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Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list št. 89/98) sodi glasilo
Rešeto med proizvode, za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %. V primeru
objave istih oglasov v drugih tiskovinah si pridružujemo pravico do avtorskega
honorarja. Pridružujemo si pravico do morebitnega tiskarskega škrata.
Gradivo za naslednjo številko oddajte do 14. 8. 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.

V prejšnji izdaji Rešeta ni bilo uvodnika, za kar se vsem prizadetim in
indiferentnim globoko opravičujem,
a koledar dogodkov je bil tako dolg,
da se nisem uvrstil v finale. Nič zato.
Kot je napovedal koledar, dogajanja
je bilo obilo, pa tudi tale koledar ga
napoveduje veliko. Vsem organizatorjem privoščimo kar največji uspeh
pri njihovem trudu, kljub ne prav optimističnim napovedim glede širjenja virusa. In ko smo že (spet) pri tej
temi: bitka za čredno precepljenost
je izgubljena. Pustimo ob strani, kdo
česa ni naredil. Posvetiti se je treba
drugačnim tehnološkim ukrepom za
zaznavanje prisotnosti virusa, ki že
obstajajo, v premislek pa veljata tudi
ravnanje in toleranca med cepljenimi
in necepljenimi prebivalci. Dejstvo je,
da smo tukaj oboji, vsi s svojimi razlogi, in izključevati ali obtoževati ne gre
ne enih ne drugih. Vse to se lepo sliši, a počakajmo na realno sliko, ki se
bo pokazala, ko se bodo temperature
spuščale, še bolj pa ob začetku kurilne sezone. To bo pomemben preizkus
zrelosti vseh; od mikro skupnosti do
držav in širše.
V zadnjem letu smo v Rešetu,
predvsem v intervjujih, predstavili veliko novih obrazov in njihovih smelih
načrtov na čelu javnih zavodov. Pojavljajo pa se tudi – za širšo javnost
– malce nepričakovani odstopi, zato
bomo skušali do naslednjič poizvedeti kaj več o tej temi.
Tudi časopis, ki ga držite v rokah,
je šel skozi prenovo. Prenova je potekala bolj v stilu nove fasade – iz klasične, časopisne izvedbe v bolj revialno,
marsikomu tudi bolj všečno. Vsebino
časopisa ustvarja veliko zainteresirane
javnosti in nekaj dopisnikov, na vas,
drago bralstvo, pa je, da poveste svoje
mnenje. Lahko ga pošljete na reseto@
ribnca.eu. Morda ta kanal ni tako mamljiv kot družabna omrežja, a lahko
vam zagotovimo, da bo vaše mnenje
obravnavano z vso resnostjo.
Sašo Hočevar

KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
avgust, september 2021
Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. Podatke za prihodnji
mesec pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com.
Do 31. 8.:
KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
(pon.–pet.: 15.–19. ure,
sob.–ned.: 10.–19. ure)
Pred info točko v Ribniškem gradu
• ob ponedeljkih in sredah ob 17. uri –
PRAVLJIČNA URA ZA NAJMLAJŠE
• ob četrtkih ob 17. uri – OTROŠKA
GRAJSKA USTVARJALNA DELAVNICA
• ob petkih ob 17. uri – DRUŽABNE IGRE
ZA OTROKE VSEH STAROSTI
• ob sobotah in nedeljah ob 17. uri –
ŠPORTNE IGRE ZA VSO DRUŽINO
7. 8. ob 17. uri:
TURNIR V ZORBINGU
Stadion Ugar
10. 8. ob 20.30:
NOČ POD ZVEZDAMI NA
GRMADI
pod vodstvom Petra Andolška, člana
letošnje slovenske olimpijske ekipe iz
astronomije in dobitnika več priznanj na
Sanktpetersburški astronomski olimpijadi
Pred domom na Grmadi
14. 8. v večernih urah:
TURNIR KOŠARKE
Športni park Ribnica
15. 8. ob 20. uri:
ODPRTJE GOSTUJOČE
RAZSTAVE U POKRETU/Na poti
Etnografskega muzeja Istre
Muzej Ribnica
19. 8. ob 18. uri:
PRIKAZ TEMELJNIH
POSTOPKOV OŽIVLJANJA (TPO)
IN UPORABA DEFIBRILATORJA
Športni park Ribnica

20. in 27. 8. ob 20. uri:
GRAJSKI VEČERI
Ribniški grad
21.–28. 8. (razen 27. 8.) ob 21. uri:
POLETNI KINO
Ribniški grad
23.–27. 8. med 6.30 in 16. uro:
VESELE POČITNICE 2021
za osnovnošolske otroke
Rokodelski center Ribnica
27. 8. ob 12. uri:
KULINARIČNI DOGODEK
RIBN'ŠKA ŽLICA
Ribniški grad
28. 8. ob 20.30:
13. ALTERNATIVA – ZMELKOOW,
PRISMOJENI PROFESORJI
BLUESA
Cona Ugar
3. 9.:
RAZSTAVA ROČNIH DEL
DRUŠTVA UPOKOJENCEV
DOLENJSKE
Ribniški grad
4. 9. ob 8. uri:
RIBN'CA TRAIL 2021
Ribniški grad
5. 9. ob 8. uri:
45. RIBN'ŠKI SEMENJ
Ribnica
Do 30. 9.:
Akcija MOJA VAS – LEPA,
UREJENA IN PRIJAZNA
Vasi KS Velike Poljane

POLETNI KINO V GRADU,
vsak dan ob 20. uri

• SOBOTA, 21.8.
POLETJE V ŠKOLJKI 1
• NEDELJA, 22.8.
DUŠA - anim. družinska
pustolovščina
• PONEDELJEK, 23.8.
HITRI IN DRZNI 9 akcija
• TOREK, 24.8.
SPACE JAM: NOVA
LEGENDA
animirana komična
pustolovščina

• SREDA, 25.8.
KAKO POSTATI
DOBRA ŽENA komedija
• ČETRTEK, 26.8.
ČRNA VDOVA akcijska pustolovščina
• SOBOTA, 28.8.
GLAVNI JUNAK komedija
• NEDELJA, 29.8.
MALI ŠEF:
DRUŽINSKI POSLI animiran film

SKOZI REŠETO

Strpnost,
odstopi in
nova srajčka
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RIBNICA KOT BUTIČNA IN
EDINSTVENA TURISTIČNA
DESTINACIJA

Ker se zavedamo naravnih danosti, res edinstvene identitete in kulturne dediščine naše občine, predvsem pa priložnosti za bolj usmerjen
in okrepljen razvoj turizma, smo
na Občini Ribnica v partnerstvu z
Rokodelskim centrom Ribnica aktivno pristopili k pripravi strategije
turizma za novo strateško obdobje
2022–2028.
Epidemija bolezni covid-19 je
področje turizma dodobra spremenila tako doma kot v svetu. Vse bolj
so cenjeni butični in zeleni turizem,
nemnožične destinacije, pristen stik z
lokalno skupnostjo in edinstvena doživetja. In prav tu je priložnost za nas.
V dolgoročnem dokumentu bodo
opredeljeni načrti za razvoj našega
kraja na področju turizma, hkrati
pa bo strategija nastajala v participativnem procesu vse do konca leta,
z vsemi ključnimi deležniki v občini
– ne zgolj s področja turizma. Turizem vse bolj razumemo kot panogo,
močno povezano z vsemi občinskimi
politikami: kmetijstvom, prostorsko
politiko, varstvom naravnih virov,
ohranjanjem identitete in kulturne krajine, mobilnostjo, krožnim
gospodarstvom, družbenimi dejavnostmi in seveda podjetniško dinamiko. Le tako lahko ustvarimo trajnostni model turizma, ki bo v srce
postavljal ljudi – lokalno skupnost
– in poskrbel za dolgoročno vzdržno
ravnotežje med kakovostjo bivanja
za prebivalce in kakovostno izkušnjo
za obiskovalce.
Ribniška dolina, ki predstavlja
rokodelski biser, vtkan v podobe
neokrnjene narave in številnih naravnih danosti, lahko postane vodilna turistična butična destinacija na

širšem področju južno od prestolnice
– kot destinacija prihoda, od koder
je mogoče odkrivati tudi širše Ribniško-Kočevsko.
Pristni, iskreni in delovni Ribničani so že stoletja znani tudi zunaj
meja naše države, saj šegavi Ribničan s svojo krošnjo predstavlja podobo in osnovno dejavnost, ki je bila v
stoletni zgodovini vtkana v vse pore
družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja. Življenje in delo
sta bila vseskozi vpeta v rokodelstvo,
les in lončarstvo. Podobe neokrnjene
narave in številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, tako za
rekreativne obiskovalce kot tudi za
zahtevnejše športne navdušence in
ljubitelje narave, kar vabijo po promociji in izdelavi pristnih turističnih
produktov, ki bodo obiskovalcem
nudili edinstvena doživetja. Domačini in obiskovalci lahko znotraj grajskega obzidja, ki predstavlja stičišče
družabnega življenja, začutijo pridih
nekdanje veličine grajskega poslopja, obdanega z reko. Voda je že od
nekdaj prestavljala močno vez domačinov z naravo, saj sta že po sami
legendi o nastanku Ribnice reka in
riba tista simbola, ki prestavljata sinonim za nastanek Ribnice.
Čas je, da Ribnico umestimo in
postavimo na turistični zemljevid

butičnega turizma, ki bo obiskovalcu
omogočil pristne izkušnje in edinstvena doživetja v srcu dežele suhe
robe. Rokodelstvu in naravnim danostim bomo dodali še tradicionalno kulinariko, okrepili konkurenčnost produktov in doživetij v naravi,
pospešili organizirana edinstvena
doživetja in – ključno – spodbudili
infrastrukturo, ki bo obiskovalcem
omogočila udobno in nepozabno
preživljanje časa na Ribniškem, tudi
za več dni.
Vedno znova dokazujemo, da
skupaj znamo in zmoremo. Zato
spoštovani občanke, občani in vsi,
ki se že ukvarjate s turizmom, kot
tudi bodoči uspešni ponudniki turističnih produktov: sedaj je čas, da
stopimo skupaj in postanemo prepoznavna in edinstvena zelena turistična destinacija.
Konec avgusta vas bomo vse, ki
živite in delate v tem lepem kotičku
Slovenije, povabili k izpolnitvi spletne ankete, s katero vas bomo prosili
za vaš pogled na izzive in priložnosti
ter za konkretne predloge za razvoj
turizma, skozi to pa tudi urejenega
okolja za življenje. Veselimo se vašega sodelovanja in pogledov.
Župan
Samo Pogorelc
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Vse najboljše,
Slovenija
Ob dnevu državnosti, 25. junija, smo praznovali
30. obletnico slovenske državnosti. Na ta dan
obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je
Slovenija formalno postala neodvisna država.
Jurij Kožar
Takrat sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu
republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom
Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena
vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. Slovenska osamosvojitev ni bila nekaj samoumevnega. Samostojne Slovenije
sprva ni hotela priznati nobena zahodna država. Najprej so nas
priznale zgolj republike, ki so se rešile jarma komunizma: Hrvaška,
Litva, Gruzija, Latvija in Estonija, kasneje pa še Ukrajina. Ključen
datum za mednarodno priznanje samostojne Republike Slovenije je bil 19. 12. 1991. Takrat so slovensko neodvisnost priznale
Islandija, Nemčija in Švedska. Kasneje, sredi januarja 1992, pa so
Republiko Slovenijo priznale vse države evropske skupnosti, Vatikan, Kanada, v aprilu istega leta pa še Združene države Amerike.
Slovenija je tako v letu in pol od plebiscita, na katerem je bila
izglasovana samostojnost, postala neodvisna in mednarodno priznana republika. Vse ostalo je zgodovina. Dobrih 30 let kasneje je
Slovenija drugačna država. Mnogi bi rekli, da bolj razdeljena, kot
je bila v času osamosvojitve. Prav to delitev je še posebej poudaril
ribniški župan Samo Pogorelc. Ob okroglem jubileju je povedal,
da bi Slovenci danes spet morali bolj stopiti skupaj in složno nastopiti nasproti izzivom, ki nas čakajo, namesto da se ukvarjamo z
rečmi, ki nas delijo in oddaljujejo drug od drugega. Slovesnost v
občini Ribnica je potekala po ustaljenem scenariju; po sveti maši
je sledila proslava v Ribniškem gradu. Na proslavi so nastopili Pihalni orkester, Vokalna skupina Anamanka, Glasbena šola Ribnica
in Kvartopirci. Udeležence proslave je presenetil tudi župan, saj je
skupaj z ravnateljem Glasbene šole Ribnica na harmoniko zaigral
Slakovega Čebelarja.

Do sprememb
bo preteklo še
veliko vode
Jurij Kožar

Pa je za nami. Že 24. referendum v samostojni Sloveniji, na katerem smo državljani in državljanke imeli
ponovno možnost odločati o stvari, ki jo poklicani in
izvoljeni niso znali ali hoteli ali zmogli uskladiti. Bil pa je
to drugi referendum, ki mu je uspelo nabrati zadostno
kvoto glasov za uspeh predlagateljev, odkar imamo v
veljavi kvote. Prvi tak referendum je bil o družinskem
zakoniku leta 2012. Vzporednic med padlima predlogoma zakonov ne manjka. Pogosto je bilo slišati očitek,
da gre za hitro pripravljen zakon, ki ne upošteva volje
ljudi in je v resnici najbolj problematičen v eni točki.
Torej če bi se politikom uspelo dogovoriti in doseči
kompromis, bi državni proračun prihranil nekaj milijonov evrov, sprejetih bi bilo kar nekaj dobrih rešitev
in seveda se ljudstvo ne bi delilo zaradi stvari, ki jim
poprej (v večini) niso bile niti poznane, kaj šele, da bi
jih zadevale. Predlagateljem referenduma je z igranjem
na čustva volivk in volivcev uspelo ustvariti vtis, da gre
za skorajda revolucionarno spreminjanje družbe, po
katerem nič ne bo več tako, kot smo navajeni. Možno je bilo spremljati razne debate o tem, kaj dobrega
zakon prinaša in kje vse je po mnenju predlagateljev
težava v novem zakonu. Argumenti obojih so bili seveda prepričljivi in legitimni, vendar pa je na koncu odločalo ljudstvo, in sicer na najbolj demokratičen način
– z neposrednim glasovanjem o zakonu. V tem smo
resnično postali druga Švica, saj smo o raznoraznih zakonih odločali že velikokrat. Glede na rezultate referendumskih glasovanj smo Slovenci, kot kaže, veliko lažje
prepričani v oddajo glasu »proti« kot »za«. Lažja nam je
odločitev, da nečesa ne spreminjamo, ampak pustimo
tako, kot je, ne glede na to, kako slabo je – češ lahko je
vedno še slabše. Lahko pa si rezultat(e) referendumov
razlagamo tudi z druge perspektive. Ljudje glasujejo
proti, ker je to glas proti vladi. To je edina možnost med
parlamentarnimi volitvami, ko volivci lahko povedo, da
se z vladnim delom ne strinjajo. Vendar pa do danes še
nobena vlada ni odstopila zaradi rezultatov referenduma. Lahko bi povzeli, da je bil rezultat pričakovan, zlasti
glede na angažiranost predlagateljev, hkrati pa se je
zdelo, kot da vlada nima namena braniti zakona. Presenetljiva, ali pa tudi ne, je dokaj visoka volilna udeležba.
V primerjavi s parlamentarnimi volitvami leta 2018 je
prišlo na volišča slabih 7 % manj volivcev, kar odpira
možnost, da bo v prihodnje leto udeležba na rednih
parlamentarnih volitvah visoka. To pa je verjetno tudi
edina pozitivna stran tega referenduma. Udeležba na
referendumu je pokazala, da je volivkam in volivcem
očitno še vedno mar za politične teme in so pripravljeni oddati svoj glas, če imajo pravo spodbudo.

AKTUALNO

komentar

INTERVJU
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Miss Slovenije
je več kot samo
lepotno tekmovanje
Anže Marolt

Katja Kodba, Dejan Nikolič

Maja Čolić je skromna in ambiciozna Ribničanka, ki zna slediti
svojemu srcu. Konec junija je
postala miss Slovenije 2020/21.
Z Majo sva bila sošolca v osnovni šoli in na klepet sem jo,
kot aktualno najlepšo Slovenko,
povabil v Ribniški grad. Maja
nas bo 16. decembra letos v Portoriku zastopala tudi na izboru
za miss sveta. V pogovoru sva
se dotaknila njenih vrednot, ki
so ji pomembne, kako gleda na
projekt Miss Slovenije in kaj jo
je prepričalo, da se sploh prijavi. Z nazivom se je njeno življenje povsem spremenilo, čaka jo
ogromno intervjujev, snemanj
in potovanj, kjer bo predstavljala Slovenijo in tudi Ribnico in
Ribniško dolino. V tem letu si
želi pustiti pečat in si pridobiti
čim več dragocenega znanja na
različnih področjih.

Začniva z vprašanji zunaj okvirjev
miss. Kako bi se na kratko predstavila, kdo pravzaprav je Maja Čolić? Kaj
je počela, preden je postala miss?
Maja Čolić je preprosto, skromno,
a ambiciozno dekle z veliko pozitivne
energije, ki jo rada širi in deli z ljudmi,
ki ji to energijo vračajo nazaj. Že kot
otrok sem bila zelo dejavna, tako sem
med drugim trenirala plavanje, zaključila
glasbeno šolo za violino, igrala v godalnem in simfoničnem orkestru, bila članica pevskega zbora in kar 12 let aktivna
članica in tekmovalka v Društvu mažoret
in plesalcev Ribnica ter vse do danes
v društvu ostala kot plesna trenerka in
mentorica mlajšim generacijam.
Katerim vrednotam si sledila?
Sledim vrednotam, ki sta jih name
prenesla moja starša. Iz prve roke sta me
naučila, kaj je družina v pravem pomenu
besede. Naučila sta me hvaležnosti in
zdravega načina razmišljanja.
Kaj si si kot otrok želela postati, delati? Kako je zdaj s tem?
Kot otrok sem želela postati marsikaj,
zato sem se tudi udeleževala raznih aktivnosti in krožkov. Verjamem v to, da je
naša življenjska pot že nekje zapisana in
da nas vsak korak vodi točno v to smer.
Temu sledim in v vsakem trenutku sem
točno tam, kjer moram biti.
Si kot otrok spremljala Miss Slovenije in ostala lepotna tekmovanja?
Spremljala sem jih bežno, zgolj za zabavo in iz otroške radovednosti.
Si si kdaj predstavljala, da boš ti na
njihovem mestu?
Mogoče je bila kje v meni skrita ta otroška
želja, saj so to sanje vsake majhne deklice, nisem pa si nikoli zares predstavljala,
da bi te sanje lahko postale resničnost.
Kako kot uradno najlepša Slovenka
gledaš na lepoto, ki je precej subjektivna. Kaj bi rekla, da definira
zate »lepega človeka«? Kako ne na-

zadnje gledaš tudi na stereotipe, ki
krožijo o misicah, zdi se, da se misice teh tabujev še niste otresle?
Lepih deklet je veliko, sebe smatram
kot nosilko naziva Miss Slovenije, ki je
ambasadorka države. Vsekakor pa mi
je v čast, da me vidite tudi kot najlepšo
Slovenko. Lepota je zame relativen pojem, okusi so različni in vsak je lep na
svoj način. Če nekaj ni po našem okusu,
še ne pomeni, da ni lepo. Zame lepega
človeka definirata njegova notranjost in
energija, ki jo izžareva. Teh stereotipov
ne živim, saj razmišljam drugače. Živimo
v 21. stoletju in vsi bi se počasi morali
otresti določenih predsodkov.
Kaj te je pravzaprav prepričalo, da
se udeležiš tekmovanja za Miss Slovenije? Čeprav se te spomnim kot
izredno ambiciozno dekle, ki je že
takrat vedelo, kaj želi, in je sledilo
svojim ciljem.
Predvsem me je prepričalo to, da
Miss Slovenije že nekaj let ni samo lepotni izbor, ampak je projekt z vsebino, in to
je bil najpomembnejši razlog, zaradi katerega sem se odločila postati del njega.
Tudi sam koncept tekmovanja se je
precej spremenil. Včasih je bil to res
velik dogodek. Finale Miss Slovenije
je prenašala nacionalna RTV ali katera izmed komercialnih televizij, misice so se sprehajale po modni pisti in
predstavljale kreacije. »Obveznost«
za misico je bilo, da se po pisti sprehodi v kopalkah. Sedaj pa medijska
pozornost ni bila tako zelo velika, izbor je potekal v rudniku, kar je precej
nenavadno za lepotna tekmovanja.
Kako gledaš na oba koncepta, ti je ta
odmaknjenost bolj godila?
Kot že omenjeno, gre pri projektu za
veliko več kot le za zunanjo lepoto. Človeka poleg zunanjosti gradi še ogromno
drugih kakovosti in izražanje le-teh je čar
tega projekta. Spoštujem oba koncepta,
vendar sem vesela, da sem zmagala pri
tem sedanjem. Lepota izvira od znotraj, vse ostalo je samo še dodaten plus.
Ne želimo, da nas ljudje vidijo samo kot
»kos mesa«, vendar želimo poudariti ostale kakovosti, kot so inteligenca, komunikacija, način obnašanja in izražanja, ki
so po mojem mnenju veliko več vredne
kot samo telo. In to so razlogi, zakaj ni
več klasičnega izhoda v kopalkah.
Na klasično lepotno tekmovanje se
najbrž ne bi odločila prijaviti, saj sem mne-
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nja, da je človek več kot samo njegova
zunanjost in da to ne bi smelo biti edino
merilo, po katerem se izbira »zmagovalca«.
Lahko predstaviš projekt Miss Slovenije in kaj vse ga spremlja, kaj vse
ste počele v tem času?
Odkar je pred štirimi leti projekt
Miss Slovenije prevzela Jelka Verk, je
to več kot samo lepotno tekmovanje.
Gre za projekt z vsebino, kjer delujemo
pod sloganom »Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo«, se zavzemamo za bolj vključujočo družbo ter v
ospredje postavljamo druge vrednote
in ne samo zunanjo lepoto. Njegov namen je, da vsak lahko od njega pridobi
veliko več kot samo lento in naziv. Dekleta imamo možnosti in priložnosti za
karierni in osebnosti razvoj za naprej v
življenju. Dekleta se prek različnih delavnic in aktivnosti celo leto izobražujemo
na najrazličnejših področjih. Na koncu
zmaga najprimernejša oziroma tista, ki
se v obdobju vseh aktivnosti izkaže za
najprimernejšo predstavnico projekta in
vrednot, ki jih projekt Miss Slovenije pooseblja in sporoča.
Lahko predstaviš krono, ki jo nosiš,
kaj predstavlja in kdo jo je zasnoval?
Krono je oblikovala lanska prva spremljevalka Tinkara Smolar, ki je magistrantka metalurgije in materialov. Tinkara
je skozi izdelavo krone želela predstaviti
poklic, ki sicer ni značilen za ženske, in
s tem podreti stereotipe o industrijskih
poklicih, ki jih opravljajo pretežno moški.
Zgodba krone in njeno sporočilo pa sta
še toliko močnejša, saj jo krasijo simboli
Občine Hrastnik, kjer je potekala finalna
prireditev. Okrašena je z brušenim steklom, premogom in hrastovim listom.
Kot zmagovalka nas boš 16. decembra zastopala tudi na izboru za Miss
sveta, ki bo potekal v Portoriku.
Kako si nas želiš predstaviti v svetu?
Želim si predvsem doseči, da bi bila
Slovenija bolj opazna. Izkoristila bi priložnost in nagovorila Slovence, da se
zavejo, kako pomembno je, da stopimo
skupaj, saj bom imela večje možnosti,
da to dosežem. Ne samo zase, ampak za
vse njih, za Slovenijo. Ko je treba navijati
za naše športnike, so vsi zagnani, zakaj
ni tako tudi pri glasovanju za miss Slovenije na svetovnem izboru? Kaj pa je pri
miss drugače od športnikov? Prav tako
zastopam in predstavljam našo državo.

Tudi če me podpre samo pol Slovencev,
je to že milijon in jaz imam večje možnosti, da Slovenija dobi več pozornosti in
prepoznavnosti, saj posedujemo kakovosti, ki so vredne svetovne pozornosti.
Tik preden si postala miss, pa si tudi
diplomirala na ekonomski fakulteti?
Se vidiš na tem področju?
To je smer, ki me zanima, in projekt
Miss Slovenije mi bo nudil še več možnosti in priložnosti, da se v tej smeri izpopolnjujem in gradim svojo kariero. Zagotovo bodo priložnosti tudi s področij,
nevezanih za ekonomijo, ki jih bom izkoristila, vendar glavni fokus ostaja enak.
Ti lahko pridobljena izobrazba pomaga tudi pri projektih za miss?
Letos bom veliko potovala predvsem
z našim poslovnim partnerjem, podjetjem Dewesoft, kjer bom predstavljala
Slovenijo na mednarodnih sejmih po
celem svetu, prav tako pa bom Slovenijo zastopala na svetovnem izboru.
Ker imam določena znanja, bom znala
možnosti in priložnosti, ki se mi bodo
ponudile v Sloveniji in tudi v svetu, bolj
zagrabiti in izkoristiti.
Katere vse projekte imaš v načrtu
kot aktualna miss? Želiš sodelovati
tudi z ostalimi podjetji v prihodnosti?
Že zdaj sem zelo aktivna, projektov in
načrtov pa imam še ogromno. Trenutno
je poudarek na intervjujih, snemanjih in
poslovnih partnerjih projekta, saj sem
ambasadorka različnih slovenskih blagovnih znamk. Kot ambasadorka projekta »S teboj lahko« že aktivno sodelujem z VDC Zasavje; delamo na projektu
s Tosamino blagovno znamko Jasmin
Natur, kjer se bomo povezali z osnovnimi šolami po Sloveniji z namenom ozaveščati mlade o zdravi samopodobi in
vrednotah, ki zares štejejo; s podjetjem
Dewesoft se pripravljamo na prvo skupno potovanje, in sicer gremo na začetku
septembra v Francijo.
Dotakniva se še najinih domačih krajev, kako sedaj kot odrasla in uspešna gledaš na Ribnico, ko se vračaš
domov, na vse njene prebivalce? Se
vidiš, da bi se kdaj vrnila nazaj?
Ribnica predstavlja velik del mojega
življenja in ponosna sem, da sem tu odrasla in da prihajam iz teh krajev. V Ribnico
se bom najbrž vedno vračala zaradi spominov in ljudi, ki mi veliko pomenijo. Za

Maja Čolić z družino

Miss Slovenije z obema spremljevalkama
zdaj si življenje in prihodnost gradim zunaj
nje, ne vem pa, kam me bo pot ponesla
čez nekaj let in ali bo to nazaj v Ribnico.
Kako boš kot miss predstavljala
svojo domačo Ribnico in Ribniško dolino? Si želiš sodelovanja z
uspešnimi podjetji in zavodi (Rokodelski center Ribnica, Osnovna šola
dr. Franceta Prešerna Ribnica, Občina Ribnica)?
Ribnico bi rada predstavila še v kakšni
drugi luči, ne samo po suhi robi in lončarstvu, kar večina ljudi pozna. Smo majhen
kraj z ogromnim potencialom in vsekakor je moj namen sodelovati z uspešnimi
podjetji in Ribnico popeljati v svet.
Kako načrtuješ svojo pot v prihodnosti, ko boš krono in lento že predala svoji naslednici?
Po predaji mandata bo v prvem planu dokončanje magisterija, nato pa nadaljevanje karierne poti, ki jo bom gradila in razvijala v tem letu. Čeprav bom
krono predala svoji naslednici, si želim
ostati pri projektu Miss Slovenije, skrbeti
za določen segment in naprej razvijati
projekte, na katerih delam zdaj.

R E P O R TA Ž A
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Aleš Žontar,
absolutni zmagovalec traila

Najhitrejši na 9,1 kilometrski
preizkušnji z delom organizatorjev

Tekaška
nadaljevanka

Sašo Hočevar

Ob letošnjem prvem julijskem koncu tedna bi
moral biti na sporedu jubilejni dvajseti Tek po
Lončariji, a je bil zaradi lanskih prepovedi zbiranja
»šele« devetnajsti. Dogodek je bil po vzoru zadnjega – iz leta 2019 – razširjen v več smeri.
Organizatorska ekipa iz Športnega in turističnega društva
(ŠTD) Lončar je s pomočjo prostovoljcev pripravila celodnevni
dogodek, ki pa ni bil zgolj tekaški. Poleg različnih tekaških razdalj,
ki so bile na voljo, moramo najprej omeniti Kűhno na stežaj, kjer so
na treh stojnicah pripravljali in stregli zares imeniten živež, daleč
od klasičnih veseličnih čevapčičev. Preizkusiti je bilo moč električna kolesa in skiroje, pa tekaško in pohodno obutev, tudi otrokom
ni bilo treba ves čas dihati za ovratnike staršev, saj je bilo precej
aktivnosti namenjenih tudi njim.
Zgodaj dopoldan je 25 tekačic in tekačev krenilo na 2. Lončarija trail, ki je meril 26 kilometrov v dolžino in kakih 1000 metrov v
višino. Zmagovalec te preizkušnje je bil državni prvak v maratonu
in v gorskem maratonu iz leta 2018 Aleš Žontar: »Lončarija trail je
bil odličen, ker je bil prvi del ravninski, da so se noge ogrele. Trasa
je bila zelo lepa. Razgibana, ampak lepa. Danes sem tekel, kolikor
je šlo, saj je bil moj povprečni srčni utrip 176 udarcev na minuto.«
Njegov čas je bil dve uri in sedem minut: »Na enem delu sem se
po svoji krivdi malo izgubil in verjetno zapravil kake tri ali štiri minute.« Med ženskami je zmagala Andreja Godec s časom 2:49:16.
Če bo zgrajena brv v Obrhu med Blati in Rakitnico, organizatorji
obljubljajo še veliko slikovitejšo traso traila za prihodnje leto.
Pred tradicionalnim Tekom po Lončariji so tekli še otroci in rekreativci na 300 in 600 metrov ter na 2 kilometra. Tekaška zgodba
z največ nadaljevanji v naši regiji pa je gotovo Tek po Lončariji,
ki zajame dobršen del krajevne skupnosti Dolenja vas in do cilja
nabere 9,1 kilometra. Zmagovalec te dirke je bil domačin Tadej Osvald, zmagovalka med ženskami pa Rebeka Petrovčič.
V nadaljevanju si lahko preberete intervju s Srečkom Vrbincem, ki je bil pred dvajsetimi leti pobudnik te nadaljevanke, dolgoletni soorganizator prireditve, še vedno pa je tudi častni član
ŠTD Lončar.

Tadej Osvald, absolutni
zmagovalec Teka po Lončariji
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Sašo Hočevar
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Srečko Vrbinc
»Vesel sem,
da sem del
te zgodbe.«
Vinko Bojc

Srečka Vrbinca je šport zanimal
že od vedno. V Ribnici je bil ves
čas priljubljen rokomet, v Dolenji
vasi, od koder Srečko prihaja, pa
pravi, da se je pojavila pobuda
po nogometu. »To je bilo v drugi
polovici 60. let, sledilo je služenje vojaškega roka, zaradi česar
je stvar malce zamrla.« V mladosti je opravil izpit za trenerja
košarke in v 90. letih treniral
skupino mladih fantov, takrat že
pod okriljem Športnega društva
Lončar. Deloval je tudi kot športni novinar na lokalni televiziji
R kanal in bil pobudnik Teka po
Lončariji. Več kot dvajset let je
bil podpredsednik Športnega in
turističnega društva Lončar, bil
je pobudnik Teka po Lončariji
in še vedno je aktiven v upravnem odboru društva, a pravi, da
morebitne zadržke na sestankih
včasih raje zadrži zase in pusti
naprednemu mišljenju mlajših
kolegov prosto pot.
Športno in turistično društvo (ŠTD)
Lončar je bilo lani staro 30 let in vi
ste bili med ustanovnimi člani. Kako
se spominjate ustanovitve društva
in kakšni so bili takrat vaši cilji?
Želeli smo, da bi društvo združevalo
vse mlade v krajevni skupnosti Dolenja
vas. Sprva nam je to uspevalo, saj so
bili v društvu člani iz vseh vasi krajevne
skupnosti, kasneje pa ostanejo samo
najaktivnejši. Ustanovitev je potekala
spomladi 1990 v dvorani DC-16 (pri šoli,
op. a.) in je bila zelo uspešna, saj je prišlo okrog sto ljudi z namenom, da bi se
športno in družabno življenje tukaj dvignilo na določen nivo. Cilji so bili resnično
ambiciozni, pa tudi težko uresničljivi, saj
čas ustanovitve društva ni bil ravno najboljši, ker je ravno prihajalo do razdružitve Jugoslavije in ustanovitve nove

Srečko Vrbinc in nekdanji dolgoletni predsednik ŠTD Lončar Toni Prus.
Oba sta tudi častna člana društva
države, kar je pomenilo določene denacionalizacijske težave pri gradnji igrišča.
Leta 2002, ko tek še ni bil tako priljubljen, ste vi organizirali prvi Tek
po Lončariji. Kako to, da ste se odločili prav za ta šport?
Bilo je nekaj mladih fantov, ki so se
udeleževali tekov po Sloveniji. Tekel je
tudi moj sin in sem šel nekajkrat z njim.
Kjerkoli sem gledal tekmo, vsakič so
tekli nekam v gozd in potem pritekli nazaj. Rekel sem si, da če bi mi organizirali
tek, bi to naredili tako, da bi lahko tekača nekaj časa spremljali. Tekači so bili
nad idejo navdušeni, tudi v društvu so
me takoj podprli. Takrat se je ravno ustanavljal Dolenjski pokal, kamor smo bili
sprejeti brez besed. Odziv med domačini je bil zelo dober, pa tudi med vsemi
tekmami za Dolenjski pokal je naš tek
postal eden izmed bolj priljubljenih in
najbolje organiziranih.
Sploh v vaškem okolju je takrat še
veljalo, da je tek bolj izguba časa,
sedaj na tekače gledamo z odobravanjem. Kaj se je zgodilo v 20 letih?
Sprememba se ni zgodila samo zaradi naše prireditve, ampak tudi z drugačnim načinom življenja. Nekoč je bil
naš življenjski prostor kmetijsko območje, industrializacija je omogočila več
prostega časa, ki ga lahko izrabimo za
rekreacijo, in tudi to je bil eden od vzrokov za ustanovitev športnega društva.
Pri vseh dogodkih imaš vedno neko
opozicijo, tako je bilo tudi na prvem
teku. Nekateri vidni predstavniki družbenega življenja so se jezili v smislu »kaj

pa je tega treba «, že naslednje leto pa
so bili taisti ljudje bistveno bolj naklonjeni tej prireditvi.
Na prvih tekih so prišli tekači iz vse
države, sedaj pa pripravljajo tekaške prireditve praktično v vsakem kraju, zato ne
moremo pričakovati, da bo na vsakem
teku več ljudi, ampak je treba s pravim
pristopom doseči, da jih pride čim več.
Kako bi pokomentirali prireditev
Teki po Lončariji od začetkov do
zadnje tekme?
Sprva smo imeli nekaj težav s pridobivanjem sponzorjev, kasneje pa so
videli, da smo resen partner in so nam
priskočili na pomoč. Dobro smo se povezovali tudi z ostalimi društvi. Sicer pa
sem vesel, da sem del te zgodbe, in novi
generaciji, ki vodi društvo, lahko rečem
samo: »Kapo dol!« Včasih morda starejši premalo zaupamo mlajšim, ampak
očitno smo imeli dobro zastavljene temelje in srečno roko pri predaji društva
mlajšim. Vsa stvar je dobila nov zalet in
novo obliko, ob čemer smo predhodniki izredno zadovoljni. Sicer pa bi se rad
zahvalil vsem prostovoljcem in sponzorjem za nesebično pomoč pri izpeljavi
tako velikega in pomembnega dogodka
v Lončariji.

Sprememba se ni
zgodila samo zaradi
naše prireditve,
ampak tudi z
drugačnim načinom
življenja
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Predstavitev ribniškega
plesnega, glasbenega in
oblačilnega izročila
Ideja za plese iz Ribniške doline je vzklila zaradi
pripombe: »Če se je povsod plesalo, se je tudi na
Ribniškem!« Terenske raziskave o ribniškem plesnem in
oblačilnem izročilu smo začeli v letu 1995 na pobudo dr.
Bruna Ravnikarja, takratnega vodje članov ŽKUD FS
Veterani. Mož Filip, po rodu Ribničan, je navezal stike
s starejšimi prebivalci po Ribniški dolini, ki so poznali
izročilo plesa, petja in oblačenja.
Alenka Pakiž
Veteranska železničarska folklorna skupina Tine Rožanc je leta 1994
združila bivše folkloriste, pri katerih
sva v mladih letih plesala tudi midva.
Ponovno smo želeli z ljudskimi plesi
in oblačili obujati slovensko narodno
izročilo.
Dr. Bruno Ravnikar je koreograf
in dolgoletni umetniški vodja, ena
pomembnejših osebnosti folklore, ki
je to zvrst uvrstila na visoko mesto
v naši kulturi. Je doktor fizike, ki je
svoje življenje posvetil glasbeni akustiki, iz katere je tudi doktoriral. Ko
sva mu pokazala najdeno fotografijo
zadnjega občinskega odbora občine
Dane, je prišel do zamisli, da bo plesna postavitev predstavljala »ofiranje«
županu. Praznovanje godu je običaj,

Inštrumenti domače izdelave, za katere je
dr. Ravnikar uporabil ribniške glinene
spominke in suhorobarske predmete.

Filip Pakiž

Voščilo županu za god je zapisano po besedah
Antona Petka, po domače Bozbirtovega iz
Ribnice: »Gnadljiv g'spud, d'n's je vaš gud,
pijte in jejte, pa dobru se mejte!«

Na večer pred godom so prišli slavljencu voščit »ofirat«. O običaju je pripovedovala Pavla
Oražem, po domače Španova iz Prigorice: »Pred godom sv. Ane smo hodil' vošč't čez vodo
pri Malnu k Oražmovim z Gabrja. Doma smo na skrivaj vzeli 'rerne' (pokrovke), ker jih ne bi
dali za tolč, da se ne bi okrušile. Vzeli smo še lonček in kamenčke, da smo 'ruštal' (ropotali).
Kadar smo vzeli 'pleh od peči' (zaslon pri peči) in tolkli po njem s pal'co, takrat je najbolj
'ruštalu'. Ko so prišli teta Ana ven, smo voščil' , pa še zapel'.«

ki je bil po ribniških krajih dolgo v
navadi. Prišleki godovniku voščijo z
ropotanjem, potem tudi zapojejo in
zaigrajo na lesene in lončene instrumente. Njegova zamisel je, da igramo
na glinaste petelinčke, trstenke in
lončeni bas. Oglasili smo se pri Jakobu Nosanu v Prigorici, kjer se je dr.
Ravnikar dogovoril, da morajo imeti
glinasti petelinčki štiri luknjice zato,
da jih je lahko uglasil za izvedbo pesmi Od Rib’ce do Rakitn’ce. Večer se
nadaljuje s plesom, posebnost je ples
žena z lesenimi žlicami.
Veliko plesnega izročila in pesmi
je dr. Ravnikar zabeležil pri Šuštarjevi

Micki v Zapotoku. Znala je zapeti pesmi, ki jih je prepevala s staro materjo
Krnčevo iz Zapuž, in pokazati korake
za razne plese, kakor so se nekdaj
plesali. Podobni plesi so bili poznani
tudi po drugih slovenskih pokrajinah,
vendar so se na Ribniškem plesali na
drugačen način. Priložnosti za ples ni
bilo dosti, ponekod se je plesa držala
slaba oznaka. Ob voščilu za god »ofertih« pomembnemu vaščanu ali tržanu
pa so vseeno nemalokrat tudi zaplesali. Gospoda si je včasih privoščila
zaplesati takrat salonske plese, med
katerimi sta prednjačili četvorka in
mazurka. Našla sva razglednico iz leta

1909, poslano iz Ribnice v Litijo, na
kateri piše: »Hvala za včerajšnjo četvorko!« Izpričana spoznanja so, poleg
bolj ali manj znanih plesov, kot so
počasni valček, mazurka in mlinarski ples, vpletena v folklorno predstavitev ribniških plesov.
Člani FS Veterani smo v petindvajsetih letih nastopanja ponesli lepote
ribniškega izročila po vsej Sloveniji in
v tujino, tako sosednjim deželam kot
širše po svetu, vse do Anglije, Rusije
in Turčije. Smo edina folklorna skupina, ki v plesni in oblačilni podobi predstavlja poprej manj raziskano
ribniško področje. Povsod smo bili
deležni pohval za izvirnost instrumentov, rekonstrukcijo »ofiranja«,
veliko priznanj pa smo prejeli zaradi
pestrosti in originalnosti oblačil.
Direktor folklornega festivala v italijanskem Avianu, ki poteka
v okviru mednarodnega folklornega
združenja CIOF, je dejal, da je ribniška predstavitev plesov, glasbe in načina oblačenja najbolj ljudsko izročilna.
Prevzelo ga je dejstvo, da smo oblačila
poustvarili na osnovi v Ribniški dolini zbranega narodnega blaga. Za vse
raziskovalno delo na Ribniškem smo
v Ljubljani leta 2001 člani ŽUKD FS
Veterani prejeli andragoško priznanje
za vseživljenjsko učenje, kar je bilo v
sliki in besedi objavljeno tudi v mednarodnem občilu »Learning is for everyone« (Učenje je za vsakogar) in v časopisu, posvečenem vseživljenjskemu
učenju v Kanadi. Tako je spomin na
preteklost prednikov in oblačilno dediščino na ribniškem območju zaživel
tudi med našimi izseljenci.
Spoznanja o oblačilni kulturi Ribničanov sva želela posredovati naprej.
Leta 2002 sva se seznanila z domžals-

ko keramičarko Ladino Korbar. Delo
z glino je začela v delavnici Univerze
za tretje življenjsko obdobje. Odločila
se je za oblikovanje samostojno stoječih glinenih lutk, odetih v razna
starejša oblačila slovenskih pokrajin.
Poleg več figur za vsako Slovensko
pokrajino je izdelala tudi po dve ali tri
figure za vse članice Evropske unije v
času priključitve Slovenije Uniji.
Ribniško oblačilno izročilo, pridobljeno na osnovi raziskav, proučevanja starih oblačil in fotografij, je našla
pri nama. Ko je izrazila željo, da bi to
v glini poustvarila, sva ji posredovala
vsa najina spoznanja.
Skice oblačil, ki sem jih oblikovala za folklorne kostume plesalcem
ribniških plesov, so ji pomenile izziv
za oblikovanje glinenih figuric. Želela je prikazati predvsem značilnostih
oblačil, zato je upodobila vse figure
brez obrazov.
K razstavi glinenih figur je prof.
Janez Bogataj napisal: »Razstavljeni
izdelki predstavljajo zelo izviren, svojevrsten pristop izdelave figur, pri čemer
avtorica dosledno upošteva literaturo in
druge dokaze o bogati zakladnici naše
dediščine. Izdelki Ladine Korbar presenečajo s stopnjo dokumentiranosti in
mojstrskim reševanjem vprašanj, ki jih
narekuje glina kot specifično gradivo.
Pomenijo pogled v zgodovinski spomin,
so opredmetenje slikovnih zapisov.
Njena dela predstavljajo pomembne
elemente lokalne, regionalne in obče
slovenske razpoznavnosti.«
Promocija Ribniške doline na razstavi
glinenih figur v Kamniku. V glini
upodobljen krošnjar je leta 2004 potoval v
Haag, na mednarodno razstavo domače in
umetnostne obrti.

Glinene figure na razstavi v Grobljah leta 2002 predstavljajo dediščino oblačenja
na območju Ribniške doline. Bile so razstavljene v več krajih po Sloveniji.

Ribniške plese smo prvič zaplesali
v Ribnici leta 1997.

Občinstvo v Šumperku na folklornem
festivalu na Češkem je bilo navdušeno nad
plesom z lesenimi žlicami.

»Ribničani« v Turčiji, nastop ŽUKD FS
Veterani v Samsungu leta 2006.

KOLUMNA
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MODROST DREVES
Mateja Dekleva, arhitektka

Poleti začnemo ceniti drevesa. Ko
vsako poletje v večji pripeki iščemo
hlad najgostejše sence, nam zelene
krošnje dobrohotno ponudijo zatočišče.
Od pradavnih časov so ljudje častili drevesa kot sveta, saj so jim dajala vse potrebno za preživetje in jih s
svojimi magičnimi silami navdajala s
čudenjem in čaščenjem. V prvih religijah so se pojavljala kot kozmično
drevo, drevo življenja, drevo spoznanja. Drevo se dojema kot povezovalec spodnjega, srednjega in zgornjega sveta. Nekatera drevesa so kot
stari modreci v pokrajini, in ko se z
njimi povežemo, smo deležni njihove
modrosti.
Neskončno število krožnic letnic
na štoru posekanega drevesa nam
pripoveduje, koliko in kakšne zime
in poletja je videla njegova krošnja,
koliko trudnih popotnikov je počivalo v njegovi senci. Znameniti drevored Napoleonovih lip pri Logatcu,
vrsta krošenj ob cesti od Cerknice do
Rakeka, nam pripoveduje o modrosti vladarjev. In kako zelo pogrešam
drevored jablan od Nemške vasi do

Prigorice. Kolikokrat so nudile senco
in slastna jabolka popotniku, meni –
kolesarki. Bili so časi, ko so predniki
razmišljali na dolgi rok, o prihodnjih
rodovih, ki jih bodo drevesa hladila
takrat, ko bodo zrasla.
Na Japonskem je družina že pred
nekaj generacijami dobila od cesarja
v dar mlado češnjo. Posadili so jo pri
hiši. Lepo je uspevala in hiša jo je začela ovirati. Hišo so podrli in jo prestavili. Češnja pa se je še kar naprej
razraščala in dediči so hišo še enkrat
prestavili. In če bo treba, jo bodo še
enkrat.
Danes nepremičninski oglasi izpostavljajo prednosti te ali one hiše:
ima jacuzzi, zmogljivo telekomunikacijskega omrežja, več asfaltiranih
parkirišč. Ne spomnim se oglasa, ki
bi se glasil: »Prodam hišo, ob hiši je
lep vrt s staro jablano, ki nudi debelo senco v najhujši vročini, jeseni pa
na njej zorijo zlate voščenke, ki vam
bodo še vso zimo dišale v kleti.«
Pa vi? Bi zamenjali staro jablano
za asfaltno dvorišče? Če ste odgovorili, da ne, ste drugačni od večine
Slovencev, ki so si v zadnjih dese-

tletjih posekali drevesa in asfaltirali
dvorišča, parcele pa ogradili s pokopališkimi cipresami, ki ne dajejo plodov, ne sence, ne drv, ne lesa
za mizo. Posekali so jih sebi in tudi
nekomu drugemu. Tako kot so naši
dedje sadili sebi, še bolj pa rodovom,
ki smo prišli za njimi.
In ko še kar naprej izginjajo zelenice in drevesa za betonsko-asfaltne
puščave, namenjene avtomobilom,
nikakor ne morem razumeti zagovora, da je odpadlo listje in kdaj kakšna
odlomljena veja večja nadloga kot na
žgočem soncu pregret avto in za življenje neznosno pregreta mesta ob
vse pogostejših vročinskih valovih.
V občinskih prostorskih aktih piše,
da se mora na vsakih pet parkirnih
mest posaditi drevo. Tega žal ne
zasledim. Ali je res vsako parkirno
mesto vredno več kot drevo? Parkirišč ne bo nikoli za vse dovolj, dokler
ne spremenimo miselnosti in navad
– razvad. Do takrat pa bodo padala
drevesa. In dreves je vedno premalo.
Besedilo je delno povzeto po besedilu
Valentine Smej Novak.
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Poziv k
podajanju
predlogov
za podelitev
priznanj in
nagrad
Občine
Ribnica
za leto 2021

Obnova ceste Male
Breže

Občina Ribnica je v času od junija do
julija 2021 izvedla obnovo ceste in ostale
infrastrukture na odseku javne poti v naselju Breže, v dolžini približno 75 metrov.
Sočasno so se uredili še javna razsvetljava, telekomunikacijski vod in vodovod.
Izvajalce del je bilo podjetje Komunala
Ribnica, d. o. o., ocenjena vrednost investicije je 25.000,00 EUR brez DDV.

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem
in humanitarnem področju ter s tem
predstavlja občino doma in v svetu. Naziv
častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

prečne mesečne neto plače iz preteklega
leta v Republiki Sloveniji.

Priznanje
Občine Ribnica

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in
ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in
drugih družbenih dejavnosti v občini in
širšem družbenem prostoru. Nagrajenec
prejme diplomo, pisno utemeljitev priznanja in denarno nagrado v višini ene pov-

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom
ter drugim organizacijam in skupnostim
za enkratne – izjemne dosežke in kot
spodbuda za nadaljnje strokovno delo
in aktivnosti na posameznih področjih
življenja in dela. Podelijo se lahko največ
eno priznanje za častnega občana, ena
Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.
Pobudniki za podelitev priznanj in nagrad
Občine Ribnica so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne
skupnosti, podjetja in druge organizacije
ter skupnosti. Predlogi se posredujejo na
naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica ali prek e-pošte: obcina@
ribnica.si do vključno 1. 9. 2021. Predlog
mora vsebovati: vrsto nagrade oziroma
priznanja, ime in priimek ter naslov (za
fizične osebe), naziv in naslov (za pravne
osebe) ter obrazložitev predloga.

Predlog sklepa o ugotovitvi javne
koristi za razlastitev (delov)
zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve
nivojskih prehodov
Občina Ribnica obvešča javnost, da je
Ministrstvo za infrastrukturo na svoji spletni strani objavilo predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste
zaradi ukinitve nivojskih prehodov v km
34 + 484,50 (Ribnica 5), v km 34 + 824
(Ribnica 6) in v km 35 + 204 (Hrovača),
in sicer v sklopu projekta »Modernizacija
Kočevske proge – 2. faza/2. etapa«. Javna
razgrnitev bo potekala v obdobju 27. 7.–12.
8. 2021 in v tem času lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge
na razgrnjeno gradivo: pisno na mestih
javne razgrnitve ali po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za
kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom: »Modernizacija Kočevske
proge – 2. faza/2. etapa – javna korist«.
Gradivo je v času javne razgrnitve
objavljeno tudi na spletni strani Občine Ribnica (www.ribnica.si) in na njeni
oglasni deski.

Predlog sklepa o ugotovitvi javne
koristi za razlastitev (delov)
zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve
nivojskih prehodov
Občina Ribnica obvešča javnost, da je
Ministrstvo za infrastrukturo na svoji spletni strani objavilo predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste
zaradi ukinitve nivojskih prehodov v km
34 + 484,50 (Ribnica 5), v km 34 + 824
(Ribnica 6) in v km 35 + 204 (Hrovača),
in sicer v sklopu projekta »Modernizacija
Kočevske proge – 2. faza/2. etapa«. Javna
razgrnitev bo potekala v obdobju 27. 7.–12.
8. 2021 in v tem času lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge
na razgrnjeno gradivo: pisno na mestih
javne razgrnitve ali po pošti na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za
kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom: »Modernizacija Kočevske
proge – 2. faza/2. etapa – javna korist«.
Gradivo je v času javne razgrnitve
objavljeno tudi na spletni strani Občine Ribnica (www.ribnica.si) in na njeni
oglasni deski.

Urbanova nagrada

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam
in skupnostim za izjemne uspehe na
posameznih področjih gospodarskega
življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in
ugledu občine Ribnica.

Gallusovo priznanje

O B ČI N S KA U P R AVA

Naziv častni občan

O B ČI N S KA U P R AVA

14

Obnovili bomo cesto
na odseku sv. Križ–
Breže

Obnova vodovoda v
naselju Grič

Občina Ribnica je v mesecu juliju 2021
izvedla obnovo vodovodnega sistema v
naselju Grič, v dolžini približno 250 metrov.
Sočasno so se izvedle še obnove hišnih vodovodnih priključkov. Izvajalec del
je bilo podjetje Komunalne Gradnje, d. o. o.,
ocenjena vrednost investicije je 40.000,00
EUR brez DDV.

OBVESTILO
Obnova vodovoda v
Prigorici

Podpisana je pogodba za obnovo lokalne ceste LC 352100 – odsek Sv.
Križ–Breže, v dolžini približno 300 metrov. Predvidena je celovita obnova ceste
in ostale infrastrukture (meteorno odvodnjavanje ceste, javna razsvetljava, vodovod, telekomunikacijski vod). Izvajalec
del, izbran na podlagi javnega naročila,
je podjetje Komunalne Gradnje, d. o. o., z
Grosuplja, ki bo obnovo izvedlo s partnerjem, podjetjem TANKO, d. o. o., iz Ribnice
in pogodbenim podizvajalcem, podjetjem
CGP, d. d., iz Novega mesta.
Pogodbena vrednost investicije je
149.620,70 EUR brez DDV. Dela se bodo
začela izvajati v začetku meseca julija 2021, zaključila pa predvidoma septembra 2021.

Obveščamo vas, da smo začeli z obnovo vodovoda v naselju Prigorica (pri
pokopališču), v dolžini približno 250 m.
V času gradnje je predvidena popolna
zapora ceste od hišne številke Prigorica
36 do hišne številke Prigorica 64, predvidoma do 13. 8. 2021. Vsem prebivalcem
bo omogočen dostop do stanovanjskih
objektov. Vse občanke in občane prosimo za strpnost in razumevanje.

Nova brv na
Gallusovem nabrežju

Sredi meseca julija smo v Ribnici
dobili težko pričakovano novo brv na
Gallusovem nabrežju, ki bo znova povezala središče Ribnice z Grajsko potjo. Brv,
dolžine približno 18,50 metra, je izvedena
v jeklenem paličju.
Pohodna površina bo izvedena v
hrastovem lesu, z deskami dolžine 6–8
cm, ki bodo pritrjene na jekleno podkonstrukcijo. Lesene podnice bodo nameščene prečno na vzdolžne jeklene profile, na
manjšem medsebojnem razmiku, tako da
bo omogočeno odvodnjavanje s površine.
Širina pohodne površine brvi je približno
2,20 m, ograja je izvedena panelno, s polnilom iz jeklenih palic v vertikalnem rastu,
na stebrih pa bodo na primerni višini pritrjene konzole za vzdolžno držalo, ki bo izvedeno v jesenovem lesu. Vrednost inve-

sticije je ocenjena na dobrih 90.000 EUR.
V roku dobrega meseca bo brv dobila
tudi svojo končno podobo in bo na voljo
za uporabo pešcem, gibalno oviranim
osebam in kolesarjem. Izvedbo postavitve
brvi si je na terenu ogledal tudi župan Ribnice Samo Pogorelc.

Podpisana pogodba
za obnovo javne poti
JP 853291 Dolenje
Podpoljane

V mesecu juliju je župan Ribnice
Samo Pogorelc podpisal pogodbo o
obnovi javne poti JP 853291 Dolenje
Podpoljane, v dolžini približno 1.100 m
(od glavne ceste G2 do konca vasi).
Predvidena je celovita obnova ceste in
ostale infrastrukture (ureditev spodnjega
ustroja cestišča in asfaltiranje, ureditev
meteorne kanalizacije in izvedba ponikovalnic odvečnih meteornih voda iz
cestišča). Izvajalec del, izbran na podlagi
javnega naročila, je podjetje Komunalne
Gradnje, d. o. o., z Grosuplja, ki bo obnovo
izvedlo s partnerjem, podjetjem TANKO,
d. o. o., iz Ribnice. Pogodbena vrednost
investicije je 196.896,76 EUR brez DDV,
dela pa se bodo začela izvajati v mesecu
septembru 2021.
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Daniel Vincek, Robert Pintar
Zgodba Grajskih večerov
v Ribnici je zgodba večerov,
ki dišijo po poletju in vabijo v
družbo, ven, pod zvezdno nebo,
med pisane luči, zvoke, ritme.
V prijetno grajsko zavetje ribniškega gradu, ki odseva fantastične podobe iz sanj in prav vsakemu obiskovalcu
ponudi nepozabno doživetje.
Letos, še bolj kot kadarkoli, Grajski
večeri stavijo na odprtost, vključevanje, povezovanje s ciljem, da se tudi v
našo Ribnico vrne nekdanji utrip druženja in večernega življenja.
Na prvem grajskem večeru smo
prepevali z največjo divo slovenske
glasbe Heleno Blagne, ki je ob akustični spremljavi zapela vse svoje največje
hite iz svoje dolgoletne kariere in vsakič
znova prejela bučen aplavz občinstva.
Na drugem grajskem večeru je s priljubljeno Klapo Šufit dišalo po sivki in
morju. Naužili smo se zvokov dalmatinske glasbe, ki jih še posebej v tem poletnem času prav vsi radi poslušamo in
prepevamo.
Z Grajskimi večeri nadaljujemo 20.
avgusta v družbi Roka Ferengje
& Rok«n«Band in 27. 8. 2021 z
Zasedbo Kranjci. To so glasbeni izvajalci, ki bodo zagotovo napolnili plesišče z izredno širokim repertoarjem slovenskih in mednarodnih uspešnic. Lepo
vabljeni, da se nam pridružite tudi vi!

Slovesna prireditev
ob 30-letnici
samostojne in
neodvisne Slovenije
Daniel Vincek
V zavetju grajskih zidov Ribniškega gradu smo 24. junija proslavili
30 let samostojne in neodvisne
države Republike Slovenije.
Osrednji govornik ob tej priložnosti je
bil župan Samo Pogorelc, ki je spomnil
na pogumne može pred tremi desetletji,
hkrati pa poudaril nujnost aktivnega medsebojnega sodelovanja za svetlo prihodnost naše države in dodal: »Smo na točki,
ko nas ne bi smelo zanimati samo ustvarjanje vrednosti, ampak predvsem hkratno
postavljanje vrednot. Danes se včasih zdi,
da se ne moremo strinjati niti glede tega,
kaj so naše vrednote. Zato je danes, na
predvečer praznika naše države, na mestu
razmislek, kako naprej – kje najti pogum
za enotnost in razumevanje, ne le za pe-

ščico izbrancev, ampak tudi za slehernika,
malega človeka, ki je bil v zadnjem letu in
pol pandemije tudi najbolj prizadet. Želim
si, da bi mlade generacije neobremenjeno
zrle v preteklost in se aktivno udejstvovale
življenja v svobodni Sloveniji.
Čas po pandemiji prinaša veliko priložnosti, da z inovativnimi pristopi ne le
prilagajamo, temveč tudi dejansko spreminjamo našo Slovenijo in celo Evropo skladno s trajnostnim razvojem in zeleno vizijo
digitalizacije. Krize vedno prinašajo tudi
priložnosti, poskrbimo, da bo to priložnost
za čisto vse!
Uspešna država bomo šele tedaj, ko se
ne bomo več zmerjali z levimi, desnimi, rdečimi, belimi, ampak bomo soglasno iskali rešitev, kaj je bolje za nas kot skupnost.
Uspešna država ne bomo postali le s spominom na svojo preteklost, ampak predvsem z odgovornostjo za svojo prihodnost.
Danes je predvečer praznika naše države. Praznika naše domovine. V tej čudoviti domovini je dovolj prostora za vse, a le,
če se bomo spoštovali in spodbujali, ne pa
izrivali ali celo izključevali.
Pred tridesetimi leti je bil čas, ko smo
postavili svojo državo. Zdaj je čas, ko je
treba na novo premisliti in jo postaviti v demokratično in evropsko perspektivo.«

Novo obdobje za ribniško mladino
Sara Hočevar, predsednica Komisije za mladinska vprašanja
Čeprav so leto 2020 zaznamovali bolezen covid-19, karantena ter zaprtje občin, meja in vsega, kar spada zraven, se
je v naši občini zgodilo še nekaj drugega
– na plan je prišla pobuda za oživitev mladinskega področja, ki bi mladim olajšala
bivanje, delo, izobraževanje in popestrila
prosti čas v naši lepi občini. Zvezde in planeti so bili na pravih mestih, saj se je kolesje začelo premikati in v kratkem času
smo dobili analizo stanja med mladimi
v Ribnici ter tudi Komisijo za mladinska
vprašanja, ki je odgovorna za ta celotni
proces – skupaj z Občino Ribnica – in je
bila ustanovljena septembra 2020.
Komisija za mladinska vprašanja je
posvetovalno telo župana in predstavlja »most« med županom in mladino,
sprejema kreativne ideje za izboljšanje

stanja mladih, jih preda županu in nato
skupaj poskušajo poiskati najbolj optimalno rešitev. Komisija pa te dni ne počiva, ampak je v polnem teku priprava
dokumenta »Strategija za mlade v občini
Ribnica«, ki bo zajemala obdobje petih let
(2022–2027) in v kateri so zapisani potrebni ukrepi, ki bodo mladim pomagali
pri osamosvajanju, preživljanju prostega
časa, zaposlovanju, bivanjski problematiki
in neformalnem izobraževanju. Predlagali
pa smo tudi že ukrepe, ki se izvajajo letos,
in sicer enkratna finančna pomoč mladim
in mladim družinam pri reševanju prvega
stanovanjskega problema (v ta namen so
nam odobrili kar 30.000 EUR) ter sofinanciranje tiska in vezave magistrskih nalog
(40 EUR/osebo). To pa še ni vse. Več sledi, zato vabljeni k spremljanju.
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Grajski večeri znova
odprli življenje!
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Poletje

s knjigo
v roki

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Prijetna ohladitev
v Knjižnici pod
krošnjami

Knjižnica pod krošnjami vas vabi v
senco na prijetno branje, vsak dan ob 17.
uri pa za otroke pripravljamo tudi različne
dejavnosti. V Poletavskem kotičku lahko
otroci prebirajo knjige za Poletavce, čas
branja pa si merijo s peščeno uro. Vsak
četrtek v juliju se je na grajskem dvorišču
zbrala lepa skupina otrok, ki je prisluhnila
pravljici in ustvarjala skupaj z zmajčkom
Pepijem, ki je letos osrednji junak četrtkovih delavnic. Otroške delavnice vodi Neja
Golež, potekale pa bodo ves avgust, in
sicer vsak četrtek ob 17. uri.
Prav tako bodo do konca poletja vsak
dan ob 17. uri v Knjižnici pod krošnjami potekale različne dejavnosti. Ob ponedeljkih
in sredah vam bomo brali pravljice, četrtki so namenjeni otroškim delavnicam, ob
petkih se bomo igrali družabne igre, sobote in nedelje pa bomo posvetili športnim
igram. Pridržite se nam!

Poletavci in Najpoletavci, že
veste, katere knjige boste brali?

Že lansko leto smo uvedli medsebojna knjižna priporočila. Če ti je zmanjkalo
idej za branje, te vabimo, da v knjižnici
posežeš po knjigah, ki jih priporočajo
vrstniki. Ko prebereš res dobro knjigo
in misliš, da jo mora prebrati cel svet, v
knjižnici izpolni knjižno priporočilo – kakovost knjige označiš s številom zvezdic,
ki jih pobarvaš, na zadnjo stran listka pa
napišeš svoje mnenje o knjigi. Knjigo z
izpolnjenim priporočilom bomo postavili
na stojalo s priporočenimi knjigami, da
si jo bo lahko izposodil naslednji bralec.

Bralni akciji Poletavci in Najpoletavci spodbujata branje med počitnicami. Poletavci, ki so stari od 7 do 12
let, naj berejo 30 minut 30 dni. Berejo
lahko knjige, stripe, revije ipd. po svoji
izbiri. Najpoletavci so starejši od 13 let,
za sodelovanje pa morajo prebrati tri
debele knjige, o katerih napišejo svoje
mnenje na spletni strani www.najpoletavci.si. Vse sodelujoče bomo povabili
na zaključno prireditev, kjer bodo prejeli priznanje in majico, vsi pa se bodo
potegovali za glavno nagrado.

Poletno branje

Branje pomeni odmik od vsakodnevnega vrveža in skrbi ter nam tako
znižuje napetost in stres. Po raziskavah
je za zniževanje stresa dovolj že 6 minut
branja v tišini. Vabimo vas, da obiščete
knjižnico in pobrskate med knjigami. Če
čas ni vaš zaveznik, si lahko izposodite
že pripravljene vrečke s poletnim branjem ali pa se lotite elektronskih knjig in
se tako pripravite na nove izzive jeseni.
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Novosti na Biblosu
Tudi če vam pred odhodom na dopust ni uspelo zaviti v knjižnico, se ni treba odpovedati dobrim knjigam.
Uredite si geslo za Cobiss, za kar potrebujete člansko
številko in e-naslov, ki ste ga navedli pri prijavi v knjižnico, potem pa se lahko s tem istim uporabniškim
imenom in geslom registrirate še na portalu Biblos, kjer
lahko berete elektronske knjige, ter na portalu Audibook, kjer so vam na voljo zvočne knjige. V nadaljevanju
vam predlagamo nekaj novih naslovov.

• Normalni ljudje/Sally Rooney/roman
• Oddelek za občutljive zločine/Alexander McCall
Smith//kriminalka
• Rdeča kapica/Irena Svetek/psihološka kriminalka
• Lumpsterji/Žiga X Gombač/mladinski roman
• Leninov park/Tadej Golob/kriminalka
• Dolina rož/Tadej Golob/kriminalka
• Ljubezen ob Kolpi/Ivan Sivec/zgodovinski roman
• Hčerka/Michelle Frances/kriminalka
• Nož/Jo Nesbø/kriminalka
• Devica, kraljica, vdova, prasica/Erica Johnson
Debeljak/biografski roman
• Đorđić se vrača/Goran Vojnović/družbeni roman
• Druga žena/Alenka Kesar/avtobiografski roman
• Raztrgajmo nebo/Paolo Giordano/družbeni roman
• Transverzala: potopisni roman/Jakob J. Kenda/
potopisni roman
• Žena ima vedno prav/Kamenko Kesar/humor

30 let Slovenije z izseljenci
in zamejskimi Slovenci v
Rokodelskem centru Ribnica

Polona Rigler Grm, muzejska svetovalka

Ivan Debeljak – Nino

V soboto, 3. julija 2021, je v navzočnosti izseljencev in
zamejskih Slovencev potekala obeležitev 30. obletnice osamosvojitve Slovenije tudi v Rokodelskem centru Ribnica.
Direktor zavoda Tomaž Lovšin je v uvodu izrekel dobrodošlico vsem navzočim, ki so se udeležili prvih dveh točk programa, to je okrogle mize Slovenske
izseljenske matice z naslovom Prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi Slovenije in dokumentarnega filma in odprtja razstave Rešetarji s Crvenog
Krsta – Stoletje obstoja v Beogradu ter razstave Pregled ribniškega krošnjarjenja od patenta leta 1492 do danes v organizaciji Slovenskega društva Sava iz
Beograda in Muzeja Ribnica. Poleg izseljencev so bili na dogodkih tudi ministrica za Slovence po svetu Helena Jaklič, predsednik Slovenske izseljenske matice dr. Boris Jesih in govorci okrogle mize ter predsednik Slovenskega društva
Sava iz Beograda Saša Verbić, umetniški direktor Srem Filma Beograd Dragomir Zupanc, upokojena kustodinja Etnografskega muzeja Beograd Vesna Bižić,
snemalec in montažer filma Vlada Šojat, naš enkratni in neponovljivi mojster
rešetar Ivan Debeljak iz Beograda in muzejska svetovalka Muzeja Ribnica Polona Rigler Grm. Povezovalec okrogle mize je bil dr. Boris Jesih, povezovalka
dokumentarnega filma in zgoraj navedenih razstav pa Polona Rigler Grm. Bilo
je enkratno in neponovljivo vzdušje, preplavljeno z domovinskimi čustvi.
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Razstava
Milice in
Slavka
Koštruna
v Ribnici

Monika Žunič

Milica Koštrun

V prostorih nekdanjega TIC-a v središču Ribnice smo si lahko od 19. junija do 17. julija ogledali razstavo slik in keramike Milice Koštrun, ki se ji je tokrat pridružil še njen življenjski sopotnik
Slavko Koštrun s svojimi poslikavami buč.
Milica Koštrun je likovna ustvarjalka, ki sta ji blizu tako slikanje kot ustvarjanje z glino. Pod njenimi rokami se glina spremeni
v material, iz katerega lahko nastanejo različne vaze, posode, okrasni predmeti in poseben, unikaten nakit. Keramika, s katero se
je predstavila na razstavi, je bila večinoma žgana kot kamenina
na 1230°, nekaj pa je bilo tudi izdelkov v raku tehniki, starodavni
japonski tehniki, ko izdelke takoj po žganju še žareče vzamemo
iz peči, jih položimo v žaganje, nato pa ohladimo v mrzli vodi. Na
ta način nastanejo posebni učinki in vsak izdelek je unikat. Poleg
keramike se je predstavila tudi s slikami, na katerih je upodobila
vesolje, ki jo zadnje čase najbolj pritegne.
Slavka Koštruna, člana Društva likovnega ustvarjanja Ribnica, poznamo predvsem kot človeka, ki nikoli ne miruje in mu ni
nikoli dolgčas. V veselje mu je delo v vinogradu in sadovnjaku, ki

ju obdeluje na domačiji v Rogaški Slatini. Pozimi pa je našel nov
način koristnega preživljanja časa, in sicer slika buče – »cuge«,
ki jih vsako leto vzgojita skupaj z Milico. Ker je perfekcionist, so
»cuge« poslikane s filigransko natančnostjo, in kot pravi, za vsako potrebuje ogromno časa. Motive si izbere v naravi, rad upodablja živali in rastline, tuji pa mu niso niti različni geometrijski
vzorci, ki pritegnejo pogled prav vsakega obiskovalca.
Oba razstavljavca sta člana Društva likovnega ustvarjanja
Ribnica. Sta med bolj aktivnimi člani, redno se udeležujeta likovnih kolonij in razstav, Milica vsako leto pripravi tudi keramično
delavnico za naše člane, na kateri spoznavamo tehnike oblikovanja in žganja gline.
Želimo si, da bi še naprej ustvarjala in nas razveselila še s
kakšno razstavo v Ribnici.

Za člane Društva likovnih
ustvarjalcev sta bili
sobota, 3. julija 2021, in
nedelja, 4. julija 2021, po
dolgem času zelo prijeten
dogodek. Organizirali smo
likovno kolonijo v Ribnici
in bližnji vasi Otavice.

Likovna kolonija
Zeleni most Ribnica 2021
Milica Koštrun

Za vse, ki smo se srečanja udeležili, je po prepovedi druženja
zaradi virusa, ko je zamrlo kulturno življenje in s tem tudi skupno
ustvarjanje in druženje na razstavah in kulturnih prireditvah, spet
vzniknilo veselje do ustvarjanja. Na dan so privrele zamisli, kako
svoja čustva in ideje čim bolj ustvarjalno preliti na platna.
Predsednik društva je v pozdravnem govoru pozval, naj poleg
ustvarjanja srečanje popestrimo z druženjem v prijetnem, sproščenem pogovoru. Pojem Zelenega mostu je bil na začetku idejno posvečen povezovanju živali in človeka, tokrat pa naj bo bolj
povezovanje med ljudmi za boljšo komunikacijo in razumevanje.

Zbrali smo se člani društva in povabljeni iz raznih krajev Slovenije, pa tudi udeleženka iz Hrvaške. Za začetek smo si ogledali razstavo keramike in poslikanih buč – »cugov« – v centru
Ribnice. To je bil manjši prispevek k izobraževanju ustvarjalcev,
k čemur naj bi po besedah predsednika društva ob zaključku
kolonije v prihodnje bolj stremeli.
Ustvarjanje je potekalo na razstavnem prostoru v Ribnici in
na prostem v Otavicah. Udeleženci smo slikali z akrili na platna
motive narave, živali in abstrakcije. V dveh dneh je težko dokončati delo, zato bomo svoja dela dogradili še doma, da bodo pripravljena za skupinsko razstavo društva, predvidoma jeseni 2021.
Za udeležbo smo prejeli tudi priznanja, ki jih je oblikoval Peter
Polončič Ruparčič. Letos so na koloniji ustvarjali: Neva Vranešič
Virant, Ludvik Kos, Romana Kajdiž, Slavko Čečura, Nataša Fir
Čečura, Irena Gayatri Horvat, Edith Kopač, Željko Vertelj, Branko
Žunič, Marija Klančar – Bonca, Amalija Janša, Nina Žunič, Milica
in Slavko Koštrun ter gostja iz Zagreba Jelena Martinović.
Po ogledu nastalih del smo zaključili prijetno druženje z
željo, da se čim prej spet srečamo in skupaj ustvarimo lepo
likovno doživetje.

POLETNA AKCIJA
ELEKTRIČNIH SKIROJEV
Električni skiro HX X8

Električni skiro HX X7

Kapaciteta baterija: 5 Ah
Moč motorja: 350 W
Velikost kolesa: 21,59 cm
Maksimalna hitrost: 25 km/h
LED prikazovalnik

Kapaciteta baterija: 10 Ah
Moč motorja: 350 W
Velikost kolesa: 25,4 cm
Maksimalna hitrost: 25 km/h
LED prikazovalnik
Redna cena: 619,99€

Akcijska cena: 499,00€

Električni skiro HX X8 PRO
Redna cena: 498,98€

Akcijska cena: 399,00€

Kapaciteta baterija: 12,8 Ah
Moč motorja: 350 W
Velikost kolesa: 25,4 cm
Maksimalna hitrost: 25 km/h
LED prikazovalnik

Redna cena: 747,86€

Akcijska cena: 599,00€
DOSTAVA
NA DOM

Naslednja številka izide 31. avgusta 2021.
Gradivo oddajte do 14. avgusta 2021.
Trženje oglasnega prostora 041 536 889.

PRODAMO
HIŠE:
RIBNICA - Jurjevica
prodamo starejšo stanovanjsko hišo z gospodarskim
poslopjem in vrtom. Stavba in gospodarsko 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 parceli stoji opremljena stanovanjska hiša, ki je
bila zgrajena pred letom 1967,
fasada in streha sta bili obnovljeni leta 1987, vsa infrastruktura, ogrevanje na trda
goriva, takoj vseljiva. Cena je
64.000 EUR.
LOŠKI POTOK - Lazec
Prodamo stanovanjsko stavbo (gostinski objekt) v izmeri
87 m² in dva poslovna prostora v izmeri 85 m² in 199 m²
ter dvorišče v izmeri 1649 m²,
primerno za turistično dejavnost, v idilični okolici, zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK na olje in trda goriva,
takoj vseljivo, cena 88.000
EUR.
EI - Strokovno mnenie - Izkaz!

KOČEVJE - Črni Potok, center
Prodamo starejšo stanovanjsko hišo z večjim vrtom in gospodarskim 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. Možno 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 starejšo, opremljeno
stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje z vrtom, v izmeri
198 m², del hiše je tudi poslovni
prostortrgovina, celotna parcela
je velika 765 m² in predstavlja
dvorišče. Hiša je bila zgrajena
leta 1968, obnovljena leta 1997,
gospodarsko poslopje je bilo
zgrajeno leta 1990. Takoj vseljivo. Ogrevanje CK na olje, elektrika, voda, vsa infrastruktura,
cena 73.000 EUR. EI v izdelavi.
GRADBENE PARCELE:
VELIKE LAŠČE - Opalkovo
Na lepi lokaciji prodamo gradbeno parcelo v izmeri 2579 m²,
vsa infrastruktura na oz. ob parceli. Cena za m2 je 42 EUR.
VELIKE LAŠČE - 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.
DOLENJA VAS
Prodamo zemljišče v izmeri 699
m², k. o. 1629 Dolenja vas, vsa
infrastruktura 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. Primerno 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 gostinski objekt 165 m² P+1, objekti za športne in rekreacijske
dejavnosti (tri tenis igrišča,
igrišče za odbojko na mivki,
veliko parkirišče, primerno za
postavitev in priključitev avtodomov), objekt za piknike z
urejenimi sanitarijami in moderno opremljeni z gostinsko
opremo, ob potoku, primerno
tudi za različne dogodke. Vsa
infrastruktura. Zgradba je bila
zgrajena leta 2014, objekti
imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
Možnost je tudi najeti celoten

kompleks oz. po elementih.
Prodajna cena je 1.100.000
EUR, plus DDV.

ODDAMO
POSLOVNI PROSTORI:
RIBNICA - center, Škrabčev
trg
V najem oddamo poslovni
prostor v izmeri 260 m², za
mirno dejavnost v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe. Stavba je bila zgrajena leta 2009. Vsa infrastruktura, CK ogrevanje na olje,
vseljivo takoj. Cena najema je
1.100 EUR mesečno, plus DDV
in stroški.

KUPIMO
STANOVANJA:
LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna dolina, center, Mesarska
ulica
Kupimo dvoinpol do trisobno
stanovanje, v izmeri ca. 70
m², v prvem nadstropju - balkon, manjši blok, zaželjeno
parkirno mesto, starost do
20 let, cena od 145.000 do
180.000 EUR.
KMETIJSKE PARCELE:
RIBNICA – VELIKE LAŠČE
s širšo okolico, za znanega
kupca kupimo gozdove različnih velikosti in kakovosti,
takojšnje pošteno plačilo,
samo resne ponudbe sprejmemo na e-pošto: Bamba.
sp@siol.net, ali na tel. Številko: 041 643 004.

Uredimo vam vso dokumentacijo, svetujemo in se za vas strokovno in srčno potrudimo pri prodaji in
nakupu vaših nepremičnin, pokličite nas in nam zaupajte vaše želje.
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Državno gasilsko
tekmovanje 2021
Sebastijan Podobnik

Po dolgem premoru zaradi vsem znane situacije je končno
prišlo na vrsto že dolgo napovedano in večkrat prestavljeno
državno gasilsko tekmovanje v Celju. Časa za priprave je bilo
tokrat manj kot po navadi, ker pa naša ekipa članic B Sušje vsako tekmovanje vzame zelo resno, smo v mesecu maju
dvakrat tedensko vsi pridno hodili na vaje.
V nedeljo, 6. 6. 2021, smo se tekmovalke, strokovna pomoč
in navijaška ekipa zbrali pred Gasilskim domom Sušje in se
skupaj z enim poveljniškim in dvema gasilskima voziloma odpeljali proti Celju. Tako pot kot tudi samo prizorišče tekmovanja
sta bila v znamenju dežja, zato so bila vsa opozorila glede povečane nevarnosti dobrodošla. Na stadion Kladivar Celje smo
se pripeljali dovolj zgodaj, da smo opravili še vse potrebne
predpriprave. Kljub optimizmu pa se je v naše misli prikradla
tudi nezaželena trema. Pred tekmo smo s strani vodstva Sušje
in Gasilske zveze Ribnica prejele še nekaj koristnih nasvetov.
Vajo, korakanje in štafeto smo opravile brez nezgod in se uvrstile na za nas dobro deseto mesto med prisotnimi sedemintridesetimi ekipami članic B.

Zaključek treh
tečajev za
operativnega
gasilca
Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica
V Gasilski zvezi Ribnica se še naprej
trudimo dvigniti nivo operativnega znanja po društvih, kar nam najbolj uspeva
z organizacijo tečajev temeljnega izobraževanja.
Tako smo letos marca izvedli tri tečaje za gasilskega pripravnika, ki je neke
vrste uvod v tečaj za operativnega gasilca
(OG). 81 tečajnikov je uspešno zaključilo
tečaj za pripravnika in večina se jih je
prijavila tudi naprej na tečaj za OG. Tako
smo začeli tečaje za OG s 85 tečajniki,
od katerih jih je do konca prišlo 70. Veseli nas, da se naših tečajev udeležujejo
tudi tečajniki iz sosednjih zvez, saj nam
daje to potrditev, da imamo pravo smer
in da so tečaji dovolj kakovostni in dobro
organizirani. Tokrat se nam je pridružilo 6
tečajnikov iz Gasilske zveze Kočevje.
Glede na epidemiološke razmere smo
se morali precej prilagoditi in smo izvajali teoretična predavanja na daljavo, pri
praktičnem delu pa smo tečajnike razdelili na skupine po 8, da nismo skupaj
z inštruktorjema presegli meje 10 ljudi na
skupino. Na začetku se je pri izobraževanju na daljavo pojavilo nekaj tehničnih

Druženja na prizorišču tokrat ni bilo, smo pa z obiskom picerije na poti domov nadomestili porabljene kalorije. Za lep
zaključek dneva smo si privoščili obisk fontane piva v Žalcu.
Prijetno druženje na prostem, tudi še z nekaterimi drugimi
desetinami, je popestrila še Markova kitara s petjem in dan je
bil skoraj popoln.
Priznati moramo, da smo bile kljub lepi uvrstitvi tudi malo
razočarane, saj smo si postavile visoke cilje in izzive, za katere vemo, da smo jih še vedno sposobne opraviti. Kljub letom,
članice B še nismo rekle zadnje besede, zato letošnje državno
gasilsko tekmovanje zaključujemo z izrekom ribniškega rojaka
Merharja »Na pomoč!« še naprej.

težav, ki pa smo jih hitro rešili in zadevo
izpeljali, kot bi bilo v živo. Pri tovrstnem
izobraževanju se pričakuje od tečajnikov
malce več samodiscipline, da dejansko
spremljajo predavanja. Žal se je pri nekaterih pokazalo, da niso spremljali predavanj, kot bi jih morali. Pomanjkanje znanja
smo potem odpravili s popravnimi izpiti
internega testa in z dodatnimi vajami v
živo, da so v večini nato usvojili zahtevano
znanje do zaključnega izpita.
Zaključni izpit je sestavljen iz dveh
delov. Prvi je teoretični, kjer tečajnik dobi
7 naključnih vprašanj in mora na vsaj 5
vprašanj odgovoriti pravilno. Drugi del pa
je praktični, kjer tečajnik prejme naključno
tri naloge, kot se pojavljajo na intervencijah, in jih mora pravilno izvesti. Oba izpita
ocenjuje zunanji ocenjevalec, ki ga pooblasti Gasilska zveza Slovenije, ki na koncu
tudi potrdi ustreznost organizacije tečaja.
Tečajnike smo s pomočjo mnogih
inštruktorjev dobro pripravili na zaključne izpite, pa tudi na delo v domačih
operativnih enotah, kamor bodo prinesli
nov zagon in nova znanja. Seveda smo
pri poučevanju vedno upoštevali preplet
teorije in prakse, saj je teorija brez prakse neuporabna, praksa brez teorije pa
nevarna. Tako so imeli tečajniki po predavanjih naslednji dan isti predmet, vsaj
večinoma, tudi v praktični obliki.
Lokacije tečajev so bile tam, od koder
je bilo največ tečajnikov in kjer sama lokacija omogoča izvedbo tečaja. Letos je bilo
največ tečajnikov iz PGD Jurjevica, Sod-

ražica in Velike Poljane, zato so bili tečaji
izvedeni na teh lokacijah. Praktične vaje
za tehnično reševanje in prometne nesreče so bile za vse tri skupine izvedene v
Ribnici, ker je to specifično znanje, ki ga
imajo največ v PGD Ribnica.
Seveda pa leta še ni konec in tako
bomo že v kratkem izvedli še tečaje za
strojnika, bolničarja, sodnika in vodjo
enote, da tečajev za mladino sploh ne
omenjamo.
Na koncu bi se zahvalili vsem predavateljem, inštruktorjem in vsem ostalim, ki
so kakorkoli pomagali pri izvedbi tečajev.
Ne smemo pa pozabiti na zahvalo vsem
tečajnikom, ki so si vzeli čas za udeležbo na tečaju in nasploh za ves trud, ki so
ga vložili. Želimo jim, da postanejo dobri
operativni gasilci, ki bodo lahko nadaljevali plemenito gasilsko delo, ki je v službi
ljudstva »na pomoč«.
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Uspešno
zaključen tečaj
za naziv Pionir I
Mladinska komisija GZ Ribnica

GZ Ribnica zadnje čase daje velik
poudarek na raznovrstno pridobivanje
znanja. Poleg ustaljenih izobraževanj za
operativne gasilce, višje gasilce in nižje
gasilske častnike nismo pozabili niti na
mladino.
Lani smo na gasilskem letovanju v
Radencih ob Kolpi prvič v GZ Ribnica (in
eni prvih v Sloveniji) izvedli tečaj Pionir I.
Zaradi velikega zanimanja in pomanjkanja gasilskih aktivnosti v preteklem letu na
področju mladine smo se letos na začetku
poletja odločili za ponovno izvedbo tečaja.
36 nadobudnih mladih gasilcev se
je v soboto. 3. julija popoldan, zbralo na
Velikih Poljanah. Lokacijo smo izbrali glede na število prijavljenih otrok iz društva
in ustreznost glede na zahtevane pogoje
izobraževanja. Tečaj smo izvedli v dveh

Še ena uspešna
akcija!
Pavel Hočevar

Dobro delo Gasilske zveze
Ribnica (GZR) v zadnjih dveh
letih se odraža na uspešnosti
dvajsetih društev, ki spadajo
pod GZR. Tokrat nekaj stavkov o
PGD Rakitnica.
Še pred izidom zbornika Naša vas
skozi čas – 100 let PGD Rakitnica smo
v društvu sprejeli načrt o zamenjavi in
izolaciji strehe, ki je po skoraj štiridesetih
letih kazala znake dotrajanosti. Občina
Ribnica in GZR sta za delovanje gasilstva pred dvema letoma osnovali Sklad
za sanacijo gasilskih domov. Tako je
PGD Rakitnica v letu 2020 prejela 6.500
EUR za načrtovano investicijo. Potreben
les za slepi opaž, letve in tramovje je po
zelo sindikalni ceni prispevalo podjetje
Snežnik, d. o. o., iz Kočevske Reke, ostali
material, od izolacije, krovsko-kleparskega materiala do sekundarne kritine, pa
je društvo nabavilo z lastnimi sredstvi.
Potrebne prevoze je opravil Levstek
transport, manjkajoči les pa je doniral
Grbajs, d. o. o.

skupinah. Urnik je bil razdeljen na dva
dneva, smiselno so si sledila predavanja
in praktični del. Več kot 10 mentorjev si
je vzelo čas in mladim gasilcem predstavilo osnove gasilstva. Predstavili smo jim,
kako deluje društvo, vadili so razvrščanje,
spoznavali požarno preventivo, kakšen
mora biti gasilec, pa tudi osnove prve
pomoči. Predavanja so bolj ali manj
pozorno poslušali, praktični del pa jih je
večinoma prevzel. Med drugim so mentorji predstavili vozila, ki jih imamo po društvih, in opremo, najzanimivejši pa je bil
prikaz gašenja z različnimi sredstvi. Goreče olje so otroci poskušali sami pogasiti

Vreme in razmere v povezavi s covid-19
so akcijo zamenjave strehe omogočile šele
na začetku julija. Vodenje del sta prevzela
Andrej in Vid, jedro ekipe pa so bili še Aleš
ter Nejc in Stanko, ki sta s svojim viličarjem
spravila ves stari material s strehe in dvignila vso kritino na streho. Na strehi, veliki
dobrih 200 m2, je prišlo tudi do spremembe, na obeh straneh se je naredil čop, ki
bo zaščitil vhod v dvorano. Močna izolacija
pa bo zmanjšala stroške ogrevanja, predvsem dvorane v prvem nadstropju, ki se
čez zimo veliko uporablja.
Veselje je bilo spremljati petdnevno
akcijo, v kateri je bilo poleg omenjenih
ljudi vsaj kakšen dan udeleženih še okrog 20 članov društva. Vezi med ljudmi
se pri takih dogodkih krepijo, presenetile
so mnoge vaščanke in vaščani, ki so »delavce« postregli z malico, kavo in drugimi
dobrotami. Velika zahvala velja tudi Branku
Koturju iz Gostilne Ribn'čan, ki je na lastno
pobudo pripravil večerjo za 20 ljudi.
Da konec delo krasi, pa so potrdile
ženske članice društva, ki so po končanem
moškem delu očistile celoten gasilski dom.
Po oceni gradbenikov so člani društva
opravili delo vredno blizu 5.000 EUR. To še
enkrat potrjuje dejstvo, da je gasilstvo največja prostovoljna dejavnost v naši družbi!

z gasilniki. Videli so tudi gašenje s peno,
ki je najustreznejše gasilno sredstvo za
vnetljive tekočine.
S tečaji bomo nadaljevali tudi letos v
Radencih, ko bomo izvedli tečaja Pionir I in
II, pa tudi jeseni, ko sledijo tečaji Mladinec
I in II. Z uspešno zaključenimi vsemi štirimi
tečaji mladi gasilec pridobi naziv gasilec
pripravnik in mu je odprta pot za nadaljnje
izobraževanje za operativnega gasilca.
Mladinska komisija GZ Ribnica se
zahvaljuje PGD Velike Poljane za gostoljubje, vsem mentorjem za podajanje
znanja in ne nazadnje vsem mladim gasilcem za udeležbo in sodelovanje.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!, ki ga je
uveljavil naš rojak in veličina slovenskega
gasilstva, Ignacij Merhar, je ponovno prišel
do izraza.
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Košnja na
star način z
Društvom Veter
Tina Zajc Zver

Nekoč so kosci odšli kosit ob
svitu, če pa je bila svetla noč, so
lahko začeli že sredi noči. Tako
so se izognili vročini, pa tudi
kose so lepše rezale, če je bila
trava rosna.
Košnja na stari način na Bregu se ni
začela ponoči, so pa v soboto, 19. Junija,
že pred osmo zjutraj na travniku ob brškem kozolcu že pele kose. Člani društva
se z veseljem preizkusijo v vihtenju kose,
tudi stoletna kosa je bila med njimi. Kot
nekoč so tudi tokrat kosci kosili v vrstah,
vsak je le malo zaostajal zaradi varnosti,
za njimi pa je ostajala trava v pasovih,
ki so jo razkopavale grabljice. Zbralo se
je okrog 15 članov in članic, ki so tudi
poprijele za ročaj kose. Gospa Cvar je
pripovedovala, da je oče ni pustil kositi, ko je bila še dekle, saj je košnja lahko nevarna, zato se je košnje učila na
skrivaj. Mateja Rovan, ki v društvu vodi
etnološko sekcijo, je povedala, da so
taki dogodki pomembni za izobraževanje mladih, ki se čedalje raje pridružijo

podobnim srečanjem, ki jih društvo organizira. In res je nekaj mladcev poprijelo za koso in kar dobro jim je šlo – za
prvič. Članice Društva podeželskih žena
Ribnica so spekle preste in zapele nekaj
pesmi za vzdušje. Na koncu druženja je
sledil likof – malica pod kozolcem za vse
sodelujoče.

Kosci vsak v svoji vrsti, za njimi pa grabljice

Ponovno odkriti bunker
tigrovcev in prvih
partizanov na Ribniškem
Miran Štupica, član KO ZB Sodražica

V 30. številki Primorskega
rodoljuba je na strani 9 opisana bojna pot znanega tigrovca
Antona Majnika, sicer učitelja
v Ribnici in udeleženca prvega
spopada z italijanskimi okupatorji na Mali gori, 13. maja 1941.
Med drugim na strani 10 avtor Tone
Rutar omenja tudi, da je tigrovec Anton
Majnik oktobra 1942 poslal član okrožnega komiteja za Ribnico in po kapitulaciji
Italije tudi načelnik gospodarske komisije
pri okrožnem odboru OF za ribniško-kočevsko okrožje v taborišču Marinovec pri

Štamperle žganja nalije moč v roke

Jelenovem Žlebu. Med drugim je Majnik
v gostilni Pildar v Ribnici vodil ponoči sestanek in očitno bil po izdaji ustreljen na
cesti. Tam je v njegov spomin postavljena
tudi spominska plošča.
V lokalnem glasilu občine Sodražica
Suhorobar, št. julij/avgust 2020, je predsednica KO ZB Pavlina Pihler objavila
prispevek o Vinku Drobniču – Vencetu,
Sodražanu in enem izmed prvih partizanov na tem območju Ribnice in Sodražice. Vinko je posebej znan po tem,
da je tvorec prvega partizanskega topa
PARTOP in da je bil med drugim tudi po-

veljujoči partizanskega letališča Nadlesk
in kasneje Otok v Beli krajini.
Med drugim opisuje tudi Drobničeve spomine, v katerih je ta navedel, kako
je oktobra 1942 skupaj z Antonom Majnikom iz Ribnice, Ivanom Fajdigo iz Sodražice, Štefanom Lovšinom iz Travnika
v Loškem Potoku in Matijo Maležičem
– Cirilom v Veliki gori zgradil bunker, ki
je ves čas predstavljal pomembno točko
delovanja okrožnega komiteja in okrožnega odbora OF Ribnica.
Ta opisani bunker (po domače Fajdigov bunker) je bil očitno dolga leta
po vojni zapuščen in pozabljen. Letos
v mesecu aprilu pa sta oče in sin, Igor
in Blaž Štupica iz Sodražice, med lovom
slučajno naletela na večjo kraško luknjo,
v kateri je očitno prišlo zaradi erozije do
podora skal. Na eni od skal ob strani pa
sta naletela tudi na spominsko ploščo,

Tudi tretje
življenjsko
obdobje je
lahko lepo in
zanimivo
Breda Lovšin

Slušatelji nemščine pred kapelo Srca
Jezusovega v Glažuti

Marija Zupančič, Breda Lovšin

V življenju vsakega človeka je
več prelomnic, vsaka od njih pa
lahko pomeni nov začetek. Ena
večjih je prav gotovo upokojitev.
Ta med drugim prinese večjo svobodo, ki jo lahko koristno izrabiš tako, da se začneš ukvarjati s
stvarmi, za katere prej ni bilo časa.
To prinaša več prednosti: kakovostno
preživljanje časa, sprostitev, osebnostno
rast in druženje. Če si zdrav, je to lahko eno
najlepših obdobij v življenju, vedno se lahko naučiš česa novega.
Učenje tujega jezika pozitivno vpliva
na ohranjanje umskih sposobnosti tudi v
poznih letih. Tega se zelo dobro zavedamo
slušatelji izobraževanja v nemškem jeziku,
ki ga obiskujemo v okviru Univerze za tretje
življenjsko obdobje na LU Kočevje. Skupaj
z učiteljico Dragico Gornik smo kljub neugodni situaciji zaradi koronavirusa uspešno zaključili letošnje izobraževalno obdob-

ki vse do danes vodstvu ZB Ribnica in
Sodražica ni bila znana.
Člani KO ZB Sodražica in ZB Ribnica
smo počakali na obdobje lepega vremena in si ta kraj ogledali pobliže. Pri tem
smo našli kar nekaj nabojev Carcana za
italijansko orožje, ostanke gašperčka –
peči, ki so jo partizani uporabljali, ostanke
golide, potrebne pri izgradnji nadstreška,
ostanke žice, steklenice Pivovarne iz
Karlovca ter celo kovanec italijanske lire z
likom takratnega kralja Emanuela.
Poleg predloga za vpis v register
nepremične kulturne dediščine pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE
Ljubljana, smo opravili vnos v tako imenovano Geopedijo pod rubriko »partizanstvo«. Sledi pa tudi izdelava označevalne table, saj je lokacija globoko v
gozdovih med Travno goro in znanim
Jelenovim Žlebom.

je. Za zaključek učnega leta smo se podali
v Glažuto, skrivnostno dolino med Veliko in
Goteniško goro, za katero le malokdo ve,
da se je v njej nekoč dogajalo marsikaj.
Dan, ki smo ga določili za obisk Glažute, je bil sončen in ravno prav topel za
posedanje v naravi. Iz Grčaric smo se podali po makadamski cesti v 8 km oddaljeno Glažuto. Pri vstopu v dolino nas je na
hribčku pričakala lepo urejena kapela, od
katere se je ponujal čudovit razgled na dolino. Prostor ob njej se nam je zdel ravno
pravšnji, da se prijetno namestimo.
Dogovorili smo se, da vsak od nas pride s košarico. Kaj naj bo v njej, nismo določili, zato smo bili vsi nemalo presenečeni,
ko smo vse dobrote zložili na pogrnjen prt.
Učiteljica Dragica nas je pozvala, da
pripravimo kaj zanimivega v nemškem jeziku. Najprej smo se seznanili z življenjem
kočevskih Nemcev, kar je pripravila Breda.
Branka nam je simpatično predstavila začetno skupino, Milena pa je spregovorila o
svoji izkušnji s koronavirusom. Naši pesnici Karolini gre pesnjenje tudi v nemščini

Na ogledu doline, kjer je stala vas
Glažuta. V ozadju Velika bela stena
odlično od rok, zato nam je prebrala eno
svojih pesmic, za zaključek nam je Mimi
postregla z nekaj vici, katerim smo se od
srca nasmejali. Seznanili smo se tudi z
življenjem ljudi v tej dolini v časih, ko sta
bili tu še steklarna in kasneje parna žaga.
Za konec smo na kratko predelali vsebino
knjige Johna Tschinkla Zvonovi so umolknili, ki opisuje življenje kočevskih Nemcev
v Grčaricah, kjer je preživel svoje otroštvo.
Pokukali smo še v kapelo, v kateri nas
je navdušil lesen izrezljan oltar grčarskega
umetnika Braneta Žuniča. Za konec smo
se sprehodili po dolini, kjer so še vidni
vodnjaki, ki dajo slutiti, da je bilo na tem
mestu res polno življenja. V daljavi smo
uzrli Veliko belo steno, ki se je bleščala v
junijskem soncu, pogled nanjo je bil zares
očarljiv. Med vračanjem proti domu smo
se ustavili še na kraju, kjer so kopali kremenčev pesek za izdelavo stekla, domačini so ga imenovali Kispruh.
Proti domu smo odšli dobre volje in
polni lepih vtisov. Komaj čakamo jesen, da
se spet snidemo.
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Kolesarjenje po
gozdnih cestah
Male gore
Mirjam Trdan, predsednica društva
Poletni čas narekuje, da se
pri dnevno-športnih aktivnostih
zatečemo v zavetje gozda, zlasti ob dvigu temperatur do 30 in
več stopinj. Ko kolesarimo po
gozdni cesti, nam krošnje dreves ob njej nudijo zaščito pred
žgočim soncem. Zlasti na našem koncu je senčnih cest obilo,
tako na področju Male gore, še
bolj senčna, zlasti v popoldanskem času, pa je Velika gora.
Tokrat vam predstavljam kolesarsko turo po Mali gori, ki ne spada med
zahtevne. Če začnemo v Ribnici, se
usmerimo proti poslovni coni Lepovče
do Yaskawe in potem po gozdni cesti
navzgor. Pri smetišču zavijemo na cesto levo proti kmetiji Seljan pod Sv. Ano,

toda ne zavijemo desno h kmetiji, temveč nadaljujemo naravnost v smeri Velikih Poljan. Cesta je razgibana, sprva
nekaj kilometrov vodi rahlo navzgor,
potem sledi spust vse do travnikov nad
Velikimi Poljanami oziroma pod Grmado.
Če želimo pot skrajšati, pa nam odcepi
to omogočajo. Prvi je že približno 1,5 km
od kmetije Seljan in nas usmeri navzdol
mimo Tobakove hruške do Dolenjih Lazov. Drugi je tik preden prikolesarimo iz
gozda do travnikov nad Velikimi Poljanami in vodi navzdol do Žlebiča. Če pa se
odločimo nadaljevati, zapustimo gozdno
senco in se po cesti, ki vodi med čudovite travnike, pripeljemo do asfaltne ceste,
ki vodi navzgor do parkirišča pod Grmado. Če nam moči omogočajo, kolesarimo
do tja in se na Grmadi v času vikendov
tudi okrepčamo. Če pa se za vzpon na
Grmado ne odločimo, sledi spust skozi
vas Velike Poljane do Ortneka, tukaj pa
nekaj metrov od gostilne Martjak pri
rumeni hiši poiščemo gozdno cesto, ki
vodi navzgor do Hudega Konca. Toda
kmalu na prvem odcepu zavijemo levo

in spet kolesarimo v zavetju gozda vse
do Žlebiča. Za povratek v Ribnico vam
priporočam stransko cesto skozi Breže, v
sredini vasi pa navzdol po Ribniški krožni
poti. Na števcu se vam bo nabralo približno 25 km in verjemite mi, da vam bo
zaradi gozdne sence kolesarjenje ostalo
v lepem spominu.

Vikend seminar v Zrečah z
društvom Sožitje Ribnica
Tomaž Košir, član društva Sožitje Ribnica
Vikend seminar je potekal od petka, 11. 6. 2021, do nedelje, 13. 6. 2021. Ko
smo z avtobusom odrinili na pot, smo se
najprej ustavili na Trojanah, na krofu in
kavi. Pot smo nadaljevali proti Zrečam.
Ko smo prišli tja, smo šli do recepcije, da
smo oddali osebne dokumente in dobili ključe za v sobo in zapestnice za v
bazen. Ob 16.00 so starši imeli jogo. Mi,

otroci, pa smo imeli delavnice. Zvečer
ob 19.00 smo imeli večerjo. Po večerji pa
proste aktivnosti. Drugi dan po zajtrku so
starši zopet imeli predavanje. Pogovarjali
so se o preoblikovanju stališč staršev do
njihovih otrok z vidika splošnega odločanja v odraslosti in starosti. Predaval
je g. Marjan Lačen. Po kosilu smo se šli
kopat. Zvečer pa na sprehod okoli jeze-

ra na sladoled. V nedeljo po zajtrku smo
zapustili hotel in se z avtobusom odpeljali na Roglo, kjer smo se sprehodili in
imeli kosilo v koči na Pesku. Po kosilu
sta sledila zaključek seminarja in odhod
avtobusa proti domu. Zahvaljujemo se g.
Joži, ki se je v času koronavirusa potrudila izpeljati vikend seminar. Hvala tudi
Andreji in Aleksandri.
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OČE MI JE
PRIPOVEDOVAL
– lovske prigode
Ribniško območje je bilo najprej last oglejskih
patriarhov (ki so na začetku 6. stoletja prišli pod
karantansko oblast in kupili ribniško območje, ki je
segalo od Ljubljanskega barja do Kolpe.
J. D. Sifonar, Društvo upokojencev Ribnica
Vse to je bilo na našem območju
lastnina oglejskih patriarhov, ki so
določili kot središče območja lokacijo današnje Ribnice. Že na začetku 8.
stoletja so postavili kapelo, približno
na mestu današnje cerkve sv. Štefana oziroma osrednje mestne cerkve.
To je odprlo pot naseljevanju iz okoliških krajev, Kranjske, in pripeljalo
zaupne oglejske cerkvene poverjenike
– diakone – in druge učene uradnike.
Prvi zapisi govorijo o ribniški prafari.
Ribnica je tako imela vse pogoje, da se
razvije v pomembno središče. Njena
nesreča je bila, da je ležala na križpotju
pomembnih poti na jug in jugovzhod
že iz časa Rimskega imperija. Slabo
zavarovana, brez oboroženih straž, v
sredini gozdov je bila nenehno žrtev
napadov, ropov in požigov, zaradi česar se ni mogla razviti v večje mesto.
Ribniško prebivalstvo je postalo
zaradi tega, ker je šlo skozi hude preizkušnje, inovativno, drzno, trmasto
in samozaščitno, v nenehnem boju za
golo življenje. Ker je bila zemlja skopa, gozdov pa obilo, je bila odločitev o
izdelkih iz lesa kot na dlani, bogati gozdovi z divjimi živalmi pa so omogočali
tudi delo v kožarstvu, predelavi gozdnih sadežev in gojenju domačih živali.
Ko je Ribnica pridobila pravico trgovanja po celi avstro-ogrski in njenih
kolonijah v Afriki, je ribniški človek
pridobil veliko znanj in spoznanj. V
svetu je videl marsikaj zanimivega in
to skušal uporabiti tudi doma.
Tako je Ribnica v okviru oglejskih
patriarhov in kranjskih oblasti imela že leta 1400 latinsko šolo. V njej
se je izobrazilo tudi mnogo ribniških
in kranjskih otrok. Ribnica je postala napredna in inovativna ter vzgled

mnogim trgom in mestom. Posebno
je izstopala v varovalno-kulturnem in
gospodarskem življenju ter ustanavljala med prvimi na Kranjskem, že
konec 18. stoletja, pomembna društva
za boljše družabno in varnejše življenje na trgu. Ustanovila je gasilska
društva Dolenja vas (1872) in Ribnica (1985), lovski klub (1895), ki je
bil ustanovljen več kot deset let pred
slovenskim lovskim društvom v Ljubljani, telovadni društvi Sokol in Orel
(1906), sledila pa so tudi druga društva po potrebi in interesih občanov.
Pripoved se začne okrog leta 1935,
ko so ribniški lovci povabili na sestanek o preimenovanju Lovskega kluba Ribnica v Slovensko lovsko društvo Ribnica tudi predsednika in člane
vodstva Slovenskega lovskega društva
Ljubljana. Po sestanku so sklenili iti
na piknik na Malo goro pri Sveti Ani.
Predsednik ribniških lovcev Ivan
Klun je že en dan prej zadolžil člana
upravnega odbora kluba Lada Vaniča,
da naj poskrbi za hrano in pijačo.
Vanič je imel doma malo omejenega
sorodnika za hlapca. Na dan, ko naj bi
se odvil piknik, je hlapcu naročil, naj
prinese točno opoldne k Sveti Ani dva
nahrbtnika, češ da sta v njih hrana in
pijača za goste iz Ljubljane. In res, ko
so se vsi upehani lovci dobro namestili
in posedli, je na vrh z zadnjimi močmi
prisopihal Vaničev hlapec. Kar sesedel se je pred gosti in drugi so mu
morali pomagati, da je odložil težka
nahrbtnika. Ko so nahrbtnika odprli,
se je dalo kaj videti. V enem nahrbtniku salame, klobase, kruh in pijača,
v drugem pa samo kamenje. Vsi so se
spogledali in začeli smejati. Namen
razveseliti goste je bil dosežen. Hla-

pec pa je samo pisano gledal in videlo
se mu je, da je bila zanj to zelo neslana
šala. Vendar si ni upal reči nobene in
kot poparjen odšel domov.
Minilo je leto ali dve in vodilni
lovci slovenskega lovskega društva
so bili povabljeni na nedeljski lov v
lovišča Male gore. Po zaključku lova
so načrtovali, da bodo naredili piknik, in Lado Vanič je bil ponovno
naprošen, da preskrbi hrano in pijačo. Na lovu namreč nimajo nobenega kuharja, da bi jim pripravil hrano. Vanič je dan pred lovom napolnil
dva nahrbtnika s hrano in pijačo ter
naročil hlapcu, kdaj in kam naj drugi
dan prinese vse skupaj.
Lov je bil pozno popoldne končan.
Lovci so posedali po okolici zbornega
mesta in nič kaj niso bili dobre volje, ker je bil ulov slab. Pa vendar so
posamezniki med sabo kramljali in
obnavljali lovske dogodivščine, ki so
se jim zgodile na minulih lovih. Šaljive besede in potegavščine niso mogle steči, saj ni bilo kaj dosti tekočega
za po grlu. Nekateri so se že naveličali
čakati na obljubljeno hrano in pijačo
ter začeli spraševati Vaniča, kdaj bo
hlapec vse skupaj prinesel. Začel se
je že delati mrak in prvi lovci so že
odšli, o hlapcu pa ne duha ne sluha.
Kaj so hoteli, še najbolj trmasti so jo
počasi ubrali proti Ribnici. Vaniču in
Bukovčanu je bilo nerodno in na svoje
stroške sta povabila goste v gostilno.
Drugi dan se je hitro razširila ves,
da tokrat hlapec ni bil tako neumen
kot prvič, namreč še zelo dobro se je
spomnil zadnjega norčevanja. Tokrat
se je odpravil samo do obronka gozda,
odprl nahrbtnika ter jedel in pil, dokler se ga ni »nalezel« in zaspal.
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počitnice 2021
Prvi termin letošnjih veselih počitnic za osnovnošolske
otroke smo v enoti Turizem Ribnica v sodelovanju z
Občino Ribnica organizirali v terminu od 12. 7. do 16. 7.
2021. Tako kot lansko leto so se tudi letos razpisana
prosta mesta za 50 otrok zapolnila že v dobrem
tednu, kar nas zelo veseli. To namreč pomeni, da je bil
lanskoletni program vpisanim otrokom (in njihovim
staršem) všeč ter da so se veselili tudi letošnjega.
Stella Vlašič
acklinu

otežja na sl
Preizkus ravn

Supanje na reki

Bistrici

Skupinska fotografija z umetniško
izdelanimi
kartonskimi obrazi

Pri letošnjem poletnem varstvu je
za 50 otrok, ki smo jih razdelili v manjše
skupine, skrbelo 6 animatorjev, ki so srca
otrok hitro osvojili in predvideni program
je stekel brez večjih težav.
Varstvo je bilo organizirano od 6.30
do vključno 16.00. Pred zajtrkom, ko je
bila ura še nekoliko zgodnja, smo se igrali družabne igre, barvali pobarvanke,
gledali risanke, nekajkrat smo se odpravili tudi na dvorišče Rokodelskega centra, kjer smo imeli jutranjo telovadbo oz.
razgibavanje. Ob 8. uri je sledil zajtrk ter
nato vse do kosila ob 12. uri pester dopoldanski program. Po kosilu in ko so se
otroški želodčki nekoliko umirili, je sledil
še popoldanski program, ki pa je bil nekoliko bolj sproščen, lahkoten in umirjen.
Vreme nam je bilo naklonjeno, zato
smo večino časa preživeli zunaj, kar je
otroke veselilo, saj so veliko tekli, se igrali, ustvarjali in risali na prostem, se športno udejstvovali, raziskovali ter spoznavali nove prijatelje.
Na vprašanje, kaj je bilo letošnjim
udeležencem veselih počitnic najbolj
všeč, so odgovorili, da supanje po reki

čitnic

Zaključek Veselih po

Glineni
ok
izdelki otr
ščice
Ljubke sla opsi
Cake P
na palčki

Bistrici, vodne igre na travniku ribniškega gradu, izdelovanje prikupnih slaščic
na palčki Cake Popsov ter ustvarjanje
z glino, saj so lahko domov odnesli svoj
unikatni izdelek. Večina otrok je s pomočjo mentoric izdelala čudovite glinene
skodelice, nekateri pa so se odločili za
izdelavo zajčkov, mišk, slončkov, hišk ipd.
Prepričani smo, da so otroci v pripravljenem programu uživali ter da so s seboj
odnesli lepe spomine na počitniške dni.
Prvi termin veselih počitnic je uspešno za nami in mi se že veselimo
drugega termina, ki bo v tednu od 23.
8. do 27. 8. 2021.
Za sodelovanje in vso pomoč se v
imenu Turizma Ribnica zahvaljujemo Občini Ribnica, animatorjem, lončarskima
mentoricama, Alešu Puclju, Športnemu
centru in Vrtcu Ribnica, Zavarovalnici Triglav, Rokodelskemu centru za prostore,
hišnikom ter vsem ostalim udeležencem,
ki ste bili posredno ali neposredno vključeni v potek veselih počitnic za otroke.

Učenke in učenci so odšli na
zaslužene počitnice, in to je
čas, ko se lahko ozremo nazaj
in naredimo prerez šolskega
leta. Za Glasbeno šolo Ribnica
je bilo šolsko leto 2020/21 zelo
uspešno. Uspehi in dosežki so
se kazali ne samo na različnih
tekmovanjih, ampak tudi v realiziranih investicijah, posodobitvah, promociji šole in doseženih
še vrsto drugih ciljev.
Franc Malavašič, ravnatelj
Z veliko vztrajnosti in potrpežljivosti
so, glede na situacijo, le uspeli izpeljati
državno tekmovanje mladih slovenskih
glasbenikov TEMSIG, katerega so se
udeležile tri naše učenke. Zlato priznanje
je v I. c kategoriji dosegla violinistka Iza
Levstek pod mentorstvom prof. Ksenije
Abramović Grom. Prav tako sta se tekmovanja udeležili učenki citer Ajda Oražem
in Teja Korošec pod vodstvom mentorice
prof. Karmen Zidar Kos. Ajda je dosegla
srebrno, Teja pa zlato priznanje. Ob koncu
meseca maja se je odvilo mednarodno
tekmovanje Petar Konjovič. Udeležila sta
se ga dva naša učenca: Jan Malavašič
(trobenta) pod vodstvom prof. Domna
Graceja in Urh Malavašič (pozavna) pod
vodstvom prof. Luke Logarja sta dosegla
zlato priznanje. Urh je dosegel maksimalno število točk (100) in tako prejel naziv
LAUREAT. V mesecu juniju sta se učenki
violine Iza Levstek (prof. Ksenija Abramović Grom) in Vida Novina Kurir (prof. Ivo
Vlašić) udeležili kar dveh mednarodnih
Mali pihalni orkester

tekmovanj. Na 5. mednarodnem tekmovanju za mlade glasbenike Oscar Rieding
v Celju je Iza prejela zlato priznanje, Vida
pa srebrno priznanje. Na mednarodnem
tekmovanju World open online music
competition je Vida prejela bronasto, Iza
pa srebrno priznanje. Tega tekmovanja
so se udeležili tudi klarinetistki Manca Kirin in Neža Gradišar pod vodstvom prof.
Vanje Tomca, in saksofonist Aljoša Oražem pod vodstvom prof. Joanne Blejwas.
Manca je dosegla zlato, Neža in Aljoša pa
srebrno priznanje. Iskrene čestitke vsem
tekmovalcem, profesorjem in korepetitorjema, prof. Aleksandru Oražmu in prof. Teji
Bogdanovi, za dosežene odlične rezultate
in izjemno predstavljanje Glasbene šole
Ribnica na slovenskem in mednarodnem
glasbenem področju.
V letu splošnih omejitev in organiziranja koncertov je našim učenkam in
učencem, ki si želijo nastopanja, to izrazito manjkalo. Vsi glasbeniki si želimo, da
zaigramo na odru za občinstvo, da začutijo našo energijo, glasbo v naših srcih,
ki jo delimo s poslušalci. Glasbena šola
Ribnica je za zaključek šolskega leta organizirala Letni koncert, na katerem so
se predstavili solisti, komorne skupine in
pihalna orkestra, ki so zaigrali pred množičnim občinstvom. V letošnjem letu smo
poleg že dolgo delujočega Pihalnega orkestra Glasbene šole Ribnica ustanovili še
Mali pihalni orkester Glasbene šole Ribnica. V ta orkester se vključijo otroci od 1.
do 4. razreda instrumentov, ki sodelujejo
v pihalnih orkestrih. Učenke in učenci so
lepo sprejeli novost in se v zelo velikem
številu pridružili orkestru. Že na svojem
debiju so impresionirali občinstvo s svojo odlično izvedbo in interpretacijo treh
skladb. Mali pihalni orkester je v svojem
prvem letu delovanja vodil prof. pozavne Luka Logar. Vsa ta energija in vse to
vloženo delo učencev in profesorjev sta

z namenom, da čim bolj okrepimo zavest
igranja v komornih zasedbah in orkestrih
ter da izobražujemo podmladek tako orkestrom Glasbene šole Ribnica kot tudi
kasneje Ribniškemu pihalnemu orkestru,
saj je naša želja, da naše učenke in učenci še dolgo zatem, ko zapustijo prostore
glasbene šole, na kakršenkoli način sodelujejo v različnih glasbenih zasedbah.
Glasbena šola Ribnica bo z novim
šolskim letom začela s poučevanjem kar
treh novih instrumentov: HARFE, FAGOTA in OBOE. Želimo si, da se v prihodnjih
letih čim več prihodnjih glasbenikov odloči tudi za te instrumente, da bomo tako
še dodatno »okrepili« naše orkestre.
Izredno sem vesel in ponosen, da
sem lahko del tako srčnega kolektiva …
kolektiva, ki dela predano, z zanosom in
veliko željo deliti svoje znanje in glasbo naprej učenkam in učencem. Vse to
se prepozna in začuti tudi v okolici, kjer
delujemo, in tako se lahko veselimo izjemnega obiska na sprejemnih preizkusih.
Kar 100 otrok je želelo svojo glasbeno pot
začeti v Glasbeni šoli Ribnica. Vsem, žal,
ne moremo ugoditi, saj lahko letno sprejmemo le približno 50 novih učencev.
Pot glasbenika, čeprav se sliši in se
zdi lepa in preprosta, v resnici zahteva veliko vloženega truda, pozitivne energije in
nešteto ur vadenja, da se lahko na koncu
dosegajo vrhunski rezultati in dosežki na
tekmovanjih ter uspešno opravljeni sprejemni preizkusi za srednjo glasbeno šolo,
kjer se lahko nadaljuje začrtana pot k
poklicnemu ukvarjanju z glasbo. Ob tako
obiskanih sprejemnih preizkusih sem
prepričan, da bo tudi zanos naših učenk
in učencev velik in da bodo s svojim
delom tudi v prihodnje dosegali odlične
rezultate na tekmovanjih in se odlično
predstavljali tako znotraj kot zunaj meja
naših občin.
Želim vam lep preostanek počitnic.
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Glasba
odzvenela
na počitnice
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Zgodba o
pevskem
mehurčku
Katja Rus

Katja Rus, Vanja Novak

Dober glas seže v deveto vas …
čudovit pa še dlje! In vsekakor je glas
pevcev pevskih zborov učencev Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
čudovit, o tem ni dvoma! Zato smo se v
sredo, 16. junija, odločili, da stanovalcem
Doma starejših občanov Ribnica pripravimo prvi, pa tudi zadnji nastop letošnjih
šolskih pevskih mehurčkov. Letošnja
korona je namreč tradicionalne pevske
zbore spremenila v pevske mehurčke, ki
so vsekakor nekaj posebnega.
Občinstvu smo predstavili, kako takšen pevski mehurček raste, se razvija in
odrašča, zato je na oder najprej stopil
najmlajši mehurček. Učenci 1. d z učiteljicama Mišo in Lucijo so pod vodstvom
zborovodkinje Nataše pripravili tri prav
posebno razigrane pesmice. V prvi je
imela glavno vlogo Pika Nogavička, v
drugi je nastopal klobuk s svojimi luknjami, v tretji pa je vladala matematika.
Tako kot prvošolčki pa se znajo potruditi tudi četrtošolke iz 4. a. Svoj glas tre-

nirajo namreč že četrto leto. Tokrat so se
odločile in za pesem V dolinici prijetni na
oder povabile še gospo Slavico, ki jih je
spremljala s harmoniko. Kaj pa so storile z Marmelado? To skrivnost pa poznajo
samo poslušalci.
Šestošolke iz 6. d so harmoniko zamenjale kar s kitaro. Ina Marie je tako
pomagala pevskemu mehurčku na pot
V dolino tiho, nakar so šestošolke zapele še Himno svobode, za konec pa sta
Ina Marie in Nana pomagali še Elvisu,
ki je imel veliko težav z ljubeznijo.Nazorno smo opazovali, kako so glasovi naših
pevcev v šestih letih že precej vzhajali in
opazno zrasli. Ker pa so nam devetošolci
ravno dan pred nastopom pobegnili, smo
osnovnošolsko zgodbo morali zaključiti
kar osmošolci. Naš najstarejši mehurček
iz 8. c in 8. d se je odločil, da zapoje nekaj
vsem dobro poznanih domačih melodij.
Hvala občinstvu, ki se je pridružilo, ko
smo po Koroškem in Kranjskem želi ajdo,
ko smo se sprehajali po zelenečih travnikih in peli slavo sinu slovenskega naroda.
Po prijetnem aplavzu so učenci stanovalcem Doma starejših občanov Ribnica zaželeli kar najlepše poletne dni in jim
povedali, da v naslednjem tednu veselo
odjadrajo na počitnice. In seveda obljubili, da po čudovitem poletju zopet pridejo
k njim na obisk.

Prikazalo se
je sonce
Katja Rus

Končno so tu!!! Saj veste, govorim o
težko pričakovanih počitnicah!!! Naši učenci so se jih letos res pošteno načakali. V tem
popolnoma drugačnem, s korono zaznamovanem šolskem letu je želja po nečem
normalnem še večja. Torej naj bodo vsaj
počitnice take, kot se spodobi, »ta prave«!
Učenci 3. d Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica so sicer s svojimi
osmimi oziroma devetimi leti res še zelo
mladi, vendar o počitnicah znajo že res
veliko povedati in napisati. V pogovoru o
počitnicah, morju, planinah, bazenu in podobnem pa so se naši tretješolci spomnili
še na starostnike, ki živijo v Domu starejših občanov Ribnica. Kako pa oni preživijo
poletje? Ali sploh imajo počitnice? Kam
pa gredo na počitnice? Ali lahko jedo
sladoled? Ali sploh znajo plavati? Pa si v
resnici želijo na morje? Še mnogo podob-

nih vprašanj se je pojavilo v pogovoru o
starejših ljudeh in počitnicah, zato so mladi možgančki napeto delali s polno paro.
In jasno, da se je v malih glavah porodila
odlična ideja!
Učiteljica oddelka podaljšanega bivanja gospa Mina jim je naslednji dan priskrbela zaobljene kamne v velikosti otroške
pesti, ki so jih najprej po mili volji pobarvali. Nato so na mavrične kamne napisali
svoje misli o tem, kakšne počitnice naj bi
starostniki imeli, in pisane želje zložili na
okensko polico.
Tretješolci so bili s svojim delom zelo
zadovoljni, zato je skupina 3. d v četrtek, 17.
junija, odšla na obisk v Dom starejših občanov Ribnica. Starostniki so nas z gospo
Sergejo pričakali kar pred vhodom. Tam
so jih učenci najprej razveselili s Kekčevo
pesmijo, nato pa so jim razdelili še pisane
kamne s svojimi željami. Ko so stanovalci
Doma starejših občanov Ribnica zadovoljni mahali tretješolcem v slovo, so si gotovo
želeli, da bi se želje tretješolcev uresničile.
In nikoli se ne ve – morda pa se tokrat
tudi bodo …
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Pesem in ples
na predzadnji
dan pouka
Katja Rus, Vanja Novak

Srečala sem petošolke in petošolce, pa tudi 2. d se jim je
priključil. Bili so nasmejani, veseli in razigrani. Pomislila sem,
le zakaj. Seveda, učenke in učenci OŠ dr. Franceta Prešerna
Ribnica so šli na nastop v DSO Ribnica. Verjetno pa je k njihovi
prešerni razigranosti malo pripomoglo tudi to, da je bil predzadnji dan tega šolskega leta.
Veste, peti razredi so se letos učili pesmi različnih slovenskih pokrajin, zato so nam za začetek učenke in učenci 5. a z
mentorico Andrejo Hočevar zapeli štajersko ljudsko Iz zemlje
gre v trto. Tudi 5. d z mentorico Marušo Čop nam je zapel ljudsko pesem, tokrat koroško ljudsko pesem Ovsetni štajeriš. Oba
peta razreda sta nam prav tako pokazala, kako dobro ravnata z
instrumenti. Tudi ostala dva peta razreda sta nam zapela: 5. b z
mentorico Nino Marolt pesem We are the world, 5. c z mentorjem Grego Šumrado pa skoraj ponarodelo pesem Dan ljubezni.
Tako so petošolci lepo ogreli občinstvo. Naše druženje
so zaključili učenke in učenci 2. d razreda z mentorico Niko
Vrbinc Mihelič. Zaplesali so nam kar štiri plese: Soki rašpla, Ob
bistrem potoku je mlin, Pingvini in Ram zam zam. Ni kaj, marsikoga so ob teh plesih zasrbele pete. Nad plesi so bili navdušeni
tudi prej nastopajoči peti razredi, saj je večina kar zaplesala z
2. razredom.

V skupini Ovčke si
sami pripravimo čaj
Simona Lovšin Vesel, dipl. vzg.

Letošnja prednostna naloga v Vrtcu Ribnica je bila gozdna pedagogika. Zato smo tudi pri Ovčkah skozi celo leto redno odhajali v gozd in spoznavali njegove značilnosti v vseh
letnih časih.
Ob vsakem obisku »našega gozdička« smo opazili nove
stvari; jeseni nam je gozd ponujal veliko raziskovalne igre z
naravnim materialom, ki smo ga prinesli tudi v našo igralnico

Drugošolci

Petošolci
Pomislila sem, kako so res dobre volje. Celotna razigranost
se je odrazila tudi v tem, ko so petošolci na predlog učiteljic
zaplesali na pesem Jerusalema, priljubljen ples letošnjega leta.
Ni kaj, vsi nastopajoči so pokazali, da je v njihovih srcih vedno
veliko prostora za pesmi, ples in razigranost, ki jo vedno radi
pokažejo.

in igro nadaljevali v gozdnem kotičku na terasi, v zimskem času
smo opazovali oblike drevesnih krošenj, spomladi smo ob obisku najprej opazili pisane barve in rastline, ki so začele kukati
iz zemlje.
Tako smo nekega pomladnega dopoldneva v gozdu opazili
trobentice in nam še neznane vijolično-modre rastline. Ugotovili smo, da je to pljučnik, ki se ga uporablja kot čaj za lajšanje
kašlja pri obolenjih dihalnih poti. Skupaj smo prišli na idejo, da
si sami pripravimo čaj iz pljučnika in trobentic. S sodelavko
sva otroke vprašali, kaj moramo najprej narediti, če si želimo
sami pripraviti čaj. Otroci so hiteli odgovarjati, »da jih moramo
najprej nabrati«, in tako smo začeli z nabiranjem zelišč. Nekajkrat smo šli na sprehod do gozda in nabranih smo imeli dovolj
zelišč za pripravo čaja. V igralnici smo vse na
brano posušili in kasneje shranili.
Nato smo se lotili priprave čaja. Ob pomoči akcijskega načrta smo se dogovorili, kako bomo pripravili čaj, otroci so med
drugim predlagali, da si čaj sladkamo z medom in da se na
koncu lahko posladkamo še s piškoti.
In res, otroci so sodelovali pri pripravi, bili so navdušeni in
so komaj počakali, da se je čaj ohladil, da smo ga lahko poskusili. Čaj je bil otrokom všeč, dejali so, da ga bodo pripravili tudi
doma z mamico ali očkom. Otroci so čaj pili iz svojih najljubših
skodelic, ki so jih prinesli od doma, tako da je bila naša čajanka
še toliko bolj prijetna. Na koncu pa je sledila nagrada za dobro
opravljeno delo – sladkanje s piškoti.
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Sezono zaključili tudi mladi
ribniški rokometaši
V mesecih maju in juniju so bili zopet končno aktivni tudi naši mladi
rokometaši. Tega smo izredno veseli, saj so vsi športniki nasploh izgubili
skoraj dve sezoni zaradi težav z boleznijo covid-19. Še bolj kot na članske
ekipe bo to vplivalo na mlade, ki so še v razvoju. Zato smo zelo veseli, da smo
partnerji projekta NLB Šport mladim, katerega bistvo je, da čim več mladih
spravimo izpred računalnikov in televizij, v naravo, telovadnice ali na igrišča.
Andraž Petek, RD Ribnica
S sezono sta tako že zaključili generaciji mlajših
dečkov pod vodstvom Janeza Ilca, ki sta tekmovali
v nekoliko spremenjenem tekmovalnem formatu.
Gre za sistem dela z mladimi po vzoru skandinavskih držav, pri katerem ni pomemben rezultat,
pač pa združitev športa in zabave mladih. Poenostavljeno zapisano, gre za nekakšno postopno
privajanje na tekmovalna leta.
Prav tako sta s sezono že zaključili generaciji
starejših dečkov pod vodstvom Jana Puclja. Ekipa
starejših dečkov B (letnik 2007 in mlajši) je v tej
sezoni tekmovala zelo uspešno. Potem ko so se v
četrtfinalno skupino uvrstili kot najboljša ekipa iz
njihove skupine, so na prvem mestu zaključili tudi
v svoji četrtfinalni skupini, s čimer bi se uvrstili med
štiri najboljše ekipe v državi. Na žalost je zaradi
vseh prekinitev zmanjkalo časa za razigravanje,
tako da se je tekmovanje v tej fazi zaključilo. Ekipa
starejših dečkov A se je kljub igralski okrnjenosti
prav tako uspela uvrstiti med najboljših šestnajst
ekip v državi in s tem izpolnila zastavljen cilj pred
sezono. V svoji četrtfinalni skupini so tekmecem sicer morali priznati premoč, a kot smo že dejali, je
bil zastavljeni cilj pred sezono dosežen.
V spremenjenem tekmovalnem formatu je tekmovala tudi naša kadetska ekipa pod vodstvom
Stojana Gelzeta, ki se po tej sezoni začasno umika
z mesta glavnega trenerja kadetske ekipe. Njegova ekipa je na koncu osvojila trinajsto mesto med
sedemindvajsetimi ekipami v državi oziroma prvo
mesto v drugi kadetski ligi.
Pred sezono je bil eden izmed glavnih ciljev
kluba uvrstitev mladinske ekipe nazaj v prvo ligo.
To na koncu varovancem Tomaža Tomšiča na žalost ni uspelo, saj je ekipo osiromašilo kar nekaj
poškodb in predčasnih koncev karier zaradi študija. Uvrstitev v prvo mladinsko ligo ostaja primarni
cilj tudi v naslednji sezoni.
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Člani Triatlon kluba Inles Riko Ribnica
so pred počitnicami uspeli uloviti še nekaj
medalj na državnem nivoju; 20. junija na
državnem prvenstvu v akvatlonu v Brestanici (tek – plavanje – tek) in teden dni
kasneje na pokalni tekmi v duatlonu v Logatcu (tek – kolo – tek).
Nova državna prvaka v akvatlonu absolutno v standard distanci 2500 m – 1000
m – 2500 m sta članica Triatlon kluba Inles
Riko Ribnica Simona Majdič (35:47) med
dekleti in Martin Bau (TK 3Life) v moški
konkurenci (31 : 41). Staš Tomšič je zaostal za Bauom le za nekaj sekund (31:57),
absolutno zasedel drugo mesto, v svoji
kategoriji mlajših mladincev pa zmagal.
Poleg njiju so nekaj zelo lepih uvrstitev
dosegli tudi: 1. mesto Jure Majdič (cici ak-

Verjemite,
brez šale ...
Ste že slišali,
verjemite, brez šale –
odprta je šola
za velike in male.
Vpišete se
kot v vsako šolo.
Mlajši ali starejši,
ne glede na leta.
V tej šoli ni učilnic,
dobijo se na svežem zraku.
Ni razredov,
so le skupine.
Ni domačih nalog,
so pa vaje.
Ni slabih ocen,
so le boljše!
Ni neopravičenih ur,
če se vam ne ljubi
pač ne pridete.

Monika Bartol druga na evropskem
mladinskem prvenstvu v duatlonu
Na začetku julija se je v romunskem Targu Mures odvilo evropsko prvenstvo v duatlonu in v kategoriji mladincev sta nastopila
dva ribniška duatlonca/triatlonca: Monika
Bartol v ženski mladinski kategoriji in Staš
Tomšič v moški (oba na razdalji 5 km prvi
tek – 20 km kolo – 2,5 km drugi tek).
Moniki je kljub padcu na kolesu uspelo priteči do srebrne kolajne (čas 1:02:41),
Staš pa je slovenski uspeh lepo zaokrožil
s 7. mestom v moški mladinski kategoriji
(čas 56:18).
Monika je po prihodu domov povedala:
»Pretekli vikend sem se udeležila EP v duatlonu v Romuniji. Lahko bi rekli, da mi je bila
tekma pisana na kožo, saj sta bila med di-

ŠPORT

Triatlonci
uspešni v vodi
in na suhem

vatlon: 250 – 50 – 250), 2. mesto Tinkara
Prelesnik, 3. mesto Urša Kromar, 6. mesto
France Prelesnik (vsi sprint akvatlon: 1000
– 400 – 1000) in 8. mesto Tomaž Majdič v
standard razdalji 2500 m – 1000 m – 2500
m (1. mesto veterani 1).
Duatlon Logatec so zaradi prestavitve
iz spomladanskega termina na poletnega
(25. junij) Logatčani kljub vročini dobro organizirali v zelo težkih tekmovalnih razmerah. Duatlona se je udeležila skupina ribniškega Triatlon kluba Inles Riko Ribnica
in domov zopet prinesla sveženj medalj.
Absolutno najhitrejša na sprintu med dekleti je bila spet Monika Bartol, Staš Tomšič pa je zmagal med mlajšimi mladinci.
Na super sprintu je bila Tinkara Prelesnik
spet najhitrejša med starejšimi deklicami,
sledila ji je Urša Kromar, France Prelesnik
pa je bil tretji med fanti na tej isti razdalji (2
km – 8 km – 1 km). Jurij Žagar je na super
sprintu med kadeti zasedel 3. mesto.

sciplinami le tek in kolo. Po prvem teku sem
v menjavo prišla prva, med tekmo pa sem
na kolesu žal imela smolo, saj sem zaradi
spolzke ceste padla. Po padcu sem se pobrala, se ponovno zbrala in dokončala tekmo
ter si priborila končno 2. mesto.«

Tako je, kakor vam paše.
Verjemite, brez šale obstaja šola
za velike in male.
Zdaj pa hitro poklikajte,
Šolo zdravja poiščite
in se osebno prepričajte.
Več na:
https://solazdravja.com/
Neda Galijaš

VZPONI IN SESTOPI
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Prva polovica meteorološkega poletja
med tremi najtoplejšimi do zdaj
Letošnji prehod iz meteorološke
pomladi v poletje je bil izrazit
kot le malokdaj do zdaj. Če je bil
maj zelo hladen, siv in rekordno
moker, pa je junij marsikje
rekordno sončen, rekordno suh
in tretji najtoplejši do zdaj.
Rok Nosan
Temperaturna razlika med majem in
junijem znaša okoli deset stopinj, kar je
zelo nenavadno, saj je junij v povprečju
toplejši od maja le za dobre tri stopinje
Celzija. Razliko desetih stopinj običajno
beležimo med zimskim januarjem in pomladnim aprilom. Zelo vroče vreme se je
zavleklo tudi v julij, zato se je prva polovica letošnjega meteorološkega poletja na
državni ravni uvrstila med tri najtoplejša
do zdaj.
Število vročih dni med
1. junijem in 15. julijem na
vremenski postaji v Prigorici
Leto

Št. dni s temperaturo
nad 30 °C

2009

4

2010

9

2011

9

2012

18

2013

Tudi na Ribniškem zadnji tedni z vročino niso skoparili. Prvi vroč dan je bil 19.
junij, ko se je ogrelo do 32 stopinj Celzija.
O vročem dnevu govorimo, ko temperatura preseže 30 stopinj Celzija. V zadnjih
13 letih se je to najbolj zgodaj zgodilo
leta 2012, že 12. maja, najpozneje pa pred
tremi leti, šele 19. julija. Skupno smo sicer
letos do vključno 15. julija imeli 14 vročih
dni, kar so celo trije dnevi več kot znaša dolgoletno povprečje za celo poletje.
Več vročih dni kot letos smo v zadnjih 13
letih imeli le še leta 2012, in sicer 18. Lani
so bili taki dnevi štirje, medtem ko v prvi
polovici meteorološkega poletja 2018 ni
bilo niti enega dneva s temperaturo nad
30 stopinj Celzija.
Vzrok za tako vroč začetek poletja
so južni vetrovi. Ti so nam poleg visokih
temperatur iznad Sahare večkrat prinesli
tudi puščavski pesek. Dogodek sicer ni
nič neobičajnega, saj nas puščavski pesek doseže vsako leto, so bile pa tokrat
njegove koncentracije neobičajno visoke, zato razgled kljub sončnemu vremenu in nizki vlagi v zadnjih tednih pogosto
ni segal prav daleč, poleg tega pa je bilo
nebo večkrat bolj mlečno-rjave kot mod-

re barve. Čeprav puščavski pesek ob padavinah na predmetih pušča neprijetno
rjavkasto sled, pa za naravo ni škodljiv.
Ravno nasprotno, je celo zelo dobrodošel, saj vsebuje elemente, ki so odlično
mineralno gnojilo za rastline, med njimi
sta še posebej pomembna fosfor in kalij.
Rastline, ki jim primanjkuje fosforja, zakasnijo v rasti ter pri tvorbi cvetov in semen, kalij pa vpliva na ravnovesje vode
v rastlini, saj veča osmotski pritisk, kar
pomeni, da je rastlina sposobna sprejeti večje količine vode, posledično pa je
manj občutljiva na bolezni in škodljivce.
Po ocenah Slovenijo vsako leto v povprečju doseže kar pet milijonov ton tega
mineralnega gnojila.
Padavin, ki bi spirale puščavski pesek iz ozračja, v prvih šestih tednih letošnjega meteorološkega poletja sicer ni
bilo prav veliko. V Prigorici je v sedmih
dneh s padavinami padlo le 50 litrov
dežja na kvadratni meter, kar predstavlja
komaj četrtino dolgoletnega povprečja
za Ribniško-Kočevsko dolino. To je nekaj povsem drugega kot lani, ko smo v
istem obdobju dobili kar 210 litrov dežja
na kvadratni meter.

Prva polovica letošnjega poletja na vremenski postaji Prigorica
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Začetek prenove
Slovenske planinske poti
Slovenska planinska pot (SPP), najstarejša, najdaljša in
najbolj priljubljena slovenska vezna pot, počasi dobiva novo
preobleko. Točka Razširjene Slovenske planinske poti je tudi
ribniška Koča pri Sv. Ani na Mali gori.
Zdenka Mihelič
V letu, ko obeležujemo sedemdeset
let od ideje za postavitev SPP, je Planinska
zveza Slovenije (PZS) na dan slovenskih
planincev, 12. junija, pri Mariborski koči,
prvi koči na tej poti, postavila prvo prenovljeno informacijsko tablo o SPP. S tem se
je uradno začela prenove lepotice med
planinskimi potmi, in sicer z namenom, da
na to planinsko potovanje privabi še večje
število ljubiteljev narave, gora in slovenske
raznovrstnosti.
Pot je med planinci zelo priljubljena,
kar dokazujejo številni, ki se na pot podajo v več etapah, več letih ali pa v enem
zamahu, prav tako pa tudi število izdanih
planinskih dnevnikov. Večina pot prehodi
enkrat, nekateri tudi dvakrat ali celo več
kot desetkrat. Iz tujine zaključi SPP letno
povprečno sedem planincev, ki izpolnjen
dnevnik pošljejo na PZS. Skupaj je bilo
prodanih več kot 100.000 dnevnikov SPP
in blizu 11.000 pohodnikov je, ki so jo prehodili v celoti. Zanimanje za dnevnike SPP
se je lani v koronačasu še podvojilo. Ker si
PZS želi, da bi bila slovenska prvakinja res
slovenska zgodba o uspehu, so se odločili,
da jo do leta 2023, ko bo slavila 70-letnico,
uredijo na najboljši možni način.

»Spomladi 2020 smo dobili novo grafično podobo SPP. Knafelčeva markacija
z enko desno spodaj seveda ostaja, posodobljena pa je oblikovna podoba okoli
nje. Nov logotip bo uporabljen predvsem
na informacijskih tablah in promocijskih
gradivih. Po vzoru sodobnih pohodniških poti, ki nastajajo v tujini in pri nas,
bomo postavili informacijske table o SPP
na vse ključne točke ob poti. Slovenska
planinska pot ima že dolgo svojo spletno
stran (www.pzs.si/vsebina.php?pid=58),
ki jo bomo v prihodnje posodobili. SPP
smo pred kratkim dodali tudi slikovit prikaz v aplikaciji za načrtovanje pohodov
in poti, maPZS (https://mapzs.pzs.si/
path/32778), ki nam s pametnim telefonom lahko pomaga celo na terenu med
potjo. Vsekakor bomo tudi celotno glavno
spletno stran SPP v bližnji prihodnosti
prenovili v skladu s sodobnimi trendi za
tovrstne spletne strani. Prav tako bomo
SPP vključili med pomembne turistične
zanimivosti oziroma produkte Slovenije,
saj se zavedamo, da je trenutno pohodniški turizem v porastu,« je dejal Andrej
Stritar, urednik kartografije v Planinski založbi PZS in vodja projekta obnove SPP.

Nove table na Kokrskem sedlu z novim
logotipom Slovenske planinske poti
(levo zgoraj).
SPP ali transverzala, kot ji še vedno
radi rečemo, je dolga 617,4 kilometra,
razdeljena je na 43 etap, od Maribora
do Debelega rtiča je treba premagati približno 37.300 metrov vzponov in
37.600 metrov spustov, na njej pa je 80
kontrolnih točk, kjer planinec lahko dobi
žig kot potrditev obiska. SPP vodi skozi Slovenski planinski muzej in Bolnico
Franjo, mimo Škocjanskih jam ter drugih
znamenitosti in spomenikov, skozi pet
večjih in manjših naselij, obišče 55 planinskih koč in zavetišč.
Leta 2018 je PZS izdala vodnik Slovenska planinska pot v treh delih, s katerim je želela pot še bolj približati planincem. Ob tem je na voljo še vodnik
Razširjena slovenska planinska pot. Leta
2019 je izšla tudi angleška različica z
naslovom Slovenian Mountain Trail.
Z različnimi načini posodobitve in
promocije želi PZS tako spodbuditi planince, da se podajo na SPP in ob tem
spoznavajo domovino – različne naravne
in kulturnozgodovinske zanimivosti, živalske in rastlinske vrste, kulturno dediščino
in kulinariko − ter premagujejo osebne
napore in se veselijo lastnih uspehov.
Pazite nase in na naravo, čim več
lepih poletnih potepov po hribih in na
Slovenski planinski poti vam želim. Pred
odhodom preverite vremenske razmere,
stanje poti, imejte s seboj vso potrebno
opremo, pa seveda srečno in varen korak
na vseh vaših poteh ter ... 'Mejte se radi!
Nova informacijska in promocijska tabla
o Slovenski planinski poti na Planinskem
domu na Zelenici.
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Za še bolj odporno
EU v prihodnosti
Ljudmila Novak, evropska poslanka
Slovenska vlada je ob začetku polletnega predsedovanja Svetu EU na Brdu
pri Kranju gostila Evropsko komisijo, ki
ob začetku predsedovanja tradicionalno
obišče predsedujočo državo. Šlo je za delovno srečanje, na katerem so člani komisije in vlade pretresali prednostne naloge
v prihodnjih šestih mesecih.
Obdobje pandemije bolezni covid-19
je močno vplivalo na naše zdravje, gospodarstvo in družbeno življenje ter omejilo
potovanja. Vse to je pomembno zaznamovalo tudi priprave slovenskega pred-

sedovanja Svetu EU.
Slovenija bo Svetu EU predsedovala
drugič. Prvič se je to zgodilo leta 2008, ko
sem bila tudi sama prvič poslanka Evropskega parlamenta. Slovenija bo tokratno
predsedovanje zaokrožila kot del tria, v
katerem sodeluje z Nemčijo in Portugalsko, s pobudami in dejavnostmi pa bo
pripravila pot naslednjemu triu. V času
slovenskega vodenja bo potekal tudi
osrednji del razprav v okviru Konference
o prihodnosti Evrope.
Kot je razvidno iz programa predse-

Drugo predsedovanje
Slovenije Svetu EU
Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora
Sloveniji je bi-lo na državni
proslavi ob tridesetletnici osamosvojitve
svečano predano predsedovanje Svetu
EU, ki ga je formalno začela izvajati s 1.
julijem letos. Slovenija je prvič predsedovala že v prvi polovici leta 2008, ko smo
žezlo prevzeli kot prva nova članica, ki se
je pridružila EU. Prav tako smo prvi od
novih članic prevzeli tudi skupno valuto –
evro in vstopili v Schengen. Zanimivo, ob
vseh velikih dogodkih je našo vlado vodil
Janez Janša.
Obakrat so prevzem vodenja Sveta
EU spremljali protesti in nagajanja tistih,
ki jim desna vlada ni bila intimna opcija.
V letih 2007 in 2008 je poleg političnega
nagajanja slovenske politične levice in
uradnikov v institucijah EU po svetu zaokrožilo še novinarsko pismo, s katerim
so naši novinarji, bilo jih je 571, obtoževali
tedanjo Janševo vlado, da je nedemokratična, da izvaja totalitarizem, da si hoče
podrediti medije in da na novinarje izvaja
politični pritisk … Pismo je bilo poslano na
stotine naslovov evropskih institucij, uradov in združenj. Kljub vsem tem lažnim
napadom in diskreditacijam je tedanja
vlada dokazala, da je bila sposobna voditi
EU, in naše predsedovanje je bilo deležno
številnih pohval.
To, kar spremljamo te dni doma in v
tujini, je pravzaprav repriza tedanjega
pristopa levičarjev, s to razliko, da je vse
samo še bolj radikalizirano, grobo in lažni-

vo in da se je v projekt sistematično in aktivno vključilo še več levičarskih strank in
združenj tako imenovane civilne družbe
in naših največjih medijskih hiš, vključilo
pa se je še levičarske politike institucij EU.
Napade na Janševo vlado spremljamo že od odstopa Šarca, torej še od prej,
preden je bila izvoljena. Prav vsak ukrep,
ki smo ga sprejeli, tudi ukrepi številnih pomoči ogroženim skupinam, so bili sprejeti
najmanj z zmrdovanjem levičarjev, praviloma pa ostro napadani znotraj in zunaj
parlamenta. Vsak teden so nastajala nova
združenja civilne družbe, ki so se pridruževala protestom. Naše največje medijske
hiše, tudi javna RTV, so aktivno spodbujale
in promovirale protestnike. Sploh tiste, ki
so imeli zelo sporno preteklost ali pa so
spadali med največje socialne ali druge
preužitkarje državnega proračuna. Najglasnejši so bili torej tisti, ki so iz državnega
proračuna prejemali znatne zneske za
svoje neprofitne in kulturniške statuse.
Zlorabe so šle celo tako daleč, da je
javna RTV potvorila nagovor predsednice
Evropske komisije Ursule von der Leyen
in ji pripisala nekaj, česar v nagovoru
sploh ni povedala.
Je pa treba vedeti, da Slovenija ni
neka vazalna država v EU, in se zavedati,
da pri mnogih odločanjih in odločitvah
ne šteje samo število naših evropskih poslancev, ampak ima v svetu EU en glas,
tako kot Nemčija, Francija ali druge države članice. In vedeti je treba, da Janša ni

dovanja, bo Slovenija eno glavnih pozornosti med predsedovanjem namenila
državam Zahodnega Balkana, njihovi
evropski prihodnosti in verodostojnemu
nadaljevanju širitvenega procesa EU.
Slovenija si bo prizadevala tudi za gospodarsko okrevanje držav v regiji. Poleg
tega pa si bo slovenska vlada z namenom
zagotavljanja učinkovitejšega obvladovanja migracijskih pritiskov prizadevala
za doseganje napredka v pogajanjih o
novem paktu o migracijah in azilu ter za
okrepitev vloge EU na področju zunanje
razsežnosti migracij.
EU se je tudi zaradi bolezni covid-19
znašla v težkih razmerah. Želim si, da bo
slovensko predsedovanje pripomoglo k
temu, da bo EU postala še bolj odporna
na vse prihodnje izzive, ki nas še čakajo.

Pahor, Šarec ali kakšna levičarska političarka, ki si domišlja, kaj vse zna ali kaj bi
zmogla, pa tudi SDS ni kar nekaj. Imamo
stališča, vemo, kaj zmoremo, kaj je prav in
dobro za Slovenijo, zato pritiskom ne podlegamo. Kar nekako medijsko neopazno
pa je šla mimo javnosti odločitev Evropske komisije, ki je na Brdu sporočila, da
je potrdila slovenski načrt za okrevanje in
odpornost v višini približno 2,5 mrd EUR,
2/3 je nepovratnih sredstev, ki so ga tako
neosnovano že mesece prej diskreditirali
naši levičarski evropski poslanci. Politična
škodoželjnost in nagajanje vladi in s tem
Sloveniji je zanje najpomembnejša naloga, daleč pred vsemi.
Treba pa je tudi vedeti, da s tem,
ko predstavniki SD in drugih levičarskih
»ferajnov« tako agresivno branijo neodvisnost sodstva, tožilstva, NPU-ja, policije,
medijev in drugih institucij, in to prenašajo celo na evropsko raven, pravzaprav
branijo svoj od prejšnje države podedovani monopol. S tem pa pravico, da v
končni fazi odločajo o tem, kaj je za našo
družbeno in politično stvarnost sprejemljivo in kaj kaznivo. Seveda po njihovem
izboru. Zato se ne čudite, zakaj se ne raziščejo največji primeri gospodarskega in
bančnega kriminala in zakaj toliko zadev
hudega kriminala obleži v predalih ali pa
so akterji oproščeni.
Vemo, da napadi na vlado in SDS ne
bodo ponehali. Travma, da je predsedovanje EU že drugič padlo na pleča SDS, je
za levičarje še hujša kot prvič.
A na koncu nas bo vse to drago stalo.
Nekdo bo to levičarsko norijo na koncu
moral plačati. Vedite pa, da v vseh levičarskih režimih najbolj nastradajo tisti, ki
so pomoči najbolj potrebni.

Kaj drži?

Franc Vidervol

Jože Tanko

Na predvolilnem shodu v Gasilskem
domu Lipovec so kandidat za župana in
kandidati za svetniško listo Sama Pogorelca na polna usta kritizirali občinsko upravo
in župana Jožeta Levstka. Obtoževali so jih,
da ne znajo delati, da imajo lepljive prste
in da se zato v občini premalo dela. Obljuba – prevetritev občinske uprave z novimi,
mlajšimi obrazi, ki bodo bolj sposobni in
učinkoviti. Izpolnili naj bi vse obljube do
konca mandata, če dobijo glasove. Obljube z izvolitvijo župana postanejo zaveze
in obveze do volivcev. Izrečena beseda pri
možakarju velja.
Vaščani vasi Lipovec smo že ugotovili,
da so bile učinkovite le obljube. Obljube
kandidata za župana Sama Pogorelca na
shodu v Lipovcu so bile naslednje:
1. Vodovod Lipovec–Makoše. Izkop bomo
opravili z ožjo »šaflo«. Pogorelc strokovno
utemelji, da bo delo potekalo hitreje in bo
vse skupaj tudi ceneje. Vendar vaščani Makoše še vedno čakajo na ustavno pravico
do zdrave pitne vode, v primeru požara
pa tudi vode za gašenje. Gospod župan!
Prednost za zagotavljanje ustavne pravice
morajo imeti občani, ki plačujejo davke in
prispevke.
2. Iz programa Mladi za mlade je bilo obljubljeno športno igrišče v vasi Lipovec. Do
danes ga še nimamo.
3. Urejena vaška kanalizacija. Tudi kanalizacije nimamo, vse je tiho.
4. Preplastitev obeh cest u asfaltom. Cesta Prigorica mimo pokopališča Videm do
ceste Dolenja vas–Lipovec je zelo v slabem
stanju, asfalt je popolnoma uničen. Je pa
edina povezava iz Prigorice in Lipovca do
pokopališča Videm.
5. Od glavne ceste Dolenja vas do označene table vasi Lipovec je cestišče preplasteno z asfaltom. Če se srečata dve vozili, se
morata obe umakniti na bankino. Cesta je
preozka! Pravo gradbeno mojstrovino lahko opazujemo na tipovškem mostu pred
vasjo Lipovec, ki ga krasi štrleča gradbena
mreža izpod asfaltne prevleke. Most je v
razpadajočem stanju, ograja nima več varnostne stabilnosti. Potrebna je opozorilna
tabla, da ograja ne služi več svojemu namenu. Je tako delo varčevanje ali zapravljanje davkoplačevalskega denarja? Mladim
novim občinskim obrazom, občinski upravi
in županu svetujem pravilen vrstni red del
– po zakonu zdrave kmečke pameti, da bo
delo potekalo hitreje in pravilneje. Da bo
vse urejeno do konca mandata, si iz prstov
odstranite lepljivost. Volivci pričakujemo,
da bo izrečena beseda veljala!

V letošnji marčevski številki Rešeta, v
rubriki Novice iz občinske uprave (stran
12), je za Medgeneracijski center (po starem Ideal) zapisano tudi naslednje: »V
objektu bodo sodobna kulturna dvorana
s 300–330 sedeži, manjša multimedijska
konferenčna dvorana, kavarna, zagotovljeni bodo prostori za društva, startup
podjetja in pisarniški prostori za omogočanje dela od doma z možnostjo najema
popolnoma opremljene pisarniške mize
oziroma pisarniškega prostora. Objekt
bo zasnovan tako, da bo zagotavljal tudi
družabne površine za mladino in starejše
s prostorom za aktivno preživljanje prostega časa in izvajanja aktivnosti, kot je
bowling ali kegljišče.«
V gradivu za 16. redno sejo občinskega sveta, ki je bila 27. maja letos, pa
župan v obrazložitvi rebalansa proračuna
na strani 93 navede naslednje: »V sklopu
objekta so predvideni izgradnja večnamenske dvorane za kulturne prireditve
in kino predstave za približno 400 ljudi,
manjša kongresna dvorana, restavracija
s teraso, prenočitvene kapacitete, notranje športne površine (bowling), pisarne
(za namene medgeneracijskega centra
in startup pisarn) in servisni prostori.«. Ta
rebalans je občinski svet tudi sprejel.
Kateri projekt drži – ali tisti, ki ga je
napovedala občinska uprava v Rešetu, ali
tisti, ki ga je občinskemu svetu predlagal
župan, ki ga je tudi sprejel, ali pa se že
projektira kaj tretjega?
Priporočam veliko večjo pozornost
in resnost župana, podžupana in ekipe
na Občini Ribnica pri pripravi občinskih
gradiv in obveščanju javnosti. Da se taka
»šlamparija« zgodi pri enem od največjih
in najpomembnejših prihodnjih projektov
občine, pa je sploh nedopustno.
V rubriki Bralke in bralci pišejo
objavljamo prispevke, ki niso
žaljivi. Pridržujemo si pravico,
da zaradi razpoložljivega 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, hujskaško,
nasilno, pornografsko, žaljivo ali
podobno vsebino. Zahvaljujemo
se vam za korektno sodelovanje.
Uredništvo

Turistično društvo Grmada vabi na

Noč pod zvezdami
na Grmadi
v torek, 10. avgusta, ob 20.30
pri domu na Grmadi.
Izveden bo pod vodstvom Petra Andolška, člana letošnje slovenske olimpijske ekipe iz astronomije in dobitnika več priznanj na Sanktpetersburški
astronomski olimpijadi. Spoznali
bomo osnovne pojme v astronomiji,
si ogledali ozvezdja poletnega neba
in znamenite zvezdne utrinke, Perzeide. S sabo prinesite podlogo za ležanje za lažji ogled neba in daljnogled
ali teleskop, če ga imate.
Več informacij:
tdgrmada@gmail.com
TDGrmada
V primeru slabega vremena oziroma prepovedi javnega zbiranja bo
dogodek odpovedan.

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 tudi 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 fotografiramo okolico
vašega doma.
Akcija traja od 1. junija do
30. septembra 2021.
Projekt sofinancira Občina Ribnica
prek razpisa za turizem.

BRALKE IN BRALCI PIŠEJO

Obljube
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»Kakor je Oče mene ljubil,
sem tudi jaz vas ljubil.
Ostanite v moji ljubezni!«
(Evangelij po Janezu 15,9)

In ko omahnem v težkem boju,
bo Tvoj še zadnji moj smehljaj!
Takrat, usmiljeni moj Jezus,
dobrotno mi odkleni raj.

Zahvala

Zahvala

V Očetovo hišo je odšel naš dragi ata

ob boleči izgubi naše ljube mame

JAKOB KROMAR

MARIJE ANDOLJŠEK

(1. 5. 1931–25. 5. 2021) iz Prigorice.

(7. 9. 1932–1. 7. 2021) Iz Lipovca

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, vaščanom za izrečene besede
sožalja, molitve, darove za svete maše in sveče.
Hvala gospodu župniku Alešu Pečavarju za
mesečno duhovno oskrbo, molitve in lep
pogrebni obred. Hvala pevcem, podjetjema
AVE in Komunala Ribnica.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede
tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete
maše.Hvala gospodu župniku Alešu Pečaverju
za opravljen pogrebni obred.Hvala pevcem,
podjetjema Ave in Komunali Ribnica.Hvala dr.
Alenki Nadler Žagar, sestri Andreji in patronažni
službi. Z največjo hvaležnostjo izrekamo zahvalo
gospe Dragici Hočevar za pomoč, ki je naši
mami polepšala zadnje dni. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti.

Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč
naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.
Vsi njegovi

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

Zahvala
V 99. letu starosti je za vedno zaspala naša draga
mama, stara mama, prababica, tašča in teta

MARIJA ŠMALC

(23. 11. 1922–21. 6. 2021) Iz Dolenjih Lazov.

Bog ji daj večni mir in pokoj.
Žalujoči: vsi njeni

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast,
bil si dober kakor kruh.
Prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo, zlomil hrast,
odpočilo se bo utrujeno srce,
poštene delovne roke.

Zahvala

ANDREJ HREN
(1931–2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno
sožalje, podarjene sveče in svete maše.
Hvala kaplanu Roku Pogačniku, ki je mamo
zadnja leta obiskoval in opravil lep pogrebni
obred. Zahvaljujemo se pevcem za zapete
pesmi, osebju Zdravstvenega doma Ribnica
in pogrebni službi Komunale Ribnica
za podporo in pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni

Hvala vsem, ki ste se poslovili od Andreja in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala župniku g. A. Berčanu za lepo opravljen
pogrebni obred in sveto mašo.
Hvala vsem duhovnikom za somaševanje in
Cerkvenemu pevskemu zboru.
Hvala motoristom, še posebej društvu MzM, za
množično udeležbo.
Hvala patru Niku za ganljiv poslovilni govor ob
krsti.
Njegovi najbližji
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Je čas, ki da,
in je čas, ki vzame.
Pravijo, da je čas, ki celi rane,
a je tudi čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Zahvala

Zahvala

ob smrti

V 82. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi
ata, stari ata, mož in stric

KAROLINE KROMAR
(12. 6. 1935–2. 7. 2021) iz Dolenje vasi
Naša mama nam je izvezla čudovit rišelje
spominov.

VINKO PAHULJE
(29. 1. 1939–1. 7. 2021) iz Ribnice.

Hvala vsem in vsakemu posebej,
da ste bili del njenega življenja in ga bogatili,
hvala za vse,
kar ste zanjo storili
in s tem tudi za nas!

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in vaščanom za podarjene
sveče, svete maše in izrečeno sožalje.
Posebna zahvala velja gospodu kaplanu Roku
Pogačniku za lepo opravljen pogrebni obred,
pevcem za sočutno zapete pesmi in vsem, ki ste
zanj molili.

Njeni najdražji

Žalujoči: vsi njegovi

V spomin

MARJANU
ZIDARJU

iz Zadolja

... tiho si živel, še bolj tiho si odšel ...
Dragi Marjan, v 63. letu starosti je 10. 5. 2021 v
mrzli sobi domače hiše v Zadolju mnogo prezgodaj
za vedno nehalo biti tvoje srce. Ves tvoj svet je bil v
Zadolju, kjer si pridno delal, predvsem okoli hiše.
Zelo rad si prišel v Ribnico ter v družbi spil kavico
in v miru pokadil cigareto. Bil si dobrovoljen,
nasmejan, rahlo zadržan, redkobeseden, toda
vedno z nasmeškom, družaben. Pri tebi je živel
oziroma živi nečak z družino. Meni nepomembni
življenjski dogodki so se na žalost tako daleč
stopnjevali, da je prišlo do diagnoze shiranost.
Lakoti je botroval mraz. Lani sem te vprašala,
Marjan, kaj ješ? Odgovoril si mi, tako kot
pristojnim službam, kruh, vodo in čebulo. Ko
človek ob videnem, doživetem ohromi, onemi,
okamni, ostane brez besed! Žalostno ostaja veliko
vprašanje, zakaj je do tega prišlo. Čemu je bilo
treba tako umreti v današnjih časih?
Marjan, počivaj v miru.
Svakinja Nada Zidar z družino

Odšel je naš
Maks Vidergar
1942–2021
Zahvaljujemo se vsem za
darovano cvetje in sveče.
Hvala Društvu upokojencev
Velike Poljane in vsem krajanom
Velikih Poljan, ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi
zadnji poti.
Vsi njegovi.

Z A H VA L E

Drevje polno popkov in zvezd
namesto mene živi.
Vse, kar sem jaz rekla,
vam v šepetu mehkem
bodo pravile noči.
(M. Crnjanski)

OBVESTILA
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Vabilo
Avto moto društvo
Ribnica
Alternativa bo ponovno
zatresla poletno
ribniško ozračje!

Po nekaj letih premora Ribniški študentski klub
letos ponovno pripravlja najglasnejši poletni
večer v Ribniški dolini. 28. avgusta 2021 se bo
v Obrtni coni Ugar odvijala že 13. Alternativa.
Po pestrem popoldanskem programu, kjer se
bodo obiskovalci lahko pomerili v odbojki in
»beerpongu«, se nam bodo najprej predstavile
zmagovalne glasbene skupine razpisa. Vsak s
svojo predstavo o melodiji, ritmu in besedilih
bodo z odra razživeli noge in srca poslušalcev
ter pokazali, kaj zna ustvariti mlada slovenska
glasbena struja. Za češnjo na vrhu glasbene
torte bosta poskrbeli glasbena skupina Prismojeni profesorji bluza in legendarna glasbena skupina Zmelkoow. Za več nadaljnjih
informacij o dogajanju pa vas vabimo, da spremljate naš dogodek na družbenem omrežju
Facebook: Alternativa Ribnica.
Za udeležbo na koncertu je treba upoštevati pogoj PCT.

Občina Ribnica
objavlja javno dražbo
za najem tržnega
stanovanja

Vabimo vas na redni letni zbor članov,
ki bo v sredo,
18. avgusta 2021, ob 19. uri v
»Gostilni Kotur« pod lipo v Ribnici
(Cenetov vrt).

Občina Ribnica obvešča, da je na spletni
strani in oglasni deski Občine Ribnica
objavila javno dražbo za najem:
• tržnega enosobnega stanovanja št.
1 (ID-znak 1625-453-27), v pritličju
večstanovanjske stavbe na Knafljevem
trgu 12, 1310 Ribnica – površina
stanovanja je 28,90 m2, stanovanje se
oddaja v najem za 5 let, brez možnosti
podaljšanja, izklicna najemnina pa znaša
91,20 EUR.

Dnevni red bo podan na seji.
Vljudno vabljeni!
AMD RIBNICA

Javna dražba bo potekala v torek,
17. avgusta 2021, ob 8.00 v prostorih
Občine Ribnica. Celotno besedilo javne
dražbe je objavljeno na spletni strani
www.ribnica.si in na oglasni deski
Občine Ribnica.

Društvo
upokojencev Ribnica

Turnir v zorbingu
V soboto, 7. 8. 2021, Ribniški študentski
klub organizira turnir v zorbingu, ki se
bo odvijal na Stadionu Ugar ob 17. uri.
Želiš poskusiti, kako je igrati nogomet, ko se
skrivaš v veliki žogi? Če da, se na to noro
dogodivščino hitro prijavi s še tremi prijatelji.
Zmagovalno ekipo čaka privlačna nagrada.
Če v štiričlanski ekipi sodeluje član Ribniškega študentskega kluba, je prijavnina za
celo ekipo brezplačna. Sicer pa je prijavnina
5 EUR za ekipo. Prijavnino lahko poravnate
na kraju dogodka ali pa predhodno.
Prijave se zbirajo do 6. 8. 2021.
Prijave so možne v opisu dogodka na
naši Facebook strani, prek elektronskega naslova rsk.klub@gmail.com
ali pa skeniraj QR-kodo.
Se vidimo!

obvešča vse svoje člane, da razpisuje
letovanje v mesecu septembru, in sicer v
Makarski (Hrvaška, Dalmacija), v Hotelu
Valamare SunnyRivijera, v času 11. 9.–18.
9. 2021. Prijave sprejemamo do zasedenosti
na mobilni številki 031 608 161 (ga. Mija) ali
osebno v prostorih društva vsak ponedeljek
od 9. do 11. ure.

Obvestilo za
stranke Zavoda RS
za zaposlovanje –
Urad za delo Ribnica

Obveščamo vas, da bo Urad za delo
Ribnica v mesecu avgustu zaprt zaradi
sanacijskih del. V tem času poslovanje s
strankami poteka v prilagojeni obliki.
Zadeve je možno urejati osebno, prek
telefona in e-pošte:
na lokaciji Urada za delo Kočevje,
Ljubljanska cesta 25a, 1330 Kočevje,
tel. št.: 01 893 96 10, e-pošta:
nada.milosavljevic@ess.gov.si;
• na lokaciji Urada za delo Grosuplje,
Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje,
tel. št.: 01 786 08 60, e-pošta:
laura.vesel@ess.gov.si.

Zaradi lažje organizacije med izvajanjem
gradbenih del bodo lahko posamezni zdravniki občasno delovali v drugih ambulantah
kot običajno, zato prosimo, preverite to informacijo ob vstopu v zdravstveni dom.

V izrednih primerih se lahko dogovorite za osebni termin na Uradu za
delo Ribnica – po predhodnem dogovoru po telefonu na tel. št. 01 836 96
90 ali prek e-pošte: martina.marinc@
ess.gov.si.
Zadeve lahko vedno urejate prek spletnih
portalov:
• Portal PoiščiDelo.si (https://www.
poiscidelo.si/): brezposelni in iskalci
zaposlitve se lahko prijavite v našo
evidenco z oddajo e-Vloge na portalu.
Na podlagi tega bomo z vami kontaktirali po telefonu ali e-pošti in se z vami
dogovorili za nadaljnje aktivnosti.
• Portal za delodajalce (https://www.
zadelodajalce.si/): delodajalci preverite,
kako registrirate svoje podjetje na
našem portalu.
• Za splošne informacije sta vam na
voljo brezplačna telefonska številka
kontaktnega centra: 080 20 55 in tudi
elektronski naslov: kontaktni.center@
ess.gov.si.

Hvala za razumevanje.

Hvala za razumevanje.

Zaprt glavni vhod
v Zdravstveni dom
dr. Janeza Oražma
Ribnica
Zaradi začetka sanacijskih del pri vhodu v Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica bo od 2. 8. 2021 zaprt glavni vhod.
Vse uporabnike prosimo, da za vse nujne
in nenujne obiske v tem času uporabljajo
vhod s strani Lekarne.

Z A B AVA

I G RA

RD Ribnica bo letos prvič organizirala vadbo za predšolske otroke in otroke 1. razreda
OŠ (od 4. do 7. leta starosti), ki bo od septembra dalje 2-krat tedensko v popoldanskem času.
Otroke bomo skozi igro navdušili za gibanje. Spoznavali bodo osnove motorike in
koordinacije gibov ter atletske in gimnastične vsebine. Z elementarnimi in štafetnimi
igrami, obogatenimi z rokometnimi prvinami, kot so vodenje, podajanje in strel na gol,
bodo otroci opravili prve korake k rokometni igri.
Vedno bo na prvem mestu igra in zabava.
Prijavnica in ostale informacije bodo pravočasno na voljo na spletni strani društva.

ROKOMETNA

ŠOLA

KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA RIBNICA
VAS VABI NA SREDNJEVEŠKI DAN

RIBNIŠKA DOLINA
SKOZI ZGODOVINO

7.8.2021 | Grad Ribnica
prikaz žive zgodovine
otroške delavnice
srednjeveški sejem
grajsko pivo

Dogodek bo potekal v okviru projekta Prenova grajske površine

