav tako vsi dnevi prihajajočega leta 2021. 

Srečno!

Peter Lesar, zbiratelj

Čas se ne ukvarja s tem,
da bi izpolnil naša upanja;
svoje delo opravi in zbeži.
(Evripid)

Ne premišljujte o preteklosti,
vendar je tudi ne pozabite.
(Thomas H. Raddal)

Slabi časi, težki časi – 
tako pravijo ljudje.
Mi smo časi.
Kakršni smo mi, taki bodo časi.
(Avguštin iz Hipona

Ni boljšega časa, kot je sedanji.
(John Kalench)

Ribniški semenj v začetku 70. let prejšnjega stoletja.
Tamburaški zbor katoliškega prosvetnega društva v Dolenji vasi pri Ribnici s svojim 
vodjo I. Marinčem v sredini. Objavljeno v Ilustrirani Slovenec 28.11.1926.

Blagoslovitev nove motorne brizgalne v Ribnici, 29. avgusta 1926. Objavljeno v 
Ilustrirani Slovenec 3.10.1926.

Občinski odbor trga Ribnica na Dolenjskem leta 1925 z županom g. Novakom v 
sredini. V odboru je imel absolutno večino SLS. Objavljeno v Ilustrirani Slovenec 
19.12.1926.

Foto Marija Levstik

m e d  v e l i k o  i n  m a l o
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-33%

-43%

Multifunkcijski akumulatorski 
sesalnik Mamibot Flomo I
Sesa in briše hkrati
Funkcija samočiščenja krtače
 2 moči delovanja
LED prikazovalnik 
UV lučUV lučka za uničenje bakterij

Robotski sesalnik Mamibot 
Exvac 880 Wisor
Mokro in suho čiščenje
Upravljanje preko aplikacije
Postavljanje virtualnih sten
3 sesalne moči do 2800 Pa
2600 m2600 mAh Li-ionska baterija

Akcijska cena: 269,00€

Redna cena: 399,00€

Akcijska cena: 285,00€

Redna cena: 499,00€
Življenje je potovanje, za 

katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in 

si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz 

za vse, ki hodimo po čudovitih 
ppoteh življenja.

2021 naj bo pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja.

Vse dobro v letu 2021 
vam želi

 Ekipa Trgovine 
Jana

PRAZNIČNA PONUDBA 
POMOČNIKOV ZA DOM

DOSTAVA 
NA DOM

SREČNO, ZDRAVO
IN POSLOVNO USPEŠNO

LETO 2021

RAČUNOVODSKI SERVIS,
Z VAMI ŽE 25 LET

VAM ŽELI

VRVARSKA POT 3, 1310 RIBNICA
TEL: 01/8374-013 

GSM: 031/234-746

Vsem cenjenim poslovnim partnerjem in strankam se iskreno zahvaljujemo 

za sodelovanje in Vam želimo vse dobro v letu 2021!



Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Zobje
Zobje+Do zdravega 

nasmeha in  
hitrega  
povračila 
stroškov
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Licenca
za davčno svetovanje

ŽIVLJENJE JE POTOVANJE ...
Vsak potuje po svoje 

in si sproti riše zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,

ki hodimo po poteh življenja.
NAJ BO NOVO LETO POT DOBRE VOLJE,

LJUBEZNI IN ZDRAVJA ...
HVALA, KER POTUJETE Z NAMI!

KOLEKTIV ZLATI KLAS

MALI OGLAS:
Prodam dvoetažno stanovanjsko brunarico, 48,5 m² stano-

vanjske površine, delno podkleteno, skupaj z večnamenskim 
objektom, površine 20,5 m², na parceli velikosti 470 m²,  na 
severnem delu Malih Lašč, ob gozdu. Brunarico tudi menjam za 
podoben objekt. Tel.: 051 335 835.
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| prodaja 
| montaža 
| servis Slatnik 17, 1310 Ribnica

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

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

w
w

w
.s

ilc
.s

i

k l i m at s k e  n a p r av e  |
t o p l o t n e  c r p a l k e  |

p r e z r a c e v a n j e  |
fo t o v o l t a i k a  |

INFO:
041 335 322

Naj vas v Novem letu spremlja zdravje, sreča in toplina.
Čaroben božič vam želimo.



HIŠE: 

SODRAŽICA - Zavoda
Prodamo starejšo stanovanjsko 
hišo, v izmeri 87 m2, stoječa na 
parceli v izmeri 653 m2, obe k.o. 
1619 Sodražica, v skupni izmeri 
740 m2, št. stavbe je 230, hiša je 
bila zgrajena leta 1961, vsa infra-
struktura, ogrevanje CK, delno 
opremljeno, takoj vseljiva, cena 
80.000 EUR. EI v izdelavi.

RIBNICA - Nemška vas
Prodamo starejšo stanovanjsko 
pritlično hišico v izmeri 170 m2, 
parcela je velika 521 m2, na par-
celi stoji opremljena stanovanjs-
ka hiša, ki je bila zgrajena pred 
letom 1967, fasada in streha sta 
bili obnovljeni leta 1987, vsa in-
frastruktura, ogrevanje na trda 
goriva, takoj vseljiva. Cena je 
64.000 EUR. 
 
LOŠKI POTOK - Lazec
Prodamo stanovanjsko stavbo 
(gostinski objekt) v izmeri 87 m2 
in dva poslovna prostora v izmeri 
85 m2 in 199 m2 ter dvorišče v 
izmeri 1649 m2, primerno za tur-
istično dejavnost, v idilični okoli-
ci, zgrajeno leta 1989, vsa infras-
truktura, CK na olje in trda goriva, 
takoj vseljivo, cena 88.000 EUR. 
EI - Strokovno mnenie - Izkaz! 

VELIKE LAŠČE - Knej
Prodamo kmetijo z gospodar-
skim poslopjem hlev, primerno 
za vzrejo konj in kozolec ter ca 
4,5 ha pašnikov, travnikov, njiv 
in sadovnjakov, skupaj v enem 
kosu, ter ca 2,5 ha gozda, ki se 
nahaja v sklopu ostalih zemljišč. 
lnfrastruktura v in ob gospo-
darskem poslopju. Pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
novega gospodarskega poslopja 
v izmeri 20 x 10 m, z začeto grad-
njo. Stavbnega zemljisca je ca 
1000 m2. Cena je 180.000 EUR, 
nova cena 130.000 EUR.

SODRAŽICA - Male Vinice
Prodamo starejšo, opremljeno 
stanovanjsko hišo 9,5 x 7 m 2x, 
plus klet z garažo 11 x 6 m in gos-
podarskim poslopjem 9 x 6 m, na 
zanimivi lokaciji, zgrajeno pred 

letom 1967, obnovljeno 1992. 
Stoji na parceli v skupni izmeri 
z vrtom 5.600 m2. Dodatno je 
še ena parcela v k.o. Jurjevica, v 
izmeri 2735 m2. Etažno centralno 
ogrevanje, vsa infrastruktura, ta-
koj vseljiva. Cena je 117.000 EUR. 

LOŠKI POTOK - Draga
Prodamo starejšo poslovno sta-
novanjsko hišo (pekarno), z vr-
tom in parkirnim prostorom pred 
stavbo, v skupni izmeri 946 m2, 
ter poslovno stanovanjsko stav-
bo v izmeri 355 m2 in dvorišče 
v izmeri 157 m2, vse k.o. 1584 
Draga. Hiša je bila zgrajena leta 
1965, obnovljena leta 1999, vsa 
infrastruktura, takoj vseljiva. 
Cena 75.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Retje
Prodamo starejšo, opremljeno 
stanovanjsko hišo in gospodar-
sko poslopje z vrtom, v izmeri 
198 m2, del hiše je tudi poslovni 
prostor trgovina, celotna parcela 
je velika 765 m2 in predstavlja 
dvorišče. Hiša je bila zgrajena 
leta 1968, obnovljena leta 1997, 
gospodarsko poslopje je bilo 
zgrajeno leta 1990. Takoj vselji-
vo. Ogrevanje CK na olje, elektri-
ka, voda, vsa infrastruktura, cena 
73.000 EUR. EI v izdelavi. 

MEDVODE - Verje
Prodamo delno opremljeno vi-
sokopritlično hišo v mirnem okol-
ju z veliko zelenja, v izmeri 10 x 
7,5 m, stanovanjske površine je 
ca 200 m2. Zgrajena leta 1975, 
adaptirana leta 2000. Ogrevan-
je na kurilno olje, odprt kamin 
in paneli. Vsa infrastruktura v 
hiši. Vseljiva po dogovoru, cena 
287.000 EUR.
 
NOVO MESTO - Straža, 
Stara cesta
Prodamo zidanico v izmeri 30 m2, 
dve etaži, zgrajena je bila leta 
1970, velikost parcele 811 m2, 
vinograd v urejanju, ogrevanje 
na trda goriva, elektrika, voda - 
hidrofor, vsa infrastruktura. Ob-
novljena leta 2007 (streha, fasa-
da, okna). Takoj vseljiva. Cena 
35.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Retje
Prodamo opremljeno starejšo 

stanovanjsko hišo s pomožnimi 
objekti, velikost parcel - skupna 
izmera 544 m2. Stanovanjska 
stavba v izmeri 126 m2, je bila 
zgrajena pred letom 1967, po-
možni objekti leta 1988. Vsa in-
frastruktura, ogrevanje na trda 
goriva, takoj vseljivo. Cena je 
57.000 EUR. EI v izdelavi.

GRADBENE PARCELE: 

VELIKE LAŠČE - Opalkovo
Na lepi lokaciji prodamo gradbe-
no parcelo v izmeri 2579 m2, vsa 
infrastruktura na oz. ob parceli. 
Cena za m2 je 42 EUR.
 
VELIKE LAŠČE - Karlovica
Na lepi lokaciji prodamo grad-
beno parcelo v izmeri 1338 m2, 
s pridobljenim gradbenim dovol-
jenjem za stanovanjsko hišo v 
izmeri 7x9 m, ter začeto gradn-
jo, izdelano do prve plošče, vsa 
infrastruktura ob parceli, cena 
79.000 EUR. 

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

TREBNJE - okolica Bevško
Prodamo stavbni parceli v izmeri 
3.258 m2, ter v izmeri 97 m2, obe 
k.o. 2690 Prapreče, infrastruk-
tura na oz. ob parceli, cena je 
101.000 EUR. 

SODRAŽICA - Travna gora
Prodamo zazidljivo parcelo v 
vikend naselju, v izmeri 1041 m2, 
cena je 22.000 EUR. 

DOLENJA VAS
Prodamo zemljišče v izmeri 699 
m2, k. o. 1629 Dolenja vas, vsa 
infrastruktura je ob oz. na parce-
li, cena na m2 je 30 EUR, skupna 
cena ie 20.970 EUR. Avtobusno 
postajališče, šola in trgovina so 
dosegljivi peš. Primerno za vse, 
ki si želijo manjše hiše z vrtom v 
neposredni bližini narave.

POSLOVNI PROSTORI: 

GROSUPLJE - Višnja Gora
Prodamo posest v izmeri 9331 
m2, na kateri so zgrajeni gostins-
ki objekt 165 m2 P+1, objekti za 
športne in rekreacijske dejav nosti 
(tri tenis igrišča, igrišče za odbo-

jko na mivki, veliko parkirišče, 
primerno za postavitev in prikl-
jučitev avtodomov), objekt za 
piknike z urejenimi sanitarija mi 
in moderno opremljeni z gos-
tinsko opremo, ob potoku, prim-
erno tudi za različne dogodke. 
Vsa infrastruktura. Zgradba je 
bila zgrajena leta 2014, objekti 
imajo pridobljeno gradbeno in 
uporabno dovoljenje. Možnost je 
tudi najeti celoten kompleks oz. 
po elementih. Prodajna cena je 
1.100.000 EUR, plus DDV.

RIBNICA - Goriča vas
Prodamo delno opremljen 
poslovno stanovanjski objekt 
- gostišče, stoječe na parceli 
v izmeri 2133 m2, na kateri je 
zgrajena poslovno stanovanjska 
stavba, v izmeri 208 m2, tri etaže, 
z dodatnim objektom 84 m2. 
Zgradba in pomožni objekt sta 
bila zgrajena leta 1974. Vsa infra-
struktura, ogrevanje na olje, ta-
koj vseljivo. Objekt ima GD, izda-
no 16. 8. 1974, st.351-5-73-05. EI 
v izdelavi. Cena je 200.000 EUR.

Vsem strankam želimo vesele božične praznike in srečno, 
zdravo in uspehov polno novo leto 2021.

PRODAMO

ODDAMO

POSLOVNI PROSTORI:

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

RIBNICA - Zlata ribica
V najem oddamo poslovni pros-
tor v izmeri ca 32 m2, zgrajen leta 
2012, v pritličju večstanovanjske 
zgradbe, Vsa infrastruktura, takoj 
vseljivo. Cena najema je 310 EUR, 
plus stroški – varščina.

KUPIMO

STANOVANJA: 

LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna 
dolina, center, Mesarska ulica 
Kupimo dvoinpol do trisobno 
stanovanje, v izmeri ca. 70 m2, 
v prvem nadstropju - balkon, 
manjši blok, zaželjeno parkirno 
mesto, starost do 20 let, cena od 
145.000 do 180.000 EUR.
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Ivica Pakiž je recepte verjetno zapisovala po letu 1920, ko je 
po poroki z dr. Joškom Arkom začela skrbeti za svoje gospodinj-
stvo. V svoj dom je prinesla meščanski bonton in gospodinjsko 
znanje svojih prednic. Njena mladostna želja je sicer bila, da bi 
postala pianistka, vendar se je na materino željo, ki je želela, da 
hči pridobi primerno izobrazbo za prevzem Miklovine, izučila za 
pomočnico gostilničarske obrti. Življenje jo je odpeljalo po tretji 
poti. Kot zdravnikovi ženi in materi treh otrok ji je gospodinjsko 
znanje, ki ga je pridobila v šoli, prišlo še kako prav.

Opletena potičnica, valjar in sito v ozadju … vse troje je del zapuščine družine Arko 
– Miklovih (foto: R. Arnšek)

k u l t u r a

Recepti za vse 
priložnosti – 2. del

Naj zadiši po poticah ...
V prejšnjem prispevku smo pokukali v Miklove recepte o 

peki piškotov. Ob praznikih in drugih posebnih priložno-
stih pa je v Miklovi hiši zadišalo po poticah – čokoladnih in 
drugih, kar razberemo iz zapiskov oziroma receptov Ivice 
Pakiž, por. Arko, in njene mame Karoline Pakiž Geoderer – 
Miklove mame.

V njenem zvezku z recepti je pod naslovom Testo in nadev za 
naše potice zapisano:

½ l mleka s kvasom vred
4 dkg kvasa
10 dkg surovega masla
10 dkg sladkorja – malo ruma, soli
2 jajci
1 kg moke

Čokoladni nadev:Čokoladni nadev:
25 dkg surovega masla
40 dkg sladkorja z vanilijo – malo ruma
3 rumenjake – 3 beljakov sneg
15 dkg topljene čokolade zmešati v filo
20 dkg drobno zribanih lešnikov ali mandelnov.
Orehov nadev:Orehov nadev:
20 dkg zmletih orehov popari, zmešaj v nadev, 15 dkg za 

potresti. 
Vse drugo tako kot pri čokoladnem.

V starejšem zvezku z recepti s konca 19. stoletja, ki naj bi po 
informacijah Ivičine hčerke Irene Arko pripadal stari mami Karo-
lini – Miklovi mami, je zapisan tudi recept za testo in pod njim 
različni nadevi. Recept za testo je bil količinsko namenjen za pet 
manjših potic. Temu so bili prilagojeni tudi namazi ali file. 

1 lot = 17,5 g
1 funt = 0,45 kg

Fila za rozinovo poticoFila za rozinovo potico
8 lot putra dobro vmešaj, potem 4 rumenjake, primešaj 3 

žlice sladkorja, eno žlico vanilnega cukra, cimeta, limoninih 
lupin. To dobro vmešaj, potem pa, preden namažeš testo, 
primešaj v filo iz štirih beljakov sneg. Sedaj vzemi hleb te-
sta, razvaljaj ter s to filo namaži. Potem natresi rozine, prej 
jih moraš z rumom pomočiti, potem drobno na tenke šnitke 
zrezane citronati*, povrh posuj pinole in kruhove drobtinice. 
Trdo skupaj zavij, deni v pomazano kozo, da vzhaja in speci.

Fila za mandelnovo poticoFila za mandelnovo potico
10 lot putra dobro zmešaj, potem 7 rumenjakov in ½ be-

ljaka dobro zmešaj. 
Mandelne moraš še prej s kropom popariti, olupiti in 

drobno zrezati in jih deni v ponev, pa malo stolčenega slad-
korja, potem v lor postavi, pa večkrat premešaj, da se restaja.

Ko so beljaki in puter dobro zmešani, primešaj še te man-
delne, eno žlico vanilnega cukra, 3 žlice navadniga in naza-
dnje deni iz sedmih beljakov sneg, ga narahlo primešaj, pa 
namaži testo kakor prejšnjo potico s filo, potem posuj še z 
drobno narezanimi mandelni (oluplene in na tenke koščke 
narezane mandlne je potrebno še citronati), posuj še kruho-
ve drobtine, nato pa trdo skup zavi in deni v pomazano in s 
kruhovimi drobtinami posuto kozo, da vzhaja, in speci.

Fila za medeno poticoFila za medeno potico
2 funta meda skuhaj, da en malo vre, primešaj en kos pu-

tra, eno malo žličko popra in eno žličko klinčkov, dve žlič-
ki limoninih lupinc, 2 žlici cimeta, potem primešaj tri pesti 
drobno zrezanih orehov in ruma 1 frakel, tudi več smeš dati. 
To pusti, da vre, tako da med črn postane, pazi, da ne skipi, 
kadar rum noter deneš. Potem razvaljaj testo in namaži s to 
filo, potresi z drobno zrezanimi orehi (na tenke šnitce zreza-
ne je potrebno še citronati) in s kruhovimi drobtincami po-
tresi, pa trdo skup zavi in deni v pomazano kozo, da vzhaja.

* pokapati z limono

Vse, ki se boste preizkusili in pripravili kakšno jed po Miklovih 
receptih, prosimo za povratne informacije ali fotografije pripra-
vljenih dobrot, ki jih lahko pošljete na muzej.ribnica@amis.net. 

Ob koncu serije prispevkov bomo za vse sodelujoče zbrali vse 
objavljene recepte in dodali še deset novih.

Opomba: recepti so prepisani iz originalnih predlog, posegi v 
besedilo so bili minimalni. 

Nadaljevanje sledi …
Marina Gradišnik, 

Muzej Ribnica 
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Novosti iz domoznanske zbirke                           

Sodraških 800
Sodražica praznuje v letošnjem letu častitljiv jubilej – 800-le-

tnico prve pisne omembe. Mnogi kraji se ne morejo ponašati s 
tako dolgo zgodovino, še posebej ne pisno. Davnega leta 1220 je 
Sodražica skupaj z Vinicami prvič omenjena v slovenskem zgodo-
vinopisju. Jubilej so obeležili z izdajo monografije Sodraških 800 
v trdi vezavi in na 920 straneh. Za ureditev tega velikega domo-
znanskega dela je poskrbel mag. Ludvik Mihelič. Obsega skrbno 
premišljena poglavja o različnih dejavnostih in področjih, pri ka-
terih so sodelovali različni akademiki, lokalni strokovnjaki in en-
tuziasti. Delo vsebinsko posega tudi v zgodovino Ribniške doline, 
zato je pomembno tudi z vidika ribniškega zgodovinopisja. Nav-
dušilo bo vse knjižne sladokusce, ki posegajo po zgodovinskih in 
etnoloških temah. Knjigo lahko kupite tudi v Knjižnici Sodražica.

Jože Centa: Ne ugašajte mi luči
V devetem desetletju življenja se je akademski slikar Jože Cen-

ta odločil izdati svojo prvo knjigo in odpreti še eno plat svojega 
življenja ter v večnost zapisati spomine na kraje svojega otroštva 
v okolici Velikih Lašč v letih pred drugo svetovno vojno, med njo 
in po njej. Prvi del knjige opisuje dogodke od vstopa v osnovno 
šolo do dogodkov med vojno. V drugem delu pa so slikovito opi-
sani vaški posebneži in »petlarji«, junaki tistega časa, znani tudi v 
Ribnici. O tem bi bilo treba govoriti, pravi. Po resnici in brez preti-
ravanja ali prirejanja. Da se ne bi ponovilo! Svojo mladost in širok 
ustvarjalni opus je Jože pustil tudi v Ribnici, zato ga prištevamo 
tudi med naše ustvarjalce.

Ivan Šega: Dekla
Dekla je že enajsta knjiga Ivana Šege iz Ravnega Dola. Je po-

vest o zgodnjih povojnih časih, ki sega v najbolj napeta leta med 
Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Zgodba se odvija pri Novi Štifti. 
Kulisa je zgodovinska in se odvija v času, ko so gradili cesto do 
Travne gore. V teh krajih se je pojavilo dekle, ki pride iskat delo 
za preživetje. Na eni od domačij jo vzamejo za deklo v zameno za 
kruh. Zgodba se prepleta z zgodbo njenega nekdanjega fanta, ki 
se prav takrat vrne iz ruskega gulaga … Tipične za Šegatov slog 
pisanja so zgodbe, začinjene z erotičnimi elementi. Knjiga je na-
stala na podlagi resničnih zgodb in resničnih oseb, kar daje delu 
dodatno zgodovinsko vrednost.

Simona Škrabec: Vračam se iz gozda z obarvanimi rokami
Zbirka kratkih zgodb Vračam se iz gozda z obarvanimi rokami je 

literarni prvenec ribniške pisateljice, prevajalke in esejistke Simo-
ne Škrabec, ki z družino živi v Barceloni. V letošnjem letu je prejela 
Lavrinovo diplomo, nagrado za prevajalski opus in posredovanje 
slovenske književnosti v druge jezikovne kulture. V njenem prven-
cu se zgodbe nizajo kot utrinki, ujeti med potovanji in vsakdanjimi 
opravki. Dogajanje se odvija tudi v našem okolju. Delo daje ob-
čutek, da kdor se poda na pot, se nikoli več ne more vrniti tja, od 
koder je odšel. Prehojena pot nas spremeni za vedno.
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»Mala pozornost za veliko veselje v Ribnici«
V Sloveniji vsako leto poteka projekt »Mala pozornost za veliko veselje«, ki je bil letos navdih za našo akcijo. Vsako leto 

v okviru dejavnosti v Vrtcu Ribnica sodelujemo z DSO Ribnica in VDC Ribnica ter oskrbovancem tako popestrimo dogaja-
nje in njihov vsakdan.

Ker pa so sedaj malce drugačni časi in 
od lanskega leta zaradi virusa nismo mo-
gli sodelovati, smo si želeli, da bi s tem 
projektom našim starostnikom v DSO 
v novoletnem času narisali nasmeh na 
obraz in prižgali iskrice v očeh ter jim tako 
pokazali, da nismo pozabili nanje. 

V mesecu novembru smo tako začeli 
z akcijo zbiranja voščilnic za naše staro-
stnike v DSO Ribnica. Cilj je bil zbrati vsaj 
160 prazničnih voščil in ob tej priložnosti 
bi vam radi sporočili, da nam je uspelo in 
da smo skupaj zbrali okoli 250 voščilnic, 
s katerimi smo razveselili starostnike v 
DSO, prav tako pa tudi varovance v VDC 
Ribnica. 

Presenečeni smo bili nad odzivom oko-
lice in zelo smo hvaležni za vsa voščila, ki 
smo jih prejeli. Za sodelovanje se tako za-
hvaljujemo vsem staršem in otrokom, ki 
ste prispevali k zbiranju voščilnic in tako 
dovolili, da smo se kljub »drugačnim« ča-
som povezali med seboj. Z veseljem smo 
pregledali vso prejeto pošto, prebrali 
vsak zapis in bili ob vsem tem navduše-

ni nad vašo izvirnostjo in kreativnostjo. 
Vsaka voščilnica je res nekaj posebnega 
in veseli smo, da bo tako vsaka dobila 
svojega prejemnika, pri katerem bomo 
prižgali nekaj iskric veselja, ganjenosti 
in pozornosti, kar sedaj še kako potrebu-
jemo. Želimo pa si, da bi ta projekt ostal 
vsakoletna praksa v našem vrtcu in nas 
tako povezal v tem prazničnem času. 

Mala pozornost resnično lahko doseže 
veliko veselje. Vse dobro in lepo v priha-
jajočih prazničnih dneh. Bodite prijazni 
eden z drugim in ne pozabite na sočlove-
ka. Morda ste prav vi zanj edini. 

Hvala, ker ste!

 Tjaša Rozina, dipl. vzg., koordinatorka 
projekta 

Grad Turjak (1. in 2. zvezek)
Monografija predstavlja turjaški grad kot eno najpomembnejših in 

najprepoznavnejših grajskih arhitektur v slovenskem prostoru in tudi 
v širši regiji. Obravnavane so zgodovinske okoliščine nastanka grajske 
stavbe v srednjem veku in najstarejše omembe gradu v zgodovinskih 
virih. Rodbina Auersperg, vpeta tudi v zgodovino ribniškega gospostva, 
je bila edina lastnica gradu v vsej njegovi dolgi zgodovini. Delo je izšlo 
v dveh delih, bogato je s fotografskim gradivom. Doslej ni še nobeno 
delo tako podrobno obravnavalo gradu in rodbine Auersperg.

Knjižna zbirka Marije Bavdaž
Domoznanska zbirka vsebuje poseben del s pomembnimi osebnost-

mi, širokega ustvarjalnega opusa. Zbirka je odslej bogatejša za knjižna 
dela Marije Bavdaž. Marijo, rojeno Šmalc, iz ribniške trške družine je 
življenjska pot ponesla v Idrijo, kjer živi od leta 1956. Svoje poklicno 
delo je posvetila biologiji – predvsem pedagoškemu izobraževanju. 
V zadnjih letih sodeluje z Mestno knjižnico Idrija, na področju domo-
znanstva. Izbor knjižnih del obsega otroško strokovno literaturo, ki jo 
je sama napisala in ilustrirala. V zbirki Med njivo in gozdom (9 knjig) je 
obravnavala travniške rastline v lepem poetičnem jeziku. Podobno je 
napisana zbirka knjig na tematiko štirih letnih časov (6 knjig). V zbirki 
Korak je skupaj z Jurijem Pfeiferjem izdala dve knjigi: Konji in Krave. 
Sodelovala je tudi pri pisanju knjige Ob Rakah: po poti idrijskih na-
ravoslovcev. Njen opus je večinoma namenjen otrokom, ki jih zanima 
odkrivanje naravne kulturne dediščine.

Domen Češarek, knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Na naši podružnični šoli je december kljub pouku na daljavo 
spletal čudovite dogodke.

Na začetku najlepšega meseca so naši najmlajši učenci pisa-
li pisma Miklavžu ter polni upanja in pričakovanj čakali njegov 
prihod. Pri pouku na daljavo smo prebirali zimske pravljice ter 
poslušali in peli praznične pesmi.

V šoli je pridne učence zaman iskal tudi Božiček, in ker jih ni 
bilo, je manjša darilca odnesel kar na domače pragove. Izde-
lovali smo voščilnice, ki smo jih namenili starostnikom v DSO 
Ribnica ter našim starejšim in osamljenim krajanom. Ustvarjali 
smo praznične okraske, s katerimi smo okrasili lesene smrečice 
v središču naše vasi. Kljub vsemu pogrešamo drug drugega in 
se veselimo novega leta, saj upamo, da znova sedemo v šolske 
klopi ter razvedrimo šolo s smehom in druženjem.

Celo leto smo z roko v roki ustvarjali in pisali čudovite zgodbe. 
Brez malih, nadobudnih učencev in odličnih sodelavcev to ne bi 
bilo mogoče. 

Dragi učenci, vsak od vas je dragocen, to dokazujete vedno 
znova. Izžarevate nepopisno energijo in z vami je res prijetno 
ustvarjati. Hvala vam za lepe trenutke.

Sodelavci, hvala za nesebično pomoč in podporo ter pripra-
vljenost za sodelovanje in ustvarjanje raznih dogodkov. 

Hvala staršem za sodelovanje ter potrpežljivost in pomoč pri 
izvajanju šole na daljavo.

Hvala vodstvu šole, ker z nami diha, se veseli naših dosežkov, 
nas podpira in vodi. 

Hvala Občini Ribnica za sodelovanje in pomoč pri uresničeva-
nju vizije naše šole.

In še naše voščilo:

Spet prihaja novo leto,
v meglo sprva še ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo,
le tipaje skozenj gremo.

Staro leto bo minilo,
zadnje dalo bo darilo,

up na lepše, boljše čase,
ki le dobro vleče nase.

Zdravo, srečno in uspešno 2021!

Učenci in kolektiv POŠ Dolenja vas

Špela Gornik Oražem, vodja POŠ Dolenja vas
Foto: Jerneja Merhar

POŠ Dolenja vas sameva, učencev v njej ni, a čeprav so 
prazne klopi, pozabljena ni!

   »Sv� nastaja iz d�ika –
ko se v dlani znajde dlan,
ko se z nežnostjo preslika

v sončno svojo senčno stran …«
                                                         (Bina Štampe Žmavc)

Želimo vam lepe praznične dni, 
novo l�o pa naj vam nakloni veliko sončnih juter, 

zdravja, vedrine, uspehov in na tisoče drobnih radosti.

Ravnateljica Majda Kovačič Cimperman
s sodelavkami in sodelavci iz Osnovne šole

Sodražica ter en�e vrtca pri šoli

Leto je zopet naokoli. Že je tu december, čas obdarovanj, čas, ko se še posebej 
zavemo minljivosti in pomembnosti dobrih odnosov, čas, ko se zazremo vase in 
ga sploh letos še bolj preživljamo s svojimi bližnjimi.
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Kljub vsemu naj bo tudi ta december 
VESELI DECEMBER!

POŠ Sušje letos v mesecu decembru sameva. V njej ni otroškega veselja, sme-
ha in nagajivosti.

Letos se ne bomo pogovarjali o roj-
stnem dnevu naše šole – 12. 12. bo minilo 
75 let, odkar so učenci prvič sedli v njene 
klopi. Učenci in učiteljice ne pripravljamo 
božično-novoletne prireditve, ne pečemo 
sladkih dobrot, učenci ne izdelujejo iz-
delkov za bazar. Tudi šolska okna zaman 
čakajo na krasitev in smreka ob šoli ne bo 
svetila v praznični svetlobi.

Čeprav vsi zgoraj našteto pogrešamo, 
se zavedamo, da moramo varovati svo-
je zdravje in zdravje drugih, ki jih imamo 
radi. Skupaj bomo z upoštevanjem pred-
pisov premagali to bolezen in življenje se 
bo vrnilo nazaj.

Učenci in učiteljice POŠ Sušje se učimo 
na daljavo. Pridni smo, zavedamo pa se, 
da brez vaše pomoči, dragi starši, ne bi 
bilo uspeha. Hvala vam!

V mesecu decembru pa najbolj pogre-
šamo prav te trenutke, ki smo jih nameni-
li staršem in starostnikom. Učenci so cel 
mesec pri različnih dejavnostih izdelovali 
voščilnice, ki so jih nesli domov. Vsako 
leto so obiskali starejše in jih razveselili 
s to majhno pozornostjo. Naslednji dan 
so žarečih oči v šoli pripovedovali, da 
ste tudi vi njih obdarili. Veselje je bilo na 
obeh straneh, kar je bil naš namen – zna-
ti deliti in znati prejemati.

Ker letos tega ne bomo mogli izpeljati, 
vam učiteljice pošiljamo naslednje vošči-
lo:

Včasih nas nepričakovan
trenutek povabi,
da se ustavimo,
se umirimo in zazremo vase.
In res, naše življenje
je sestavljeno iz samih trenutkov, 
ki neizbežno hitijo mimo nas.
Učiteljice POŠ Sušje želimo 
vsem učencem, staršem, 
babicam in dedkom ter vsem krajanom
 
doživet božični trenutek,
v novem letu
pa srečne, zadovoljne,
zdrave in smeha polne dni. 

Učiteljice POS Sušje                                                   
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Tudi v NK Ribnica se poslavljamo od 2020
Iztekajoče se leto športu ni bilo preveč naklonjeno, otro-

kom in mladim v našem klubu bo najbolj manjkal socialni 
vidik športa. Epidemija koronavirusa je ne le nogomet, am-
pak tudi ostale športe potisnila v ozadje.

Otroci bodo z zavzetim delom zagotovo hitro nadoknadili iz-
gubljene mesece aktivnega športnega udejstvovanja, pretekle 
mesece pa so bili prisiljeni preživeti v čisto drugačnem »ritmu«. 
Nekaj besed zato tokrat namenjamo vlogi športa pri socializaciji 
otrok in mladostnikov.

Vloga nogometa pri socialnem razvoju otroka
Ob igranju nogometa se največ govori o doseganju uspehov, a 

je eden od zelo pomembnih vidikov treniranja nogometa njego-
va vloga v socialnem razvoju otroka in mladostnika. Nogomet je 
klasičen ekipni šport, kjer se mora otrok prilagoditi celotni ekipi, 
vključno s trenerjem kot avtoriteto ekipe. Žoga ima pri tem glavno 
vlogo, saj ne pripada nikomur, delijo si jo vsi. Stvar, ki jim je pri 
srcu, si torej lažje delijo z drugimi, oziroma še bolj pomembno je, 
da s tem, ko delijo žogo, pripomorejo k uspehu svojega moštva. 

Timsko delo ni samoumevno za vse otroke. Gre za proces poga-
janj in pravil, ki določajo ekipo, v kateri so ljudje z različnimi zna-
čaji, a vsi z istim ciljem, zmago ekipe. To je tudi obdobje, v kate-
rem otrok spozna, kako pomembno je delo v ekipi. Ta lastnost nas 
spremlja skozi celotno življenje, tako v službi kot doma, v družini.

Samostojnost je nekaj, kar starši najbolj spoštujejo šele po 
otrokovem dopolnjenem 18. letu, a takrat je za večje spremembe 
praktično že prepozno. Kako se postaviti zase in uveljaviti v druž-
bi, je eden izmed večjih izzivov mladostnikov. Nekateri so ranljivi, 
ali nasprotno, preveč agresivni, zato je potrebno, da se čim prej 
naučijo, kako biti samozavesten, ne da bi bil žaljiv do drugih. Pri 
tem je timsko delo znotraj športa, ki ga spoštuje in do katerega 
goji motivacijo, odlično okolje.

Ustrezen socialni razvoj otrok je bistvenega pomena, da bo 
otrokom kasneje, v odraslem življenju, lažje. Danes se celotna 
družba sooča s kulturnimi, verskimi, gospodarskimi in še kakšni-
mi kriznimi identitetami, zato je uspešna vključitev v družbo še 
pomembnejša. Tudi starši so z lastnimi dejanji vzgled otrokom. 
Samo vpis v šolo nogometa ali kakršnega koli športa ne bo do-
volj, potreben je celostni pristop za uspešen socialni razvoj. 

Kakšno leto je za nami?
Vsa tekmovanja – od mlajših selekcij do starejših – so bila dva-

krat prekinjena, tako v spomladanskem delu sezone 2019/2020 
kot v jesenskem delu 2020/2021. S treningi nogometa smo po 
prekinjenem spomladanskem delu začeli v mesecu avgustu. Tek-
movalne selekcije so pridno trenirale in odigrale kar nekaj tekem, 
vendar so nam izredne razmere ponovno prekrižale načrte in v 
mesecu oktobru so ugasnili tako treningi kot tekmovanja. 

Selekcija U9 (2012 in 2013) so odigrali 3. turnirje nogometne 
lige U9, na Grosupljem, v Trebnjem in na domačem stadionu Ugar 
v Ribnici. Vse tri turnirje so otroci odigrali z velikim navdušenjem, 
pokazali so čudovito igro, borbenost in veselje ob danih golih. 
Trenerja selekcije U9, Dejan in Lado, sta ekipo fantov in dveh de-
klic, Kelly in Zale, naučila že veliko spretnosti, v spomladanskem 
delu pa jih ponovno čakajo novi izzivi. 

Selekcija U11 je pod budnim očesom trenerja Tonija začela s 
tekmovanji 19. septembra v MNZ ligi, skupina A. Do prekinitve so 

uspeli odigrati pet krogov. Tudi selekcija U11 je, podobno kot njeni 
predhodniki, odigrala lepe tekme, videli smo kar nekaj lepih za-
detkov, obramb in taktičnih akcij. 

Selekcija U13 pod taktirko trenerja Primoža v sezoni 2020/2021 
zastopa barve NK Ribnice v 3. ligi MNZ. S tekmovanji so začeli 29. 
avgusta in odigrali šest krogov. Ekipo letos sestavljajo igralci letni-
ka 2008 in otroci letnika2009 – njihova matična selekcija je U11. 
V starejši selekciji fanti dobivajo prepotrebne izkušnje in veščine 
na igrišču. 

V FUTSALU so tekmovanja v jesenskem delu lahko začele 
samo starejše selekcije, od U15 dalje. Ekipa U15 NK Ribnica je 
letos v odlični postavi, v njej sodelujejo kar tri dekleta – Veronika, 
Zara in Naja, ki s fanti igrajo zavidanja vreden futsal. Trener Lado 
je upravičeno ponosen na selekcijo U15. Ekipa je odigrala tri kro-
ge in na vseh treh tekmah prepričljivo zmagala. 

Vsi že nestrpno pričakujemo ponovni začetek treningov in tek-
movanj!

Mesec december pa je kljub počasnejšemu življenjskemu ritmu 
in odsotnosti druženja pohitel h koncu. Pred nami je novo poglav-
je življenja, leto 2021. Želimo si, da bi bilo za vas, nas in celotno 
skupnost prihajajoče leto 2021 leto optimizma, dobre energije, 
sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in trdnega zdravja. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem podpornikom kluba, članom, 
donatorjem, sponzorjem, staršem in vsem, ki ste na kakršenkoli 
način prispevali k uspešnemu delovanju kluba v preteklem letu, 
hkrati pa se veselimo medsebojnega sodelovanja tudi v novem 
letu! 

Selekcija U9
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Planinska članarina v letu 2021 za vsakogar
Člani planinskih društev, alpinističnih, športnoplezalnih in ostalih klubov, združenih v Planinsko zvezo Slovenije (člani 

PZS), sestavljamo aktivno skupnost obiskovalcev in ljubiteljev gora ter narave nasploh in z njima povezanih aktivnosti. 
Tudi na domačih planinskih poteh, kjer smo redno aktivni v skrbi za zdravo telo, misli in duha.

Ob tem smo zavarovani in podpiramo delovanje domačega planin-
skega društva, organiziranje številnih strokovno vodenih pohodov, uspo-
sabljanja, delo z mladimi planinci in markaciste, ki skrbijo za urejene pla-
ninske poti. Planinstvo kot način življenja pomeni, da se obnašamo do 
gore in narave nasploh ter do vseh njenih obiskovalcev odgovorno, ne 
glede na zvrst udejstvovanja, kot so planinstvo, gorništvo, alpinizem, tur-
no kolesarstvo in športno plezanje. S plačilom članarine vsak član izrazi 
pripadnost planinski organizaciji ter dá podporo markacistom in njihovi 
skrbi za urejenost mreže več kot 10.000 kilometrov planinskih in veznih 
poti po slovenskih Alpah, sredogorju in predgorju, prav tako podpre 
društva, ki v korist vseh članov in ljubiteljev gora izvajajo različne aktivno-
sti. Med temi velja izpostaviti več kot 7.000 različnih strokovno vodenih 
in organiziranih aktivnosti planinskih društev letno (izleti, pohodi, ture, 
tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, planinske šole, predavanja, 
ekskurzije itd.), 179 planinskih koč, zavetišč in bivakov ter prenočevanje 
na skupno več kot 7.400 ležiščih. Vse za varnejše obiskovanje gora. Prav 
tako pa je najmlajšim posvečena posebna skrb (programa Ciciban pla-
ninec in Mladi planinec) v planinskih krožkih, skupinah in mladinskih od-
sekih, za starejše mladince in študente pa so na voljo zanimivi programi.

Vizija je varnejše (absolutna varnost namreč ne obstaja) obiskovanje 
gorskega sveta v vseh letnih časih. Kot člani slovenske planinske druži-
ne imamo srečo, da planinska društva in klubi organizirajo številne stro-
kovno vodene aktivnosti. Za to skrbi več kot 2.000 planinskih in turno-
kolesarskih vodnikov, mentorjev planinskih skupin na šolah in v vrtcih, 
inštruktorjev alpinizma, športnega plezanja ter planinske vzgoje. Vsi ti v 
sklopu društev in klubov skrbimo za strokovno in kakovostno izvajanje 
vodenih izletov in tur, alpinističnih, športnoplezalnih in planinskih šol ter 
drugih tečajev oziroma usposabljanj s poudarkom na varnosti, odgovor-
nosti in vseživljenjskem učenju.

Zakaj postati član planinske organizacije?
Z včlanitvijo podprete delovanje planinskih društev, alpinističnih, špor-

tnoplezalnih in ostalih klubov, saj gre precejšen del izbranemu društvu. 
Člani PZS smo nezgodno zavarovani za opravljanje številnih planinskih 
in gorniških dejavnosti. Zavarovanje krije tudi stroške reševanja v tujini 
s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje 
zasebne odgovornosti članov PZS.

V slovenskih planinskih kočah prenočujemo ugodneje, s 50- oziroma 
30-odstotnim popustom. Ugodneje bivamo tudi v več kot 1.250 kočah 
partnerskih organizacij v Evropi in Kanadi. Prav tako imamo cenejši ali 
prost vstop v številne parke, kot sta Logarska dolina in Paklenica, ceneje 
se vozimo z žičnicami na Golte, Krvavec in Kanin ter z vlaki Slovenskih 

železnic, cenejša pa je tudi vstopnina v Slovenski planinski muzej.
Številni planinski, plezalni in izletniški vodniki, skupaj s planinskimi 

zemljevidi ter strokovno in leposlovno literaturo, katerih izdajateljica je 
Planinska založba PZS, so nam cenovno dostopnejši. Najstarejšo še iz-
hajajočo slovensko revijo, Planinski vestnik, pa si lahko za celo leto naro-
čite s kar 25-odstotnim popustom.

Kot člani PZS smo v številnih trgovinah z gorniško in plezalno opremo 
deležni prenekaterih ugodnosti.

Vrste in višina članarine za leto 2021
Kategorija A, polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih 

gora z največjim obsegom ugodnosti: 60 EUR (z družinskim popustom 
54,60 EUR).

Kategorija B, polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih 
gora z osnovnim obsegom ugodnosti: 28 EUR (z družinskim popustom 
22,60 EUR).

Kategorija B1, polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let, z osnov-
nim obsegom ugodnosti: 21 EUR.

Kategorija S + Š, srednješolec ali oseba s statusom študenta, do 
vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti: 18,50 EUR (z 
družinskim popustom 15 EUR).

Kategorija P + O, predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim ob-
segom ugodnosti: 8 EUR (z družinskim popustom 6,40 EUR).

Obstaja še članarina IN (osebe s posebnimi potrebami), ki je na voljo le 
za planinska društva, ki izvajajo programe za delo z oziroma vključujejo 
v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta 
(delno ali v celosti) poslovna sposobnost oziroma podaljšana roditeljska 
pravica. 

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar čla-
narino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, 
poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez 
lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) 
in so člani družine. Za družino se štejejo mati, oče in otrok ali mati samo-
hranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta 
se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-
-socialni status.

Planinsko društvo Ribnica obvešča:
Program pohodov in aktivnosti društva za leto 2021: program za 

leto 2021 je pripravljen in vsi skupaj si želimo, da bi lahko kmalu ponov-
no organizirali pohode ter vas popeljali na čudovite poti in vrhove širnih 
gora. Program pohodov si lahko prenesete s spletne strani PD Ribnica: 
https://www.planinskodrustvo-ribnica.si.

Planinska članarina 2021:
-Višina planinske članarine ostaja v letu 2021 enaka kot v letu 2020.
-Za plačilo članarine 2021 se predhodno dogovorite s predsednikom 

PD Ribnica Tomažem Pahuljetom (mobilna številka: 041 368 252). Pisar-
na bo namreč odprta le občasno oziroma v nujnih primerih in brez dru-
ženja, kot je bila sicer praksa. Upoštevajo se ukrepi NIJZ.

-PD Ribnica poziva planinke in planince, da vplačajo članarino 2021 do 
konca marca. Včlanitev bo PD sicer omogočilo še do konca junija 2021, 
nato pa le izjemoma za opravičljive razloge.

 
Pazite nase, na druge in na naravo, naj vas zdravje in lepote narave 

spremljajo v vseh dneh leta 2021. Srečno in varen korak na vseh vaših 
poteh ter ‘mejte se radi!

Zdenka Mihelič
Naj nas pozitiva spremlja na vseh naših poteh in vsak dan. Vse zmoremo. 
Foto: Zdenka Mihelič



Vreme v letu 2020

Končuje se verjetno najbolj nenavadno leto v zadnjih desetletjih, ki pa nam je bilo vsaj z vremenom dokaj prizanesljivo. 
Leto 2020 si bomo zapomnili po sončnem, precej suhem in nadpovprečno toplem vremenu, žal pa smo v prvi polovici 
aprila imeli pozebo, ki je prizadela predvsem zgodnje sorte sadnega drevja. 

Največ padavin je letos padlo v poletnih mesecih, zato hujše 
suše nismo imeli, prav tako tudi večjih neurij ni bilo. Kljub nekaj 
izrazitim ohladitvam se bo leto 2020 po prvih in še nepopolnih 
podatkih Agencije RS za okolje na državni ravni uvrstilo med šest 
najtoplejših v zadnjih sto letih. 

Zelo zaskrbljujoč je podatek, da so se tudi vsa ostala leta od 
2005 naprej uvrstila med dvajset najtoplejših do zdaj, kar je le še 
en dokaz več, da se nam podnebje počasi, a vztrajno segreva. Žal 
je še vedno veliko skeptikov, ki podnebne spremembe zanikajo, 
a če bi sami več kot deset let skrbno beležili temperature, bi prišli 
do istega zaključka. Dejstvo je, da podnebja ne moremo soditi le 
po enem mesecu. Če to naredimo, je podobno, kot če bi nogome-
tno tekmo analizirali po le nekaj odigranih minutah. Potrebujemo 
torej vsaj nekaj let meritev ali vsaj en odigran polčas, da lahko 
pridemo do določenih ugotovitev, da se res prepričamo, kako 
dobra je neka ekipa, pa potrebujemo več odigranih tekem, kar v 
analogiji s podnebjem pomeni vsaj 30 let meritev. Za nadaljeva-
nje tega prispevka sem pripravil še kratek pregled vremenskega 
dogajanja po mesecih. 

Januar
Leto 2020 smo začeli s sončnim in precej toplim vremenom. 

Na Ribniškem se je prvega januarja ogrelo do 7 stopinj Celzija. 
Sončno vreme z visokimi popoldanskimi temperaturami je prevla-
dovalo večji del meseca, le 18. januarja se je prehodno ohladilo. 
Takrat je na Ribniškem zapadel tudi en centimeter snega, ki pa je 
kmalu skopnel. Tako smo v januarju imeli le en dan s snežno ode-
jo, skupaj pa je v celem mesecu padlo 8 litrov padavin na kvadra-
tni meter, kar predstavlja komaj desetino dolgoletnega povprečja. 

Februar
Tudi februar nam ni prinesel prave zime, ravno nasprotno, v 

tem mesecu smo beležili celo največje temperaturne odklone od 
dolgoletnega povprečja v letošnjem letu. Na državni ravni je bil fe-
bruar za kar 4,5 stopinje Celzija toplejši od dolgoletnega povpre-
čja in s tem drugi najtoplejši v zadnjih sto letih. Na Ribniškem je 
bilo najtopleje na začetku meseca, tretjega februarja se je ogrelo 
do 16 stopinj Celzija. 
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Marec
Večji del marca se je nadaljevalo sončno in nadpovprečno toplo 

vreme. Najtopleje je bilo 19. marca, ko se je ogrelo do 22 stopinj 
Celzija. Sledila je občutna ohladitev in dnevi od 24. do 26. marca 
so bili povsem zimski s sneženjem. Na Ribniškem je zapadlo okoli 
četrt metra snega, v zadnjih dneh meseca pa se je spet občutno 
ogrelo. 

April
Prvo polovico aprila so zaznamovala velika temperaturna niha-

nja. Tako so se kljub zelo toplim popoldnevom temperature ob 
jasnih nočeh predvsem v prvi polovici meseca pogosto spuščale 
krepko pod ničlo, zato so pozeble zgodnje sorte sadnega drevja. 
Na Ribniškem je bilo drugega aprila –8 stopinj Celzija. 

Maj
Zadnji mesec meteorološke pomladi je bil prvi od dveh mese-

cev, ki sta bila v letošnjem letu hladnejša od povprečja, a odsto-
panje v primerjavi s preteklimi maji je bilo zgolj minimalno. Tudi 
količina padavin je bila blizu pričakovani za ta čas. V Prigorici se 
je v 14 dneh s padavinami skupaj nateklo 93 litrov dežja na kva-
dratni meter. 



Junij
Prva polovica junija je bila razmeroma hladna, pogosto je tudi 

deževalo. V drugi polovici meseca se je občutno ogrelo in v za-
dnjem tednu junija smo na Ribniškem že beležili temperature nad 
30 stopinj Celzija. 

Julij
V juliju je bilo vreme precej spremenljivo. Pogoste so bile plohe 

in nevihte, kljub temu pa količina padavin v primerjavi z večino 
julijev v zadnjih desetletjih ni bila posebej izstopajoča. Imeli smo 
eno izrazito ohladitev sredi meseca, v ostalih dneh pa se tempe-
rature niso veliko spreminjale. V celem mesecu smo na Ribniškem 
našteli 24 dni s temperaturami nad 25 stopinj Celzija, sedemkrat 
pa se je ogrelo nad 30 stopinj. 

Avgust
Tudi avgusta so v zelo topli in vlažni zračni masi pogosto na-

stajale plohe in nevihte, zato suše v letošnjem poletju nismo 
imeli. Na srečo so se tudi hujše ujme izognile naših krajev. 

September
September nam je prinesel hiter vremenski preobrat, kakršne-

ga smo deležni le na vsakih nekaj let. Medtem ko nas je večji 
del meseca še razveseljevalo skoraj povsem poletno vreme, je 
že kmalu po jesenskem enakonočju nastopilo obdobje občutno 
nižjih temperatur in pogostih padavin. Kar naenkrat smo morali 
iz omar povleči toplejša oblačila, ob koncu septembra se je že 
začela tudi kurilna sezona. Kljub temu je bil september kot celo-
ta toplejši od dolgoletnega povprečja. 
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Oktober
Tudi v prvi polovici oktobra smo bili pod vplivom hladnih 

severnih vetrov. Ob pogostih padavinah je bila meja sneženja 
nizko, 11. oktobra se je ponekod spustila celo do nižin. Nad 
700 metrov nadmorske višine je tega dne zapadlo okoli deset 
centimetrov snega, za krajši čas je snežilo tudi v Ribniški dolini. 
Čeprav je bilo zadnjih deset dni oktobra občutno toplejših, je bil 
oktober kot celota na državni ravni za nekaj desetink hladnejši 
od dolgoletnega povprečja. 

November
November je bil pravo nasprotje hladnemu in mokremu ok-

tobru. Zaznamovalo ga je neobičajno stabilno vreme, edini 
omembe vreden padavinski dogodek je bil 16. novembra, ko je 
na Ribniškem padlo okoli 70 litrov dežja na kvadratni meter. V 
gorah je bil november rekordno topel, po nižinah pa zaradi po-
gostega temperaturnega obrata večjih temperaturnih odstopanj 
od dolgoletnega povprečja nismo beležili. Na Ribniškem so se 
temperature ob jasnih nočeh spuščale kar globoko pod ničlo, 
22. novembra se je ohladilo do –8 stopinj Celzija. 

December
December se je začel s povsem zimskim vremenom, 3. decem-

bra smo imeli okoli 30 centimetrov snega. Snežilo je pri negativ-
nih temperaturah, že kmalu po sneženju pa so se temperature 
povzpele nad ničlo, tako da zimska idila ni trajala prav dolgo. 

V celem letu je sneg tla prekrival le 14 dni, kar predstavlja ko-
maj četrtino povprečja med letoma 1981 in 2010. Podatki Agen-
cije RS za okolje kažejo tudi, da so se temperature v Sloveniji 
od sredine minulega stoletja v povprečju dvignile za 2 stopinji 
Celzija. Morda se to komu ne zdi veliko, a vsak dvig temperatu-
re le za 1 stopinjo Celzija pomeni okoli 200 metrov višjo mejo 
sneženja, s tem pa tudi precej manj možnosti za sneženje po 
nižinah. Če bo šlo tako naprej, bo čez tri desetletja vsako drugo 
leto tudi na Ribniškem minilo povsem brez snega, občutno več 
pa bo ekstremnih pojavov, saj toplejši zrak lahko zadržuje več 
vlage, ki je glavni vir energije za vremenske procese. 

Rok Nosan
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Luč na koncu tunela

Po skoraj letu dni izjemno mrač-
nega obdobja bolezni covid-19 je v 
mesecu novembru vendarle posijal 
žarek upanja. Kar tri izjemno ugle-
dne svetovne farmacevtske druž-
be so objavile zelo dobre rezultate 
testiranja cepiva proti tej bolezni. 
Vsa testiranja omenjenih cepiv so 

pokazala več kot 90-odstotno učinkovitost. Evropska unija bi lahko po 
najboljšem scenariju imela od aprila prihodnje leto na voljo do 50 mili-
jonov odmerkov cepiva na mesec.

Upanje torej obstaja, a zdaj je pomembno, da strategijo cepljenja 
pripravi tudi vsaka država članica. Države bodo morale zagotoviti tako 
imenovane hladne verige, organizacijo centrov za cepljenje in izobra-
ževanje osebja, ki bo izvajalo cepljenje, poskrbeti pa bo treba tudi za 
logistiko. Upam, da bo slovenska vlada to strategijo pripravila čim prej.

Zadnji podatki o okužbah in preminulih v Sloveniji in drugod po Evro-
pi so izjemno žalostni. Težko si je predstavljati žalost svojcev, preminu-
lih zaradi bolezni covid-19. Naj ob tej priložnosti vsem izrečem iskreno 
sožalje. Neizmerna hvala pa tudi celotnemu zdravstvenemu osebju. 
Težko je najti primerne besede za njihovo požrtvovalnost in trud.Med-
tem so se gospodarske razmere v evrskem območju zaradi virusa spet 

začele poslabševati. V trenutnih razmerah so ukrepi domače in tujih 
fiskalnih politik ključni za preprečevanje še obsežnejšega padca go-
spodarske aktivnosti, so nedavno sporočili iz Banke Slovenije. 

Dobra novica je, da so se voditelji Evropske unije na zadnjem vrhu v 
Bruslju vendarle uskladili glede sprejetja novega večletnega proračuna 
Evropske unije in reševalnega sklada v povezavi z upoštevanjem vla-
davine prava. Končni dogovor Evropskega sveta o vladavini prava in 
izplačilih evropskih sredstev pozdravljam. 

Zadovoljna sem, ker Evropska komisija, Evropski parlament in nem-
ško predsedstvo niso podlegli pritiskom po izključitvi ali vsebinski 
spremembi mehanizma. Vladavina prava je namreč temeljna vredno-
ta, na kateri je zgrajena povojna demokratična Evropa.Želim si, da de-
nar zdaj čim prej pride do držav članic Evropske unije, ki ga v tej hudi 
zdravstveni krizi in tragediji nujno potrebujejo.

Dragi bralke in bralci, smo tik pred najlepšimi dnevni v letu, ko nas 
razveseljujejo dobri možje. Verjamem, da za nobenega izmed nas le-
tošnje praznovanje božiča in novega leta ne bo običajno. Za nekatere 
bo tudi izjemno težko. A naj ob tem vendarle ponovim, da je cepivo 
na poti in da bomo to hudo pandemijo s skupnimi močmi na koncu 
premagali. Želim vam blagoslovljene božične praznike in obilo zdravja 
ter sreče v letu 2021.

Ljudmila Novak, evropska poslanka

Konec leta nas še vedno utesnjuje 
nevarna korona, ki kar noče pojenjati. 
Čeprav so številke o obolelih in smrt-
nosti visoke, nekateri še kar ne odne-
hajo in nadaljujejo s podcenjevanjem 
ukrepov vlade. Tudi drugod po Evropi 
in svetu je ta drugi val mnogo hujši od 
prvega. Preventivni ukrepi, ki jih obli-

kujejo strokovnjaki ter sprejemajo vlade in parlamenti posameznih držav, 
so si precej podobni, njihovi učinki pa so odvisni predvsem od njihovega 
spoštovanja. Podcenjevanje in ignoriranje ukrepov se v nobeni državi nista 
obnesla. 
Prizadetih je mnogo ljudi. Eni so oboleli, izgubili svojce, drugi so že izgubili 
ali jim grozi izguba zaposlitve. Priznati je treba, da se je vlada potrudila in 
pripravila obilo rešitev in pomoči za ljudi in gospodarstvo. Res je, da bi se 
dalo kaj storiti tudi drugače, a dejstvo je, da jih bo vedno nekaj, ki bodo 
nezadovoljni. Zanimivo je, da niso najbolj nezadovoljni podjetniki, ampak 
razni kulturniki in tako imenovani nevladniki, ki so v veliki meri plačani ali 
sofinancirani prav iz proračuna.
 Prav slednji so tudi glavni organizatorji in udeleženci raznih izzivalnih pro-
testov po Ljubljani in drugih krajih. Zelo se trudijo, da bi protesti prerasli v 
nerede in kaos. Politični sponzor teh protestov je koalicija KUL (LMŠ, Levi-
ca, SD, SAB), ki te ulične ideje in nerealne zahteve prenaša tudi v državni 
zbor, kjer se prav tako srečujemo z nerealnimi zahtevami za razne »izjem-
ne« kulturnike, pri čemer pa so nastopi nekaterih (levih) poslancev še zelo 
nekulturni, žaljivi in obtožujoči. 
Bistvena sprememba se je letos zgodila tudi v odnosu do občin. Že za le-
tos smo jim zagotovili bistveno več denarja, podobne finančne injekcije 
bodo deležne v naslednjih letih. Pomembno pa je, da smo jih delno tudi že 
razbremenili administrativnih nalog, medtem ko še večjo administrativno 
razbremenitev lahko pričakujejo prihodnje leto. Prav tako tudi državljani in 
gospodarski sistem. Racionalizacije ostajajo ena naših najpomembnejših 

Sledi leto okrevanja

političnih zavez in nalog, ki nam bodo prihranile veliko časa in tudi denarja. 
Obseg razbremenitev bo podoben kot v letih 2004–2008. 
Korektur bosta deležna tudi davčni in socialni sistem. Posamične spre-
membe so po vsega devetih mesecih že v postopku, nekatere tudi že 
sprejete, celovitejša prenova bo na vrsti prihodnje leto. Spisek potrebnih 
popravkov in izboljšav je že pripravljen, ocena (pozitivnih) učinkov oziroma 
prihrankov tudi, potrebne bodo le še smiselne dopolnitve in odločitve v 
državnem zboru.  
Kakorkoli, ta koalicija je tista, ki po daljšem obdobju krepitve države, kar je 
značilno za leve vlade, spet daje izrazito pozornost državljanom in gospo-
darstvu. Zniževanje davkov in debirokratizacija krepijo zasebne pobude, 
ki so gonilo razvoja. To pravilo velja povsod po svetu in tudi Slovenija ni 
izjema. Povsod, kjer so zasebno pobudo dušili z administrativnimi ovirami 
in visokimi javnimi stroški, se je slej ko prej zgodila vsaj stagnacija, če ne za-
ostajanje družbe. Prav v tem je naša temeljna razlika v primerjavi z nastaja-
jočo koalicijo KUL, ki v veliki meri stavi na močno (in drago) državo in njene 
institucije, s tem pa na obranitev vseh slabih navad, ki so se nakopičile.
 
Brezrezervna podpora koalicije KUL institucijam, še posebej tistim, ki 
delajo slabo, zavzemanje za njihovo »neodvisnost«, branjenje obstoječe 
kadrovske zasedbe uradov in organiziranje napadov vlade prek tujine (po 
vzoru afere Patria) so signal državljanom, da se KUL zavzema za to, da ne-
dotakljivi ostanejo nedotakljivi. S tem pa branijo slabe prakse v zdravstvu, 
blokirajo preiskave gospodarskega in bančnega kriminala itd. Če jim uspe, 
se Slovenija zlepa ne bo izkopala iz vrtiljaka kriminala, korupcije in privile-
gijev.
Leto, ki je pred nami, bo lahko, če bo obstala ta koalicija, leto večjih priča-
kovanj in upanja, sploh če bomo doma, v Evropi in svetu uspeli zaustaviti 
nevarno pandemijo.

Ostanite zdravi! 
Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora
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ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo gasilcem PGD Ribnica za ga-
šenje požara na poslovnem objektu Obrtna cona Ugar 
40. Zahvaljujemo se PP Ribnica za posredovanje in va-
rovanje objekta. 

Prav tako se zahvaljujemo Gradbeni mehanizaciji (Ja-
nez Ilc) Dolenji Lazi, Rigler, d. o. o., Ribnica in gospodu 
J. Pajniču (Ribnica).

Iskrena hvala tudi družini Pucer iz Lepovč za pomoč 
pri čiščenju poškodovanega objekta.

                                                       Maxiles, d. o. o., Ribnica

Župan Samo Pogorelc se ob polovici mandata v medijih 
hvali o opravljenem delu, češ opravil sem ga več, kot sem 
ga načrtoval. To je njegova samohvala. A je to res? Ponovno 
preberem članek v občinskem glasilu Rešeto iz septembra 
2018, ki ima naslov Samo Pogorelc – kandidat za župana 
odločen za napredek. Napove napredno občino z ureditvijo 
celotnega mestnega jedra, urejeno promenado ob Bistri-
ci in spremembo prometnega režima v centru Ribnice. Pa 
obnovitev Ideal centra po vzoru Krpanovega doma v Pivki. 
Na podeželju napoveduje ureditev cest, sanacijo dotraja-
nih mostov, izgradnjo kanalizacijskega omrežja in športnih 
igrišč, v obrtni coni Ugar pa ureditev športnega parka ter 
spodbujanje gospodarstva in kmetijstva.

Kandidat za župana je sedaj župan že dve leti. Predvolilni 
program je treba realizirati v celoti, saj je na te obljube do-
bil glas za župana. A izvajajo se le manjše vzdrževalne inve-
sticije do približno 20.000 EUR, s katerimi se želi pokazati 
ažurnost. Župan se pohvali, da se projekt železniške proge 
zaključuje, a s podžupanom Alešem Miheličem, ki je tudi dr-
žavni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, ne pojasnita, 
zakaj ne ugodita želji vaščanov Hrovače po dodatnem kme-
tijskem prehodu čez progo pri Melesu. Z umestitvijo tega 
prehoda bi si prislužila slikanje kot fotomodela.

Se pa župan hvali na račun večjih projektov, ki jih je za-
pustil prejšnji župan Jože Levstek – s končanjem ceste In-
les–Spar z rondojem, z ureditvijo kanalizacije, vodovoda in 
cestišča v Lepovčah, z ureditvijo obrtne cone Ugar, pa še 
kakšen bi se našel. Projekti so imeli dogovorjeno finančno 
konstrukcijo tudi z evropskimi sredstvi. Pa tudi projekt špor-
tnega parka pri Športnem centru Ribnica in nekdanjem So-
kolskem domu je bil sprojektiran v času prejšnjega župana. 

Župan Pogorelc, torta je bila pečena, nanjo ste dodali le 
češnjico. V letu 2021 boste morali opravljati večje in hitrejše 
korake, da boste ujeli zamujeno glede na volilni program iz 
septembra 2018.

V prihajajočem letu želim vsem občankam in občanom 
srečno, predvsem pa zdravo 2021.

France Vidervol

Samohvala
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 Številski nizi 
Vsak številski niz ima svoje pravilo stopnjevanja. 
Ugotovite, katero število sledi.  
 
A       9    11   13    15   ___                      B     4     8     12    16     ___              
 
C       3     5     8      12   ___                     D     82     76     70     64   ___  
 
E       48     24     12     6 ___                      F     164    158    146    122   ___ 
             
G      64    48     40    36    34  ___            H     212    190     168    146  ___ 
 
 I       6    8    10   11    14   14   ___          J     45    45    40    43    35  ___                        

 

    
  Rešitve: A – 17, B – 20, C – 17, D – 58, E – 3, F – 74, G – 33, H – 124, I – 18, J – 41       
 

 

 
Bodite pozorni! 

Mojca ima 4 sestre. Najstarejša je Nina, sledi ji Nena,
tretja je Nana, četrta
pa Nona.        

 
 

 

Vprašanje se glasi: Kako je ime najmlajši od sester?  

   
Rešitev: Mojca

 
 

Sestavite misel iz pomešanih ponujenih besed. 
 spomini       načrti      s     z   

  pomladiš         živiš     se 
ostariš     če    živiš     če

 
 Rešitev: Če živiš z načrti, se pomladiš, če živiš s spomini, ostariš. 

Sudoku 6x6 
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.
Lažje 

 

 
Težje 

  4   6 
    4  

2    3  
 3    1 
 1     

5   3   
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  1   6 
5    3  
4  3    
   3  5 
 2    3 

 1   2   

Navodilo 

modra rdeča rumena zelena zelena rumena modra rumena 
modra rumena rdeča modra zelena rdeča rumena zelena 
rumena rdeča rumena rdeča modra rumena rumena modra 
rumena modra rumena rdeča zelena rdeča modra rdeča 
zelena modra zelena rdeča rumena rdeča rumena modra 
rumena modra rumena zelena rdeča modra modra rumena 
rumena zelena rumena rdeča modra rdeča modra rumena 
rdeča rumena modra rdeča rumena zelena rdeča modra 
 
  

1. vaja: po stolpcih glasno preberite vse besede v tabeli.
2. vaja: po stolpcih glasno poimenujte barvo črk vsake besede.
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Mnogo si ustvaril, 
zdaj vsak korak spomin je nate. 
Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
ob izgubi moža, ata, starega ata, dedka in brata

ANDREJA ČEŠARKA
(3. 1. 1943–24. 11. 2020)

iz Dolenje vasi

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja,

sveče in darove za svete maše.
Hvala gospodu župniku Alešu Pečavarju

in Komunali Ribnica za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala tudi dr. Alenki Nadler Žagar za ves trud in vso skrb.

Žalujoči:
žena Ana, hčerke Mojca, Damjana in Andreja z družinami,

vnuki in pravnuki

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega očeta, brata, ata, pradedka, strica in tasta

JOŽETA GORNIKA
(16. 3. 1946–20. 10. 2020)

iz Žimaric 77

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, lepe misli,

podarjene sveče, cvetje in daritve svete maše. 
Iskrena hvala vsem, ki ste ga v času bolezni obiskovali

in mu z obiskom polepšali dan. 
Še posebej se zahvaljujemo prizadevnemu in prijaznemu osebju

Doma starejših občanov Rive Ribnica, ki mu je omogočilo,
da je Jože svoja zadnja leta lepo preživel. 

Prav tako se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju ZD Ribnica,
Komunali Ribnica ter tudi gospodu župniku in ministrantu 

za opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njegovi  

SKRB, DOBROTA,
DELO IN POŠTENJE,
TVOJE JE BILO ŽIVLJENJE.
DELO TVOJIH PRIDNIH ROK,
SLEDI OSTALE SO POVSOD.

ZAHVALA
Za vedno je odšel od nas naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat in stric

STANISLAV KLUN
25. 11. 1954–22. 11. 2020
iz Brega pri Ribnici.

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

in darove za svete maše.
Hvala gospodu kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen

pogrebni obred, citrarki Tanji Zupan, Komunali Ribnica,
dr. Lidiji Šmalc in veteranom.

Hvala tudi vsem, ki ste ga v teh težkih časih pospremili na zadnjo pot
v svojih mislih.

Z bolečino v srcih, 
vsi njegovi.

 

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

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage sestre in tete

MARIJE KLUN
(1961–2020)

iz Hrovače 33

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem,
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje,

sveče in svete maše.
Hvala gospodu kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen obred

in pogrebni službi Komunale Ribnica za organizacijo
in izvedbo pogrebne slovesnosti.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.
Naj počiva v miru.

Žalujoči: vsi njeni
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Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

ZAHVALA
ob bolečem slovesu našega

STANETA KLUNA
(1949–2020)

iz Dolenjih Lazov

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

podarjene sveče ter darove svete maše.
Zahvala velja tudi Komunali Ribnica, gospodu kaplanu Roku Pogačniku 
za lepo opravljen obred, PGD Dolenji Lazi, Andreji Ilc za zadnjo melodijo

z violino in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo vedno ostala z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

 

Legla je noč
v moje srce,
ugasnil sem luč,
otrl sem solze.
(Janez Adamič)

ZAHVALA
ob izgubi moža, ata, dedija in pradedija

ROBERTA FRANCA STAUDACHERJA
(22. 7. 1938–1. 12. 2020)

iz Prigorice

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za svete maše.

Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica, Kliniki Golnik, dr. Lidiji Šmalc
in sestri Anici Obranovič za vso pomoč in podporo. 

Hvala tudi gospodu župniku Alešu Pečaverju, 
pogrebnemu zavodu Ave 

in Cvetličarstvu Zakrajšek za lepo izdelano cvetje.

Žalujoči: vsi njegovi

 

Ko v krogu življenja
pade list na tla, 
se vrne h koreninam, 
kjer ga čakata mir in tišina,
kjer mine vsaka bolečina.

Mariji v slovo

Pretresla nas je žalostna vest, da nas je zapustila naša sodelavka Mici.
Bila je pridna, vestna, požrtvovalna, dobra, praktična, prijazna, 
predvsem pa skromna. Živela je za svojo domačijo. Bila je sama, 
vendar je imela veliko družino. Vse na svetu so ji bili njeni dve sestri in 
nečaki,  za katere se je vsa razdajala. Veselila se je njihovih uspehov, 
jih spodbujala in jim pomagala.

Draga naša Micika,
pogrešali bomo tvoje tehnične sposobnosti, tvojo pozitivno energijo, 
predvsem pa tvoj skromen in topel nasmeh. Hvala ti za vse. Naj ti bo 
lahka domača zemljica.

Tvoje nekdanje sodelavke

V slovo
Frančišek Dejak

Kakor se leto poslavlja, tako smo se morali tudi gasilci in vaščani 
Dolenje vasi posloviti od najstarejšega člana in častnega predsednika 
PGD Dolenja vas Frančiška Dejaka, po domače Pustovega Franceta.
Rodil se je 13. 4. 1931 v Dolenji vasi. Član Gasilskega društva Dolenja 
vas je postal 1. 3. 1958. Ker se je zavedal, da mora biti kot gasilec dobro 
usposobljen, da lahko pomaga ljudem pri nesrečah, se je redno 
udeleževal usposabljanj in tečajev ter tako pridobil čin gasilski častnik 
druge stopnje. 
Njegovo delo v društvu je bilo vedno odgovorno in požrtvovalno, 
pridobival je tudi zaupanje članov. Leta 1971 je bil med tistimi, ki so v 
društvo pripeljali prvo vozilo za prevoz moštva IMV 1600 in novo 
motorno brizgalno Rosenbauer Automatic, ki je v uporabi še danes. 
Leta 1974 so ga izvolili kot četrtega predsednika Prostovoljnega gasils-
kega društva Dolenja vas. V letih njegovega predsedovanja je društvo 
postajalo številčnejše in bolje organizirano. Veliko dela in naporov je 
vložil pri gradnji novega gasilskega doma med letoma 1982 in 1987. 
Ko je leta 1993 prenehal delovati kot predsednik, so mu člani v zahvalo 
za ves trud, vložen v vsem tem času, podelili naziv častni predsednik. 
Zadnje naše srečanje je bilo v oktobru ob dnevu odprtih vrat društva. 
Pogovarjali smo se o sedanjosti in o preteklosti, o tem, kako je bilo in 
kako se je gradil dom. V njegovih besedah sta se čutila ponos in 
zadovoljstvo, da dom še vedno služi svojemu namenu, okrog njega pa 
teka veliko otrok, ki bodo nekoč vodili društvo.
France, hvala za tvoj prispevek društvu. Še zadnjič ti izrekam naš 150 
let star pozdrav: NA POMOČ!  
Naj ti bo lahka slovenska zemlja.

PGD Dolenja vas
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Gibljivost
Gibljivost je sposobnost izvesti gibanje/gib z veliko amplitudo oziroma je absoluten obseg giba, izveden v posame-

znem sklepu ali več sklepih.

Poznamo pasivno in aktivno gibljivost. 
Na gibljivost vpliva kar nekaj omejitve-
nih dejavnikov: anatomski in fiziološki 
dejavniki, starost in spol, mišična in tele-
sna temperatura, dnevni biološki ritem, 
pomanjkanje mišične moči, utrujenost in 
stres. Med anatomske dejavnike prište-
vamo predvsem obliko sklepnih površin 
in kosti ter elastičnost mišic, tetiv, vezi in 
kože. Skrajne meje gibljivosti določajo 
oblika sklepnih površin – kosti ter posta-
vitev, dolžina in togost sklepnih ovojnic in 
vezi. Med raztegom se začnejo prvi razte-
zati najšibkejši členi in najbolj toge struk-
ture. Gibljivost se povečuje vse do 15–16 
leta, nato pa jo moramo le ohranjati, kajti s 
starostjo začne gibljivost upadati. Ženske 
so v povprečju bolj gibljive kot moški. S 
povečano telesno temperaturo se poveča 
tudi gibljivost, vendar na račun zmanjšane 
viskoznosti. Negativen vpliv na gibljivost 
ima nizka temperatura. Tudi pomanjka-
nje mišične moči je pri gibljivosti zelo 
pomembno. S tem preprečujemo poškod-
be, vzpostavljamo ustrezno medmišično 
ravnovesje (nižamo mišični tonus tistih 
mišic, ki so prekomerno obremenjene) in 
preprečujemo enostranske ali specifične 
obremenitve v športu ali poklicu.

Utrujenost je pogost omejitveni dejav-
nik, ki zmanjša sposobnost sprostitve 

mišic in slabša medmišično koordinacijo. 
Tako kot utrujenost pa tudi stres vpliva na 
slabšo vzdražnost mišic. Odziv na čustve-
na stanja je kompleksen, tako prek cen-
tralnega živčnega sistema kot tudi prek 
hormonskega sistema. Ustrezna sprošče-
nost omogoča boljši krvi pretok skozi mi-
šično-tetivne komplekse, ki jih raztezamo. 

Za povečanje gibljivosti uporabljamo 
namenske gimnastične vaje, vadbe s pri-
pomočki, vadbe z aparaturami, vadbe v 
parih ali samostojno. Uporabljajo pa se iz-
ključno metode s ponavljanji, in sicer v se-
rijah. Uporabljamo statične, dinamične in 
balistične metode. Pri statičnih metodah 
uporabljamo pasivne gibe in zadržujemo 
skrajni položaj giba. Razteg izvajamo do 
točke nelagodja/bolečine. Položaj zadrži-
mo 15–60 s. Pri delu s partnerjem pazimo 
na varnost, prav tako pri uporabi naprav 
ali dodatnega bremena. Ključna je seve-
da sprostitev. Pri dinamičnih metodah 
pa uporabljamo za raztezanje dinamične 
gibe, ki jih izvajamo z lastnim mišičnim 
delom. Zaznamuje ga raztezanje v več 
ravninah in sklepih. Priporočljivo je nadzo-
rovano – počasno gibanje. Med aktivnim 
gibom se razteza mišica, nasprotna smeri 
gibanja. Pri balističnih metodah pa gre za 
raztezanje, kjer se uporabljajo zamahi. Iz-
kažejo se kot primernejše za ogrevalni del 

vadbene enote. Pomembno je imeti nad-
zor nad amplitudo giba. 

Pri izvajanju vaj za povečanje gibljivosti 
upoštevamo, da enosklepne mišice razte-
zamo pred dvosklepnimi in da prve sku-
šamo raztegniti slabše gibljive mišice, šele 
nato gibljivejše. Razteg skušamo napraviti 
tako, da mišica poteka prek sklepov, in to 
prek najdaljše poti. Zaradi sistematičnosti 
je priporočljivo upoštevati zaporedje od 
nog h glavi ali od glave k nogam. Vedno 
moramo ohranjati pasiven, vendar sta-
bilen položaj. Predvsem pa moramo biti 
osredotočeni na pomen zavestnega spro-
ščanja. Za ohranjanje razvite gibljivosti je 
treba raztezanje izvajati minimalno 1- do 
2-krat tedensko. Dokazano je, da se naš 
aktivni centralni živčni sistem spreminja s 
časom dneva, zato so dokazali, da najve-
čjo gibljivost človek doseže med 10. in 11. 
uro ter med 16. in 17. uro. Gibljivost pa je 
najnižja zjutraj, zato vaj za raztezanje naj 
ne bi izvajali takoj zjutraj.

Sledi nekaj vaj za gibljivost, ki jih lahko 
izvajate doma. Vsako vajo zadržite 30 s 
in naredite 3–4 ponovitve. Naj vam vaje 
za raztezanje oziroma vaje za povečanje 
gibljivosti postanejo stalnica v vašem vad-
benem programu. 

Kineziologinja Barbara Andoljšek 

Vaje za gibljivost

Razteg rectus femorisa

Razteg iztegovalk in zunanjih rotatorjev kolka                  

Razteg iliopsoasa Razteg ekstenzorjev kolka                                                                

Razteg horizontalnih fleksorjev rame Razteg abduktorjev kolka

Razteg primikalk kolka                                               
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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. 

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

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma želi vsem občankam in obča-
nom občine Ribnica vesele praznike ter predvsem zdravo in srečno 
novo leto. 

Naj bodo prazniki v času epidemije bolezni COVID-19 namenjeni 
preživljanju časa v krogu ožje družine. 

Če bi kadarkoli imeli simptome COVID-19 (tudi milejše), vas pro-
simo, da ne odlašate in se čim prej obrnete na svojega osebnega 
zdravnika ali dežurno številko 01 837 22 00. Odvzeme brisov izva-
jamo na lokaciji ZD Ribnica in omogočamo izvid tako s hitrimi (re-
zultat v 15 minutah) kot običajnimi PCR-testi. S hitrim odkrivanjem 
pozitivnih primerov lahko omejimo širjenje bolezni. 

S tem pomagamo sebi in svojim najbližjim, da bomo čim prej ime-
li dostop do vseh preventivnih ali drugih zdravstvenih storitev, ki so 
sedaj žal omejene.

Spoštujmo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Samo s sku-
pnimi močmi in previdnostjo lahko omejimo število okužb. Hvala, 
ker skrbite zase in za ljudi okrog vas.

ZD Ribnica

Razteg abduktorjev kolka

Spoštovane veteranke in veterani,

po dolgoletnem trudu, obveščanju in ozaveščanju odgovornih 
na vladnem nivoju nam je uspelo vsaj delno spremeniti Zakon o 
vojnih veteranih. Pomembna sprememba, ki stopi v veljavo s 1. 
januarjem 2021, je ponovno znižanje starosti za uveljavitev vete-
ranskih pravic na dopolnjenih 50 let.

S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti, spro-
šča možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. 
Postopek za uveljavitev pravice se izvede na upravni enoti, ki 
pokriva območje vašega stalnega bivališča. Seveda je treba že 
imeti urejen status vojnega veterana. Pomembno je tudi, da 
predhodno ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počaka-
te na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum začetka 
sklenitve novega zavarovanja.

Toda prizadevanja za popravo zakona se s tem ne bodo kon-
čala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine udeležencev, 
ki so krivično izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa 
vojnega veterana. Še naprej se bomo zavzemali, da se ta določila 
popravijo, res pa je, da so postopki silno dolgi in da je potrebne-
ga nemalo truda za še tako majhne spremembe.

Pozivamo vas, da z novostmi seznanite čim več svojih znancev, 
vojnih veteranov, ki do sedaj niso mogli uveljavljati svojih pravic, 
ob tem pa jih tudi povabite v našo organizacijo, saj smo skupaj 
močnejši.

Ladislav Lipič,
predsednik

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Izpostava Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
Tel.: 018361927, 041310190
irena.silc@lj.kgzs.si
WWW.KGZ.SI

Vabimo vas na 
STROKOVNI PREDAVANJI

v četrtek, 7. januar 2021, ob 10. uri 

Program strokovnega predavanja:

1. 10.00–11.00: SETEV VRTNIN V DRUGI POLOVICI LETA
Predavateljica Ana Ogorelec, specialistka za vrtnarstvo, 

vam bo predstavila vrtnine, ki jih sejemo v drugi polovici leta 
(repa, koleraba, črna redkev, rdeča redkvica, različne solate, 

endivija, radič, motovilec in druge vrtne).

2. 11.10–12.00: PRIDELAVA KOSTANJA IN OREHOV
Predavateljica Alenka CAF, specialistka za sadjarstvo, vam 

bo predstavila pogoje, ki so potrebni za rast kostanja in ore-
hov, ter njihove bolezni in škodljivce, s katerimi se srečuje-

mo.

Zaradi epidemije bolezni COVID -19 bomo predavanje or-
ganizirali na daljavo – prek spleta.

Vabimo vas, da se prijavite in udeležite strokovnega preda-
vanja, ki bo 7. 1. 2021 ob 10. uri. Za udeležbo na e-usposablja-
nju se je treba predhodno prijaviti, in sicer do 4. 1. 2021 pri 
vašem kmetijskem svetovalcu, na tel. št. 01 83 61 927 ali prek 
e-pošte: irena.silc@lj.kgzs.si ali vladka.turk-mate@lj.kgzs.si.

Pri prijavi morate navesti ime in priimek udeleženca, na-
slov elektronske pošte (e-mail) in mobilni telefon.

Vljudno vabljeni!



V zlatem oktobru je minilo 10 let, odkar smo na Velikih Poljanah 
s kar precej poguma ustanovili  folklorno skupino, ki se je kar 

nekako spontano poimenovala Folklorna skupina Grmada, 
začela delovati in postala opazna v domačem in širšem okolju. 
Ko smo že mislili, da nam nič ne more do živega, se je zgodilo; 

trenutne razmere nam ne dopuščajo, da bi jubilej primerno 
obeležili s koncertom. Vseeno pa vedite, da smo iskreno 

hvaležni vsem, ki ste nas v tem desetletju tako ali drugače 
podpirali, spremljali naše delo in verjeli v nas. Takoj, ko bodo 
razmere to dopuščale, bo v poljanski šoli spet moč slišati glas 

harmonike in topot plesnih korakov.

Folklorna skupina Grmada

Vsem našim prijateljem, 
podpornikom, članom in 
vsem ljudem dobre volje 
želimo, da bi bili božični 

prazniki izpolnjeni z upanjem, 
mirom, notranjo svetlobo in 

toplino ter tiho srečo v krogu 
svojih najdražjih.

V novem letu 2021 pa želimo, 
da bi vam čas koval le srečo, 

pa da bi ga mogli ukloniti 
svojim željam - naj včasih 

leti kakor ptica, včasih pa naj 
se plazi kot polž, v posebno 

lepih trenutkih 
pa tudi kar malo postoji.
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20
NEPREKINJENO.
2NAJ  BO

rokodelski center ribnica

rokodelstvo / muzej ribnica / galerija miklova hiša / muzejska trgovina / turizem ribnica




