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ŽUPANOV DAN
• LOKALNA TRŽNICA

• DAN PIVA IN KULINARIKE

• RIBNIŠKI PIHALNI ORKESTER

• GLASBENI VEČER  
Rock o clock  
San Di Ego Band

• KUHARSKI IZZIV: Župan Samo 
Pogorelc & Bine Volčič

• AKTIVNOSTI ZA VSO DRUŽINO

• POLETNA MUZEJSKA NOČ

19. 6. 
2021
RIBNIŠKI GRAD
od 12. ure dalje
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Odpiranja in zapiranja
Po dežju, mrazu, vetru, policijski uri, 

precej nejasnih in slabo tolmačenih ukre-
pih za zajezitev koronavirusa, visokem 
dnevnem številu okužb z istim virusom, 
prepovedi protestov oziroma zagroženih 
visokih kaznih v primeru le-teh prehaja-
mo v svetlejše dni. Iz rdeče drvimo pro-
ti zeleni fazi, kjer nam je mnogo stvari, 
nekoč samoumevnih, serviranih kot po-
sladek in nagrada, ker smo bili pridni. S 
kakšno izjemo heretičnih častilcev teorij 
zarot smo bili menda res kar »fejst«. In 
ko slehernik dobi dober – če hočete dr-
žavotvoren – občutek, se v naslednjih 
trenutkih odpirajo nove fronte, celo pro-
vokacije. 

Pišemo o dveh od treh proslav na Mali 
gori, kjer so se trije tigrovci leta 1941 spo-
padli z okupatorjem. To številčnost pro-
slav različnih udeležencev zgodovinar dr. 
Borut Klabjan opiše na način, da si pro-
slave in spomenike zainteresirani akterji 
prilaščajo glede na sprotne potrebe. Se 

pravi, da junaška dejanja izpred osem-
desetih let enostavno postanejo sredstvo 
določeni skupini. Sredstvo za dosego ka-
kšnega/katerega interesa?

Interesi pogosto ožijo pogled in hkrati 
poganjajo planet. V kakšnem/katerem in-
teresu so na poslopju vlade izobesili izra-
elsko zastavo? V primeru nasilja med dve-
ma državama bi od državnikov leta 2021 
pričakovali, da se bodo odločno postavili 
v bran nenasilju in obsojali take konflikte. 
Še navijaške skupine v športu se v prime-
ru reprezentančnih tekem združijo, poli-
tika pa si privošči poglobitev konflikta?! 
Odgovor poznajo samo interesi. 

V tokratnem Rešetu boste opazili kar 
precej znanilcev bolj sproščenih časov – 
to so vabila društev in organizacij na nji-
hove dogodke v prihajajočem mesecu. V 
teh primerih so interesi manj kompleksni, 
predvsem pa bolj iskreni in – če hočete – 
državotvorni.

 Sašo Hočevar
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica.

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

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

Lektura: Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.

Trženje oglasnega prostora: GSM: 041 536 889

Oblikovanje: Barbara Koblar

Prelom: LUart d.0.0. - zanj Manca Oblak

Tisk: Luart d.o.o.

Naklada: 3.300 izvodov

Naslov: Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica

GSM: 051 641 021, 041 932 232

E-pošta: reseto@ribnica.eu

Izid naslednje številke: 24. 6.2021

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 15. 6. 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

junij 2021

1. 6.–30. 9.: Akcija MOJA VAS – LEPA, UREJENA IN PRIJAZNA

                        Vasi KS Velike Poljane

4. 6. ob 17. uri: ODPRTJE ŠPORTNEGA PARKA RIBNICA 

                              (nastop akrobatske skupine Dunking Devils, Band K-Rocks)

               Športni park Ribnica 

12. 6. ob 8. uri: PRAZNIK KS DOLENJA VAS: POHOD NA BELE STENE

                Športno igrišče Dolenja vas

12. 6. ob 9. uri: PRAZNIK KS DOLENJA VAS: TURNIR V MALEM NOGOMETU

               Športno igrišče Dolenja vas

19. 6. od 12. ure dalje: ŽUPANOV DAN

                                            Ribniški grad

24. 6. ob 18.30: SVETA MAŠA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

                                Cerkev sv. Štefana v Ribnici

24. 6. ob 19.30: PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI

                                Ribniški grad

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke za mesec maj pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com. 
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Kar seješ, to žanješ

Za nami je mesec maj, ki si ga bomo prav 
gotovo zapomnili po tem, da so se sprostili 
nekateri ukrepi, ki so v skrbi za preprečeva-
nje širjenja koronavirusa zadnje leto omeje-
vali naše življenje.

Na Občini Ribnica pa si bomo ta mesec za-
pomnili tudi po uspehih na področju črpanja 
nepovratnih sredstev, saj smo v preteklem 
mesecu prejeli kar tri odločitve o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za pomembne infra-
strukturne projekte v naši občini. 

Za izgradnjo cestne in komunalne infra-
strukture Lepovče smo s strani Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli 
dobrih 233.000 evrov. Celotna vrednost in-
vesticije je znašala dobrih 388.000 evrov, 
in če upoštevamo, da bomo za to investicijo 
namenili tudi sredstva, ki smo jih za financi-
ranje investicij prejeli iz državnega proraču-
na, lahko s ponosom ugotovimo, da pri tej 
investiciji praktično ne bo treba participirati 
lastnih sredstev iz občinskega proračuna.

Občina Ribnica je v tem mesecu prejela 
tudi finančna sredstva Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport za izvedbo pro-
jekta izgradnje novega prizidka k stavbi B v 
Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica. 
Ministrstvo je po dolgih letih zopet izvedlo 
razpis za dodelitev nepovratnih sredstev 
za investicije v šolstvu. Da so potrebe po fi-
nančnih sredstvih na tem področju v državi 
ogromne, kaže podatek, da je na objavljen 
razpis prispelo kar 91 vlog. Med vsemi vlo-
gami smo po točkovanju zasedli zelo visoko 
šesto mesto med 25 investicijami, ki jim bo 

ministrstvo zagotovilo finančna sredstva. 
Občina Ribnica bo za ta projekt prejela 
380.500 evrov nepovratnih sredstev. Izjemni 
napori in predano delo občinske uprave ter 
vseh partnerjev, ki so bili vpeti v projekt, so 
bili vsekakor poplačani. Trenutno za nave-
den projekt čakamo še na razpis Eko sklada, 
saj je objekt zasnovan kot nizkoenergijski 
objekt, ki ustreza razpisnim pogojem Eko 
sklada, zato nameravamo kandidirati tudi na 
tem razpisu, kjer si prav tako obetamo do-
ločen delež nepovratnih finančnih sredstev. 

  Pri obeh projektih se je izkazalo, da je 
še kako pomembno stopiti skupaj in tako 
pri razpisih kot pri projektni dokumentaciji 
aktivno sodelovati. Izkušnje, ki jih imam tudi 
sam iz gradbeništva, nam pri konzultacijah s 
projektanti in izvajalci še kako koristijo in ve-
sel sem, da že nekaj časa pridobivamo kako-
vostno pripravljene dokumentacije, s kateri-
mi zasledujemo arhitekturne, trajnostne in 
ekonomične vidike posameznih projektov.

 Tretji projekt, ki je bil v tem mesecu de-
ležen podpore nepovratnih sredstev, pa je 
bil Športni park Ribnica. S strani Fundacije 
za šport smo namreč za to investicijo prejeli 
odločbo o prejemu nepovratnih sredstev v 
maksimalni možni višini, ki jo podeljuje fun-
dacija, to je v višini 55.000 evrov. 

V mesecu maju smo bili deležni še ene-
ga težko pričakovanega dogodka, saj smo 
podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za 
gradnjo nove brvi prek reke Bistrica. Vemo, 
da je trenutna brv popolnoma dotrajana in 
nevarna ter močno potrebna rekonstrukcije, 
zato bo že letos dobila povsem novo po-
dobo. Tudi za ta projekt smo kandidirali na 
razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev 
v okviru projekta LAS z naslovom »Aktivno 
prek mostov – gozdovi, vode in mostovi 
Ribnice« ter prejeli odobrenih 68.809 evrov 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja.

V mesecu maju je bil tudi svetovni dan 
prostovoljstva. Veseli me, da so naše sku-
pno delo, ki smo ga na tem področju v teh 
dveh letih še dodatno okrepili, prepoznali 
tudi zunaj meja naše občine. Izmed vseh 
slovenskih občin je bil občini Ribnica med 
šestindvajsetimi finalistkami podeljen naziv 
Prostovoljstvu prijazna občina 2021. Ob tej 
priložnosti želim čestitati in se zahvaliti vsem 

prostovoljkam in prostovoljcem, ki so s svo-
jim predanim delom in številnimi prostovolj-
nimi urami dela v dobrobit drugih omogočili, 
da se tudi naša občina lahko ponaša z nazi-
vom Prostovoljstvu prijazna občina. Vaš trud 
in vaše delo nista ostala neopaženo in ce-
nim prispevek prav vsakega izmed vas, saj z 
vašimi plemenitimi dejanji omogočate lepše 
bivanje tistim občanom, ki potrebujejo vašo 
pomoč. Seveda bomo kot občina še naprej 
stremeli h krepitvi družbenih aktivnosti tudi 
na drugih področjih in s tem krepili kakovost 
bivanja v naši občini.

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
ker so se ukrepi sprostili do te mere, da 

je možno organizirati prireditve, vas v priho-
dnjem mesecu lepo vabim na tri izjemne do-
godke, ki se bodo odvijali v naši občini:

- odprtje Športnega parka Ribnica, ki bo
  zagotovo največji in zgodovinski 
 dogodek, ki  se bo začel v petek,
 4. 6. 2021, z uradno otvoritvijo z zabavnim
 programom in se nadaljeval v športno
 soboto, ko se bo odvijal celodnevni
 športni turnir v nogometu, odbojki
 in košarki;
- Županov dan, ki bo letos potekal
  19. 6. 2021 v gradu;
- proslavo ob Dnevu državnosti, ki se bo
  odvijala na predvečer državnega
  praznika, 24. 6. 2021.
Leto dni bo minilo, odkar zaradi epide-

mije ni bilo mogoče organizirati skupnega 
snidenja in se poveseliti ter proslaviti naših 
skupnih uspehov. Zato je sedaj čas, da za-
mujeno postopoma nadoknadimo. 

Spoštovani vsi, vesel in počaščen bom, da 
se bomo lahko zopet videli in družili, zato 
lepo vabljeni, da se udeležite katere izmed 
prireditev. Sam se neizmerno veselim druže-
nja z vami. 

Veliko projektov še čaka in prepričan sem, 
da bomo še lahko sejali dobre ideje in pro-
jekte ter posledično tudi dobro poželi, saj ko-
nec koncev dokazujemo vsak dan, da skupaj 
znamo in zmoremo.

Vaš župan 

Samo Pogorelc
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V Ribnici napredek tudi na področju 
prometne infrastrukture

Prihajam iz Ribnice in z veseljem in po-
nosom nepoklicno opravljam delo pod-
župana. Dovolite mi, da vam predstavim 
večje projekte v občini Ribnica, ki jih na 
Ministrstvu za infrastrukturo izvajamo v 
sodelovanju z Občino Ribnica. Vsi skupaj 
se zavedamo, da je mandat zelo kratek, 
zato vlagamo velike napore in delamo 
ogromne premike pri zagotovitvi čim 
boljše prometne infrastrukture v občini 
Ribnica. Ker si resnično, ne samo na pa-
pirju, želimo enakomernega regionalnega 
razvoja v Sloveniji, potrebujemo dobro 
razvito prometno infrastrukturo: boljšo 
mobilnost in dostopnost, večjo prometno 
varnost, učinkovitejšo oskrbo gospodar-
stva, udobje in ne nazadnje višjo kakovost 
življenja v naši državi. V prvi vrsti je bilo 
treba najprej zagotoviti stabilno financira-
nje področja prometa, s tem pa omogočiti 
nemoteno realizacijo številnih projektov, 
kar smo dokazali z rekordnim proračunom 
ministrstva za letošnje leto.

Dobro sodelovanja med Ministrstvom za 
infrastrukturo in Občino Ribnica se udeja-
nja že s pravkar zaključeno rekonstrukcijo 
Gorenjske ceste in ureditvijo pločnika za 
pešce. Ministrstvo za infrastrukturo je pri-
spevalo 223.000 evrov. Na tej pomembni 
cesti, skozi katero se odvija ves tranzit, 
smo zamenjali asfaltno površino in robni-
ke, uredili odvodnjavanje meteorne vode 
ter postavili primerno prometno signaliza-
cijo. Skrb za varnost mora biti vedno na pr-
vem mestu! K varnosti v občini bomo pri-
spevali tudi z ureditvijo prehoda za pešce 
v Mali Hrovači. Zaključujemo z odkupom 
zemljišč, na začetku poletja pa je predvi-
dena objava razpisa za gradnjo.

V mesecu marcu je bil podpisan spo-
razum o sofinanciranju ureditve glavne 
ceste Žlebič–Kočevje skozi naselji Grič 
in Breg. Ocenjena vrednost gradnje po 
projektantskem predračunu je 2,4 mi-
lijona evrov, od tega bo 2 milijona evrov 
prispevalo Ministrstvo za infrastrukturo. 
Trenutno je v teku odkup zemljišč, konec 
letošnjega leta pa je predviden razpis za 
gradnjo. Začel se je tudi projekt izgradnje 
pločnika, avtobusnih postaj in prehodov 
na odseku Nemška vas–Prigorica. Naročili 
smo izvedbo parcelacije, v kratkem bomo 
začeli z odkupom zemljišč, prihodnje leto 
pa bomo objavili razpis za gradnjo. 

Projekt, ki odpira številne priložnosti za 

razvoj Ribnice, turizma in gospodarstva, 
je obvozna cesta, ki bo pomembno pri-
spevala tudi k razbremenitvi prometa v 
kraju. V pripravi so projektna naloga za 
državni prostorski načrt, strokovne pod-
lage in okoljsko poročilo za obvoznico. 
Izgradnja obvoznice ni odvisna samo 
od Ministrstva za infrastrukturo, temveč 
zaradi številnih dovoljenj tudi od Ministr-
stva za okolje in prostor, zato v intenzivni 
komunikaciji poskušamo v največji možni 
meri pospešiti vse aktivnosti. Ker gre za 
večji projekt, ki ne bo končan v kratkem, 
moramo v vmesnem obdobju poskrbe-
ti za preusmeritev tranzitnega prometa 
iz centra Ribnice, zato vlagamo velike 
napore v izgradnjo priključitve servisne 
ceste za podjetjem Inles na regionalno 
cesto s priključkom na obstoječe kroži-
šče. Tako bomo zagotovili varnejšo pot 
za vse udeležence, še posebej pa za naše 
šolarje, ki so najranljivejša skupina v pro-
metu. Tranzitni promet namreč ne bo več 
tekel neposredno mimo osnovne šole in 
stanovanjskega naselja, temveč skozi in-
dustrijsko cono. 

Tudi infrastrukturo v Žlebiču s krakoma 
proti Sušju in Brežami je treba prenoviti. 
Nepregledno križišče predstavlja preve-
liko nevarnost tako za avtomobile in to-
vornjake kot tudi za pešce in kolesarje. 
Urediti bo treba krožišče s hodnikom za 
pešce in kolesarsko potjo. Trenutno je v 
teku izdelava projektne dokumentacije, 
ki bo izdelana predvidoma do sredine le-
tošnjega leta. Predvidena je tudi ureditev 
odseka in križišča v Dolenji vasi, avtobu-
snih postajališč in levih zavijalnih pasov 
v križiščih z lokalnima cestama v naselju 
Ortnek, prav tako si želimo urediti posta-
jališča v naselju Žlebič.

Poseben poudarek namenjamo tudi 
trajnostni mobilnosti, ki vključuje izgra-
dnjo kolesarske infrastrukture. V pripravi 
je projekt za krošnjarsko kolesarsko pot 
z namenom, da se čim prej navežemo 
na že zgrajeno kolesarsko omrežje v Ko-
čevju. V ta namen bo treba zgraditi tako 
traso Cerknica–Žlebič kot tudi Škofljica–
Petrina. 

V letošnjem letu poleg naštetih večjih 
projektov načrtujemo tudi številne aktiv-
nosti v sklopu rednega vzdrževanja cest, 
kar med drugim vključuje preplastitve in 
ukrepe za umirjanje prometa pred naselji, 
kot so denimo sredinski otoki. 

Na Ministrstvu za infrastrukturo se 
zelo dobro zavedamo, kako pomembno 
je povezovanje in sodelovanje z lokalno 
skupnostjo. Zato naj na tem mestu izpo-
stavim odlično delo župana Sama Pogo-
relca in njegove ekipe na Občini Ribnica. 
Skupaj delamo velike korake za napredek 
v razvoju prometne infrastrukture, ki bo 
izboljšala kakovost življenja naših občank 
in občanov v občini Ribnica.

Aleš Mihelič,
državni sekretar na Ministrstvu za

infrastrukturo

Prenova Gorenjske ceste
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Pri spomeniku TIGR na Mali gori so bile letos kar tri proslave v dobrih dveh te-
dnih. Že ta prva poved sporoča veliko o neenotnosti in spravi. Udeležili smo se 
dveh: državne proslave ob dnevu boja proti okupatorju in slovesnosti v izvedbi 
Društva TIGR Primorske.

Letos mineva 80 let od spopada 
treh tigrovcev s patruljo italijanskih 
vojakov in slovenskih orožnikov. Fer-
do Kravanja in Anton Majnik sta bila 
ujeta, kasneje sta pobegnila in do-
čakala svoj konec leta 1944 oziroma 
1943 v NOB. V tej bitki je padel Da-
nilo Zelen, borec za osvoboditev Pri-
morske izpod fašistične Italije in član 
vodstva ilegalne organizacije TIGR.

Državna proslava ob dnevu boja 
proti okupatorju na Mali gori

Voditeljica proslave, ki jo je predva-
jala tudi nacionalna televizija, Lucija 
Grm je v uvodu dejala, da je upor pra-
vica na podlagi domoljubja in ne po-
litikantstva. Kot politikantsko bi lahko 
sicer omenili branje domobranskih 
pesmi Lojzeta Grozdeta in Franceta 
Balantiča, ki z organizacijo TIGR niso 
imele prav nič skupnega.

Državne proslave so se udeležili 
Borut Pahor, Janez Janša, Aleš Hojs, 
varuh človekovih pravic Peter Svetina, 
Samo Pogorelc in slavnostni govornik 

Zdravko Počivalšek, minister za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, ki je 
dejal, da se veličina človeka ne meri v 
številkah ter da so normo človečnosti 
in domoljubja postavili ti trije tigrov-
ci. Tudi on je obsodil zlorabo tega 
spomina za namen politikantstva in 

Proslave – kraji za politične spletke?

Župan in gostitelj Samo Pogorelc Minister Zdravko Počivalšek, predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša
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zdraharstva. Pravi, da je čas za psihološko in gospodarsko 
povezovanje ter za gradnjo široke razvojne fronte. Pred 
enotnostjo pri razvoju je omenil še dva največja dosežka: 
samostojno državo in uspeh pri evropski integraciji. Župan 
in hkrati gostitelj Samo Pogorelc je dan upora proti oku-
patorju označil kot praznik temeljnih vrednot, enotnosti in 
poguma. 

Slovesnost Društva TIGR Primorske
Člani Društva TIGR Primorske se vsako leto dobijo na Mali 

gori v spomin na »eno od mnogih junaških dejanj tigrov-
cev«, je dejal predsednik društva Gorazd Humar. Dodal je, 
da so letos izdali posebno številko glasila, ki je posveče-
na dogodku na Mali gori. V glasilu so poskušali nanizati 
vse okoliščine in zgodovinske dogodke, ki so spremljali 
dogodek na Mali gori 13. maja 1941. Pravi, da so se kot 
društvo distancirali od državne proslave, ker menijo, da so 
bili trije tigrovci zlorabljeni v politične namene. »Mi nismo 
politična organizacija in se s politiko ne ukvarjamo. Samo 
z zgodovino.«

Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Borut Klabjan, 
sodelavec Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru, ki 
je dejal, da je treba ta dogodek na Mali gori uokviriti v širši 
kontekst v času in prostoru. »Protifašistično delovanje teh 
treh tigrovcev se je začelo bistveno prej kot leta 1941. Nji-
hovo delovanje se je začelo novembra 1918, ko je celotno 
Primorsko do Postojne in še čez zasedla italijanska vojska. 
Ko je fašistični režim Slovencem in Hrvatom napovedal iz-
ginotje, so se tigrovci odločili upreti z nasiljem, kot so bili 
požiganje šol in napadi na fašiste. Ko so se tukaj spopadli 
z italijansko vojsko, so imeli za sabo že celo desetletje, 
če ne še več, protifašističnega delovanja,« je povzel dr. 
Klabjan. Vprašali smo ga še za mnenje glede treh proslav 
v dobrih dveh tednih: »Proslave in spomeniki spreminjajo 
pomen v času in si jih posamezniki, organizacije in stranke 
prilaščajo glede na sprotne potrebe. Naloga zgodovinarjev 
pa je, da skušamo ljudem pojasniti stvari v svoji zgodovin-
ski kompleksnosti.«

Slavnostni govornik Zdravko Počivalšek

Slavnostni govornik dr. Borut Klabjan, zgodovinarGorazd Humar, predsednik društva TIGR Primorske

Skupne točke
Vsi vpleteni akterji so položili vence v navzočnosti ča-

stne straže Slovenske vojske in vsi se strinjajo, da taki 
kraji niso primerni za politični poligon. Voditeljica državne 
proslave je zaključila z besedami, da moramo biti enotni 
glede spoštovanja različnosti in da bodimo skupaj bolj po-
nosni nase.

Sašo Hočevar
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»Nekdo te čaka«
Že 23 let zapored se motoristi ob dnevu boja proti okupatorju srečujejo v Novi 

Štifti pri blagoslovu motoristk in motoristov v režiji društva Motoristi za motori-
ste (MzM). Pater Niko pravi, da za vsemi temi leti stoji veliko delo solidarnosti. 
Letos so blagoslov drugič zapored predvajali prek spleta.

Z izjemo zadnjih dveh let je bila to izjemno obiskana prireditev, ki je bila nekako 
uvod v motoristično sezono. Letos je zaradi zdravstvene situacije prišlo kakih dvajset 
motoristov, pri čemer je bil najbolje zastopan primorski del države. 

Vsako leto izdajo posebno serijo priponk z veliko sporočilno vrednostjo. Motiv na 
letošnji priponki je motoristova roka in v njej roka otroka. Poleg je tudi napis: »Nekdo 
te čaka.« »Mislim, da gre za močno sporočilo, ker vsakogar od motoristov nekdo pri-
čakuje. Tako naj bi ob vseh užitkih v vožnji skrbeli tudi za varnost drugih in za lastno 
varnost, da se vrnemo domov v objem,« pravi pater Niko.

Glavni nameni društva MzM so solidarnost, preventiva in druženje. Društvo združuje 
člane iz celotne Slovenije in članom ne pogojuje pripadnosti zgolj društvu MzM, kot 
to zahtevajo nekatera druga motoristična združenja. Njihova posebnost je tudi sklad, 
ki se polni iz prostovoljnih prispevkov in iz katerega letno podelijo okrog 10.000 EUR 
družinam in posameznikom ob nezgodah, prejemnikov pomoči pa je že okrog 100. 

Najodmevnejše potovanje je bilo pred petimi leti, ko se je tristo ljudi odpravilo v 
Rim. Večina jih je šla z motorji, povabili pa so tudi družine in posameznike, ki so jim 
do takrat pomagali s sredstvi iz sklada. »To je bilo posebno doživetje, da smo se lah-
ko spoznali in se družili. To delamo tudi naprej. Ne samo, da jim pomagamo, ampak 
tudi ohranjamo stike. Ravno zato je pomembno, da smo združeni iz vse Slovenije in 
da ves čas vzdržujemo te stike,« pravi Valentin Sojar, predsednik društva MzM. Večje 
skupinsko potovanje so lansko leto odpovedali zaradi zdravstvene situacije, za letos 
pa odločitve še visijo v zraku. 

Sašo Hočevar 

Nova Štifta letos

Pater Niko

Nova Štifta 2015

Valentin Sojar, predsednik MzM

Motorist že skoraj 70 let
Andrej Hren se je samo nasmehnil in trikrat odgovoril z 

»ne«, ko sem ga vprašal, ali je kdaj razmišljal, da bi se v 
Novo Štifto odpravil z avtom namesto z motorjem, glede 
na to, da je bil to deževen in hladen praznik upora proti 
okupatorju.

Motorist je od leta 1953, ko 
je bil star 23 let. Pravi, da je 
bila to najbrž njegova zadnja 
vožnja z motorjem: »Rečeno 
je bilo, da nad 90 let starosti 
ne podaljšujejo več vozniških 
dovoljenj.«

Ko je Andrej začel z motoriz-
mom, še ni bilo semaforjev in 
asfalta v Ljubljani, smer pa so 
nakazovali z zvočnimi signali. 
Njegov prvi motor je bil DKW, 
potem nek angleški motor (se 
opravičujem, ker se je točna 
informacija izgubila na zvoč-
nem posnetku), pa Tomosov skuter, BMW, MZ in Tomos Elec-
tronic, sedaj pa vozi Yamaho s 125 kubičnimi centimetri, ker 
mu ob podaljšanju vozniškega dovoljenja niso priznali popol-
ne kategorije A. Poleg motorja, ki ga je vozil na zadnji vožnji, 
ima doma še skuter in BMW.

Andrej je kasneje bral berilo pri motorističnem blagoslovu, 
in to brez očal. Popolnoma sem prepričan, da bi opravil tudi 
zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Sašo Hočevar
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Drzne tatvine iz 
stanovanjskih hiš 

Na Policijski upravi Ljubljana opažamo pojav drznih ta-
tvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvajajo na zelo 
prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te 
mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so 
bili okradeni. 

O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medi-
jih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni 
ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih 
ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev 
zamotijo s pogovorom (na primer, da so serviserji, da so prišli 
odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledu-
jejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali 
sanacijo odtokov, itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako 
da je nimajo več pod nadzorom.

Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času po-
govora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost ter v večini prime-
rov odtujijo denar in nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je 
zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se 
do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih 
nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne va-
bijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ 
pa naj vzamejo s seboj, četudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem 
naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) in 
vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko 
številko vozila).

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, pripo-
ročamo, da takoj obvestijo policijo na številko 113 ali policijsko 
postajo v Ribnici na številko 01 837 21 10.

Saša Janjić, višji policist I 
– vodja policijskega okoliša 
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Oblačenje moških v Ribniški dolini (I. del)
Konec 19. stoletja so bila oblačila ribniških mož enotnega videza. Za spodobno je veljalo, da so si moški vedno pokrivali 

glavo s klobuki, kapami ali slamniki, premožnejši s krznenimi pokrivali v zimskem času. Nosili so suknene dolge hlače in 
pod kolena segajoče pumparice, svetle srajce, zataknjene za pas, telovnike, suknjiče in suknje, visoke čevlje za zavezati 
ali škornje. 

Marsikaj se je nabavilo na sejmih, kjer so kramarji prodajali kakovostno blago in modne obleke. Z boljšo »ta zahmašno« obleko so 
premožni tržani na zunaj izkazovali svoj položaj v družbi. Ko so izdelki suknarske industrije postali cenejši, so jih po svojih zmožnostih 
v oblačenju posnemali premožnejši vaščani. Tudi drugo prebivalstvo je sledilo tem spremembam. Marsikateri sogovornik je povedal: 
»Nismo dosti imel', za k maš' pa sta si ded in oče oblekla obleko iz dobrega blaga, svetlo srajco, zavezala kravato pod trdim srajčnim 
ovratnikom, pozimi sta nosila še površnik.«

 Izbrano oblečen premožnejši konjski mešetar Anton 
Pogorelec (*1821) iz Dolenje vasi. Čez svetlo srajco z 
visokim ovratnikom ima zavezano širšo rutko, zapeto 
z okrasno iglo. Prek srajce nosi telovnik, nad tem zelo 
dolg suknjič in do tal segajoč kožuh. Dolge, ravno 
krojene hlače so iz enakega blaga kot suknjič. Pokrit 
je s krzneno kapo, obut v močne usnjene čevlje.

Družina Ilc iz Gorenje vasi. Oče Ivan (*1845–1938) je 
dobro služil, ker je bil priznan »cimperman« in kolar. 
Njegovi sinovi so nosili pri krojaču narejeno obleko, 
boljše klobuke, svetle tanke srajce, h katerim so si 
privezovali različne ovratnice. Obuvali so si visoko 
zavezane usnjene čevlje, ročno izdelane pri čevljarju.

Lesni trgovec Rambovšek na žagi v Brežah, oblečen v 
takrat modne, pod kolena segajoče pumparice, v rabi  
za pražnje dni in za vsakdanjo rabo. 

Moška pokrivala: klobuki, slamniki 
in kape spadajo k oblačilnemu videzu 
prebivalcev Ribniške doline v drugi po-
lovici 19. stoletja in vse do prvih let po 
drugi vojni. Za spodobno je veljalo, da 
so imeli možje vseh slojev glavo pokri-
to, tako za delo kot ob praznikih. Starejši 
prebivalci so pomnili: »Vsak, tudi bajtar, 
je nosu klobuk«. Na nošenje pokrival so 
privajali dečke od malega, hkrati pa so 
jim privzgojili tudi omiko odkrivanja gla-
ve pri pozdravu.    

 Najpogostejše moško pokrivalo so bili 
klobuki različnih oblik in velikosti, nare-
jeni iz klobučevine, v temno rjavi, sivi ali 
črni barvi. Največ klobukov se je kupilo 
na sejmih pri kramarjih, precej so jih pri-
nesli krošnjarji od drugod. Klobuk boljše 
kakovosti se je nosilo dolgo, tudi po več 
deset let, nazadnje za domača opravila. 

Gospoda je kupovala pri mestnih klobu-
čarjih in se pokrivala z dražjimi klobuki 
iz dlake divjega zajca in velurja, za bolj-
še so imeli trše oblikovane polcilindre 
(»halpkane«), ob svečanih priložnostih 
pa cilindre z visokim oglavjem (»hohci-
lindre«). V mrazu so nosili krznene kape 
ali polhovke.  

Kmetje so se pri delu pred soncem za-
ščitili s svetlimi slamniki, ki so imeli malo 
širše krajce in so bili bolj zračni. Za boljše 
priložnosti so nosili slamnike, barvane v 
črno, izdelane iz finejše tanjše slame.

Poleg klobukov so se za pokrivanje 
glav uveljavljale »šildkape«, široko kro-
jene kape z mehkim oglavjem in trdim 
senčnikom – ščitkom. Bile so tako širo-
ke, da se jih je dalo potegniti čez ušesa. 
Nekatere so bile krojene in šivane z uše-
sniki. 

. Srajco iz belega bombaža je nosil kot praznično 
oblačilo Franc Košmrlj, gruntar iz Podklanca. Prsni 
vstavek je našit povrhu, ima razporek, ki sega do pasu. 
Pod njim je kratek pašček z gumbnico za pripenjanje 
srajce k hlačam.
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V časopisu objavljena reklama za modne dodatke: naramnice za pripenjanje hlač, kravate in ovratne rute. Trški veljaki so si pod srajčni ovratnik zavezovali širše 
oblikovane svilene rutice, ki so si jih pritrdili s kravatno 
iglo.

Telovniki, poimenovani »lajb’lc’«, so predstavljali pomemben in obvezen del moškega oblačila, ki je zakrival srajco, oblečeno 
na golo kožo. Krojači so jim posvečali več pozornosti pri oblikovanju višje zapetih prednjih delov, oblikovali fazone in reverje ter 
všili žepe. Prednji deli najdenih delovnih telovnikov so narejeni iz kosmatene flanele, sukna in volnenih tkanin, zadnji deli iz bom-
bažnega klota. Pražnji telovniki premožnejših so imeli prednja dela šivana iz pikeja, ripsa in svile, zadnji del pa iz svilenega klota. 
Zapenjali so se z enorednimi ali dvorednimi gumbi. Na notranji strani so bili podloženi s črtasto podlogo. Segali so le do pasu, ker 
so bile hlače oblikovane dosti visoko.

Alenka Pakiž
Foto Filip Pakiž, osebni arhiv

Telovnik je nosil Stanko Urbančič, dninar na Travi pri Loškem Potoku. K telovniku si 
je vedno pripenjal uro na verižici.   Kroj telovnika izrisal Filip Pakiž v programu AutoCAD.
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Primož Tanko

Pesem nosačev žita

Snope in belo žito
nosimo dan za dnem.
Kašče prepolne so,
polne vse ladje.
Zrnje že teče čez krov.
Nas pa še zmeraj preganjajo.
Lačni in sključeni stopamo.
Naša pleča so bron,
naša srca so bron,
ko nosimo dan za dnem.

(Prevod Gregor Strniša)

Pred nekaj dnevi sem med brskanjem, ki mi vzame čisto pre-
več časa, naletel na vprašanje o izvornem naslovu Pesmi no-
sačev žita. Kar nekaj brskanja članov skupine »Prevajalci, na 
pomoč« je bilo potrebno, da so razvozlali, za katero besedilo 
gre v tujem jeziku. Jasno, rezultat je bil v angleščini. Potem sem 
se spomnil, da je pesem gotovo objavljena v Pregledu svetovne 
književnosti, in odkril sem, da jo je prevedel Gregor Strniša. Av-
tor številnih besedil zlatih slovenskih popevk in blizu 400 drugih 
besedil je preprost zapis, ki ga je znanost razumela in prevedla, 
iz mrtvega jezika spremenil v poezijo. Zanimiv je tudi podatek, 
da v večini jezikov ne pišejo o Pesmi nosačev žita, temveč o pe-
smi iz grobnice Paherija pri El Kabu. 

S faktografskimi podatki lahko precej dobro rekonstruiramo 
življenje in razmere v času nastajanja Paherijeve grobnice, saj 
vemo, kakšni so bili davki in obveznosti prebivalcev v Egiptu 
ter kako so živeli. In zaradi umetnosti vemo, kakšen je bil njihov 
duhovni svet. Več kot očitno je, da je Paheri, ki je očitno sodil v 

premožnejši sloj ljudi, imel specifičen odnos do svojih delavcev, 
da je njihovo pesem dal vklesati v steno svoje grobnice. 

Naša pleča so bron, naša srca so bron. Preberite si ti dve vrsti-
ci na glas in ju trikrat ponovite. Tako kot uči Boris A. Novak: da 
pomen zveni in zven pomeni. Moja prva asociacija na bron je ru-
menkasta svetleča kovina v vseh oblikah, ampak ko preberem ti 
dve vrstici dvakrat ali trikrat, ne vidim več svetleče kovine, upo-
rabnih predmetov in tudi ne bronastega srca ali hrbta. Vedno 
bolj vidim prispodobo, ki jo je zapisal Paheri za svojo grobnico. 
Pleča so bron, srca so bron. Na trenutke se mi zdi, da je situaci-
ja precej podobna, kot je bila pred 35 stoletji. In še mnogokrat 
vmes. Bron je namreč precej trden, hladen in neobčutljiv. 

Pleča so bron, mnogo jim lahko naložimo in se ne bodo upo-
gnila. Tepena so lahko s palico, pa se ne bodo vdala. Ljudje lah-
ko potrpimo veliko. Moja stara mama Angelca je rekla, da človek 
prenese toliko kot tram pokonci. Pleča nesejo, delajo, vzdržijo. 
Naporno delo, težke razmere, nenavadne spremembe. Ampak 
bojim pa se drugega verza. Srca so bron. So neobčutljiva in tr-
dna, hladna. Bronasto srce ni mehko, ni občutljivo, nima empa-
tije. Pravzaprav ne opravlja funkcije srca. 

Bojim se, da prav takšna postaja naša družba. Družba, ki pre-
nese vse. Družba, ki prenese spremembe, ki potrpi in se prilago-
di. Sprejema udarce in potrpi. Družba, ki pleča spremeni v bron, 
se usmeri v preživetje, potrpi in dela, četudi žito že teče čez krov. 
Ne upre se. In srce spremeni v bron. Ne vidi sebe kot človeka, 
ki ima svoje življenje, ne vidi drugega kot človeka in predvsem 
sprejema transformacijo srca v bron.

Boter 5 na 1919.

»Moja prva asociacija na bron je rumenkasta svetleča 
kovina v vseh oblikah, ampak ko preberem ti dve vrstici 
dvakrat ali trikrat, ne vidim več svetleče kovine, uporabnih 
predmetov in tudi ne bronastega srca ali hrbta.«
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Slovensko zdravstvo v primeru uveljavitve 3. a člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti 

Radi bi vas opozorili na katastrofalne posledice, ki jih prinaša 3. a člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Zakon 
je bil sprejet decembra 2017, vendar je imel triletno prehodno obdobje. Decembra 2020 je trenutna vlada za pol leta za-
maknila njegovo izvajanje, vendar le do 30. junija 2021. Kaj bo po tem datumu drugače?

V vsaki zdravstveni ustanovi bo za vsako zdravstveno dejavnost 
potreben odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Eden izmed 
pogojev zanj je tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi licence za 
zdravnike na primarnem nivoju ter pet let delovnih izkušenj po 
pridobitvi licence za zdravnike na sekundarnem in terciarnem ni-
voju. 

V praksi to pomeni, da zdravstvene ustanove ne morejo zapo-
sliti mladih specialistov iz posameznih področij, če nimajo iz iste-
ga področja zaposlenega tudi starejšega specialista. Svoja vrata 
bodo morale zapreti ambulante v mnogih manjših zdravstvenih 
domovih, tudi večji zdravstveni domovi pa bodo imeli težave pri 
manjših specialnostih, saj pogosto nimajo zaposlenega več kot 
enega ortodonta, specialista MDPŠ ipd. V manjših krajih, kjer 
družinski zdravniki delujejo v okviru koncesijskih ambulant, se 
mladi specialisti družinske medicine ne bodo več mogli zaposliti. 
Razvoj mreže centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 
katerih odprtje je tesno povezano z razpoložljivostjo mladih spe-
cialistov otroške in mladostniške psihiatrije, saj je starejših pre-
malo, bo močno zavrt. V Sloveniji obstaja možnost, da si zdrav-
nik sam plača specializacijo – to storijo res redki, vendar odslej 
po opravljenem specialističnem izpitu še več let ne bodo smeli 
odpreti svoje zasebne ambulante. Na področju manjših special-
nosti bodo težave nastopile celo na sekundarnem in terciarnem 
nivoju – tak je denimo primer klinične genetike v UKC Maribor. 
Primerov je veliko, pod črto pa vsi skupaj pomenijo, da bo brez 
zdravnika po nepotrebnem ostalo ogromno ljudi, mladi zdravniki 

specialisti in mladi zobozdravniki pa se bodo lahko zaposlovali le 
v večjih zdravstvenih ustanovah, kar bo vodilo k dodatni centrali-
zaciji slovenskega zdravstva in oteženemu dostopu do zdravnika 
na periferiji.

Na tem mestu bi želeli poudariti, da ta člen ne služi preprečeva-
nju dela nestrokovnim zdravnikom, ki ne bi znali primerno zdraviti 
pacientov, kot se je varljivo oglaševalo ob njegovem sprejema-
nju. Vsi strokovni pogoji, potrebni za kompetentno zdravljenje 
pacientov, so namreč zajeti v veljavni (zobo)zdravniški licenci. 
Po opravljeni diplomi je za zdravnika in zobozdravnika speciali-
sta potrebnih od štiri do šest let konstantnega izobraževanja in 
delovnih izkušenj pod nadzorom specialista – to je tako imeno-
vano opravljanje specializacije, ki se zaključi s specialističnim 
izpitom in pridobitvijo licence. Zobozdravniki brez specializacije 
pridobijo licenco s strokovnim izpitom po enoletnem pripravni-
štvu. Odgovornost (zobo)zdravnika za zdravljenje, ki ga izvaja, je 
individualna, ne glede na to, ali delo opravlja v večjem kolektivu 
ali je edini zdravnik v zavodu, in je pogojena z veljavno licenco. 
Namigovanje, da zdravnik, ki samostojno zdravi paciente, ni spo-
soben dojeti, kako tehnično voditi ambulanto, oziroma bdeti nad 
organizacijo dela v timu, ki ga vodi, še tri ali pet let po pridobitvi 
licence, zveni kot slaba šala. Slaba šala, ki bo slaba tako za naše 
paciente kot mlade zdravnike in zobozdravnike.

Menimo, da je treba omenjeni pogoj za odgovornega nosilca 
preprosto črtati iz zakona. 

Mladi zdravniki Slovenije 

V ZD Ribnica so pripravljeni
Mladi zdravniki Slovenije so navedli kar ne-

kaj konkretnih primerov, eden izmed njih je zelo 
podoben situaciji v novi ginekološki ambulanti v 
Ribnici. Za odgovor o nadaljnjem delu ginekološke 
ambulante v Ribnici po uveljavitvi 3. a člena ZZDej 
smo se obrnili na direktorja ZD Ribnica Andreja 
Lampeta.

ZZDej za izvajalce, ki so že pridobili dovoljenje za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti, določa prehodno 
obdobje, v katerem morajo urediti status odgovornih 
nosilcev posameznih dejavnosti. »Ker prehodno ob-
dobje še traja, načrtujemo, da bomo v tem času našli 
ustrezno rešitev za nemoteno opravljanje dejavnosti, 
če bi zaradi neizpolnjevanja pogojev potrebovali dru-
gega odgovornega nosilca dejavnosti v skladu z zako-
nom,« pravi Lampe.

Sašo Hočevar
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Od vojašnice do Obrtne cone Ugar – 1. del
Spoštovana bralka in bralec Rešeta, članek v nadaljevanju se vama bo morda zdel dolgočasen. Da ga bom zapisal in 

objavil celo v dveh delih, sem se odločil zaradi več razlogov, najpomembnejši pa je večna težava poslovnih površin (pro-
storov) v občini Ribnica.

Na Facebook strani Občine Ribnica sem zasledil informacijo 
o otvoritvi urejene Obrtne cone Ugar. Minister za gospodarstvo 
Zdravko Počivalšek je izrazil zadovoljstvo nad novim gospodar-
skim kompleksom.

Ob tem dogodku sem se avtomatsko spomnil na začetke da-
našnje obrtne cone. Vojska je ribniško vojašnico zapustila 22. 8. 
1991, naslednji dan se je že zgodila primopredaja objektov.

V letih 1989–1994 je ugasnilo kar nekaj ribniških podjetij 
(Riko, Eurotrans, Sukno Zapuže v Jurjevici itd.). Posledično je 
narasla brezposelnost, ki je bila v tistih letih rekordna. Ljudje 
so iskali možnosti nove zaposlitve, obstoječa podjetja so malo 
zaposlovala, zato je preostala največkrat edina možnost odpreti 
obrt ali podjetje.

Obrtna zbornica Ribnica (OZ Ribnica) je združevala vse obrtni-
ke in podjetnike na teritoriju sedanjih občin Ribnica, Sodražica 
in Loški Potok. Poleg ostalih aktivnosti za boljše pogoje obrtni-
kovega delovanja je ogromno napora vlagala v pridobivanje po-
slovnih prostorov, ki jih v Ribnici praktično ni bilo. Odhod vojske 
iz vojašnice in sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove-
nije z dne 11. 11. 1991, da se določeni objekti v ribniški vojašnici 
oddajo v najem, je bila za ribniške obrtnike in podjetnike odlična 
priložnost, da končno pridejo do potrebnih poslovnih prostorov. 

OZ Ribnica je ob dobrem sodelovanju z Izvršnim svetom Ob-
čine Ribnica začela z zbiranjem interesentov za najem prostorov 
v vojašnici. Prvi sestanek prihodnjih najemnikov je bil na Obrtni 
zbornici že 11. 12. 1991, prve najemne pogodbe z Ministrstvom 
za obrambo pa so bile sklenjene na začetku naslednjega leta. 
Na 15 ha velikem območju je v 16 objektih dobilo poslovne pro-
store kar 32 najemnikov!

V letu 1992 so se najemniki večkrat sestali z namenom, da 
se pristopi k celostni ureditvi cone, predstavniki Občine Ribni-
ca so predstavili potrebne postopke za pridobitev obratovalnih 
dovoljenj, komunalne organizacije pa o možnostih in pogojih 
priključitve na komunalno infrastrukturo. Podjetje Stanbiro, d. 
o. o., je začelo s pripravo skupinske lokacijske dokumentacije, 
sodni izvedenec Jože Mihelič pa je napravil nov cenilni elaborat, 
po katerem se je cena najemnin še znižala.

Plod dobrega sodelovanja OZ Ribnica z Izvršnim svetom ob-
čine Ribnica, ki mu je predsedoval Janez Henigman, je bil sku-
pni projekt Program za sofinanciranje pospeševalno razvojnih 
projektov za malo gospodarstvo na območju občine Ribnica, 
ki smo ga vložili na Ministrstvo za malo gospodarstvo. Bistvo 
programa je bilo prestrukturiranje gospodarstva, veliko število 
brezposelnih je iskalo različne poti nadaljnje zaposlitve. Prido-
bljena sredstva so bila tudi dobrodošla pomoč za najemnike v 
bivši vojašnici.

Polovica najemnikov je resno začela z urejanjem in uporabo 
poslovnih prostorov, nekaj jih je potrebovalo več časa za zagon, 
peščica pa očitno ni našla prave poti za začetek poslovanja. Za 
dokončanje komunalne infrastrukture so najemniki med seboj 
imenovali delovno skupino, ki je gnala aktivnosti naprej. Med 
mnogimi problemi je bil tudi zaprt glavni vhod v nastajajočo 
obrtno cono s Šeškove ulice. Tu je bilo trmasto Ministrstvo za 
obrambo, ker da mora z vidika obrambnih načrtov tako biti. Po 

štirih letih prošenj je leta 2000 le prišlo do odprtja tega vhoda, 
ki je dodobra olajšal komunikacijo po Obrtni coni Ugar.

V letu 1995 je prišlo do velike spremembe, o čemer bom več 
zapisal v naslednji številki Rešeta.

Pavel Hočevar   

Vhod v OC Ugar pred rekonstrukcijo. Foto Danilo Hočevar
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Novice iz občinske uprave
Občina Ribnica prejela dobrih 600.000,00 EUR sofinancer-
skih sredstev

Občina Ribnica je s strani Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
prejela odločitev o podpori za operacijo »Ureditev komunalne 
in cestne infrastrukture v Lepovčah«, s katero je bilo odobrenih 
233.377,66 EUR sofinancerskih sredstev, od tega 175.033,24 EUR 
s strani Evropske unije, 58.344,42 EUR pa predstavlja nacionalni 
prispevek iz državnega proračuna. Z odobrenimi sredstvi se bo 
financirala 60-odstotna vrednost celotne investicije, ki je oce-
njena na 388.540,41 EUR. 

Občina Ribnica je s strani Ministrstva za izobraževanje, šol-
stvo in šport za izgradnjo prizidka k stavbi B osnovne šole v Rib-
nici prejela odobrenih 380.576,77 EUR sofinancerskih sredstev, 
kar predstavlja 42 % vrednosti celotne investicije, ki je ocenjena 
na 917.000 EUR. Sklep o izboru projekta nas z 59 točkami uvršča 
na šesto mesto in predstavlja izjemen uspeh, projekt je namreč 
bil med 25 izbranimi projekti od vseh 91 oddanih vlog.

Posnetek IC Lepovče, podnapis k sliki (foto: Daniel Vincek)

Vizualizacija prizidka k stavbi B osnovne šole v Ribnici

Slovesna otvoritev Obrtne cone Ugar z ministrom Zdrav-
kom Počivalškom

Konec meseca aprila smo v Ribnici gostili ministra za go-
spodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. 

Na delovnem sestanku smo mu predstavili vizijo gospodar-
skega razvoja Ribnice, širitve Industrijske cone Lepovče in idej-
no zasnovo projekta Medgeneracijskega centra Ribnica.

Delovnega sestanka z ministrom so se poleg župana Sama 

Pogorelca udeležili tudi podžupan in državni sekretar Aleš Mi-
helič, podpredsednik Državnega zbora RS in poslanec Jože Tan-
ko, direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ma-
tjaž Ribaš, direktor Rokodelskega centra Ribnica Tomaž Lovšin, 
direktorica občinske uprave Občine Ribnica Helena Mate, vodja 
oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Lea Divjak Radi-
vojevič in Danilo Hočevar, skrbnik projekta OC Ugar na Občini 
Ribnica. 

Po sestanku je sledil ogled prostorov in delovanja podjetja 
Deta & Co., ki je zaradi izjemnih uspehov na posameznih po-
dročjih gospodarskega življenja za leto 2020 prejelo Urbanovo 
nagrado. Obisk se je zaključil s slovesnim prerezom traku in ura-
dnim odprtjem Obrtne cone Ugar, ki bo podjetnikom in lastni-
kom zemljišč ponudila vso infrastrukturo za nadaljnje poslovne 
priložnosti in izzive.

Prerez traku (foto: Matevž Petrovič)

Podpis pogodbe za izgradnjo brvi 

V petek, 14. maja, je župan Ribnice Samo Pogorelc nepo-
sredno na lokaciji brvi slovesno podpisal pogodbo o izgra-
dnji nove brvi prek reke Bistrice s podjetjem Hipox, d. o. o., 
iz Škofljice, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik v 
postopku evidenčnega naročila za izbor izvajalca izgradnje 
brvi za kolesarje in pešce prek reke Bistrice.

V sklopu projekta oziroma podpisane pogodbe bo odstranje-
na stara brv in postavljena nova po vzorcu nekdaj že obstoje-
če brvi. Nova brv v dolžini približno 18,50 metra bo izvedena v 
jeklenem paličju, pohodna površina bo izvedena v hrastovem 
lesu, z deskami 6–8 cm, ki bodo pritrjene na jekleno podkon-
strukcijo. Lesene podnice bodo nameščene prečno na vzdolžne 
jeklene profile, na manjšem medsebojnem razmiku, tako da bo 
omogočeno odvodnjavanje s površine. Širina pohodne površine 
brvi bo približno 2,20 m, ograja bo izvedena panelno, s polni-
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lom iz jeklenih palic v vertikalnem rastu, na stebrih pa bodo na 
primerni višine pritrjene konzole za vzdolžno držalo, ki bo izve-
deno v jesenovem lesu. Projekt izgradnje se bo začel v sredini 
meseca junija, zaključek pa je predviden za 31. 7. 2021. Vrednost 
investicije je ocenjena na dobrih 90.000 EUR.

Omenjena investicija se bo izvajala znotraj projekta »Aktiv-
no prek mostov – gozdovi, vode in mostovi Ribnice«, s katerim 
smo kandidirali na razpisu LAS Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe in prejeli odobrenih kar 68.809,00 EUR sofinancerskih 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Z izvedbo projekta želimo vzpostaviti boljše infrastrukturne, 
vsebinske in promocijske aktivnosti za področje gibanja, pred-
vsem pa na področju kolesarjenja, ki v današnjem času postaja 
vse bolj priljubljena rekreacija.

Podpis pogodbe

Vizualizacija nove brvi

Občini Ribnica priznanje za prostovoljstvu prijazno občino 

Slovenska filantropija v okviru Nnacionalnega tedna pro-
stovoljstva vsako leto podeli nazive prostovoljstvu prija-
zna občina in letos je žlahtni naziv več kot zasluženo preje-
la tudi naša občina. 

Občina Ribnica aktivno spodbuja prostovoljstvo v lokalnem 
okolju, s posebnim poudarkom na prostovoljstvu mladih, in 
uspešno povezuje lokalne prostovoljske organizacije in posa-
meznike. Prostovoljskim organizacijam bo v prihodnje ponudila 
še večjo podporo pri prostorski infrastrukturi in bo še aktivneje 
sodelovala pri različnih prostovoljskih dogodkih in akcijah, kot 
so Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva, Dne-
vi zdravja, Čistilna akcija Očistimo Ribnico, Projekt Prostofer, 
Evropski teden mobilnosti itd.

Prostovoljstvo prispeva k večji solidarnosti, povezovanju in 
vključenosti, spodbujanju aktivnega prebivalstva ter blaženju 
socialnih stisk, zato bo Občina Ribnica v prihodnje aktivno 
spodbujala razvoj kakovostnega in organiziranega prostovolj-

stva, kar v času nenehnih družbenih sprememb omogoča lažje 
spoprijemanje z aktualnimi družbenimi izzivi v lokalni skupno-
sti. Prednost prostovoljstva je tudi v tem, da ne pozna starostnih 
omejitev, saj otroci in mladi pri opravljanju prostovoljskega dela 
pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo sistem vrednot, sta-
rejši pa prenašajo na mlajše svoje znanje in izkušnje. S tem se 
ves čas tvorita medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje in 
boljši, kot so ljudje, boljša je občina.

Občina Ribnica je že v preteklem letu začela s projekti, ki te-
meljijo na prostovoljstvu. Priključili smo se projektu Zlate Mreže 
– Prostofer, prostovoljni šofer, ki vsem starejšim ponuja brez-
plačni prevoz do zdravstvenih storitev in do trgovin z nujnimi 
življenjskimi potrebščinami. 

Razglašena epidemija je zelo povezovala vse občanke in ob-
čane, saj smo bili primorani vsi stopiti skupaj. Seznam prosto-
voljcev za šivanje in deljenje mask se je polnil z dneva v dan, 
število klicev se je dnevno povečevalo. Prostovoljci pa so poleg 
mask izvajali varstvo otrok na domu, dostavljali hrano in zdra-
vila vsem starejšim občanom, ki nimajo svojcev in sami fizično 
niso bili sposobni oditi na pot.  

Lani smo prvič organizirali Županov dan, dogodek z dobro-
delno noto, na katerem je župan kuhal in delil hrano, na račun 
katere smo zbirali prostovoljne prispevke in jih kasneje name-
nili socialno ogroženim otrokom za nakup šolskih potrebščin. V 
samo enem popoldnevu smo skupaj zbrali 1.000 EUR in s tem 
zneskom razveselili kar 33 socialno ogroženih otrok.

Prav tako smo v lanskem letu izvedli Evropski teden mobil-
nosti 2020 v Ribnici, na katerem so sodelovali župan, Občinska 
uprava Občine Ribnica, vsi direktorji javnih zavodov in nemalo 
ribniških društev. Skupaj smo ozaveščali javnost o trajnostni 
mobilnosti, manjšem onesnaževanju okolja in o zdravju, ki je 
še kako zelo pomembno. Številna društva pa so se prostovoljno 
predstavila na stojnicah, odziv občanov in občank je bil izjemen.

Občina Ribnica je v preteklem letu aktivno spodbujala razvoj 
prostovoljstva v lokalnem okolju in bila pozitivno presenečena 
nad odzivom društev. Sodelovanje, v katerem se povežejo lokal-
na skupnost, javni zavodi in prostovoljske organizacije, pa za-
gotovo pripomore k celostnemu reševanju težav in oblikovanju 
novih, še pestrejših aktivnosti, ki jih tudi v prihodnosti zagotovo 
ne bo manjkalo. 

Priznanje prostovoljstvo
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Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč v občini Ribnica za leto 2021

Občina Ribnica objavlja javni razpis za dodelitev ne-
povratnih proračunskih sredstev za sofinanciranje malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini 
Ribnica za leto 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dobave oziro-
ma nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (do 50 PE) in 
hišnih črpališč. Upravičenci lahko do vključno 31. 10. 2021 
vložijo vlogo z vsemi dokazili (prilogami) osebno ali po pošti 
na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@ribnica.si. 
Razpisna dokumentacija s pogoji sofinanciranja bo v času 
objave javnega razpisa objavljena na spletni strani Občine 
Ribnica (www.ribnica.si) in bo na razpolago za vpogled v pro-
storih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

LED-razsvetljava v dvorani Športnega centra Ribnica

Občina Ribnica je konec meseca aprila podpisala po-
godbo o zamenjavi svetil v dvorani Športnega centra 
Ribnica. 

Na javnem razpisu »Zamenjava razsvetljave v Športni dvo-
rani Ribnica«, pri katerem so se upoštevali okoljski vidiki, je 
bilo izbrano podjetje Javna razsvetljava, d. d., s katerim smo 
podpisali pogodbo o menjavi obstoječih reflektorjev z novo 
LED-razsvetljavo. Z izvedbo investicije, za katero si želimo 
tudi finančno podporo s strani EKO Sklada, se bo za okvirno 
30 % zmanjšala poraba električne energije v objektu in s tem 
že v dobrih štirih letih povrnila tudi vrednost investicije, ki je 
ocenjena na dobrih 80.000 EUR.

Poziv podjetjem in društvom – nove informativno usmer-
jevalne table 

Občina Ribnica je v obdobju od septembra 2020 do 
marca 2021 v celoti obnovila lokalno cesto s hodnikom 
za pešce v industrijski coni Riko, v dolžini 300 m. Soča-
sno se je izvedla še obnova ostale infrastrukture (mete-
orna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, TK-vod). 

V sklopu investicije pa so se izvedle še informativne usmer-
jevalne table, ki bodo služile kot pomoč vsem udeležencem v 
prometu. Če vašega podjetja oziroma društva še ni na sezna-
mu, vas vljudno naprošamo, da nam posredujete podatke na 
e-pošto: obcina@ribnica.si, da bomo lahko naknadno dodali 
zapis.

Ribniška tržnica z novo podobo

Naša tržnica je dobila novo vizualno podobo, deset lesenih, 
bolj prostornih stojnic, nastalih izpod rok lokalnega ponudni-
ka. Ponudniki na stojnicah so navdušeni nad novo pridobitvijo 
in bolj prijazno lokacijo, od zdaj naprej se bo namreč tržnica 
odvijala vsako soboto od 7. do 12. ure na peščenem parkirišču 
nasproti Miklove hiše. Lepo vabljeni, da z nakupom domačih 
dobrot podprete lokalne ponudnike. 
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Konzorciju za vzpostavitev pametnih 
skupnosti se je pridružila tudi Občina 
Ribnica

Občine Črnomelj, Kočevje, Kostel, 
Loški Potok, Metlika, Ribnica, Semič, 
Sodražica in Velike Lašče so oblikovale 
konzorcij za skupni prehod v digitaliza-
cijo delovanja in pametne skupnosti pri-
hodnosti.

 Prvi skupni korak konzorcija je oblikova-
nje projektov za prijavo na prvi javni razpis 
Ministrstva za javno upravo za demonstracij-
ske projekte vzpostavljanja pametnih mest 
in skupnosti. Projekt Zeleno, varno in digita-
lizirano okolje v vrednosti 1 milijona evrov, ki 
ga je v sodelovanju z Inštitutom za digitaliza-
cijo (IPM Digital) pripravil konzorcij občin, se 
osredotoča na inovativne rešitve in digitali-
zacijo ravnanja z odpadki ter skrb za okolje.

Sodelovanje večine občin, ki so trenutno 
vključene v konzorcij, se je začelo že v lan-
skem letu, po objavi razpisa Ministrstva za 
javno upravo RS februarja letos pa so pospe-
šeno stekle priprave za oblikovanje skupnih 
ciljev. Z digitalnimi rešitvami bo največ prido-
bilo lokalno okolje vsake sodelujoče občine, 
saj so prav prebivalci končni uporabniki in 
tisti, ki jim bodo vpeljane rešitve tudi v naj-
večjo korist.

Glede na dejstvo, da gre za prvega izmed 
številnih napovedanih razpisov za področje 
pametnih skupnosti, vsi sodelujoči izražajo 
upanje, da bodo s skupnim nastopom in 
tesnim sodelovanjem odprli pot nadaljnje-
mu uspešnemu črpanju evropskih sredstev, 
namenjenih digitalizaciji mest in podeželja. 

Projekt Green LAB – Zeleno, varno in 
digitalizirano okolje

Pilotni projekti, s katerimi se konzorcij 
prijavlja na javni razpis za demonstra-
cijske projekte vzpostavljanja pametnih 
mest in skupnosti, pokrivajo področja 
digitalne kakovosti življenja, digitalne 
varnosti in inteligentni odvoz odpadkov. 
Digitalna kakovost življenja je prvi pilot, 
ki vključuje vse občine konzorcija, razde-
ljen pa je na dve podpodročji. Prvo po-
dročje zajema meritve radona v zaprtih 
javnih objektih, povezane pa bodo tudi s 
podatki druge aktivnosti, merjenjem zra-
ka. Slednje bo spremljalo kakovost zraka 
v notranjih in zunanjih prostorih za iska-
nje korelacije, ali obstajajo lokalna one-
snaženost, nepravilnosti ali okvare infra-
strukture, ki negativno vplivajo na zdravje 
občanov. Zbrani podatki bodo služili tudi 

za zaznavanje aktivnosti individualnih kurišč – nedovoljen sežig komunalnih odpad-
kov. Drugi pilot zajema digitalno varnost, ki prav tako vključuje vse občine, namenjen 
pa je predvsem optimizaciji zimske službe za ceste. Senzorji za spremljanje zamrzova-
nja cest, predikcijo zmrzovanja na ključnih odsekih in merjenje ustrezne soljenosti ce-
stišča bodo pripomogli k dinamičnemu posipanju. Senzorji za višino snega, napoved 
snega in tip snega pa bodo omogočali aktivacijo plužnih služb, pri čemer bo z beleže-
njem podatkov zagotovljeno tudi dokazovanje, da so bile ceste pravočasno splužene. 
Inteligentni odvoz odpadkov kot tretji pilot vključuje vse občine z izjemo Velikih Lašč. 
V ospredju je problem prepolnih zabojnikov na ekoloških otokih in na turističnih loka-
cijah. Prekomeren odvoz praznih zabojnikov na odročnih lokacijah predstavlja velik 
strošek komunalnih služb, zato bosta v okviru projekta razvita inteligentni senzorski 
sistem za nadzor stanja zabojnikov na daljavo v realnem času in platforma z aplikacijo 
za optimizacijo odvoza odpadkov. Poleg tega bo sistem prožil alarme v primeru vanda-
lizma (prevračanje ali požig), kar še dodatno pripomore k zaščiti okolja.

Delujoče aplikativne rešitve za uporabnike in nadzorni centri bodo le ena izmed ko-
risti za vse članice konzorcija. Izboljšano bo stanje glede odvoza odpadkov in skrbi za 
okolje, večji bosta prometna varnost in odzivnost zimskih interventnih služb v celotni 
regiji, boljše bo poznavanje vremenskih razmer in kakovosti zraka v odprtih in zaprtih 
prostorih. Projekt bo prinesel tudi druge pozitivne učinke, kot je na primer dvig digi-
talnih kompetenc, in nova znanja s področja digitalizacije, enotne standarde in znanje 
za izmenjevanje podatkov, podrobno tehnično specifikacijo, ki bo na voljo tudi za po-
novno uporabo, točno določen nabor podatkov in vtičnikov za povezovanje (API) ter 
pregled izzivov in konkretne rešitve za povezovanje različnih sistemov, kot so okoljska 
senzorika, prometna varnost, ravnanje z odpadki itd. Demonstracijski pilotni projekti 
naslavljajo problematiko lokalnega okolja celotne regije, lotili pa so se jih korenito in 
strateško z namenom zagotovitve uspešne vpeljave in optimalnih rezultatov, ki bodo 
nam in našim otrokom ter vnukom zagotovili varnejše, čistejše in predvsem zdravo 
življenjsko okolje.
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O D L O Č B A  
 o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2021

V letu 2021 bo Občina Ribnica iz proračuna sofinancirala naslednje izvajalce in njihove kulturne programe, projekte in 
prireditve:

REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV:                                          
 Vlagatelj  Višina so�nanciranja 

v EUR 
  1. KUD Ribniški pihalni orkester, Ribniški pihalni orkester                                                                         4.605,54 
  2. Društvo oktet Gallus Ribnica, Oktet Gallus 3.249,41 
  3. KUD DramŠpil, Gledališka skupina DramŠpil 2.831,76 
  4. KUD Gallus, Nonet Vitra 2.326,04 
  5. Društvo mažoret in plesalcev Ribnica, Skupina Senior                                                                   2.293,33 
  6.  Društvo podeželskih žena Ribnica, Ljudske pevke Vesele Ribnčanke 2.076,96 
  7. Društvo mažoret in plesalcev Ribnica, Skupina Junior                                                                   1.915,93 
  8. Turistično društvo Grmada, Folklorna skupina Grmada 1.777,55 
  9. Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica                                                            1.698,30 
10. KUD Sveti Gregor, Mešani pevski zbor 1.495,76 
11. KUD France Zbašnik Dolenja vas, Cerkveni otroški pevski zbor                                   1.478,15 
12 KUD France Zbašnik Dolenja vas, Cerkveni mešani pevski zbor sv. 

Rok 
1.421,54 

13. KUD Gallus, Vokalna skupina Anamanka 1.352,35 
14. KUD France Zbašnik Dolenja vas, Moški pevski zbor Lončar                                        1.334,74 
15. KUD France Zbašnik Dolenja vas, Otroška folklorna skupina Lončki    854,18 
16. KUD France Zbašnik Dolenja vas, Župnijski pevski zbor    783,73 
17. KUD France Zbašnik, Cerkveni mladinski pevski zbor    640,32 
 

KULTURNI PROJEKTI IN PRIREDITVE:                                      
Zap. 
št. 

Vlagatelj  Naziv projekta  Višina so
nanciranja 
v EUR 

1. Vrtec Ribnica   Zaključna prireditev »Zavrtimo 
vetrnico«, junij 2021 

750 

2.  Vrtec Ribnica   Zimska pravljica, december 2021 750 
 

3.  Vrtec Ribnica  Gledališka predstava »Jaz sem 
najmočnejši«, oktober 2021 

300 

4.  Stanka Mihelič Izdaja in predstavitev 10. pesniške 
zbirke »Do nebeških vrat«, maj–
avgust 2021 

650 

5.  Društvo Veter Breg  
Etnološko kulturna sekcija  

Brški kulturni dan, julij 2021 400 

Izbrani izvajalci morajo v roku 30 dni po dokončnosti odločbe z Občino Ribnica podpisati pogodbo o sofinanciranju javnega kul-
turnega programa oziroma projekta. 

Na javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2021, ki je 
bil objavljen v občinskem glasilu REŠETO dne 29. 1. 2021, je prispelo skupaj 21 vlog. Od tega je 17 vlagateljev kandidiralo za redno 
dejavnost ter 4 vlagatelji za projekte in prireditve. 1 vlagatelj je naknadno svojo vlogo umaknil s pisno izjavo, zaradi česar mu je bil 
izdan sklep o ustavitvi postopka.    

V razpisnem postopku je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz izreka odločbe pravočasne in popolne oziroma so bile dopolnjene 
v predpisanem roku ter da vlagatelji izpolnjujejo razpisne pogoje.   

Postopek vodila:                                                                                                                                             Direktorica občinske uprave:                                                                                                                     
Metka Tramte                                                                                                                                                                Helena Mate  
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Dogajanje v knjižnici
Knjigobežnice po vsej Ribniški dolini 

Zemljevid knjigobežnic

Knjigobežnica na Griču

Ljubitelji knjigobežnic se združujejo na spletu – na Face-
booku deluje skupina Knjigobežnice, kjer lahko najdete ze-
mljevid vseh knjigobežnic, namige za dobro branje in ostale 
književne vsebine.

Bistvo knjigobežnice je zajeto v vodilu Vzemi knjigo, po-
dari knjigo! V knjigobežnici lahko brez obveznosti vzamete 
katerokoli knjigo, ki vam je všeč, ne glede na tamatiko (po-
učno, leposlovno, otroško ipd.). Ko jo preberete, vam je ni 
treba vrniti. V knjigobežnici pa lahko pustite knjige, ki se vam 
zdijo dobre in za katere bi si želeli, da jih prebere še kdo. 
Pri uporabi knjigobežnic je dobro upoštevati vsaj dve ključni 

priporočili – v knjigobežnici nikar ne puščajte knjig, izposo-
jenih iz knjižnice, zaradi koronavirusa pa bi vam svetovali, da 
ko knjigo prinesete domov, ne hitite nemudoma z branjem, 
ampak jo z namenom preprečevanja okužb pustite odležati 3 
dni in se šele nato lotite branja.

V Ribniški dolini smo v sodelovanju z Občino Ribnica po-
stavili osem knjigobežnic. Stojijo na Velikih Poljanah, Svetem 
Gregorju, Griču, v ribniškem vrtcu, pred zdravstvenim do-
mom, šolo, na stavbi Krajevne skupnosti Dolenja vas in pred 
dolenjevaško šolo. Več o knjigobežnicah in zemljevid z vsemi 
lokacijami je na voljo tudi na povezavi prek QR-kode.

Za zagon projekta so knjige prispevale založbe in distribu-
cijske hiše Amalietti&Amalietti, Alba 2000, Avrora, Buča, For-
ma 7, Lynx, Miš, Morfem, Primus, Tehniška založba Slovenije 
in Zala, na lokalnih prebivalcih pa je zdaj naloga, da poslan-
stvo knjigobežnic širijo in polepšajo dan neznancu v duhu 
gesla »Vzemi knjigo, podari knjigo!«

Projekt Sodobno znanje za vse generacije 

V letu 2021 smo Knjižnica Miklova hiša in Dom starejših 
občanov Ribnica začeli s sodelovanjem v projektu Sodobno 
znanje za vse generacije, ki ga prek LAS Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe sofinancira tudi Evropski sklad za regio-
nalni razvoj. Skupna vrednost projekta, ki ga bomo izvedli v 
dveh sklopih, je 39.621,80 evra.

V prvem delu projekta v knjižnici prehajamo na nov način 
izposoje. Vsako knjigo in vse drugo gradivo smo polepili z 
radiofrekvenčnimi kodami in jih povezali z inventarnimi šte-
vilkami prek črtne kode. Premik s črtnih na radiofrekvenčne 
kode nam bo omogočal hitrejšo izposojo in vračilo, hkrati pa 
bomo zmanjšali možnost človeških napak pri izposoji. Prav 
tako je z radiofrekvenčnimi kodami zdaj naše gradivo zašči-
teno pred neevidentirano izposojo in krajo. 

V drugem delu projekta bomo izposojo prek radiofre-
kvenčnih kod nadgradili še z notranjim knjigomatom. Tako 
si boste lahko člani samostojno izposojali in vračali gradivo, 
knjižničarji pa vam bomo lahko pomagali pri kompleksnejših 
vprašanjih. Projekt se posveča tudi dvema ranljivima skupi-
nama, otrokom in starejšim. Za otroke, ki imajo težave pri 
branju, pripravljamo individualne delavnice, kjer se bodo 
lahko naučili uporabe programske opreme, ki prilagaja be-
sedila in ozadje na način, ki mlademu bralcu ustreza. Starše 
in ostalo zainteresirano javnost bomo povabili na dve pre-
davanji o bralno-napisovalnih težavah, s katerimi se sreču-
jemo pri otrocih. V Domu starejših občanov Ribnica bodo 
izvajali literarno obarvane delavnice za svoje uporabnike, za 

Knjigobežnice so slovenska različica pobude Little 
free library. Gre za mesta, škatle oziroma v našem pri-
meru hišice, kjer si lahko izmenjujemo knjige. V Slove-
niji imamo postavljenih že več kot 130 knjigobežnic v 
različnih oblikah, skupna pa jim je ideja izmenjave knjig 
brez obveznosti. 



21REŠETO  MAJ 2021 k u l t u r a

vse starejše pa bomo organizirali individualne delavnice za 
spoznavanje elektronskih storitev knjižnice – spoznali bomo 
delovanje našega spletnega kataloga Cobiss, se naučili brati 
elektronske knjige prek Biblosa in začeli z uporabo Audiboo-
ka (aplikacije za zvočne knjige).

V objemu s knjigo – predšolska bralna značka 

Akcija V objemu s knjigo je bralna značka za najmlajše, ki smo jo 
začeli 15. maja ob svetovnem dnevu družine. Otroci se lahko akci-
ji pridružijo kadarkoli, naloga pa je opravljena, ko preberete vsaj pet 
knjig. Slikanice, katerih naslovi se nizajo v brošuri, so predlogi za branje 
otrokom. Pri izboru slikanic se ne omejujte samo na naslove v knjižici, 
posezite tudi po drugih naslovih istih avtorjev ali pa si naredite čisto 
svoj izbor. Skupno branje z otrokom od zgodnjega otroštva naprej pri-

naša radost obema, tako otroku kot odraslemu. Otroku je ugodno in 
udobno v vašem naročju ali ob vas, opazuje ilustracije in jih dopolnjuje 
z besedami, ki prihajajo iz vaših ust. Počuti se varnega. Ob obisku knji-
žnice bo vaš otrok v knjižico dobil štampiljko s pravljičnim junakom. 
Po zbranih petih štampiljkah boste povabljeni na lutkovno predstavo, 
predvidoma decembra 2021, kjer bo otrok prejel tudi priznanje.

Naj bo branje vaša vsakodnevna navada, nekaj, kar bo otrok pričako-
val od vas in česar se boste veselili tudi vi!

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša
Foto Nastja Hafnar

30 LET ČASOPISA 
NOVE NOVICE IZ

R IBNIŠKO-
KOČEVSKEGA KONCA

RAZSTAVA 17.  5.  2021-17.  8.  2021

Vseh 126 številk Novih novic je na
voljo v digitalni obliki v Digitalni
knjižnici Slovenije (dLib)
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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.

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! 

KOČEVJE - Črni Potok, center 
Prodamo starejšo stanovanjsko 
hišo z večjim vrtom in gospodar-
skim poslopjem. Hiša je v izmeri 
124 m² (spomeniško varstvo), 
gospodarski objekt je v izmeri 66 
m², velikost vseh parcel, delno 
stavbne, delno kmetijske, je 2.331 
m², vse k.o. 1593 Črni potok. Mož-
no je kupiti tudi sosednji parceli 
brez hiše, v skupni izmeri 1.689 

m2. Hiša je bila zgrajena leta 1914, 
pred letom 1957, vsa infrastruktura. 
Cena je 43.000 EUR, EI v izdelavi.

LOŠKI POTOK - Retje 
Prodamo opremljeno, starejšo 
stanovanjsko hišo s pomožnimi 
objekti, velikost parcel, skupna 
izmera je 544 m2. Stanovanjska 
stavba, v izmeri 126 m2 je bila 
zgrajena pred letom 1967, okna 
zamenjana leta 1985, pomožni 
objekti zgrajeni leta 1988. Vsa 
infrastruktura, ogrevanje na 
trda goriva, takoj vseljivo. Cena 
57.000 EUR. EI F 209,34 kWh/
m2a.

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, obnovlje-
na leta 1997, gospodarsko poslopje 
je bilo zgrajeno leta 1990. Takoj 
vseljivo. Ogrevanje CK na olje, elek-
trika, voda, vsa infrastruktura, cena 
73.000 EUR. EI v izdelavi. 

GRADBENE PARCELE: 

VELIKE LAŠČE - Opalkovo
Na lepi lokaciji prodamo gradbeno 
parcelo v izmeri 2579 m², vsa infra-
struktura na oz. ob parceli. Cena za 
m2 je 42 EUR.
 

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

TREBNJE - okolica Bevško
Prodamo stavbni parceli v izmeri 

3.258 m², ter v izmeri 97 m², obe 
k.o. 2690 Prapreče, infrastruktura 
na oz. ob parceli, cena je 101.000 
EUR. 

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 infras-
truktura je ob oz. na parceli, cena na 
m² je 30 EUR, skupna cena ie 20.970 
EUR. Avtobusno postajališče, šola 
in trgovina so dosegljivi peš. Prim-
erno za vse, ki si želijo manjše hiše 
z vrtom v neposredni bližini narave.

KOČEVJE - Črni Potok 
Prodamo dve parceli, eno v celoti 
stavbno, v izmeri 650 m2, in eno 
delno kmetijsko, delno stavbno, 
v izmeri 1039 m2, od tega 140 m2 
zazidljivega. Skupna cena je 17.500 
EUR.

POSLOVNI PROSTORI: 

GROSUPLJE - Višnja Gora
Prodamo posest v izmeri 9331 
m², na kateri so zgrajeni gostins-
ki objekt 165 m² P+1, objekti za 
športne in rekreacijske dejav nosti 
(tri tenis igrišča, igrišče za odbo-
jko na mivki, veliko parkirišče, 
primerno za postavitev in prikl-
jučitev avtodomov), objekt za 
piknike z urejenimi sanitarija mi 
in moderno opremljeni z gos-
tinsko opremo, ob potoku, prim-
erno tudi za različne dogodke. 
Vsa infrastruktura. Zgradba je 
bila zgrajena leta 2014, objekti 
imajo pridobljeno gradbeno in 
uporabno dovoljenje. Možnost je 
tudi najeti celoten kompleks oz. 
po elementih. Prodajna cena je 
1.100.000 EUR, plus DDV.

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.

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.

KMETIJSKE PARCELE:

RIBNICA – VELIKE LAŠČE
s širšo okolico, za znanega kupca 
kupimo gozdove različnih veliko-
sti in kakovosti, takojšnje pošte-
no plačilo, samo resne ponudbe 
sprejmemo na e-pošto: Bamba.
sp@siol.net, ali na tel. Številko: 
041 643 004.
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Bolezni in poškodbe gozdnega drevja
V prispevku so predstavljene najpogostejše bolezni gozdnega drevja iz prete-

klega leta v našem gozdno-gospodarskem območju, ki sega od Turjaka do reke 
Kolpe. 

Vzroki za razvoj bolezni so lahko abi-
otski in biotski. Abiotski dejavniki ali 
dejavniki nežive narave so lahko mehan-
ske poškodbe skorje, vej in drugih delov 
rastline po: vetru, snegu, žledu, požaru, 
streli, suši, mrazu, sončnem ožigu, one-
snaženem zraku ipd. Lahko so poškodbe 
biotske narave, na primer poškodbe po 
jelenjadi in drugih parkljarjih, glodavcih, 
na primer po navadnem polhu in voluha-
ricah, ter poškodbe zaradi dela v gozdu. 
Prek poškodb se rastline okužijo z različ-
nimi glivami, bakterijami, virusi. Zaradi 
tega lahko drevo delno odmre ali se v 
celoti posuši.

V zadnjih desetletjih so vremenska do-
gajanja postala bolj turbulentna. Prihaja 
do pogostejših ujm. Na začetku tega ti-
sočletja smo imeli tri zelo sušna leta, in 
sicer leta 2014 žledolom, leta 2017 izje-
mno močan vetrolom, v mesecu aprilu 
leta 2019 hudo spomladansko pozebo 
itd. Zelo vlažna leta s preobiljem pada-
vin v spomladanskih in poletnih mesecih 
prav tako povzročijo porast raznih bole-
zni gozdnega drevja.

Na Zavodu za gozdove Območne eno-
te Kočevje smo v lanskem letu označili 
za tako imenovane varstveno-sanacijske 
sečnje kar 197.600 m3, posek oslabelega 
drevja pa se je opravil na 40.900 m3. Sku-
paj to predstavlja skoraj polovico vsega 
letnega poseka v območju. Pred desetle-
tji je bilo teh sečenj največ do ene peti-
ne, v letu po vetrolomu pa je bila skoraj 
v celoti le sanitarna sečnja. Lani so bili 
pomembnejši vzroki sanitarnega pose-
ka insekti, predvsem smrekovi lubadarji 
(186.000 m3), potem veter (18.000 m3) 
in bolezni (8.000 m3). Med zadnjimi vzro-
ki je prisotna štorovka (Armillaria sp.), ki 
se pojavlja tako na iglavcih kot listavcih 
in povzroča odmrtje spodnjega osrednje-
ga dela debla in korenin. Smreke pogosto 
napade rdeča trohnoba (Heterobasidion 
sp.). Prisotnost slednjih dveh opazimo 
po odebeljenem spodnjem delu debla 
ob koreničniku. Po poseku ostane votel 
panj in poškodba najmanj na prvem hlo-
du. Rdeča trohnoba pri smreki je prisotna 
tam, kjer je bila v preteklosti smreka po-

sajena na nekdaj kmetijskih površinah. V 
preteklosti je bilo veliko gorskih brestov 
označenih za posek zaradi holandske bo-
lezni – odmiranja brestov. Bresti so zde-
setkani, kljub temu pa je bilo lani poseka-
nih 570 m3. Spore gliv prenašata hrošča 
veliki in mali brestov beljavar. Mlade 
breste objeda srnjad in jelenjad, ki pozi-
mi lahko olupi lubje brestov. Po prihodu 
holandske bolezni v Evropo so bresti na 
robu izumrtja. Pred nekaj leti so iz Se-
verne Amerike k nam zanesli bakterijsko 
bolezen jesenov ožig (Hymenoscyphus 
fraxineus). Najhitreje se širi ob vodotokih 
in na vlažnih območjih. Zadnja leta vsako 
leto zaradi tega vzroka posekamo od ti-
soč do dva tisoč kubičnih metrov velikih 
jesenov. Veliki jeseni počasi odmirajo, so 
pa nekateri tudi odporni – teh naj bi bilo 
od 3 do 5 odstotkov. Vsak tak zdrav veliki 
jesen je treba ohraniti za naprej, da bomo 
z njihovim semenom in podmladkom do-
bili odporna drevesa.

V letu 2020 smo imeli v mesecu maju 
in dalje več padavin in s tem ugodnejše 
razmere za razvoj raznih vrst gliv. Na li-
stih javorjev se je v vlažnih neprevetrenih 
delih gozda močno razvila gliva javorjeva 
katranasta pegavost, manj je bilo javorje-
ve bele pegavosti. Na bukvi je bilo priso-
tno rjavenje bukovih listov ter na rdečih 
in črnih borih sušenje najmlajših borovih 
poganjkov. Lipovec in lipa sta lani na 
listju imela veliko prisotnost gliv, pred-
vsem cerkosporno lipovo listno pegavost 
(Mycosphaerella microsare). Listi so po-
rumeneli že konec poletja in prej odpadli. 
V vlažnih letih se na hrastovih listih pojavi 
siva prevleka iz glive hrastova pepelovka 
(Erysiphe alphitoides). Najprej se pojavi 
v bolj zaprtih sestojih na listih spodnjih 
delov krošenj, medtem ko je je manj ali 
je sploh ni na sončnih in bolj prevetrenih 
delih. Na mladih hrastih občasno povsem 
preraste listje. Hrasti ne morejo opravljati 
fotosinteze in lahko celo propadejo. Ta-
kšni hudi razrasti te tujerodne glive so pri 
nas razmeroma redki.

V lanskem letu je bil trend upadanja 
števila smrekovih lubadark. Veliko zaslug 
za to imajo vreme z veliko vlage ob razvo-

ju prve generacije lubadarjev ter pravo-
časna in kakovostna sanacija napadenih 
smrek.

»Stranski produkt« globalne trgovine je 
običajno nenameren prenos tujerodnih 
organizmov iz drugih območij sveta s 
podobnimi ekološkimi razmerami. Neka-
tere vrste se pri nas ustalijo in povzročajo 
izginjanje domorodnih vrst. Na vsak zelo 
neobičajen znak, od sušenja, nenavadnih 
izvrtin v deblih, obarvanosti listov, iglic 
ipd., bodimo pozorni in se o njem poza-
nimajmo na spletu, na primer na »zdra-
vgozd.si«, ali pri pristojnih gozdarjih Za-
voda za gozdove Slovenije. S skupnimi 
močmi in znanjem bomo zmanjšali ali 
celo preprečili pojavljanje škodljivih or-
ganizmov v gozdovih.

Mag. Mirko Perušek,
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Kočevje

Naslednja številka izide
24. junija 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 15. junija 2021.

Glive na javorjevih listih
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Kolesarski izlet iz Ribnice do 
Kočevskega jezera 

Več kot pol leta objavljamo namige za pohodništvo, zdaj je napočil čas za ko-
lesarjenje. Tudi vremenske razmere nam bodo čedalje bolj naklonjene za to ak-
tivnost. 

Na tem področju smo bili člani aktivni že leta 2018, ko smo 
izpeljali projekt označitve Ribniške krožne poti. Nekateri so se 
mogoče spraševali, zakaj označujemo pot, ki jo pozna vsak do-
mačin. Naš odgovor je bil in vedno bo, da to počnemo tudi za 
prišleke od drugod. S tem jim pokažemo, da so dobrodošli, da 
jih z veseljem sprejemamo, jim nudimo lažjo orientacijo v po-
krajini, ki jo morebiti na novo raziskujejo. Označene poti, tako 
pohodne kot kolesarske, spodbujajo k turističnemu razvoju 
destinacije, koristi pa imajo na koncu tudi podjetniki trgovci, 
gostinci, lastniki nastanitvenih kapacitet, javni zavodi, društva, 
izposojevalci športne opreme, gostoljubni domačini itd.

Trenutno poteka projekt označitve Slemenske krožne poti, 
saj bi radi približali lepoto hribovitega slemenskega področja. 
Električna kolesa za tiste, ki niso najbolj naklonjeni vzponom, 
sedaj omogočajo lagodno raziskovanje takšnega terena. Uspe-
šno smo kandidirali na občinskem razpisu, zato upam, da bomo 
pridobljena sredstva koristno uporabili v dobrobit tako občanov 
kot tudi prišlekov od drugod. Prostovoljci, ki vse to delamo v 
okviru društev, smo tako lahko velik potencial za razvoj turizma 
v občini Ribnica, saj to delamo iz ljubezni do lastnega kraja. Zato 
srčno upam, da Turizem Ribnica uspe v prihodnje združiti ves ta 
potencial in skupaj graditi uspešno turistično zgodbo. 

Namig za kolesarski izlet iz Ribnice do Kočevskega jezera 
(22 km v eno smer)

Kolesarjenje začnemo v Ribnici in nadaljujemo po Ribniški 
krožni poti, ki je označena z rdečo tablico št. 1. Za vasjo Lipo-
vec, od koder se odpravimo proti Kočevju, lahko prispemo po 
trasi, ki poteka od Rokodelskega centra Ribnica mimo Ugarja, 
Prigorice, Lipovca ali pa po delu trase, ki se iz Ribnice usmeri 
skozi Hrovačo in Otavice. Po eni ali drugi strani prispemo do 
poti, ki iz Lipovca vodi v Makoše. Usmerimo se proti Makošam 
in že hitro na prvem križišču zavijemo desno na makadam-
sko gozdno pot, ki se je držimo vse do odcepa za vas Gorenje. 
Obstajajo pred tem še drugi odcepi, in če bi pomotoma zavili, 
bi prikolesarili ven iz gozda in po lokalnih stranskih cestah do 
Gorenja.

Ko prispemo pred koncem gozdne poti do odcepa, ki naprej 
vodi do regionalne ceste Kočevje–Novo mesto, se usmerimo 
desno proti vasi Gorenje, nakar nas majhen klanec pripelje do 
odcepa, kjer se spustimo levo do regionalne ceste, ki jo varno 
prečkamo in na drugi strani začnemo kolesarjenje skozi Klinjo 
vas. Toda že na sredini vasi zagledamo kolovoz, ki nas brez 
težav pripelje do jezera. Lahko pa kolesarimo iz Klinje vasi na-
prej do vasi Željne, zavijemo proti Šalki vasi in že smo pri jezeru.

Kolesarjenje po gozdni poti (iz zgodovinskih virov nam je zna-
no, da je po njej potekala rimska cesta) je poleti zelo blagodej-
no. Kočevsko jezero pa vam lahko v času poletne pripeke nudi 
vse tisto, kar bi lahko doživeli ob morski obali: kopanje, deska-
nje, jadranje, veslanje, lahko pa se tudi okrepčate. Obala jezera 
je res lepo urejena. Prijetno utrujeni se boste vrnili domov, pa še 
gneči na poti do morja in nazaj se boste izognili.

Iz Ribnice proti Otavicam po Ribniški krožni poti

Iz Ribnice proti Otavicam po Ribniški krožni poti

Za povratek v Ribnico lahko uporabimo isto traso ali pa kole-
sarjenje po kočevski kolesarski trasi, ki vodi ob cesti Kočevje–
Ljubljana. Le delček poti, okrog 2 kilometra, boste morali preko-
lesariti po regionalni cesti, delček lahko po komasacijski poti, ki 
poteka vzdolž nje. Potem se po kolesarjenju skozi Dolenjo vas 
v Prigorici spet priključimo na Ribniško krožno pot. Če smo po 
kopanju utrujeni in smo se posvetili še ogledu Kočevja ali pa 
nas čas preganja, se lahko vrnemo z vlakom, ki dovoljuje tudi 
transport koles. 

Pot je nezahtevna, predvsem ravninska in tako primerna za 
družinsko kolesarjenje.

Mirjam Trdan, predsednica društva
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Po nagelj na Grmado

Eden najstarejših in najodmevnejših 
dogodkov Turističnega društva Grma-
da je Po nagelj na Grmado. Ne ustavi 
ga niti vreme niti koronavirus. Praznik 
dela v Ribniški dolini tako nobeno leto 
ne mine brez prvomajske budnice in 
nageljna na Grmadi.

Že drugo leto zapored smo dogodek 
izvedli na svojevrsten, ‘brezstičen’ na-
čin. Postavili smo mizico z nageljni. Obi-
skovalci so si lahko na praznični dan, 1. 
maja, sami postregli z rdečim nageljnom. 
Vreme nam je bilo dokaj naklonjeno in 
upamo, da smo obiskovalcem s to pre-
prosto gesto vsaj malo polepšali dan. 
Odziv je bil nad pričakovanji in že dopol-
dne je nageljnov zmanjkalo. Hitro smo se 
odločili nabaviti dodatne, ki so bili prav 
tako kmalu razgrabljeni. Zahvaljujemo se 

vsem, ki ste na ta praznični dan obiskali 
Grmado, se naužili prebujajoče pomladi 
in se polni energije z nageljnom v roki po-
dali nazaj v dolino. 

Upamo, da vam bomo prihodnje leto 
spet popestrili praznik in mogoče, če 
bodo razmere dopuščale, z vami tudi po-
klepetali. Hvala tudi vsem obiskovalcem 
Grmade, ki spoštujete naravo, s sabo 
odnesete smeti, spoštujete ukrepe, širite 
dobro voljo in se vedno znova vračate.

Na začetku maja je minilo eno leto, 
odkar je Gašper Krže vzel v oskrbo Dom 
na Grmadi. Po svojih najboljših močeh se 
trudi za pestrost ponudbe, gostoljubnost 
in prijaznost. Za obletnico mu čestitamo 
in si želimo še nadaljnje uspešno sode-
lovanje.

Anita Andolšek, 
TD Grmada

petek, 11. junij, ob 20. uri, Rašica
KONCERT SKUPINE Mi2

sobota, 12. junij, dopoldne, Velike Lašče
TRŠKI DAN

nedelja, 13. junij, Velike Lašče
28. POHOD PO

VELIKOLAŠKI KULTURNI POTI
turizem.velike-lasce.si

 Občina Velike Lašče

Turistično društvo Grmada
razpisuje 19. tradicionalno akcijo

Moja vas – lepa, urejena in prijazna

Kot dosedanje akcije bo tudi letošnja usmerjena v urejenost 
celostne podobe bivalnega okolja, domiselne cvetlične 
zasaditve in urejenost javnih objektov. Velja za vse vasi 

krajevne skupnosti Velike Poljane. 
Jeseni vas bomo povabili na zaključno prireditev.

Poleti vas bo obiskal fotograf, ki bo v objektiv ujel izbrane 
motive okolice vašega doma. Lepo povabljeni pa ste, da 

sami pošljete fotografije privlačnih kotičkov ali zasaditev na 
tdgrmada@gmail.com in tako ujamete cvetlice v najlepšem 
razcvetu. Prav tako nam sporočite, če ne želite, da fotografi-

ramo okolico vašega doma.

Naša skupna želja je, da bi okolica naših domov prispevala 
k celoviti podobi kraja, ki naj bo prijazna in prijetna vse dni v 
letu. Urejanje naših domov nas pomiri in navdaja z veseljem 

in ponosom, ko vidimo rezultate svojega dela.

Akcija traja od 1. junija do 30. septembra 2021.
Želimo vam dišeče poletje in veliko veselja pri urejanju 

okolja in vzgoji rastlin.

Turistično društvo Grmada

Projekt sofinancira Občina Ribnica prek razpisa za turizem.
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Oče mi je pripovedoval ...

Konec sedemnajstega stoletja, ko 
je bil ribniški trg po katastrofalnem 
požaru na novo sezidan in popolno-
ma obnovljen, se je Ribnica začela 
hitro razvijati in trg je rastel tudi nav-
zven: na Mlako, današnjo Opekarsko 
ulico, Gaso, današnjo Struško ulico, v 
smeri Hrovače in Gorenje vasi, danes 
Gorenjske ceste. V teh razvijajočih se 
ulicah so gradili manjše, najprej le-
sene, po nekaj požarih pa kombini-
rane leseno-zidane hiše. Tu so živeli 
majhni, revni obrtniki in predvsem 
delovna sila trških veljakov in obr-
tnikov. Po mišljenju starejših doma-
činov se je Gasa poimenovala tako, 
ker je večkrat pogorela, in ne zato, 
ker bi bila to nemška popačenka za 
ulico (za to trditev ni bilo mogoče 
dobiti druge razlage). V to ulico se 
je konec osemnajstega in do sredine 
dvajsetega stoletja, ko so bile Struge 
še sestavni del ribniškega območja, 
priselilo precej Stružancev, morda 
tudi zato, ker je pot iz Gase vodila v 
Struge in je verjetno za to dobila ime 
Struška ulica. V Gaso se je priselil na 
začetku devetnajstega stoletja neki 
Novak iz okolice Jurjevice. Janez Bre-
garjev je imel na trgu mesarijo, tu v 
Gasi pa klavnico. Novakova hiša je 
bila blizu klavnice in hleva, zato je 
možno, da je Novak najprej delal 
pri Bregarju, se tu verjetno priučil za 
mesarja in kasneje, ko je Bregar zaprl 
mesarijo,  sam začel z obrtjo, ali pa 
je, kar je bolj verjetno, delal mesne 
izdelke za druge mesarije.  

Pri hiši se je reklo »pri Možinčku«. 
Očetu je pomagala vsa družina, tudi 
njegov najstarejši sin Stane. Oče 
Novak je bil s Stanetom zelo strog, 
in kar je bilo za že odraslega fanta 
najhuje, za svoje delo ni dobil nikoli 
nobene žepnine. Vsak konec tedna je 
proti večeru lahko hodil in se zaba-
val po trgu s svojimi vrstniki, čeprav 
je bil brez ficka v žepu. Bil je namreč 
star že več kot enaindvajset let in 
tako polnoleten. Takrat so bili lahko 

v fantovski druščini samo polnoletni 
fantje in slabo se je pisalo mlajšim, 
če so jih fantje dobili po sedmi uri 
zvečer še zunaj, torej po tem, ko je 
cerkveni zvon odbil Ave Marijo. 

Fantje so delali vse sorte norčij, še 
zlasti takrat, ko so hodili dekletom 
pod okno in jih je včasih dekletov 
oče lovil okrog hiše. Postavljali so 
mlaje, »šrange« ob porokah svojih 
prijateljev, ličkanjih,  zasebnih vese-
licah, sejmih, in če je šlo kaj narobe, 
so se tudi stepli ali pa tistemu, ki se 
jim je zameril, kako ušpičili. Tudi bo-
gatim »purgarjem«, ki niso bili prija-
zni do njih, so velikokrat še posebej 
nagajali in jih spravili v sramoto ali 
posmeh.

Vse to je opazoval in se naučil mla-
di Stane in z meseca v mesec se je 
bolj postavljal očetu po robu, tako da 
sta bila večkrat v hudem sporu. Ker 
za svoje delo ni dobil niti dinarja, je 
večkrat ukradel očetu kakšno salamo 
ali klobaso in jo prodal. Oče je nekaj 
opazil, zato ključ od mesarije skrbno  
skrival. 

Ko je nekega dne Stane prišel oka-
jen pozno zvečer domov, je videl, da 
oče in mati še ne spita in sta v kuhinji. 
V pijanosti mu je šinila v glavo zelo 
zarotniška misel. Splazil se je v ka-
mro svojih staršev, se onesnažil sre-
di njune postelje in vse skupaj pokril. 
Hitro se je splazil iz hiše in čakal, da 
»tastara« ležeta. Na okno je pritrdil in 
napel dreto ter čakal. Ko je v kamri 
ugasnila luč, je začel po dreti drgniti 
s smolo, da je začela šipa šklepetati 
in slišali so se čudni piskajoči glaso-
vi, ki jih je proizvajalo drgnjenje po 
dreti. Stara dva sta se nehala pogo-
varjati in v strahu prisluhnila. Možin-
ček prvi zgroženo izjavi: »Stara, sli-
šiš? Straši!« »Ojoj, kaj bova pa zdaj? 
Dajva zmolit očenaš in zdravo Marijo, 
pa bo menda »nehalu«.« In sta mo-
lila in boga prosila, naj jima oprosti 

njune grehe. Pri tem sta se obrača-
la po postelji in razmazala iztrebke. 
Naenkrat oče zagodrnja: »Tastara, 
ti si se menda od straha »osrala«!« 
»Movč, »bk« stari! Mar si se ti, jaz se 
že nisem!« In tako sta se prerekala, 
da eden se je mogel, ko tako smrdi. 
Pa vendar nobeden ni vstal, da bi 
pogledal, kaj je, saj je strah naredil 
svoje, in tako sta od vsega hudega 
zaspala. Ko je to opazil Stane, je po-
iskal ključ od mesarije in kleti. Vzel 
je hlebec kruha, nekaj salam in liter 
vina, ki ga je oče imel v kleti za posle, 
ko so prišli kupovat mesne izdelke. 
Splezal je na skedenj in pil ter jedel, 
dokler ni tudi sam zaspal.

Zjutraj je oče pozno vstal in klical 
sina, kje spet je, ker bi moral že zdav-
naj nahraniti živino, ki je mukala v 
hlevu. Toda Stanko je še vedno trdno 
spal, kajti noč je bila zanj kratka in 
omamna. V tem iskanju in godrnja-
nju na sina se je oče sam lotil krmiti 
živino. Ko je šel po seno, je na seniku 
na senu zagledal sina in vse, kar ta 
ni mogel pojesti in popiti. Možinček 
je sina v sveti jezi zgrabil in ga hotel 
premlatiti ter vpil: »A ti si tisti tiček, 
ki je meni klobase in salame kradel!« 
Toda Stane se mu je izvil in dejal: 
»Vzel sem, ker mi ti nisi hotel nikoli 
dati žepnine. Sem si jo pa sam tako 
pridobil!« Možinček je ves besen le-
tal po dvorišču in vpil, da ga je slišala 
vsa soseska. Tako je za ta dogodek 
izvedel cel trg. Možinček pa si ni mo-
gel kaj in je sina spodil od hiše.

A mladi Stane je imel začetno srečo 
in se je zaposlil pri trgovcu z lesom, 
pri gospodu Činklu.  

J.D. Sifonar, 
Društvo upokojencev Ribnica
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Uspehi naših učenk in učencev se nadaljujejo
Življenje je tako naravnano, da vedno delamo in stremimo k izboljšavam, napredku, cilju, nekemu višku. Tudi učenke 

in učenci v glasbeni šoli se pripravljajo, delajo, vadijo določen program, da so čim bolje pripravljeni, ko so pred njimi 
nastopi, tekmovanja, sprejemni preizkusi. 

Veseli smo, da lahko ponovno pišemo o odličnih rezultatih, ki 
so jih dosegli naši učenci in učenke. Od 15. do 18. aprila 2021 je 
v Celju potekalo 2. mednarodno tekmovanje Celeia 2021. Tekmo-
vanje je namenjeno mladim glasbenikom vseh narodnosti do 19 
let in je razdeljeno na šest starostnih kategorij ter na discipline 
rog, harmonika, kontrabas in citre. Zaradi epidemioloških razmer 
je potekalo prek spleta. Ajda Oražem, učenka 2. razreda citer, pod 
mentorstvom prof. Karmen Zidar Kos, je v svoji kategoriji, kjer so 
sodelovali tekmovalci v starosti 11 let in mlajši, dosegla odličen re-
zultat in prejela zlato plaketo.

Ajda Oražem

Na začetku meseca maja je potekalo mednarodno tekmova-
nje v Sremski Mitrovici, imenovano SIRMIUM MUSIC FEST. Tek-
movanja sta se udeležila Urh Malavašič (pozavna), učenec pri 
prof. Luki Logarju, in Jan Malavašič (trobenta), ki je v razredu 
prof. Domna Graceja. Oba sta dosegla zlato priznanje. Izjemno 
se je predstavil Urh Malavašič, saj je dosegel maksimalno šte-
vilo točk.

Jan in Urh

Vida Novina Kurir, učenka violine pri prof. Ivu Vlašiću, se je 
udeležila 9. mednarodnega tekmovanja v Palmanovi. V II. kate-
goriji je dosegla srebrno priznanje.

Teja, Vida in Ivo

Učenki Iza Levstek in Janja Glavonjič sta se udeležili 5. med-
narodnega tekmovanja IMMCC v Mariboru. To je tekmovanje 
iz poznavanja glasbenega ustvarjanja in glasbene teorije. Obe 
učenki sta v kategoriji Solfeggio dosegli zlato priznanje. Iza je 
sodelovala še v kategoriji Ustvarjanje in je prav tako dosegla 
zlato priznanje. V kategoriji Glasbena teorija pa je Janja dose-
gla priznanje za udeležbo. Na tekmovanje so se pripravljali pod 
vodstvom prof. Emine Kuhar.

Janja Glavonjič in Iza Levstek

Iskreno čestitamo vsem učenkam in učencem, profesorjem in 
korepetitorjema, prof. Aleksandru Oražmu in prof. Teji Bogda-
novi. Čeprav je združevanje ljudi omejeno in nastopi za obisko-
valce niso priporočljivi, pa je Glasbena šola Ribnica tudi v tem 
segmentu zelo aktivna in organizira nastope in koncerte, ki jih 
lahko starši poslušajo v živo on-line prek Zooma. Na ta način 
smo izvedli vrsto koncertov (Koncert ob materinskem dnevu, 
Absolventski večer, Koncert začetnikov itd.) in ostalih nastopov. 
Veliko profesorjev se je poslužilo tehnike »lepljenja« posnetkov 
(učenci so se posneli doma) in so tako pripravili nastop, ki ga je 
šola objavila na njenem YouTube kanalu.

Lepo ste vabljeni, da si na spletni strani Glasbene šole Ribnica 
ogledate promocijski video, ki so ga posneli učenke in učenci 
naše šole v sodelovanju s Tilnom Artačem. Snemanje promocij-
skega videa je posebna izkušnja in bo zagotovo ostal otrokom 
še dolgo v lepem spominu.  

Franc Malavašič, ravnatelj 
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Zgodbe iz vrtca                                                           
Dan Zemlje v ribniškem vrtcu

Kaj se dogaja? To so se spraševali otroci in starši, ko so 22. 
4. prišli v vrtec. V avli so našli neprimerno urejen prostor, poln 
smeti. Nekateri niso nič komentirali, spet drugi so se spomnili, 
kateri dan je.

Vsi otroci, ki so bili ta dan v vrtcu, so takoj ob prihodu spraševali: »Ali 
si videla? Kdo je to naredil? Tudi med seboj so se pogovarjali in ugo-
tavljali ter predvidevali, kaj se je zgodilo. Imeli so kar nekaj zanimivih 
razlag: od tega, da je veter raznesel smeti po vrtcu, da je volk s kremplji 
raztrgal vrečo in so smeti ven padle ven, do tega, da so smeti nametali 
ljudje – tisti ljudje, ki nikoli ne vržejo smeti v koš. »Jaz sem jih že videla,« 
je rekla deklica. Deček pa je bil zelo presenečen in rekel, naj pokličem 
policijo in bo ona ugotovila, kdo je to naredil. Ob dnevu Zemlje smo 
namreč v Vrtcu Ribnica spremenili avlo v pravo smetišče. (Smeti so bile 
seveda razkužene in v karanteni, preden so našle svoj prostor v avli.)  
Vse to pa se je zgodilo, ko smo se pogovarjali, kako bi lahko otrokom 
na najbolj nazoren in konkreten način pokazali, kaj se bo zgodilo, če ne 
bomo varovali svojega planeta Zemlje. Začelo se je v jutranjem krogu. 
Otroci so hiteli pripovedovati, razlagati, se zgražati in poudarjati, da to 
pa res ni lepo. Povedali so, da se niso počutili prijetno, ko so zagledali 
polno smeti v vrtcu. »Na smeteh so gotovo bacili,« so dejali. Pogovor 
smo nadaljevali tako, da so otroci povedali svoje predloge, kako bi to 
uredili: smeti bi pospravili, pobrali in vrgli v koš, smeti bi lahko pobrali s 
tisto palico, ki jo imajo smetarji, smeti bi ločili v pravi koš, lahko bi opo-
zorili tiste, ki so smeti odvrgli, itd. Bili so aktivni pri reševanju problema. 
Niso pozabili tudi na to, da za pobiranje smeti potrebujemo rokavice 
in da bodo že oni vse pobrali. Potem pa smo našli skrivno pismo goz-
dnega škrata, ki je otroke prosil za pomoč. Povedal jim je, da so škrati 
prinesli smeti v vrtec zato, ker potrebujejo njihovo pomoč. Rekli so, da 
potrebujejo pomoč velikih, saj so sami majhni in jim tega ne bo uspelo 
pospraviti. Smeti so pobrali po ulicah, mestih, vaseh in gozdu, tam, kjer 
ne bi smele biti. Z otroki smo naredili tudi poskus, kaj bi se zgodilo, če 
bi vsi metali smeti na tla. Na sliko Zemlje, narisano na list, je vsak otrok 
postavil eno kocko, ki je ponazarjala smeti. Ko smo se vsi zvrstili, se Ze-
mlje sploh ni več videlo. Bili so zgroženi. Takoj so rekli, da grejo pobirat 
smeti. Nataknili smo si rokavice in odšli v avlo pospravljat in hkrati loče-
vat smeti v prave zabojnike. Otroci so bili zadovoljni s svojim delom, kar 
se je videlo na njihovih obrazih in komentarjih. Za konec jim je gozdni 
škrat poklonil tudi čudežni prah, s katerim jim je dal moč in pogum, da 
vsakega, ki ne bo pospravil smeti v koš, opozori in ga prosi, naj smeti 
pospravi na svoje mesto. Zato bodite pozorni! Škratovi pomočniki so 
povsod okrog nas. Bodimo eko in čuvajmo naš planet Zemljo.

Mateja Urbančič, vzgojiteljica

Superkolesarji iz skupin Lisičke in  Veveričke 
Nastopila je pomlad, z njo pa smo lahko na plano zopet pri-

peljali tudi naša kolesa. Odločili smo se, da jih pripeljemo kar v 
vrtec, kjer bomo lahko kolesarili s svojimi prijatelji. 

Od 10. do 11. maja smo v skupinah Lisičke in Veveričke vsak v svo-
jem »mehurčku«, z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov za pre-
prečevanje virusa SARS-CoV-2, urili spretnosti kolesarjenja. Otroci so z 
navdušenjem svojim prijateljem in vzgojiteljicam pokazali svoja lastna 
kolesa, seveda pa so imeli s seboj tudi varnostno zaščitno opremo, ki 
smo ji prav tako namenili veliko pozornosti, kako in zakaj služi svoje-
mu namenu itd. Glede na muhasto vreme, ki nas je spremljalo, smo že 
mislili, da nam ne bo uspelo, vendar smo v torek, 11. 5. 2021, vseeno 
dočakali poseben obisk. Na kolesu sta se pripeljala policista s Policij-
ske postaje Ribnica, nakar so otroški obrazi postali polni različnih ču-
stev … Po pozdravu sta jih sprva vprašala, kaj imajo danes s seboj in 
kaj je pravzaprav potrebno, da si lahko pravi varen kolesar na svojem 
kolesu. Hiteli so z veliko najrazličnejšimi odgovori, ki jim ni in ni bilo 
konca. Nastopil je trenutek, ko je policist otrokom prikazal, kaj se lahko 
na kolesu ob neuporabi varnostne opreme – čelade – pripeti vsakemu 
izmed nas. Prikaz male čelade iz stiropora in v njej pripetega kokošjega 
jajca (primerjava naše glave brez oziroma z varnostno čelado) je otro-
kom dal zelo viden rezultat, da je naša glava brez čelade na tleh lahko 
hudo poškodovana. Tega pa nikakor ne želimo. Otroci so si ustrezno 
nadeli svoje čelade in se pogumno odpeljali na prometni poligon na 
zaprtem parkirišču Vrtca Ribnica. Že predhodno znani prometni znaki 
jim niso povzročali posebnih težav, policista sta jih spodbujala k pravil-
ni in varni vožnji skozi celoten poligon. Ob spodbudi uradnih oseb so 
otroci vidno doživljali občutek posebnega zadovoljstva in po poligo-
nu vozili kot pravi superkolesarji. Najspretnejši so policistu celo lahko 
dali »petko« med vožnjo. Bili so tako ponosni in navdušeni, res so se 
trudili in prav nikomur izmed njih ni zmanjkalo vztrajnosti in poguma. 
In ne le to, ob zaključku so si po pogovoru s policistoma o celotnem 
današnjem kolesarjenju prislužili tudi nagrado; tatu maskote policista 
Leona, štampiljko, izbrano kartico s policijsko vsebino in še odsevno 
kresničko. Dogodek je tako z veliko mero doživetij in nadgradnje zna-
nja varne udeležbe s kolesom v prometu minil v prijetni izkušnji prav 
vsakega otroka. 

Ob tem priložnosti se lepo zahvaljujemo policistoma Saši in Toniju s 
Policijske postaje Ribnica za sodelovanje in vso spodbudo najmlajšim 
pri ustrezni in varni uporabi kolesa.

Diana Merhar in Špela Samide Pirnat,
 vzgojiteljici
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A veš, koliko te imam rad?
Pri Petelinčkih smo v mesecu marcu veliko časa namenili po-

novnemu vzpostavljanju, bogatenju in ohranjanju prijateljskih 
vezi in pozornosti drug do drugega. Hkrati pa smo se pripravljali 
na praznik naših mamic, materinski dan. 

Kadar imamo koga res radi, si želimo, da bi mu znali to tudi povedati. 
Toda zajček Rjavček in zajec Rjavec sta v pravljici A veš, koliko te imam 
rad (Sam McBratney) ugotovila, da to ni prav enostavno. Ljubezen je 
težko izmeriti. Kdo ima koga bolj rad? Tudi mi smo ugotovili, da to ni 
ravno enostavno. Vsebino pravljice so si otroci hitro zapomnili. Večkrat 
smo prebrali pravljico, jo radi ponazorili z gibanjem – radi imamo toli-
ko, kot lahko dosežemo s svojimi rokami, toliko, kolikor lahko razširimo 
roke, toliko, kolikor daleč lahko skočimo, itd. Vzgojiteljici sva uprizorili 
tudi lutkovno predstavo za otroke z isto vsebino. Otroci so si iz pravljice 
najbolj zapomnili stavek »Rad te imam do lune in nazaj.« in ga v po-
govoru in igri večkrat tudi sami uporabili. V kotičku so bili na voljo tudi 
lutke in scenski rekviziti, ki sva jih uporabili v predstavi. Otroci so po 
njih radi posegali in razvijale so se prav zanimive predstave. Sprva je 
bila vsebina točno taka kot v pravljici, kasneje pa so si otroci izmišljevali 
nove primerjave (»Rad te imam čez cesto pa nazaj.«, »Rada te imam 
do Sv. Ane.« itd.). Ob pravljici smo si večkrat postavili vprašanje, koga 
imamo pa mi radi. Seveda so otroci najprej našteli mamice in očke ter 
bratce in sestrice. Kasneje, ob pogovorih in ponovnem naštevanju, 
niso pozabili tudi na dedke in babice, tete, strice, bratrance, sestrične, 
prijatelje itd. Krog ljudi, na katere smo se spomnili ob tem vprašanju, 
se je počasi širil. Da, pa tudi v vrtcu se imamo radi, smo ugotovili. Radi 
imamo svoje prijatelje, pa tudi vzgojiteljice. Pogovori ob vsebini knjige 
so nas pripeljali tudi do praznika naših mamic – materinskega dne. 
Odločili smo se, da mamicam pripravimo presenečenje, jim nekaj izde-
lamo. Kar 14 dni smo ustvarjali in otroci so se ustvarjanja lotili zelo za-
vzeto in z veliko mero navdušenja. Najprej smo pobarvali kroglice, ko 
se je barva posušila, smo kroglice premazali, da se barva ne bi poznala 
in umazala mamičinih majčk, potem pa je sledilo nizanje in nastale so 
čudovite ogrlice, na katere so bili otroci tako zelo ponosni. Kar težko so 
počakali, da se je posušila barva in potem še premaz, ko so kroglice 
nanizali na vrvico, pa so bili prepričani, da je že čas, da jih odnesejo 
mamicam. Pa je bilo treba počakati še kakšen dan. Ko je prišel tisti če-
trtek, materinski dan, in so bile ogrlice pripravljene, so komaj čakali, da 
ponje pridejo mamice in jim lahko predajo svoje izdelke. Kako lepo je 
bilo naslednji dan, ko so si mamice že nadele ogrlice … Takrat so bili 
otroci še bolj ponosni in veseli – do lune in nazaj.

Anja Belaj, dipl. vzg.

Gozdna pedagogika kot rdeča nit letošnjih dejavnosti v vrtcu
V Vrtcu Ribnica smo se z določitvijo prednostne naloge odločili 

za uvajanje elementov gozdne pedagogike, ki je eden izmed pri-
stopov okoljske vzgoje, s katerim otroke učimo ceniti naravo, jo 
ohranjati in živeti v sožitju z njo. 

Z dejavnostmi, ki sva jih načrtovali, sva želeli otrokom na zanimiv na-

čin približati naravo, spodbujati razvoj njihovih gibalnih sposobnosti, 
omogočiti izkustveno doživetje, jim pomagati do odkrivanja samega 
sebe, spodbujati njihovo kreativnost in krepiti zaznavanje z vsemi čutili. 
Sledili sva njihovi potrebi po prosti igri, svobodi, iskanju izzivov, gradnji 
samozaupanja in občutka povezanosti z naravo, ki je vedno bolj po-
memben za izgradnjo uravnoteženega in trajnostnega načina življenja. 

Otroci iz skupine Zajčki so postali pravi gozdni raziskovalci. V gozdu 
smo se igrali različne didaktične igre, ki spodbujajo zaznavanje z vsemi 
čutili, in gibalne igre, s katerimi smo zadovoljili potrebe po gibanju. Raz-
iskovali smo, katere živali živijo v gozdu in čigave so živalske sledi. Otro-
ci so »posvojili« vsak svoje drevo, prepoznavali smo različne drevesne 
vrste, njihove značilnosti in škodljivce (poiskali smo past za lubadarje 
in lubje prizadetih smrek). Spoznavali smo, kakšno je delo gozdarja 
in lovca, ter se pogovarjali o pravilih obnašanja v gozdu, načrtujemo 
pa tudi čistilno akcijo pobiranja odpadkov. Posebej so nas navdušile 
ptice, ki smo jih opazovali z daljnogledom, njihovo petje pa je za nas 
predstavljalo zvočno uganko, s katero smo skušali določiti vrsto ptice 
glede na oglašanje. K sodelovanju smo povabili predstavnike Društva 
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). V mesecu aprilu 
smo izvedli tudi orientacijski pohod do Francetove jame.

Vzgojiteljici sva opazili, da so otroci v gozdu manj obremenjeni, 
bolj ustvarjalni, srečni in sproščeni. Gozd predstavlja prostor, ki v njih 
spodbudi željo po novem odkrivanju, v njem se lahko prosto igrajo z 
naravnimi materiali in pri tem medsebojno sodelujejo, se veselijo in 
hkrati učijo z neposredno izkušnjo doživetja in stika z naravnim oko-
ljem. Otroke svet narave neustavljivo privlači, so radovedni, nenasitni 
in občudujejo že najmanjšo podrobnost. In prav svet narave je pro-
stor, kjer otrok lahko raziskuje, tvega, krepi samozaupanje in pobegne 
v svojo domišljijo. Vse to jim omogoča gozd, ki ima vse značilnosti in 
material za kakovostno in zanimivo igro ter svobodno gibanje otrok. Z 
bogato teksturo, vonji in zvoki pa ponuja raznovrstne čutne in čustvene 
izkušnje. 

Zato je gozd letos postal naš glavni prostor za igro, v njem se otroci 
počutijo domače, varno in takšna pozitivna izkušnja je zagotovo pusti-
la pečat v njihovem odnosu do narave. Pri igri v gozdu se nezavedno 
učijo in pridobivajo novo znanje, razvijajo spretnosti in sposobnosti. 
Pozitivnih izkušenj pa niso pridobili samo otroci, ampak tudi midve, 
vzgojiteljici skupine Zajčki, saj je bila to tudi za naju nova izkušnja, ki 
nama je omogočala razvoj novih pedagoških idej, metod dela in oseb-
no rast, kar predstavlja ključen pomen za nadaljnje poklicno udejstvo-
vanje. Takšno delo nama predstavlja nov izziv, ki je izpopolnil pričako-
vanja in naju še bolj navdušil za delo z otroki. Tudi v prihodnje bova pri 
spoznavanju naravoslovja stremeli k novim in inovativnim pristopom, 
saj obogatijo bivanje otrok v naravnem okolju in so temeljni za otrokov 
celostni razvoj.

Ana Ambrožič, dipl. vzg.
Foto: Kaja Kos, dipl. vzg.
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Pomlad je končno prinesla tudi plavalna tekmovanja. 
Bo poletje prineslo plavalne tečaje?                                       

Plavalci Plavalnega kluba Ribnica so se s pomladjo vendarle razveselili tudi prvih plavalnih tekmovanj. Tisti naši pla-
valci, ki so že na začetku leta lahko začeli s treningi, so tekmovanja že močno pogrešali, saj jih ta motivirajo, da se lažje 
spopadejo s težkimi treningi.

Prvo tekmovanje je bil plavalni dvoboj med članskima ekipama 
Plavalnega kluba Ribnica in Plavalnega kluba Neptun iz Celja. Dvo-
boj je potekal podobno kot potekajo tekmovanja v ekipnih športih. 
Točkovale so se uvrstitve najboljših plavalcev. Plavalni klub Ribnica 
pa se je po zaslugi odličnih nastopov naših plavalcev veselil visoke 
zmage s kar 82 proti 43!

Sledili sta dve močni tekmovanji v Kranju, ki sta prav tako šteli 
tudi za ekipno tekmovanje. Plavalci in plavalke Plavalnega kluba 
Ribnica so še enkrat dokazali, da niso le odlični posamezniki, tem-
več spadajo med najmočnejše ekipe v Sloveniji. Na obeh tekmo-
vanjih so osvojili ekipno peto mesto v konkurenci enaindvajsetih 
plavalnih klubov, kar je odličen dosežek.  

Zadnji konec tedna pred prvomajskimi prazniki so ribniški plaval-
ci odšli še na prvo tekmovanje v tujino. Nastopili smo na izjemno 

močnem mednarodnem plavalnem tekmovanju v Gradcu v Avstriji. 
S tem so naši najboljši tekmovalci pridobili odlične izkušnje še na 
mednarodnem prizorišču in ponesli ime Ribnice v svet. Naš plava-
lec Vid Lovšin nam je na 200 m delfin priplaval celo finalni nastop!

Zdaj se v Ribnici z izboljšanjem epidemioloških razmer pripra-
vljamo na to, da bomo lahko začeli še s svojim najpomembnejšim 
poslanstvom. To pa je poučevanje plavanja najmlajših Ribničanov. 
Naš cilj je, da nam uspe plavalne tečaje ponovno zagnati še pred 
poletjem, tako da bodo lahko na morju že varno čofotali. 

Zato nas v prihodnjih dneh pozorno spremljajte na naši spletni 
strani ter na naših straneh na Instagramu in Facebooku, da ne bo-
ste zamudili priložnosti, da se nam tudi vi pridružite!

Juš Veličković, 
Plavalni klub Ribnica

Naslednja številka izide 24. junija 2021.

GRADIVO ODDAJTE do 15. junija 2021.
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Slovenska planinska pot – izziv in navdih                                      
Slovenska planinska pot (SPP) je ena najbolj znanih in najbolj priljubljenih poti po Sloveniji, zanimanje zanjo pa še 

raste. To dokazujeta tako število planincev, ki stopijo na to pot, kot tudi število izpolnjenih Dnevnikov s Slovenske pla-
ninske poti. 

Izziv in navdih
Večini predstavlja SPP, ta 617 kilometrov dolga pot z 80 kon-

trolnimi točkami, 37.300 metri vzpona in 37.600 metri spusta, 
izziv in navdih, motivacijo za obisk različnih hribov, spoznavanje 
gora, znamenitosti Slovenije, uživanje v lepotah narave in pol-
njene lastnih »baterij« ter spodbudo, da s potjo rastejo tudi v 
gorniški usposobljenosti. Začetnik si tako na SPP sistematično 
pridobiva planinsko in gorniško znanje, veščine in izkušnje.

SPP vodi skozi Slovenski planinski muzej in Bolnico Franjo, 
mimo Škocjanskih jam ter drugih znamenitosti in spomenikov, 
skozi pet večjih in manjših naselij, do 55 planinskih koč in zave-
tišč, povprečen planinec naj bi jo v enem zamahu prehodil v 37 
dneh.

Leta 2018 je Planinska zveza Slovenije (PZS) izdala vodnik 
Slovenska planinska pot v treh delih, s katerim je želela pot še 
bolj približati planincem. Na voljo je tudi vodnik Razširjena slo-
venska planinska pot. Leta 2019 je izšla tudi angleška različica 
Slovenian Mountain Trail.

Častni znaki SPP in koronačasi
Večina pot prehodi enkrat, nekateri tudi dvakrat ali celo več 

kot desetkrat. Iz tujine zaključi SPP letno povprečno sedem pla-
nincev, ki izpolnjen dnevnik pošljejo tudi na PZS. Skupaj je bilo 
prodanih več kot 100.000 dnevnikov SPP in blizu 11.000 po-
hodnikov je, ki so jo prehodili v celoti. Prvi prejemnik častnega 
znaka SPP za prehojeno pot je bil Predrag Pašić (PD Železničar 
Beograd), kot deseti prejemnik pa je zapisana prva prejemnica 
Ivanka Mohorič iz PD Kranj. Leta 2018 je bilo podeljenih 140 ča-
stnih znakov SPP, leta 2019 178, lani pa 127 častnih znakov SPP. 
Pričakovali bi sicer večji porast, saj je bilo zares veliko tudi tako 
imenovanih »koronaplanincev«, a najverjetneje bodo izpolnjeni 
dnevniki priromali na naslov PZS letos ali v naslednjih letih. Na 
PZS so sicer opazili povečan obisk gora na splošno, prejeli pa 
so manj izpolnjenih dnevnikov SPP, najverjetneje bodo prispeli 
v naslednjih letih. 

»Verjemi, da zmoreš, in že si na pol poti k cilju« 
Poleti, ko so bile vse meje v državi odprte, sem na planinskih 

poteh, ki sovpadajo s traso SPP, večkrat srečala planince, ki so 
se odpravili na transverzalo v enem zamahu. Tako sem na izsto-
pu iz Zadnjega Prisojnikovega okna srečala dve prijateljici, ki sta 
prišli s Kriških podov in z Razorja. Za transverzalo od Spodnjega 
Radvanja pri Mariboru do Debelega Rtiča (do koder je bila SPP 
podaljšana leta 2016, op. a.) sta potrebovali 29 dni. Na koncu 
sta z dvignjenimi rokami in hvaležni za vsak trenutek doživetij, 
včasih tudi polnih ovir, a z dobro družbo, nazdravili in skočili 
v morje. S pozitivno energijo in z nasmehom na obrazu se da 
premagati vse.

Največja vrednost in vrednota SPP
Najpogostejše besede, s katerimi ljudje povezujejo SPP, so: 

gore, izziv, markacija, hribi, doživetje, navdih, spoznavanje Slo-
venije, pohodništvo, svoboda, hoja, transverzala, žigi, Pohorje 
ipd. Največja vrednost SPP je, da lahko vsakemu ponudi točno 
to, kar želi – dogodivščino, izziv, spoznavanje Slovenije in nje-
ne kulture ali pa preprosto boljši stik s samim seboj in naravo. 
Pot poveže ves naš alpski svet in seže do morja. Njen namen ni 

le športne narave, kajti kdor jo prehodi, bo poleg gora spoznal 
tudi številne naravne, zgodovinske in etnološke znamenitosti, 
srečal številne domačine in sopohodnike.

Največji izzivi na SPP za PZS
Za planince so največji izzivi gotovo dolžina in višinska razlika 

poti, ujeti dobro vreme, kako vso potrebno opremo spraviti v 
nahrbtnik, organizacija in oskrba na poti itd. Za PZS je vseka-
kor izziv, kako zagotoviti vse tisto, kar posameznik pričakuje od 
PZS in planinskih društev kot nosilcev te poti: dobro označitev 
poti, urejeno traso, zanesljiva varovala, primerno ponudbo in 
domačnost v kočah, vodniško literaturo, geografske karte, mo-
žnost rezervacije prenočišč. Leto nazaj so se na PZS odločili, da 
jo bodo prenovili, postavili nove promocijske table na kočah in 
poskrbeli za promocijo. 

In kako do žiga, če ga ni
Kontrolne točke − koče, vrhovi in druge znamenitosti – so na 

naši SPP označene s Knafelčevo markacijo in številko 1, imajo 
poseben žig, žig pa odtisnemo v dnevnik SPP. Ko so koče zaprte 
(zimski čas ter lani in letos zaradi omejitve koronavirusa) ali je 
žig na primer pod snegom, lahko kot dokazilo uporabimo foto-
grafijo s kontrolne točke.

Markacije so, markacij ni
Pogosto se zgodi, da so deli transverzale slabše ali zelo sla-

bo označeni, markacije manjkajo, niso vidne ipd. Zdi se, da vsa 
društva – skrbniki delov SPP – ne vzdržujejo trase enako dobro. 
Komisija za planinske poti (KPP) PZS že kar nekaj let poskuša 
poudariti probleme na tečajih in obnovitvenih usposabljanjih, 
ker se s tem neposredno dotaknejo ljudi, ki to izvajajo. Če opa-
zite težavo ali slabo markirano pot, lahko to pošljete po e-pošti 
na naslov KPP: poskodbe.poti@pzs.si.

Izzivov − ki so hkrati druga najmočneje povezana beseda z 
našo najstarejšo vezno potjo − ima planinska organizacija veli-
ko. Prav tako pa ne manjka osebnih izzivov in navdihov planin-
cev, ki se želijo na to pot odpraviti in jo prehoditi bodisi v enem 
zamahu ali počasi v več delih in več letih, saj SPP ni časovno 
omejena – marsikdo jo začne kot kratkohlačnik s starši, jo za 
krajši ali daljši čas opusti, nato pa jo ponosno dokonča, četudi 
po petdesetih letih. 

Zdenka Mihelič

Sončni vzhod na Triglavu, najvišji točki SPP   Foto: Zdenka Mihelič
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Kakšno poletje bo sledilo neobičajno hladni in mokri 
pomladi?                                        

Letošnja pomlad je za marsikoga razočaranje, saj nam 
daljšega obdobja zelo toplega in stabilnega vremena ni 
prinesla. Ravno nasprotno, april je bil pri nas celo najhla-
dnejši po letu 1997, podobno vreme smo imeli tudi v maju. 
Mnogi se sprašujete, kako je to v današnjih časih, ko se 
veliko govori o globalnem segrevanju, sploh mogoče in ka-
kšno vreme si lahko obetamo poleti. 

Neobičajno nizke temperature v zadnjih tednih so posledi-
ca pogostega spusta mrzlega zraka iznad polarnih predelov 
in severnega Atlantika. Takšne ohladitve spomladi sicer niso 
redke, se pa zelo redko zgodi, da tako nizke temperature nad 
nami vztrajajo toliko časa. V zadnjih letih se je pogosto dogajalo 
ravno nasprotno, da smo spomladi že imeli daljša obdobja s 
temperaturami nad 25 stopinj Celzija, kakšno leto celo nad 30 
stopinj, zato se nam razmere, ki jih imamo letos, zdijo še toliko 
bolj ekstremne. 

Hladna pomlad pri nas je posledica običajne naravne spre-
menljivosti in še zdaleč ne pomeni, da se je segrevanje ozračja 
ustavilo. Ravno nasprotno. Letošnji april, ki se je po podatkih 
ARSA na ravni Slovenije uvrstil med deset najhladnejših po letu 
1961, je bil na svetovni ravni šesti najtoplejši v 140-letni zgodo-
vini meritev. Zgovoren je tudi podatek, da pred letom 2010 ni 
bil niti en april toplejši od letošnjega. Zelo visoke temperature 
so v preteklem mesecu beležili v večjem delu severovzhodne 
Kanade in Grenlandije, v zahodni Sibiriji, ponekod na Bližnjem 
vzhodu, v Severni Afriki, Argentini in na jugu Čila, v obalni Na-
mibiji, Južni Afriki ter na vzhodu Antarktike. Na ravni Evrope je 

bil letošnji april najhladnejši po letu 2003, ampak ker je bilo v 
preteklem mesecu na svetu precej več območij s pozitivnimi 
temperaturnimi odkloni, se je april na globalni ravni uvrstil med 
najtoplejše do zdaj. Podatkov za maj še ni, a lahko pričakujemo 
podobno razporeditev temperatur. 

V preteklih tednih je precej bolj kot hladno vreme pri nas od 
dolgoletnega povprečja odstopalo dogajanje na skrajnem jugu 
celine, kjer so že imeli prvi letošnji vročinski val, na Kreti so tre-
tjega maja izmerili kar 39,1 stopinje Celzija. Tako vroče na začet-
ku maja v Evropi ni bilo še nikoli v zgodovini meteoroloških me-
ritev. Le malo bi se vroč zrak pomaknil proti severu celine, pa bi 
tudi pri nas že lahko beležili temperature nad 30 stopinj Celzija.

Na Ribniškem je bilo najtoplejše obdobje letošnje meteoro-
loške pomladi med 9. in 11. majem, ko je najvišja temperatura 
znašala 25,7 stopinje Celzija, že 12. maja, ko je godoval prvi od 
treh ledenih mož, pa se je začelo novo daljše obdobje nestano-
vitnega vremena. Po ljudski modrosti je spremenljivo in hladno 
vreme v času ledenih mož in poscane Zofke dobro, saj naj bi 
sledilo lepo in toplo poletje. Prav to kažejo tudi dolgoročne na-
povedi evropskega meteorološkega centra ECMWF. Če se bodo 
uresničile, si lahko v tromesečju junij, julij in avgust obetamo 
nadpovprečno toplo vreme z odklonom okoli 1 stopinje Celzi-
ja. Prevladujoč vpliv na vreme pri nas bi po teh napovedih v 
poletnih mesecih imel anticiklon, ki bi fronte s padavinami in 
hladnejšim zrakom potiskal stran od naših krajev, zato si lah-
ko obetamo daljša obdobja suhega vremena. Tudi drugod po 
Evropi naj bi bilo letošnje poletje nadpovprečno toplo in suho, 
najbolj v južnem in srednjem delu celine.

Rok Nosan
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Potrdila EU o covid-19 in prihodnost Evrope

Predvidljivost in načrtovanje 

V Evropskem parlamentu smo 
na zadnjem plenarnem zaseda-
nju sprejeli pogajalsko stališče o 
predlogu za uvedbo potrdila EU 
o covid-19, s katerim poudarja-
mo pravico do prostega gibanja 
v Evropi med pandemijo. Doku-

ment, ki bo lahko v digitalni ali papirni obliki, bo potrjeval, da je 
bila oseba cepljena proti koronavirusu, da je imela nedavni ne-
gativni rezultat testa ali da je okrevala po okužbi. Ob tem želim 
poudariti, da potrdila EU o covid-19 ne bodo služila kot potna 
listina, niti ne bodo postala predpogoj za uveljavljanje pravice do 
prostega gibanja, kar smo v Evropskem parlamentu izrecno pou-
darili. Zakonodajni predlog je bil v Evropskem parlamentu sprejet 
s 540 glasovi za, 119 glasovi proti in 31 vzdržanimi glasovi. Tako 
Parlament kot Svet sta zdaj pripravljena na začetek pogajanj. Cilj 
je doseči dogovor pred poletno turistično sezono. Skupaj s kolegi 
smo hkrati prepričani, da za imetnike potrdila EU o covid-19 ne bi 
smele veljati dodatne omejitve pri potovanjih, kot so karantena, 
samoizolacija in testiranje. Države članice EU pa hkrati morajo, da 

bi se izognile diskriminaciji tistih, ki niso cepljeni, pa tudi iz eko-
nomskih razlogov, »zagotoviti vsesplošno, dostopno, pravočasno 
in brezplačno testiranje«. Pandemija covid-19 gre s cepljenjem 
počasi v sklepno fazo. EU se je od svojega nastanka uspešno spo-
padla z vsemi izzivi. Menim, da je pandemija covid-19 postavila 
EU pred izjemno preizkušnjo, kakršne doslej še ni bilo. Evropa se 
mora na podlagi vseh preteklih kriz in krize v povezavi s covid-19 
nekaj naučiti in v proces oblikovanja prihodnosti pritegniti drža-
vljanke in državljane. To je ena od mnogih ugotovitev posledic 
preteklih kriz. Višja volilna udeležba na evropskih volitvah leta 
2019 je pokazala, da ljudje želijo imeti dejavnejšo vlogo pri odlo-
čanju o prihodnosti EU in njenih politikah. Zato zelo pozdravljam 
odločitev treh najpomembnejših institucij EU – Evropskega par-
lamenta, Evropske komisije in Evropskega sveta, da se je vzpo-
stavila platforma Konference o prihodnosti Evrope. V Evropskem 
parlamentu od konference pričakujemo, da bo do pomladi 2022 
sprejela sklepe, v katerih bodo določene smernice za prihodnost 
naše skupne Evrope. To pričakovanje delijo tudi v Evropski komi-
siji in Evropskem svetu.

Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

Proračun Občine Ribnica s 
spremljajočimi dokumenti je letni 
poslovni načrt Občine, v katerem 
so zapisane, ovrednotene in ob-
razložene postavke, ki se bodo iz-
vajale v tekočem letu. Sestavni del 
proračuna je tudi štiriletni načrt 
razvojnih programov, v katerem 
župan napove prioritete nasle-

dnjega obdobja in vire, s katerimi se bodo investicije predvidoma 
pokrivale.  Ko je župan Samo Pogorelc predlagal proračune za leta 
2019, 2020 in pred nekaj meseci še letošnjega (za leto 2021), je 
bilo v obrazložitvi postavke za Medgeneracijski center Ideal vsakič 
zapisano, da bo poleg ostalih (sprejemljivih) vsebin v njem tudi več 
50 ležišč najnižjega cenovnega razreda (hostel). Ko sem opozarjal 
na ta nesmisel v Rešetu in na Univoxu, sem bil deležen kar nekaj 
hudih kritik aktualne lokalne oblasti. No, zdaj berem in poslušam, 
da prenočišč ne bo in da bodo namesto njih v objektu nekatere 
druge vsebine. Kaj je razlog za tako nenadno spremembo pri na-
črtovanju, če pa se je prej javnosti in odločevalcem (svetnikom) tri 
leta sporočalo nekaj čisto drugega? In posledično se je najbrž tudi 
projektantu naročilo izdelavo nečesa čisto drugega. Menim, da bi 
se moralo takega projekta, kot je »Ideal«, v katerem je možnih več 
vsebin, lotiti drugače, bolj premišljeno. Treba bi bilo opraviti ustre-
zne pogovore in analize, te ustrezno verificirati in šele potem pristo-
piti k nadaljnjim korakom. Ni ravno odraz premišljenega dela, da se 
tri leta ne samo govori in piše o neki rešitvi, ampak se objavlja tudi 
njena vizualizacija, potem pa se projekt »čez noč« iz nepojasnjenih 
razlogov zamenja z drugo vsebino. Čeprav hostel v Ideal ne spada, 
pa je tak pristop težko podpirati. Kot da se nekdo trudi, da se bo 
potrdilo tisto ljudsko reklo o tem, kaj bo nastalo, in ki ga verjetno 
vsi poznate: »Če bo špičasto, bo kramp, če bo tumpasto, pa lopa-
ta«. Škoda, ker ni stekel ustrezen komunikacijski proces, morda bi 
se pokazalo, da kaj še bolj »paše« v Ideal kot tisto, kar bo odločil 

župan. Podobno se dogaja tudi s prodajami največjih, zaokrože-
nih kosov občinskih zemljišč. Ko je svetnica Damjana Belak Mrhar 
spraševala, zakaj se prodaja del zemljišča starega vrtca, ki naj bi se 
ga namenilo za dializo, ji je župan odgovoril, da tako želi investitor. 
A kot se sedaj kaže, tega zemljišča ne bo odkupil investitor diali-
ze, ampak investitor, ki naj bi zgradil varovana stanovanja. Čeprav 
namero župana, da se tudi v Ribnici zgradijo varovana stanovanja, 
zelo podpiram, pa sem mnenja, da je treba ta prostor v celoti na-
meniti za zdravstvene programe, za dializo, negovalno bolnico in 
še kakšnega, ne pa za stanovanjsko enoto, morebitne zdravstvene 
projekte pa odrivati stran od zdravstvenega doma. Varovana sta-
novanja se lahko umestijo kamorkoli drugam, na primer ob cesti 
med bivalnimi enotami in novim vrtcem, na lokacijo, ki je prav tako 
nepozidana in za katero še ni vsebine. No, vsaj meni ni znano, da 
bi bila. Sem pa za to, da se zelo pospešijo aktivnosti za tako ime-
novano negovalno bolnico, ne glede na to, v katero kategorijo bo 
spadala glede na velikost ali druge kriterije, kar bo določeno v Za-
konu o dolgotrajni oskrbi, ko bo sprejet. Se je pa v zadnjih mesecih 
pojavilo že več občin, ki so začutile priložnost in izkazujejo resne 
namene za gradnjo takega objekta. Prav gotovo ne bi bilo dobro, 
da nas v širšem okolju katera prehiti. Čas je za ta projekt ključen de-
javnik, vsako odlašanje pomeni bistveno zmanjšanje možnosti za 
uvrstitev v nacionalno mrežo domov, posledično pa tudi za pridobi-
tev finančnih virov. In ne nazadnje, izguba projekta bi pomenila tudi 
izgubo več deset stabilnih in primerno plačanih delovnih mest. Je 
pa tako kot pri vseh drugih lokalnih projektih, nosilec je Občina ozi-
roma župan, vsi drugi lahko samo pomagamo in sodelujemo. Lani 
poleti smo imeli na temo negovalne bolnice v Zdravstvenem domu 
Ribnica sestanek z dvema ministroma, z Gantarjem in Ciglerjem 
Kraljem, nadaljnjih pričakovanih odzivov Občine Ribnica ni bilo. Če 
je to potrebno, lahko ponovno organiziram sestanek, tokrat s seda-
njim ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem. Navsezadnje gre 
za priložnost, ki se ne ponudi ravno vsak dan. 

Jože Tanko  
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo vedno ostal!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi mame, drage babice in prababice

SILVESTRE RUPARČIČ
(31. 12. 1930–16. 4. 2021) 

iz Ribnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
 prijateljem in sosedom za podarjene sveče, cvetje in izrečena sožalja. 

Hvala ambulanti dr. Alenke Nadler Žagar,
patronažni službi in negovalkam socialne oskrbe.

Prav tako iskreno hvala gospodu župniku za opravljen obred. 
Zahvaljujemo se tudi Komunali Ribnica, pevcem za zapete pesmi

in trobentaču za odigrano pesem.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Branko in hčerka Zdenka z družinama

 »Ni sol. Je slana solza bolečine,
ki sega čez in čez, čez vse soline.«
Tone Pavček

ZAHVALA
Zapustila nas je mama, babica, prababica in teta

MIHAELA GORŠE
(26. 8. 1930–3. 5. 2021)

Svojci se iz srca zahvaljujemo srčnemu osebju DSO Loški Potok,
nekdanjemu kolektivu ZD Ribnica za izrečeno sočutno sožalje
in cvetje ter vsem, ki ste nam ob boleči izgubi naše mame Ele

izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče.

Tople besede, ki sežejo v srce, nam lajšajo bolečino.

Žalujoči: vsi njeni

 

Sonce je zašlo,
mrak je padel na zemljo, 
zaprla trudne si oči,
odšla si tja, kjer ni skrbi ... 

Sporočamo žalostno vest,
da je v 89. letu zaspala v večnost naša draga mama, babica in tašča

PAVLA RISTIVOJEVIĆ
iz Ribnice (Merharjeva ulica) 

Od nje smo se v družinskem krogu poslovili v torek, 4. 5. 2021,
na pokopališču Žale v Ljubljani.

Žalujoči: sin Pavle z družino

 

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene in mame

SABINE PRIJATELJ 
s Finkovega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom
in vsem ostalim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče

ter za sv. maše. Posebna zahvala velja g. župniku Andreju Ojstrežu
in patronažni sestri za obiske na domu in nesebično pomoč.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi, pevcem in govorniku. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Darko, sin Dejan in ostalo sorodstvo
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»Zbogom ostanite dragi, 
dat ne morem vam roke.
Solz po meni ne točite,
rajši molite za me.«

ZAHVALA
V 86. letu je 26. aprila 2021 v Očetovo hišo odšel

dragi mož, očka, ata, tast in brat   
JANEZ DROBNIČ

 (14. 8. 1935–26. 4. 2021) 
z Grabna 2.

Hvala vsem, ki ste mu dovolili biti del vaših življenj.
Iskrena hvala vsem sosedom, prijateljem, znancem in sorodnikom

za izrečena sožalja in lepe besede o našem očetu,
za vse podarjene sveče in darove za svete maše.

Hvala g. župniku Andreju Muleju za molitev in lep pogrebni obred,
domačim pevcem za tako občuteno zapete pesmi,

članom PGD Sv. Gregor ter glasbenikoma Franciju in Binetu
za iz srca zaigrano in zapeto Avsenikovo vižo.

Hvala Rudiju Adamiču za iskrene besede slovesa.

Žalujoči: vsi njegovi

 

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je sklenila naša draga mama, sestra, babi,

prababica, teta in svakinja
 ANA KOVAČIČ

(1930–2021)
iz Struške ulice v Ribnici.

Slovo je bilo boleče, vendar nas tolaži zavest, da ne bo pozabljena.
Vsem, ki ste ji v življenju storili kaj dobrega,

ji lajšali težave, jo imeli radi in se prišli od nje poslovit, iskrena
hvala. Še posebej se zahvaljujemo sosedi Miri za

veliko pomoč v času njene bolezni.
Hvala za cvetje, ki krasi njen zadnji dom, za plamenčke darovanih sveč,

za maše in molitev.
Posebno so bili ganljivi petje kolegic Večernega zvona, tople besede

bratranca Andreja in žalni obred gospoda kaplana.
Vsem, ki ste čutili z nami, smo iz srca hvaležni.

Vsi njeni

 

ZAHVALA VERICI ŠENK

 

Povsod, kamor se obrnemo, so ostale sledi tvoje velikodušne pomoči 
našemu gasilskemu društvu. Ostala boš v naših srcih in nikoli te ne 
bomo pozabili.

Še enkrat iskrena hvala. 

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenji Lazi

Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprte noč in dan so groba vrata;
al dneva ne pove nobena pratka …
(France Prešeren)

Drevje tiho cvete in docvete,
kakor hoče sonce, čas,
trnje, cvetje se v življenje vplete
in obrazu da gotov izraz,
le drevo Življenja se razplete
skozi zvezde preko nas.

ZAHVALA
Ob prehitri izgubi mame in babice 

VESNE ZAJC 
(1958–2021) 

iz Ribnice

se iskreno zahvaljujeva prijateljem, sorodnikom in znancem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Stane in Tina z družino

 

IN MEMORIAM VERA ŠENK

 

Z žalostjo smo sprejeli vest, da je ga. Vera Šenk po težki bolezni sklenila
svoj življenjski krog. S svojo naklonjenostjo dobrodelni dejavnosti Lions 
kluba Ribnica je pripomogla k uresničevanju našega poslanstva. Vedno 
nas je presenetila z višino donacije družbe Inotherm, d. o. o., ki jo je 
vodila, v znak zahvale pa ji je bila dovolj le preprosta beseda hvala. 
Zatorej še zadnjikrat hvala, Vera, tam daleč med zvezde.

Člani Lions kluba Ribnica



40 REŠETO MAJ 2021b r a l k e  i n  b r a l c i  p i š e j o

Obljube
Pred lokalnimi volitvami v letu 2018 so kandidati svetniške skupine Lista 

Sama Pogorelca in kandidat za župana Samo Pogorelc obiskali skoraj vsako 
vas v občini. Na predvolilnih shodih so sramotili župana Jožeta Levstka in s 
tem stranko SDS. Govorili so, da nimajo programov, da ne znajo voditi občine 
in da zato ni sofinancerskih sredstev – denarja. Kandidati Za napredno Ribnico 
so se na vso moč hvalili, da imajo dobre načrte za vsako vas z zaprto finančno 
konstrukcijo. Dajali so vse mogoče obljube. Sočasno so zbirali od vaščanov še 
nove ideje in predloge. Ob zaključku predvolilnega shoda je kandidat za župana 
zaprosil prisotne: »Če nam boste dali glas, bomo vse obljube realizirali v tem 
mandatu.« Ali so jih res? Od danih obljub je sedaj realiziranih zelo malo. Župan 
Samo Pogorelc izvaja podedovane večje projekte od prejšnjega župana in go-
spodarskega odbora SDS. Da je to res, potrjuje vodja svetniške skupine Lista 
Sama Pogorelca Vojko Štanfelj v občinskem glasilu Rešeto, in sicer pod točko 
pet v članku Polemika s poslancem. Sprašuje, zakaj nismo izpeljali svojih projek-
tov v mandatu župana Jožeta Levstka in stranke SDS. Imeli smo večjo razvojno 
vizijo, kot so bile finančne zmožnosti, in to je znak dobrega gospodarja. Gospod 
Vojko Štanfelj, res smo zelo veseli in ponosni, da nadaljujete z našimi projekti Za 
napredno Ribnico. Vendar je tudi prav, da o tem vedo tudi občani. Ostaja pa še 
nekaj naših projektov. Trenutno najbolj aktualna sta dializa in negovalna bolnica. 
Župan Jože Levstek je izvajal projekte glede na finančno zmožnost Občine Ribni-
ca. Takratna leva oblast ni ustrezno povečevala sredstva občinam, dodatno pa 
jih je obremenjevala še z raznimi socialnimi transferji. Sedanja vlada Janeza Jan-
še povečuje sredstva občinam za razvoj in napredek. Za našo občino približno 1 
milijon evrov. S tem zneskom se lahko več gradi, če je denar pravilno investiran. 
Več denarja je dodeljeno direkciji za glavne ceste. To občani opazimo, obnavlja 
se vozišče glavne ceste.

Ni vseeno, kdo je na oblasti v Ljubljani.
France Vidervol

Moraliziranja in podtikanja Vojka Štanflja
Nekam čudno zvenijo besedno nesprejemljivi pozivi Vojka Štanflja, ki jih spo-

roča v svojih pisanjih kot mnenje ali odgovor na odzive, ki jih sam načrtno spro-
ža. Najprej nekaj napiše in objavi, potem pa je užaloščen in prizadet, ko prebere 
odgovor. Kot da je samo on tisti, ki ima t(ak)o pravico, in kot da je njegovo mne-
nje edino pravo. Na srečo so partijski časi minili. Zdaj pa k odgovorom.  

1. Vojko Štanfelj mi po eni strani očita moja pisna (Rešeto) in ustna (Uni-
vox) stališča, ki se ne skladajo z njegovimi pričakovanji, in mi očita vse mogoče. 
Na splošno, seveda. Nisem še zaznal, da bi jasno napisal, katera moja trditev 
glede poslovanja Občine Ribnica v sedanjem mandatu ne drži. Še enkrat po-
vem, da so vsi največji projekti, ki so se zaključili ali se zaključujejo v tem man-
datu, tudi plod dela prejšnjega mandata – kanalizacija Lepovče, obrtna cona 
Ugar, igrišče pri osnovni šoli itd. Prav tako drži, da je sedanji župan sodeloval v 
ekipi svetnikov, ki je pol leta blokirala sprejem zadnjega proračuna prejšnjemu 
županu, zaradi česar so nastali tudi zamiki v realizaciji projektov. Bilo pa bi vlju-
dno, če bi prejšnjega župana Jožeta Levstka osebno povabili na otvoritve vsaj 
teh projektov.

2. O Štanfljevih očitkih glede ogrevanja Rika pa naslednje: direktor Inles 
Ribnica, d. d., sem postal leta 1994, ko je bil Riko že globoko v stečaju, tako da kot 
tedanji direktor Inlesove družbe nisem imel Riku česa zapirati. So pa bile težave 
z ogrevanjem Rika (in Inlesa), saj Inlesova kotlovnica z močjo 15 MGW, na katero 

sta bila priključena Inles in Riko, ni zmogla prenesti izjemnih dodatnih obreme-
nitev zaradi ekspanzivnih investicij Rika v 80 letih, sploh ne pozimi. Zato se je že 
tedaj razmišljalo o  dograditvi »vršnega« kotla za konične toplotne obremenitve, 
če se ne motim s približno 7 MGW moči. Žal je perestrojka pokopala Riko. Prav 
nihče, noben Inlesov direktor ali drug zaposleni na Inlesu, ni nikoli prav ničesar 
delal proti Riku, nasprotno, delalo se je vse, kar se je v danih razmerah moglo. 
Tudi tedaj, ko Riko ni bil več sposoben plačevati stroškov porabljene toplote. 
Zato je neumestno, da o tem razpreda kakšen »kurjač«, ki o tem ne ve prav veli-
ko.      

3. Tudi moje »življenje« v vaših pisanjih ni ravno tabu tema. Ne v prej-
šnjih, ne v zadnjem. Pravzaprav o meni pišete zelo žaljivo in vaše trditve ne te-
meljijo na nobenih dejstvih. Če želite poročati o mojem županskem ali svetni-
škem delu, vam vaša občinska ekipa lahko pripravi vse podatke. Da ne boste 
pisarili kar nekaj na počez. Upam in želim, da bo tudi vaša ekipa tako uspešna, 
kot smo bili v preteklosti, čeprav je bilo pol manj zaposlenih in čeprav smo imeli 
pod levimi vladami znatno slabše pogoje za delo, saj so bile občinam zelo ne-
naklonjene. Tudi upam, da bo nekoč, ko bo prišel nov župan, v predalu vsaj za tri 
leta projektov, da bo naslednik imel kaj prijeti v roke in da bo lahko takoj začel z 
delom, tako kot je bilo to omogočeno sedanjemu županu Samu Pogorelcu.

4. Sicer pa, Vojko Štanfelj, moje delo so volivci že večkrat (kar) pozitivno 
ocenili. Resda se ne slikam ob vsaki malenkosti ali pišem o vsaki drobnariji na 
Facebooku, a vedite, da nikjer nisem »zabušaval«. Ne na Inlesu, ne na Žagi Stari 
Log, ne na Občini Ribnica in ne v poslanskih klopeh. Delal sem trdo in menim, da 
tudi uspešno.  

Res pa je, da ne pleteničim in da povem zelo neposredno. Kjerkoli sem delo-
val, se temu nisem odrekel. In dokler bom lahko deloval, bo najbrž tako.

Jože Tanko

V rubriki Bralke in bralci pišejo objavljamo prispevke, 
ki niso žaljivi. Pridržujemo si pravico, da zaradi razpolo-
žljivega prostora v časopisu besedila tudi skrajšamo – 
po predhodnem obvestilu avtorja ali avtorice prispevka. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da zavrne besedilo, ki 
vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujska-
ško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno vsebino. 

Zahvaljujemo se vam za korektno sodelovanje.
Uredništvo

P O H O D  N A  B E L E  S T E N E ,  8 . 0 0   
T U R N I R  V  M A L E M  N O G O M E T U ,  9 . 0 0

WWW .FACEBOOK .COM /STD .LONCAR

PRAZNIK 
KS DOLENJA VAS

SOBOTA ,  1 2 .  JUNIJ  2021

ŠPORTNO  IGR IŠČE  DOLENJA  VAS

GENERALNI  POKROVITELJ :

Oddam dvosobno opremljeno stanovanje
na Prijateljevem trgu v tretjem nadstropju. 

Cena je 250€ + stroški. Več informacij na 031 353 599.
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Rešitve križanke: maj / Pomladni mesec, Bižal / Ribniški kantavtor Žiga, JOR / 
Tovarna orodja v Ribnici, Knjižni molj / Oseba, ki rada bere (dve besedi), Turn / 
Najvišji vrh v občini Ribnica, Bohinjsko jezero / Največje slovensko jezero
Štorklja / Otroke ob rojstvu prinese …, Nove novice / Nekdanji lokalni časopis 
(dve besedi), Adamič / Ribniški skladatelj, Hosta / Gozd, Kresna noč / Poletni 
solsticij (dve besedi), Tesla / Izumitelj in fizik Nikola, Muha / Nadležen kot 
…, Otava / Trava druge košnje, Kolpa / Mejna reka na jugu Slovenije, Ritual / 
Obred, Zastava / Prapor
Rešitev kroga s števili: 24 ali 3.

KRIŽANKA

VODORAVNO
4 Mejna reka na jugu
   Slovenije
5 Najvišji vrh v občini Ribnica
9 Izumitelj in fizik Nikola
11 Trava druge košnje
12 Poletni solsticij
    (dve besedi)
14 Ribniški skladatelj
15 Tovarna orodja v Ribnici
16 Največje slovensko jezero

NAVPIČNO
1 Otroke ob rojstvu prinese …
2 Ribniški kantavtor Žiga
3 Obred
4 Oseba, ki rada bere
   (dve besedi)
6 Nadležen kot …
7 Prapor
8 Nekdanji lokalni časopis
   (dve besedi)
10 Gozd
13 Pomladni mesec

Knjižnica Miklova hiša
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Društvo Univerza za
tretje življenjsko obdobje Ribnica

Članice in člane
vabimo na izobraževalni pohod

»Doživite Claustro«
Na severozahodnem robu občine Sodražica so bile odkrite 
ostaline rimskega zapornega zidu CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM. 
Na treh mestih, neposredno ob nastajajoči »Sodraški pešpoti« 
in »Ribiški planinski poti«, si bomo ogledali ostaline rimske 
zapore, pred kratkim restavrirane in opremljene z informaci-
jskim panojem. Zapori je v naravi moč slediti na dolžini 600 m. 
Drugi manjši del zapore najdemo na vzpetini Taboršče. Gre za 
zaraščeno gomilo, kjer je stal stražni stolp. Tretji del rimskega 
zidu pa najdemo ob cesti Runarsko–Novi Pot. Ostalina zidu je 
jasno vidna v prerezu cestnega useka – tudi tu je postavljen 
informacijski pano. Temu zidu je mogoče slediti v dolžini 300 m.

Skupni čas pohoda je 3 ure, od tega bo 1 uro zmerne hoje.
V vasi Benete bo možnost degustacije mlečnih izdelkov iz 

kozjega mleka. 

Udeležba na pohodu bo možna ob upoštevanju predpisanih 
epidemioloških pogojev.

Prijavite se na e-naslov društva:
info.u3.ribnica@gmail.com

Potrebne informacije boste dobili teden dni pred pohodom.

Janez Mihelič   

Opravičujemo se za napačno posredovano glavno telefonsko
številko v pisarni Društva upokojencev Ribnica!

PRAVA TELEFONSKA ŠTEVILKA JE: 068 627 482

Vse člane prosimo, da informativno kličete na to številko
v času uradnih urv ponedeljek od 9. do 11. ure,

zlasti če ne morete priti v pisarno.
Kličete lahko sicer vsak dan, saj se bo vaš klic zabeležil

in vas bomo v uradnem času poklicali nazaj.

Če odgovor potrebujete takoj, lahko pokličete neposredno
zadolžene osebe:

- za plačilo članarine, plačilo potovanja, povračilo stroškov ipd.
je na voljo BLAGAJNIČARKA Vesna Košmrlj: 051 886 584;

- za informacije o potovanjih, izletih, športnih in kulturnih akcijah,
osebnih podatkih, razpoložljivih stanovanjih, javnih zborih ipd.

je na voljo TAJNICA Mija Kozina: 031 608 161;

- za ostala vprašanja v zvezi z delom društva upokojencev
je na voljo PREDSEDNIK Jožef Debelak: 040 465 055.

SPLETNA STRAN DRUŠTVA:
www.posrcumlad.si, geslo: /ribnica/ 

Vsi zainteresirani nam lahko prispevate kratke,
zanimive prispevke (do 500 črk), obogatene s fotogra�jami.

Prispevke lahko pošljete urednici strani na njen
e-naslov: jerica25@gmail.com ali telefonsko številko 041 926 652.

PROSTOFER 
– prevoz starejših ljudi do bolnice, zdravnika, lekarne, nujne nabave. 

POTREBUJEMO nekaj prostovoljcev,
kajti dva prostovoljca sta začasno postala nesposobna za vožnjo.

Pričakujemo razumno stopnjo solidarnosti do ljudi,
ki so potrebni pomoči. 

Za več informacij se obrnite na predsednika društva.

IZLETI Z VLAKOM:
vsi zainteresirani se javite tajnici društva in povejte svoje želje.

Če nam boste zaupali vaš e-naslov ali telefon,
vas bomo o vsem obveščali.
Akcija steče takoj v juniju.

 

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 

vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih 

predavanj 

Pridobili boste veliko koristnih informacij o: 

 nosečnosti, 

 porodu, 

 poporodnem obdobju, 

 dojenju in 

 negi novorojenčka. 
Predavanja so namenjena tako prvorodkam kot tudi 

staršem, ki želijo le osvežiti znanje. Prehod v materinstvo in 

očetovstvo bo z novim znanjem zagotovo lažji. 

Dobimo se: 3-krat v zgodnji nosečnosti (do 20. tedna) in 

                    5-krat po 30. tednu nosečnosti. 

Predavanja so ob sredah ob 18. uri. 

Udobno se namestita v domačem okolju in se nam 

pridružita! 

Vsa predavanja so brezplačna. 

Podrobnosti PREDAVANJ: https://www.zdribnica.si/ 

Prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si  

 

V A B I L O 

Društvo invalidov Ribnica prisrčno vabi
svoje sposobne člane

k sodelovanju kot prostovoljni
šoferji v projektu Prostofer.

Več informacij dobite na Občini Ribnica
ali na www.prostofer.si/postani-prostofer.

Društvo invalidov Ribnica

o b v e s t i l a



Občina Ribnica ob 30. obletnici  
slovenske samostojnosti vabi na

slovesnost  
ob dnevu  
državnosti,

ki bo v četrtek, 24. junija, 2021  
ob 19.30 v ribniškem gradu.

Nastopili bodo:  
Vokalna skupina Anamanka  
Glasbena šola Ribnica  
Kvatropirci

Zbrane bo nagovoril  
župan občine Ribnica Samo Pogorelc.

Pred tem bo ob 18.30 maša za domovino  
v župnjiski cerkvi Sv. Štefana v Ribnici.

Vljudno vabljeni.

Dan državnosti



Odprtje 
Športnega 
parka Ribnica 

petek, 4.6.2021, ob 17. uri

Nastop akrobatske skupine 
Dunking Devils

Band K- Rocks


