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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

Energetsko svetovalna pisarna
ENSVET RIBNICA
Škrabčev trg 31, 1310 Ribnica 

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET O
Občanom nudimo strokovne in neodvisne nasvete pri:
• zmanjšanju prevelike porabe goriv, elektrike in vode, 
• uvajanju energetskega knjigovodstva,
• obnovi kotlovnic, izbiri goriva oziroma energenta ter  pripravi
   tople sanitarne vode,
• izbiri ogrevalnega sistema in njegovi regulaciji,
• solarnih sistemih za toplo vodo in proizvodnjo elektrike,
• odpravljanju in preprečevanju nastanka vlage in plesni na zidovih,
• sodobnem prezračevanju bivalnih prostorov,
• obnovi in menjavi oken, steklenih sten, vrat,
• toplotni in hidro izolaciji, 
• izračunu prihrankov in enostavne vračilne dobe za
   posamezni ukrep, 
• pripravi na celovito obnovo ali novogradnjo hiše,
• projektu ZERO za socialno šibke občane,
• spremembi namembnosti iz nestanovanjskega v stanovanjski
   objekt zaradi izpolnjevanja pogojev za pridobitev subvencij
   Eko sklada,
• snemanju stanovanjskih objektov s termo kamero s predlogi 
   izboljšav.

Nudimo informacije o razpisih Eko sklada za subvencije in kredite 
ter pomoč pri izpolnjevanju vlog.
Vsa svetovanja so po predhodnem dogovoru v pisarni oziroma po 
spletu ali telefonu.

Telefonski številki za prijavo sta 041 681 669 ali 051 205 152. 

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

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

Zbiranje starega
papirja

V soboto, 10. aprila od 9h do 12h
Parkirišče za cerkvijo v Dolenji vasi

www.rkanal.si

 
041 452 777
Marketing TV R.kanal+
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TV PROGRAM: 
informativne odaje, tedenski pregledi 
dogodkov, novice, oglaševanje, 
intervjuji, predstavitve ... 

SVETOVANJE in IZDELAVA 
video spotov, predstavitvenih in 
dukomentarnih filmov ... 

SNEMANJE 
športnih, glasbenih, kulturnih, 
izobraževalnih dogodkov ... 

NAJNOVEJŠA TEHNOLOGIJA 
snemanja HD, live streaming ...  

PREDVAJANJE na TV R kanal+
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Kdo se boji žensk?
Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 
o boju proti njima je podpisalo 45 držav in 
Evropska unija. Tako imenovano carigraj-
sko konvencijo je leta 2011 v Carigradu, kjer 
so jo sprejeli, podpisal tudi sedanji turški 
predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki sedaj 
odstopa od dokumenta, ki zahteva, da dr-
žave uvedejo pravni okvir za zaščito žensk 
pred nasiljem. Lani je bilo v Turčiji ubitih 
najmanj 300 žensk.

Tile stavki, povzeti po portalu rtvslo.si, bi 
sodili v časopis, izdan nekje po francoski 
revoluciji, ko se je začelo govoriti o enako-
pravnosti žensk. Piše se leto 2021, ko je in-
formiranost ljudi izjemna in ko z neznatnimi 
dotiki upravljamo večino stvari v življenju. 
Mar je debelih dvesto let od začetka boja 
za pravice žensk res še vedno treba spre-
jemati konvencije o preprečevanju nasilja 
nad ženskami? In najde se celo politik, sam 
predsednik, in se odloči odstopiti od neče-
sa tako samoumevnega, kot je pravni okvir 
za zaščito žensk pred nasiljem?

Na Poljskem se od lanskega oktobra vr-

stijo protesti zoper odločitev ustavnega 
sodišča, da umetna prekinitev nosečnosti 
v primeru hudih razvojnih nepravilnosti 
zarodka ni v skladu z ustavo. Tako je v tej 
državi splav dovoljen samo v primeru ogro-
ženosti življenja in zdravja matere ter v pri-
meru utemeljenega suma, da je nosečnost 
posledica incesta ali posilstva. Poljska je 
celo povabila Slovenijo, če bi se ji pridružila 
pri odstopu od carigrajske konvencije, da bi 
skupaj pripravili besedilo nove konvencije! 
Marca ste ženske praznovale dva praznika, 
ob katerih vam iskreno čestitamo! Praznik 
je običajno dan za slavje, a naj bo tudi čas 
za premislek o zgoraj navedenih žalostnih 
dejstvih. Nič ni samoumevno, tudi boj za 
enakopravnost žensk ne, saj po toliko letih 
še ni končan. Je le dodatno otežen zaradi 
prepovedi protestov.

P. S.: Uvodnik omejujem na tristo besed, 
tako kot bodo z naslednjo številko Rešeta 
omejena pisma bralk in bralcev. Začnimo 
pri sebi. 

Sašo Hočevar
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Kmečki par pred sto leti (glina). 
Avtorica Ladina Korbar

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: 3.300 izvodov

Naslov: Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica

GSM: 051 641 021, 041 932 232

E-pošta: reseto@ribnica.eu

Izid naslednje številke: 29. 4. 2021

Naslovnica: Sašo Hočevar

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

Gradivo za naslednjo številko oddajte do 16.4.2021.

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

april 2021

3. 4. ob 18. uri: ROKOMETNA TEKMA
                              RD RIKO RIBNICA : RD BUTAN PLIN IZOLA
(Če bo Vlada RS odprla dvorane za javnost, bo tekma ob 19. uri.)

                    Športni center Ribnica

10. 4. med 9. in 12. uro: ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA
(Če nimate možnosti, da bi sami dostavili papir, pokličite na 068 195 314.)

                                                Parkirišče za cerkvijo v Dolenji vasi

17. 4. ob 9. uri: ČISTILNA AKCIJA NA VELIKIH POLJANAH
                              Zbor pred gasilskim domom na Velikih Poljanah

24. 4. ob 18. uri: ROKOMETNA TEKMA 
                                RD RIKO RIBNICA : MRK LJUBLJANA 

(Če bo Vlada RS odprla dvorane za javnost, bo tekma ob 19. uri.)
                      Športni center Ribnica

1. 5. od 7. ure naprej: PO NAGELJ NA GRMADO
                                           Grmada

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke za mesec maj pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com. 
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Od ideje do izvedbe

Mesec marec je obdobje, ko se poslovi 
koledarska zima in nastopi pomlad. Se-
veda se z nastopom pomladi tudi naše 
aktivnosti v primerjavi z zimo še dodatno 
aktivirajo, saj s prvimi toplimi sončnimi 
žarki pridejo tudi nove obveznosti in tre-
ba je postoriti marsikaj.

 
Tudi sam sem v mesecu marcu spre-

jel še dodatne obveznosti na področju 
razvoja in delovanja regije, in sicer sem 
bil na 1. seji Razvojnega sveta regije jugo-
vzhodna Slovenija imenovan za vodjo od-
bora Mobilna in bolj povezana Slovenija. 
Kot kaže, je Občina Ribnica v dveh letih 
z delom in rezultati pridobila pri Razvoj-
nem centru Novo mesto in v Svetu regije 
jugovzhodna Slovenija veliko zaupanje, 
pokazali smo, da znamo in zmoremo. Z 
veseljem bom deloval v tem odboru in 
pomagal pri razvoju celotne regije na tem 
področju. 

Zaradi epidemije smo se po daljšem 
premoru sestali tudi županja in župani 
na razvojni osi 3A, in to kar dvakrat. Tudi 
tukaj je prišlo do spremembe, saj sva 
bila poleg dosedanjega koordinatorja 
župana Občine Škofljica Ivana Jordana s 
strani županje in županov imenovana še 
dva koordinatorja, in sicer župan Občine 
Grosuplja dr. Peter Verlič in pa moja ma-
lenkost. Dejstvo je, da bo na tej osi nujno 
treba pristopiti k takojšnjim aktivnostim 
za obvoznice in posledično k boljši pre-
točnosti na relaciji Petrina–Ljubljana. 
Drugič smo se sestali v razširjeni sestavi, 

saj smo na sestanek, ki je bil organiziran 
na Občini Škofljica, povabili tudi poslan-
ce, ki zastopajo območje, na katerem leži 
razvojna os 3A. Dejstvo je, da se Ministr-
stvo za infrastrukturo skupaj z Direkcijo 
za ceste RS zelo prizadeva za uresničitev 
tako kratkotrajnih kot dolgotrajnih rešitev 
na omenjeni osi. Ključno je, da župani, 
poslanci in obe ministrstvi tako za okolje 
kot za infrastrukturo, naredimo vse, da 
se aktivnosti za prepotrebne obvoznice 
začnejo takoj. Zakonodaja je v naši državi 
še vedno absolutno preveč toga, postop-
ki pa predolgi, zato bo uspeh mogoč le 
tedaj, ko bosta obstajala resna volja na 
vseh vpletenih straneh in stalno prizade-
vanje vseh akterjev.

V mesecu marcu se mi je uspelo sestati 
tudi z ministrom za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano dr. Jožetom Podgor-
škom. Po njegovi predstavitvi aktivnosti 
na ministrstvu sem predlagal tudi nekaj 
sistemskih ukrepov, s katerimi bi izboljša-
li nekatera področja.

Tudi aktivnosti na Občini Ribnica so v 
polnem teku. Poleg izvajanja rekonstruk-
cije Gorenjske ceste, ki jo prenavljamo 
skupaj z direkcijo za ceste, se dinamično 
odvijajo tudi dela v Športnem parku. Se-
veda se bo z gradbenimi deli nadaljevalo 
tudi v prihodnje. Konec meseca februarja 
sem z najugodnejšim ponudnikom pod-
pisal pogodbo za gradnjo prepotrebnega 
prizidka k stavbi B pri osnovni šoli v Rib-
nici. Za omenjeni prizidek je bila oddana 
tudi prijava za kandidiranje na razpis za 
nepovratna sredstva. Po vrsto let pa se 
premika tudi na področju nekdanjega 
Ideal centra. Pred časom je bila obliko-
vana projektna skupina, ki sestavlja zelo 
obširno projektno nalogo, ki vsebuje želje 
in potrebe na področju kulture, podjetni-
štva in družabnega življenja. Hkrati smo 
že pristopili k javnemu razpisu usposo-
bljenosti izvajalcev, saj bo projekt izdelan 
po postopku Design&Build. Glede na di-
namiko postopka lahko konec letošnjega 
leta pričakujemo rušenje obstoječega 
objekta, v naslednjem letu pa sledi gra-

dnja. Gre za izredno pomemben projekt, 
ki bo po mojem prepričanju primer dobre 
prakse širše v regiji in državi. Več o pro-
jektu si boste lahko prebrali v novicah iz 
občinske uprave. 

Še čisto kratek odgovor poslancu g. 
Tanku glede dialize, ki je običajno na 
sporedu za vsake lokalne volitve, tokrat 
pa je že leto in pol prej. Glede investitorja 
za dializo ni nič novega, saj je še vedno 
njihova glavna dilema premalo dializnih 
bolnikov in rentabilnost. Občina ima ze-
mljišče, ki bi bilo lahko na razpolago za 
dializni center – s tem je izvajalec dialize 
seznanjen, vsekakor pa občina ne bo po-
krovitelj za razliko od manka pacientov.

 
Ni dovolj zgolj seznam želja, kot je 

bilo to v preteklosti, čeprav je bil tudi ta 
v času, ko sem bil zgolj opazovalec, zelo 
skromen in neambiciozen, ampak je po-
trebno tudi trdo delo, da dosežemo za-
stavljene cilje. Prav želja po spremembi 
in uresničitvi ambicioznejših načrtov me 
je spodbudila h kandidaturi za župana. 
Poleg dobrega in kakovostnega seznama 
projektov je treba imeti znanje, energijo in 
pravi pristop. Če tega ni, potem izostane 
napredek občine. Vendar sem prepričan, 
da bomo s strategijo, ki smo si jo začrtali 
na vseh področjih, predanostjo do dela, 
pravo organizacijo in znanjem nadokna-
dili tudi vse zamujeno iz preteklih let. 

Ob koncu pa še misel: 
»Na vrhu je prostora, kolikor ga 
hočete, samo ne za sedenje.« 
(Mary Crowley)

Vaš župan 

 Samo Pogorelc
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Drugi rez potomke najstarejše trte na 
svetu

Franc Mršnik, skrbnik trte, jo je obrezal 
in zamazal s cepilno smolo, saj pravi, da 
na vsako rano položimo obliž, tako je tudi 
pri trti. »Letos smo drugič obrezali potom-
ko najstarejše trte na svetu. Toliko je ljudi 
v Ribniški dolini, pa sem samo jaz ta, ki 
mu je zaupana častna naloga obrezovanja 
potomke mariborske trte,« je še v smehu 
dodal Mršnik. Cepič bodo potaknili v ze-
mljo, da jo bodo razmnožili, a trte, ki bodo 
zrasle, bodo brez certifikata. Certifikat ima 
samo trta, ki od leta 2019 raste v Ribni-
škem gradu. Mršnik se sprašuje, kako bo 
trta uspevala na našem območju, »morda 
bo letos pognal kak grozdek, saj trta potre-
buje kakšna tri leta, da obrodi«.

Ob Ribniškem gradu raste potomka mariborske najstarejše trte na svetu, 
ki je sredi marca doživela drugi rez. Dogodek je bil kljub omejenemu številu 
ljudi, predvsem iz vrst Ribniških vinogradnikov, slovesen.

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc, Janez Lovšin, 
predsednik Ribniških vinogradnikov in Franc Mršnik, 
skrbnik trte.

Korona omejila tudi versko življenje
Ravno v marcu je minilo dobro leto dni, odkar smo v Sloveniji soočeni z realnostjo 

pandemije koronavirusa. Virus ne prizanaša nikomur in v boju proti širjenju smo 
se tudi v Sloveniji soočili z omejitvami tako gibanja kot združevanja in opravljanja 
določenih dejavnosti. Izjem ni bilo! Tudi verske institucije so in še vedno delujejo v 
zelo težkih in omejenih razmerah. Udeležba na obredih je bila omejena, druženje 
pa ni bilo mogoče. O posledicah ukrepov koronavirusa na versko življenje katoliča-
nov v Ribnici smo se pogovarjali z župnikom mag. Antonom Berčanom. 

Kako v Župniji Ribnica doživljate pandemijo? Kakšne so spremembe oziroma kateri 
ukrepi so vas najbolj omejili? 

Zdaj vse skupaj traja eno leto. Dolgo časa je bila cerkev popolnoma zaprta, nismo imeli nobe-
nih obredov z ljudmi. Potem smo poleti nekaj časa delovali v normalnih pogojih, vendar pa smo 
jeseni zaradi zaostrene situacije prekinili z vsemi obredi. Nekaj časa je bila cerkev tudi zaprta, 
potem pa smo začeli z liturgijo, obredi, ki so zelo omejeni, saj moramo upoštevati mehurčke v 
velikosti 30 m2. V župnijski cerkvi imamo tako 35 mehurčkov. Prizadevamo si, da bi ponovno 
uvedli 1,5 m varnostne razdalje, tako kot smo to že imeli prej. Zaradi strogih ukrepov smo bili 
primorani uvesti prijave k sveti maši. Verniki lahko na spletni strani župnije izpolnijo prijavnico, 
kjer se lahko do četrtka prijavijo k obredu. Prijave k sveti maši sprejemamo tudi po telefonu, saj 
zlasti starejši niso vešči računalnika.

Kako pa v tem času poteka verouk?
Verouk je ves čas epidemije omejen, saj h katehezi prihajajo otroci iz različnih razredov in šol, 

kar povečuje možnost širjenja okužb. V sredini marca je vlada sprejela odlok, da je dovoljeno 
izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, a pod pogojem, da imajo katehisti 
negativen izvid testa na okužbo s koronavirusom. Hitro ali PCR-testiranje morajo opraviti enkrat 
tedensko oziroma pred samo izvedbo dejavnosti, če jo izvajajo le občasno. Se pa otroci pridno 
udeležujejo srečanj prek aplikacije ZOOM, saj naj bi bila udeležba tam okoli 90-odstotna. Bo pa 
verjetno treba nekatere liturgične predpise prilagoditi.

Kako vi doživljate omejevanje ukrepov? Pričakujete kakšna dodatna sproščanja?
Ker smo bili zaprti, smo v cerkvi nastavili kamero in oddajamo prek Facebooka. Se pa sem in 

tja zgodi tudi kakšna tehnična napaka. Kar zadeva dodatno sproščanje, pa je težava v tem, da se 
epidemiološka slika ne izboljšuje, še več, podatki o okuženih že nakazujejo naraščanje števila 
obolelih v Sloveniji. Ljudje ne spoštujejo ukrepov in se obnašajo zelo neodgovorno. Težava je 
tudi v antipropagandi cepljenja. Med ljudmi se zaradi različnih, velikokrat zavajajočih informacij 

Predsednik Ribniških vinogradnikov 
Janez Lovšin pravi, da gre za pomemben 
postopek. »Ta trta je šele začetnik, zato je 
ni videti veliko. Lansko leto je zrasla precej 
visoko, ampak najprej se mora dobro uko-
reniniti, da bo lahko kasneje dala več od 
sebe. Veseli smo, da se je prijela, da raste 
in da postaja močna rastlina.« Pomemb-
nost trte Lovšin vidi tudi s stališča kako-
vostnega druženja, srečevanja, promocije 
Ribnice in tudi same trte. »Ob sejmu leta 
2019 je sem prišlo veliko ljudi iz vinoro-
dnih krajev, ki so se malce čudili tej zgodbi 
o trti v Ribnici, a v ta projekt smo šli z obilo 
entuziazma, ki je padel na plodna tla.«

Sašo Hočevar 

Župnik
 mag. Anton Berčan

po nepotrebnem širita strah in negativnost. 
Če se epidemija ne poslabša, pričakujemo, 
da bodo ukrepi še nekaj časa ostali vsaj na 
tej stopnji. Ravno v teh dneh se vse naše so-
sednje države dodatno zapirajo, zlasti Italija, 
ki bo čez velikonočne praznike vse ukrepe še 
dodatno zaostrila.

Bližajo se velikonočni prazniki. Kako bo 
potekalo bogoslužje v tem času?

Sicer se moram še dobiti z župnijskim sve-
tom, vendar imam željo, da bi na veliki četrtek 
imeli dve večerni svečani sveti maši, eno ob 
petih in eno ob sedmih. Maše so še vedno 
brez petja. Za veliki petek še ne vem, kako bo 
vse potekalo, bomo videli, kako bo epidemija 
potekala do takrat. Blagoslov jedi na veliko 
soboto bo verjetno potekal kar prek spleta. 
Na veliko noč procesije ne bo! Spovedi so 
možne med vsako mašo, možno pa je tudi po 
njej. Na cvetni petek, petek pred veliko nočjo, 
pa bomo verjetno kar vsi trije cel dan spove-
dovali v cerkvi. Prav tako bo verjetno možna 
spoved tudi na veliki teden. Vse informacije 
so tudi dosegljive na spletni strani župnije ozi-
roma na oglasni deski pred cerkvijo.

Jurij Kožar
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»Več kot prebereš, bolj veš, 
kaj ti je všeč.«

Intervju z Nastjo Hafnar, direktorico 
Knjižnice Miklova hiša

Knjižnica Miklova hiša Ribnica predstavlja eno izmed najpomembnejših kul-
turnih ustanov na širšem ribniškem območju. Knjižnica z mnogoterimi projekti 
vzbuja in ohranja bralno zavest med različnimi generacijami. Dva zelo dobro 
sprejeta projekta knjižnice sta med drugim Poletavci – poletni bralci in Knjižni-
ca pod krošnjami. Pred začetkom epidemije pa je tudi ribniška knjižnica dobi-
la novo vodstvo. Direktorica je postala Nastja Hafnar, v knjižnici zaposlena kot 
bibliotekarka od leta 2011. V tem času je počela zares veliko stvari, od oglaše-
vanja knjižnice in vodenja dogodkov, izposoje knjig ter vse do funkcije direkto-
rice. Sicer je tudi sama velika ljubiteljica knjig, ki jim nameni res veliko časa. V 
tem mesecu, ko mineva leto dni od nastopa njene funkcije, smo se povabili na 
prijeten klepet v knjižnico.

Mineva leto dni od nastopa vaše 
funkcije, ki je bilo vsekakor v zna-
menju epidemije in omejitvenih 
ukrepov. Kako se je knjižnica spo-
padla z epidemijo in kako se je 
pravzaprav prilagodila na nove iz-
redne okoliščine? Verjetno je bilo 
tudi delo za vas osebno zahtevnej-
še?

Že pol leta prej sem opravljala 
funkcijo v. d. direktorice, ki mi je po-
magala, saj sem videla, kako je delo 
potekalo v običajnih okoliščinah pred 
epidemijo. Sicer pa epidemija še ve-
dno predstavlja velik izziv. Predvsem 
smo morali prilagajati izposojo, velik 
poudarek smo dali na elektronske 
knjige. Za trajanje epidemije se lahko 
brezplačno vpišete v knjižnico prek 
Cobissa in imate dostop do vseh di-
gitalnih baz podatkov, lahko dostopa-
te do zvočnih knjig in Biblosa. Ljudje 
so bili zaradi ukrepov kdaj tudi zme-
deni, a knjižnica pri prilagajanju ni 
imela težav. Pri spoštovanju ukrepov 
smo še vedno zelo striktni, trenutno 
je spet mogoč prost dostop do polic, 
omejitve pa ostajajo pri številu obi-
skovalcev. Čitalnica ostaja zaprta.

Koliko projektov in dogodkov 
vam je kljub vsemu uspelo izpeljati 
v minulem letu?

Veliko jih je odpadlo – vsa druženja 
in srečanja, obiski šol in vrtcev. Janu-
arja in februarja pa smo imeli veliko 
zelo dobro obiskanih dogodkov. Na 
začetku epidemije smo v povezavi z 

gledališko skupino DramŠpil predva-
jali interpretacije zgodb iz naše knjige 
Tam med Malo in Veliko goro. Poleti, 
ko so se ukrepi nekoliko sprostili, je 
Občina Ribnica sofinancirala Knjižni-
co pod krošnjami, ki je bila odprta vse 
poletje in obogatena z različnimi de-
lavnicami ter je bila dobro obiskana. 
Trudili smo se, da smo kljub omeji-
tvam ljudem približali knjige in dru-
ženje z njimi. Izpeljali smo tudi bralni 
projekt Poletavci – projektni bralci, v 
katerem je sodelovalo enako števi-
lo otrok kot pretekla leta. Avgusta je 
Knjižnica Sodražica dobila nove pro-
store v centru Sodražice. V jesenskih 
mesecih smo začeli tudi s projektom 
menjave celostne grafične podobe 
knjižnice, v okviru katerega smo za-
menjali logotip, članske izkaznice in 
obnovili spletno stran. 

Kateri projekti pa so bili v vaših 
načrtih, če vam jih epidemija ne bi 
spodnesla?

Načrtovali smo 1–2 dogodka na te-
den, ki so praktično vsi odpadli. Zelo 
pogrešamo pravljične urice, ki pa jih 
sedaj vsak teden prirejamo prek sple-
ta. 

Ali so se v tem času po vašem 
mnenju spremenile tudi bralne na-
vade občank in občanov ter kje se 
to najbolj vidi?

Mislila sem, da bo opravljenih več 
rezervacij prek spleta, pa tega ni toli-
ko, ljudje imajo še vedno najraje živi 

stik s knjigami, da si knjigo izposodi-
jo in jo odnesejo domov. Sicer pa se 
bralne navade niso drastično spreme-
nile.

Knjiga je včasih veljala za po-
beg od realnosti. So knjige v za-
dnjem letu preizkušenj pomagale 
odmisliti vsakdanje tegobe bralk 
in bralcev, ki so zaradi karantene 
imeli več časa? 

Med prvim valom epidemije se je 
vse ustavilo, ljudje so bili prestraše-
ni in polni stresa, da niso mogli niti 
brati. Ko se je knjižnica ponovno od-
prla, so najprej obiskovalci prihajali 
zelo postopoma. Sedaj je vse skupaj 
utečeno, pridejo tudi cele družine, saj 
ljudje potrebujejo knjigo in branje. 
To jim na nek način tudi pomaga, saj 
ob priljubljeni knjigi vsaj za nekaj ur 
pozabijo težave in preizkušnje ter se 
posvetijo zgolj knjigi. 

Veliko otrok uporablja računalni-
ke in tablice, saj so se tja preselile 
tudi vse učne vsebine. Kako vidite 
»krizo knjige«, ki je prisotna pred-
vsem pri otrocih in najstnikih?

Sodobne tehnologije se vedno »bo-
jimo«. Med predšolskimi otroki knji-
ga nima krize, če jo le znamo starši, 
vzgojitelji, knjižničarji pravilno pred-
staviti, tudi osnovna šola po mojem 
mnenju še sledi knjigam, pri srednje-
šolcih pa se moramo boriti praktično 
za vsakega bralca. Sodobne tehnolo-
gije bodo vedno konkurenca, vendar 
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bralcev ne bomo izgubili. Seveda se 
moramo knjižnice novim tehnologi-
jam tudi prilagajati, čemur, upam, 
uspešno sledimo.

Seveda se tudi vaša knjižnica tru-
di, da te »krize« knjiga ne bi imela. 
Knjižnica pod krošnjami in pravljič-
ne urice sta pomembna projekta 
vaše knjižnice. Kako pomembni sta 
in kaj pomenita vam?

Zelo pomembna sta za vse generaci-
je. Največ lahko naredijo starši doma, 
ki otrokom berejo knjige in pravljice 
ter jim tako širijo domišljijo, besedni 
zaklad in jim odpirajo nova in nova 
obzorja. Prvi stik s knjigo in knjižni-
co ti da dovolj, da jo začneš tudi sam 
obiskovati, in to pravljične urice dajo 
otrokom – ta prvi stik s knjigo in knji-
žnico. Knjižnica pod krošnjami pa je 
prijetna popestritev poletnega doga-
janja in širšemu prebivalstvu ponuja 
dobro literaturo ter pomaga ohranjati 
stik s knjižnico vsem generacijam. 

Kako je prišlo do priložnosti po 
vodenju knjižnice? 

Po nenadnem odhodu prejšnjega 
direktorja se je bilo treba zelo hitro 
odločiti. Po odločitvi, da bomo vršil-
ca dolžnosti direktorja iskali znotraj 
ustanove, sem si rekla, da potrebu-
jem nov izziv, saj sem v preteklih letih 
poskusila že veliko stvari v knjižnici. 
Izziv, ki je zelo drugačen od dela v 
knjižnici. Bilo je dobro, da sem ime-
la priložnost v. d. funkcije, saj sem v 
pol leta videla, kaj vse bi bilo dobro 
narediti.

Kaj vam predstavlja izziv pri vo-
denju knjižnice?

Izzivov je ogromno. Stalno je treba 
usklajevati zunanje omejitve s svojim 
lastnim interesom, kaj želiš naredi-
ti. Želim ohranjati vsebino knjižnice, 
zato sem tudi sama rada vpletena v 
vse aktivnosti in projekte, kar je še 
dodaten izziv, sicer pa so izzivi precej 
povezani tudi z epidemijo.

Za mesto direktorice ste še pre-
cej mladi. Kje vidite prednosti vaše 
mladosti?

So izzivi in so prednosti. Upam, da 
je prednost to, da vidim ogromno 
stvari, ki jih želim spremeniti, idej, 
ki jih želim realizirati. Izziv je to, ker 
izkušnje šele prihajajo in bodo sčaso-
ma tudi prišle.

Tudi sami radi in veliko berete. 
Kateri žanri/avtorji so vam blizu 
in katero knjigo ste prebrali naza-
dnje?

Rada imam knjige ruskega realizma, 
fantazijske literature, kriminalk, ni 
pomemben žanr, da je le kakovostno 
napisano. Nazadnje sem prebrala no-
velo Dostojevskega Bele noči. Sicer 
pa v zadnjem času zaradi družine pre-
berem veliko otroških knjig.

Kaj v prostem času poleg branja 
še radi počnete?

Radi smo v naravi, saj ima Ribnica 
zelo lepo naravo, kar radi izkoristimo 
za družinske sprehode.

Veliko bralcev med knjižnimi po-
licami ne ve, katero knjigo izbrati. 
Kaj naj bo po vašem mnenju merilo 
pri izboru knjige?

Težko je svetovati, saj so bralni oku-
si zelo različni. Naj berejo tisto, kar jih 
veseli, saj mora knjiga biti v veselje in 
sprostitev. V knjižnici vam bomo radi 
svetovali glede na vaše želje in izku-
šnje. Več kot prebereš, bolj veš, kaj ti 
je všeč, kateri avtor ali žanr te je nav-
dušil, pri tem slediš občutku in se kot 
bralec razvijaš.

Ker smo veliko doma in ker je mar-
sikomu verjetno kupček dobrih knjig 
že pošel, predlagam, da bralcem pri-
poročite tri knjige, ki si jih je vredno 
izposoditi.

Pravkar prihaja bralna akcija Srečni 
ljudje berejo, v kateri smo knjižničarji 
izbrali petdeset naslovov knjig, ki jih je 
po našem vredno prebrati. Sama sem 
uživala v branju trilogije Davida Lod-
gea, fantazijski trilogiji 1Q84 japonske-
ga pisatelja Herukija Murakamija in ne 
nazadnje kriminalki Medsočje sloven-
skega avtorja Mirta Komela. S področja 
otroške literature pa priporočam zgod-
be slovenske pravljičarke Anje Štefan.

Kakšne novosti pripravljate v 
knjižnici (knjige, dogodki itd.)?

V tem času še vedno pripravljamo 
video pravljice. S knjižnicami Dolenj-
ske skupaj pripravljamo dogodke, 
zato spremljajte spletno stran knji-
žnice. Spomladi načrtujemo otvoritev 
bralne akcije za odrasle in predšolske 
bralne značke ter postavitev knjigobe-
žnic po vseh krajevnih skupnostih ob-
čine Ribnica. Poleti pa bomo ponovno 
pripravili Knjižnico pod Krošnjami in 
Poletavce. Ker ravno v letošnjem letu 
obeležujemo trideseto obletnico za-
četka selitve knjižnice iz tedanjega 
Doma JLA v Miklovo hišo, pripravlja-
mo aktivnosti in dogodke za obeleže-
nje tega dogodka. So pa vsi dogodki 
in dogajanje odvisni od epidemije in 
ukrepov, ki bodo veljali v prihodno-
sti. V knjižnici se tudi pripravljamo 
na prehod v tehnologijo RFID, a več 
o tem v eni izmed prihodnjih številk.

Anže Marolt
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Videz ribniških žena (prvi del)
Na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje je bil videz ribniških žena pogojen s takratnimi navadami in skladno s 

premoženjskim stanjem. 

Premožnejši vaščani, ki so si lahko 
kupili finejše blago, so začeli posnemati 
kroje oblačil po vzoru trških prebivalcev. 
Za spodobno je veljalo, da je obleka čim 
več zakrivala. Temu so služili do vratu za-
peta jopica z dolgimi rokavi – »jupček« 
ali »kočemajka« – in tako visoki čevlji, da 
se nogavic ni videlo. Dolge lase so si žene 
gladko počesale, spele zdaj na temenu in 
zakrile s pokrivalom. Po besedah starej-
ših prebivalk se brez rute in predpasnika 
ni šlo nikamor. Klobuk so nosile samo 
najpremožnejše tržanke. O tem času 
pričajo ohranjeno slikovno gradivo, stari 
oblačilni kosi in spomini sogovornikov. Shod leta 1907.

Dobrih petindvajset let je minilo, odkar sta zakonca Alenka in Filip Pakiž začela s sistematičnim raziskovanjem oblačilne 
dediščine Ribniške doline. Vsa leta sta ostala privržena temu izjemno zahtevnemu delu, saj zajema terenske raziskave, nešteto 
pogovorov, natančno in obsežno fotografiranje ter strokovno dokumentiranje vsega zbranega gradiva. Petnajst let po začetku 
zbiranja, leta 2009, sta izdala knjigo ‘Ribničani smo se lepu nosil’. Imeti v rokah takšno zapuščino o svojem okolju je lahko 
samo v naše neizmerno zadovoljstvo  in ponos. Vse zbrano gradivo sta leta 2015 predala ribniškemu muzeju. Istega leta sta 
zakonca prejela častno Valvasorjevo priznanje za izjemne zasluge pri proučevanju, ohranjanju in promociji oblačilne dediščine 
na ribniškem območju in širše ter za donacijo Muzeju Ribnica. Za ves njun življenjski prispevek se jima je Občina Ribnica leta 
2015 oddolžila tako, da ju je razglasila za častna občana. Dve leti poprej sta prejela Maroltovo listino Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti, leta 2020 pa še Zlato priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana. A njuno delo še zdaleč ni zaključeno. Veliko 
vsega še ni imelo priložnosti in prostora za objavo, ker se je izkazalo, da je naša oblačilna dediščina izjemno bogata. Rešeto 
lahko s ciklom novih objav pomaga širiti vedenje o njej. 

Alenka Pahulje, JSKD Ribnica

Popotnica novi rubriki 

o b l a č i l n a  d e d i š č i n a  n a  R i b n i š k e m

V preteklosti so si žene glavo pokri-
vale z veliko belo platneno ruto – pečo. 
Izdelana je bila iz tankega lanenega 
blaga brez okrasja in je bila v rabi tako 
za delo kot za praznične dni. Na začet-
ku dvajsetega stoletja peča ni bila več 
v vsakdanji rabi. Ob posebnih priložno-
stih (shodih, procesijah, žegnanjih, bir-
mi) so si v boljšo obleko odete žene še 
pokrivale glavo s pečo. Te peče so bile 
bolj ali manj okrašene z vezeninami. 
Zavezovanje je bilo natančno opravilo, 
saj so se z »visoko stoječim petelinč-
kom« na vrhu glave postavljale druga 
pred drugo. Na Ribniškem je ohranje-
nih nekaj boljših okrašenih peč, rekli 
so jim »tul’ngle«. Peče so narejene iz 
finih bombažnih materialov, iz batista, 
etamina ali svilenega lanu. V kvadrat 
merijo okoli 125 centimetrov. Okrašene 
so z belo vezenino v cvetličnem vzorcu 
in obrobljene s pečno čipko na zadnjem Peča, okrašena z belo vezenino in čipko.                                                                                                                  

Birmanska botra, pokrita s pečo, je izkazovala svečan 
trenutek.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                       

vogalu. Zaradi nepoznavanja narodne-
ga izročila se med ljudmi zgodi, da ob 
najdeni veliki beli ruti pomislijo, da v 
rokah držijo namizni prt.
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Rute v rabi za praznične dni. 

Milka Lesar iz Gorenje vasi je sledila novemu načinu pokrivanja glave.

Naglavne rute so bile v Ribniški dolini najpogosteje rablje-
no pokrivalo pri delu in za praznik. Vse do konca prve polovice 
dvajsetega stoletja je veljalo mnenje, da ruta naredi žensko »ta 
pravo«. Mnoge sogovornice so to prepričanje ohranile tudi ob 
mojih obiskih, ne glede na spremembe po vojni. Izdelane so bile 
iz različnih materialov, v različnih vzorcih in barvah. Tudi po veli-
kosti niso bile povsem enotne. Največ ohranjenih »ta bulš’h« rut 
je iz umetne svile. Kupovale in nosile so jih v znak veljave, zato 
so se pri nekaterih hišah ohranile do dandanes, čeprav niso bile 
več v rabi. V tistem času so iznašli novo tehniko tkanja – žakar-
sko tkanje – in tkali tkanino iz dveh niti. Vse ohranjene rute so 
svetleče, goste in dvobarvne v najrazličnejših vzorcih in barvah.

Žene so ruto pravokotne oblike pripognile in po diagonali zlo-
žile, ob notranji rob so pri tanjših rutah včasih podložile zložen 
papirček, da je ruta nad čelom trdneje stala. Ob prazničnih dneh 
so si rute obvezno zavezovale pod brado na vozel. Nobena od 
starejših žena ni pozabila pripomniti, da je najdlje pri oblačenju 
ženske trajalo pokrivanje naglavne rute, da so vogali stali tako, 
kot je treba.

Pri delu so si kmečke žene poleti zave-
zovale tanjše bombažne in platnene rute, 
pozimi pa debelejše volnene. Rute so 
gospodinjam popile pot, varovale lase in 
del obraza. V toplejših dneh so jih pomi-
kale na čelo, zavezovale zadaj na teme-
nu pod vogal – »štucka ali cucka ruta«, v 
mrazu pa iz debelejšega blaga pod brado 
na vozel.

Žanjice v Brežah 
z nazaj v vogal 
zavezanimi rutami.

Moda ni bila nikoli stanovitna. Spremembe so v Ribniško dolino prinašali popotni trgovci in možje, ki so se ukvarjali s krošnjar-
stvom ali kakšno drugo obrtjo. Priljubljeno nedeljsko pokrivalo mlajših podeželank na začetku dvajsetega stoletja je bila podolgo-
vata ruta – šerpa. Narejene so bile iz umetne svile. Bile so precej dolge, okoli 150 cm, in široke najmanj 40 cm, na obeh konceh so 
imele za okras oblikovane resice. Dekleta in žene so si šerpo položile prek lasnega svitka, oblikovanega iz kit. Rob šerpe so zapo-
gnile, da je dvojno blago lepo stalo, ob licu in vratu upognile in pod brado zavezale v pentljo.

Alenka Pakiž
Foto: Filip Pakiž, osebni arhiv

Šerpe hrani Muzej Ribnica.
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Aleš Poženel

Gostolenje ali: o enostavnosti

»Enostavno morate poskusiti,« nagovarja znani trgovec. 
Enostavno morate poskusiti prebrati to besedilo, a ne raču-
najte, da vas bo branje odneslo v sladke pasti označevalcev 
ali, še manj verjetno, k čemu spodbudilo. Dobro, začnimo.

Če iščemo enostavnost, bi nemara najprej pomislili, da 
je njeno nahajališče v evidentnosti. Da. Enostavno sovpa-
da s tem, kar ni pomešano z vsem, temveč je v odločilnem 
»samo-pri-sebi«, samorazvidno in samoumevno, očitno in 
očiščeno navlake. 

So pa primeri, da na samoumevnost in očitnost ne stavijo 
kake samotne oči, polne lastnega premisleka, pač pa oči, 
utopljene v izmenjavo stališč in podatkov. 

Enostavnosti pa ne postavljamo le v odnos z zmedo pre-
obilja, temveč tudi, nasprotno, z veliko urejenostjo, strogo 
in zapleteno sistematizacijo. Zamislite si celovitost in po-
polnost nekega teoretskega/znanstvenega sistema ali pa 
popolnost v nekem metafizičnem/teološkem shematizmu. 
Združljivost popolnosti nekega sistema z enostavnostjo ne-
dvomno prej najdemo v slednjem. Miselni sistemi, ki jih je 
človek med zgodovino proizvedel, hkrati poenostavljajo in 
zapletajo stvarnost. Seveda vse do estetske dovršenosti. 
Samo pomislite na Alberta Einsteina.

Ko gre za racionalno mišljenje, najdemo načelo enostav-
nosti že pri Aristotelu, in sicer v razpravi o metodi doka-
zovanja, kjer daje prednost takemu, ki sledi iz manjšega 
števila predpostavk – če vse pri tem enako obvelja. Veliko 
pozneje to najde svoj izraz v načelu varčnosti, Ockhamo-
vi britvi, ki zavrača nepotrebno pomnoževanje entitet, ko 
gre za vprašanje tega, kaj od naših zamisli res obstaja. Fi-
lozofi in pozneje znanstveniki so tako enostavnost iskali v 

varčnosti, ki se nanaša tako na pogoje spoznavanja kot na 
postavke obstoja. Dodajmo, da imajo enostavnejši miselni 
sistemi/teorije boljše možnosti za potrditev v izkustvu.

Einstein, eden največjih upornikov utečenemu vedenju, ki 
se je brezobzirno lotil temeljnih načel tako fizike (nekdaj ek-
sperimentalne filozofije) kot vsakdanjega izkustva, je verjel 
v »racionalnost« mišljenja in celotnega vesolja. V poskusu 
preseganja spoznavne ovire, ki se je pokazala v nezdružlji-
vosti klasične mehanike (hitrosti vseh entitet se seštevajo/
odštevajo) in elektromagnetizma (hitrost svetlobe je vedno 
enaka), je tvegal in ocenil, da časa in razdalje preprosto ne 
merimo prav, da imamo napačne predpostavke o prostoru 
in času kot takem. Sočasnost dveh dogodkov na primer ne 
more veljati hkrati za mirujočega opazovalca in tistega, ki 

se giblje – tako prostorske kot časovne razdalje so relativne 
glede na sistem opazovanja. Vendar to ni pomenilo relati-
vizacije resnice, Einstein je bil prepričan v racionalnost in 
skrito vzročno povezanost, zaradi česar se recimo ni mogel 
sprijazniti s kvantno teorijo, ki je stavila na temeljno na-
ključnost. »Bog ne kocka,« je zapisal. Na to pa mu je kvantni 
mehanik Niels Bohr odgovoril: »Ne govori Bogu, kaj naj poč-
ne.« Poenostavimo njegove misli: če splošne teorije relativ-
nosti ne potrdijo poskusi in meritve realnosti, toliko slabše 
za realnost. Ker teorija je pravilna.

Nekje na poti tega pisanja se je izgubil ves čar enostav-
nosti, priznajmo. Morda smo slabo brili, a smo vsaj slabo 
brili norce. In če bi že bilo treba poenostaviti eno pisanje, bi 
se po drugi strani vsaj toliko veljalo upreti poenotenju sve-
tovnih in zgodovinskih tokov mišljenja in bivanja, namesto 
tega pa poenotiti tendence, ki nas bodo s pomočjo znano-
sti, spoznavanja in znanja spravile z brlogov nazaj v svet.

Pod neupravičenim polaščanjem oznake preproste 
kmečke pameti se vsiljevanje evidentnega preliva v 
prostaškost, ki z omenjeno pametjo k sreči nima kaj 

veliko, sicer bi mize ob obedih polnile prazne sklede.
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»Očala naj bodo na nosu, ne 
nad čelom.«

Janez Poznič, optik

Optik Janez Poznič že vrsto let skrbi za marsikateri par 
oči v Ribnici in precej širše. Ker ima stranke iz vse Sloveni-
je, naj bo to zgolj predlog turističnim delavcem, da ga zalo-
žijo s promocijskim materialom Ribnice in okolice.

Ko je kot mladenič začel delati v Tosami, mu je ravnatelj 
osnovne šole rekel: »Veš, Janez, za tebe bi bil pa poklic optika.« 
In tako je bilo in tako je še vedno. V tem poslu je toliko časa, da 
je spremljal skokovit razvoj poklica, ko so še vse delali ročno 
prek šablon, pa do danes, ko je delo vodeno računalniško in 
precej avtomatizirano.

Janez Poznič, doma iz Lukovice, je svojo poklicno pot začel 
kot vodja poslovalnice takratne Mestne optike v Domžalah. Ker 
njegov sodelavec ni mogel priti vsak dan pravočasno v vrtec po 
otroka, sta zamenjala poslovalnici in Janez je odšel na enako 
delovno mesto v Ljubljano. Po kakšnem letu dela v ljubljanski 
Mestni optiki je prišel v ribniško poslovalnico zaradi bolezni tu-
kajšnje sodelavke. »To je bilo leta 1985. Po vojni za Slovenijo 
sem bil višek delovne sile in leta 1992 sem odprl svojo optiko.« 
Janez je sicer upokojen, a še vedno dela iz veselja do svojega 
poklica. »Če bi se zaprl v samoto, bi bila to zame velika kriza, saj 
sem vajen biti ves čas med ljudmi. Bom povedal, da sem se kar 
zaljubil v svoj poklic.« Janez bo svojemu poklicu ostal zvest, do-
kler bo imel mirno roko. Zaposlil je tudi sodelavko Sašo in pravi, 
da ima z njo izredno srečo, saj ima vse, kar se od zaposlenega 
v optiki pričakuje. 

Čeprav sta v vsakem kraju vsaj po dva optika, je Janez v vseh 
teh letih dobil stalne stranke praktično iz vse države, ne samo iz 
okolice Ribnice. Tako se k njemu vračajo ljudje iz Prekmurja, Aj-
dovščine, Ljubljane, Zagorja ob Savi, Bele krajine, Krškega, No-
vega mesta … »Vsak se sam odloči, kje bo kupil očala. Kdor je pr-
vič zadovoljen, se zagotovo vrne, ali pa me priporoči še komu.« 
Pravi, da velike znanosti v pridobivanju strank ni. Pomembno 
je, da si z natančnostjo, točnostjo in strokovnostjo pridobiš za-
upanje kupcev. »Pritožb čez moje delo ni bilo prav veliko. Če 
pride do reklamacije, brez besed vzamem nazaj in uredim po 
najboljših močeh.«

Prvih petnajst let se je vsak dan vozil v Ribnico in nazaj v Lu-
kovico z avtobusom. Domov je prihajal okrog 22.30, a pravi, da 
mu za to ni žal. Z Ribnico se je povezal, se nanjo celo navezal in 
pravi, da »so ljudje preprosti in da se da z njimi dobro sodelova-
ti. Ne vem, če bi lahko kje drugje tako uspel.« Izpostavil je tudi 
dobro sodelovanje in pomoč Obrtne zbornice le nadstropje nad 
njegovimi poslovnimi prostori.

Zadnja leta sicer živi v Ribnici, a se domov vedno rad vrača, le 
da je javni prevoz zamenjal za osebni avtomobil. Ko se bo nekoč 
roka zatresla do te mere, da ne bo mogel več vrhunsko opravlja-
ti svojega poklica, se bo vrnil domov, kjer ima hišo z vrtičkom in 
njemu ljube razglede. Je ljubitelj narave, gobar in strasten na-
biralec borovnic. Vprašal sem ga, ali je poskusil z nabiranjem 
borovnic v Žrnovcu, nekako med Žlebičem in Ortnekom, kjer jih 

je polno, a pravi, da ne, ker ima doma svoje »rajončke«, v skrinji 
pa ima še okrog dvajset litrov lanskih borovnic.

Z donatorstvi in sponzorstvi sodeluje pri gasilskih društvih in 
športnikih. Na ta način skuša nekaj vračati v družbo in kraj, saj 
predvsem rad vidi, da se šport razvija, saj je bil tudi sam včasih 
zagret nogometaš. »Lahko rečem, da sem priskočil na pomoč 
skoraj vsem, ki so prosili zanjo.« 

Janez je povedal anekdoto ali zmoto, na katero je kar malce 
alergičen. Pravi, da veliko ljudi pride v njegovo optiko s sončnimi 
očali na vrhu glave, in se sprašujejo, zakaj imajo opraskana ste-
kla na očalih. »Na glavi se nosi kapa ali ruta, očala naj bodo pa 
na nosu in pripasana za ušesi!« Vprašam, ali je za optika spre-
jemljivo, če plešast človek nosi očala na vrhu glave, saj v tem 
primeru lasje ne morejo poškodovati stekel. Janez je neomajno 
proti, saj tudi znoj škoduje polaroidnim steklom. Očal tudi ni 
priporočljivo imeti v avtomobilih na visokih temperaturah saj se 
antirefleksni in trdi sloj med seboj »stepeta« in lahko pride do 
razpok na steklih. Samo toliko, da ne boste rekli, da niste vedeli.

Sašo Hočevar
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Novice iz občinske uprave
Občina bo gradila nov medgeneracijski center
Stavba nekdanjega Ideal centra Ribnica, ki je v preteklo-

sti predstavljala središče kulturnega in družabnega doga-
janja in je že več kot dve desetletji prepuščena propadanju, 
bo v naslednjih letih dobila novo podobo. 

Objekt, ki je bil nekdaj v lasti Ministrstva za obrambo, od leta 2012 
pa je v lasti Občine Ribnica, je zaradi neustreznega vzdrževanja po-
stal dotrajan do te mere, da je Občina Ribnica tehtala možnosti ob-
nove obstoječe stavbe ali rušitve in gradnje povsem novega objekta. 
Primerjalna analiza, podana s strani strokovnih služb, je pokazala, 
da bi obnova zahtevala previsok finančni vložek ob dejstvu, da bi bil 
objekt po obnovi še vedno energetsko neučinkovit. Zaradi optimiza-
cije uporabe prostorov in racionalizacije stroškov obratovanja je bila 
sprejeta odločitev o rušenju obstoječe stavbe in izgradnji novega, 
nizkoenergijskega objekta, ki bo zagotavljal prepotrebne prostore za 
kulturne, kongresne in družabne dogodke v občini. 

Občina Ribnica trenutno pripravlja podrobno in obširno projektno 
nalogo, ki bo natančno opredelila vsebino in namen objekta ter do-
ločila vse parametre za pripravo celotne projektne dokumentacije. 
V želji po pridobitvi čim boljših in kar najbolj optimalnih projektnih 
rešitev bo celotno projektiranje in gradnjo prevzel en izvajalec po po-
stopku Design&Build, kar pomeni, da bo izvajalec izvedel rušenje, 
projektiranje in celotno gradnjo. Tovrsten način gradnje je na našem 
področju še nov, se pa vse bolj uveljavlja v Evropi in omogoča velike 
prihranke časa in denarja, saj celoten proces projektiranja in gradnje 
izvede en pogodbeni partner, ki nase prevzame tudi vsa tveganja v 
povezavi s projektiranjem in izgradnjo. Prednost takega načina gra-
dnje je, da naročnik obvladuje projekt z natančno opredeljenimi cilji 
in tehničnimi lastnostmi.

Občina Ribnica je v sredini marca objavila javni razpis za gradnjo 
Medgeneracijskega centra v predvideni skupni kvadraturi 3.500 m2 
notranjih površin in dodatnih 1.600 m2, namenjenih garažni hiši. Na 
mestu, kjer stoji današnji Ideal center, bo vzpostavljen nov, moderen 
in nizkoenergijski objekt, ki bo omogočal izvajanje različnih program-
skih vsebin za vse generacije. V objektu bodo sodobna kulturna dvo-
rana s 300–330 sedeži, manjša multimedijska konferenčna dvorana, 
kavarna, zagotovljeni bodo prostori za društva, start-up podjetja ter 
pisarniški prostori za omogočanje dela od doma z možnostjo naje-
ma popolnoma opremljene pisarniške mize, oziroma pisarniškega 
prostora. Objekt bo zasnovan tako, da bo zagotavljal tudi družabne 
površine za mladino in starejše s prostorom za aktivno preživljanje 
prostega časa in izvajanjem aktivnosti kot so bowling ali kegljišče. 
V delu, ki bo namenjen kulturnim vsebinam, bo poseben poudarek 
namenjen tudi več funkcijskemu prostoru, ki bo zagotavljal sodob-

Medgeneracijski center- Slika je simbolična

ne razstavne površine za likovna dela. Pod objektom je predvidena 
izgradnja garažne hiše s približno 60 parkirnimi mesti. Celoten po-
stopek izbora izvajalca in pridobitve dokumentacije bo po predvi-
devanjih zaključen v šestih mesecih, kar pomeni, da bi se z rušitvijo 
obstoječega objekta lahko začelo že pred koncem letošnjega leta.

Investicija v vrednosti več kot 5 mio EUR se bo delno sofinancirala 
s strani Eko sklada, pričakujejo pa se tudi sredstva s strani Ministr-
stva za kulturo na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih dvoran 
in sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
za sofinanciranje gospodarskih dejavnosti v objektu in omogočanje 
decentralizacije.  Investicija v vrednosti več kot 5 mio EUR se bo delno 
sofinancirala s strani Eko sklada, pričakujejo pa se tudi sredstva s 
strani Ministrstva za kulturo na podlagi razpisa za sofinanciranje kul-
turnih dvoran in sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za sofinanciranje gospodarskih dejavnosti v objektu in 
omogočanje decentralizacije. 

Projekt izgradnje Medgeneracijskega centra je na pobudo Obči-
ne Ribnica kot strateško pomembnega zaznala tudi Vlada Republike 
Slovenije, ki ga je na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri 
izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji co-
vid-19 uvrstila na seznam pomembnih investicij. Zato Občina Ribnica 
pričakuje tudi dodatna državna ali evropska sredstva v okviru finanč-
nih sredstev Načrta za okrevanje in odpornost. Če bodo razpisni po-
stopki in vsa dela stekla po načrtih, je načrtovano, da bo nov objekt, ki 
bo postal stičišče kulturnega, gospodarskega in družabnega dogajanja 
za vse generacije, zgrajen do leta 2023. 

Nov objekt bo po izgradnji dobil tudi novo ime, ki bo izbrano na jav-
nem natečaju in se bo tematsko skladalo z vsebino in dejavnostmi, ki 
se bodo izvajale v objektu. 

Medgeneracijski center- Slika je simbolična

Podpisana pogodba za gradnjo prizidka k stavbi B Osnov-
ne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

Konec februarja je župan Občine Ribnice Samo Pogorelc 
z direktorjem družbe Hipoxa, d. o. o., Mihom Šušteršičem 
podpisal pogodbo za gradnjo prizidka k stavbi B Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, ki zaradi vse večjega 
vpisa v prve razrede in posledično prostorske stiske nujno 
potrebuje dodatne učilnice.

Občina Ribnica in Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica 
sta v letu 2020 skupaj s projektanti pripravili Idejno zasnovo za 
novogradnjo prizidka k stavbi B (stari meščanski šoli). Na teh 
osnovah je bila pripravljena projektna dokumentacija DGD, za 
katero so pridobljena že vsa mnenja in soglasja, na Upravni 
enoti Ribnica pa je že bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje. V 
novem prizidku naj bi bili prostori za štiri učilnice in v kleti do-
datni pomožni prostori, pri čemer je skupna površina vseh pro-
storov 350 m2. Vzporedno je bila izdelana projektna naloga z 
vsemi tehničnimi specifikacijami za projektiranje in gradnjo, na 
podlagi katere je Občina Ribnica objavila javno naročilo za no-
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vogradnjo. Na razpis so oddali ponudbe trije ponudniki, kot naj-
ugodnejši pa je bil izbran izvajalec Hipox, d. o. o., iz Škofljice, ki 
je vrednost investicije ocenil na dobrih 400.000,00 EUR z DDV.

S sklenjenim pravnim poslom bo Občina Ribnica kandidirala 
za nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnov-
nem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 
2021–2024. Po pridobitvi povratne informacije s strani ministr-
stva bo izvajalec še v letošnjem letu začel z deli, zaključek pa je 
predviden pred koncem naslednjega šolskega leta, torej pred 
jesenjo 2022.

Miha Šušteršič, Hipox d.o.o., ravnateljica osnovne šole Andreja Modic in župan 
Občine Ribnica Samo Pogorelc

Obnova gorenjske ceste v Ribnici
S 1. marcem se je začela obnova Gorenjske ceste v Rib-

nici, in sicer od table Ribnica do križišča pri Žulju v dolžini 
slabega kilometra. 

Predvidoma do konca aprila bo Direkcija za državne ceste, ki 
je investitor projekta, temeljito posegla v obstoječe, ponekod 
zvito cestišče, namreč ves tranzit skozi Ribnico se še vedno od-
vija po tej osrednji cesti. Občina bo participirala v delu pri re-
konstrukciji pločnikov, kajti s tem bo zagotovljeno lepše vozišče 
in hkrati tudi boljše odvodnjavanje meteornih vod. Zaradi nave-
denih del pa bo do 30. aprila moten ves promet, saj ta trenutno 
poteka izmenično enostransko, obvoz pa je urejen po servisni 
cesti.

Prenova in razširitev ulične razsvetljave v mestnem jedru 
Ribnice

Občina Ribnica bo v prihodnjih dneh nadaljevala s projektom 
javne razsvetljave ter obnovila in razširila obstoječo ulično raz-
svetljavo v mestnem jedru (Škrabčev trg), ki je že precej dotra-
jana. Od prvotno nameščenih svetilk je namreč danes aktivnih 
samo še približno polovica. Predvideno je povečanje števila 
svetilk na obstoječih in še na dodatnih mestih, da bo zagoto-
vljena boljša osvetljenost in varnost peščev. Izvedba ulične raz-
svetljave je predvidena s konzolnimi svetilkami, ki bodo pritrje-
ne na stavbe, in s svetilkami na kandelabrih. V sklopu prenove 
ulične razsvetljave je predvidena tudi izvedba novega podze-
mnega elektro napajalnega omrežja. Za poseg v stavbe in na 
zemljišča, ki so v zasebni lasti ali v lasti pravnih družb, Občina 
Ribnica aktivno zbira soglasja, da bo lahko začela z izvajanjem 
del, s čimer pa bo za vse udeležence v prometu zagotovila bolj-
šo osvetljenost. 

Zaradi prenove predora Golovec iz Ribnice v Ljubljano z 
vlakom 50-odstotkov ceneje

Med obnovo predora Golovec v času od 15. marca do 16. maja 
2021 je pričakovan močno povečan promet na celotni ljubljanski 
obvoznici ob delovnikih med 7. in 9. uro zjutraj ter med 15. (ob 
petkih že med 14.30) in 17. uro popoldne, zato v tem času pri-
poročamo izbiro alternativnih poti ali načrtovanje vožnje izven 
tega časa.

V dogovoru s Slovenskimi železnicami je vsem potnikom žele-
znic v času obnove predora Golovec omogočen 50-odstotni po-
pust pri nakupu enosmernih in povratnih vozovnic na relacijah 
Ljubljana–Kočevje in Ljubljana–Novo mesto. 

Več informacij o nakupu vozovnic najdete na spletni strani 
Slovenskih železnic, več informacij o obnovi predora Golovec 
pa na spletni strani DARSA.

Bronasto priznanje Francu Modicu
Župan Ribnice Samo Pogorelc je uradno podelil bronasto 

priznanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševa-
nje gospodu Francu Modicu, članu Civilne zaščite Občine 
Ribnica, za dolgoletno nesebično pomoč in delo v sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Franc Modic je vstopil v gasilsko organizacijo leta 1978. Po 
odsluženju vojnega roka je začel z rednim delom v operativi in 
kaj kmalu se je njegov potencial zaznal v delu Gasilske zveze 
Ribnica. Med kariero se je izobraževal do čina višji gasilski ča-
stnik. Je reden predavatelj in inštruktor pri vseh izobraževanjih v 
Gasilski zvezi Ribnica. V gasilski organizaciji je za dobrobit kra-
ja poklonil nešteto prostovoljnih ur, tako na intervencijah kot 
pri drugih operativnih in organizacijskih delih. Njegovo delo je 
pustilo velik pečat tudi v zadnjih elementarnih nesrečah, ki so 
zajele Ribniško dolino zadnjih dvajset let. Aktivno se je vključil 
v operativno delo in kot član operativnega štaba Gasilske zveze 
Ribnica vodil več akcij ob elementarnih nesrečah. Prisoten je bil 
tudi v akcijah državnega merila, kot so: Železniki, Ptuj, Šibelje 
itd., ob zadnji ujmi v ribniški občini pa je vodil operativni sektor. 
Zaradi odličnega vodenja si je tudi »prislužil« odgovorno delo 
poveljnika Občinskega poveljstva Ribnica v sedanjem mandatu, 
istočasno pa deluje tudi kot aktivni član Občinskega štaba za 
civilno zaščito Občine Ribnica.

Prejemniku priznanja iskreno čestitamo.

Bronasto priznanje Francu Modicu
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Občina Ribnica gosti potujočo razstavo Evropska sredstva 
povezujejo
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je v lanskem letu povabila k sodelovanju na fotografski 
razstavi z naslovom Evropska sredstva povezujejo: potujo-
ča fotografska razstava dobrih zgodb, ki povezujejo Slove-
nijo in občine, ki so v preteklih letih s projekti pripomogle 
k boljšemu in kakovostnejšemu življenju lokalnega prebi-
valstva. 
Fotografsko razstavo sestavlja dvajset obojestranskih panojev, 
na katerih so razstavljene fotografije fotografinje Polone Avan-
zo, ki predstavljajo zanimive projekte, ki so bili sofinancirani z 
evropskimi kohezijskimi sredstvi. 
K sodelovanju smo pristopili s projektom Oskrba s pitno vodo 
na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, zagotovitev čiste pi-
tne vode pozitivno vpliva na zdravje ljudi in splošno kakovost ži-
vljenja na tem območju. Občina Ribnica od 18. 3. do 8. 4. 2021 v 
Ribniškem gradu (makadamska pot – od Parka kulturnikov proti 
gradu) gosti krožno razstavo, zato lepo vabljeni k ogledu.

Potujoca razstava

Občina Ribnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje 
sterilizacije in kastracije malih živali

Občina Ribnica obvešča, da bo tudi v letu 2021 zago-
tovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk in psov občanov Ribnice. Za oskrbo svojih 
hišnih ljubljenčkov lahko poskrbite do konca novembra 
2021 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Izvajalec 
teh veterinarskih storitev je Veterinarska postaja Ribnica. 
Lastnika tako sterilizacija mačke stane 45,38 EUR, kastra-
cija mačka pa 36,60 EUR. Za sterilizacijo in kastracijo psov 
so cene različne, glede na težo živali, in sicer od 64,40 
EUR dalje.

Naslednja številka izide
29. aprila 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 16. aprila 2021.
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Dolga leta smo ohranjali spomin na zgodovinski dogodek s 
slovesnostmi v Jelenovem Žlebu ali v Ribnici, z druženjem ude-
ležencev partizanskih enot, ki so bile udeležene v tej bitki, ter 
seveda z različnimi slavnostmi govorniki. Zelo pomemben za 
trajnostno obeležitev te zmage je bil govornik polkovnik Janez 
Butara iz pokrajinskega štaba Slovenske vojske za Dolenjsko. 

V njegovem slavnostnem govoru 28. marca 1998 med drugim 
preberemo opis razmer: »Območje Kočevskega je bilo po izseli-
tvi Kočevarjev primerno okolje za razvoj in vzdrževanje partizan-
skih sil. To je uvidel tudi italijanski okupator in v poletju 1942 
izvedel veliko ofenzivo, s katero je hotel uničiti partizanske sile 
in zaustaviti osvobodilno gibanje. Italijansko nasilje ni rodilo 
želenih sadov. Nasilje je rodilo nov odpor, partizanske vojaške 
formacije so naraščale in se preoblikovale v prve brigade NOV.

Večja številčnost, večja moč in vse boljša terenska mreža je 
omogočala nove odločnejše akcije. Nastopil je čas partizanske 
ofenzive na širokem območju južne Slovenije in deloma tudi na 
Hrvaškem. Borci in njihovi komandanti so pridobivali izkušnje v 
manevrskem boju in napadnih akcijah. Uničene so bile mnoge 
postojanke, razbite mnoge vojaške enote okupatorja. Sklepni 
del teh uspešnih akcij je bil zaključen v Ribniški dolini in v Jele-
novem Žlebu.

25. marca 1943 se je začela bitka pred Ribnico. Združene 
brigade so se borile s tremi italijanskimi bataljoni, podprtimi z 
oklepnim vlakom in letalstvom. V boju, ki je trajal pozno v noč, 
so okupatorski vojaki utrpeli znatne izgube, dva bataljona, ki sta 
bila tik pred obkolitvijo, pa so rešile le znatne okrepitve. V tem 
spopadu so se izkazali tudi ribniški aktivisti OF, ki so partizan-
skim enotam sporočali dragocene obveščevalne podatke. Na 
osnovi teh je poveljstvo partizanskih brigad sklenilo prekiniti 
napad in enote z ranjenci odpeljati čez Veliko goro proti Pod-
preski in Dragi. Brigade so se odpravile ponoči v dveh kolonah, 
Cankarjeva in Gubčeva sta otovorjeni z ranjenci krenili po Rude-
ževi cesti, Tomšičeva in Šercerjeva pa severneje po drugi poti.

Poveljstvo je bilo obveščeno o močnih italijanskih okrepitvah, 
ki so tekom dneva prispele v Ribniško dolino, niso pa vedeli, da 
sta dva nasprotnikova bataljona zavzela položaje na Veliki gori 
pri Jelenovem Žlebu in Lenčku z namenom, da zjutraj napadeta 
brigade v hrbet. Do bojnega stika je prišlo po naključju zgodaj 
dopoldan 26. marca 1943 in je pomenil presenečenje za obe 
strani. Toda slovenski partizani so se znašli veliko bolje in z od-
ločnim napadom italijanski bataljon Macerata tako rekoč uničili. 
Ključno za Gubčevce in Cankarjevce je bilo, da so pred naspro-
tnikom zavzeli dominantne položaje na grebenu Male Bele ste-
ne in se neustavljivo borili za vsako ped slovenske zemlje, ali 
bolje rečeno, skale.

Boj v Jelenovem Žlebu je postal že med NOV legendaren. Po-
memben je bil tudi za slovensko vojaško zgodovino. V njem je 

Jelenov Žleb – pot boja 
slovenskih brigad (prvi del)

26. marec – bitka pri Jelenovem Žlebu. To je bil dan, ko 
je Ribnica v preteklosti praznovala svoj občinski praznik. 
Največja zmaga partizanskih enot nad italijanskim okupa-
torjem pri Jelenovem Žlebu med drugo svetovno vojno na 
območju Slovenije je bila primerna utemeljitev, da je Ribni-
ca to sprejela kot pomemben dogodek iz zgodovine sloven-
skega naroda in ga opredelila kot svoj občinski praznik. 

Stari spomenik v Jelenovem Žlebu

zmagala manj številčna in po oborožitvi šibkejša partizanska 
skupina enot. Odločilni za zmago so bili hitro ukrepanje, hra-
brost in morala borcev ter vešče poveljevanje. Pomembno na-
ključje je tudi točka srečanja in začetek boja. Z vojaškega vidika 
je pomembno tudi to, kako so bile enote razporejene v pohodnih 
kolonah. Že izkušeni partizanski poveljniki so z razporeditvijo 
bataljonov v pohodni koloni omogočili ustrezen bojni razpored 
sil. Partizani, ki so bili na zelo napornem pohodu po Rudeževi 
poti, so v zelo kratkem času ocenili razmere, sprejeli pravilne od-
ločitve, spretno izrabili za njih ugoden teren, uspešno uporabili 
razpoložljivo orožje, predvsem bombe, bili izjemno hrabri in od-
ločni med bojem ter so znali izkoristiti slabosti v nasprotnikovih 
vrstah. Zmaga za partizanske borce je bila hkrati tragedija za 
italijanske vojake. Boj je bil neizprosen in krut. Zmagovalec je bil 
priča strašnim prizorom. Mnogi so ostali na bojišču, mnogi so 
še umirali. Slavja in maščevalnosti po bitki ni bilo, bilo je sočutje 
do padlih. Ta boj v Jelenovem Žlebu je zadal italijanski vojski 
največje izgube v vsem obdobju NOB na slovenskem ozemlju.«

Partizanske brigade so se okrepile in dooborožile z orožjem, 
ki je ostalo na bojišču v Jelenovem Žlebu, ter ob koncu štirime-
sečne ofenzive že znatno prekašale okupatorsko vojsko na Do-
lenjskem v taktiki in bojni morali enot.

Jelenov Žleb je danes naš skupni simbol borbene preteklosti 
slovenskega naroda. Po svoji veličini in pomenu stopa v okvire 
vseslovenskega boja za svobodno in neodvisno Slovenijo.

Daniel Divjak

Partizani so imeli tudi naravno prednost, saj so napadli iz hriba iz desne.
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Hoja po označenih poteh 
Kljub sprostitvenim vladnim ukrepom ostajamo še vedno na področju občine 

Ribnice, le da bomo tokrat spotoma prestopili tudi mejo občine Sodražica. V 
prejšnji številki Rešeta sem vam predstavila dva namiga za hojo po Slemenih, 
tudi tokrat ostajam na tem področju, da ga resnično dodobra spoznamo. 

V zadnjem času na svojih samotnih pohodih razmišljam, kaj me 
je usmerilo v hojo, saj v mladosti gibanje ni bilo ravno moja priorite-
ta. Toda že zgodnji stresni začetek poslovne poti mi je kot protiutež 
napornemu delovniku podal gibanje kot eno od sprostitvenih teh-
nik. Z nasmehom se spominjam začetka devetdesetih let, ko sem 
si po službi nataknila copate in se podala iz Sušja na Novo Štifto, 
pa sem si mislila, koliko sem prehodila. Pozneje so se z intenzivi-
ranjem gibanja kriteriji, kaj je dolgo, kaj naporno, vse bolj spremi-
njali. Za odločitev, da sprejmete gibanje kot svoj življenjski slog, ni 
nikoli prepozno, le zahtevnost morate prilagoditi svojim telesnim 
sposobnostim. Res pa je, da je veliko v glavi, in ko ljudje poskusi-
jo, kar ne morejo verjeti, koliko resnično zmorejo, in se ukvarjajo z 
vprašanji, zakaj pa tega že prej niso storili.

Tokrat vam podajam tretji namig za hojo po Slemenih, ki 
poteka po poti, ki sem jo s sočlanoma Brigito in Vinkom označila 
leta 2017 na podlagi moje pobude v Lions klubu Ribnica v sklopu 
praznovanja stoletnice »lionizma« v Sloveniji. Vesela sem, da je Tu-
rizem Ribnica omenjeno pot vključil v svojo knjižico pohodnih poti 
in v lanskem letu dopolnil trasirne znake.

Žlebiška pešpot na ortneški Stari grad in panoramska kro-
žna pot

Žlebič–Veliki Žrnovec (Ortneški Stari grad)–Hudi konec–
Preska–Sinovica–Gorenji Lazi–Žlebič (približno 8 km)

Izhodišče je označevalna tabla ob cesti, ki pelje na Gorenje Laze. 
Avto lahko parkirate na parkirišču pri železniški postaji Žlebič. Od 
označevalne table sledite rumenim markacijam, na katerih je lik 
grajskega stolpa. Pot po približno 45 minutah zmerne hoje navzgor 
pripelje na hrib Veliki Žrnovec, kjer se nahajajo razvaline gradu iz 
dvanajstega stoletja in grajska cerkvica zavetnika svetega Jurija. 
Okolica ruševin je očiščena, tako da se nam prikažejo v vsej svoji 

veličini, označevalna tabla pa nas pouči o zgodovini gradu. Srčno 
upam, da bo Turizem Ribnica prepoznal zanimivost omenjene loka-
cije in pohodniku ponudil prostor za odmor in malico.

Od gradu nadaljujemo po krožni poti do vasi Hudi Konec, čez 
Presko na Sinovico, do Gorenjih Lazov, od koder se spustimo le še 
navzdol in zaključimo na izhodiščni točki v Žlebiču.

Krožna pot je razgledna in ponuja prelep pogled na Slemena in 
Grmado, s Hudega Konca in Sinovice pa se pred nami razgrne ce-
lotno Ribniško polje, obkroženo z gozdnatim področjem Velike in 
Male gore. Ob jasnem vremenu popotnika nagradi še pogled na 
verigo Kamniško-Savinjskih Alp, ki jih uzremo s travnikov za vasjo 
Sinovica.

Podajte se na predlagano pot, kjer boste doživeli prepletanje na-
ravnih lepot z ostanki arhitekture daljnih časov. 

Mirjam Trdan, predsednica društva

Pogled iz Sinovice

Na predvečer gregorjevega je bilo ob Bistrici čarobno
Na gregorjevo, 12. marca, se ženijo ptički, v ljudskem mišljenju pa sv. Gregor še vedno velja za začetnika pomladi. 

Obrtniki so na ta dan pri svojem delu prenehali uporabljati luči, ostaja pa navada, da se na predvečer gregorjevega po 
potokih spuščajo gregorčki.

Na predvečer, v četrtek, 11. marca, smo 
v Rokodelskem centru Ribnica v sodelo-
vanju s Turizmom Ribnica pripravili delav-
nico izdelovanja gregorčkov. Ker smo de-
lavnico izvajali v skladu s priporočili NIJZ, 
je z nami ustvarjalo le 10 otrok, zato smo 
vse ostale povabili, da se nam pridružijo 
ob Bistrici, kjer bomo skupaj spustili gre-
gorčke, ki so jih naredili doma. Ko smo 
prišli do Bistrice, nas je tam pričakalo 
ogromno otrok s svojimi starši in gregorč-
ki, ki so že svetili na nabrežju reke. Spust 
lučk je bil zaradi številčnosti še toliko bolj 
čaroben kot običajno. Ob tem bi se radi 
zahvalili vsem, ki ste se nam pridružili ob 

Bistrici, predvsem pa ribiču Davidu Mer-
harju iz Ribiške družine Ribnica, ki je na 
koncu vse gregorčke spravil na kopno. 

Katja Žagar, Rokodelski center Ribnica
Foto: Petra Lovšin, Mitja Ilc
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Z namiljenimi rokami nad 
volno

Veliki kupi volne, milnica in folija z mehurčki so 11. marca 
pričakali radovedne otroke v Rokodelskem centru Ribnica.

Kmalu so ročice že odtrgale svoje kosme volne, zavile mila, 
nato pa vse skupaj polile s toplo vodo in gnetle, da so se volne-
na vlakna začela sprijemati in prepletati. Ko je bila neobarvana 
podlaga trdna, so si fantje in dekleta izbrali še barvne kose in 
motiv ter nadaljevali s polstenjem oziroma filcanjem volne.

Ena izmed najstarejših tehnik pridobivanja volnenih oblačil 
počasi tone v pozabo. S pridom jo uporabljajo le še nomadska 
plemena v Aziji, v Zavodu za kulturo in turizem Kostel pa smo se 
odločili, da jo približamo mlajšim generacijam. V hramu roko-
delstva, kjer sicer prevladuje les, so v četrtek, 11. marca, upošte-
vajoč vse veljavne ukrepe, nastala filcana mila. Mali mojstri in 
mojstrice so jih po koncu delavnice tudi odnesli s seboj domov. 
Mokro polstenje ne zahteva toliko natančnosti kot suho, zahte-
va pa trud in voljo. Na koncu so nastale unikatne umetnije. Med 
motivi so bili riba, sonce, smeško, hruška in jabolko, otroci pa 
so dokazali, da jim gre delo zlahka od rok. Filcano milo je tudi 
uporabno, saj deluje kot piling.

Delavnica je del projekta Junaki skrivnostnih gozdov, katere-
ga namen je raziskati in promovirati kulturno dediščino oziroma 
mitološko izročilo območja LAS, zlasti občin Kočevje, Kostel in 
Osilnica. V sklopu projekta bo ZKT Kostel na območju občin od 
Turjaka do Kolpe skupno izvedel osem tovrstnih delavnic. Dva 
izmed številnih produktov projekta sta doživljajska pot Petra 
Klepca v Osilnici in učna pot Mikulovega vraga v Kostelu. Pro-
jekt je dobil sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Petra Šolar, ZKT Kostel

Sonce in riba

Ne varčuj z vodo. Očisti posodo!
Včasih so ljudje drugače živeli in so 

ob posebnih priložnostih uporabljali 
posebne vezenine, na primer prtičke 
za pokrivanje velikonočnega žegna, 
oblačila za krst, vezeno poročno balo 
itd.

Drugače so bili opremljeni tudi domovi. 
Po vseh mizah, omaricah in poličkah so 
bili vezeni ali kvačkani prtički. Na oknih 
so bile zavese, izvezene v »rešilje« načinu 
vezenja ali pa so imele kvačkane vstavke.

V kuhinjah  so stene običajno krasili z 
modro prejico izvezeni prtički. Na njih so 
bili poleg slike izvezeni še verzi ali prego-
vori. Prav ti prtički so vzbudili mojo po-
zornost. Povprašala sem prijateljice, ali 
še katera hrani kak tak prtiček. Lastnice 
prtičkov na fotografijah so Francka, Mar-
ta, Andreja in Ivanka.

Vezenje je tehnika okraševanja tekstila, ki vzame veliko časa, ampak na koncu je vloženi 
trud poplačan z estetsko dovršenim izdelkom. Ženske so ob vezenju rekle, da v prtiček zašije-
jo veselje, srečo, žalost, skrbi … Danes vezenine težko najdejo svoje mesto v stanovanju. Mo-
goče pa se da v današnjih časih vezenine uporabiti drugače, na primer kot okras na oblačilih, 
torbah ali kot stensko sliko.

Ker vem, da znanje vezenja ugaša, si ga želim deliti z vami. Kdor se želi naučiti vezenja, naj 
me pokliče na telefonsko številko 01 83 60 208 ali 041 898 034.

Bernarda Arko
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PGD Dolenja vas bo kmalu 
bogatejša za novo gasilsko 
vozilo

V torek, 16. marca, je v gasilskem domu PGD Dolenja vas 
potekal slovesni podpis pogodbe o nakupu novega gasil-
skega vozila z oznako GVC 16/25 med PGD Dolenja vas in 
podjetjem WEBO.SI, d. o. o., ki je bil izbran na javnem raz-
pisu kot edini ponudnik. 

Na dogodku so bili prisotni predsednik Gasilske zveze Ribni-
ca Jože Andolšek, predsednik PGD Dolenja vas Leon Zobec kot 
podpisnik pogodbe s strani naročnika, prokurist podjetja WEBO 
Borut Satler kot podpisnik pogodbe s strani izvajalca in župan 
Ribnice Samo Pogorelc.  
Gre za nakup gasilskega vozila z vgrajenim rezervoarjem za 
vodo, volumna 3000 l, gasilsko-tehnično opremo in najmanj 
eno hitro napadalno napravo. Gasilsko vozilo s cisterno GVC-
16/25 se bo uporabljalo za gašenje in reševanje pri požarih ter 
za manjše tehnične intervencije. Osnovna vrednost investicije 
znaša 225.000 EUR, od tega bo Občina Ribnica v letih 2021 in 
2022 prispevala skupaj 150.000 EUR, razliko pa bomo dolenje-
vaški gasilci zbrali s pomočjo sponzorjev. Ob tej priložnosti se 

Jože Andoljšek predsednik GZ Ribnica, Borut Satler Prokurist podjetja Webo, župan 
Samo Pogorelc, Leon Zobec Predsednik PGD Dolenja vas

za trenutne donacije zahvaljujemo podjetjem Inotherm, d. o. o., 
Ertl steklo, d. o. o., Blesk, d. o. o., Avtomati Armič, d. o. o., in 
Merhi, s. p.
Gasilska služba je tista, na katero se v kritičnih situacijah lah-
ko občanke in občani najbolj zanesete in prav gotovo bomo z 
novim gasilskim vozilom zagotovili še višjo kakovost izvajanja 
gasilske službe v naši občini. Na pomoč! 

PGD Dolenja vas

 »Uspešnost« ostarelih generacij – trga 
se medgeneracijska vez

Od kod smo prišli? Zakaj smo ostareli? Kaj je naše poslanstvo? Zakaj nismo 
sposobni več hitro, ažurno in času primerno delovati? Ko smo v težavah, vse dr-
žimo v sebi in v svojih mislih, zato se drugim večkrat zdijo naša dejanja čudna.

Zakaj nas nihče ne razume? Zakaj ne 
povemo, kaj bi radi? Zato vendar, ker 
tega ne izdamo, to je za nas osebno 
stroga skrivnost, nihče naj ne opazi, da 
nam je hudo, da ne znamo in ne zmo-
remo več sami. Trudimo se in še vedno 
mislimo, da je vse to delo čisto eno-
stavno! Pa je res? 

Prej sem vse to opravljal z levo roko. 
Ali se res moj življenjski krog zaklju-
čuje? Menda ne postajam nebogljen 
otrok? Še dobro, da moji ne opazijo. 
Res pa je, da včasih ne vem, kje in kaj 
sem vzel in kam sem kaj dal.

 Če pomislim, sem se včasih rad dru-
žil s prijatelji, skakal za stave čez plot, 
za šalo obvladal igre z žogo, plaval v 
Bistrici pri Konjšci in lovil ščuke v reki 
Ribnici s Pakiževim čolnom. Da, doga-
jalo se nam je. Zdaj pa potrebujem eno 
debelo uro, pa tudi več, da se oblečem 
za v mesto. Hlač poskusim več, pa vse 
so preozke, srajcam rad manjka kakšen 
gumb in še čevljev si nisem zloščil! Ne-
mogoče, prepozen sem! Kako hitro teče 
ura! Nič, bom šel pa jutri v mesto, si mi-
slim, saj opravičeno danes nisem mo-

gel iti. Pa saj res, še dobro, da sem se 
spomnil! Menda so včeraj ta mladi rekli, 
da me ne morejo peljati. Bodo na obči-
ni in v društvu že razumeli in počakali! 
To, vidite, je sedaj vsakdan nas, osta-
relih Ribničanov, ko tičimo več ali manj 
doma, saj se ne izplača preoblačiti, 
predolgo traja, pa še maske si moramo 
dajati gor in dol. Tako da je pravzaprav 
ravno prav, da nihče nima časa zame, 
da bi me peljal k starim prijateljem in 
v društvo. Tako ali tako nikogar več ne 
prepoznam pod to »frdamano« masko 
ali pa se ga zelo težko spomnim, obi-
čajno šele takrat, ko mi razlaga vse za 
nazaj, kdo je. Pa se mi zdi vseeno kar 
zanimivo.

»Vse sorte« se pogovarjamo, se sme-
jemo, ko Tone »poka« vice, pa uredili so 
nam kartice za brezplačno vožnjo z vla-
kom in avtobusom. Ko bo možno, bomo 
šli z vlakom v Ljubljano. Se že vsaj pet-
deset let nisem peljal z njim. Da, pa 
harmoniko bom vzel s sabo, saj so naše 
mlade upokojenke bile takoj za to, da 
bomo na vsaki postaji kakšno »zapajl'«. 
Zdaj me pa tudi moja »tastara« več ne 

ustavi.
Kaj vi po vsem tem mislite, da se mi je 

zmešalo? Eh, spet sem postal nekako ži-
vahen. Odkar sem se poročil, sem samo 
delal, zdaj bom pa počel kaj takega, kar 
mi zadnje čase ni bilo dano. Balinam še 
lahko, hodim v hribe, na kolo se tudi še 
spravim, šah mi preveč ne gre, ker spro-
ti pozabim, zakaj sem figuro premaknil, 
rišem tudi več ne, saj je bog vse naj-
lepše slike narisal že sam. Bom pa raje 
ribniški »puš'lc« naredil, res velikega, 
takega z vsemi malimi škafci, žličkami, 
krožnički, pa tudi »nud'l valarji«, z vsem 
tistim, kar v naši dolini delamo. No, in 
ga bom dal eni, ki mi je v oko padla. 
Da, spomnim se mladih let, ko sem res 
užival, in zakaj ne bi še na stara leta? 
Zato mi ni žal, da grem zdaj vsak drugi 
dan v Ribnico. Čutim, da se bo mojim 
hitro »posvajtilu«, da to, kar delam na 
novo, ni dobro, da je zame »najbule«, 
da sem kar doma. »Kaj bi se okrog vla-
čil in čas zapravljal za »trob'zlajne«, ko 
je pa doma toliko dela, ki ga mi, mla-



19REŠETO  MAREC 2021 m e d  m a l o  i n  v e l i k o

di, ki smo v tako zahtevnih službah, ne 
zmoremo? Te neumnosti – potovanja in 
razne duhovne razvade – niso za vas, 
saj se vam bodo še smejali. Kaj sme-
jali, »rajtal« bodo, da se je »tastarmu« 
Urbanu najbrž zmešalo na stara leta. 
Za vas vsi pravijo, da je najbolje, da ste 
doma,« pravijo. Zdaj mi pa vi povejte, kaj 

naj zdaj naredim. Vidim, da brez mene ne 
morejo. No, prav je, da mi zaupate. Če mi 
boste dali kakšno delo, ga bom »gvišnu« 
naredil, kakor hitro bom lahko, saj zdaj 
nimam več veliko časa, da bi vam »rit« 
odnašal. Pa tudi mati se strinjajo z mano, 
saj vidijo in imajo radi, da več ne sitnarim 
in da sem zadnje čase boljše volje.

Moj nasvet: tudi vsi vi, ki to berete, 
tako naredite, pa boste videli, da ni 
tako slabo biti star na tem svetu!

Jožef Debelak, 
predsednik Društva upokojencev

Ribnica
Foto: Sašo Hočevar

Spomini na pustni čas in pustne dobrote
Že kot majhna deklica sem se vsako leto veselila pustnega torka. Komaj sem čakala, da sem se z drugimi vrstniki lahko 

preoblekla v »mačkoro«. Vsak se je preoblekel v nekaj, kar si je morda želel biti med letom. Hodili smo od hiše do hiše 
in se z molkom trudili, da nas po glasu ni nihče prepoznal. Na vprašanje gospodinj, kaj hočemo, smo pokazali prazne 
denarnice in košarice za dišeče pustne dobrote. To je dišalo za nami, ko smo se srečni vračali vsak na svoj dom! Če pa smo 
imeli kot skupina eno »kaso«, smo se prej nekje ustavili in si nabrani izkupiček in dobrote iz košaric pošteno razdelili.

Pustovanje je tudi v Ribniški dolini zelo star ljudski običaj. Rib-
ničani, že tako po celem svetu znani kot šegavi ljudje, si ob tem 
ljudskem prazniku damo duška in ga s pustnimi šemami in nor-
čijami ohranjamo skozi ves čas. Zbrani ribniški posebneži, razne 
ribniške skupine in društva se izvirno preoblečeni sprevoda tradi-
cionalno udeležujemo in skupaj žalujemo za Nacetom, pri tem pa 
uživamo ob pripravljenih pustnih dobrotah.

Žal nam je to veselje letos preprečila »korona«, ki nas kar noče 
zapustiti. Kljub temu pa smo Podeželke vseeno na daljavo izpe-
ljale načrtovani tečaj za izdelavo pustnih dobrot. Povezane med 
seboj smo vsaka pri sebi cvrle krofe, pohanje, miške in žinkrofe 
ter se med seboj s poslanimi fotografijami pohvalile, kako so nam 
vse dobrote »ratale«.

»Ali imate kaj za pusta hrusta?« so spraševale maškare, ki so na 

pustni torek vseeno posamično pozvonile pri vratih in se zahva-
lile za vsak prejet dar, ki sem jim ga dala. Ob pogledu na vesele 
očke, ki so sijale izpod mask, so oživeli tudi moji spomini na pu-
stna rajanja in dobrote iz otroštva. Nekoč smo komaj čakali, da je 
mama ocvrla »prvo rundo« zlatorumenih krofov ali pa »lojtrce«, 
kot smo rekli kvašenim flancatom, ali pa žinkrofe – nadevane z ro-
žiči ali mesom … Danes je nekoliko drugače, saj krofe v trgovinah 
že dnevno nudijo, ampak tako dišečih in okusnih dobrot, kot so 
jih delale naše babice in mame, pa že nimajo na vsakem vogalu!

Čeprav je pustni čas mimo, pa vseeno poskusite napraviti do-
brote po spodnjih receptih. Žinkrofe, nadevane z mesom, lahko 
naredite v velikonočnem času, ko vam bodo ostali koščki prekaje-
nega kuhanega mesa. Pa dober tek!

Marinka Vesel

Ocvrti žinkrofi, nadevani z rožiči ali mesom
Za testo potrebujemo:
1 kg moke, 1 kocko kvasa, 3 rumenjake, 1 žličko soli, 8 dag masla 

ali olja ali svinjske masti, 1 dl sladke smetane, 4 dl mleka, 5 dag slad-
korja (sladkorja pri testu za mesni nadev ne damo!), beljak ali mlač-
no vodo za premaz roba testa, da se sprime in žinkrof med cvrenjem 
ne »regne«, da se ne odpre, približno 1 liter olja za cvrenje

Iz zgornjih sestavin zamesimo rahlo testo in ga pustimo vzhajati 
kakšno uro. Medtem pripravimo nadev – rožičev ali mesni.

Rožičev nadev: 20 dag rožičeve moke zakuhamo v 2 dl mleka 
in 2 dl smetane za kuhanje, dodamo še 10 dag masla, žlico ruma, 
žlico medu ali domače marmelade, če je pregosto, damo še malo 
smetane, če je nadev preredek, pa malo krušnih drobtin. Lahko do-
damo še v rum namočene rozine. Po želji ocvrte potresemo z mletim 
sladkorjem.

Mesni nadev: 20 dag prekajenega kuhanega – mletega svinj-
skega mesa, 10 dag mlete kuhane govedine, 3 jajca, žlico sesekljane 
čebule, po okusu še malo soli, 2–3 žlice kisle smetane, približno 5 
dag na kocke narezanega kruha, ki ga namočimo v rumenjake. 

Ko testo vzhaja, ga razvaljamo na približno 1 cm debelo in raz-
režemo na pravokotnike ali kroge (približno 10 cm) ter na sredino 
damo malo žličko rožičevega ali mesnega nadeva. Robove prema-
žemo z beljakom, testo prepognemo, da pokrijemo nadev, in tesno 
stisnemo skupaj, da nam nadev pri cvrenju ne uide ven. Žinkrofe 
pokrijemo s krpo in jih pustimo vzhajati približno 15 minut. Medtem 
segrejemo olje in jih na srednje vročem olju zlatorumeno ocvremo. 
Ko jih dajemo v olje, jih obračamo ravno obratno, kot so bili zloženi 
na pladnju, kjer so vzhajali.

Enostavne jogurtove miške
1 lonček navadnega jogurta
2 jogurtova lončka moke
1 jajce
pol vrečke pecilnega praška
1 žlica sladkorja
ščepec soli
1 žlico ruma
1 jabolko, naribano na strgalnik
malo cimeta
Postopek
Vse sestavine dobro zamešamo in pregnetemo. Zmes pustimo 

počivati približno 15 minut. V posodi segrejemo olje, in ko je do-
volj vroče, vanj z žlico polagamo testo – oblikovano v »miške«. Ko 
so pečene na eni strani, se same obrnejo na drugo stran. Še vroče 
potresemo s sladkorno moko, ki ji dodamo malo cimeta. Lahko jih 
nadevamo tudi z marmelado.



AMZS Ribnica organizira tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov z 
možnostjo podaljšanja registracije po naslednjem razporedu:

Tehnični pregledi na terenu se izvajajo za traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h in traktorske 
priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene mase. Traktorji na tehničnem pregledu morajo biti brez pripetih priključkov. 

AMZS Ribnica,  01 8350 440, www.amzs.si
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Torek, 6. 4. 
ZAPOTOK
Gostilna Tabu
11.00—16.00

PRVINE VARNE VOŽNJE 
ZA TRAKTORISTE 
NA VRANSKEM

Sreda, 7. 4. 
SVETI GREGOR
Gasilski dom
11.00—16.00

Četrtek, 8. 4. 
SODRAŽICA
Župnišče Sodražica
11.00—16.00

Petek, 9. 4. 
ŽIMARICE
Pri Lukatu
11.00—16.00

Sobota, 10. 4. 
ORTNEK
Dnevni bar Matjak
8.00—11.00

Ponedeljek, 12. 4. 
JURJEVICA
Gasilski dom
11.00—16.00

Torek, 13. 4. 
PETRINCI
Franc Krže
14.00—16.00

Sreda, 14. 4.
NEMŠKA VAS
Gasilski dom
12.00—15.00

Četrtek, 15. 4. 
DOLENJA VAS
Tina Bar
11.00—17.00

Petek, 16. 4. 
MALI LOG
Riko Ekos
14.00—19.00

Sobota, 17. 4. 
MALI LOG
Riko Ekos
8.00—14.00

Z baterijo in standardnim polnilcem
Izredna moč
5 letna garancija

Z baterijo in standardnim polnilcem
Pobiranje v koš
Do 400 m²
42 cm širina košnje
Možnost mulčanja
5 letna garancija

Honda bencinska kosilnica 
HRG466SKEP
Kovinsko ohišje kosilnice
Širina košnje: 46 cm
Možnost mulčanja (2 noža)
Motor: Honda GCV160

EGO  56 V akumulatorska 
kosilnica LM1701E

EGO 56 V akumulatorska 
kosa  ST1211E-A

Akcijska cena: 579,00€

Redna cena: 649,00€

Odlična cena: 229,00€

Odlična cena: 499,00€

ORIGINALNI VRTNI 
PROGRAM 

HONDA

ORIGINALNI VRTNI 
PROGRAM 

EGO

Honda prekopalnik FG320
Največja obdelovalna širina: 90 cm
Največja obdelovalna globina: 32 cm 
Motor: Honda GP160
Možnost dokupa železnih koles in pluga

Akcijska cena: 699,00€

Redna cena: 799,00€

Smo pooblaščeni prodajalec in serviser programov Honda in EGO.

DOSTAVA 
NA DOM
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HIŠE: 

RIBNICA - Jurjevica
prodamo starejšo stanovanjsko 
hišo z gospodarskim poslopjem 
in vrtom. Stavba in gospodar-
sko poslopje sta bila zgrajena 
leta 1955, streha zamenjana leta 
2001, velikost zemljišča pod 
stavbo je 159 m², gospodarsko 
poslopje - velikosti zemljišča 
pod stavbo je 100 m², skupna 
velikost zemljišča je 1338 m²,vsa 
infrastruktura, potrebna obnove, 
neobremenjena, vseljiva. cena je 
69.000 EUR, EI v izdelavi.

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 gospodarsko 
poslopje z vrtom, v izmeri 198 m², 
del hiše je tudi poslovni prostor-
trgovina, celotna parcela je velika 
765 m² in predstavlja dvorišče. 
Hiša je bila zgrajena leta 1968, ob-
novljena leta 1997, gospodarsko 
poslopje je bilo zgrajeno leta 1990. 
Takoj vseljivo. Ogrevanje CK na 
olje, elektrika, voda, vsa infrastruk-
tura, cena 73.000 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 

Uredimo vam vso dokumentacijo, svetujemo in se za vas strokovno in srčno potrudimo pri prodaji in 
nakupu vaših nepremičnin, pokličite nas in nam zaupajte vaše želje.

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 s sanitarijami, v izmeri ca 
20 m², zgrajen leta 2012, v prit-
ličju večstanovanjske zgradbe, 
s parkirnim mestom. Vsa infra-
struktura, takoj vseljivo. Cena 
najema je 260 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.

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.
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Ali vaš otrok težko 
bere? Mu črke pred očmi 
plavajo, migetajo ali pa se 
premikajo?

Težave pri branju in zapisovanju ima približno 5–10 % 
svetovne populacije, kar pomeni 100–200 tisoč Slovencev. 
V grobem te težave poimenujemo disleksija, lahko pa jih 
razdelimo na disleksijo (težave pri branju), diskalkulijo (te-
žave pri računanju) in disgrafijo (težave pri zapisovanju). 

V zadnjem času se kot težava pri branju pojavlja tudi skotopični 
sindrom, pri katerem gre za težavo pri procesiranju vidnih infor-
macij v možganih, ne za težavo z očmi. Skotopični sindrom ima-
jo lahko tako osebe z disleksijo kot tudi tiste brez nje. Težave se 
običajno pokažejo v šoli, ko otrok ne napreduje pri učenju branja 
dovolj glede na vloženi trud. 

Vsem, ki se s tem področjem srečujete prvič, smo v nadaljeva-
nju namenili nekaj pojasnil.

Kako izbrati besedilo za bralce z bralnimi
težavami?
Bralci s težavami pri branju lažje in hitreje be-

rejo besedila, zapisana z ustrezno pisavo, pravil-
no oblikovanimi odstavki ter postavitvijo celo-
tnega besedila.

Pri pisavi pazimo na:
- izbiro pisave – neserifna (brez okraskov
  na koncu črt), kot naprimer: Open Dyslexic,
  Read Regular, Dyslexie, Lexia Readable,

- velikost pisave (vsaj 12 pt),
- ne uporabljamo podčrtovanja in ležeče
  pisave, ampak odebeljevanje,
- dolžino vrstice (do 45 znakov),
- razmik med vrsticami (1,5),
- barvo pisave, ki naj bo v manjšem kontrastu
  z ozadjem, na primer ne črna, ampak siva
  pisava na beli podlagi, izogibali naj bi se
  zeleni, rdeči in roza pisavi.
V odstavkih uporabimo:
- levo poravnavo,
- razmik med odstavki,
- za 20 % večje podnaslove od ostalega
  besedila,
- številčenje ali alineje.
Celotno besedilo:
- čiste in enostavne grafike brez animacij,
- barva ozadja mehkejša bela ali krem
  odtenek, pri skotopičnem sindromu uporaba
  odtenka, ki ustreza posamezniku,
- mat papir [U2]. 

Kakšno gradivo je na voljo?
Otrokom, ki se učijo branja [U1], in otrokom z bralnimi težavami 

v knjižnici že vrsto let namenjamo posebno pozornost s primerni-
mi knjigami in njihovo postavitvijo.

Knjige, ki so primerne tako za začetne bralce kot za otroke z 
bralnimi težavami, smo zbrali na enem mestu, in sicer na stojalu 
ŽE BEREM SAM. Tu lahko otroci, ki obiskujejo prve štiri razrede 
osnovne šole, najdejo knjige, ki jih bodo lažje brali. Za bralce je na 
voljo še veliko ustreznega gradiva, ki ga ne moremo vsega zbrati 
na enem mestu, zato smo se v knjižnici odločili za uporabo oran-
žne nalepke na hrbtu knjige, kar pomeni, da je knjiga primerna 
za začetne bralce in otroke z bralnimi težavami. Tako polepljene 
knjige lahko najdete povsod po otroški sobi.

 Kako naprej?
Ko se otrok nauči, kakšna besedila mu ustrezajo, jih bo lahko 

poiskal tudi na našem mladinskem oddelku, kjer so knjige, pri-
merne za otroke od četrtega razreda dalje. Med njimi je veliko 
knjig, ki ustrezajo zgoraj naštetim merilom, in vsak lahko najde 
takšno, ki mu ustreza. Za pomoč pa lahko vedno zaprosite tudi 
knjižničarje pri izposojevalnem pultu.

Verjamemo, da ste oziroma boste starši veliko pomoči in po-
jasnil dobili že pri strokovnih delavcih v šolstvu in zdravstvu, če 
pa se s tem področjem srečujete prvič ali potrebujete dodatna 
pojasnila, vabljeni v knjižnico, kjer imamo na voljo tudi strokovno 
gradivo s to tematiko. Za dodatne informacije ali pa sodelovanje 
z drugimi starši lahko poiščete informacije tudi drugje. Med dru-
gimi se disleksiji posveča Društvo BRAVO, ki je društvo za pomoč 
otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; skoto-
pičnemu sindromu pa se posveča Irlen klinika Slovenija.
Dodatni viri:
https://www.irlenslovenia.com/o-kliniki
https://propiar.com/pblog/kako-se-z-oblikovanjem-priblizati-di-
slektikom/
http://www.utzo.si/o-disleksiji/
https://www.drustvo-bravo.si/
https://www.lenazmore.si/
https://www.tackepomagacke.si

Mladinski knjižničarki Anica in Neža,
Knjižnica Miklova hiša

neserifna pisava:     serifna pisava: 

Abc   Abc 
Dragi bralci in bralke! 
V Knjižnici Miklova hiša Ribnica smo za vas pripravili brošuro s 

pestrim izborom kakovostnega branja, ki jo prejmete v knjižnici. 
Z akcijo želimo pritegniti bralce, da posežejo po delih, ki jim na-
vadno ne pridejo pod roke, vendar so vredna branja. 

Pravilo je preprosto. Za dokončanje bralne akcije morate pre-
brati pet knjig, ki jih izberete iz seznama. Izberete si lahko tudi 
poljubno delo avtorja, ki je naveden na seznamu. Naslove knjig 
zapišite na zadnjo stran brošure. Ob zaključku akcije, po 8. fe-
bruarju 2022, bomo pripravili srečanje z znanim avtorjem in po-
delili priznanja vsem, ki boste izziv zaključili. 

In saj veste, srečni ljudje berejo!
Nastja Hafnar, Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša
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Po zmajevih sledeh: ribniško 
pripovedno izročilo o zmajih

Narava je mogočna prasila, ki ji ljudje kljubujemo, a se nam vedno znova upira 
z naravnimi nesrečami. Takšni so zakoni narave. Naši prednamci so pojasnila za 
to našli v duhovni kulturi. Bitja narave so urejala vsakdan. 

V Ribnici so za to skrbeli zmaji – mitolo-
ška bitja, ki imajo obliko in značilnosti ptiča, 
kače in kuščarja. Zato lahko leta po zraku, 
živi v vodi ali podzemlju. Je povzročitelj 
neurij, toče in drugih vremenskih neprilik. 
Zmaju sorodno mitološko bitje je kača, ki je 
bila nekoč povezana s pozitivno simboliko 
vode in rodovitnosti, kasneje v krščanstvu 
pa obe nastopata v negativni prispodobi. V 
Sloveniji zmaja imenujemo tudi lintvern (iz 
nemščine: kača, črv, hudič) ali pozoj.

O zmajih je bilo v naših krajih veliko za-
pisanega, vendar nova odkritja še niso bila 
predstavljena. Nepričakovan utrinek staro-
davnega mita, ki bi odšel v pozabo, je obu-
dil sogovornik z Brega:

»V Ribniški dolini sta pravza¬prav go-
spodarila dva zmaja. Eden je bil doma pri 
Tenteri, eden pa pri Sv. Marjeti na Dolenje-
vaškem polju, kjer je tudi ena ponikalnica. 
In zaradi teh dveh, kadar sta se kregala in si 
prišla tako rekoč navzkriž, je nastalo slabo 
vreme in izbruhnila je povodenj. K Tenteri 
smo hodili še kot mulci. Kadar je bila voda 
visoka skoraj do vrha, je bobnelo. Prav bob-
nelo je! Ali se nam je samo zdelo, da so 
se tresla tla. Tastari ljudje so govorili. »Ne 
hodət ke, zmajə rogoviljo.« To so bile kot 
nekakšne pravljice. Stari ljudje so verovali v 
to in tudi strašili otroke s tem.«

V izročilu izvemo, da je Ribniška dolina 
zgodba o dveh zmajih. Zgodba o boju med 
nasprotnikoma se odvija v okolici ponorne 
jame Tentera, v bližini Žlebiča. O zmaju go-
vori bajka o nastanku kraške jame, ki jo je 
objavil Rudolf Mohar v knjigi Srebrni zvon:

Kjer je danes Tentera, se je nekoč raz-
prostiralo jezero, ob njem pa je stal grad, v 
katerem sta prebivala grofica Jera in zlobni 
graščak, ki se je neprestano izživljal nad 
svojimi tlačani. Grof je imel globoko v kle-
teh gradu priklenjenega zmaja. Svojim tla-
čanom je pretil, da bo odvezal zmaja. Ker 
je graščak zahteval visoko tlako, je grofica 
naskrivaj kmete oskrbovala s hrano. Kmetje 
so jo zaradi tega začeli klicati »tam Jera«. Po 
razkritju tega je graščak sklenil podložni-
ke vreči zmaju. Grofica je ljudi rešila tako, 
da se je vrgla na zmaja in mu iztaknila oči. 
Zmaj se od jeze vdrl v zemljo in pod sabo 
pokopal grad z graščakom in grofico. V 
jamo, ki je nastala, pa je začelo odtekati je-

zero. Grofici v zahvalo so domačini v jamo 
stresali pšenico. Njej v spomin se jama da-
nes imenuje Tentjara.

Sv. Jedrt (Jera) je znanilka pomladanskega 
dela na polju. Upodabljajo jo kot opatinjo, 
ki s palico varuje pred nadlogami. Zgodba 
kaže, da naj bi ljudje jamo obiskovali tudi z 
obrednimi nameni. Veličastni jamski spod-
mol je vzbujal strahospoštovanje. V bližini 
ponornega jamskega sistema Tentera so 
med kopanjem odvodnega jarka reke Bistri-
ce odkrili odlomek bronastodobnega meča, 
ki nakazuje kultnost kraja. Jama in zgodba 
o zmaju sta spremljali akademskega slikar-
ja Franca Miheliča, ki je otroštvo preživel v 
Dolenjih Lazih. Avtor obsežnih monografij o 
Miheliču, Jože Gostiša, je pripovedoval, da 
je bila Tentera v Miheličevem otroštvu nje-
gov največji strah. Zbirka njegovih zgodnjih 
del zajema opus grafik z motivom Tentere. 
Gostiša je omenjal, da je umetnik na kamen 
naslikal tudi podobo Tentere, iz katere se 
vije zmaj.

Zgodba o dveh zmajih vodi v Dolenjo 
vas, kjer sredi Dolenjevaškega polja sto-
ji kapela sv. Marjete, zavetnice kmetov in 
porodnic ter pastirica kač. Kapela stoji ob 
jamskem požiralniku, kar daje lokaciji po-
seben mitičen značaj. Po ljudskem izročilu 
naj bi iz jame ponoči prihajal zmaj. Kapela 
je ostanek prezbiterija prve dolenjevaške 
cerkve sv. Marjete, ki so jo porušili in iz 
njenega materiala sezidali farno cerkev sv. 
Roka, ki je stala sredi vasi. Kasneje so novo 
zgradili na Hribu. Kapelo lahko prištevamo 
med najstarejše v našem prostoru. Radu 
Radeščku so pripovedovali, da je prvotno 
cerkev postavila ribniška grofica na začet-
ku dvanajstega stoletja v zahvalo, ko je v 
Ribnici prenehala divjati kuga, ali po drugi 
varianti, ko je bila odvrnjena turška nevar-
nost. V poznem srednjem veku jo omenja 
Pavel Bizancij v svojem popisu cerkva iz 
leta 1581. Kapelo krasi slika sv. Marjete, ki v 
levici drži na verigi privezanega ukročenega 
zmaja. Njena podoba simbolizira zavrača-
nje poganskih bogov, kar je najbrž razlog za 
postavitev kapele. Bajka, ki jo je leta 1960 
v šolskem glasilu Krošnja objavil dolenjeva-
ški učenec, o nastanku kapele pripoveduje:

Kjer stoji danes kapelica sv. Marjete sredi 
Dolenjevaškega polja, je imel vhod v jamo 

Slika Hansa Georgea Geigerfelderja, ki je nekoč krasila 
cerkev Sv. Jurija

velik in hud zmaj. Potreboval je veliko hra-
ne. Vsako leto so mu morali dati tudi nekaj 
otrok. Če jih ni dobil, je pričel grozovito 
razsajati. Zemlja je kar pokala in nastajale 
so velike jame. Nekoč pa so si izmislili, da 
bodo jamo zasuli z ogromnimi skalami. 
Z vseh strani so začeli ljudje voziti velike 
skale. Jamo so popolnoma zasuli in zmaj ni 
mogel ven. Divjal je po rovu, da se je zemlja 
tresla. Silil je pri votlini pri Belih stenah ven, 
a je bil prevelik. Napel je vse sile. Takrat pa 
se je zamajala vsa Velika gora in ga zasu-
la pod seboj. Ljudje so bili rešeni zmaja. V 
spomin pa so sezidali kapelico sredi polja.

Zgodba pojasnjuje vzrok postavitve ka-
pele. Ljudsko izročilo pa pravi, da zmaj ni 
bil premagan. Njegova sled namreč vodi na 
Veliko goro, kraško planoto, ki jo Valvasor 
opisuje kot divjino – pragozd, v katerega 
človek ni posegal. Na pobočju planote so 
bele stene Okamenelih svatov, ki naj bi jih 
ustvaril pobesneli zmaj. Lovci so se teh mo-
gočnih skal izogibali, saj je tam Lintvernova 
jama, krajši, zasut jamski rov. Rudolf Badju-
ra je v svojem vodiču Jugoslovenske Alpe o 
jami zapisal ljudsko pripovedko:

Iz jame pod Stenama ven prihaja Lint-
vern, zmaj. Besnel je in pustošil po Dolenj-
skem polju. Ugrabil je tudi mnogo deklet. 
Odkar so postavili kapelico sv. Marjete pri 
Dolenji vasi, je zmaj nehal pustošiti. Ni dol-
go od tega, ko so hodile vsako leto procesi-
je ljudi k Lintvernovi jami krotiti Lintverna, 
križi pred jamo so še iz tiste dobe.

Dodaja, da sta pred približno pet metrov 
dolgim in meter visokim rovom Lintvernove 
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jame oziroma Jame pri treh križih tedaj še stala dva lesena križa. 
Jamo omenja še v delu Ljudska geografija: Terensko izrazoslovje, 
v katerem je kot zanimivost dodal fotografijo vhoda v Lintvernovo 
jamo, kjer sedi Badjura, ob njem pa stojita lesena križa, ki sta nekoč 
varovala vhod v jamo. Podobna pričevanja je zabeležil Valvasor v 
sosednjem Dobrepolju, kjer so potekale procesije k trem jamam, iz 
katerih so prihajale nevihte. Podobni procesi so se odvijali konec 
osemnajstega stoletja v Rodiku na Krasu, kjer so romali k jezeru 
Čuk, v katerem je prebival lintvern »kačon«. K Lintvernovi jami so po 
pričevanjih romali vsaj še do začetka druge svetovne vojne. Jama je 
kot naravna in kulturna znamenitost pogosto omenjena v časopi-
snih, ki so izhajali v prvi polovici dvajsetega stoletja. Po izročilu in 
pisnih virih sodeč, naj bi v okolici Okamenelih svatov nekoč pustošil 
požar, zaradi česar je bilo pobočje gore golo in so bile Bele stene iz 
doline vidne v celoti. Arheološka najdba okrašenega fragmenta ke-
ramike, najdenega v Lintvernovi jami, dokazuje prisotnost ljudi že v 
srednjem veku. V jami so bile najdene tudi kosti jamskega medve-
da, ki si je bivališče v njej našel pred 25.000 leti. Je prav najdba nje-
govih kosti vzbudila domišljijo o zmaju? Mitičnost pokrajine vzbuja 
tudi Kačji hrbec, niz gričevja nad Rakitnico, ki spominja na valovito 
kačo.

Kaj je torej sporočilo zgodb o zmajih? Zgodbe o spopadih mi-
tičnih razsežnosti spadajo med starodavne kozmološke mite o 
večnem obnavljanju harmonije med kaosom in redom. Z njimi so 
prednamci osmišljali svoj obstoj in pojave v okolju in prostoru, v 
katerem so živeli. Na tovrstne predstave so vplivala staroverska in 
kasnejša krščanska verovanja. V Svetem pismu Stare zaveze naj-
demo zgodbo o zmaju v podobi krilatega bitja – hudiča, proti ka-
teremu se bori nadangel Mihael. Izročilo je močno vplivalo tudi na 
slovensko ljudsko izročilo o zmajih. Ribniška različica je izjemna, 
saj se v zgodbi srečamo z dvema zmajema. Eden je prebival v jami, 
drugi pa na vrhu Velike gore. V dolini je prišlo do njunega spopa-
da. Zgodba spominja na baltsko-slovanski mit, ki govori o konfliktu 
med nebesnim bogom groma in nevihte Perunom, ki ima bivališče 
na drevesu ali gorskem vrhu, in nasprotnikom Velesom, ki v podobi 
medveda, kače ali zmaja živi na zemlji ali pod njo. Vzrok njunega 
dvoboja je Velesova kraja živine ali žene Gromovnika – boginje 
vode in zemlje Mokoš. Perunovi zmagi sledijo dež in poplave. Na 
njeno ime spominja ime vasi Makoše, ki leži na robu Dolenjeva-
škega polja. V pisnih virih je omenjena tudi kot Makoš ali Makoša. 
Vas naj bi zgradil pastir, ki je tam našel izvir. Zgodbo med dobrim 
in slabim junakom najdemo tudi v grški legendi o Sv. Juriju, vitezu, 
ki je rešil kraljevo hčer pred strašnim zmajem, ki je ustrahoval vso 
deželo. Najbrž najbolj znana podoba svetnika pri nas, je glavna ol-
tarna slika iz ortneške grajske cerkve sv. Jurija. Ta je razstavljena v 
Narodni galeriji. Zanimivo je, da je avtor slike Hans Georg Geigerfe-
ld, Jurijev boj z zmajem postavil in upodobil v sam prostor Ribniške 
doline.

Verovanja v zmaje so oddaljeni spomini na čase, ko je o usodi te 
doline odločalo nadnaravno. Mnogi zgodovinsko pomembni kraji 
se ponašajo z zgodbami o zmajih in junakih, ki se borijo proti njim. 
Upodabljajo jih v grbih, pustnih šegah, obrtništvu. Ribniška dolina 
je pokrajina s pestrim izročilom o zmajih, ki čaka, da ga predstavi-
mo svetu.

Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Lintvernova jama (Rudolf Badjura, 1953)

Materinski dan

Mlada, rosno mlada deklica sem še takrat bila,
kakor mnoge druge, tudi jaz sem sanjala.
Ah, ko odrastem, se bom poročila, dobrega moža, majhno
hišico in dva otroka bom dobila.
Treba res ni bilo prav dolgo mi čakati, mlada sem se zaljubila,
poročila in postala mati.
Ena želja pa se mi je skoraj potrojila, namesto dveh otrok
se s petimi je hiša napolnila.
Res materialno nismo ravno blesteli, včasih je šlo nam
na tesno, vendar smo radi se imeli.
In kot bi mignil otroci so odrasli, od doma so odšli,
a vendar radi in pogosto vračajo se vsi.
Nama z možem pa pri srcu je toplo, ko vidiva, kako naprej
živijo, vsak za svoj dom in drug za drugega skrbijo.
Saj denar ni tisto, kar nas osrečuje, le ljubezen, toplina,
sočutje dom napolnjuje.
Ker vsak otrok potrebuje varno zavetje, dom, kjer se
dobro počuti in ve, da sprejet je.
In nič lepšega ni, ko v hiši zberemo se vsi, čeprav je kot
v panju, takrat dom naš zaživi.

Danes s srebrom v laseh, sva ata in mama z Brega,
tako nama pravijo vnuki, da ne bo zadrega.
Ah, kako hitro obrne se to naše življenje, je večkrat
Težko, a vendar živeti je veselje.
Ni je večje sreče, kot je ta, da si mati,
obuditi novo življenje in mu vsebino dati.

Danica Cvar



28 REŠETO MAREC 2021v r t e c  i n  š o l a

Skupaj zmoremo več
V Vrtcu Ribnica smo v marcu 2021 začeli s krajšim progra-

mom, ki je namenjen otrokom, ki do sedaj še niso bili vklju-
čeni v vrtec, septembra pa bodo prvič stopili v šolske klopi. 

S tem programom smo želeli začeti že prejšnja leta, vendar se 
na naš razpis ni javilo dovolj zainteresiranih staršev, ki bi želeli 
vključiti otroka v ta program. V letošnjem šolskem letu smo se 
povezali s Centrom za socialno delo in gospa Lea Rus je z oseb-
nim pristopom povabila romske otroke. S svojo zavzetostjo je 
pridobila dovolj otrok, da smo se lahko prijavili na razpis MIZŠ, 
ki ta program financira.

Skupaj z gospo Leo smo se predstavniki vrtca pred vstopom 
otrok v vrtec odpravili v romsko naselje, kjer smo spoznali otro-
ke. Že takoj sem lahko opazila njihovo veselje in radoživost. Prvi 
dan njihovega obiska vrtca je bil za vse otroke in tudi za nas zelo 
poseben. Otroci so prišli nasmejani in ponosni. S svojo radove-
dnostjo in zadovoljstvom so se nam takoj prikupili. In tudi otroci 
so svoje vzgojiteljice in vse nas ostale takoj sprejeli. Pokazali so 

svoje veselje ob prihodu k nam in prepričana sem, da se bodo 
pri nas zelo dobro počutili, v teh mesecih, ki jih še ločijo do vsto-
pa v šolo, pa pridobili sposobnosti, ki jim bodo omogočale lažji 
prehod v šolske klopi. 

Bernarda Osojnik, univ. dipl. psihologinja, 
svetovalna delavka v Vrtcu Ribnica

To smo mi – Metuljčki

Tako se je imenoval sklop dejavnosti, ki smo jih izvaja-
li v naši skupini, ko je naša igralnica ponovno zaživela. V 
njej sta donela otroški smeh in jok, kajti ponovna ločitev 
od staršev je bila pri nekaterih stresna. Vendar pa so se te 
solze žalosti kmalu spremenile v smeh in veselje.

Naš vsakdan je zelo razgiban in odvisen od razpoloženja 
otrok, zato je bila prve tedne prihoda v vrtec za naju s Špelo 
prioriteta dobro počutje otrok. Tako smo veliko časa namenili 
»crkljanju« ter izvajanju bibarij in prstnih iger. Bibarije in prstne 
igre otroku predstavljajo ugodje, hkrati pa mu ponujajo varnost. 
So igre, ki so v prvem starostnem obdobju pogosto uporablje-
ne v vseh priložnostih (dnevna rutina, dejavnosti). Ker so najini 
malčki v tem času postali večji, so začeli vse bolj raziskovati svet 
okoli sebe in razvijati svoje spretnosti. Otroke sva s pomočjo 
opazovanja začeli navajati na samostojnost tisti trenutek, ko sva 
opazili, da nekaj počne sam. Nekateri so postali hitreje samo-
stojni, nekateri pa so bili bolj plašni in so potrebovali dodatno 
spodbudo. Njihova samostojnost se pozna pri obrokih, kjer ne 
potrebujejo več najine pomoči, pri razumevanju krajših in eno-
stavnih navodil (sezuvanje copat, pospravljanje dud in ninik 
itd.) ter pri navajanju na vrvico, ki smo jo poimenovali »Biba«. Z 
njo postajamo vedno bolj mobilni in začenjamo raziskovati oko-
lico vrtca. Za zdaj našo hojo urimo po vrtčevskem parkirišču in 
z zanimanjem opazujemo okoliško dogajanje. Našo pozornost 
najbolj pritegnejo vlak ter mimoidoči avtomobili in tovornjaki. 
Kasneje sva načrtovali dejavnosti, prek katerih sva spodbuja-
li njihovo učenje. Postopoma smo uvedli jutranje srečanje na 
blazini, kjer se po zajtrku vsi zberemo na blazini. Namen tega 
je, da otrok izraža povezanost z drugimi, se počuti sprejetega v 
skupini in ugotavlja, kdo manjka in kdo je prisoten. Lutka ježek 
Špik vsem zaželi dober dan z dotikom in je za otroke odličen 
motivator ob različnih priložnostih čez dan. Lutka je pri otrocih 
zelo pomembna, ima posebno magično moč in energijo, ki jo 

premore le ona. Lutka v skupini prispeva k dobremu vzdušju, 
spodbujanju komunikacije in ustvarjalnosti na sproščen in pri-
jeten način. Otroci po lutki veliko posegajo med prosto igro, ne-
kateri se z njo tolažijo, spet drugi posnemajo naju, vsem pa je 
lutka prijatelj, ki ga tolaži ali osrečuje, ko to potrebuje.

Zapisala: Maja Turk, dipl. vzg.
Foto: Špela Blatnik, dipl. vzg. 

trženje oglasnega prostora
041 536 889
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Tudi na daljavo smo lahko zlati, srebrni …
Program Ekošola je šola za življenje je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, 

namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojno-
-izobraževalni program. 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otro-
ci, učenci in dijaki v prihodnosti vplivali in sprejemali pomemb-
ne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v 
programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega 
razvoja, vplivajo na obnašanje odraslih in spreminjajo njihove 
vzorce ravnanja.  

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih 
spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in uči-
teljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, upo-
rabijo v vsakdanjem življenju, v šoli in zunaj nje.

 Eden izmed vsakoletnih projektov Ekošole je Ekokviz za sre-
dnje šole. S tem projektom želijo dijakom, profesorjem in staršem 
predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti 
možne vzroke ter spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k so-
delovanju pri reševanju okoljskih problemov. Letošnji temi sta bili 
energija in ogljični odtis ter krožno gospodarstvo.

S pojmom energija označujemo različne vire in pojmovanja. 
Ko se fizično izčrpamo, nam zmanjka energije – takrat porabi-
mo predvsem sladkor, ko se začenjajo hladnejši jesenski dnevi, 
se z veseljem pogrejemo ob toplem kaminu, prižgemo centralno 
ogrevanje ali pa si privoščimo skodelico najljubšega čaja. Ener-
gijo izrabljamo in pretvarjamo v nam priročne oblike. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti na trajnostno energijo, ki nas bo obdajala 
brez hujših posledic za kakovost bivanja v našem okolju. Dijaki 
so ugotovili, da zgodovina električnih avtomobilov sega v leto 
1835, ko se je oblikoval prvi električni avtomobil. 60 let pozneje 
pa je dirkač Camille Jenatzy z električnim avtomobilom postavil 
pomemben rekord: prebil je mejo 100 km/h. Dijaki tekmovalci so 
izračunavali ogljični odtis in spoznavali obnovljive vire energije. 
Ugotavljali so, da je krožno gospodarstvo vključujoča ideja, ki te-
melji na ključnih vidikih trajnosti. Trajnost se začne že ob rojstvu, 
ta pristop se imenuje od zibelke do groba. Biomimetika ali bio-
mimikrija je pristop učenja iz narave za iskanje rešitev, ki bodo 
ustrezale našim potrebam in izzivom; narava je okrog nas in nas 

navdihuje, da se učimo iz njenih vzorcev in strategij. Osvojili so 
mnoge izraze in pojmovanja, kar se je pokazalo tudi na držav-
nem tekmovanju iz EKOKVIZA. Letos je tako šolsko kot državno 
tekmovanje potekalo prek spleta. Na državno tekmovanje so se 
uvrstili najboljši trije dijaki iz posamezne kategorije oziroma pro-
grama, skupno 9 dijakov naše šole. Dosegli so izjemne rezultate. 
Zlato priznanje je v kategoriji gimnazij osvojila Ela Maxine Košir 
iz 3. a, srebrno sta osvojili Ajda Mihelič iz 3. b in Vita Bojc iz 4. 
a. V kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja sta srebrna 
Anže Oražem in Tilen Brunec, oba dijaka 3. letnika strojništva. V 
kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja pa sta bronasto 
priznanji osvojili dijakinji programa prodajalec Neža Kovačič in 
Anja Resman.

Narava nam v vsakem letnem času pričara čudovite barve, 
razglede, ponuja nam prostor za bivanje, rekreacijo, uživanje v 
prostem času ... Pomembno se je zavedati, da kar dajemo, to ža-
njemo. Tudi naravi in naši bližnji okolici. Ta nam vrača v izobilju 
plodov, na drugi strani pa vpije in kriči po spremembi našega od-
nosa. Vsaka sprememba se začne pri posamezniku, vpliva pa na 
celotno družbo.

Mentorici: Karin Kočevar, Nina Recek GSŠK
Foto: GSŠK
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Končno glasba v učilnicah
Skoraj pol leta je minilo, da so melodije izpod prstov na-

ših učenk in učencev ponovno zaživele v učilnicah Glasbe-
ne šole Ribnica. To šolsko leto je leto strpnosti, potrpljenja 
in razumevanja vseh, ki smo bili kakorkoli udeleženi v pro-
cesu šolanja. 

Posebna zahvala gre učencem in profesorjem, ki so se trudili, 
da je pouk na daljavo potekal brez večjih težav. Ne gre pa pozabiti 
staršev, ki so v tem času dajali podporo svojim otrokom, da so se 
lažje in hitreje spopadali z vsemi raznovrstnimi situacijami, ki jih 
je čas pouka na daljavo prinesel.

Pouk na daljavo lahko hitro pripelje do monotonosti v peda-
goškem procesu in tako povzroči padec motiviranosti za delo, 
kar posledično lahko privede tudi do izpisa. Na tem mestu je po-
membno izpostaviti, da smo v vsem tem času imeli le en izpis, kar 
je lep dokaz, kako se je ves kolektiv trudil in bil inovativen pri iz-
vajanju pouka, da so učenci ohranjali dovolj visoko željo po muzi-
ciranju in spoznavanju glasbe. Prav tako smo v začetku decembra 
začeli izvajali »on-line« nastope in s tem tudi razbili enoličnost 
»samo« izvajanja pouka. S ponosom lahko povem, da je Glas-
bena šola Ribnica ponovno oživila dislocirani oddelek v Loškem 
Potoku. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo 
dosegli dogovor, da se bo vsako leto povečevalo število učen-
cev (pet učencev na leto) na Glasbeni šoli Ribnica, izključno za 
dislocirani oddelek v Loškem Potoku. Pet učencev je minimum za 
poučevanje Nauka o glasbi na dislocirani enoti. Prav to je bil eden 
izmed ključnih trenutkov, da je oddelek v Loškem Potoku v osnovi 
skozi leta ugašal in na koncu praktično zamrl. Tako bo Glasbena 
šola Ribnica v obdobju šestih let povečala število učencev iz 313 
na 343. Zahvaljujem se županu Ribnice Samu Pogorelcu, županu 
Loškega Potoka Ivanu Benčini, županu Sodražice Blažu Milavcu 
in županu Velikih Lašč Tadeju Malovrhu za pisma podpore temu 
projektu. Zahvaljujem se tudi podpredsedniku Državnega zbora 
Republike Slovenije Jožetu Tanku, ki je prav tako veliko prispeval, 
da se je projekt oživitve dislociranega oddelka Glasbene šole Rib-
nica v Loškem Potoku pozitivno zaključil. S tem je otrokom iz Lo-
škega Potoka omogočena dejavnost, ki bo obogatila njihov razvoj 
in s časom tudi prireditve v kraju. Loški Potok je že tako znan po 
dobrih glasbenikih in pevcih, mi smo dodali samo še en kamen-
ček k temu mozaiku. 

Ob prevzemu funkcije ravnatelja je bila ena izmed mojih prio-
ritet, da imajo učenci in profesorji čim boljše pogoje za delo, saj 
je to eden izmed ključnih temeljev za kakovostno izvajanje pou-
ka in doseganje optimalnega razvoja naših učencev. Na začetku 
novembra smo se odločili, da so prostori v Rokodelskem centru 
Ribnica, ki jih je imela Glasbena šola Ribnica v najemu, enostavno 
neprimerni in premajhni za kakovostno izvajanje pouka tolkal in 
simfoničnega orkestra. Ob izdatni finančni pomoči Občine Ribni-
ca smo prenovili in preuredili prostor v Mercator centru Ribnica 
in tako je iz njega nastala svetla, sodobna in predvsem primerna 
učilnica za pouk tolkal in vseh naših orkestrov. Iskrena zahvala ve-
lja Občini Ribnica za finančno podporo in razumevanje, da učenci 
in profesorji potrebujejo primerne prostore za svoje delo.

Tudi dislocirani oddelek v Velikih Laščah je v februarju doži-
vel prenovo, in sicer smo prebelili celotno šolo, delno zamenjali 
razsvetljavo in osvežili dvorano. Tako so se učenke in učenci ter 
profesorji po dolgem času pouka na daljavo vrnili v lepo urejeno 
šolo. 

Prostor v Mercatorju pred obnovo

Prostor v Mercatorju po obnovi

Glasbena šola Ribnica se je med poukom na daljavo, kot tudi 
večina ostalih šol, znašla v situaciji, ko je bila opremljenost šole 
z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) – v najbolj-
šem primeru – slaba. Tako smo v času pouka na daljavo vse 
naše učilnice opremili z novimi računalniki in je sedaj vsem 
profesorjem omogočeno, da v primeru karantene ali izolacije 
učenca lahko izvajajo tudi pouk na daljavo. V želji, da smo čim 
bolje opremljeni z IKT, se je šola prijavila na evropski projekt 
React-EU – IKT za VIZ, ki je potekal v organizaciji Arnesa po po-
oblastilu MIZŠ. S prejetimi nepovratnimi sredstvi bomo nakupili 
prenosne računalnike (večina profesorjev je ob tem zaprtju šol 
poučevala na svojih lastnih računalnikih), če bo ponovno prišlo 
do izvajanja pouka na daljavo. Do konca šolskega leta je naša 
želja, da v celoti posodobimo IKT. Nakupili smo tudi vrsto novih 
instrumentov: pet ksilofonov, štiri violine, violo, dve harmoniki. 
Pomembno nam je, da imajo naši učenci in profesorji kakovo-
stna glasbila tako v učilnicah za izvajanje pouka kot tudi tista, ki 
si jih izposodijo. Prav tako smo dvorano v Glasbeni šoli Ribnica 
opremili z vrhunskimi mikrofoni in kamero. S tem smo si odprli 
možnost snemanja nastopov in v tem negotovem času v živo 
izpeljanih koncertov, ki bodo predvajani prek socialnih omrežij.

 Ob koncu meseca maja potekajo na Glasbeni šoli Ribnica 
sprejemni preizkusi za vpis novih učencev, zato vse zainteresi-
rane vabim, da obiščete spletno stran šole in pobliže spoznate 
instrumente, ki jih poučujemo na naši šoli.    

Iskreno se zahvaljujem kolektivu Glasbene šole Ribnica za 
predano in srčno delo.

Franc Malavašič, ravnatelj
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Pohodne palice – zakaj, kakšne in koristni nasveti

Z leti so se palice spreminjale, še posebej v zadnjih desetle-
tjih, ko doživljamo pravi tehnološki pospešek. Koristne nasvete 
o palicah je z nami delil Aljaž Anderle, alpinist in gorski vodnik, 
ki je opravil obsežen test različnih planinskih oziroma pohodnih 
palic.

Komu bi najbolj priporočili palice in kakšne so koristi nji-
hove uporabe?

Glavna funkcija je dvojna: pomoč pri ravnotežju, predvsem 
na nerodnem terenu, druga funkcija pa je bolj zdravstveno na-
ravnana – pomagajo pri razbremenitvi naših sklepov (kolena, 
boki), tako pri hoji navzgor, še posebej pa pri hoji navzdol ozi-
roma pri sestopu. Ljudje, ki imajo na primer težave z obrabo 
kolenskih sklepov ali ki si želijo tovrstne težave prihraniti in se 
veliko gibajo v hribih, pogosto prav iz teh razlogov posegajo 
po palicah. Palice pri hoji navzdol odnesejo kar 30 odstotkov 
planinčeve telesne teže oziroma njegove obremenitve. Bolj kot 
smo obremenjeni in težji kot je nahrbtnik na naših ramenih ter 
strmejša in trša kot je pot, bolj moramo amortizirati naše sklepe 
– in prav palice so nam lahko pri tem v veliko pomoč.

Razvoj nastavljivih sega v sedemdeseta in osemdeseta 
leta. Kakšne so sodobne pohodne palice?

Na prvi pogled so enake, razlikujejo se v podrobnostih. Pred-
vsem naprej sta šla razvoj ergonomije, materialov in tudi način 
spajanja/zlaganja teleskopskih delov v palice. Palice so mnogo 
lažje, nudijo večjo funkcionalnost v smislu zlaganja in spravlja-
nja v nahrbtnik, predvsem pa so na voljo v številnih izvedbah, 
tako da lahko vsak najde tiste, ki so najprimernejše zanj in za 
njegov način uporabe.

Pri palicah je kar nekaj pomembnih delov, med njimi je 
tudi ročaj. Kakšen material ročaja priporočate? 

Pluta je najprijaznejši material za uporabo, je pa malo manj 
zdržljiv, kot na primer gumirani ali penasti ročaji. Sam palice 
uporabljam predvsem pozimi pri turni smuki, poleti pa obča-
sno – odvisno od ture. Imam palice s penastim, podaljšanim 
ročajem, ki omogočajo preprijemanje po palicah nižje na str-
mih pobočjih. Njihova dobra lastnost je, da so izredno lahke in 
dobro izolirajo mraz (podobno kot pluta); slaba stran pa je, da 
se hitreje obrabijo kot pluta in so po nekaj sezonah intenzivne 
uporabe že godne za zamenjavo.

Palice so lahko iz različnih materialov, veliko je odvisno, 
za katero aktivnost jih bomo uporabljali. Kateri material je 
najbolj priporočljiv?

Karbon je izredno priljubljen za izdelavo raznih rekvizitov in 
palice niso izjema, ker je izjemno prožen in trden, hkrati pa 
lahek in odlično prenaša tresljaje. Za svojo težo ponuja veliko 
moč. Slaba lastnost je, da je drag in ekološko ni najbolj zelen, 
ker se ga ne da reciklirati. Večina uporablja palice iz aluminija, je 
izjemno trden material in razmeroma še vedno zelo lahek. Zago-

Palice so kot pripomoček pri premikanju ljudje uporabljali od davnih časov. Ko so začeli lovci in raziskovalci hoditi v 
gore, so jim bile palice tudi pripomoček za vzpenjanje in varnost pri obiskovanju gora. 

tavljajo izjemno dobro razmerje med težo, zdržljivostjo in ceno. 
Karbon prenese večje obremenitve, dokler ne presežeš njego-
vega elastičnostnega koeficienta. Je torej zelo prožen in izjemno 
trden (trdnejši kot aluminij), toda ko presežemo ta prag, poči 
brez opozorila in ni poti nazaj. Aluminij pa se najprej upogne, 
zvije (zvito palico se da pogosto še naravnati), šele nato morda 
poči. Dokler palice prenašajo obremenitve na način, kot so za-
snovane, to je navpično navzdol, je karbon bistveno močnejši in 
seveda lažji. Zato jih veliko uporabljajo gorski tekači, tekači na 
smučeh in vsi, ki se hitro premikajo v gorah ter sta jim teža in 
trdnost opreme zelo pomembni.

Pohodne palice so nastavljive po višini in dobro je, da se 
zložijo na čim manjše dele. Kateri sistem zatesnitve pripo-
ročate: na flip lock ali na vijačenje?

Na kratko – boljši je novejši, zunanji zatesnitveni element, ki 
se različno imenuje, od flip lock do quick lock itd. Gre za eks-
centrično zaporo, podobno objemki na cevi sedeža pri kolesu, 
ki jo lahko z eno roko odpremo in zapremo/dvigamo sedež gor 
in dol. V pomanjšani različici je torej na palici. Zelo enostaven 
sistem za uporabo. Ni potrebnega nobenega vijačenja. Pozimi, 
ko imamo na rokah rokavice, je mnogo bolj praktičen in prijazen 
za uporabo. Klasične notranje elemente, ki jih je bilo treba vija-
čiti, proizvajalci še vedno delajo, ker imajo določene prednosti. 
Predvsem je manjši profil palice in palice prenesejo večjo obre-
menitev ter tako pozneje povzročijo, da se palica posede, kar se 
začne kazati pri obremenitvah nad sto kilogramov. 

Na kolikšno višino jih nastavimo pri vzponu in na koli-
kšno pri sestopu?

Izhodišče je tako kot pri smučarskih palicah: palice držimo v 
pravokotnem položaju komolca, če je zgornji del roke navpičen. 
Za povprečno visokega moškega, na primer 185 centimetrov, 
naj bodo palice dolge približno 135 centimetrov. Po potrebi 
se bomo prilagodili terenu. Strmejši kot je teren, krajšo palico 
bomo potrebovali, da rok ne dvigamo preveč navkreber. Pri se-
stopu pa nasprotno; nekoliko jih bomo podaljšali, da nam bodo 
omogočale dejanski stik s podlago tudi ob strmi hoji navzdol. 

Če strnemo: na kaj vse moramo paziti, ko se odločamo za 
nakup pohodnih palic?

Najprej se je treba vprašati, za kaj in koliko jih bomo upora-
bljali, kam jih bomo nosili in koliko smo pripravljeni zanje pla-
čati. Paziti moramo na pravi razpon dolžine oziroma višine pa-
lice. Če smo zelo visokorasli, bomo morali poiskati palice, ki se 
raztegnejo na vsaj 145 centimetrov ali več. Če bomo imeli samo 
en par, bomo zagotovo želeli bolj robustne, sploh če jih bomo 
uporabljali tudi pozimi. Iz moje prakse: imam samo ene, zelo 
robustne, uporabljam jih predvsem pozimi; če je to potrebno, jih 
vzamem s seboj tudi poleti. Šele pred kratkim sem si za plezalne 
ture omislil tudi karbonske, ki se zložijo čisto na kratko.
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Ne pozabimo na udobje ročaja in na to, da so paščki dovolj 
široki. Vredno je pogledati, kaj vse dobimo ob nakupu v tistem 
malem paketu – je to le par palic brez dodatkov ali pa ob tem 
dobimo še nekaj funkcionalnih ali celo rezervnih delov (krpljice, 
zamenljive konice ipd.). Poleti je namreč priporočljivo dati na 
palice krpljice z manjšim premerom, da se ne zatikajo v travo, 
ruševje, ali pa krpljice celo odstranimo.

Naj vam vsi nasveti koristijo pri uporabi in pred tem pri naku-
pu palic. Če imate kakšno vprašanje za naslednje številke Re-
šeta glede opreme, hribov, hoje v gore, pa mi lahko pišete na 
mihelic.zdenka@gmail.com. Želim vam čim več lepih trenutkov 
v hribih, pazite nase, na druge in na naravo. Srečno in varen 
korak na vseh vaših poteh ter 'mejte se radi!

Zdenka Mihelič

Je april vremensko res 
najbolj muhast mesec v 
letu?

Pomlad je za marsikoga najlepši čas v letu, toda z vre-
menskega vidika običajno tudi najbolj nepredvidljiv. Vreme 
se pogosto spreminja iz ure v uro, značilne so tudi hitre 
temperaturne spremembe, ko imamo lahko v enem samem 
dnevu tudi več letnih časov. Med meseci je pregovorno še 
posebej spremenljiv oziroma muhast april. Pa je res tako?

Prva misel v mesecu aprilu sta zagoto-
vo dež in dežnik, vendar april v nasprotju 
z ljudskim izročilom in s splošnim prepri-
čanjem spada med manj namočene me-
sece. Na Ribniškem več padavin kot aprila 
izmerimo v poletnih in jesenskih mese-
cih, ko so tudi temperature višje in lahko 
zrak sprejme več vodne pare, posledično 
so lahko vremenski procesi intenzivnejši. 
Kljub dokaj majhni količini padavin pa so 
te aprila razmeroma pogoste, saj le maja 
in junija dežuje pogosteje, najmanj pada-
vinskih dni pa imamo februarja.

Vtis spremenljivega vremena dajejo za 
april značilne plohe in nevihte. Njihova 
sezona se običajno začenja prav v tem 
mesecu. Čeprav moč sončnih žarkov v 
začetku aprila hitro narašča in je pri tleh 
vse topleje, se zrak v višinah po mrzli zimi 
ogreva z zakasnitvijo. Ob veliki tempera-
turni razliki med nižjimi in višjimi legami 
postane ozračje nestabilno. Takrat se to-
plejši zrak pri tleh začne dvigati v hladnej-
še višine. Ko doseže višino kondenzacije, 
nastane oblak, iz katerega se izločijo pa-

davine, tako imenovane plohe, ki so zelo 
krajevnega značaja.

Proces je poznan kot konvekcija in 
označuje navpično gibanje zraka, ki je še 
posebej izrazito spomladi in v prvi polo-
vici poletja, ko so višje plasti ozračja še 
vedno hladne. Hitreje kot se temperatura 
znižuje z višino, bolj je ozračje nestabilno 
in burnejše vremensko dogajanje lahko 
pričakujemo. V primeru, da temperatura 
z višino le počasi pada ali se celo zvišuje, 
pa govorimo o stabilnem ozračju in takrat 
ploh ne bo.

Ob plohah se ozračje običajno močno 
ohladi. Zapiha hladen veter, ki lahko mejo 
sneženja za krajši čas spusti vse do nižin. 
Tako aprila ni nič nenavadnega, če imamo 
v enem samem dnevu tudi več vrst pada-
vin, od dežja, sodre, toče, babjega pšena 
do snega. Prav zaradi velike spremenljivo-
sti vremena je pomlad po nižinah najbolj 
vetroven čas v letu. Poglejmo si običajen 
dnevni cikel vetra ob sončnem pomla-
dnem dnevu.

Zjutraj je veter pri tleh šibak ali pa sploh 

ne piha. Ko dopoldne temperatura nara-
šča, se viša tudi hitrost vetra. Čez dan se 
namreč začne ogreti zrak pri tleh dvigati 
in dvigajoči zrak se začne mešati s splo-
šnim vetrom, ki piha v višjih plasteh ozra-
čja. To ima za posledico, da se zmeren do 
močan veter spusti vse do tal. Ker je za to 
potreben čas, so najbolj vetrovne popol-
danske ure. Proti večeru, ko sonce zahaja, 
se zrak pri tleh ohlaja, s tem pa se prekine 
tudi mešanje med višjimi in nižjimi plast-
mi ozračja, zato se veter zvečer običajno 
umiri.

April je brez dvoma muhast mesec, kljub 
temu pa bi težko rekli, da je muhasto vre-
me značilno samo zanj. Podobno spre-
menljivost namreč najdemo tudi v nekate-
rih drugih mesecih. Znani so primeri, ko je 
snežilo v maju ali celo juniju. Najpoznejše 
sneženje v krajih pod 500 metrov nadmor-
ske višine je Agencija RS za okolje zabe-
ležila 10. junija 1974 v naselju Nomenj v 
Bohinjski kotlini. V Ribniški dolini smo naj-
poznejše sneženje imeli 30. maja 2006. 

Rok Nosan
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Med cepljenjem in odločitvami v Bruslju

Razumevanje demokracije

V Evropskem parlamentu smo 
na začetku marca skupaj s kole-
gi in kolegicami podprli nov pro-
gram Evropske unije za zdravje za 
obdobje 2021–2027. Namen pro-
grama, ki je vreden 5,1 milijarde 
evrov, je izboljšati zdravstvene sis-
teme in jih bolje pripraviti na večje 
čezmejne nevarnosti za zdravje, 

predvsem v okviru dostopa do cenovno ugodnih zdravil in medicin-
skih pripomočkov. Unija se bo tako v prihodnje lažje spoprijemala s 
pandemijami in dolgoročnimi izzivi, kot so staranje prebivalstva in 
neenakosti v dostopu do zdravstvene oskrbe. Program bo podprl 
tudi ukrepe na področju e-zdravja in oblikovanje evropskega zdra-
vstvenega podatkovnega prostora. Spodbujal bo duševno zdravje 
in dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva, vključno z do-
stopom do spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, ter 
podprl program za boj proti raku. Na zadnjem plenarnem zaseda-
nju pa smo sprejeli tudi nov program InvestEU za strateške in ino-
vativne naložbe. Cilj InvestEU, ki ima zagotovljenih 26 milijard evrov 
jamstev v proračunu Evropske unije, je aktivacija za 400 milijard 
evrov javnih in zasebnih naložb po vsej Evropski uniji. Program je 
del Junckerjevega naložbenega načrta, ki se je imenoval Evropski 

sklad za strateške naložbe. Z novim programom bo tako vzposta-
vljeno evropsko jamstvo, ki bo naložbenim partnerjem omogočilo 
večja tveganja in podporo več projektom. Glavni naložbeni partner 
bo še vedno Evropska investicijska banka, neposreden dostop do 
jamstva Evropske unije pa bodo imele tudi banke v državah čla-
nicah, ki spodbujajo projekte, in mednarodne finančne institucije.
Medtem se cepljenje zoper covid-19 povsod po Evropski uniji na-
daljuje. Slovenija je doslej prejela že več kot 290 tisoč odmerkov 
cepiva, medtem ko je zgolj za mesec april napovedano, da bomo 
prejeli več kot 333 tisoč odmerkov cepiva. Skupno to pomeni, da 
bomo do konca aprila imeli v Sloveniji na razpolago več kot 600 
tisoč odmerkov cepiva. To je tudi dokaz, da je bilo skupno naročilo 
cepiva v sklopu Evropske unije, za katerega se je odločila Evropska 
komisija, uspeh predvsem za manjše države, kot je Slovenija. A le 
količine cepiva brez ljudi, ki bi se bili pripravljeni cepiti, ne bodo 
zaustavile virusa. Razumem nekatere pomisleke glede cepljenja, še 
posebej v luči nekaterih zapletov v drugih državah s cepivom Astra-
Zenece. Vsak bi moral imeti svobodno izbiro, s katerim cepivom se 
želi cepiti. Najpomembnejše pa je, da se cepimo, saj bomo le tako 
premagali to največjo zdravstveno krizo v zadnjih 100 letih in se 
vrnili nazaj v normalnost. Dobro bi bilo, da bi nova spoznanja in 
dobre rešitve iz časa krize vključili v načrte za prihodnost.

Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

Politični funkcionarji opravlja-
mo funkcije, na katere so nas 
izvolili državljani ali občani, pro-
fesionalno (poslanci, ministri, 
župani) ali neprofesionalno (ob-
činski svetniki). Delo poslancev ali 
občinskih svetnikov je javno, naša 
stališča, izjave, komentarji, pobu-

de, predlogi so zabeleženi v magnetogramih sej organov, javnost 
pa naše delo lahko spremlja tudi po medijih. Poslance neposredno, 
delo občinskih svetnikov pa bolj posredno in je po navadi še obde-
lano s komentarji medijev. Sedanji ribniški župan Samo Pogorelc 
je v času, ko je bil občinski svetnik, vneto zagovarjal neposredne 
prenose občinskih sej. Ne vem, kaj se je po občinskih volitvah zgo-
dilo, a neposrednih prenosov občinskih sej po več kot dveh letih 
njegovega mandata še kar ni.

Ena od značilnosti prejšnjega mandata so bila tudi stalna nabi-
janja nekaterih tedanjih svetnikov (npr. Sama Pogorelca, Luke Ilca), 
kako Občina Ribnica in župan delata narobe in slabo, kako se ne 
zna počrpati denarja, ki naj bi ležal na tleh, le pobrati bi ga bilo 
treba, kako ni urejeno to in ono, itd. Ko sedaj, po več kot dveh letih, 
spomnimo župana in njegovo politično ekipo iz LSP-ja na njegova 
ravnanja v prejšnjem mandatu, na njegove zahteve, ki jih je nekoč 
sam postavljal, ali na obljube, ki jih je prostovoljno delil, nastane 
cel halo. Kar naenkrat taisti, ki se nekoč niso šparali in so šli celo 
tako daleč, da so več kot pol leta blokirali sprejem občinskega pro-
računa, sedaj ne prenesejo nikakršne ugotovitve ali kritike ali dru-
gačnega pogleda na občinske zadeve. Sploh pa je problem, če jih 
spomniš, kaj so nekoč zastopali. Volitve so zato, da ljudje na demo-
kratičen način izberejo svojo oblast. A to ne pomeni, da tisti, ki niso 
dobili večine, ne smejo misliti ali na kaj opozarjati. Opozicija je prav 
zato, da opozarja in nadzira (državno ali lokalno) oblast. Enoumje 

pa je zaželeno samo v enopartijskih sistemih, ki imajo značaj dikta-
ture. Ne glede na to, kaj misli župan Samo Pogorelc ali njegova na 
sejah več ali manj tiha lista, bom povedal svoje mnenje in se ga po-
trudil tudi javno predstaviti. Zakaj bi bil na primer tiho, če se ne stri-
njam z zasnovo in vsebino županovega »medgeneracijskega cen-
tra« (Ideala) ali kakšnega drugega projekta. Slabo bi se počutil, če 
tega ne bi storil. Upam, da to razumejo tudi občinska oblast in njeni 
podporniki, ki se opredeljujejo do lokalnih zadev. Pričakovanjem ali 
raznovrstnim pritiskom nekaterih trenutnih lokalnih odločevalcev, 
da ne bi komentiral lokalnih zadev ali sporočal svojih predlogov, ne 
bom podlegel. Seveda pa to ne pomeni, da po svojih močeh ne bi 
sodeloval, seveda v primeru, če bom zaprošen, pri umestitvi pro-
jektov v nacionalne oziroma državne sheme financiranja. Še vsakič, 
ko se je sedanji župan obrnil name za pomoč, sem se vključil in mu 
pomagal, tako bo tudi v prihodnje. A kljub temu sem prepričan, da 
na to lokacijo ne sodi ceneni hostel z nedoločenim številom postelj, 
ki bo najbrž postal veliko finančno breme (proračuna) Občine Rib-
nica. Zadnje čase sem zasledil tudi nekaj objav v različnih medijih, 
ki jih je v javnost spravil   dopisnik, ki se pod članke podpisuje z 
mgć ali podobnimi kraticami. Objave so po mojem mnenju napisa-
ne zlonamerno in brez preverjanja navedb. Zadnji tak zapis sem 16. 
marca zasledil v kočevskem E-Utripu, kjer mi v članku »DSO Osilni-
ca: obljuba države še vedno v čakalnici« očita, da se sedaj, ko sem 
v vladni stranki, ne ukvarjam več z domom starejših v Osilnici. A ta 
mgć za svojo medijsko obsodbo ni preveril dejstev ne pri meni, ne 
pri županji Osilnice, ne na resornem ministrstvu in ne v državnem 
zboru. Sporočam njemu in javnosti, da sedaj, ko sem koalicijski po-
slanec, moji napori niso prav nič manjši kot v preteklosti.

 Spodobilo bi se, da bi mgć po preverbi svojih netočnih navedb 
objavil tudi kakšen popravek in opravičilo. 

Jože Tanko  
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Gasilska kronika
Gorenje je proces, ki opravlja koristno delo, če zagori na določenem 

mestu, primer na štedilniku, v centralni peči, industrijskih tehnoloških 
procesih, termoelektrarnah. Če se gorenje razširi zunaj določenega 
gorišča, nastane požar, ki povzroča materialno škodo, ogroža ljudi in 
živali. Leta 1854 je zagorelo v Dolenji vasi. Pogorelo je 48 hiš. Župljani 
takratne župe – občine Dolenja vas – so začeli z zbiranjem denarja za 
nabavo nove batne črpalke, ki jo je poganjalo osem mož. Za hrambo 
gasilskega orodja in opreme je občina zgradila leseni gasilski dom 
na mestu, kjer danes stoji kapelica Sv. Roka. Z gasilskim orodjem in 
opremo so se usposabljali gasilci iz vseh okoliških vasi. Po letu 1860 je 
avstro-ogrsko cesarstvo izdalo ukaz, da se morajo vsa društva vpisati v 
register. Drugi večji požar leta 1871 je najbrž spodbudil prošnjo za vpis v 
register naslednje leto. Ustanovitelji društva so bili: Ignacij Merhar – go-
stilničar, Matija Zbašnik – občinski sluga, Jakob Gnidica – cestar, Janez 
Bojc – posestnik, Janez Merhar – kovač in verjetno še kdo, ki pa ostaja 
neznan. Načelnik društva je bil Ignacij Merhar, ki je takoj poveljeval s 
slovenskimi povelji. V Ljubljani je leta 1880 poveljeval dolenjevaški četi 
v slovenskem jeziku, zato so ga zaprli. Na željo slovenskih gasilcev je 
v letu 1886 izdal Vadbenik za požarne brambe. Povelja so bila v slo-
venščini. Leta 1904 je društvo razvilo in blagoslovilo prvi prapor, ki je 
ohranjen še danes. Dolenjevaški župnik Škulj je pridobil denar za gra-
dnjo nove občinske stavbe. V tej stavbi so dobili gasilci svoj dom, ki ga 
upravljajo še danes. Društvo je sledilo razvoju in potrebam gasilskega 
orodja in opreme glede na požarno ogroženost, zato postaja prostor 
orodišča premajhen. Ob 110-letnici leta 1982 so svečano položili te-
meljni kamen za nov gasilski dom. Z udarniškim delom je bil zgrajen 
leta 1987. Sedemindvajset let staremu vozilu TAM 110 so bili šteti dnevi. 
Glede na požarno ogroženost in za varnost gasilskega sektorja Dolenja 
vas je bilo treba nabaviti novo cisterno za 5.000 litrov vode, vredno več 
kot 20 milijonov tolarjev. Temu je prisluhnil župan Jože Tanko in občin-
ski svetniki so odobrili večinski delež, brez katerega nam ne bi uspelo. 
Zahvala za prispevke velja Ministrstvu za obrambo – Upravi za zaščito 
in reševanje, podjetnikom, krajanom in Slovenski demokratski stranki 
(SDS).  Leta 2022 društvo praznuje 150 let, cisterna pa bo dopolnila 20 
let. Glede na povečanje požarne ogroženosti je prisotna potreba po 
nabavi nove avtocisterne za 5.000 litrov vode. Da bo vozilo shranjeno, 
je potreben prizidek h gasilskemu domu. V sektorju imamo ohranjene-
ga zelo veliko starega orodja in opreme, zato predlagam, da se v sta-
rem orodišču uredi spominska soba Ignacija Merharja. S tem bi izkazali 
priznanje in čast do legende slovenskega gasilstva.

Gasilstvo je tradicija, podedovana od starejše generacije, izboljšana 
in izročena mlajši generaciji. Pomembnost gasilstva je prepoznala tudi 
vlada. Z novim letom je postregla s subvencijo za gasilska društva. Dru-
štvo prve kategorije prejme 2.000 EUR, druge kategorije 3.000 EUR, 
tretje kategorije 4.000 EUR in plačilo zavarovanja za operativno član-
stvo, orodje in opremo.  Z gasilskim pozdravom Ignacija Merharja v 
službi ljudstva NA POMOČ!

           Franc Vidervol

»Kopitarjeva« pe(s)nitev
Ne vem sicer, kako si Vojko Štanfelj predstavlja delo občinskega 

svetnika, a razprave, na katerih lahko član oziroma svetnik pove svoja 
mnenja, so pomemben del tega. V lokalni politiki sem od leta 1994, a ta 
mandat je prvi, na katerem svetniki, razen SDS-ovih, ne razpravljajo. Na 
sejah se dogaja več ali manj samo dvigovanje rok. Kakršnakoli razpra-
va ali drugačno mnenje je, kot je razvidno iz Štanfljeve pesnitve »Mor-
da še najde se lepa beseda kdaj …«, nezaželeno. Še bolj bogokletno 
je sporočanje stališč javnosti v Rešetu ali na Univoxu. V svoji štiridese-
tletni delovni dobi na umnega svetnika gospoda Vojka Štanflja nisem 
naletel, ne, ko sem bil v gospodarstvu, ne, ko sem bil župan, in ne kot 

dolgoletni občinski svetnik. Prav tako mi niso znani njegovi projekti, pa 
sem kot zaposlen na Inlesu ali na Občini ali kot poslanec sodeloval z 
marsikom. Ko pobrskam po svojem spominu, se mi zdi, da je omenjeni 
gospod sodeloval pri razprodaji premoženja Rika v stečaju, pa da se 
je v Ribiško družino Ribnica ponovno včlanil, ko je bil zgrajen ribiški 
dom v Prigorici. Ko se je urejalo papirje, ga ni bilo zraven, pri gradnji 
pa najbrž tudi ne. Tudi o delu parlamenta ve veliko, pa morda vanj 
sploh še ni vstopil. Najbrž ve več kot tisti, ki v njem aktivno delujemo 
dvajset in več let in podrobno poznamo pravila, vsebine, pristojnosti, 
politične in druge podrobnosti ter ki smo bili sposobni v parlamentar-
nih postopkih doseči marsikaj. Tudi za Ribnico. Med drugim tudi to, da 
se je gospod Vojko Štanfelj lahko nedavno peljal s potniškim vlakom 
in to veselo oznanil na družbenem omrežju. Zdaj je ta gospod že dve 
dobri leti občinski svetnik. Nisem zaznal, da bi kaj pomembnega pre-
dlagal. Morda pa je to pogoj, da bo, če že ni, postal ribniški podžupan. 
Da pa vas, gospod Vojko Štanfelj, potolažim, dolžnost občinskih sve-
tnikov je, da razpravljajo in predlagajo. Včasih tudi kaj takega, s čimer 
se župan in večina iz županove LSP ne strinja. Ampak različni pogledi 
so običajni, saj živimo v odprti in demokratični družbi. Drži pa, če ne, 
pa dokažite, da so bili vsi veliki projekti, ki jih izvajate, zastavljeni ali 
pa so se celo začeli izvajati v prejšnjem mandatu. A zato vam ni treba 
biti zajedljiv, lahko rečete samo hvala. Seveda, če zmorete.  Vsekakor 
je treba trdo delati, da se kaj doseže. Tudi na Občini Ribnica. In moja 
pomoč je in bo, če jo želite ali jo boste želeli, najbrž tudi dobrodošla. Do 
sedaj sem županu Samu Pogorelcu, čeprav tega, tako se mi zdi, še ni 
nikoli omenil, pomagal vsakič, ko se je obrnil name. Nekaj smo z mojo 
pomočjo tudi dosegli. So pa nekateri pomembni projekti, na primer 
negovalna bolnica, iz neznanih razlogov postavljeni na stran. Za konec 
predlagam, naj umni svetnik Vojko Štanfelj objavi, kaj dobrega je v svoji 
poslovni in politični karieri naredil za Ribnico. Da bomo videli, ali imajo 
njegove upesnjene kritike sploh kakšno podlago, in vedeli, ali napada 
iz »pravih čevljev«. Da se ne bo na suho prodajal kot veliki »Mislec« in 
»Razsodnik«. Do takrat pa zanj velja tista Prešernova: »Le čevlje sodi 
naj Kopitar!«

Jože Tanko

Ideal center
Glede na objavo gospoda poslanca Jožeta Tanka, da nekdanjih kri-

tikov Ideal center ne moti več, izjavljam, da sem bila v okviru politične 
kampanje 2018 aktivna na področju priprave temeljnih programskih 
točk, ki je zajemala tudi preureditev Ideal centra. Trenutno me ne moti 
dejstvo, da se gradbena dela še ne izvajajo, bolj me je razočarala na-
membnost objekta, kot ga podaja gospod župan Samo Pogorelc. V 
kampanji jeseni 2018 se je Ideal center predstavljal kot stičišče oziroma 
kulturno-družabni prostor za občane, društva, kot poslovni prostor za 
zaposlene po principu »coworkinga«, kot izjemna priložnost za razvoj 
galerijske dejavnosti Rokodelskega centra Ribnica, ki naj bi s selitvijo 
sprostil prostore za potrebe knjižnične dejavnosti in svojo bogato likov-
no zbirko bolj približal občanom. Sedaj pa me žalosti, da se del kapaci-
tet namenja za hostel, kar je povsem nezdružljivo s preostalo vsebino. 
Hostel ima povsem drugačno zakonitost poslovanja in nikakor ne spa-
da v kulturni hram, poleg tega pa obstajajo ustrezne kapacitete v Ribni-
ci, ki bi bile primernejše za preureditev v hostel. Poleg tega Ribnica nuj-
no potrebuje butični hotel – tudi za to obstajajo kapacitete, a jih tukaj 
ne bom izpostavljala. Kot občanka si ne želim športnega centra Ideal, 
želim si kulturno-družabni hram, z galerijo, kinodvorano, predavalnica-
mi, prostorom za »coworking« in za uporabo ribniškim društvom. Me-
nim tudi, da bi morala Občina Ribnica o vsebini Ideal centra in njenemu 
imenu voditi širšo javno razpravo. Že jeseni 2018 smo ga preimenovali 
v Urbanov dom. 

Mirjam Trdan
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Bolečina, ki nam v srcu tli,
te v življenje več ne obudi.
Slej ko prej zabriše čas vse 
bolečine,
a spomin ostane, nikdar ne 
izgine.

ZAHVALA
ob nenadni izgubi ljubljene žene, sestre in svakinje

ANICE ARKO
(4. 3. 1955–11. 2. 2021)

iz Kota pri Ribnici 34

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v težkih trenutkih,
izrekli besede tolažbe, darovali za sv. maše, sveče in cvetje, ter vsem,

ki ste se od nje poslovili in jo  pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala velja osebju nujne medicinske pomoči ZD Ribnica,

Komunali Ribnica, gasilcem PGD Jurjevica,
pevcem, župniku mag. Antonu Brčanu ter Ivanu in Anici Škof.

 Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat od srca hvala.

Z bolečino v srcu mož Ivan in vsi njeni

 
Zaman oko te išče,
dom je prazen in dvorišče.
Si kot sonce na nebu sijal,
za svoje drage ljubezen razdal.
Za dobroto tvojih rok
ostala bo beseda hvala.

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

JOŽE POGORELEC
(24. 7. 1949–7. 2. 2021)

iz Sajevca.

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

ter darove za sv. maše.
Hvala gospodu kaplanu, Komunali Ribnica,

gasilcem PGD Bukovica, pevcem,
harmonikarju Tonetu Klunu in Francki Mavrin za zvonjenje.

Žalujoči: vsi njegovi

 

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,
najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.
(Mila Kačič)

ZAHVALA
ob izgubi ljubljenega moža, atija in dedija

ANTONA KAPLANA
(4. 5. 1952–8. 3. 2021)

Iz Dolenje vasi

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in vse darovano.

Hvala dr. Nataši Curl in župniku Alešu Pečaverju.
Še posebej se zahvaljujemo Tonetu Trdanu in Marjanu Oražmu

za vsakodnevne obiske in podporo med njegovo boleznijo. 
Hvala tudi Lili Rus za ganljiv govor

in Španovemu Tonetu za zaigrano melodijo.
Hvala, ker ste bili z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

 

Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas. 
(Mila Kačič)

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice,

tašče, sestre in tete
DANIJELE MRHAR 
– mame Dane –

(14. 1. 1940–22. 2. 2021)
iz Prigorice 90a

iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, tople besede,

podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala gospodu župniku Alešu Pečavarju in pogrebni službi

Komunale Ribnica za izvedbo pogrebne slovesnosti.  Najlepša hvala
ZD Ribnica in zdravnici Alenki Nadler Žagar za ves trud in prijaznost.

Draga mama,
hvala ti za vso ljubezen, srčnost, dobroto in prijaznost.
Odšla si tja daleč za mavrico, a v naših srcih boš večno.

Vsi tvoji
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Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,
nas s smrtjo niso zapustili. 
V ljubezen so se spremenili, 
z njo naša srca napolnili. 

ZAHVALA
Mirno in spokojno je v 83. letu zaspala naša draga mama,

stara mama, tašča, sestra, teta in prababica
AMBROŽIČ MARIJA

(1937–2021) 
iz Sušja 26.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje in darovane sveče.
Posebna zahvala velja patronažni sestri Mariji Zalar (Škofljica)

za zdravstveno oskrbo, svetovanje in moralno podporo
v zadnjih dnevih njenega življenja.

Žalujoči: hčerka Mateja z družino

 

Nisem umrla,
ker ne bi hotela živeti,
umrla sem zato,
da bi nehala trpeti.

ZAHVALA

VIDA KOŠIR
(24. 3. 1959–27. 2. 2021)

V soboto, 27. 2. 2021, nas je po hudi in zahrbtni bolezni zapustila
naša srčno dobra žena, zlata mamica in ljubeča babica.

V naša srca je vsadila nekaj, kar ne more nikdar usahniti.
Ljubila je zemljo, vrt, rože, dom, bližnje sorodnike,

sočustvovala je z vsemi trpečimi. Sovraštvo ji je bilo tuje.
Njeni življenjski ideali so bili skromnost, ponižnost, prijaznost;

skratka, skrbela je za lepoto srca. Bila nam je vzor.
Srčna hvala g. kaplanu Roku Pogačniku,

ki je z molitvijo spremljal njeno trpljenje in
za čustveno opravljen pogrebni obred.

Zahvala velja tudi vsem darovalcem cvetja in sveč ter vsem,
ki ste našo Vido spremljali k večnemu počitku.

Močno jo pogrešamo in za njo žalujemo vsi njeni najdražji iz družine Košir.

 

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA
V 78. letu nas je po težki bolezni zapustil 

naš dragi mož, ati, dedi, tast in brat
ANTON VESEL

iz Ribnice, Prijateljev trg 12.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja in besede tolažbe. Hvala tudi za vse sveče,

cvetje in darove za svete maše.
Iskrena hvala ZD Ribnica, še posebej dr. Šmalčevi

za takojšnjo nudeno pomoč ob njegovi bolezni.
Hvala tudi kliniki Golnik. Iskrena hvala g. kaplanu za darovano mašo.

Iskrena zahvala velja tudi pogrebcem Komunale Ribnica
ter vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Ati, za vedno boš ostal v naših srcih. Počivaj v miru.

Z bolečino v srcih, 
vsi njegovi.
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V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica priporočamo v branje ZELENO KN-
JIGO O STARANJU. Gre za listino, ki jo je izdala Evropska komisija. Razlog je v dejstvu, da se 
povprečna starost Evropejcev povečuje in ta trend močno vpliva na življenja posameznikov in ce-
lotne družbe. Vključuje tudi opredelitve razglasa Združenih narodov o zdravem staranju. 
Obvladovanje učinkov staranja je v pristojnosti držav članic, zato je Evropska unija odprla to prob-
lematiko in bo ukrepe na nacionalni in lokalni ravni podpirala. Ustrezen odziv na staranje prebivals-
tva ter doseganje ravnovesja med trajnostnimi rešitvami v sistemu socialnega varstva in krepitvijo 
medgeneracijske solidarnosti sta dobila ključno mesto v političnem programu Evropske unije.
Povod za izdajo Zelene knjige je nesorazmerno škodljiv vpliv pandemije na starejše v smislu hos-
pitalizacij in smrti. Vsi v Sloveniji imamo vsekakor razlog, da vzamemo Zeleno knjigo v roke, saj 
nas kazalci negativnih učinkov uvrščajo v evropski vrh, kamor so nas pripeljali politikantsko ko-
ristoljubni, nestrokovni in kaotični vladni ukrepi. Tudi vnaprej ne kaže bolje; medtem ko stroka 
napoveduje tretji val pandemije, smo priča primitivnemu političnemu cirkusu v Državnem zboru 
Republike Slovenije, kjer odvratno in škodljivo za starejše sodeluje celo stranka, ki se ima za 
upokojensko. 
Zelena knjiga vabi vsakega od nas, da si vzame nekaj ur za branje in razmislek, da se za kratek čas 
odreče udobju zaupanja politikom in si pridobi nekaj vedenja, pomembnega za soodločanje in nad-
zor naše politične aristokracije.
 
Kot pravi Brecht: »Knjiga je orožje, vzemi jo v roke.«

Razporedite slovenske dvatisočake po višini.

Razor ni najnižji,                          
je pa nižji od Jalovca.                  
Jalovec je višji od Kanina.          
Triglav je tudi simbol.                  
Mangart je višji od Jalovca.         

1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________

Rešitev: 1. Triglav, 2. Mangart, 3. Jalovec, 4. Razor, 
5. Kanin      Mesto spet utripa.
Primeri: SREČA, SARMA, STARA, SADRA, STA-
JA, SALTA, SALVA, SAMBA, SENCA, SAVNA, 
SOLZA, SIVKA, SEKTA,SKUŠA,SKALA,SLINA itd.

Rebus  
Iz kombinacije črk in številk razberite 
poved.

            ME100  S5  U3PA.

V tabelo vpišite 10 besed, ki se 
začnejo na S in končajo na A.

S    A 
S      A 
S    A 
S    A 
S    A 
 
 
S    A 
S      A 
S    A 
S    A 
S    A 

Sudoku 6 x 6
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.
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Nočni čuvaj

Času primerna je zgodba o nočnem čuvaju in nesrečnem možu, ki se ne drži ure.

Včasih je bil v Ribnici nočni čuvaj, ki je skrbel za javni red in mir, pa tudi ure je oznanjal. V Ribnici 
je živel možakar, ki je rad po gostilnah hodil, doma pa ga je čakala žena z valjarjem. Če je prišel 
hitro domov, ga je z malim valjarjem, če je prišel pozno, pa z velikim. In tako se je šel ta Ribničan, 
ta možakar, dogovarjat s čuvajem, da kadar bo on njega videl, da gre zelo pozno domov, naj zavpije 
najmanjšo uro, ki jo pozna. Potem pa se je enkrat zmotil in je šel že ob desetih domov. Čuvaj je pa 
vpil: »Ura je ana, ura je ana!« No, doma jo je dobil z velikim valjarjem po buči. Potem se je šel pa 
pritožit k čuvaju. Rekel mu je: »Pa kaj s upu, da je ana ura, ku sm šu že ob desjath damu?« Čuvaj pa 
mu je odgovoril: »Saj s reku, da naj najmanjšo uro zaupijem, majnše, ku je ana, je pa naj.«

Tam med Malo in Véliko goró: slovstvena folklora Ribniške doline, 2019

Uganke:
Ona temnorjava je gospa, on pa s črno suknjo se baha. 
Ona v gnezdu jajčeca vali, on pa okrog nje ves dan žgoli.

Spomladanska križanka

 VODORAVNO  
3 Obarvana jajca  
5 Cvetlica z rumenimi cvetovi  
9 Divji česen  
10 Tradicionalna košara  
12 Belokranjski znanilec pomladi (dve besedi)  
13 Ribniška velikonočna jed iz ajde  
14 Cvetlice, znanilke pomladi

NAVPIČNO
1 Slovensko praznično pecivo  
2 Sestavljena je iz mačic, bršljana, leske,
   oljke in velikega korena  
4 Na ta dan se ženijo ptički  
6 Cvetlice trobentaste oblike  
7 Vrtno opravilo  
8 Kmečko opravilo, ki se izvaja spomladi  
11 Korenina pekočega vonja in okusa  

Rešitev uganke: Kos in kosovka Knjižnica Miklova hiša
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OBVESTILO
CSD Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica, išče nove 

rejniške družine
Rejništvo je opredeljeno v Družinskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 

15/17, 21/18- ZNORG, 22/19, 67/19-TMatR-C in 200/20-ZOOMTVI) 
kot posebna oblika varstva otrok, ki potrebujejo oskrbo in vzgojo 
pri osebah, ki niso njihovi starši. 

Namen rejništva je, da se otrokom omogočijo zdrava rast, vzgoja, 
izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samo-
stojno življenje in delo. Vsa vprašanja, povezana z izvajanjem rejni-
ške dejavnosti, se urejajo z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti 
(Ur. l. RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06-ZUTPG, 96/19-ZPIZ-2, 
109/12 in 22/19, v nadaljevanju ZIRD). Rejniki oziroma rejnice so 
osebe, ki sprejmejo v svojo družino otroka, ki potrebuje njihovo 
skrb, vzgojo, vodenje, podporo in predvsem ljubezen. Njihove nalo-
ge so torej celotna skrb za otroka, prepoznavanje in zadovoljevanje 
njegovih psihosocialnih in zdravstvenih potreb, razvijanje ter pod-
piranje njegovih potencialov. Pripravljeni morajo biti na začasnost 
rejništva in dobro seznanjeni s sistemom rejništva. Predvsem je 
pomembno, da imajo sposobnosti za vzgojo otroka, za izkazovanje 
čustev, topline, ljubezni in naklonjenosti otroku. Z rejništvom zago-
tavljamo otroku varno okolje, v katerem se lahko nemoteno razvija. 
Rejniki oziroma rejnice so strokovni sodelavci v sistemu rejništva 
in osebe z veliko mero samoiniciativnosti, iznajdljivosti, komunika-
tivnosti in nenehnega prilagajanja. Rejniško delo zahteva nenehno 
učenje, izobraževanje ter sodelovanje s strokovnimi delavci na cen-
trih za socialno delo, otrokovimi starši in drugimi institucijami, ka-
mor je otrok vključen v obravnavo. O namestitvi otroka v rejništvo in 
o imenovanju rejnika odloča sodišče. Center za socialno delo nato 
z rejnikom sklene rejniško pogodbo, v kateri se natančneje opredeli 
rejniško razmerje s pravicami in obveznostmi pogodbenih strank. 
Naloga centra za socialno delo je, da spremlja izvajanje rejniške 
dejavnosti, ves čas sodeluje z rejniško družino, otrokom in njego-
vo matično družino. Pri tem je pomembna naloga tudi načrtova-
nje prenehanja rejništva. Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, 
mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in vsaj poklicno 
oziroma strokovno izobrazbo. Biti mora polnoletna. Na posebnem 
obrazcu vloži vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti z ustreznimi 
dokazili pri CSD Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica, Škrab-
čev trg 17, 1310 Ribnica. Poleg osnovnih pogojev center za socialno 
delo skladno z določili ZIRD in Pravilnikom o pogojih in postopkih 
za izvajanje rejniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 77/2019) izdela oceno 
o primernosti kandidata/-ke in njegove/njene družine ter preveri 
motive, pri čemer upošteva vse dejavnike, ki bi lahko tako pozitiv-
no kot negativno vplivali na psihosocialni razvoj otroka. Ugotavlja 
se socialne, psihološke in materialne razmere družine ter tudi pri-
mernost bivalnih pogojev celotne družine, še posebej prostorov in 
opreme, namenjene otroku. Center upošteva tudi morebitna potr-
dila ali mnenja oziroma priporočila drugih institucij. Vloge skupaj z 
oceno o primernosti kandidata/-ke in njegove/njene družine cen-
ter pošlje na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti do roka, ki ga določi ministrstvo. Izbor kandidatov/-k 
opravi komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. 
Po zaključku usposabljanja izbranim kandidatom/-kam ministrstvo 
izda dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Rejnik oziroma rej-
nica lahko izvaja rejniško dejavnost tudi kot poklic pod določenimi 
pogoji. Rejnik oziroma rejnica je za posameznega otroka upravičen 
do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino (sredstva za materialne 
stroške za otroka in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka) 
in plačilo dela. Če rejnik izvaja rejniško dejavnost kot edini poklic, 
mu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno 

varnost. Pravice in ugodnosti, ki jih imajo rejniki oziroma otroci/
osebe v rejništvu, so priznane tudi po drugih zakonih (npr. otroci v 
rejništvu so v celoti oproščeni plačila vrtca).

Vse zainteresirane osebe, ki bi želele izvajati rejniško dejavnost, 
vabimo, da se za več informacij o rejništvu oglasijo na CSD Osre-
dnja Slovenija – zahod, Enota Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica, 
ali pokličejo na telefonsko številko 01 320 44 12 oziroma pišejo na 
e-naslov: gpcsd.ribni@gov.si.

Pripravila: Veronika Tanko, univ. dipl. soc. del

CEPLJENJE PROTI COVID-19 V ZD RIBNICA
Vse, ki bi se želeli cepiti proti COVID-19, prosimo, da to sporočite 

svojemu izbranemu osebnemu zdravniku po e-pošti ali telefonu. 
Podatki, ki jih pri prijavi posredujte so: ime, priimek, rojstni datum, 
kontaktna številka. Takoj ko bomo prejeli ustrezno količino primer-
nega cepiva, vas bomo obvestili o terminu cepljenja. Cepljenje proti 
COVID-19 poteka v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti 
COVID-19. V ZD Ribnica smo od konca decembra do sredine mar-
ca prejemali cepivi dveh proizvajalcev (Pfizer, AstraZeneca), ki sta 
bili namenjeni različnim starostnim skupinam. Ker smo prejemali 
dovoljšnje količine cepiva AstraZeneca, smo cepili večino oseb, ki 
so izrazile interes za cepljenje in so spadale v prioritetne ali za to 
cepivo ustrezne starostne skupine. Ker so bile dostavljene količine 
cepiva Pfizer žal manjše od potreb, še nismo cepili vseh oseb v sta-
rostni skupini, primerni za to cepivo.
Prednostne skupine za cepljenje (izvleček iz Nacionalne stra-
tegije):
- zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v
  DSO in SVZ,
- osebe, stare 80 let in več  
- osebe, stare 75 let in več,
- osebe, stare 70 let in več, še posebej ranljivi kronični bolniki
ne glede na starost,
- osebe, stare 65 let in več,
- zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden
  stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, župani in direktorji
  občinskih uprav, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje
  ter policiji,
- kronični bolniki, stari od 18 do 64 let,
- osebe, stare 60 let in več,
- zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, preskrbe s 
pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunika-
cijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, 
nujne za nemoteno delovanje države, udeleženci olimpijskih iger, 
zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo ne-
posredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim 
ranljivim skupinam,
- ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Število cepljenih oseb v ZD Ribnica (vključno s koncesionar-
ko dr. Nadler Žagar) do 15. marca 2021
Odmerek glede na vrsto cepiva                     Število odmerkov
Skupaj cepljenih s 1. odmerkom                                  1754
od tega s COMIRNATY PFIZER                               1054
od tega s COVID-19 Vaccine AstraZeneca                    700
Skupaj cepljenih z 2 odmerkoma                        643
od tega s COMIRNATY PFIZER                                  643
Skupaj uporabljenih odmerkov                            2397
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Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
Oddelek za splošne zadeve

OBČINA RIBNICA OBJAVLJA JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO 
NEPREMIČNIN

Občina Ribnica obvešča, da je na svoji spletni strani in oglasni 
deski objavila javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin:

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

 
2. stavbnega zemljišča, parc. št. 1791/2, k. o. 1631 – Grča-

rice, v izmeri 1133 m2
 

3. stavbnega zemljišča, parc. št. 602/72, k. o. 1629 – Do-
lenja vas, v izmeri 2025 m2

 

4. stanovanjske stavbe z ID-oznako 1629-26 na naslovu 
Hrib 19, 1331 Dolenja vas, s pripadajočima zemljiščema, parc. št. 
110/4 v izmeri 296 m2 in parc. št. *19/2 v izmeri 171 m2, obe k. 
o. 1629 – Dolenja vas 

 

Javna dražba je razpisana za četrtek, 22. aprila 2020, ob 
8.00, 9.00, 9.30 in 10.00. Celotno besedilo javne dražbe pa 
je objavljeno na spletni strani www.ribnica.si in na oglasni deski 
Občine Ribnica.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17) in 5. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni 
list RS, št. 191/20) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za kamnolom Kot II pri Ribnici in Okoljskega po-
ročila za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Kot II 

pri Ribnici 

I.
Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopol-

njenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za kamnolom Kot II pri Ribnici, ki ga je izdelala družba ACER Novo mesto, 
d. o. o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, in Okoljskega poročila 
za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Kot II pri Ribnici, ki 
ga je izdelalo podjetje AD-SVETOVANJE, Anes Durgurović, s. p.

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je: 
1351.

II.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, v 

pritličju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 6. 4. 2021 do 6. 5. 2021. V 
času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na sple-
tni strani Občine Ribnica: http://www.ribnica.si.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo pote-
kala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 21. 
4. 2021, z začetkom ob 17.00.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-

dloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 
8. 5. 2021 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Odde-
lek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica, ali na elektronski naslov 
obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne be-
sede »Pripomba na javno razgrnitev OPPN Kamnolom Kot«. Pripombe 
se lahko podajo tudi na javni obravnavi. Občina Ribnica bo proučila pri-
pombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila 
na svoji spletni strani in na krajevno običajen način. Šteje se, da je pri da-
janju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih oseb-
nih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo 
objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova 
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

IV.
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 

dva (2) delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to 
napovedati na elektronski naslov obcina@ribnica.si ali na telefon 01 837 
20 24 ali 01 837 20 00 ter navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon 
ali elektronski naslov, da bo obveščena o eventualnih spremembah ter-
mina in načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.

V.
Javno naznanilo se objavi v Občinskem glasilu Rešeto, na oglasni de-

ski Občine Ribnica in na njeni spletni stran: http://www.ribnica.si. 

Ribnica, 19. 3. 2021                                                                 Samo Pogorelc,
Številka: 350-0004/2019                                          župan Občine Ribnica
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Turistično društvo Grmada
vse ljubitelje čiste narave

vabi na
ČISTILNO AKCIJO

v soboto, 17. aprila 2021, ob 9. uri
Zbrali se bomo pred gasilskim domom na Velikih Poljanah, kjer 

se bomo razdelili po skupinah in dogovorili o izvedbi akcije.
S sabo prinesite dobro voljo, za vrečke in rokavice bomo

poskrbeli mi.
Zaradi bolezni covid-19 se bomo držali varnostnih ukrepov.

Pokažimo, da nam ni vseeno.
Očistimo Velike Poljane in ostale vasi naše krajevne skupnosti.

Vabljeni tudi otroci!

Turistično društvo Grmada
vabi, da pridete

PO NAGELJ NA GRMADO

v soboto, 1. maja 2021, od 7. ure naprej
Začnite praznični dan z obiskom priljubljene izletniške točke. Že 
zjutraj vas bomo za vašo vztrajnost nagradili s prvomajskim sim-
bolom, rdečim nageljnom. Zaradi aktualnih razmer vas prosimo, 
da upoštevate varnostne ukrepe (upoštevate primerno medse-

bojno razdaljo, se ne združujete v skupinah) in
si z nageljnom sami postrežete. 

Hvala, ker boste vzeli samo en nagelj in tako tudi naslednjemu 
obiskovalcu polepšali dan.

Živel 1. maj!

Društvo upokojencev Ribnica sporoča, da je glavna staci-
onarna telefonska številka ukinjena:               01 836 12 77. 

Uvajamo novo glavno mobilno številko v pisarni društva: 068 
627 428. Številka bo normalno aktivna v delovnem času dru-
štva, drugače pa bo beležila vaše klice in po vpogledu vas bomo 
poklicali nazaj.

Poleg navedene številke so dostopne še naslednje številke:
040 465 055 – predsednik društva     
031 608 161 – tajnica društva             
051 886 584 – blagajnik društva        
031 792 694 – referent potovanj

Obvestilo članom Društva upokojencev Ribnica
 Prijavljeni smo na letovanje v našem domu v hotelu Delfin v 
Izoli. Ker je prvi termin zaradi bolezni covid-19 odpadel, smo se 
dogovorili za dva nova termina. Upamo, da ju bomo lahko rea-
lizirali.

1. termin od 30. 3. do 7. 4. 2021 – dvajset sob
2. termin od 18. 10. do 25. 10. 2021 – dvajset sob

Kogar letovanje zanima, naj se prijavi na novo telefonsko števil-
ko 068 627 482 ali osebno vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 v 
društvenih prostorih. Z veseljem vas pričakujemo.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica

V A B I

   Že več kot leto trajajoča epidemija korone je razgalila številne 
družbene anomalije, ki jih prej nismo hoteli videti. Trideset let 
poosamosvojitvene politike je pripeljalo do tega, da se državni 
aparat v kriznih razmerah ni sposoben ustrezno odzivati. Med 
področji družbenega življenja, ki so najbolj prizadeta, je tudi iz-
obraževanje. Posebej institucionalno izobraževanje starejših, ki 
je praktično zamrlo. 
Zaradi epidemije smo v Društvu Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Ribnica na začetku študijskega leta 2020/21 članstvu 
ponudili le izobraževanje na daljavo in zagotovili zainteresira-
nim neposredno podporo prek telefonske zveze. Podobno kot 
v veliki večini sorodnih društev po Sloveniji je bil tudi v Ribnici 
odziv zelo skromen. V Upravnem odboru smo se odločili poča-
kati na izboljšanje razmer, do tedaj pa ponudili na ogled in v 
uporabo spletno stran društva, ki je dostopna na:

https://utzp-ribnica.si/
   Vendar je korona neizprosna, še kar traja in obeta se tretji 
val. Z izobraževanji ne gre več čakati, zato članstvu ponujamo 
naslednja

IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Usposabljanje za digitalno komunikacijo, 
Zoom za začetnike
Brskanje po spletu
Elektronska pošta

Uporaba pametnih telefonov
Angleški jezik od doma

Pogoj udeležbe je posedovanje ustrezne e-naprave.
Obseg in potek izobraževanja bosta prilagojena predznanju.
Prijavite se lahko na spletni strani ali na e-naslovu društva:
info.u3.ribnica@gmail.com
Zavedamo se, da je poglavitni primanjkljaj učenja na daljavo 
nemožnost neposredne interakcije. Udeleženci izobraževanja 
nimajo možnosti sprotnih izmenjav informacij z mentorji in ani-
matorji, ni možnosti oblikovanja skupinskih in dualnih odnosov 
ter hkratne komunikacije znotraj njih. Teh kakovosti računalni-
ška komunikacija ne omogoča, vsekakor pa je izobraževanje na 
daljavo mnogo boljše kot nič. Kajti učenje najbolj ohranja naše 
možgane v miselni kondiciji. Pa ne le to! 
Strokovnjaki napovedujejo bistvene spremembe v sporazume-
vanju in medsebojnih odnosih po epidemiji. Velja jim verjeti 
– računalniška komunikacija je in bo ostala še bolj kot doslej 
nepogrešljiva rutina našega vsakdana. Pridobimo si jo.

M. Nosan
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