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aktualno Anton Berčan je častni občan 2021
intervju Boštjan Schönlieb, ultramaratonec

aktualno Prenova bazena v Športnem centru
reportaža Ribniški gasilci ponovno med najboljšimi v državi

kolumna Les je več



KUD DramŠpil Ribnica 
napoveduje predstavi 
gledališkega abonmaja 
za mesec november:

Za otroke: 
sobota, 20. november, ob 10. uri
LEDENKA
KD Vrbje

Za odrasle: 
sobota, 20. november, ob 19. uri
SMRTNA PAST 
KUD Kranjska Gora, kriminalka

Predstavi bosta izvedeni v skladu z NIJZ 
ukrepi. Trenutno je zahtevan PCT pogoj. 
Če razdalja 1,5 m med obiskovalci ne bo 
zahtevana, bosta predstavi tudi za izven. 
Karte  za izven bodo na voljo pol ure pred 
predstavo na vhodu v  TVD Partizanu. 

Cena kart: 
Predstava za odrasle 8 €
Predstava za otroke 4 €



KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
konec oktobra in v 
novembru 2021 

30. 10., ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, 
RIKO RIBNICA : RK SLOVENJ 
GRADEC 2011
Športni center Ribnica

31. 10., ob 15. uri  
KOMEMORACIJA ZB 
ZA VREDNOTE NOB RIBNICA
Pokopališče v Grčaricah

1.  11., ob 9. uri  
KOMEMORACIJA ZB 
ZA VREDNOTE NOB RIBNICA
Ribniški grad ob spomeniku žrtvam 
okupatorjevega nasilja

6. 11., od 10.00–12.15  
TEČAJ PROGRAMIRANJA Z 
ARDUINOM, začetek
Rokodelski center Ribnica (prijave do 3. 11)

6. 11., ob 18. uri
Gledališka predstava DUŠAN v 
izvedbi KUD-a DramŠpil
TVD Partizan

10. 11., ob 19. uri
POKAL RS, 1/32 
(v primeru, da žreb določi RD Riko 
Ribnica za domačina tekme)
Športni center Ribnica

20. 11., ob 10. uri
PREDSTAVA ZA OTROKE LEDENKA, 
KD Vrbje
TVD Partizan

20. 11., ob 19. uri  
PREDSTAVA ZA ODRASLE SMRTNA 
PAST, KRIMINALKA, Kranjska gora
TVD Partizan

20. 11., ob 19. uri
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, 
RIKO RIBNICA : RK GORENJE 
VELENJE (v primeru TV prenosa 
bo tekma v petek)
Športni center Ribnica
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Koledar dogodkov pripravlja Zdenka 
Mihelič. Podatke za prihodnji mesec pošljite 
na mihelic.zdenka@gmail.com. 

Vzgoja 
v dialogu

Zaradi prostorske stiske na strani o 
občinskih nagrajencih povzemam kar 
v uvodniku besede letošnjega častne-
ga občana mag. Antona Berčana, ki je 
dejal, da je bil izredno presenečen in 
hvaležen za to imenovanje. »Zdaj, ko 
je nekaj časa minilo, razmišljam, da je 
to velika stvar, da nekdo opazi in ceni 
tvoje delo. To pomeni, da bom moral od 
zdaj naprej kakšno stvar še bolj resno 
zagrabiti.« Berčan pravi tudi, da ob pre-
jemu te nagrade nosi še dodatno odgo-
vornost do celotne občine in ne samo 
do župnije. Želi spodbujati lepoto, kultu-
ro in napredek, vse tisto, »kar nas bogati 
in pelje naprej«.

V zahvali ob prejemu je dejal, da se 
v času individualizma vse preveč vrtimo 
okrog pravic in premalo okrog dolž-
nosti. »Ko vpijemo o svobodi, ne vemo, 
kaj vpijemo. Ko vpijemo o pravicah, 
pozabljamo na dolžnosti. Zdi se mi po-
membno, da začnemo ljudi dobesedno 
vzgajati v dialogu.«

Berčanove besede o dialogu so me 
spomnile na neljub primer dolenjeva-
ške župnije, ko je župnik pred kakšnim 
mesecem prejel anonimno pismo sku-
pine faranov. Podpisali so se nekako v 
stilu, da so častilci dela in lika prejšnje-
ga župnika, vsebina pa je bila prek vsa-
ke mere okusnega, celo grozilna. 

V sladkem udobju anonimnosti si 
vsak lahko privošči prav vse, ne nosi 
nikakršne odgovornosti, s tem se celo 
postavi nad vso družbo in z viška v 
nasladi opazuje reakcije svoje akcije. In 
ta podpisana skupina mentalnih pritli-
kavcev počne natanko to. Če poleg go-
jijo še morda kakšna pričakovanja zara-
di poslanega anonimnega pisma, so pa 
najbrž še bolj trapasti, kot bi ocenjevali 
na prvo žogo, saj niso pustili naslova za 
odgovor in dialog.

Ko je Berčan izpostavil pomembnost 
vzgajanja ljudi v dialogu, je še kako zadel 
v črno. Za dober, konstruktiven dialog pa 
se je najprej treba naučiti poslušati.

Sašo Hočevar

Občinsko glasilo

izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 
Sašo Hočevar – odgovorni 
urednik, 
Tina Peček – članica, 
Jurij Kožar – član
Programski svet: Alenka 
Pahulje, Mitja Ilc, Tadeja Šmalc, 
Uršula Jaklič Žagar, Domen 
Češarek, Matej Zobec, Metka 
Tramte, Tjaž Mihelič
Lektura: Jasmina Vajda 
Vrhunec, s. p.
Trženje oglasnega prostora: 
041 536 889
Oblikovanje in prelom: 
Špela Andolšek
Tisk: LUart, d. o. o.
Naklada: 3.300 izvodov
Naslov: Škrabčev trg 40, 
1310 Ribnica
GSM: 051 641 021, 041 932 232
E-pošta: reseto@ribnica.eu
Izid naslednje številke: 
1. 12. 2021
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 17. 11. 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.

Naslovna fotografija: 
Pogled iz okamnelih 

svatov
  Sašo Hočevar
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Mesec oktober je zagotovo me-
sec, ko na njivah in vrtovih posprav-
ljamo še zadnje poljske pridelke ter se 
pripravimo na zimo. To je tudi čas, ko 
lahko naredimo analizo, koliko smo 
posejali in koliko poželi.

 Seveda pa je mesec oktober tudi 
v znamenju praznika naše občine, ki 
ga obeležujemo 23. oktobra. Ker je to 
praznik vseh vas, spoštovani občanke 
in občani, je tudi letos ob tej prilož-
nosti potekala slavnostna prireditev s 
podelitvijo občinskih priznanj in na-
grad za vse tiste posameznike, društva 
ali podjetja, ki so v preteklem letu ali 
preteklem obdobju izstopili iz pov-
prečja in dosegli izjemne uspehe na 
svojem področju dela. 

Ob občinskem prazniku sem se 
tudi sam ozrl nazaj, na našo skupno 
prehojeno pot, in analiziral, koliko smo 
v preteklosti sejali in koliko želi, ter se 
spomnil vseh naših skupnih projektov 
in uspehov. Teh je bilo tudi v letošnjem 
letu veliko, a končna bilanca in ocena 
leta bosta narejeni čez dva meseca, ko 
se bo končalo koledarsko leto.

Zagotovo se nam bo mesec okto-
ber 2021 vtisnil v spomin še po enem 
zelo pomembnem, lahko rečem iz-
jemnem dogodku. Po štiriinštiride-
setih letih bomo v Ribnici dobili nov 
oziroma v celoti prenovljen notranji 
bazen. Po večmesečnih aktivnostih, 
pripravi projektne dokumentacije 
in pridobitvi gradbenega dovoljenja 
sem 6. oktobra z izbranim izvajalcem 
podpisal pogodbo za celovito rekon-
strukcijo notranjega bazena, skupaj z 

se vzporedno izdeluje nov zazidalni 
načrt za območje stanovanjske grad-
nje na področju Hrastja. Seveda pa je 
pomemben segment razvoja tudi go-
spodarstvo, ki predstavlja pomemben 
steber razvoja. Občina Ribnica se tega 
še kako zaveda, zato je bil v letošnjem 
letu pripravljen dodaten razpis za po-
moč in razvoj podjetništva. Na razpis, 
ki je bil objavljen z namenom spodbu-
de in krepitve razvoja podjetništva in 
gospodarstva, se je prijavilo 10 upra-
vičencev, med katerih je bilo razde-
ljenih 37.000 EUR.

Pri prepoznavnosti naše občine 
pa je zagotovo pomembna tudi kre-
pitev naše destinacije v turističnem 
smislu. V mesecu oktobru je v or-
ganizaciji Turistične zveze Slovenije 
potekala prireditev Moja dežela, lepa 
in gostoljubna. V okviru projekta se 
izbira najbolj urejene in gostoljubne 
vasi, mesta in trge in po ogledu, ki ga 
je opravila ocenjevalna komisija, je bila 
med vaškimi jedri ocenjevana tudi vas 
Hrovača. Na slavnostni prireditvi, ki 
je potekala v Postojni, je bila Hrovača 
uvrščena na prvo mesto in ji je bil po-
deljen naziv najlepšega vaškega jedra 
v Sloveniji. Izjemno lepo je biti župan 
občine, ki ima najlepše vaško jedro. 
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti in 
čestitati vsem vaščanom Hrovače, pri 
čemer ne smemo pozabiti tistih, ki so 
pustili izjemen pečat, a so žal že pokoj-
ni, ter Škrabčevi domačiji. Če stopimo 
skupaj, je uspeh zagotovljen in Hrova-
ča je odličen primer skupnega dela. 

Na koncu želim čestitati tudi vsem 
prejemnikom priznanj in nagrad Ob-
čine Ribnica, saj ste prav vi tisti, ki s 
svojim delom, s svojim ustvarjanjem 
in s svojimi izjemnimi dosežki pišete 
našo skupno zgodovino in nam vsem 
predstavljate svetel zgled. Vi ste živ 
dokaz, da je vse mogoče, če imamo 
zastavljene jasne cilje, plemenito srce 
in jekleno voljo. Hvala vam, da sou-
stvarjate podobo naše občine in pona-
šate ime Ribnice izven meja naše ob-
čine in države. Moj poklon vsem vam 
in še enkrat iskrene čestitke!

Vaš župan
Samo Pogorelc

ostalimi servisnimi in spremljajočimi 
prostori ter energetsko sanacijo kom-
pleksa. Celotna vrednost investicije je 
ocenjena na 2,3 mio EUR z DDV, a 
najpomembneje je, da bomo s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za navedeno investicijo preje-
li nepovratna sredstva v višini kar 1,5 
mio EUR.

Za rekonstrukcije bazenov je dr-
žava po dolgih letih objavila razpis, 
v katerem je namenila nepovratna 
sredstva v skupni višini 3 mio EUR 
za financiranje te zelo pomembne 
infrastrukture. Seveda je bazenov za 
rekonstrukcijo po celotni državi ve-
liko, a do zahtevanega roka sta bili z 
vso dokumentacijo pripravljeni zgolj 
dve občini in Ribnica je bila ena izmed 
njiju. Gre za izjemen uspeh, v katere-
ga je bilo vloženega ogromno napora. 
Vsem sodelavcem na občinski upravi, 
ki so sodelovali pri tem projektu, se 
iskreno zahvaljujem za konstruktivno 
delo in izredno angažiranost. Ker je 
cilj, da se investicija čim prej izvede, 
je z deli izvajalec že začel, tako da na-
črtujemo, da se bomo nove pridobitve 
v naši občini in celotni regiji veselili v 
maju ali juniju prihodnjega leta.

V tem primeru se je ponovno 
potrdil rek: kolikor seješ, toliko ža-
nješ. Pripravljenost Občine Ribnica z 
ustreznimi projekti in projektno do-
kumentacijo je resnično ključna pri 
pridobivanju nepovratnih sredstev. 
Občina ima v primerjavi s preteklimi 
leti, ko ni bilo ustrezne dokumentaci-
je, tokrat projekte pripravljene. In to 
ne zgolj študije variant in idejne za-
snove, ampak projekte z že pridoblje-
nim gradbenim dovoljenjem ali pa so 
tik pred njegovo izdajo. Ovire, ali bo-
lje rečeno izzivi, se vedno pojavljajo, 
a vsakič znova dokazujemo, da znamo 
in zmoremo. Volja, znanje, izjemna 
angažiranost, vsi vloženi napori in 
vztrajnost vedno obrodijo sadove. To 
je recept za napredek.

Ker stremimo k razvoju občine 
tudi na ostalih področjih, velja ome-
niti, da je v mesecu oktobru potekala 
neformalna predstavitev novega pro-
storskega načrta, ki bo predvidoma 
sprejet v septembru 2022. Hkrati 

BARVITA IN USPEŠNA JESEN

Spoštovane občanke 
in cenjeni občani! 



Letošnji občinski praznik so izvrstno 
kulturno izpeljala različna društva, združ-
be in posamezniki, ki so povezani s to 
dolino. Občinski praznik obeležuje leto 
1492, ko je cesar Friderik III. izdal doku-
ment, ki je dovoljeval ljudem trgovati z 
lastnim blagom. Župan Samo Pogorelc 
je potegnil vzporednico z današnjimi 
obrtmi in dejal, da je obrt še vedno rdeča 
nit, ki usmerja razvoj občine. V nadalje-
vanju so predstavljeni vsi nagrajenci, ki 
jim iskreno čestitamo.
Mag. Anton Berčan, častni občan

Od njegovega prihoda v Ribnico leta 
2004, kjer ni poznal niti ene osebe, pa do 
danes so se med njim in občani Ribnice 
spletla številna tesna prijateljstva in stkale 
so se neprecenljive vezi. Izjemen čut za le-
poto in spoštovanje kulturne dediščine sta 
vplivala na to, da sta njegovo življenje in 
delo vseskozi predstavljala preplet duhov-
nosti ter ohranjanja kulturne in sakralne 
dediščine. Njegovo ljubezen do pisanja 
in proučevanja zgodovine je moč začutiti 
tudi ob branju članka Kronika župnije Rib-
nica, ki ga je napisal in objavil leta 2018. 
Kot član muzejskega društva Ribnica je 
pripravil tudi avtorski prispevek za publi-
kacijo Muzeja Ribnica z naslovom Konec 
je velike vojne – nikoli več?. Mag. Berčan 
aktivno deluje tudi v okviru župnijske Ka-
ritas in misijonov, ter aktivno vzpodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje.
Vladimir Oražem 
(Urbanova nagrada)

Urbanov nagrajenec nadaljuje dru-
žinsko tradicijo izdelovanja lesenih kon-
strukcij, ki jo je od leta 1987 nadgradil in 
razvil v uspešno podjetje. S to dejavno-
stjo sta se ukvarjala že njegov oče in ded, 
Vladimir pa jo je uspešno prenesel že na 
naslednjo generacijo. Vsa leta je prisegal 
na delovno silo iz domačega okolja, saj 
je zelo pripaden kraju, v katerem deluje, 
in meni, da je zaposlovanje domačinov 
razlog za kakovostno opravljeno delo.
PGD Rakitnica 
(Gallusovo priznanje)

PGD Rakitnica je v času svojega de-

velikan in skromna duša, zato mu je Obči-
na Ribnica podelila priznanje posthumno.
Skupina »Radio Mlajku« 
(Priznanje Občine Ribnica)

Iz frekvenc Radia Mlajku se oglašajo 
štiri gostobesedne ženičke in eden manj 
zgovoren, a zato nič manj moder gospod. 
Pod rutami in klobukom se skrivajo Hro-
vačani: Anja Bolha, Nina Demšar, Gregor 
Prelesnik, Katja Prelesnik in Maruša Pre-
lesnik Zdešar, ki so svoj pečat v Ribnici kot 
Gledališka skupina VETD Hrovača pustili 
tudi v številnih gledaliških predstavah. Za 
neprekinjeno delovanje na področju gle-
dališča so prejeli tudi bronaste jubilejne 
Linhartove značke. Scenariji nastajajo 
pod satiričnim peresom Katje Prelesnik.
Boštjan Schönlieb
(Županovo priznanje) 

Boštjan Schönlieb, izjemen rekreativ-
ni športnik, ki se je zadnji vikend v sep-
tembru udeležil ekstremne vzdržljivostne 
preizkušnje Spartathlon 2021. Od Aten do 
Šparte, po poteh antičnega tekača Fedi-
pija, je pretekel 246 kilometrov v 35 urah. 
S tem se je uvrstil med 16 Slovencev, ki 
jim je uspelo preteči to ultrapreizkušnjo. 
Tina Pelc (Županovo priznanje)

Tina Pelc pod okriljem Športnega 
društva Sibor že več let dosega zavidljive 
rezultate v ju-jitsu. Največje uspehe do-
sega v kategoriji duo mešani in v zadnjih 
letih v ženskem paru, z odličnimi rezul-
tati pa si je pridobila tudi mladinski, per-
spektivni in mednarodni razred pri OKS 
in mesto v ju-jitsu reprezentanci. Njen 
največji dosežek je zagotovo letošnja 
osvojitev naslova evropske prvakinje 
med članicami v duo ženskih parih, ki je 
potekalo v Nemčiji.
Tajda Kljun (Županovo priznanje) 

Tajda Kljun je prostovoljna gasilka v Pro-
stovoljnem gasilskem društvu Dolenji Lazi, 
kjer že vrsto let izobražuje in usposablja ga-
silsko mladino. Letos je s svojimi varovanci 
dosegla poseben dosežek, ko so pionirke 
pod njenim mentorstvom na državnem 
tekmovanju v Celju dosegle drugo mesto in 
tako postale državne podprvakinje.

  Sašo Hočevar    Matevž Petrovič

lovanja doživljalo vzpone in padce, za 
nekaj časa celo prenehalo z delovanjem, 
dokler ga ni leta 1983 osvežila nova ge-
neracija. Društvo je doživelo popolno 
prenovo, z izdatno pomočjo vaščanov so 
zgradili nov gasilski dom ter kupili novo 
vozilo, brizgalno in dobršen del opreme, 
ki jo še danes uporabljajo. V letošnjem 
letu pa je bila pod okriljem društva izdana 
zajetna knjiga o Rakitnici, v kateri je med 
drugim podrobno predstavljena gasilska 
dejavnost v celotnem obdobju obstoja 
PGD Rakitnica, ki deluje tudi na področju 
vasi Blate in zaselka Kot pri Rakitnici. 
ŠTD LONČAR 
(Gallusovo priznanje)

Športno in turistično društvo Lon-
čar je bilo uradno ustanovljeno 16. mar-
ca leta 1990 in ustanovni člani so imeli 
predvsem željo mladim omogočiti špor-
tno udejstvovanje. Po tridesetih letih 
trdega dela in odrekanja številnih gene-
racij je začetna ideja ustvariti društvo za 
športno udejstvovanje mladih prerasla 
svoje okvirje. Društvo je z delovanjem in 
izvedbo številnih družabnih dogodkov v 
svojem okolju pustilo globok pečat v KS 
Dolenja vas in občini Ribnica. 
Milan Ćirović 
(Priznanje Občine Ribnica)

Znamenitosti Ribnice, kot so grad, 
cerkev, trg, šolske stavbe in pokrajina 
Ribniške doline – gozdovi, polja, kmečke 
hiše so bili priljubljeni motiv njegovih slik, 
ki krasijo stene mnogih ribniških ustanov 
in domov. Narava, kultura in zgodovina 
Ribnice so mu bili spodbuda in navdih 
pri ustvarjanju. Nenavadno dobro se je 
povezal z Ribničani in mnoge je tudi por-
tretiral. Ob 900-letnici Ribnice je pripravil 
razstavo Ribniški obrazi. Leta 1977 je začel 
učiti na Osnovni šoli dr. Franceta Prešer-
na Ribnica, kjer je ostal do upokojitve leta 
2009. Delo z mladimi je bil dodaten izziv. 
Ni učil samo likovnega in tehničnega po-
uka, ampak splošno kulturo, in to ne samo 
s poučevanjem, ampak tudi s svojo držo, 
stališči in navadami. Bil je pripovedovalec 
zgodb s čopičem in svinčnikom, človek – 
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Intervju Boštjan Schönlieb, ultramaratonec 

Daljši teki od tekov 
na dolge proge

  Sašo Hočevar    osebni arhiv

Letos ste s Klubom ponosnih posameznikov pripravili 
tretji Ribniški trail. Si tekel na vseh treh?
 Še na nobenem. Razen takrat, ko smo spoznavali in trasirali 
proge. Letos smo ob tem dogodku potrebovali kar 80 prosto-
voljcev za izpeljavo traila in takrat moramo biti vsi tukaj. Imam 
pa željo in letos so mi rekli, da me bodo spustili, a tokrat sem bil 
osredotočen na Špartatlon.

K Špartatlonu se še vrneva. Zanima me, kakšne izzive si si 
zadajal na začetku ukvarjanja s tekom in kako si jih stop-
njeval.
 Z Leonom sva se udeležila nekaj tekem na 42 kilometrov 
ali več. Drugače pa nisem prehitro začel s preveliko količino 
kilometrov, saj telo potrebuje nekaj let, da se adaptira na novo 
dejavnost. Saj gre za daljše teke, ampak nikoli ne grem prek 
tistega, za kar še vem, da je dobro zame. 

Rekel si, da si začel postopoma, ampak tvoj prvi tek je bil 
maraton, se pravi 42 kilometrov. To ni postopoma.
 Ni, ampak tu je šlo za izziv. Sicer pa nisem sešteval velikih 
količin kilometrov na začetku.

V tek si šel zaradi stave in zaradi racionalizacije časa glede 
na kolesarjenja.
 Da, ampak zdaj več časa porabim za tek kot pa prej za kolo 
(smeh).

Kaj te pa še vedno navdušuje po pretečenem Špartatlonu, 
ki je res visok cilj?
 Poskrbeti moram, da bom v teku užival čim dlje, pazim, da 
ne pretiravam, ker se mi nikamor ne mudi. Poleg vseh obreme-
nitev v življenju tek nadomesti vsak antidepresiv. Na tek grem 
lahko še tako raztresen in se bom nazaj vrnil popolnoma umir-
jen. Fizični napor med tekom je, vsaj zame, dejavnik, ki me umiri 
in sprosti, pa tudi razmišljam bolj trezno po teku. Vsak človek 
potrebuje nek filter in jaz sem ga našel v teku.

Katere lastnosti mora imeti človek, da postane ultrama-
ratonec?
 Vztrajnost. Od sebe ne smeš pričakovati nemogočega in ne 
smeš pričakovati, da se bo nekaj zgodilo na hitro. Potem začneš 
spremljati tudi druge stvari, kot sta prehrana in navsezadnje na-
čin življenja. Ultramaratonske prireditve ne privabljajo na stoti-
ne ljudi. To je krog ljudi, kjer se vsi med seboj poznamo – gre za 
same pozitivne ljudi, ki si med seboj tudi pomagamo na poti.

V nadnaslov sem poleg imena intervjuvanca 
postavil dejavnost – ultramaratonec, kar je popol-
noma res, ampak Boštjan je poleg tega tudi gost-
inec in sommelier. Za prvo pravi, da je to služba, 
drugo je zanimanje in nadgradnja gostinstva. De-
javen član in člen je pri Ribniških vinogradnikih ter 
v Klubu ponosnih posameznikov, s čimer se bliža-
mo srčiki tokratnega intervjuja. Vedno je bil šport-
no aktiven, predvsem je rad poganjal gorsko kolo, 
ki, kot pravi, vzame precej časa, medtem ko ena 
ura teka kar dobro zaleže. Vsaj dokler se iz tekača 
ne prelevite v ultramaratonca. Konec septembra 
se je poleg 270 tekačev iz 49 držav pod atensko 
akropolo pognal na ultramaratonsko preizkušnjo 
Špartatlon, ki temelji na teku Filipidesa, ki je dan in 
pol pred bitko pri Maratonu tekel iz Aten v Šparto, 
da bi poiskal pomoč proti Perzijcem. Prvi je na 
letošnji dirki v cilj pritekel Grk Fotis Zisimopoulos, 
Boštjan pa je z 246 kilometri opravil v 35 urah in 
še nekaj drobiža. Do konca leta bo skupaj pretekel 
okrog 5.500 kilometrov. Samo letos! 

Zanima me, kako si se razvijal iz tekača v maratonca in po-
tem v ultramaratonca. Saj je to logično sosledje?
 Tek je prišel čisto spontano. Zelo so bili priljubljeni maratoni 
in v družbi je padla neka provokacija, kolikšna priprava je pot-
rebna in ali greš v to postopoma, in tako sem se odločil, da se 
preizkusim v teku na 42 km v Ljubljani. Z Leonom Lovšinom sva 
imela interni dvoboj, ker je rekel, da je bil leto prej na maratonu, 
čeprav je pretekel 'le' 21 kilometrov. To, da sem pretekel 42 kilo-
metrov zaradi stave, je bilo takrat zelo naivno, ker sem šel proti 
vsem pravilom. 

Pravijo, da je človek rojen za tek. Ti si prišel do tega spoz-
nanja pri 48 letih, po prvem maratonu.
 Za tek sem imel že v šolskih letih dober občutek, vzdržljivost 
mi je od vedno odgovarjala. Nikoli se pa nisem poglabljal v to, 
ker sem vedno počel kup drugih stvari in tek ni prišel na vrsto. 
Pri teku me zanima, koliko človek zmore, ali je sploh meja, ali si 
jo zgolj postavljamo sami.
Si član Kluba ponosnih posameznikov. 

Kako sovpadata tvoja ljubezen do teka in ustanovitev kluba?
 Klub je nastal, ker smo kot prijatelji spremljali Francija Šilca 
na kolesarski Dirki okrog Slovenije (DOS), in če smo se hoteli 
kje predstaviti ali iskati sponzorje, smo potrebovali nek status. 
Pred leti smo začeli tudi z zimskimi pohodi k Sveti Ani, in da bi 
ljudi bolje animirali, smo na koncu tudi preverili, kdo je šel gor 
večkrat. Tako smo vse te naše projekte združili pod eno stre-
ho, pod Klub ponosnih posameznikov, ki je osnova še za druge 
projekte, kot je trail. 
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Se pravi, da si krompir zamenjal za testenine?
 Ravno obratno (smeh). Do 42 kilometrov teka te teorije s 
testeninami še držijo. Kemiji se izogibam, ker mi ne pomeni nič, 
če pridem minuto hitreje v cilj. Jedilnik je čisto enostaven; gre 
za zdravo in uravnoteženo prehrano, ničemur se ne odpovedu-
jem in se ne poslužujem nobenih diet. 
 Obstaja mnogo tekem po 100 in več kilometrov. Špartatlon 
je dolg 246 kilometrov in ti si ga pretekel v 35 urah, kar je tvoja 
najdaljša pretečena razdalja. 

Kako so izgledale priprave na tak ultramaraton?
 Na leto se udeležim kakšnih treh daljših tekov (100 in več 
kilometrov ali 12 ur teka, op. a.) in s takimi dogodki sem treniral 
za podvige, kot je Šparta. Če grem enkrat na mesec teč 35 ki-
lometrov, je že kar precej. Nekateri pa stavijo na veliko število 
kilometrov. Vsak ima svojo filozofijo in dva tekača si nista enaka. 
 Decembra bom šel v Ajdovščino na Tek ob mrzli reki (100 
km), potem pa bom tja do aprila bolj hodil v hribe in na turne 
smuke, da bom ohranjal osnovno kondicijo.

Na Špartatlonu si bil že predlani, a se ni izšlo po načrtih. Kaj 

je bilo letos drugače, da si pretekel to preizkušnjo?
 Tej tekmi vsi priznavajo, da je ena najzahtevnejših, in jaz 
sem takrat nabiral preveč informacij, po drugi strani pa sem 
imel do tega teka preveliko spoštovanje in napačno taktiko. 
Večina odstopi v prvih 80 kilometrih, saj gre za tek ob morju 
v vročini, pa tudi limiti za dosego kontrolnih točk so precej 
'našponani'. To je tisti davek, ki ga pobere Šparta, in tu sem 
prvo leto zamočil tudi sam.
 Za tako preizkušnjo mora biti glava 'čista'! Ne smeš se obre-
menjevati, vedeti moraš, kaj bi rad, in boš to tudi naredil. Zato 
sem se letos precej pripravljal tudi mentalno. Pred odhodom v 
Grčijo sem bil 200-odstotno prepričan, da bom prišel do cilja.

Tekel si 35 ur in nič spal. To je dolg čas za telesno in um-
sko aktivnost. Kakšne misli so se ti podile po glavi na za-
četku tekme in proti koncu?
 Prvih 15 ur sem bil osredotočen na 'po kaj si prišel' in 'kaj 
boš naredil'. Imel sem manjšo krizo pri 80. kilometru, ki sem 
jo dobro premagal, in potem sem tempo, ki sem ga od sebe 
pričakoval, tudi normalno držal. Po dvajsetih urah teka sem bil 
prepričan, da bom prišel v Šparto, in potem glava nima nobenih 
težav. Enostavno sem tekel, adrenalina je bilo dovolj, utrujenosti 
pa nobene. Zame je bilo bistveno samo to, da pridem čez v 
omejenem času 36 ur. 
 Ko sem prišel v cilj, sem mentalno odšel nekam, pa ne vem, 
kam. Mislim, da me pet minut ni bilo nikjer, dokler ni prišla ekipa 
– moji trije otroci, šele potem sem začel dojemati vse skupaj.

Bi ponovil Špartatlon ali imaš kakšne druge 'dolgoproga-
ške' načrte?
 Špartatlon ima posebno vrednost tudi med profesionalci, 
čeprav obstaja kup težjih tekov. Nimam izbranega kakšnega, ki 
bi me posebej zanimal. Po Evropi je takih tekov dovolj za posku-
siti. Pravijo pa, da se tisti, ki pretečejo Šparto, radi vrnejo. Prvič 
sem odstopil, drugič sem pretekel, v tretje bi šel pa tekmovat. 
Sam s sabo, ker vem, da bi z drugačnim pristopom lahko še 
bolje tekel. Še enkrat bi šel zaradi vzdušja in Grkov, ker oni s 
tem dogodkom res živijo.

Zahvala
Za menoj je neverjetna izkušnja in dose-
žen težko želeni cilj preteči Spartathlon. 
Del moje zgodbe ste poleg mojega 
podpornega tima, mojih otrok, tudi vsi 
vi, ki ste me spremljali, verjeli vame, me 
spodbujali. Hvala vsem, ki ste držali pe-
sti, »dihali z mano« med tekmovanjem, in 
predvsem hvala vsem, ki ste me pričakali 
in mi pripravili tak sprejem, ki ti pomeni 
največ, ko se vrneš v domači kraj. Videlo 
se je, da Ribnica diha z nami, in težko je 
sploh opisati občutek, ko zagledaš vse, ki 
te podpirajo. Preprosto neverjetno! Tako 
da hvala, hvala in še enkrat HVALA vsem 
in vsakemu posebej!

Boštjan s svojimi hrčki
P. S.: Posebna zahvala pa velja tudi tebi, 
dragi Leon Lovšin, po domače kar »Levč«, 
ki si verjetno bolj »zašvical« ob koordina-
ciji sprejema kot jaz na Spartathlonu. 
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Na 18. redni seji, ki je tudi tokrat 
potekala prek videokonference, 
so svetniki občinskega sveta 
med drugim potrdili letošnje 
prejemnike občinskih nagrad
in priznanj. 

Pobude za podelitev priznanj in na-
grad so se zbirale na podlagi razpisa, ki 
ga je v mesecu juliju objavila Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja. Komisija je na podlagi prejetih 
predlogov občinskemu svetu predlagala 
kandidate za podelitev nagrad in pri-
znanj Občine Ribnica za leto 2021, ki jih 
je Občinski svet soglasno potrdil. Preje-
mniki nagrad in priznanj so podrobneje 
predstavljeni v tokratnem Rešetu.

Na zadnji seji so svetniki sprejeli tudi 
rebalans proračuna za leto 2021, ki se po-
večuje tako na prihodkovni kot na odhod-
kovni strani. Skupni prihodki proračuna se 
glede na sprejeti proračun povečajo za 
7,0 %, skupni odhodki pa za 5,3 %. Skup-
ni proračunski primanjkljaj se zmanjša za 
3,6 %. Glavni razlog priprave rebalansa 
proračuna so pridobljena dodatna sofi-
nancerska sredstva s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za rekon-
strukcijo bazena v Športnem centru Rib-
nica v višini 1,5 mio evrov. Glede na oceno 
realizacije proračuna do konca leta, so bile 
spremembe potrebne tako na prihodkovni 
kot na odhodkovni strani proračuna, da se 
zagotovi proračunsko ravnotežje. Z reba-
lansom se načrtuje povečanje skupnega 
proračuna za 5,2% glede na sprejeti pro-
račun. Prihodki in prejemki ter v enaki viši-
ni odhodki in izdatki so tako z rebalansom 
načrtovani v višini 15,3 mio evrov. 

Občinski svetniki so v drugi obravna-
vi sprejeli tudi Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave občin Ribnica, 
Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče 
. Odlok, ki so v enakem besedilu v prvi 
obravnavi sprejele tudi že vse občine so-
ustanoviteljice razširja področje delovanja 
skupne občinske uprave iz trenutno dveh 
področij delovanja na sedem področij. Po-
leg inšpektorata in redarstva, bo skupna 
občinska uprava delovala tudi na pravnem 
področju, na področju urejanja prometa 
in prostora ter na področju civilne zaščite 
in proračunskega računovodstva. S spre-
jemom odloka in krepitvi organa skupne 
občinske uprave ter povečevanju odhod-

z epidemijo. Policisti Policijske postaje 
Ribnica so v letu 2020 odredili skupno 
5.696 preizkusov alkoholiziranosti, od 
tega je bilo 111 pozitivnih rezultatov. Zara-
di vožnje pod vplivom alkohola, mamil in 
drugih psihoaktivnih snovi je bilo odreje-
nih 21 strokovnih pregledov, pri čemer je 
bilo 9 pozitivnih rezultatov in 5 negativnih, 
7 kršiteljev je izvedbo strokovnega pre-
gleda odklonilo. Zasegli so 16 motornih 
vozil in zaradi vožnje pod vplivom alko-
hola pridržali 3 kršitelje. Preiskovali so 104 
prometne nesreče, pri čemer se je po letu 
2018 zgodila prometna nesreča s smrtnim 
izidom, v kateri se je smrtno ponesrečil 
voznik mopeda. 

Nadalje so svetniki sprejeli tudi Strate-
gijo vzpostavitve pametne občine Ribnica 
(2021–2027). Gre za strateški dokument, ki 
opredeljuje razvoj občine na področju digi-
talizacije na različnih področjih. Namen do-
kumenta je umestiti obseg in način digita-
lizacije na področju dela občinske uprave, 
javnih podjetij, zavodov in občanov občine 
Ribnica s ciljem preobrazbe občine v pa-
metno občino. Aktivnosti, ki so opredeljene 
v strateškem dokumentu vključujejo vsa 
področja delovanja, od energetike, oko-
lja, uprave, družbenih dejavnosti, gospo-
darstva, varnosti, športa, kulture, turizma, 
mobilnosti, kmetijstva, gozdarstva, voda, 
do prebivalstva, zdravja, telekomunikacij, 
zaščite in reševanja ter izobraževanja. Z 
izvajanjem ukrepov opredeljenih v tem do-
kumentu se bo povečevalo digitalne kom-
petence posameznih občanov ter stopnjo 
digitalizacije na ravni občine. 

Občinski svetniki so se na zadnji seji 
seznanili tudi s polletnim poročilom o izvr-
ševanju proračuna. 

Ob koncu seje je župan svetnikom in 
svetnicam predstavil poročilo župana o 
izvajanju projektov in vseh aktivnostih, ki 
so bile izvedene v obdobju od zadnje seje 
občinskega sveta ter odgovarjal na pobu-
de in vprašanja občinskih svetnikov.

kovne strani, se bo povečala tudi stopnja 
sofinanciranja s strani države. Država 
namreč skladno s 26. členom Zakona o 
financiranju občin zagotavlja dodatna 
sredstva za financiranje skupnih občin-
skih uprav, ki znašajo od 35% do 55% 
za plače in druge izdatke delodajalca 
zaposlenim ter dodatnih 20% na tako 
dobljeno višino sofinanciranja. 

Svetniki so sprejeli tudi dopolnitve 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ribnica, pri čemer se v načrt pri-
dobivanja uvršča parcela v Hrastju za pot-
rebe izgradnje ceste in komunalne infra-
strukture v območju Zazidalnega načrta 
Hrastje, v načrt razpolaganja se dodatno 
uvršča parcelo na Knafljevem trgu z name-
nom prodaje parcele za namen izgradnje 
večstanovanjskega objekta ter parcela v 
katastrski občini Jurjevica, ki predstavlja 
del nekategorizirane poti, ki poteka med 
nepremičninami v lasti fizične osebe. Na 
tej parceli je bil na zadnji seji tudi ukinjen 
status javnega dobra. Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem se dopolnjuje tudi 
z načrtom razpolaganja s premičnim pre-
moženjem, ki je v lasti občine in ga občina 
za svoje delovanje ne potrebuje.  

Občinski svet je bil tudi seznanjen s 
poročilom Policijske postaje Ribnica za 
leto 2020. V letu 2020 so policisti Policij-
ske postaje Ribnica obravnavali 193 kazni-
vih dejanj. Zoper znane storilce so podali 
114 kazenskih ovadb, kar predstavlja 59,1 
% vseh obravnavanih zadev. Obravnava-
nih je bilo 186 kaznivih dejanj s področja 
splošne kriminalitete in 7 kaznivih dejanj 
s področja gospodarske kriminalitete. Huj-
ših kaznivih dejanj zoper življenje in telo 
ni bilo obravnavanih, med kaznivimi deja-
nji pa so izstopala kazniva dejanja zoper 
premoženje. Največja zgostitev kaznivih 
dejanj je bila na območju mesta Ribnice 
in bližnje okolice. Prekrškov je bilo več kot 
polovico manj kot v preteklem letu, kar ve-
lja prepisati predvsem omejitvam v zvezi 

Seja
občinskega sveta

 Jurij Kožar   Matevž Petrovič

Prejemniki občinskih nagrad in priznanj.
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Les pa se še kar naprej v hlodih vozi 
čez mejo in kuri doma za drva. Ugasnila je 
skoraj vsa proizvodnja pohištva, o razvoju 
pa že dolgo ni več sledu. Številke so zgo-
vorne. Od 4 m3 prirastka na prebivalca se 
predela le 0,5 m3 na glavo. Leta 2018 se je 
doma predelalo 1,7 m3, izvozilo pa 3,6 m3. 

Kje vendar zagrabiti bika za roge!? 
Včasih se pomembne spremembe zgo-
dijo z majhnimi in zanesljivimi, predvsem 
pa vztrajnimi koraki. Najbolje, da začnemo 
kar pri sebi.

Lesnega bogastva, te naše danosti, 
ne oplemenitimo dovolj. Ne samo, da si 
od njega režemo tanek kos kruha, tudi 
v našem prostoru ne sporočamo, da les 
cenimo kot dober in vsestransko upora-
ben domači material. Vse prevečkrat se 
raje odločimo za plastiko, kovino ali beton. 
Ti materiali so bolj tuji, imajo dolgo pro-
cesno verigo in predvsem visok ogljični 
odtis. Tudi tu številke povejo vse. Pri 1 m3 
plastičnih oken se sprosti 7,5 t CO2, med-
tem ko se pri 1 m3 lesenih izdelkov zmanj-
ša izpust CO2 v ozračje za 2 t.

Zavedanje vsega tega, notranji nemir 
in želja, da nekaj ukrenemo, so nas združili 
v ustvarjalno in delovno ekipo, ki jo sestav-
ljamo Gimnazija in Srednja šola Kočevje, 
Podjetniški inkubator Kočevje, Razvojni 
center Kočevje Ribnica, Območni obrtni 
zbornici Kočevja in Ribnice, Kočevski les, 
Občina Kočevje in nekaj posameznikov. 
Tako se je pred devetimi leti porodila ideja 
o Festivalu lesa. S sloganom »Les je več« 
ne želimo samo sporočati, da je les lep ozi-
roma kako »bi, če bi«, in »treba je«, ampak 
povsem konkretno speljati določene akcije. 

Poleg okroglih miz in pogovorov na 
temo lesa se izvaja promocija lesarskega 
poklica in lesenih izdelkov. Z vključeva-
njem oblikovalske nadgradnje se opozar-
ja, da je les moderen in da mu dobra in 
smiselna oblika povečata tržno vrednost. 
Še bolj konkretno pa želimo prek delavnic 
narediti povsem otipljive predmete in jih 
uporabno vključiti v prostor. Vizija teh pri-
zadevanj je, da korak za korakom posta-

pripravimo za serijsko proizvodnjo kon-
strukcijsko leseno igračo legendarnega 
slovenskega oblikovalca Nika Kralja. In-
terdisciplinarna ekipa različnih strok (tr-
ženje, psihologija, grafično oblikovanje, 
tehnično znanje, ilustracije, besedila, em-
balaža) je potrdila, kako nujno je sodelo-
vanje za dober rezultat. Izvajalca skrajno 
natančno izdelanih perforiranih struženih 
palic smo iskali in našli v lokalnem baze-
nu suhorobarjev. 

In tako je nuja povezovanja vseh ključ-
nih subjektov od Turjaka do Kolpe pripe-
ljala do oblikovanja gozdno-lesne verige 
GO LES. Na prvem srečanju v okviru Fe-
stivala lesa smo se predstavili izdelovalci 
suhe robe (nova rokodelska zadruga IN 
SITU), dobavitelji surovine (Kočevski les) 
in oblikovalci. Izpostavili smo možnosti in 
potrebo po sodelovanju. Naravni material 
– les, dobro oblikovanje, kakovostna iz-
delava, celovita oprema izdelka, vse to se 
dodane vrednosti in jih le z dobro trženj-
sko strategijo lahko uspešno tržimo.

Priložnosti torej kar kličejo. S povezo-
vanjem vseh prej omenjenih deležnikov 
domačega okolja se v najboljšem smislu 
krepita pripadnost lokalni skupnosti in 
medsebojno povezovanje, kar prinese 
boljše rezultate in samozavestnejši prodor 
na tržišče.

 S povezovanjem v lokalnem okolju se 
v ustvarjalnem sodelovanju spet obrača-
mo od globalnega k vrednotam, danostim 
in priložnostim našega.

nemo z lesenimi izdelki vsaj samooskrbni. 
Na konkretnih primerih pokažemo, kaj vse 
lahko sami za svoje (za začetek) potrebe 
izdelamo doma. Priložnost, da se sklene 
krog domače surovine, šolskih lesarskih 
delavnic, oblikovalcev in domačih potreb, 
je res priložnost! Zakaj bi po mestu imeli 
neokusne plastične smetnjake namesto 
lesenih? Zakaj kovinske, od rje načete 
količke za omejevanje prometa namesto 
lesenih? Zakaj ne bi okrog zabojnikov za 
smeti postavili lesenih plotov, ki so mo-
derni, enostavni in prijazni? Zakaj ne bi 
namesto neokusnih cenenih, vendar ne 
poceni (!) neonskih napisov naše fasade 
oplemenitili z lesenimi? Nobeno prepri-
čevanje pa ne zaleže toliko kot dejanski 
primeri. Tako smo na delavnice povabili 
bodoče domače arhitekte in oblikoval-
ce z nalogo oblikovanja lesene urbane 
opreme. Izbrana rešitev se realizirala že 
vrsto let. Lokalni krog je sklenjen: su-
rovina, oblikovanje, izdelava, naročnik, 
uporabnik. Mladi tako spoznavajo realne 
možnosti za delo in spletajo mreže sode-
lovanja. S konkretnimi izdelki, ki dejansko 
zaživijo, pa vidijo smisel in vizijo svojega 
dela. Gotovo majhna velika zgodba.

Z že tradicionalnim natečajem Prastol 
k razmišljanju in oblikovanju lesenega 
stola prek spletnih platform pritegnemo 
oblikovalce iz vsega sveta. Letos kar 72 iz 
29 držav.

Nov izziv je bilo povabilo Muzeja za 
arhitekturo in oblikovanje k nalogi, da 

Les je več.
   Mateja Dekleva, arhitektka

Tako se je glasil slogan enega 
od Festivalov lesa, ki je letos že 
devetič potekal v Kočevju. O tem, 
da je les slovensko strateško 
bogastvo, ne čivkajo samo vrabci. 
Zasedajo pomembni forumi, 
ustanavljajo se akcijske skupine, 
pišejo strategije, modrujejo modre 
glave in obljubljajo politiki. 



Javna predstavitev ljudskih pevk v oblačilih, narejenih po 
podobi ribniških žena izpred sto let, je bila prvo soboto v 

septembru leta 2005. Tradicionalni trideseti Ribniški sejem 
suhe robe in lončarstva, praznik starodavne obrtne dejavnosti, 

je bil svečan trenutek, dopolnjen s prebuditvijo stoletne 
oblačilne kulture žena. Uradna prestavitev je sledila meseca 

oktobra v Muzeju Miklova hiša, s strokovno oceno 
prof. dr. Janeza Bogataja.

 Alenka Pakiž    Filip Pakiž

Za pripravo pevk na predstavitev 
je bila potrebna generalka, namenje-
na oblačenju in pričeskam. Z novimi 
oblačili prebujamo tudi sporočilo o 
podobi podeželank, ki so bile preprosto 
in skrbno urejene. Dolge lase, gladko 
počesane nazaj, so od malega spletale 
v kite. Žene so jih oblikovale v svitek, 
pripet z lasnimi iglami na temenu, prek 
pa polagale ruto. 

Uradna predstavitev ribniške 
oblačilne dediščine in po raziskavah 
poustvarjenih oblačil je bila v muzeju 
Miklova hiša v Ribnici v mesecu okto-
bru leta 2005 z namenom, da se z iz-
ročilom seznani širša javnost. Mož Filip 
je pripravil projekcijo starih družinskih 
fotografij in oblačilnih kosov, zbranih 
pri sogovornikih. Način življenja in 
oblačilno dediščino sem osvetlila ob pri-
kazanem slikovnem gradivu ženskih in 
moških oblačil. Številni podatki stare-
jših domačinov so sporočali o obrtnih 

in drugih dejavnostih, ki so omogočale 
zaslužek. V dolini ni bilo pomanjkanja, 
to se je odražalo tudi v oblačilih. Na-
vajala sem posamezne pripovedi, tudi 
pripoved Marije Lovšin (*1913): »Stara 
mati so se še pred drugo vojno vsak dan 
oblekl’ tako, da so zakril’ lase, vrat, 
roke in noge, kot je veljalo v njihovih 
mladih letih za spodobno. Pokrit’ so b’li 
z ruto cel dan, »iberjakco« tesno zape-
to čist do vratu, z rokavi čez zapestje, 
zraven pa še jaku dolgo kiklo. Za od 
spod so nosil’ nabran »capec« in dolge 
spodnjice. Vem, da so b’le s čipko na 
robu, prišle so čez kolena, sem vid’la, 
ko sva se zjutraj napravljale.«

Naslov predstavitve »Od štucke rute 
do firtaha« sva z možem Filipom izbrala 
zato, ker sta bila ruta in »firtah« v času, 

v katerega so z oblekami postavljene pe-
vke, nepogrešljiv del ženske oprave. Iz 
pripovedi Jožeta Zadnika spoznamo, kaj 
je lepa ruta nekdaj pomenila: »Židana 
ruta je b’la draga, malo k’tera si jo je 
lahko kupila. Ženska, ki jo je nosila, 
je pokazala svojo veljavo. Na Perovem 
so imeli Drobničevi pinterijo, pozimi 
so izdelaval’ škafe, pa jim je zmanjka-
lu lesa. V gozdu so razžagal’ hojo in jo 
razklal’. V visokem in mehkem snegu 
lajs niso mog’l spelat u vas. Dekle, k’ 
je pomagalu pr ‘hiš’, se je domenilu, 
da bo lajs znosilu na glav’. Lesene čoke 
je nalagalu na svitek na glav’ in gazi-
lu u visok’m snajgu pol kilometra do 
vasi, dokler ni bil lajs pr’ hiš’. Za težku 

Predstavitev 
oblačilne dediščine 

na Ribniškem 
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S strokovno frizersko pomočjo in dodatki 
umetnih kit in lasnih svitkov so se pevke s 
pričesko približale nekdanji podobi žena. 

K urejeni pričeski dodamo ruto, da bo 
prikazana »ta prava« nekdanja podoba 
vsakdanje oblečene Ribničanke.

Oblačilno izročilo podeželank so 
predstavile tudi Branka, Anica, Olga 
in Nada. Oblečene so v nova oblačila, 
oblikovana po stari modi. Pokrite z 
naglavnimi rutami v celoti obujajo 
oblačilno izročilo, kakor mi ga je zaupala 
Ivana Gorše (*1922) iz Kota: »Za dajlat je 
b'la dobra platnjena »čučka« ruta, k' smo 
jo zavezal zadej, drugač smo nosile spredej 
pod brado dvakrat zavezano.«

Oblačilno izročilo, zbrano po dolini, sem 
predstavila ob diapozitivih, ki jih je zbral 
in pripravil mož Filip.



da so oblačila nekaj posebnega, poust-
varjena z vso odgovornostjo, na osnovi 
poznavanja lokalne identitete. K temu 
je dodal, da so enkratno izročilo v slov-
enskem prostoru, primer, kako bi se 
morali takih poustvarjanj lotiti tudi po 
drugih slovenskih pokrajinah. Svo-
je vtise o novi oblačilni podobi pevk je 
zaključil z besedami: »To so ta prave 
manekenke, v Ribnico naj jih pridejo 
pogledat, ni jih treba iskati drugje!« 

Po stoletnem ribniškem izročilu 
oblikovana ženska oblačila so v živo 
predstavile ribniške pevke ob zaključku 
predstavitve, ko so se sprehodile mimo 
občinstva. S skrbno naravnano ruto, 
pokrito prek urejene pričeske, so bile 
vesele pohval, namenjenih njihovi novi 
zunanji podobi. Posebne pozornosti je 
bila deležna najstarejša med njimi, os-
emdesetletna Neža s Slemen. Rahlo je 
privzdignila krilo, pri čemer so se po-
kazali čipkast rob spodnjega krila, viso-
ki čevlji na vezalke in dolge bombažne 
rjavkaste nogavice. Z ozkim trakcem iz 
blaga je nogavice zavezala pod kolenom. 
Prisotnim je prikazala nekdanji način 
pritrjevanja nogavic in jim pojasnila: 
»Tko smo imajle učas’h!« 

Na nastopih v domačem okolju in 
širše ljudske pevke posredujejo mla-
jšemu rodu glasbeno in oblačilno izroči-
lo. Ohranjanje dediščine je za Ribnico 
pomembno. Mnogo prireditev, pred-
stavitev običajev in obrti lahko zaživi v 
novi podobi.

zasluženu plačilu je 
kupilo dragoceno ruto.«

Na predstavitvi sem ome-
nila zapis slovenske etnologinje, gospe 
Marije Makarovič: »V večjem delu 
slovenskega etničnega ozemlja je bila 
pod brado zavezana ruta praznično in 
tudi delovno opravljenih žena tako re-
koč nenapisano pravilo vsaj še pred prvo 
svetovno vojno. Predpasnik, ki se je 
uveljavil že v začetku 19. stoletja, je bil v 
navadi še po drugi svetovni vojni, dokler 
ga ni izpodrinila delovna haljica.« 

Prisotnost in ocena prof. dr. Janeza 
Bogataja je dala etnološkemu dogodku 
v Ribnici uraden poudarek. Spregovoril 
je o pomenu ohranjanja stare oblačilne 
kulture, ki temelji na zgodovinskem 
spominu in njegovem dokumentiranju, 
ki mu je treba spoštljivo slediti. Ome-
nil je, da je najino delo pozitiven vzor 
na področju ljubiteljskega zbiranja in 
poustvarjanja kulture oblačenja ter je 
povezano s stroko. Izrazil je mnenje, 
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. Izročilo ribniške tradicije je botrovalo 
nastanku nove podobe vsakdanjih in 
prazničnih oblačil, v katerih so se pevke 
prvič predstavile na jubilejnem tridesetem 
ribniškem sejmu. V teh oblekah se skriva 
mnogo tega, kar so dejansko živele 
njihove daljne prednice. Za posameznika 
je pomembno zavedanje o pripadnosti 
domačemu kraju in ljudem. 

Dekleta, v novih oblačilih po stari 
vsakdanji in praznični podobi 
podeželskih žena, so sprejela in ponosno
predstavila ribniško oblačilno izročilo, 
krasile so jih različne naglavne rute in 
podolgovate šerpe.

Govor prof. dr. Janeza Bogataja s 
spodbudnim in pozitivnim mnenjem o 
podobi pevk v novih kostumih.

Pevke so na prireditvah deležne posebne 
pozornosti v oblačilih, ki predstavlja 
ribniško dediščino.
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Župan Samo Pogorelc in predstav-
nica Hrovače Andreja Škrabec sta se 13. 
oktobra udeležila zaključne prireditve 
Natečaja Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna 2021 (MDLG), ki je potekala v 
hotelu Jama v Postojni pod častnim po-
kroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja.

  V vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti in gostoljubnosti, v katerem 
Turistična zveza Slovenije kot organiza-
tor posebno pozornost posveča zelene-
mu turizmu in trajnostnemu razvoju, so 
sodelovali številni slovenski kraji/mesta 
in drugi deležniki v turizmu. Hrovača je 
bila ena izmed treh nominiranih fina-
listov za žlahtni naslov in prejela prvo 
mesto v kategoriji najgostoljubnejše 
vaško jedro. Izredno ponosni smo, da 
v tej majhni vasici, v neposredni bliži-
ni Ribnice, tradicionalna arhitektura in 
staro vaško jedro še vedno dajeta vasi 
pristen šarm, gostoljubje vaščanov pa 
svojevrsten pečat.

Velika zahvala velja tako vaščanom, 
združenim v Vaško etnološko društvo 
Hrovača (VETD), kot tudi Škrabčevi do-
mačiji, ki z inovativno ponudbo privab-
lja številne goste z vsega sveta. Hvala in 
iskrene čestitke.

Občina Ribnica je v avgustu 2021 
pristopila k spremembam in dopolnitvam 
Zazidalnega načrta Hrastje (v nadaljeva-
nju: ZN Hrastje), saj želi aktivno pristopiti 
k zagotavljanju gradbenih parcel za or-
ganizirano stanovanjsko gradnjo in ko-
munalno opremljanje, česar pa ji veljavni 
ZN Hrastje ne omogoča, saj so gradbene 
parcele oblikovane na način, ki ne omo-
goča racionalne rabe prostora in vzdržnih 
stroškov komunalnega opremljanja. ZN 
Hrastje je bil sprejet z Odlokom o zazidal-
nem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11 (v 
nadaljevanju: Odlok) leta 1990, in sicer z 
namenom, da se zagotovijo zemljišča za 
gradnjo približno 300 novih stanovanj-
skih in poslovno-stanovanjskih objektov 
s spremljajočimi programi in vsebinami, 
predvidenimi za normalno funkcionira-
nje naselja. Zaradi lažje obdelave in na-
črtovane etapne izgradnje se je območje 
delilo na več manjših zaselkov (10 etap), 
povezanih v skupno naselje. V obdobju 
po sprejemu in uveljavitvi je bil ZN Hrastje 
v letih 1998, 2001 in 2008 spremenjen in 
dopolnjen. Spremembe in dopolnitve so 
se nanašale na etapnost izgradnje, obli-
kovanje gradbenih parcel in komunalno 
opremljanje. Drugih bistvenih sprememb 
v povezavi s prostorskim načrtovanjem na 
območju ZN ni bilo, saj je tudi ob uveljavi-
tvi Občinskega prostorskega načrta Obči-
ne Ribnica leta 2012 Odlok ostal v veljavi.

Interes za nakup gradbenih parcel in 
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš je 
v občini Ribnica zelo velik, saj so trenu-
tne možnosti širitve ostalih naselij mini-
malne oziroma je možna, v manjši meri, 
samo gradnja znotraj naselij kot dopol-
nilna gradnja. Obravnavano območje ZN 
Hrastje sicer predstavlja največjo površi-
no, namenjeno stanovanjski gradnji v ce-
lotni občini, vendar območje v veliki meri 
komunalno ni opremljeno in kot tako ne 
izpolnjuje pogojev za gradnjo stanovanj-
skih hiš. Občina je s I. fazo komunalnega 
opremljanja območja ZN Hrastje začela 
leta 1999, na njegovem skrajnem seve-
rozahodnem delu, v neposredni bližini 
naselja Dolenji Lazi, v etapi 9. V sklopu 
komunalnega opremljanja je bilo do leta 
2021 komunalno opremljeno območje za 

gradnjo 39 stanovanjskih objektov, povr-
šine približno 5,9 ha, kar predstavlja zgolj 
12 % celotnega območja ZN Hrastje. Na 
samo komunalno opremljanje so vplivali 
predvsem visoki stroški izgradnje gospo-
darske javne infrastrukture in posledično 
visok komunalni prispevek, ki so ga morali 
plačevati investitorji v postopku pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja. Manjši del 
gradbenih parcel, ki jih je občina komu-
nalno opremila, je še vedno nepozidanih, 
na kar pa Občina Ribnica nima vpliva, saj 
so v zasebni lasti in jih lastniki ne želijo 
prodati zainteresiranim investitorjem. 

Spremembe in dopolnitve ZN Hrastje 
se vodijo po postopku in v obsegu, ki je 
določen za Občinski podrobni prostorski 
načrt (v nadaljevanju: OPPN), ter zajemajo 
le del ZN Hrastje oziroma posamezne eta-
pe. ZN Hrastje se spreminja in dopolnjuje 
tako v besedilnem kot kartografskem delu.

Postopek sprememb in dopolni-
tev ZN Hrastje je trenutno v fazi iz-
delave izhodišč za pripravo OPPN. Z 
namenom seznanitve javnosti s pre-
dlaganimi prostorskimi ureditvami in 
pogoji umeščanja objektov v prostor 
bo 10. 11. 2021 ob 18. uri v Rokodelskem 
centru Ribnica potekala neformalna 
javna predstavitev variantnih rešitev 
posameznega dela naselja (etap) z 
urbanističnimi rešitvami in opre-
mljanjem z GJI (rešitve za pozidavo, 
ureditev prometnih površin in drugih 
odprtih površin ter za izgradnjo go-
spodarske javne infrastrukture).

Občina Ribnica zato vse zainte-
resirane vabi, da se udeležijo javne 
predstavitve, na kateri bodo lahko 
podali svoja stališča, predloge in vi-
denja ter s tem aktivno sodelovali že 
v začetni fazi priprave izvedbenega 
prostorskega akta. Javna predstavi-
tev bo potekala v skladu z veljavni-
mi ukrepi Vlade RS in NIJZ, zato vas 
naprošamo, da svojo udeležbo na 
javni predstavitvi sporočite do 10. 11. 
2021 do 10.00 ure na elektronski na-
slov lea.divjak-radivojevic@ribnica.
si ali telefonsko številko 01 837 20 24. 

Udeležba je dovoljena ob izpol-
njevanju pogoja PCT.

 zaposleni na Občini Ribnica

Poziv zainteresirani javnosti za 
sodelovanje v postopku sprememb 
in dopolnitev Zazidalnega načrta 
Hrastje

Hrovača je 
razglašena za 
najgostoljubnejše 
vaško jedro!
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1. oktober je za mednarodni dan 
starejših razglasila Generalna 
skupščina Združenih narodov 
leta 1990. Starostna meja, pri 
kateri naj bi se na splošno začela 
starost, ni določena. V Sloveniji 
običajno označujemo z besedo 
starejši osebe, stare 65 let in več.

Teden otroka je program Zveze 
prijateljev mladine Slovenije 
že od leta 1954. Besedna zveza 
»teden otroka« je zaščitena že 
od leta 2011 in se zapiše z veliko 
začetnico.

Vsako leto se izbere tema, na katero 
se pripravi poslanica. Poslanice so vse-
lej skupek stališč organizacije ZPMS do 
obravnavane tematike ter priporočil za 
boljše in učinkovitejše aktivnosti, pove-
zane z otroki in mladostniki. Programi 
društev in zvez so bili zmeraj izjemno bo-
gati in so namenjeni prvenstveno otro-
kom, polni prireditev, ustvarjalnih delav-
nic, predstav, sproščenih druženj otrok 
in odraslih, z veliko zabave ter možnostjo 
ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, 
slikanjem, športnimi igrami ali glasbeni-
mi koncerti.

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je bila osre-
dnja tema letošnjega Tedna otroka, ki se 
je začel v ponedeljek, 4. oktobra 2021. Kot 
protiutež posledicam epidemije covida-19 
je želja poudariti pomen igrivosti, sproš-
čenosti in druženja, zato smo se v Tednu 
otroka tokrat posvetili igri in igranju.

Ob tej priložnosti smo v Ribnici v so-
boto, 9. oktobra, na naši lokalni tržnici, 
ki se nahaja na parkirišču pred Miklovo 
hišo, od 10. ure dalje v duhu gesla te-
dna »Razigran uživaj dan!« organizirali 

Zreli stari ljudje so imeli – in še ved-
no imajo – v družbi posebno vlogo, vlogo 
modrecev. Težko bi človek res dozorel 
do prave življenjske modrosti, če si skozi 
leta ne bi nabral dovolj izkušenj. Zori le 
človek, ki si za to z veseljem prizadeva, 
ki ima kljub vsemu doživetemu še vedno 
zvrhan koš svojih želja in potreb. Če se 
torej želimo kakovostno starati, moramo 
imeti pozitivno stališče do starosti in si 
oblikovati dobro sožitje med starejšimi in 
mlajšimi generacijami, predvsem pa ak-
tivno in zdravo živeti vsak dan.

Občina Ribnica se je že pred dob-
rim letom odločila, da poskrbi za naše 
seniorje, zato je prav za njih organizirala 
brezplačno vodeno telovadbo, ki se odvija 
vsak torek in četrtek ob 8. uri zjutraj. Odziv 
seniork je izjemen, saj se jih v vsakem ter-
minu na telovadbi razgiba več kot dvajset.

Ob mednarodnem dnevu starejših pa 
jih je na telovadbi obiskal tudi župan Rib-
nice in jih ob tej priložnosti presenetil še 
z okusno kavo. 

dogajanje za vse generacije: družabne 
igre, interaktivne delavnice, peko šmor-
na in nastop čarodeja Sama Sebastiana! 
Čarodej Sam Sebastian je pripravil in-
teraktivno čarovniško predstavo za vso 
družino skozi potovanje po čarobnem 
domišljijskem svetu, polnem neverjetnih 
čarovnij in smešnih komičnih zapletov, ki 
premišljeno spodbuja otrokovo aktivno 
opazovanje in odzivanje, domišljijo, so-
delovanje, logično kognitivno razmišlja-
nje in javno nastopanje. Otroci so bili nad 
dogajanjem navdušeni in so že v priča-
kovanju naslednje predstave.

Mednarodnih 
dan starejših 

Teden otroka v Ribnici 2021
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Občina Ribnica bo po 44 letih izvedla popolno rekonstruk-
cijo že dotrajanega ribniškega bazena. Bazen poleg vrtčevskih 
otrok in šolarjev redno uporabljajo tudi številna društva in špor-
tni klubi, predvsem pa zelo uspešen Plavalni klub Ribnica, ki 
se s svojimi aktivnimi člani in doseženimi lovorikami postavlja 
ob bok najuspešnejšim plavalnim klubom v Sloveniji in Triatlon 
klubu Ribnica, klubu z dolgoletno tradicijo, ki ves čas stremi k 
nadaljnjemu razvoju kadetske in mladinske ekipe ter mlado-
stnike vzgaja v duhu športa, torej triatlona in duatlona.

Tako se bodo v celoti rekonstruirali bazenska školjka, ke-
ramika, bazenska tehnika, stavbno pohištvo, strop z novo izo-
lacijo, razsvetljava, ozvočenje in rekuperacija. Prav tako se bo 
rekonstruiral tudi celoten del stavbe športnega centra, torej 
slačilnice oziroma garderobe se bodo premaknile iz kleti v nad-
stropje tako, da bo omogočen dostop tudi za gibalno ovirane. 
Izvedla se bo tudi celostna energetska sanacija razsvetljave in 
stropa proti neogrevanemu podstrešju ter predela proti fasadi. 
S tem se bodo znižali visoki obratovalni stroški in zagotovili op-
timalni pogoji za uporabnike bazena.

Vrednost celotne investicije je ocenjena na 1.878.859,67 EUR 
brez DDV, od tega pa bo kar 1.500.000,00 EUR sofinanciranih 
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dela se 
bodo začela sredi meseca oktobra in zaključila predvidoma v 
poletnem času prihodnjega leta.

Podpisana je pogodba o rekonstrukciji in 
prenovi bazena v Športnem centru Ribnica
Župan Ribnice Samo Pogorelc je na začetku me-
seca oktobra v prostoru ribniškega bazena pod-
pisal Pogodbo o rekonstrukciji in prenovi bazena 
v Športnem centru Ribnica z izbranim izvajalcem, 
podjetjem CBE, d. o. o., iz Ljubljane.
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Hišo je družina Arkovih podarila Obči-
ni Ribnica z namenom, da jo napolni s 
kulturnimi vsebinami. Aprila leta 1991 
je bila ustanovljena kulturna ustanova 
Miklova hiša. Knjižnica Miklova hiša 
(galerija je v spodnjih prostorih svoja 
vrata odprla že pred tem) je tako po ne-
kajmesečnih pripravah – iz prostorov 
tedanjega Doma JLA se je preselila 12. 
julija 1991 – prvič sprejela obiskovalce. 
Čeprav je bilo na uradno odprtje treba 
počakati še nekaj mesecev, do februar-
ja 1992, se je tega dne za ribniško knji-
žnico začelo novo poglavje. 

Po tridesetih letih uspešnega de-
lovanja se knjižnica še vedno širi in 
upravičuje svoje poslanstvo, to je šir-
jenje kulture, bralne pismenosti, infor-
macij, prostora druženja in izmenjave 
mnenj. Vsak dan sproti si prizadeva-

mo, da te cilje uspešno udejanjamo, in 
sicer z izvajanjem rednega programa 
in projektov, ki zasledujejo tako klasič-
ne prijeme kot nenehno potrebo po 
posodobitvi. Na ta način oblikujemo 
sodobno knjižnico in tako namerava-
mo nadaljevati tudi v prihodnosti. 

V tem letu načrtujemo poleg do-
sedanjih projektov še dejavnosti in 
dogodke, ki bodo z aktualno in lo-
kalno domoznansko tematiko name-
njeni širši javnosti. Nadaljevali bomo 
s posodobitvijo knjižnice, v bližnji 
prihodnosti s postavitvijo notranjega 
knjigomata za samostojno izposojo in 
vračanje gradiva, kasneje še z vzpo-
stavitvijo sistema za izposojo in vra-
čanje gradiva izven delovnega časa 
knjižnice. Obletnico bomo počastili 
z razstavo in publikacijo o zgodovi-
ni knjižničarske dejavnosti v našem 
okolju ter s predstavitvijo Knjižnice 
Miklova hiša. S podporo in sodelo-
vanjem Občine Ribnica je v procesu 
nastajanja še kar nekaj projektov, med 
drugim za naše najmlajše obiskovalce. 
Razkrili jih bomo ob pravem času!

Ob 30-letnici 
Knjižnice 
Miklova hiša

 Nastja Hafnar, direktorica, 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica    Žiga Lovšin

V oktobru pred natanko 
tridesetimi leti je ribniška 
knjižnica svoja vrata odprla 
v prvem nadstropju ponosne 
meščanske hiše Miklovih sredi 
ribniškega trga.

Predmet meseca
 Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

Tokratni predmet meseca je čr-
no-bela fotografija rešetarke, ki stoji 
ob kamnitem koritu z vodo in namaka 
podno za obšiv. Fotografijo, ki je del se-
rije fotografij, je konec petdesetih let 20. 
stoletja posnel Lojze Čampa, Matičev iz 
Zapotoka. Bil je inženir elektrotehnike in 
kipar samouk, med letoma 1982 in 1984 
je sodeloval tudi na likovnih srečanjih 
Janka Trošta v Ribnici. Predmet nosi in-
ventarno številko 3037.
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V okviru evropskega tedna mobilnosti 
smo v soboto, 18. septembra, ob 18. uri v 
Miklovo dvorano na predstavitev knjige 
Transverzala povabili priznanega pisatelja 
in prevajalca Jakoba J. Kendo. Z njim se 
je o doživetjih, dogodivščinah in izkušnjah 
v Ameriki na 1200 kilometrov dolgi tran-
sverzali pogovarjala Zdenka Mihelič, nav-
dušena gornica in mednarodna planinska 
vodnica UIMLA. 

Naš drugi dogodek v sklopu evrop-
skega tedna mobilnosti je bil v sredo, 22. 
septembra, ko smo v Miklovo dvorano na 
predstavitev knjige Primož in bajk – ne-
verjetna dirka povabili pisatelja Primoža 
Suhodolčana. Knjiga je biografska zgodba 
o Primožu Rogliču, od njegovega prvega 
kolesa, njegove kariere smučarskih sko-
kov pa do pristanka na trdnih tleh, ko se je 
odločil postati vrhunski kolesar.

 Primož Suhodolčan je otroški in mla-
dinski pisatelj. Njegova dela so zelo pri-
ljubljena med otroki in mladostniki in so 
že več let v vrhu najbolj branih knjig. Na 
predstavitvi so se otroci zelo zabavali in se 
na koncu s pisateljem celo slikali!

Pestra jesen v knjižnici
    Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Dr. Aksinja Kermauner o 
disleksiji in skotopičnem 
sindromu

V četrtek, 7. oktobra 2021, smo splo-
šne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja v sodelovanju pripravile že če-
trti skupni spletni dogodek. Gostiteljica 
predavanja ob letošnjem mednarodnem 
dnevu disleksije je bila Knjižnica Brežice, 
gostujoča predavateljica pa dr. Aksinja 

Kermauner, katere strokovno podro-
čje je tiflopedagogika. Predavateljica je 
spregovorila o disleksiji in skotopičnem 
sindromu, to je sindromu Helen Irlen, s 
katerim se disleksija lahko zamenjuje ali 
sopojavlja. Vsakdan z omenjenim sin-
dromom je predstavila tudi ob vsebini 
svoje najnovejše slikanice V vrtincu črk, 
ki je izšla pri Založbi Morfem, predgovor 
zanjo pa je napisala sama Helen Irlen – 
utemeljiteljica skotopičnega sindroma in 
direktorica Irlen inštituta v ZDA. Preda-
vateljica je podala veliko uporabnih nas-
vetov za postopanje ob odkritju težav in 
nadaljnjo pomoč, predavanje pa strnila z 
besedami: »Bodimo empatični. Ne osre-
dotočimo se na motnjo, ampak na posa-
meznikove prednosti.« 

Predavanje je še vedno na voljo za 
ogled med dogodki na Facebook strani 
Knjižnice Miklova hiša.

Evropski dan neformalnih 
oskrbovalcev

6. oktobra bomo že drugič praznovali 
evropski dan neformalnih oskrbovalcev. 
Kar 80 % dolgotrajne oskrbe za starejše in 
kronične bolnike v Evropi nudijo družinski 
in drugi neformalni oskrbovalci, večinoma 
svojci, prijatelji ali sosedje. V vlogi oskr-
bovalca se znajde vsak deseti Slovenec. 
Za svoje delo niso plačani, a kljub temu 
bistveno prispevajo k zagotavljanju zdra-
vstvenih in socialnih storitev. Brez njihovih 
prizadevanj bi se sistem oskrbe sesul.

Izbruh pandemije covida-19 je težave 
neformalnih oskrbovalcev še zaostril. Ti-
soči prebivalcev Slovenije in milijoni po 
vsej Evropski uniji so v zadnjih mesecih 
postali neplačani oskrbovalci svojih bli-
žnjih, pomoči potrebnih.

V pomoč neformalnim oskrbovalcem 
so na Inštitutu Antona Trstenjaka pripravili 
sezname pomembnih informacij, literatu-
re in povezav, ki jih odslej nudimo tudi v 
Knjižnici Miklova hiša Ribnica.

Razigran uživaj dan!

Evropski teden 
mobilnosti v 
znamenju knjig

Teden otroka, ki smo ga obeležili na 
začetku oktobra, je letos potekal pod 
geslom Razigran uživaj dan! Za otroke 
in njihove starše smo pripravili pester 
nabor dejavnosti. V torek, 5. oktobra, je 
potekalo predavanje z naslovom Kako 
se naši možgani naučijo branja?, kjer 
nam je proces učenja branja predstavi-
la Ursula Lavrenčič, mama dislektične 
deklice in soavtorica aplikacije Kobi.

V četrtek, 7. oktobra, smo v knjižnici 
začeli izvajati Ure pravljic za otroke, sta-
rejše od štirih let. Prisluhnili smo pravlji-
ci in na temo bavbava še ustvarjali. Vse 
otroke lepo vabimo, da se nam na urah 
pravljic pridružijo tudi v novembru!

Teden otroka smo v sodelovanju z 
Rokodelskim centrom Ribnica zaklju-
čili v soboto, 9. oktobra, na parkirišču 
pred Miklovo hišo, kjer je otroke zaba-
val čarodej Sam Sebastian. Otroci so se 
nasmejali čarodeju, se poigrali z različ-
nimi igrami in se posladkali z odličnim 
šmornom.



Poletavci, torej otroci, stari med 7 in 12 
let, so poleti brali že sedmo leto zapored. 
Letos so se jim pridružili tudi mladi, ki so 
Poletavce že prerasli – Najpoletavci.

Vsak Poletavec je med 10. junijem in 
10. septembrom bral 30 dni 30 minut na 
dan, Najpoletavec pa je prebral tri debele 
knjige in napisal mnenje o njih. Letos je 
projekt dokončalo kar 164 otrok, kar je res 

lepo število. Vsem iskreno čestitamo!
Razumemo, da je marsikomu pol ure 

branja na dan veliko in da je mnogim 
bralcem zmanjkalo počitniških dni, da bi 
dokončali nalogo, ki so si jo zadali na za-
četku počitnic. Vse takšne mlade bralce 
želimo opogumiti in jim sporočiti, da ni 
nikoli prepozno in da naj znova poskusijo 
naslednje leto. K sodelovanju pa želimo 

pritegniti tudi tiste, ki se letos niso odlo-
čili za branje. Sodelovanje pri Poletavcih 
prinaša zgolj prednosti in nima nobenih 
slabosti. Vsak bralec tako pridobi dobro 
navado in odlično nagrado.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem 
donatorjem, ki so nam pomagali, da smo za 
sodelujoče pripravili lepe nagrade. Projekt 
se je zaključil s spletnim prenosom žreba-
nja, kjer je nadobudneže pred zasloni zaba-
val raper Rok Terkaj - Trkaj. Posnetek priredi-
tve je na voljo na knjižnični Facebook strani.

Po sedmih letih so se Poletavcem 
prvič pridružili še Najpoletavci
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partnerju, ki je omogočil, da je slikanica 
vizualno točno takšna, kot sem si jo že-
lela, to je v zlatotisku. Iskrena hvala vsem 
ostalim, med drugimi tudi knjižnici Miklo-
va hiša, in vsem, ki ste ali pa še boste na 
kakršen koli drug način podprli možnost, 
da bo zgodba »živela« naprej. Hvala tudi 
glasilu Rešeto za objavo in Rokodelskemu 
centru Ribnica, kjer lahko vsi, ki bi želeli 
slikanico imeti, le-to tudi kupite.

Naj bo slikanica Zlata ribica in velikan 
majhen prispevek k ohranjanju (ribniške) 
kulturne dediščine, del katere so vsekakor 
tudi bajke, kot je ta, o nastanku Ribnice. 

Morda pa bo slikanica tudi pobuda v 
prihodnje pri zasnovi in postavitvi pravljič-
no-doživljajske poti za otoke v naši prelepi 
Ribniški dolini. Marsikje v Sloveniji takšne 
poti že lahko obiščemo s svojimi otoki. 
Ribnica ima vse: zgodbo, naravo, kar ne-
kaj znamenitosti in iznajdljive, delovne lju-
di, ki bi s skupnimi močmi lahko pristopili 
k temu projektu.

Slovenija je bogata zakladnica bajk, 
legend in pripovedk. Tudi Ribniška dolina 
ima čudovito bajko o nastanku Ribnice, ki 
naj bo čim bolj vpletena v prepoznavnost 
našega kraja širom Slovenije, v prvi vrsti 
pa tudi med našimi najmlajšimi občani, 
med našimi otroki.

In tu se začne zgodba o nastanku sli-
kanice Zlata ribica in velikan, ki je v prvi 
vrsti posvečena vsem otrokom iz dežele 
»suhe robe«. Hkrati pa je posvečena tudi 
hčerki Tiji, pri kateri sem dobila prvi nav-
dih za njeno nastajanje … 

Ker sem po rodu Ribničanka (moj roj-
stni kraj je Goriča vas, sedaj pa sem že 
10 let preseljena v bližino Ljubljane), sem 
bajko o zlati ribici in velikanu svoji hčer-
ki Tiji povedala že neštetokrat. Ko sem 
ugotovila, da bajka ne obstaja v obliki sli-
kanice, s katero sem ji zgodbo želela še 
bolj približati, sem se odločila, da sama 
pripomorem k njenemu nastanku. Pišem 
in ustvarjam namreč za svojo dušo že od 
malih nog. Postavila sem si izziv, da napi-
šem že poznano zgodbo v obliki rim. Vsi, 
ki so kakor koli bolj osebno povezani z 
menoj, vedo, da je pisanje rim moja strast, 
in kar nekaj pesmi in verzov je bilo napi-
sanih in posvečenih v obliki akrostiha.

Da bi bila zgodba slikanice Zlata ribi-
ca in velikan tudi motivna in poučna, sem 
bajko navezala na ribniško tradicionalno 
obrt z dodatkom o pomenu lesa kot na-
ravne dobrine in varovanju narave. Upam, 
da bo slikanica na razpolago v čim več 
knjižnicah in knjigarnah po Sloveniji in bo 
tako prepoznavnost našega kraja še večja.

K temu, da so moje besede oživele na 
papirju, so pripomogle ilustracije Kristine 
Poljanšek, ki je brezpogojno žrtvovala 
svoj čas in energijo pri ustvarjanju ilustra-
cij. »Že kot majhna deklica sem doživljala 
zgodbe in pravljice skozi slike, pa naj bodo 
te že naslikane ali pa sem jih vizualizirala 
kar sama. Zdaj, ko sem priseljena v bliži-
no Ribnice, sem to simpatično in poučno 
bajko začutila, kot da že od nekdaj živim 
tukaj. Pisane barve in majhni detajli sko-
zi otroške oči odprejo nov svet. Hvaležna 
sem, da sem dobila priložnost, da sem del 
tega,« je dejala Kristina.

Določene trenutne situacije nas vse 
bolj silijo k individualizmu in razlikovanju 
in morda moramo ljudje ravno sedaj še 
toliko bolj stremeti k povezovanju in so-
delovanju. En posameznik zmore veliko, 
skupaj pa zmoremo še veliko, veliko več.

Ravno zato bi se ob tej priložnosti 
želela zahvaliti vsem, ki so podprli izdaje 
slikanic, in sicer Občini Ribnica in podje-
tju Inles. Velika zahvala velja tudi mojemu 

Zlata ribica in velikan
  Andreja Pogorelc
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palet
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lokalno. domače.  naše.
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DOSTAVA 
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Trgovina Jana, Kolodvorska cesta 16a, 1330 Kočevje, gsm: 070 700 804, e-mail: kuhinje@jjana.si www.jjana.si

do -55% 
znižanje 

Ob nakupu 
kuhinje, napa 
Sicabbo Prima 

black v vrednosti  
319,00€ le za 1€.

Akcija traja do 30.11.2021 oziroma do razprodaje zalog pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.000€. 

Prijavi se na 
brezplačen izris 

vaše kuhinje







• zunanje in notranje čiščenje vozila, poliranje
• globinsko čiščenje osebnih vozil in kamionov, 
• globinsko čiščenje tepihov in sedežnih garnitur, 
• ozon in dezinfekcija vozila,

AVTONEGA  

Delovni čas 
po 

dogovoru

Muris Seferović, Cesta na ugar 8.a, Ribnica 1310

uris M Seferović s.p. 



P+1, objekti za športne in 
rekreacijske dejav nosti (tri 
tenis igrišča, igrišče za od-
bojko na mivki, veliko parki-
rišče, primerno za postavitev 
in priključitev avtodomov), 
objekt za piknike z urejenimi 
sanitarija mi in moderno opre-
mljeni z gostinsko opremo, ob 
potoku, primerno tudi za raz-
lične dogodke. Vsa infrastruk-
tura. Zgradba je bila zgrajena 
leta 2014, objekti imajo prido-
bljeno gradbeno in uporabno 
dovoljenje. Možnost je tudi 
najeti celoten kompleks oz. 
po elementih. Prodajna cena 
je 1.100.000 EUR, plus DDV.

RIBNICA - center, Škrab-
čev trg
V najem oddamo poslovni 
prostor v izmeri 260 m², za 
mirno dejavnost v pritličju 
poslov no stanovanjske stav-
be. Stavba je bila zgrajena leta 
2009. Vsa infrastruktura, CK 
ogrevanje na olje, vseljivo ta-
koj. Cena najema je 1.100 EUR 
mesečno, plus DDV in stroški.

RIBNICA – VELIKE LAŠČE
s širšo okolico, za znanega 
kupca kupimo gozdove raz-
ličnih velikosti in kakovosti, 
takojšnje pošteno plačilo, 
samo resne ponudbe sprej-
memo na e-pošto: Bamba.
sp@siol.net, ali na tel. Števil-
ko: 041 643 004.

RIBNICA - Jurjevica
prodamo starejšo stanovanj-
sko 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 stav-
bo je 100 m², skupna velikost 
zemljišča je 1338 m², vsa in-
frastruktura, potrebna obnove, 
neobremenjena, vseljiva. Cena 
je 69.000 EUR, nova cena je 
65.000 EUR. EI v izdelavi.

RIBNICA - Nemška vas
Prodamo starejšo stanovanj-
sko pritlično hišico v izmeri 
170 m², parcela je velika 521 
m², na parceli stoji opremlje-
na stanovanjska hiša, ki je bila 
zgrajena pred letom 1967, fa-
sada in streha sta bili ob-
novljeni leta 1987, vsa infra-
struktura, 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, pri-
merno za turistično dejavnost, 
v idilični okolici, zgrajeno leta 
1989, vsa infrastruktura, CK na 
olje in trda goriva, takoj vselji-
vo, cena 88.000 EUR. EI - Stro-
kovno mnenie - Izkaz! 

KOČEVJE - Črni Potok, 
center 
Prodamo starejšo stanovanj-
sko hišo z večjim vrtom in 
gospodarskim poslopjem. 
Hiša je v izmeri 124 m² (spo-
meniško varstvo), gospodar-
ski 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 infra-
struktura. Cena je 43.000 
EUR, EI v izdelavi.

LOŠKI POTOK - Retje
Prodamo starejšo, opre-
mljeno stanovanjsko hišo 
in gospodarsko poslopje z 
vrtom, v izmeri 198 m², del 
hiše je tudi poslovni prostor-
trgovina, celotna parcela je 
velika 765 m² in predstavlja 
dvorišče. Hiša je bila zgraje-
na 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. 

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 infra-
struktura na oz. ob parceli. 
Pridobljena lokacijska infor-
macija 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 Prapre-
če, infrastruktura na oz. ob 
parceli, cena je 101.000 EUR, 
nova cena je 95.000 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 nepo-
sredni 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. Sku-
pna cena je 17.500 EUR.

GROSUPLJE - Višnja Gora
Prodamo posest v izmeri 
9331 m², na kateri so zgra-
jeni gostinski objekt 165 m² 

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

PRODAMO 
HIŠE:

PRODAMO 
GRADBENE PARCELE:

ODDAMO 
POSLOVNI PROSTORI:

PRODAMO 
POSLOVNI PROSTORI:

KUPIMO 
KMETIJSKE PARCELE:
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Že stoletja je glina prisotna v življenju prebivalcev južnega 
dela Ribniške doline. Vendar naši predniki o glini niso razmiš-
ljali kot o sredstvu za sproščanje. Zanje je bila material, ki jim je 
omogočal preživetje. Način oblikovanja so narekovale potrebe. 
V veliki večini je šlo za posodo, saj se je za kuhanje in pripravo 
hrane uporabljala predvsem lončena posoda. Večina lončarjev 
pa je svojim izdelkom dodala še konjička, »ki v riti piska«. Ta je 
postal zaščitni znak Lončarije. 

Žal našega lončarskega izročila doslej še nismo znali iz-
koristi tako, kot so to naredili na primer v Prekmurju. Zgleden 
primer je vas Filovci, ki je svojo lončarsko tradicijo razvila v do-
vršeno promocijo kraja.

Pri nas imamo trenutno štiri družine, ki še vztrajajo pri izde-
lovanju lončarskih izdelkov. Vsaka od njih je razvila svojstven 
slog in je posebna na svojem področju. Žal je malo verjeti, da 
se bo njihova tradicija nadaljevala na mladi rod. Le pri Bojčevih 
se je ljubezen do gline prenesla na hčer Jasmino, ki išče v svojih 
izdelkih nove oblikovne možnosti. Naši lončarji so poznani in 
cenjeni zunaj meja občine, celo države. Jaslice Ane Češarek 
so bile razstavljene na mnogih razstavah in dobile številna pri-
znanja. Največje priznanje ji je podelil papež Benedikt XVI. za 
oblikovanje evangelijskih dogodkov v jaslicah na Slovenskem. 
Jakob Nosan je s svojimi lončarskimi izdelki gostoval že v Itali-
ji, Nemčiji in Franciji, na Dunaju je imel celo razstavo. Njegovi 

izdelki so krasili novoletno jelko v Vatikanu. Ali niso to zgodbe, 
na katere bi morali biti ponosni in jih vplesti v promocijo kraja? 

Poleg lončarske tradicije imamo veliko lepih kotičkov v ne-
okrnjeni naravi, številne pohodne poti, razgledne točke, bogato 
mitološko izročilo (okamneli svatje, zmaj pri Sv. Marjeti). Vse to 
je treba povezati v zgodbo in jo ponuditi turistu. Pogosto je sli-
šati, da se v Lončariji nič ne premakne na področju turizma. 

Občina Ribnica ima v pripravi strategijo o razvoju turizma. 
Morda pa je prav zdaj priložnost, da nas prepozna kot turistični 
potencial in nas vključi v svoj načrt. Nekaj premikov je v zad-
njem času sicer že bilo narejenih, saj je enota Turizem pri Ro-
kodelskem centru Ribnica že naredila prve korake. Vendar pa 
je dela še veliko. Krajani smo željni in pripravljeni sodelovati, 
vendar brez pomoči Občine Ribnica ne moremo narediti veliko.  

Morda pa bi bila rešitev samostojni zavod za turizem. Ribni-
ca z okolico ima tradicijo, naravo, sposobne in delovne ljudi, kar 
je treba le še povezati. Enota za turizem, ki je bila ustanovljena v 
sklopu Rokodelskega centra Ribnica, je sicer napredek v smeri 
razvoja turizma. Je pa vprašanje, ali ni glede na obsežnost in 
pomembnost te dejavnosti to kar prevelik zalogaj za dve ose-
bi. Dela na tem področju je veliko, če hočemo Ribniško dolino 
enakovredno postaviti ob bok drugim, že uveljavljenim desti-
nacijam. Morda ne bi bilo narobe, če se malo zgledujemo po 
sosednji občini prek Jasnice, ki je v nekaj letih iz nič naredila 
veliko zgodbo. 

Ker si v Lončariji prizadevamo, da že mladi vzpostavijo po-
zitiven odnos do tradicije, smo v juliju in avgustu na dvorišču 
stare občine organizirali lončarske delavnice za otroke. Udeležba 
je dokazala, da je ljubezen do gline še vedno živa. Otroci so pod 
mentorstvom Jasmine Bojc izdelali čudovite izdelke, ki smo jih na 
začetku septembra tudi razstavili. Veselje je bilo gledati te male 
umetnike, kako zavzeto so po navodilih Jasmine gnetli in sestav-
ljali, prav videlo se je, da uživajo. Otrokom je treba dati možnost, 
da vsaj poskusijo. Kdo ve, morda pa bo kdo od teh malih nadobu-
dnežev nekoč ugotovil, da je oblikovanje gline prijetno opravilo, s 
katerim se da tudi zaslužiti, če si delaven in vztrajen. 

Ali Lončarija lahko 
postane turistična 
destinacija?

  Breda Lovšin

Glina prihaja iz narave, zato ob stiku z njo občutimo 
z naravo povezanost. Je odlično sredstvo za 
sproščanje in pomirjanje, zato jo marsikje v svetu 
s pridom uporabljajo kot terapevtsko orodje. Glina 
pa je lahko tudi medij za ustvarjalno izražanje. 

Razstava lončarskih izdelkov otrok

Mali ustvarjalci pri delu.
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Jesen je čas izletov in v našem društvu Sožitje smo se 
prepustili agenciji ITER in njeni vodički, da nas popelje po 
Beli krajini. Pot nas je najprej vodila v Novo mesto, kjer smo 
se sprehodili po starem mestnem jedru, si ogledali zname-
nitosti in posedeli ob kavi na prenovljenem trgu. Odpeljali 
smo se čez Gorjance do tako imenovane carine, kjer so nas 
za dobrodošlico postregli z belokranjsko pogačo in njihovim 
likerjem, ter nadaljevali pot do Črnomlja, kjer nas je priča-
kala lokalna vodička. Odšli smo v mestni muzej, kjer nam je 
opisala mesto, njegov nastanek in njegove znamenitosti. Pot 
nas je peljala naprej med polji cvetoče ajde in belimi brezami 
do izvira Lahinje v Jelševniku. To je edini kraj, kjer živi črni 
močeril, ki smo ga lahko opazovali s pomočjo tehnologije, 
kar je bilo zanimivo sploh za naše otroke. Poslovili smo se od 
lepe pokrajine in izlet zaključili s poznim kosilom. Polni lepih 
vtisov smo se vrnili domov.  

V četrtek, 19. 8. 2021, smo šli z VDC-jem v Pivko in Štanjel. 
Peljali smo se z dvema kombijema. Najprej smo se ustavili v 
Pivki. Ogledali smo si Muzej vojaške zgodovine. Najprej smo 
si ogledali zunanji del, kjer smo videli letala in vojaška vozila. 
Nato smo si ogledali še notranji del. Videli smo tanke, letala, 
vozila, tope, razna orožja. 

Ko smo si ogledali muzej v Pivki, smo se odpeljali v Šta-
njel. Tam smo si ogledali cerkev. Potem smo se sprehodili 
okoli parka, kjer smo videli ribnik in rože. Ustavili smo se še 
v gradu na kavi, nato pa smo se odpeljali na štiri kilometre 
oddaljeno kosilo. Na izletu smo se imeli lepo. 

Vikend seminar je potekal od petka, 11. 6., do nedelje, 13. 
6. 2021. Potem ko smo z avtobusom odrinili na pot, smo se 
najprej ustavili na Trojanah na krofu in kavi. Pot smo nada-
ljevali proti Zrečam. Ko smo prišli tja, smo šli do recepcije, 
da smo oddali osebne dokumente in dobili ključe za sobo 
in zapestnice za bazen. Ob 16. uri so imeli starši jogo, otro-
ci pa smo imeli delavnice. Ob 19. uri smo imeli večerjo, po 
večerji pa proste aktivnosti. Drugi dan so imeli starši po zaj-
trku ponovno predavanje. Pogovarjali so se o preoblikovanju 
stališč staršev do njihovih otrok z vidika splošnega odloča-
nja v odraslosti in starosti. Predaval je g. Marjan Lačen. Po 
kosilu smo se šli kopat, zvečer pa na sprehod okoli jezera, 
na sladoled itd. 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 
ge. Joži, ki se je kljub koronačasu potrudila izpeljati vikend 
seminar. Hvala tudi Andreji in Aleksandri.

Izlet v Belo krajino
  za društvo Katjina mama    arhiv društva

Vikend seminar v 
Zrečah z Društvom 
Sožitje Ribnica

  Tomaž Košir, član društva Sožitja Ribnica    arhiv društva

Izlet v Pivko in Štanjel
  Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica

Naslednja številka izide 
1. decembra 2021. GRADIVO ODDAJTE 

do 17. novembra 2021.

Trženje oglasnega prostora 041 536 889.



Nam, upokojencem, že dogo vre v 
žilah ribniška kri, saj imamo že veliko 
občanov, ki gredo pogumno proti stoti-
ci in so še vedno aktivni v okviru svojih 
fizičnih in umskih sposobnosti. To nas 
opogumlja in razveseljuje ter navdihuje 
z upanjem na velike možnosti za nas in 
zanamce. Vemo, da je to pogoj našega 
vzora za zanamce, s trdnim namenom, 
da bo zdrav slovenski rod še dolgo vla-
dal in živel tod naokoli. Sploh če nas 
boste spremljali, prevzemali, dojeli in 
utrjevali vsa bistvena življenjska sporo-
čila, ki se skrivajo v modrosti neštetih 
generacij in vam jih mi po svojih močeh 
in razumevanju prenašamo, kjer le zmo-
remo, doma v družini, v domih za osta-
rele in kjerkoli nam uspe. 

Žal pa virus covid-19 ne pojenja ter 
neprestano povzroča nelagodnost in 
pritajen strah pri večini ostarelih in tudi 
pri ostali populaciji. Zato smo si prav 
zaradi tega v vodstvu društva zadali 
za cilj »protistresni boj«. In kaj je naše 
najučinkovitejše orožje? Aktiviranje čim 
širše množice upokojenih, pa tudi dru-
gih generacij, pri skupnem sodelovanju. 
Nekaj rezultatov v prizadevanjih smo 
pripeli našemu sporočilu v nadaljeva-
nju. Prisrčno vabimo vse upokojence, 
ne glede na to, ali so naši člani ali ne, da 
se nam pridružijo in pomagajo uresničiti 
svojo in širšo uspešno zgodbo.

»Po srcu mladi« 
ribniški upokojenci

 Jožef Debelak, Društvo upokojencev Ribnica

Mi najsmo kar toku! Pa vi ste kaj drgač? Vzemite, 
kar je dobru, in zbulšajte, če je kaj slabu!

Eden ni nobeden – v slogi in 
aktivnosti sta moč in uspeh!

POZOR, 
POMEMBNO 
VABILO:

Da bi utrdili svoje sposobnosti in zna-
nja za današnji elektronsko zastavljen 
čas, ko brez mobilnega telefona ali 
računalnika ne moremo več normal-
no živeti, klicati svojih najbližjih in 
prijateljev, dobivati ali pošiljati pošte 
in čestitk ali sprejemati sporočil, vas 
vabimo na skupno izobraževanje, 
da pridobite bolšje sposobnosti 
rokovanja z mobilnimi telefoni ali 
računalniki (za kar se boste odločili). 

Prijave sprejema prijazna 
ga. Mija Kozina, tajnica društva, 
na mobilni številki 031 608 161. 
Lahko se tudi osebno oglasite v 
naši pisarni, kjer boste dobili vsa 
navodila. 

Izobraževanje je brezplačno.

Društvo upokojencev Trebnje je po-
vabilo naše društvo upokojencev ozi-
roma žensko ekipo na družabni turnir 
igranje petanke pri lovski koči v Velikem 
Gabru. 15. oktobra 2021 se nas je zbralo 
približno 13 ekip iz ožje in širše okolice 
Dolenjske. Ob tekmovanju in igranju te 
rekreacijsko zanimive igre smo s po-
močjo animatorjev spoznavali sloven-
ska pravila te priljubljene francoske igre. 
Turnir je potekal v zelo prijateljskem in 
sproščenem vzdušju. Končni cilj ni bil 
zmaga posamezne ekipe, temveč osva-
janje čim učinkovitejše tehnike igranja. 
Najpomembnejši pri tej igri pa so rekrei-
ranje, osvajanje čim večje koncentracije 
in pravilno usmerjanje krogle za uspešen 
met, spoznavanje, druženje in uživanje v 

 Jerica Korpič    arhiv društva Jerica Korpič    arhiv društva

tekmovanju. Kasneje so se nam pridruži-
li še pohodniki, ko so zaključili s svojim 
orientacijskim pohodom po okolici Veli-
kega Gabra. V tej kategoriji nismo imeli 
svojih predstavnikov. Kmalu se je razvi-
lo veselo vzdušje. Manjkalo ni smeha in 
dobre volje, stkali smo nove prijateljske 
vezi, tudi svoje želodčke smo napolnili z 
okusno obaro, dobro kapljico cvička, in 
ker je čas pečenega kostanja, tudi tega 
ni manjkalo. Hvala za zelo dobro organi-
ziran turnir, za topel in prijazen sprejem, 
za vse napotke v povezavi s petanko in 
predvsem za čudovit petek, ki smo ga 
preživeli skupaj na soncu, v lepi naravi in 
z veselimi ljudmi! 

Družabni turnir 
v Petanki

Letovanje v 
Izoli 2021

Konec septembra smo preživeli se-
dem čudovitih dni v hotelu Delfin v Izoli. 
Poletne vročine ni bilo več, voda v zuna-
njem bazenu in morje pa sta imela še 
vedno okoli 24 stopinj Celzija. Poskrbeli 
smo, da se je našim članom vsak dan 
dogajalo kaj zanimivega – sprehodi po 
okolici, izlet z ladjico od Izole, Kopra do 
Ankarana. Ogledali smo si čudovite kak-
tuse v arboretumu Seča ter si čez teden 
krajšali čas z družabnimi večeri ob glasbi 
in petju. Izvedli smo Ribniški večer in še 
kaj bi se našlo.

18. oktobra 2021 odhaja na oddih v 
Izolo še ena skupina naših upokojencev. 
Želimo jim veliko morskih užitkov, da si 
okrepijo zdravje in razvijejo odpornost, 
ki jo res potrebujemo v teh koronačasih.
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Dež ni ovira za dober izlet

Društvo upokojencev Ribnica je 17. 
septembra organiziralo zanimiv izlet z 
ladjico po Ljubljanici in ogled starega 
dela Ljubljane s poudarkom na Plečni-
kovih delih, ki sodijo v sam vrh svetov-
ne arhitekture, saj je sedem vpisanih na 
Unescov seznam kulturne dediščine.  

Vreme nas je neprijetno presenetilo, 
ker je po dolgem času deževalo s pres-
ledki skoraj ves dan, kar je za izsušeno 
zemljo in rastline res nekaj najboljšega, 
za »izletovanje« pa ne, vsaj tako si mis-
limo. Lahko rečem, da sem dobro pre-
mislila, kako se obleči in obuti, da mi bo 
udobno in bom lahko stopila tudi v lužo 
ter hodila po dežju z zaprtim dežnikom.

Ob 10.30 nas je popeljal zelo udoben 
modri vlak z našega »štaciona« v Ljublja-
no. Kar 30 nas je bilo, s tem da je ta dan 
zaključevala dopustovanje na morju še 

Drugi teden v mesecu septembru je 
13 naših članov odpotovalo na letovanje 
v prelepo Makarsko. Pot je bila res dolga, 
a se je izplačala, saj nas vedno znova pre-
senečata trda, kamnita podoba Velebita in 
vsa skopa, z nizkim grmičevjem prekrita 
pokrajina, ki kljub vsej navidezni nerodovit-
nosti vzbuja občutek spoštovanja. Verjetno 
jo zato zvesto stražijo betonski energetski 
velikani s svojimi velikimi večkrakimi roka-
mi, vetrnicami. Preživeli smo čudovit teden 

na soncu ter v toplem in kristalno čistem 
morju. Vsak večer smo si več ali manj vsi 
krajšali urice pred spanjem s pogovorom, 
smehom in dalmatinsko kapljico. Vsak dru-
gi dan je igral ansambel in v večini smo si 
pridno brusili pete. Manjša skupina članov 
si je ogledala Makarsko še z višine, saj so 
se odpeljali na razgledni stolp na goro Bi-
okovo in doživeli posebno adrenalinsko iz-
kušnjo, tako da se nekaterim še zdaj tresejo 
hlače. V obe smeri smo imeli na avtobusu 
dobro vodičko, ki nam je zelo izčrpno izda-
jala skrivnosti skope, vendar dejansko, turi-
stično gledano, bogate pokrajine.

pluli pod znanim Šuštarskim mostom, ob 
Trnovskem pristanu, do Špice in naprej do 
Črne vasi, kjer smo se obrnili, do zapor-
nic, pod Mesarskim, Zmajevim mostom in 
Tromostovjem spet prispeli na Dvorni trg, 
vmes pa opazovali okolico, naravo in nam 
bolj ali manj poznane dele Ljubljane.

V drugem delu smo se razdelili v dve 
skupini, da so udeleženci z omejitvami 
v gibanju imeli krajšo pot do postaje. 
Na vrsti so bile Plečnikova Ljubljana in 
druge znamenitosti, od ladjice do Tromo-
stovja, stolnice in drugih znamenitosti v 
tem predelu, pa seveda na domače Pleč-
nikove zvonike tudi nismo pozabili. Tudi 
na Luko Knaflja smo se spomnili, ko smo 
šli mimo Knafljevega prehoda, ter nav-
dušili še vodiča s podatki, da je bil kot 
duhovnik aktiven in še danes stoji na Du-
naju Knafljeva hiša, katere kurator je tudi 
Ribničan, ki je organiziral njeno prenovo, 
da Knafljeve štipendije niso več breme 
naše države, temveč jih financira sama 
hiša z najemninami, Republika Slovenija 
pa ima v lasti to veliko stavbo v 1. »be-
cirku« sredi Dunaja. Prešernov spomenik 
nas je seveda spomnil na Štekličkovo 
hišo, kjer se je šolal mladi Prešeren. 

Zame osebno je bil med drugim zelo 
zanimiv podatek o doprsnem kipu Primi-
čeve Julije, ki s hiše na Volfovi ulici gleda 
proti Prešernovemu spomeniku. Vemo, 
da ta ni na nekdanji Primičevi hiši, ki je 
za eno hišo po ulici navzgor, ampak na 
sosednji po ulici navzdol. Zanimivo pa je 
to, da obstaja pravi kip tudi na Primiče-
vi hiši, umaknjen od ulice, na stranskem 
delu hiše, viden na Volfovi ulici samo z 
ene točke, Julija pa s profila.

  Darinka Suljević    Vesna Košmrlj

 Jerica Korpič    arhiv društva

ena skupina upokojencev. Prav zanimivo 
je bilo opazovati pot železnice z okolico, 
ki nam je na nekaterih delih dobro zna-
na, na drugih pa skorajda ne. V Ljublja-
ni nas je pričakal vodič in prva točka je 
bila ladjica. Med nami so bili tudi nekoliko 
slabše mobilni posamezniki, zato je Mija, 
organizatorka tega dneva, hitro poklicala 
najcenejši taksi, ki jih je peljal od železni-
ške postaje do Kongresnega trga. Ostali 
smo se peš odpravili do Dvornega trga in 
ladjice z belo streho, se udobno namestili 
in že odpluli po Ljubljanici, vmes pa uži-
vali ob odličnem kosilu in nas dež zunaj 
sploh ni motil. Pa še prijetna glasba, tudi iz 
naše mladosti, pogovori in dobra volja so 
res dobro vplivali na naše počutje. Po ko-
silu pa se je vključil tudi vodič in popestril 
potovanje z zanimivimi podatki. Hitro smo 

Makarska 2021
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Mesto zbirališča in start pohoda sta 
bila na Smrekovcu ob ribniku Ribiške 
družine Ribnica – revir Sodražica. Zbira-
nje pohodnikov je potekalo od 8.30 do 
9.00. Na mestu zbiranja se je prijavilo 
več kot 50 pohodnikov. Ti so bili že pred 
pohodom postreženi s prigrizki in kavo, s 
sabo pa so lahko vzeli pitno vodo v plas-
tenkah. Po pozdravnem nagovoru ude-
ležencev pohoda s strani predsednika 
OZVVS Franceta Miheliča je pohodnike 
pozdravil tudi podžupan Občine Sodraži-
ca Andrej Pogorelc.

Ribnik Smrekovec je na kratko 
predstavil veteran Jože Arko, ki je tudi 
vodja ribiškega revirja Sodražica, Jože 
Drobnič pa je predstavil traso pohoda.

Nato smo se dobre volje odpravili 
na pot. Lepo nas je bilo videti. Spredaj 
vodja pohoda in trije prapori, nato ostali 
udeleženci. Ubrali smo primeren tempo 
pohoda in kmalu prispeli v vas Jelovec. 
V vasi je 12 hiš. Vodja je pohodnikom po-
kazal rojstno hišo predsednika OZVVS 
Franceta Miheliča, rojstno hišo rezbar-
ja samouka Draga Koširja starejšega in 
kapelico Križanega. Kapelico je opremil 
umetnik Košir s svojimi iz lesa izrezljani-
mi kipi. Vodja je dal vedeti, da je bil v tej 
vasi rojen še en umetnik – slikar Gregor 
Perušek, ki pa se je že mlad na začetku 
prejšnjega stoletja izselil čez lužo v ZDA, 
kjer je slikal predvsem pokrajino.

Naslednji postanek je bil v Sedlu, kjer 
se cesta prevesi v vas Globel. Udeležen-
cem je bila na ogled cerkvica Svete dru-
žine, ki je opremljena s kipi in oltarjem 
rezbarja, doma z Gore, slika Svete dru-

vzpon na Goro. To je bil najdaljši vzpon 
na pohodu, ki smo ga uspešno prema-
gali. Na koncu strmine je na samem robu 
planote v Janežih postavljena kapelica, 
posvečena Mariji Snežni. Kapelica je bila 
zgrajena na pobudo Magdalene Gornik, 
mistikinje, na mestu, kjer je doživela vi-
denje Matere božje. Sedaj je gorniška 
Lenčka, kot so jo imenovali, v postopku 
beatifikacije (razglasitev za blaženo). Z 
Magdaleno Gornik je povezan tudi križ, 
ki stoji na polju blizu vasi Janeži – njene-
ga rojstnega kraja.

Od kapelice smo šli po najkrajši poti 
do cerkve Marije Snežne, ki se naha-
ja na nadmorski višini 858 m. Žal je bil 
lep pogled na severno Slovenijo zaradi 
meglenega ozračja precej moten. V bli-
žini cerkve nas je pričakalo okrepčilo: 
sendviči, prigrizki, sadje, sladke dobrote, 
kava in pijača. Okrepčani z dobrotami 
smo lažje sledili besedam nekdanjega 
predsednika OZVVS Petra Levstka, ki živi 
v bližini cerkve. Predstavil nam jo Goro, 
ki jo sestavlja pet vasi: Janeži, Petrinci, 
Kržeti, Kračali in Betonovo. 

Vasi so bile v polpretekli zgodovini 
zaradi težkih pogojev življenja in od-
maknjenosti od večjih centrov deležne 
velikega izseljevanja; največ v Ameriko 
(v »najboljših« časih je bilo na Gori ok-
rog 250 prebivalcev). Svoje sta prispevali 
tudi prva in druga svetovna vojna, ki sta 
bili krivi za izgubo več kot 40 vaščanov, 
posledično pa še več. Na pokopališču 
smo videli spominsko ploščo z napisi 
vseh padlih vaščanov v obeh vojnah po 
vaseh po abecednem redu, ne glede na 
to, na kateri strani so padli. Ogledali smo 
si tudi grob Magdalene Gornik.

Sedanjo cerkev, zgrajena je bila v sre-
dnjem veku in je nasledila leta 1260 ome-
njeno kapelo, so granate v drugi svetovni 
vojni dvakrat zadele, a so zidovi zdržali, 
čeprav je bila po ukazu požgana. Gora 
kot ena najmanjših župnij pri nas, usta-
novljena leta 1909, je zdaj brez duhovne-
ga pastirja, za bogoslužje skrbi sodraška 
župnija oziroma župnik Franc Bizjak.

Sledil je povratek proti izhodišču po-
hoda, vendar po drugi poti, in sicer prek 

žine nad oltarjem pa je delo šolskih se-
ster iz Maribora. Poleg oltarja je na desni 
strani lurška votlina s kipom Lurške Ma-
tere božje in sv. Bernardke. Cerkev je bila 
zgrajena leta 1908, zgradili pa so jo va-
ščani Globeli. 

V bližini cerkve je vkopan 50 m3 velik 
zbiralnik vode, ki je namenjen uravna-
vanju porabe pitne vode iz sistema za 
zagotavljanje pitne vode SORIKO, ki ga 
upravlja Hydrovod iz Kočevja za občine 
Sodražica, Ribnica in Kočevje. 

Od vodovodnega sistema SORIKO je 
bila pohodnikom predstavljena še ena 
od treh vodarn, ki se nahaja blizu vasi 
Globel. Vodarno je pohodnikom obširno 
opisal in tudi pokazal direktor Hydrovoda 
Antun Gašparac. Opisal je tudi ves sis-
tem zagotavljanja pitne vode za občine 
Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica 
in Kostel. 

Pohodniki so mimo zelo starega lese-
nega križa prispeli do kapelice Brezma-
dežne Marije v Spodnji Globeli. Kapelico 
je dal zgraditi gospodar sosednje doma-
čije v zahvalo. Tu so pohodniki od vodje 
dobili še nekaj podatkov o vasi Globel. 
Vas se nahaja v kanjonu, po katerem teče 
potok Globelščica, ki se napaja iz kraške-
ga izvira v Zgornji Globeli in v bolj sušnih 
obdobjih delno ali v celoti ponikne konec 
vasi. V preteklosti so potok zaradi tega 
imenovali tudi Sušica. Ob potoku so bili 
nekdaj trije mlini in ena žaga, ljudje pa so 
se ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo in 
»suho robo«. V vasi je 35 hiš, stalno na-
seljenih pa 26 z okoli 90 prebivalci.

Takoj za kapelico v Globeli se začne 

Pohod veteranov vojne za 
Slovenijo OZVVS Ribnica

  Jože Drobnič    Milena Klun

Za organiziranje pohoda 
veteranov vojne za Slovenijo 
OZVVS Ribnica v letu 2021 
so prišli na vrsto veterani s 
področja občine Sodražica. 
Vreme je bilo idealno za pohod: 
sončno in toplo. 

Prapori na pohodu

28



zavohali golaž iz kotla. Golaž so skuha-
li člani ribiške družine in zagotovili tudi 
pijačo in kavo. Deležni pa smo bili tudi 
sladkih dobrot, ki so jih pripravile žene 
veteranov. Druženje pa je še kar trajalo. 

Udeleženci pohoda so izrazili za-
dovoljstvo z organizacijo in vzdušjem. 
Gostje iz drugih OZVVS so nas povabili, 
da se udeležimo tudi njihovih srečanj in 
pohodov.

Razšli smo se prijetno utrujeni.

za podrtje kapelice. Kip Lurške Matere 
božje je več kot 65 let čakal v župnijski 
cerkvi v Sodražici, ko se je skupina ljudi 
iz Ceste na Pesek odločila ponovno zgra-
diti kapelico v obliki in dimenzijah prvo-
tne kapelice ter vrnila kip na staro mesto.

V neposredni bližini kapelice živi pri-
znani ustvarjalec narodnozabavne glas-
be Franc Mihelič.

Proti 14. uri smo se ponovno znašli na 
izhodišču pohoda, kjer smo že na daljavo 

Vagovke po cesti Loški Potok – Sodraži-
ca do Ravnega vrha in nato v Sedlo.

Naslednji postanek je bil v zaselku 
Sodražice na Pesku pri kamnolomu, kjer 
se nahaja kapelica Lurške Matere božje, 
ki je bila zgrajena leta 1908 na pobudo 
Bartolovih iz Hoste. V kapelici sta bila 
votlina iz lehnjaka in kip Lurške Mate-
re božje, ki ga je izdelal Franc Bečaj iz 
Cerknice. Zaradi bližnjega kamnoloma 
in miniranj so leta 1956 »našli razlog« 

Evropsko srečanje oglarjev
 Marija Imperl in Branko Žunič   arhiv društva

Program je obsegal poleg seje skup-
ščine Evropske oglarske zveze tudi spo-
znavanje bogate kulturne in naravne 
dediščine dežele Spodnje Saške, na čelu 
z mestom Goslar, ki je umeščeno med 
Unescovo kulturno dediščino.

  Na ekskurzijo smo se podali zgodaj 
zjutraj v četrtek, 16. septembra. Po dol-
gi vožnji smo v večernih urah prispeli v 
Wolfshagen. Naslednja dva dneva smo 
se prepustili gostiteljem, ki so pripravili 
zanimiv program, se udeležili izletov in 
ogledov ter se družili z oglarskimi kolegi 
iz cele Evrope. Povratek je bil predviden 
19. septembra zjutraj, domov pa smo 
prispeli istega dne pozno zvečer.           

Bogat program, ki so ga pripravili go-
stitelji, se je začel že v četrtek zvečer v 
festivalni dvorani v Wolfshagnu z otvo-
ritveno slovesnostjo in pozdravom ude-
ležencev ter glasbenim programom. Že 
uvodoma je predsednik združenja oglar-
jev Evrope g. Karl Josef Tielke predstavil 
slovensko oglarsko ekipo s posebnim 
poudarkom na prižigu kope rekorderke, 
ki se ga je udeležil tudi sam s soprogo 
Tereso. Glavni poudarek srečanja je bila 
skupščina združenja, ki je bila naslednji 
dan zjutraj in na kateri so bili izvoljeni 

Nedaleč stran od oglarskega centra 
stoji najdaljši viseči most v Evropi, dolg 
483 m, ki se razteza čez dolino Rappbo-
de in je širok 1,2 m. Most, ki so ga poime-
novali Titan-RT, je namenjen le pešcem, 
ponujajo pa tudi skoke z mostu z elastič-
no vrvjo in zipline.

Udeleženci strokovne ekskurzije 
smo ob evalvaciji na povratku domov 
soglasno menili, da je bil obisk koristen, 
poučen in potreben za nadaljnji razvoj 
oglarjenja kot dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, za razvoj turizma na podeželju in 
za ohranjanje kulturne dediščine Evro-
pe. Povezovanje oglarjenju predanih in 
zavednih oglarjev iz 12 evropskih držav 
krepi evropski duh in identiteto. Oglarje-
nje v Sloveniji je primer dobre prakse, ki 
ga prepoznavajo tudi v drugih državah in 
ki dviguje ugled in prepoznavnost naše 
dežele. Tudi v Ribniški dolini je bilo oglar-
jenje živo še nedolgo nazaj. Navsezadnje 
smo kar nekaj let organizirali oglarjenje v 
Rakitnici, ki je žal zamrlo, toda smiselno 
bi bilo razmisliti o ponovni oživitvi do-
godka. Umeščanje oglarjenja v Unescov 
register nesnovne kulturne dediščine 
predstavlja izziv in priložnost, ki jo želi-
mo izkoristiti. Do leta 2025, ko bo Nova 
Gorica evropska prestolnica kulture, želi-
mo pripraviti in izdati knjigo o oglarjenju 
na Slovenskem ter organizirati sestanek 
predsedstva evropskega oglarskega 
združenja v Sloveniji.

Zadovoljni ob povratku se že veseli-
mo naslednjega srečanja.                
Oglarski pozdrav! NAJ SE KADI!

novi člani upravnega odbora združenja 
in člani predsedstva. Predsednik združe-
nja je že tretji mandat postal Karl Josef 
Tielke, v predsedstvo pa je bila izvoljena 
tudi predstavnica Društva oglarjev Slo-
venije Marija Imperl. Skupno srečanje 
evropskih oglarjev se odvije vsako drugo 
leto v drugem kraju Evrope. Skupščina je 
sprejela sklep, da bo naslednje srečanje 
septembra 2023 v Švici.      

Po končani seji skupščine smo sku-
paj obiskali Schaderbaude, prostor, kjer 
domači oglarji še vedno ohranjajo tradi-
cijo oglarjenja. S prijetnim programom je 
bila izbrana nova oglarska princesa; po 
maši, ki jo je daroval lokalni župnik, pa je 
sledilo skupno kosilo na prizorišču oglar-
jev domačinov.      

Popoldne smo izkoristili za ogled 
mesta Goslar, izredno zanimivega sta-
rega mesta, ki je uvrščeno na seznam 
Unescove kulturne dediščine. Znano je 
po srednjeveškem starem mestnem je-
dru in hišah iz lesa, znameniti sta cesar-
ska palača iz 11. stoletja in tržna cerkev 
sv. Kozme in Damjana z vitražnimi okni 
iz 13. stoletja.    

V soboto so bili na programu ekskur-
zije in ogledi. Obiskali smo Stembergha-
us v Hesselfelde, kjer je središče oglar-
jenja v pokrajini Harz. V njem še vedno 
skuhajo 500 ton oglja letno, razvili pa so 
tudi zanimiv turistični produkt. Na oglar-
skem prostoru lahko celo leto doživiš ku-
hanje oglja v vseh fazah, saj so istočasno 
na prostoru tri kope: ena se zlaga, druga 
kuha, iz tretje pa se že štora oglje. 

Dve leti sta minili od sprejetja 
Društva oglarjev Slovenije v 
Evropsko združenje in od takrat 
smo aktivno vpeti v delo in 
sodelovanje z evropskimi oglarji. 
Tako smo se letos predstavniki 
Društva oglarjev Slovenije 
udeležili 13. Evropskega srečanja 
oglarjev v Wolfshagnu, v deželi 
Harz v Nemčiji. 
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Gre za tekmovanje v reševanju v primeru prometne nes-
reče. Vsaka ekipa šteje šest članov, eno vodjo in pet gasilcev. 
Ekipa ima za rešitev svojega problema – scenarija na voljo 20 
minut. V tem času mora iz vozil rešiti dva ponesrečenca. Eno 
vozilo je vedno na kolesih in v njem je poškodovanec, ki ga 
mora ekipa izvleči iz vozila s pomočjo zajemalnih nosil. Seveda 
mora pri tem paziti na stanje poškodovane osebe, upoštevati 
njegove poškodbe in paziti na njegovo hrbtenico. Drugo vozilo 
je pa tisto vozilo, za katero ekipa do zadnjega trenutka ne ve, 
kakšno je to vozilo in v kakšnem položaju oziroma stanju je. 
Vozilo je lahko na kolesih, na boku, na strehi ali na kakšni drugi 
oviri. Žreb ob začetku tekmovanja določi vrsto scenarija. Ekipi 
pa se scenarij razkrije 2–3 minute pred nastopom. Na ta način 
se zagotovi vsaj približna enakopravnost vsaki ekipi in se stanje 
približa realnosti – v realnosti namreč nikoli ne vemo, kakšno 
je realno stanje na mestu prometne nesreče. Tudi v tem vozilu 
je ponesrečena oseba, ki pa je ukleščena. Ekipa mora vozilo 
najprej zavarovati pred premikanjem, saj le na tak način lahko 
varno dostopimo do ponesrečenca. Vozilo je žal tako poško-
dovano, da je treba narediti različne vstopne odprtine, pa tudi 
»razrezati« vozilo in pripraviti odprtine, skozi katere nato poško-
dovano osebo izvlečemo iz vozila. Vse to poteka pod budnim 
očesom kar sedem sodnikov. Dva sodnika sta reševalca oziro-
ma zdravnika NMP, ki bdita nad rokovanjem in oskrbovanjem 
poškodovane osebe. Ostali sodniki pa so poklicni gasilci, ki 
preverjajo način vodenja ekipe, delo vodje ter tudi varnostne 

in tehnične elemente med posegom. Sodniki ocenjujejo tudi 
obvladovanje različnega orodja in pravilen vrstni red tehničnih 
posegov, ki jih gasilci moramo narediti. Napačne odločitve vod-
je lahko vodijo v neuspeh celotne ekipe, in obratno. Napačno 
rokovanje gasilcev z orodjem lahko vodi do poškodb ali povzro-
čanja nevarnosti poškodovani osebi. Vse to se točkuje in na 
koncu zmaga ekipa, ki zbere največ točk.

Pravico do nastopa imajo samo gasilske enote, ki imajo 
koncesijo za posredovanje v prometnih nesrečah. Takih ga-
silskih enot je po Sloveniji 53. Ribničani smo v izjemno hudi 
konkurenci prostovoljnih in poklicnih enot letos zasedli izjemno 
tretje mesto. Zaostali smo le za ekipo iz Postojne, ki je končala 
na drugem mestu, in za poklicnimi gasilci Gasilske brigade Lju-
bljana, ki je letos zmagala že drugo leto zapored.

Letošnje tretje mesto ni novost, saj smo v preteklih letih 
že posegali po visokih mestih. Trikrat smo končali na tretjem 
mestu, leta 2016 pa smo končali na drugem, tik pred Gasilsko 
brigado Ljubljana. Seveda pa visoke uvrstitve niso samoumev-
ne. So namreč rezultat večletnega odrekanja in treniranja. Ga-
silci ogromno svojega časa namenimo vajam in usposabljanju, 
na katerih se urimo ne samo za tovrstno tekmovanje, ampak 
predvsem za realnost. Ko nam zapiska pozivnik, ni časa za vajo, 
takrat pogosto štejejo sekunde. Sodnikov v realnosti ni, naši 
sodniki so poškodovanci, ki jih rešujemo v prometnih nesrečah. 
Največje zahvale za naše delo in dokaz, da delamo prav, so rav-
no pisma in sporočila, ki jih prejmemo od udeleženih v prome-
tnih nesrečah. Ta sporočila zahvale so naša največja motivacija 
za naše poslanstvo. Vse to je dokaz, da delamo prav, da delamo 
dobro. Naše poslanstvo bomo vedno opravljali s ponosom, po-
gumom in predanostjo!

Seveda pa se moramo na koncu zahvaliti prav vsem, ki so 
nas na tej poti podpirali. Nič ni samoumevno. Posebna zahvala 
velja Avtoodpadu Zupanc, ki nam že vrsto let posoja svoja vozila, 
ki so namenjena uničenju. Seveda ne moremo mimo občanov, ki 
so nam v preteklem letu podarili svoja stara in odslužena vozila. 

Za konec pa še to: novo vozilo TRV-2d, ki si ga že vrsto let 
želimo, je že v sklepni fazi proizvodnje in v Ribnico prihaja pred-
vidoma konec letošnjega leta. Z novim vozilom bomo tako še 
učinkoviteje in predvsem varneje posredovali na čedalje zah-
tevnejših intervencijah. Hvala vsem, ki ste nam že ali pa še nam 
boste pomagali pri nakupu novega vozila.

Ribniški gasilci 
ponovno med 
najboljšimi v državi

  B. Mohar Radoš, predsednik PGD Ribnica    Arhiv PGD Ribnica

V soboto, 25. 9. 2021, je v sklopu sejma SOBRA 
v Gornji Radgoni potekalo že 11. tekmovanje v 
tehničnem reševanju. Gasilci PGD Ribnica smo 
na tovrstnem tekmovanju nastopili že sedmo 
leto zapored. 
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Na roke nam je šlo tudi vreme, po treh dneh padanja dežja 
je izza oblakov za kratek čas pokukalo tudi sonce. Pohoda se je 
na naše povabilo udeležila muzejska svetovalka Polona Rigler 
Grm, univerzitetna diplomirana geografinja, etnologinja, ki nam 
je hojo po hribovitih Slemenih popestrila s pripovedmi o življe-
nju in delu prednikov ter nas opozorila na stavbno dediščino, 
ki smo si jo ogledali ob poti. Z izhodišča Sv. Gregor smo na-
daljevali pohod čez Brinovščico do Črnca, kjer smo pod vasjo 
nadaljevali po gozdni poti do makadamske ceste, ki z Grebenja 
pelje do Črnega Potoka. Vmes smo zavili do starega mlina in 
izvira pitne vode, se podali skozi vas Grebenje do Okrepčeval-
nice Zgonček, kjer je sledil krajši postanek za druženje ob trojki. 
Na koncu pa smo morali premagati še nekaj dodatne višinske 
razlike do Sv. Gregorja. Na obrazih pohodnikov je bilo opaziti 
zadovoljstvo zaradi videnega in slišanega, tako da smo člani 
sklenili, da v prihodnje podobne pohode še pripravimo. Po na-
šem prepričanju je hoja najboljši in najlažji način za sklepanje 
znanstev, klepet in ustvarjanje prijetnega razpoloženja. 

Društvo je v letu 2021 v celoti realiziralo svoje načrtovane 
aktivnosti, ki so bile podane tudi v vlogi za pridobitev občin-
ske subvencije za pospeševanje razvoja turizma v višini 2.780 
EUR.  Zahvaljujemo se Občini Ribnica, da je prepoznala naše 
poslanstvo, to je promoviranje pohodništva in kolesarjenja na 
Ribniškem, seveda smo k subvenciji dodali še lastna sredstva, 
predvsem pa čas, ki smo ga namenili za društveno dejavnost. V 
preteklih letih smo se projektov, kot je označitev Ribniške kro-

žne poti, lotili z lastnimi sredstvi, pridobljenimi s strani donator-
jev, zato velja zahvala družbam VIBOR, BITIS in DAFIN.

Najpomembnejši realiziran projekt v letu 2021 je označitev 
Slemenske krožne kolesarske poti. Izvajalec Komunala Ribnica 
je postavil označevalne tablice na podlagi projektne dokumen-
tacije, ki jo je pripravil strokovni sodelavec Občine Ribnica g. 
Ladislav Mate, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Dodatno so 
se postavile še tri turistične table, ki predstavljajo kolesarsko 
traso, dodane pa so tudi fotografije slemenske pokrajine. Us-
pešno smo izpeljali prireditev Otvoritev Slemenske krožne poti, 
ki je potekala 12. 6. 2021, o prireditvi pa smo v glasilu Rešeto že 
poročali.

Do konca meseca maja smo vzpostavili svojo spletno stran 
www.hikr.si, kjer smo objavili nekaj pohodnih in kolesarskih 
izletov po naših ribniških in sosednjih krajih. Objavljena sta 
tako besedni kot slikovni opis. Menimo, da s tem prispevamo k 
promociji kolesarjenja in pohodništva na našem koncu. Še po-
sebno pozornost smo namenili Slemenom in financirali objavo 
oglasa v avstrijski reviji Alpen Adria 2021–2022. Celotno leto je 
aktiven tudi naš FB-profil, kjer objavljamo svoje dogodke ter 
tudi namige za kolesarjenje in pohodništvo v naših in sosednjih 
krajih.

Sledite nam še naprej na www.hikr.si ali FB-profilu Društvo 
hodim in kolesarim Ribnica. Upam, da najdemo skupni inte-
res in priložnost za druženje na prihodnjih pohodih, saj je  je-
sensko-zimski čas idealen za lažje pohodne ture.

Pohod po Slemenih
   Mirjam Trdan, predsednica društva

Društvo Hodim in kolesarim je svoj pester program 
izvedenih aktivnosti v letu 2021 dopolnilo s 
pohodom po Slemenih. Pohodniki smo se zbrali 
v soboto, 9. 10. 2021, ob 10. uri pred igriščem na 
Sv. Gregorju. Člani društva smo se resnično zelo 
razveselili množične udeležbe, tako iz domačih 
krajev kot tudi od drugod (približno 90). 
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Hrovača je bila pred dnevi razglašena 
za najgostoljubnejše vaško jedro 2021. Ob 
tej priložnosti čestitke vsem vaščanom 
Hrovače, ki skrbite, negujete in ohranjate 
tradicijo, kulturno in arhitekturno krajino 
svojih prednikov ter ji s tem omogočate 
prepoznavnost tudi širše. O tem, da je bilo 
vaško vedro od nekdaj pomemben kraj 
druženja, izmenjavanja novic, srečevanja 
od rojstva do zadnjega počitka, priča tudi 
spodnja fotografija iz časa pred drugo 
svetovno vojno. Na njej domači hrovaški 

V času, v katerem živimo, so potrebna 
stalna dokazovanja, ali smo ali nismo, ali 
je moje ali ni moje, dokazovanja s potrdili 
v pisni ali elektronski obliki, koda takšna 
ali drugačna itd. Že odkar svet stoji, je 
pač tako, da moraš svoje imetje ali stanje 
tako telesno kot duhovno dokazovati na 
različne načine. Tudi če si v času med voj-
no imel kolo, si moral zanj imeti potrdilo 
oziroma prometno knjižico. Eno takšnih je 
imel tudi Anton Andoljšek iz Ribnice 109, 
ki je za svoje moško kolo, tipa 68829, leta 
1943 plačal takratnih 25 dinarjev za letno 
takso, da se je lahko z njim brezskrbno vo-
zil po Ribnici. No, ravno brezskrbno ne, saj 
je bil to čas vonje. Sicer pa se tudi danes 
ni več varno voziti s kolesom po glavnem 
mestu. Kakorkoli že, če imate oldtajmerja, 
je takšno potrdilo skoraj nujno imeti.

Pred dnevi smo praznovali občinski 
praznik. 23. oktobra 1492 je namreč ce-
sar Friderik III. izdal patent za dovolje-
nje s trgovanjem izdelkov, ki jih izdelajo 
Ribničani. Pred letom 1994 pa smo ob-
činski praznik praznovali 26. marca, ko 
se je obeleževala bitka pri Jelenovem 
Žlebu, ki se šteje za največjo zmago 
partizanskih enot nad italijanskim oku-
patorjem med drugo svetovno vojno na 
območju Slovenije. V sklopu praznika 
so se tako danes in tudi takrat podelje-
vala občinska priznanja in odlikovanja. 
In eden takšnih spominov na takratne 
čase so bili spominski kovanci – zlat-
niki z občinskim grbom in datumom 
praznika. Danes imajo takšni kovanci 
trajno vrednost, saj nosijo zgodovinsko 
sporočilo in čuvajo tradicijo. Mogoče se 
tudi v vašem arhivu skriva takšen pri-
merek kot na sliki. 
Poskrbite, da 
najde primerno 
mesto.

fantje pod vaško lipo sredi vasi opravljajo 
»šranganje«, tako da ženin ne more od-
peljati neveste, ne da bi plačal odkupnino. 
Po pogajanjih, ki so bila pogosto zabelje-
na s pristnim domačim hrovaškim humor-
jem, je moral ženin seči v žep in plačati 
izpogajano vsoto. Seveda je bila konjska 
vprega, nekaj konj, takrat sodobni vozni 
park. Črno-beli spomini oživijo, če jih de-
lite z drugimi, zato pobrskajte po svojih 
albumih in skupaj z mlajšimi podoživljajte 
zgodbe iz svoje mladosti.

Vedno živo vaško jedro Hrovače
  Peter Lesar    osebni arhiv

Dragoceni 
spomin(k)i 
na praznik 
Občine Ribnica

  Peter Lesar    kovanec iz osebnega arhiva

Potrdila in izkazi so bili potrebni že od nekdaj
  Peter Lesar    potrdilo iz osebnega arhiva
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Sladkorna bolezen, diabetes mellitus, 
je skupina presnovnih bolezni. Po mnenju 
Svetovne zdravstvene organizacije spada 
med štiri nenalezljive kronične bolezni, 
ki zahtevajo največje ukrepanje v družbi. 
Njihov skupni imenovalec je, da so pove-
zane z načinom življenja. Govorimo lah-
ko že kar o svetovni epidemiji sladkorne 
bolezni, saj se predvideva, da bo število 
oseb s sladkorno boleznijo doseglo 300 
milijonov v naslednjih 25 letih.

V Sloveniji se sladkorna bolezen pojavlja 
pri 3–5 % vseh prebivalcev. Registriranih je 
približno 100.000 ljudi s sladkorno boleznijo, 
vsaj še enkrat toliko pa je neodkritih.

Nastane zaradi pomanjkanja delo-
vanja hormona inzulina ali zmanjšane 
občutljivosti organizma nanj. Inzulin je 
hormon, ki omogoča glukozi v krvi vstop v 
celice organizma in s tem omogoča ener-
getske procese v organizmu. Inzulin izde-
lujejo posebne celice v trebušni slinavki in 
ga sproščajo v krvni obtok.

Sladkorno bolezen opredeljuje zveča-
na vrednost glukoze v krvi. Zaradi sladkor-
ne bolezni glukoza ne more več vstopati 
v celice, zato se kopiči v krvi. Normalna 
vrednost glukoze v krvi na tešče je 6,0 
mmol/l ali manj. O sladkorni bolezni go-
vorimo, ko je vrednost glukoze v krvi na 
tešče stalno 7,0 mmol/l ali več oziroma po 
obroku 11,1 mmol/l ali več. 

Bolezen se kaže z značilnimi znaki, ki 
so posledica zvišanih vrednosti glukoze v 
krvi, in sicer pogosto mokrenje, tudi pono-
či, huda žeja, izguba telesne teže, motnja 
vida (zamegljenost), srbenje spolovila, ut-
rujenost, oslabelost, počasno celjenje ran.

Pomembno vlogo pri nastanku sladkor-
ne bolezni imajo dednost, debelost, telesni 
in duševni stres, staranje, nosečnost itd.

Dejavniki tveganja za nastanek slad-
korne bolezni so prekomerna telesna 
masa, premajhna telesna aktivnost, visok 
krvni tlak, sladkorna bolezen v družini, 
previsoka raven maščob v krvi. 

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 
se uporabljajo tablete, tako imenovani pe-
roralni antidiabetiki. Obstaja več različnih 
načinov delovanja učinkovin v tabletah. 
Pogosto se uporablja kombinacija zdravil z 
različnim načinom delovanja.

Cilji zdravljenja sladkorne bolezni so 
odprava znakov bolezni, preprečevanje 
zapletov in organskih okvar, podaljšanje 
življenjske dobe in izboljšanje kakovosti 
življenja. Z raziskavami je ugotovljeno, da 
dobro nadzorovana bolezen, urejena glu-
koza v krvi in urejen krvni tlak bistveno 
prispevajo k preprečitvi razvoja zapletov 
sladkorne bolezni. Nevarnost sladkorne 
bolezni je predvsem razvoj okvar na ledvi-
cah, očeh, žilah in živcih.

Tveganje za sladkorno bolezen je mo-
goče bistveno zmanjšati s pravilnim na-
činom življenja. Pomembne so zdrava in 
uravnotežena prehrana, normalna telesna 
teža in redna telesna aktivnost.

Farmacevti v lekarnah želimo kar naj-
več prispevati k preprečevanju razvoja 
bolezni in pravilnem zdravljenju že odkri-
te sladkorne bolezni. Lahko vam aktivno 
pomagamo pri zdravljenju in obvladova-
nju sladkorne bolezni, kar prinaša boljše 
rezultate zdravljenja, izboljša vašo kako-
vost življenja in zmanjša tveganje za ra-
zvoj zapletov. Kot najširše dostopni zdra-
vstveni strokovnjaki, s katerimi je oseba s 
sladkorno boleznijo pogosto v stiku, vas 
lahko naučimo pravilne samokontrole krv-
nega sladkorja, opozarjamo na dejavnike, 
ki vplivajo na vrednost meritev, svetujemo 
nakup primernega merilnika, spodbujamo 
k rednemu beleženju vrednosti krvnega 
sladkorja, pomagamo pri pravilni interpre-
taciji rezultatov in vas tako ali drugače mo-
tiviramo za zdrav način življenja. Zato brez 
zadržkov pridite v lekarno, kjer vam bomo 
pomagali razrešiti vaše dvome in dileme 
ter vam poskušali odgovoriti na vsa vpra-
šanja, ki se vam porajajo v zvezi s sladkor-
no boleznijo. 

Poznamo več vrst sladkorne 
bolezni, najpogostejši pa sta tip 
1 in tip 2.
• Sladkorna bolezen tipa 1

Zbolijo mladi ljudje, bolezen pa se po-
kaže zelo burno z izrazitimi težavami. 
Zdravljenje z inzulinom je potrebno takoj 
in je trajno. 

• Sladkorna bolezen tipa 2
Zbolijo predvsem starejši ljudje, zaradi 
načina življenja pa je vse pogostejša tudi 
pri mladih. Navadno se odkrije slučajno 
ali pri sistematskih pregledih. Ob odkritju 
so ljudje običajno brez težav ali pa ravno 
zaradi okvar na organih ugotovijo povi-
šano vrednost glukoze v krvi. Za potek 
je značilno stopnjevanje ravni glukoze v 
krvi. Sprva zdravila niso potrebna, pozne-
je pa se zdravi s tabletami, marsikdo pre-
ide na koncu na zdravljenje z inzulinom. 

• Sekundarna sladkorna bolezen
Je posledica drugih bolezni ali delovanja 
nekaterih zdravil (uničenje trebušne sli-
navke zaradi vnetja, tiazidnih diuretikov 
itd.). 

• Nosečnostna sladkorna bolezen
Pokaže se v nosečnosti in navadno izgi-
ne po dojenju. Večina teh žensk kasneje 
v življenju zboli za sladkorno boleznijo 
tipa 2.

Zdravljenje sladkorne bolezni je odvis-
no od tipa sladkorne bolezni. Pri sladkorni 
bolezni tipa 1 je nujno zdravljenje z inzuli-
nom. Ta inzulin se pridobiva z biosintezo s 
pomočjo genskega načrtovanja in je enak 
človeškemu inzulinu, zato mu rečemo tudi 
humani inzulin. Razlikuje se po moči, času 
delovanja in vrsti inzulina. Napolnjen je 
lahko v inzulinske injekcije ali vložke, ki se 
vložijo v kovinsko ali plastično injekcijsko 
pero. Vrsto, količino in število dnevnih od-
merkov predlaga zdravnik. Lahko se določi 
glede na trenutno vrednost glukoze v krvi, 
ki je odvisna od vrste in količine zaužite 
hrane, telesne dejavnosti in drugih dejav-
nikov, ki vplivajo na vrednost glukoze v krvi.

Sladkorna bolezen in 
farmacevtska skrb

  Alenka Adamič, mag. farm., Lekarna Ribnica 
- Lekarna podružnica Sodražica    Lekarna Ribnica

Viri: Prepoznavanje in zdravljenje sladkorne bolezni, LZS; 2014

Svetovni dan sladkorne bolezni obeležujemo vsakega 
14. novembra vse od leta 1991, ko ga je Svetovna 
zdravstvena organizacija uvrstila na seznam z namenom, 
da bi širšo javnost poučila o tedaj relativno neznanem 
področju. Zaradi visoke pojavnosti je obeleževanje in 
poučevanje o sladkorni bolezni izrednega pomena tudi danes.
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Šola v naravi – 
Ankaran 2021

   Alenka Tanko, pedagoška vodja ŠVN    Tadej Levstek

Že preden smo v šolo sprejeli učence, smo začeli s priprava-
mi na vsebinski in organizacijski del. Večkrat smo sestankovali in 
našo šolo v naravi res temeljito pripravili. 

Končno smo dočakali 13. september 2021, ko smo se z veli-
kimi kovčki in polni pričakovanj odpeljali proti Ankaranu. Učenci 
so bili vznemirjeni, veselili so se šole v naravi in skoraj nismo 
opazili solzic na njihovih ličkih.  

Po postanku med potjo, kjer smo pojedli malico, nas je pri-
čakal sončni Ankaran. Počakali smo na ključe, ki so nam odprli 
vrata do naših nekajdnevnih sobic. 

Vreme nam je bilo skoraj do konca tedna zelo naklonjeno, 
zato smo lahko realizirali vse zastavljene cilje: izpeljali smo tečaj 
plavanja, spoznavali primorski svet, se z dvema ladjicama odpe-
ljali v Piran, se trudili za lepe medsebojne odnose in upoštevali 
pravila, ki so veljala v Ankaranu. Dejavnosti so se ves čas preple-
tale in nam naredile dneve polne doživetij.

Tudi v letošnji šoli v naravi smo učitelji videli, kako dobro se 
znajo učenci držati dogovorov in pravil, kako znajo poskrbeti 
zase, za svoje prijatelje, za svoje stvari. Bili so odgovorni. Zasluži-
jo veliko pohvalo. 

Marsikdo je našel novega prijatelja, morda tudi prvo simpa-
tijo. Šola v naravi pa je tudi odlična priložnost, da učitelji otroke 
spoznamo v čisto drugačni luči kot pri pouku, kar nam je v po-
moč pri nadaljnjem delu. Vezi, ki jih spletemo z otroki, so trdnejše.

Za okoli 110 učencev (številka se je med tednom spreminjala) 
je ves čas skrbelo 11 spremljevalcev: razredničarke Andreja Ho-
čevar, Maruša Čop, Alenka Tanko, Jerneja Merhar in Nina Marolt, 
razrednik Grega Šumrada ter športni pedagogi Gregor Ilc – vodja 
učiteljev športa, Aleš Pugelj, Tadej Levstek, Samo Plevnik in Julija 
Valentič.

Učitelji športa so na koncu izvedli preizkus plavalnih spo-
sobnosti, kjer so učenci pokazali usvojeno znanje. Dosegli so 53 
bronastih, 45 srebrnih in kar 11 zlatih ANKARANČKOV. En učenec 
pa je dobil naziv ANKARANČEK PRIPRAVNIK. Za uspeh vsem 
čestitamo!

Kljub upoštevanju vseh ukrepov v povezavi s covidom-19 in 
»mehurčkanju« smo se imeli lepo. V petek smo se vrnili v Ribnico 
z bogatimi izkušnjami, pa tudi s kakšno skrivnostjo. Na obrazih 
vseh je sijalo veselje ob snidenju s svojimi najdražjimi. Učenci so 
se hitro razkropili vsak na svojo stran in domov odnesli spomine 
za vse življenje. 

Iskreno se zahvaljujemo podjetju INOTHERM, ki nas že veliko 
let oblači v enake majice in nam omogoči, da smo v Piranu vidni 
že na daleč, in LEKARNI RIBNICA, ki nas je založila s kar nekaj 
zdravili, kremami in drugim sanitetnim materialom.                                                                      

Za uspešno izpeljano šolo v naravi velja zahvala vsem učen-
cem, ki so se držali skupnih dogovorov, učiteljem spremljevalcem, 
ki smo zavzeto sodelovali pri izpeljavi učnega programa, staršem, 
ki so vzeli resno naše nasvete pred odhodom, in vodstvu šole za 
pomoč pri  organizaciji šole v naravi. 

Hvala in srečno!

Med letošnjim poletjem smo učiteljice in učitelji 
bodočih 5. razredov in bodoči petošolci večkrat 
pomislili, ali nam bo letošnja šola v naravi, 
predvidena v Ankaranu, uspela. Nismo vedeli, kakšni 
ukrepi bodo zaradi koronačasa veljali naslednji dan, 
kaj šele v septembru. MIZŠ je dovolilo organizacijo 
šole v naravi, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ.

5. A

5. B

5. C

5. D

5. E

4. F, 5. F
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Triatlon (1,9 km – 90 km – 21 km) in 
sam Kotor sta se kot v opravičilo za lan-
sko leto kopala v soncu in bila še vedno v 
pravem poletnem vzdušju, ki ga prinaša-
jo polne plaže in naključni turisti. 

Vzdušje in črnogorska atmosfera, ki 
le »delno« priznava trenutno epidemio-
loško situacijo in se na vsakem koraku 
dela, da se tega s svojimi prebivalci ne 
bo šla zares, sploh pa ne s turisti in nji-
hovimi evri, sta kot balzam za vse obisko-
valce, ki se sicer v vsakdanjem življenju 

ukvarjajo z vsemi mogočimi omejitvami. 
Tekme pod okriljem domačina Igor-

ja Majerja in njegove ekipe se je letos 
uspelo udeležiti le 117 triatloncem, kar 
predstavlja precejšnjo razliko od zadnjih 
450 iz leta 2019, a prireditev in pogostitev 
udeležencev nista bili nič slabši kot leta 
poprej. Vsem so dali jasno vedeti, da so 
dobrodošli v njihovi deželi in da si jih že-
lijo spet nazaj.

Distanco 1,9 km – 90 km – 21 km sta 

Novo mesto Simon Iskra. Med dekleti je 
pričakovano v cilj prva pritekla članica 
Triatlon kluba Inles Riko Ribnica Moni-
ka Bartol, za katero je bil to tudi dober 
trening za državno prvenstvo v duatlonu 
prihodnjo nedeljo v Komendi, kjer je prav 
tako zmagala. Tako kot sprint, je zmaga 
med dekleti ostala doma tudi v super 
sprintu (2 km – 8 km – 1 km), ki ga je do-
bila Urša Kromar, Domen Bratun iz TK 
Ljubljana pa je bil najhitrejši med fanti.

Medalje po kategorijah so doma 

Tekmovanje so zaradi obnovitvenih 
gradbenih del v gradu tokrat postavili tik 
obenj, v sosednji park pred Francoski most, 
in tudi to se je izkazalo za dobro odločitev, 
saj so menjave tek – kolo tudi tu potekale 
tekoče in varno. Duatlona se je udeležilo 
120 tekmovalcev v vseh starostnih skupi-
nah, v cici, super sprint in sprint duatlonu.

Sprint (5 km – 23 km – 2,5 km) je 
dobil Ljubljančan Jakob Medved (TK 
Ljubljana), drugi in tretji sta bila njegov 
klubski kolega Tjaž Dolgan in član TK 

obdržali še naslednji ribniški triatlonci:
• 2. mesto: BOR KRIŽAN 

– CICI DUATLON 1
• 3. mesto: ELA KRIŽAN 

– CICI DUATLON 2
• 2. mesto: TINKARA PRELESNIK 

– STAREJŠE DEKLICE 
• 2. mesto: MATIC ŽAGAR – KADETI
• 3. mesto: JURIJ ŽAGAR – KADETI
• 3. mesto: MAKS ŠKUFCA – ČLANI 1
• 2. mesto: BOJAN CEBIN – ČLANI 2
• 2. mesto: DEJAN MIHELIČ – VETERANI 1

Damijan in Miha premagala v 4:33:54 
(Damijan) in v 4:34:28 (Miha), kar je ob 
koncu pomenilo zmago za Damijana v 
kategoriji 45–49 let (11. mesto absolu-
tno) in tretje mesto za Miho v kategoriji 
40–44 let (13. mesto absolutno). 

Absolutna zmagovalca med sicer 
le kategoriziranimi triatlonci sta posta-
la 30-letni Hrvat Jadran Domančić (TK 
Samobor) in med ženskami prav toliko 
stara Turkinja Ozge Tuzun (341 Triathlon).

Duatlon 
Ribnica 2021

   B. K.

Oceanlava 
Montenegro 
2021 

   B. K.

Jesenska izvedba duatlona v Ribnici (2. 10. 2021) se je 
letos v nasprotju z lanskim oktobrom izkazala za pravo 
odločitev, saj se je imel organizator Triatlon klub Inles Riko 
Ribnica skozi leto čas dobro pripraviti na dogodek, poleg 
tega pa je Ribnico na to že jesensko soboto spremljalo še 
prekrasno vreme. 

Zadnji konec tedna v 
letošnjem septembru je dvema 
Ribničanoma – dolgoprogašema – 
Damijanu Kromarju in Mihi Škulju 
po lanski odpovedi polovične 
distance v Kotorju v Črni gori 
prinesel dve odlični uvrstitvi. 
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  Daniel Vincek

Narodni parki so zavarovana ob-
močja narave, ki si zaradi izjemnosti 
in neprecenljivosti zaslužijo največjo 
možno skrb. TNP je edini narodni park 
v Sloveniji in sodi med najstarejše par-
ke v Evropi. Obletnici upravljavec parka, 
Javni zavod TNP, obeležuje s sloganom 
Triglavski narodni park – za naravo in lju-
di, ki nosi sporočilo, kako pomembno je 
zagotavljanje ravnovesja med varstvom 
narave in interesi človeka.

Pri razvoju in nastanku edinega na-
rodnega parka v Sloveniji je več mejni-
kov. Kot prvi je predlog naravoslovca in 
seizmologa dr. Albina Belarja, ko je leta 
1908, še pred ustanovitvijo prvih naro-
dnih parkov v Evropi, predlagal nara-
vovarstveni park nad Komarčo, vendar 
njegov predlog ni bil uresničen. Leta 
1920 je Odsek za varstvo prirode in pri-
rodnih spomenikov Muzejskega društva 
v Ljubljani takratni pokrajinski vladi za 
Slovenijo v Kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev predstavil Spomenico s 
konkretnimi zahtevami, med katerimi je 
bila tudi razglasitev varstvenih parkov. To 
se je uresničilo leta 1924, ko je bil z za-
kupno pogodbo za dvajset let razglašen 
Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih 
jezer v velikosti 1400 ha. 

Leta 1926 je bilo prvič uporabljeno ime 
TNP v zapisu profesorja Frana Jesenka v 
dnevniku Jutro. Po vojni je zaradi izteka 
pogodbe Alpski varstveni park prenehal 
obstajati, leta 1961 pa je Ljudska skupšči-
na Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi 
Doline Triglavskih jezer za narodni park v 
velikost 2000 ha pod imenom TNP. V nas-
lednjih letih so sledili analize in predlogi 
za širitev parka in 28. maja 1981 se je s pr-
vim zakonom o TNP zavarovano območje 
razširilo na skoraj celotne Julijske Alpe v 
obsegu 83.807 ha. Zakon je bil rezultat 
dolgoletnih prizadevanj, da bi TNP obse-
gal širše območje Julijskih Alp, in je veljal 
vse do sprejetja novega zakona leta 2010, 
s katerim se je površina parka povečala z 
vključitvijo naselja Kneške Ravne nad Ba-
ško grapo na Tolminskem. 

Savo in Sočo zarisujejo hidrološko mejo 
med Jadranskim in Črnim morjem. 

Za TNP so značilni gozdarstvo, kme-
tijstvo s planinskim pašništvom, obrtne 
dejavnosti, planinstvo in turizem. Na ob-
močju parka je registriranih 43 naravnih 
spomenikov, 330 naravnih vrednot, 365 
enot kulturne dediščine in 3 spomeniki 
državnega pomena. Skupna površina 
parka je 83.982 ha, kar je štiri odstotke 
površine Slovenije, razdeljena pa je na tri 
varstvena območja: prvo (31.488 ha) in 
drugo območje (32.412 ha), ki tvorita tako 
imenovano osrednje območje, ter tretje 
ali robno varstveno območje (20.082 
ha). Na območju parka je 8 občin (Bo-
vec, Bohinj, Kranjska Gora, Bled, Tolmin, 
Kobarid, Gorje, Jesenice), v katerih je 34 
naselij (22 v celoti) z 2337 prebivalci.

Pazite nase in na naravo. Prav vsak 
izmed nas nosi odgovornost, da naravo 
varujemo, spoštujemo in ohranjamo. Že-
lim vam čim več lepih pohodov. Pred od-
hodom v hribe preverite odprtost planin-
skih koč (na spletni strani https://www.
pzs.si/koce.php), vremenske in snežne 
razmere, stanje poti, s seboj imejte tudi 
vso potrebno opremo. In seveda srečno, 
varen korak na vseh vaših poteh ter ... 
'mejte se radi!

TNP je bil ustanovljen z namenom 
ohranitve izjemnih naravnih in kulturnih 
vrednot, varovanja rastlinskega in žival-
skega sveta, ekosistemov, značilnosti 
nežive narave ter krajine, značilne za ob-
močje narodnega parka, pa tudi za spod-
bujanje trajnostnega razvoja ter omogo-
čanje obiskovanja parka za doživljanja 
narave, kulturnega izročila in duhovnih 
vrednot alpskega prostora.

Najvišja točka je Triglav (2864 m), 
po katerem je park dobil ime in je tudi 
najvišji slovenski vrh, najnižja točka pa 
je v Tolminskih koritih (180 m). Za TNP 
sta značilna mlado nagubano gorstvo 
Vzhodnih Julijskih Alp in reliefna raz-
gibanost s priostrenimi vrhovi, strmimi 
stenami in globoko vrezanimi ledeniško 
preoblikovanimi dolinami. Dve tretjini 
površine pokriva gozd, in sicer na južni 
strani prevladuje bukev, na severni pa 
smreka in macesen. Podzemne vode, 
kraški izviri, vodotoki in ledeniška jezera 
so bogastvo TNP. Gorski grebeni med 

Triglavski narodni park praznuje
   Zdenka Mihelič

Letos obeležujemo dva pomembna mejnika edinega narodnega 
parka v Sloveniji: šestdeset let razglasitve Doline Triglavskih jezer 
za narodni park in ob tem prve uporabe imena 'Triglavski narodni 
park' (TNP) ter štirideset let prvega zakona o TNP in prav toliko let 
od ustanovitve parka, kot ga poznamo danes.
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Rebalans občinskega 
proračuna za leto 2021

 Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora

Zanimivo je bilo na občinskem svetu 
slišati, da je razlog za rebalans proračuna 
predvsem pridobljen nepričakovano visok 
znesek sofinanciranja države za obnovo 
bazena, saj bo občina namesto pričako-
vanih 500.000 EUR pridobila 1.500.000 
EUR. Kar 1 milijon EUR več. Že pred prijavo 
na razpis se je name obrnil župan Samo 
Pogorelc in me zaprosil za pomoč. Ko se 
je poleti (med dopustom) pri meni v Rib-
nici oglasil pristojni državni funkcionar, se 
nama je čez čas na kavi pridružil tudi žu-
pan, ki ga je zanimalo, ali bo in koliko bo 
odobrenih sredstev za bazen. Omenjeni 
gospod je županu dal zanimiv odgovor, na-
mreč da ima Ribnica srečo, ker ima takega 
poslanca. Sam sem dodal: »Župan, pripra-
vite se, da vas ne bo kap, ko boste dobili 
odločitev!« 

Naj ob tem zapišem, da se je po 20-le-
tnem zaprtju bazena ponovno oživilo nje-
govo obratovanje v času mojega prvega 
županskega mandata (1995–1998), prav 
tako ob izdatni finančni podpori ministrstva 
za izobraževanje. Še posebej pa sem pono-
sen, da sta po zagonu bazena nastala dva 
izredno uspešna kluba, plavalni in triatlon, 
ki sta ponesla ime Ribnice kot uspešnega 
športnega kraja po Sloveniji in svetu.  

A iz rebalansa je razvidno, da so pro-
blemi proračuna predvsem na strani (ne)
izvajanja investicij. Da se načrtovani pro-
jekti, celo udarni projekti predvolilnega 

bomo obiskali Kras, Brda, Prekmurje, Belo 
krajino itd. Iz drugih okolij izlete načrtujejo 
podobno in temu se moramo prilagoditi.

 Žal v načrtu razvojnih programov ni 
niti 1 EUR za dializo ali negovalno ustanovo, 
kar pomeni, da ta projekta župana ne zani-
mata. Županova izjava, da če bo dializa za 
to območje v Kočevju, bo to tudi dobro za 
Ribničane, pove vse. A za dializo v Kočevju 
veljajo popolnoma enaki »tehnični« pogoji, 
kot če bi bila v Ribnici. Je pa jasno, da če bo 
dializa v tem območju zgrajena, bo samo 
ena. Enako velja za negovalno ustanovo. 
Oba projekta imata regijski značaj, pome-
nita status občine in prinašata kakovostna 
delovna mesta. Župan je parcelo starega 
vrtca, na kateri bi bili locirani omenjeni in-
vesticiji, namenil prodaji. Na njej naj bi bila 
varovana stanovanja, ki se jih lahko postavi 
kjerkoli v Ribnici. Zdi se, da je preprodaja 
najboljših občinskih zemljišč prednostna 
naloga občine. Le komu bo to koristilo?

Prav tako ni nikjer v proračunu pred-
videno dokončanje Rokodelskega centra. 
Tudi moja pobuda, da bi ponovno oživili 
idejo, da bi »rokodelc« postal Slovenski 
center domače in umetnostne obrti, je na-
letela na gluha ušesa. Je pa nasploh veliko 
pompa ob raznih cenenih, »aktivističnih« 
akcijah, ki po navadi precej stanejo. 

Menim, da konceptualno (strateško) 
zaostajamo za sosednjimi občinami, da se 
po nepotrebnem izločamo iz bitke za večje 
in regijsko pomembne projekte in da se to 
poskuša pokriti z drobnjakarskimi, razprše-
nimi projekti z obilico čustvenega pristopa 
pri »piarju«.

Prepričan sem, da Ribnica zmore več. 
Precej več. A le, če izkoristi vse kapacitete. 

programa župana Sama Pogorelca, odmi-
kajo v naslednja leta. 

Eden takih je Ideal, prenova katerega 
je bila napovedana že pred meseci, pa to 
»truplo« še vedno stoji nedotaknjeno. Pa 
tudi sicer ni jasno, kaj bo na tej lokaciji, saj 
je župan pisal o eni vsebini, v proračunu pa 
je bilo zapisano nekaj drugega. Z rebalan-
som je postavka Ideal znižana za petkrat (iz 
301.000 EUR na 51.000 EUR).

 Projekt prejšnjega mandata je tudi ob-
nova javne razsvetljave, ki se v tem man-
datu izvaja zaradi bistveno višjih prihodkov 
Občine Ribnica, kar je zasluga Janševe 
koalicije. A tudi tu je zastala obnova jav-
ne razsvetljave na Škrabčevem trgu, saj je 
postavka znižana za več kot sedemkrat (iz 
160.000 EUR na 22.000 EUR).

Veliko se govori o kolesarjenju in kole-
sarskih poteh. Nabavljena kolesa in posta-
vitev postaj ne prinašajo želenih rezultatov, 
saj je uporabnikov malo. Če bi želeli »me-
stni kolesariat« poživiti, bi morali postaviti 
postaje vsaj v obeh blokovskih naseljih, na 
železniški postaji in pred občino. Sicer pa 
ta sistem ni za vsak večji kraj.

Turizem je po besedah župana ena od 
prioritet. Podpiram. A za turizem sta pre-
malo občinski projekt in graditev na indivi-
dualnih gostih. Najbrž že iz lastnih izkušenj 
vemo, da je potreben širši, regijski pristop. 
Tudi ko se sami organizirano odpravimo 
na izlet, po navadi na vabilih napišemo, da 

Smo v prelomnem trenutku za odziv 
Evropske unije (EU) in preostalega sveta 
na izredne razmere na področju podneb-
ja in biotske raznovrstnosti. Smo zadnja 
generacija, ki lahko (še) pravočasno 
ukrepa. 

Zakonodajni sveženj »Pripravljeni na 
55« je najpomembnejši sklop predlogov 
za revizijo in posodobitev zakonodaje EU 
ter za uvedbo novih pobud, da se zago-
tovi skladnost politik EU s podnebnimi 
cilji, o katerih smo prvič razpravljali v 
Evropskem parlamentu na julijskem ple-
narnem zasedanju.

EU si je v okviru evropskega zelene-
ga dogovora z evropskimi podnebnimi 
pravili zastavila zavezujoč cilj, da do leta 
2050 doseže podnebno nevtralnost. Kot 
vmesni korak k podnebni nevtralnosti pa 

je EU povečala svoje podnebne ambicije 
do leta 2030.

Zakonodajni sveženj se bo državlja-
nov morda še najbolj dotaknil v okviru 
prometnega sektorja, saj ta predvideva 
55-odstotno zmanjšanje emisij iz av-
tomobilov do leta 2030, 50-odstotno 
zmanjšanje emisij iz kombiniranih vozil 
do leta 2030 in ničelne emisije iz novih 
avtomobilov do leta 2035.

Če bomo zakonodajni sveženj v 
Evropskem parlamentu dokončno potr-
dili, čez nekaj let tako ne bo več možno 
kupiti novega bencinskega, dizelskega 
ali hibridnega avtomobila z obstoječo 
tehnologijo, saj bodo proizvajalci avto-
mobilov morali povsem izničiti današnje 
neposredne izpuste CO2.

Cilj zakonodajnih predlogov, o kate-

rih smo poglobljeno razpravljali v Evrop-
skem parlamentu, je tako zagotoviti skla-
den in uravnotežen okvir za doseganje 
podnebnih ciljev EU, ki je pravičen in 
socialno pošten ter ohranja in krepi ino-
vativnost in konkurenčnost industrije EU. 

Ob tem je treba poudariti še pomen 
zagotavljanja enakih konkurenčnih po-
gojev za gospodarske subjekte iz tretjih 
držav. Zavedati se je treba, da podnebne 
bitke razviti zahodni svet sam ne more 
dobiti, če v njej ne bo sodeloval ves svet.

Za dosego cilja za leto 2030 bo sicer 
potrebna sistemska preobrazba celot-
nega gospodarstva. Reviziji nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ter 
uredbe o upravljanju, ki bosta opravljeni 
v kratkem, bosta zagotovili celostno na-
črtovanje, izvajanje in spremljanje zele-
nega prehoda v obdobju do leta 2030.

V politični skupini ELS pa ob tem želi-
mo, da ob sprejemanju tovrstne zakono-
daje ne bi pozabili na to, da morajo ukrepi 
in predpisi vsebovati predvsem možnost 
za nadaljnji razvoj delovnih mest in no-
vih tehnologij. Prav tako naj bo čim manj 
birokratskih ovir in novih davkov za lažji 
prehod na brezogljično družbo. 

Prelomnost 
zakonodajnega svežnja 
»Pripravljeni na 55«

 Ljudmila Novak, evropska poslanka
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 Dragi Jože Tanko, 
podpredsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije!
Iz vsega srca ti čestitam za tvojo »odločilno pomoč bivšemu direktorju Roko-
delskega centra Ribnica« glede financiranja Muzeja Ribnica s strani MK-ja. Tudi 
petelina, ki se kiti s pavjim perjem, enkrat oskubijo.

Tvoja občanka dr. Marjeta Mikuž, muzejska svetnica in vodja
Službe za premično dediščino in muzeje, NMS, v pokoju

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

Bralke in bralci pišejo

Bralcem Rešeta ne bom pojasnjeval, kdo sem 
jaz, ki se bom podpisal pod ta prispevek. Starejši 
me poznajo, mlajši pa si lahko preberejo knjigo »Ne 
ugašajte mi luči – 2020« in monografijo, za katero 
sem hvaležen prav ribniški občini, ki jo je založila.

Sem velik nasprotnik volilnega sistema, 
kakršnega imamo danes, ko strankarstvo posega 
v človekovo intimo osebnega svetovnega nazora in 
verskega prepričanja, ki ruši osnovne postulate de-
mokracije in na ta način ustvarja »notranjega sov-
ražnika«. To je enkrat levica, drugič desnica. Pogoj 
je, da poliješ gnojnico po sosedu, bratu, prijateljih 
in celo med zakonca. Vse to samo zato, da »bom jaz 
blestel v čistosti«.

Rad bi doživel čas, ko se bomo na volitvah od-
ločali za strokovnjake za posamezna področja, na 
za politične komisarje »naših in vaših«.

Takrat bom g. Jožetu Tanku, če bo izvoljen v vi-
soko druščino na področju gozdarstva, kmetijstva 
in tudi gospodarstva, zaploskal z obema rokama in 
nogama. V današnjem sistemu nima druge izbire, 
kot da poliva s kropom ali ledeno vodo vse, ki niso 
iz SDS. Tu ima nekaj pravice v vlogi poslanca, ne pa 
kot podpredsednik Državnega zbora. Seveda ni niti 
olikano, če udrihaš po levičarskem »ferajnu«, nji-
hovi »noriji«; predvsem pa po svojih nasprotnikih, 
kot je »domišljava političarka« in tolmačenju, da 
njegov predsednik države Pahor ni Janša. To vemo 
vsi, tudi ki smo ubogi na duhu. Menda se ne bomo 
ponovno ukvarjali s pregledi mednožja!

Ob tem naj se tisti, ki se že leta hranijo iz dr-
žavnega korita, zmenijo med seboj. Ni pa lepo, če 
kot nekdanji župan udrihaš po svojih naslednikih 
z nizkimi udarci in jim očitaš, da te ne poslušajo, 
ko »bi jim lahko zrihtal boljše pogoje« (prosto po 
zapisu). To pa že diši po protekcionizmu, korupci-
ji in reklu: »Lastna hvala, cena mala!« Osebno ne 
poznam nikogar, o katerih govorim, napisano lahko 
ugotovim(o) iz vsakokratnih zapisov g. Jožeta Tan-
ka v Rešetu. 

Že velikokrat sem se nameraval oglasiti o tej 
metodi zaničevanja vsega, »kar nismo MI«. Zato se 
bom 'obesil' predvsem na junijsko številko Rešeta. 
Tu sem se pa vprašal, ali prav vidim, kar berem. Naj 

ne bo zamere, če povem, da me je zapis spomnil na 
način podajanja informacij, kot ga je imel povojni 
agitpropovec, ki je vaščane aktiviral za takratne 
kolhoze. Mi, mulci, ki smo »špegali« pod odprtim 
oknom gostilne Pri Kropcu, smo se razbežali, ko so 
vaščani protestno zapustili prizorišče. 

G. Jože Tanko, kaj nas imate res vse za »zblo-
jene budale«, kot pravi vaš (trenutni) kompanjon 
Plemeniti? Kaj nas bo »pognalo v novo revščino«? 
Ljudje na ulici? Dajte, no! Začnite vladati tako, da 
jih ne bo. Tiste huligane, ki so prišli razbijat, se 
izživljati in so se presiti vsega namerno pomešali 
med nezadovoljno množico, pa naj polovi policija 
in jih pošlje na delavno terapijo. Ne bo jih veliko 
več, kot je prstov na rokah in nogah.

Da nas bo to »pognalo v novo revščino«, pa je 
malo predebela. Katero revščino, g. Jože Tanko? Mor-
da mislite tisto, ki jo ustvarja kapitalizem? To že ima-
mo; prevelik je odstotek tistih, ki so »pod pragom«. 
In kako je bilo v tistem prekletem socializmu? Prva 
leta zelo slabo. Bili smo dediči štiriletne vojne, am-
pak kdor je bil med vojno zadovoljen s krompirjem v 
oblicah in koruznim močnikom, ni bil lačen. Bilo pa je 
po vojni veliko »svinjarjenja« (spet po Plemenitem), 
kjer so delili pravico (obvezne oddaje) novopečeni 
salonski komunisti, posebno po občinah (KLO). Tako 
je pač bilo v povojni »Jugi«. Nič ni bilo bolje Franco-
zom in Rusom. Najbolj pa je bila dotolčena Nemčija, 
ki jo je tista Amerika, ki jo je najbolj zdrobila, zelo 
kmalu postavila na noge z Marshallovim načrtom. Tu 
se je izkazal cilj kapitalizma: »Zruši, pod ruševinami 
je denar!« Jugoslavija tega ni bila deležna; pri nas 
je vse do časa informbiroja, ko je Tito Stalinu leta 
1958 pokazal hrbet, bil v veljavi »kramp in lopata po 
udarniško«. Počasi so se nekdanji zahodni zavezniki 
le spomnili tudi na nas …

Neverjetno, g. Jože Tanko, zamerite takratnim 
državljanom, ki so hodili na tlako k »nekdanjemu 
okupatorju«. Gotovo vam je kdo povedal, da jih je 
tam danes precej več. Ribničani so radi hodili »po 
svajt' pozim' in polajt'«. Iz te tlake pa so prinesli toli-
ko denarja, da se je, še s pomočjo ugodnih posojil, 
zgradilo toliko hiš, kot še nikdar prej, ne potem. 
Popravljale so se porušene cerkve, zidali klinični 

centri in zdravstveni domovi, domovi kulture (Can-
karjev dom), domovi za starejše, šole, fakultete, 
študentska naselja, internati, ceste itd. Kaj bi naš-
teval, saj imamo računalnike.

Vse to pa se je zgodilo s ceneno delovno silo 
z Balkana. Takratni ribniški »zdomar« je iz svojega 
»okupatorskega« mesečnega dohodka lahko izpla-
čal pet do šest bosanskih zidarjev, ki so mu doma 
gradili vilo. Ali se tega vi mlajši niste učili? In vse to 
»bodo petkovi kolesarji uničili in zapravili …«. Dajte 
no, g. Jože Tanko! Pa saj nismo prav vsi včeraj padli 
iz lune! 

Pa še tisto o Moši Pijadu, drugemu ali tretjemu 
človeku za Titom, ki da je na zasedanju Avnoja leta 
1942 v Bihaću rekel: »Samo nesrečniki postanejo 
komunisti, zato moramo mi ustvariti nesrečo in 
množice spraviti v obup.« Veste kaj, g. Jože Tanko, 
bolj neprimernega besedila za antikomunistično 
propagando niste mogli izbrati. Žalostno je, če vi 
verjamete mlademu fundamentalistu Vladimirju B. 
Sotiroviču. Verjetno veste, da se da, če to zahteva 
propaganda, vsako misel obračati tudi za 180 sto-
pinj, še posebej, če je izrečena kot pamflet, za kate-
rega razumevanje ni potrebnega kaj veliko znanja. 
Znano je, da je bil Moša Pijade soustvarjalec beo-
grajskega humorističnega lista Jež, ki je predvsem 
po vojni, tako kot naš Pavliha, s humorjem bičal 
zlaganost in sprevrženost političnega sistema. Če 
bi bila ta izjava resnična, ga v tistem trenutku ne 
bi bilo več. 

Preveč je vsega, da bi se Slovenci nehali prepi-
rati. Če ne drugače, pa nekdo z naročeno knjigo, ki se 
menda ne trži kaj prida, poskuša obnoviti slovenski 
razkol. Saj vendar že imamo Črne bukve, Belogardi-
zem, Po sledeh Črne roke in še kaj.

V nečem pa si vas upam popraviti. Tista pris-
podoba o naveličanem kovaču je: »Če bo špičasto, 
bodo vile, če bo ploščato, bo pa lopata.« Vi govorite 
o nekem tumpastem krampu. Mislim, da je kramp, ki 
ga vihtite člani SDS, tumpast tako v špici kot v rezilu. 
Ni dobro pisati, ko si preutrujen in ti še »kuzla« ne-
kam skače.

Jože Centa, Ljubljana, oktober 2021

 Ob rob zapisov gospoda podpredsednika DZ Slovenije Jožeta Tanka
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 Za zdravo 
pitno vodo

Čistilna naprava v Dolenji vasi ima dolgo 
zgodbo. Pred letom 1980 je postala voda v poto-
ku Ribnica oporečna, onesnažena s fekalijami in 
odplakami. Zato smo se v takratnem vodstvu KS 
Dolenja vas odločili za čistilno napravo. Zaprosili 
smo projektantsko stroko za izdelavo projekta či-
stilne naprave in kanalizacijskega omrežja za vasi 
Dolenja vas in Prigorica. Po specifikaciji projekta 
smo nabavili betonske cevi za kanalizacijo. Zloži-
li smo jih ob potoku Ribnica pred staro trgovino. 
Občinska civilna iniciativa je ugotovila, da cevi 
niso prave in so neprimerne za kanalizacijo. Zato 
se z delom izvedbe kanalizacije ni začelo. Ravno v 
tistem času je Občina Ribnica urejala projekt ši-
ritve zazidalnega prostora Gornjih Lepovč. Urejali 
so tudi kanalizacijsko omrežje in betonske cevi, 
ki so bile za KS Dolenja vas neuporabne, so bile 
dobre za Gornje Lepovče. Zastavili smo vprašanje 
civilni iniciativi Občine Ribnica, kakšna je razlika 
med kanalizacijskima vodoma. Pojasnila oziroma 
odgovora nismo nikoli prejeli.

Zadeva Čistilna naprava v Dolenji vasi posta-
ne zopet aktualna, ko mine več kot 15 let. Občina 
v času Jožeta Tanka ponovno pripravi projekt, kupi 
tudi parcelo, vendar izvedbi projekta kanaliza-
cije in čistilne naprave v Dolenji vasi nasprotuje 
dolenjevaška civilna iniciativa, ki ga zaustavi s 
pravdnim postopkom. Ta pa traja zelo dolgo, zato 
pretečejo vsa pridobljena soglasja. Zopet mine 
približno 15 let, ko postane čistilna naprava Dole-
nja vas spet aktualna. Prejšnji župan Jože Levstek 
in občinska služba za okolje in prostor do parcele 
za čistilno napravo napeljeta elektriko, da bo čistil-
na naprava lahko obratovala. Sedanji župan Samo 
Pogorelc in občinska uprava nas z objavo v ob-
činskem glasilu seznanita, da bo Občina Ribnica 
nadaljevala z gradnjo čistilne naprave Dolenja vas. 
Pri tem je pozabljena vas Lipovec in pozabljena je 
tudi predvolilna obljuba, da bo urejena kanaliza-
cija v naši vasi.

Vsi bi radi imeli zdravo pitno vodo. Čas je, da 
se potok Ribnica po pol stoletja očisti odplak. Tako 
bomo ohranili zdravo pitno vodo. Zato mora stroka 
opraviti svoje delo, ne pa nestrokovne ideje civil-
nih iniciativ oziroma civilnih združenj, ki so največ-
krat ovira lokalne skupnosti in s tem tudi države.

Vidervol Franc 

 Z ladjico po 
Ljubljanici

Na deževno petkovo jutro, 16. septembra 
2021, se nas je nekaj članov Društva upokojencev 
Ribnica z vlakom odpeljalo v Ljubljano. Vožnja z 
vlakom je bila prijetna, prav tako uvod v preču-
dovite dogodivščine, ki so sledile. V Ljubljani nas 
je pričakal vodič Tomaž Zavrl, ki nas je popeljal 
po stari Ljubljani. Podrobneje nam je predstavil 
bogastvo kulture in zgodovine, ki jo skriva naša 
prestolnica. Bilo je zelo zanimivo in poučno, hkrati 
pa smo ugotovili, da marsičesa ne vemo o našem 
glavnem mestu.

Ob 12. uri smo se na Prešernovem trgu vkrcali 
na ladjico, s katero smo se popeljali po Ljubljanici. 
Vozili smo se dve uri, vse do Podpeči in nazaj. Tudi 
na tej poti nas je spremljal vodič in nam razlagal 
o lepotah in zgodovini Ljubljane in okolice. Seveda 
pa brez dobre hrane in pijače ne bi bilo izleta.

Po končani vožnji po reki Ljubljanici smo si 
ogledali še Kongresni trg, kjer nam je vodič po-
vedal nekaj o zgodovini tega trga, nam predstavil 
bogastvo Plečnikove arhitekture ter nas peljal na 
ogled Tromostovja, Robovega vodnjaka in zname-
nitih vrat na mestni stolnici, ki so jih poimenovali 
Slovenska vrata.

Ob 16. uri je vesela druščina z vlakom kreni-
la proti domu. Resda malo utrujeni, a polno lepih 
spominov, smo srečno prispeli v Ribnico.

Radi bi se zahvalili našemu vodiču Tomažu in 
organizatorjem izleta, še posebej pa gospema Miji 
in Vesni za čudovite urice, ki nas bogatijo na jesen 
življenja. Zahvala velja tudi vsem udeležencem iz-
leta, saj je vsak na svoj način prispeval, da smo 
se imeli lepo.

Želimo in upamo, da se kmalu snidemo in gre-
mo še na kakšno potovanje po naši lepi Sloveniji.

Metoda Gregorič
  Vesna Košmrlj
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Društvo univerza 
za tretje življenjsko 
obdobje Ribnica
Članice, člane  in  zainteresirane sta-
rejše občanke in občane vabimo, da se 
vključijo v rekreacijski program SENI-
ORSKI BADMINTON. Rekreacija bo 
potekala v dvorani TVD popoldne ali/
in zvečer, enkrat tedensko po 60 minut.
Za članice in člane Društva UTŽO 
Ribnica je rekreacija brezplačna.
Prijavite se lahko na e-naslov: info.
u3.ribnica@gmail.com ali na spletni 
strani: ali pisno na naslov: Društvo 
UTŽO Ribnica, Knafljev trg 2, Ribnica.
V gibajočem telesu se tudi duša zabava! 

Društvo upokojencev 
Ribnica
vabi svoje člane, da se udeležijo izleta, 
ki bo potekal na god sv. Martina v če-
trtek, 11. 11. 2021. Skupaj bomo obiskali 
Pavčkov dom v Šentjuriju ter Slakov in 
Pavčkov muzej v Mirni Peči. Po ogledu 
bosta sledila kosilo in druženje. Število 
prijav je omejeno. Prijave in dodatne in-
formacije so na voljo na številki 031 608 
161 (gospa Mija). 

Na predvečer 156-letnice rojstva 
dr. Janeza Evangelista Kreka vas 
KUD Sv. Gregor vabi na predstavitev 
monografije 
Sodraških 800, 
ki bo v petek, 26. 11. 2021, ob 18.30 
v Kulturnem domu pri Sv. Gregorju.
Knjigo bodo v obliki pogovora 
predstavili urednik mag. Ludvik Mihelič 
ter avtorice in avtorji različnih člankov.
Lepo vabljeni!



Občina Ribnica 
objavlja javno 
dražbo za prodajo 
nepremičnin
Občina Ribnica obvešča, da je na spletni 
strani in oglasni deski občine objavila javno 
dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. štirih gradbenih parcel v naselju Grčarice z 
oznako 7, 8, 9 in 12, v izmeri od 711-895 m2.
2. stavbnega zemljišča parcela 1791/2 k.o. 1631 
Grčarice v izmeri 1133 m2.
3. stanovanjske stavbe z ID oznako 1629-26 na 
naslovu Hrib 19, 1331 Dolenja vas, s pripadajo-
čima zemljiščema parcela 110/4 v izmeri 296 
m2 in parcela *19/2 v izmeri 171 m2, obe k.o. 
1629 Dolenja vas 
4. stavbnega zemljišča parcela 604/1 k.o. 1629 
Dolenja vas v izmeri 924 m2.
5. kompleksa stavbnih zemljišč parcela 1916/1 
in *46/3, obe k.o. 1623 Jurjevica, v skupni izmeri 
1.385 m2.

Javna dražba je razpisana za torek 16. novem-
bra 2021 ob 8.00, ob 9.00, ob 9.30, ob 10. uri in 
ob 10.30 uri, celoten tekst javne dražbe pa je 
objavljen na spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski občine.

Povabilo k 
sodelovanju v 
ekipi prve pomoči, 
kot prostovoljni/a  
bolničar/ka

Območno združenje Rdečega križa Ribnica 
načrtuje ustanovitev ekipe prve pomoči. Ekipa bo 
sestavni del Civilne zaščite in bo nudila pomoč v 
izrednih razmerah, kot so naravne in druge nesre-
če večjega obsega. Vpisana bo v evidenco Uprave 
RS za zaščito in reševanje.

Naloge ekipe so nudenje prve pomoči 
poškodovanim in obolelim, pomoč pri izvajanju 
triaže, pomoč pri dekontaminaciji, sodelovanje 
pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih. Eki-
po sestavlja šest bolničarjev. Člani ne potrebu-
jejo predznanja, potrebno je, da opravijo 45-urni 
bolničarski tečaj. Ta je za člane brezplačen, prav 
tako vsa nadaljnja izobraževanja in usposablja-
nja ter vsa potrebna oprema. 

Bolničarski tečaj bo izveden ob zadostnih 
prijavah predvidoma v novembru 2021.  Dobro-
došli vsi, ki vas zanima delovanje v ekipi prve po-
moči ali opravljanje bolničarskega tečaja. 

Za pojasnila in informacije smo vam na 
voljo na telefonski številki 01 836 20 56, prek 
e-pošte na ribnica.ozrk@ozrks.si in na sple-
tni strani https://ribnica.ozrk.si/

Zahvala
V 86. letu starosti nas je zapustila žena, 
mamica, babica in prababica

JOŽEFA KOŠMRLJ 
(1. 3. 1936–15. 9. 2021) iz Ribnice.

Iz srca hvala vsem za darovane sveče, 
cvetje, maše in izrečena sožalja. Iskrena 
hvala tudi zdravstvenemu osebju ZD 
Ribnica, osebju Doma za ostarele Ribnica, 
pevcem in komunalni službi za opravljen 
pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste nam v času slovesa stali 
ob strani in ste jo skupaj z nami pospremili 
na zadnji poti.

Vsi njeni

Ko smo te zadnjič držali za roké,
nismo vedeli, da je poslednjič.
Čisto tiho si odšla, zaspala
in odšla k večnemu počitku.
Hvala ti za vse, za vedno boš 
ostala v naših srcih.

Zveza združenj 
borcev  za vrednote 
NOB Ribnica
Vabimo vas na žalne slovesnosti 
s kratkimi kulturnimi programi ob 
dnevu spomina na mrtve, ki jih or-
ganizira Združenje borcev za vred-
note NOB Ribnica v sodelovanju s 
krajevnimi organizacijami:

• 31. oktobra ob 15. uri na poko-
pališču v Grčaricah,

•  1. novembra ob 9. uri v Ribni-
škem gradu ob osrednjem 

•  spomeniku žrtvam okupator-
jevega terorja v Ribnici,

•  1. novembra ob 9. uri na poko-
pališču v Sodražici.

Prosimo vas, da ob obisku upošte-
vate navodila NIJZ in ukrepe Vlade 
RS, povezane s koronavirusom.
Vljudno vabljeni!
Daniel Divjak, Združenje borcev za 
vrednote NOB Ribnica
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Cenjene stranke obveščamo:

da naročanje na Upravni enoti 
Ribnica ni več potrebno;

da lahko vse upravne storitve 
opravijo v času uradnih ur:
• ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–

15.00; 
• torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00; 
• sreda: 7.00–12.00 in 13.00–17.00; 
• četrtek: ni uradnih ur;
• petek: 8.00–13.00; 
• Krajevni urad Loški Potok – torek: 

8.00–12.00 in 13.00–15.00;  

da je za prijavo stalnega ozi-
roma začasnega prebivališča 
ponovno uvedena krajevna 
pristojnost (prijava se lahko izvede 
le na tisti upravni enoti, na območju 
katere se nahaja naslov, kamor se 
posameznik prijavlja).
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Zahvala b izgubi mame, babice, 
prababice in praprababice

MARE KERSNIČ 
(4. 6. 1930–18. 9. 2021)
iz Šeškove ulice 6 v Ribnici

Zahvala ob smrti naše mame

MARTE ORAŽEM 
(1940–2021)

Zahvala ob smrti našega dragega moža, 
očeta, ata, tasta, brata, strica in svaka

ANTONA 
PRELESNIKA – PČKA 
(26. 2. 1949–6. 10. 2021) iz Goriče vasi 88.

MARICA MERHAR 
(1944–2021)
iz Ribnice, Podgorska cesta 2a

se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Domu Rive, ZD 
Ribnica in vojaškemu kaplanu Milanu Preglju 
se zahvaljujemo za opravljen obred, pevcem za 
zapete pesmi in Komunali Ribnica za pogrebne 
storitve.

Vsi njeni

Ob nepričakovani izgubi naše mame, 
tašče, babice in prababice Marte
se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z 
nami v teh težkih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste jo še zadnjič 
obiskali v poslovilni vežici
ali jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni!

Vsem se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče ter darove za cerkev.
Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica in 
Onkološkega inštituta Ljubljana, še posebej pa 
svakinji Andreji, ki nam je z nasveti in srčno 
pomočjo stala ob strani med boleznijo. Hvala 
gospodu kaplanu Roku Pogačniku za opravljen 
obred in izrečene besede, pevcem, komunalni 
službi ter še posebej gasilcem PGD Goriča vas in 
gasilcem iz ostalih društev ter gospodu Marinšku 
za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste se poslovili 
od njega na zadnji poti in se ga boste spominjali.

Žalujoči: vsi njegovi

Hvala vsem svojcem, prijateljem, 
sosedom, vaščanom in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjene sveče 
in cvetje. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni.

Šele ko nam smrt spodreže 
korenine,se zavemo, kako zelo 
smo jih imeli radi in  kako 
zelo jih bomo pogrešali.   
Majda Novak)

Življenje celo si garal, z veseljem 
zemljo obdeloval. Za dom, kmetijo 
si skrbel, za prijatelje čas imel.
Od dela tvojih pridnih rok
sledi ostale so povsod.

Pride trenutek, 
ko življenje izgubi
še zadnji svoj boj.
Pride minuta,
ko zahvalimo se
za tvoj obstoj.

Pride čudež pravi,
ko zvezda na nebu
se v ospredje postavi.
Pride mir v srce,
ko misli hvaležne 
v spominih žive.
(AB)



K
O

R
IS

T
N

O
 R

A
Z

V
E

D
R

IL
O

42

4.  pristanišče ob Črnem morju
6.  drevo za Miklovo hišo
9.  pisava v času protestantizma
11.  najbolj gostoljubna vas
12.  trenutni letni čas
14.  avtor prve slovenske knjige
15.  grška črka
16.  najbolj severna ribniška vas
17.  gora na Notranjskem

NAVPIČNO 

KRIŽANKA

Stran ureja Knjižnica Miklova hiša REŠITEV KRIŽANKE: 1. inflacija 2. Dante 3. ličkanje 4. Odesa 5. Dan suverenosti  6. Kostanj 7. Konstanca 8. Mošt 9. Bohoričica 
10. Narodni muzej 11. Hrovača 12. Jesen 13. Ebro 14. Primož Trubar 15. omikron 16. Bukovec 17. Snežnik

1.  zmanjševanje vrednosti denarja
2.  avtor Božanske komedije
3.  jesensko opravilo
5.  državni praznik 25. 10.
7.  slovensko poimenovanje mesta   
 ob Bodenskem jezeru
8.  fermentirana sadna pijača
10.  slovenska ustanova, ki letos 
 praznuje 200 let ustanovitve
13.  najdaljša španska reka
16.  Okameneli svatje

VODORAVNO 



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

»Priprava na porod in 
starševstvo«
Maja Žagar. dipl. babica

Pridobili boste veliko koristnih informacij o nosečnosti, 
porodu, poporodnem obdobju, dojenju in negi novorojenč-
ka. Z udeležbo na predavanjih bo prehod v materinstvo in 

očetovstvo gotovo lažji. Za spremljanje zadošča pame-
tni mobilni telefon ali računalnik, posebno predznanje 

uporabe tovrstnih spletnih orodij ni potrebno. Predvidena 
so 1 predavanje v zgodnji nosečnosti (12.–24. teden) in 4 

predavanja po 30. tednu nosečnosti. Udobno se namestita 
v domačem okolju in se nam pridružita!

Dodatne informacije in prijave: 031 342 819, 
maja.zagar@zdribnica.si 

V Dolenji vasi, v naselju Humec, 
prodam gradbeno parcelo v 

izmeri 759 m2. 
Cena po dogovoru. Resni kupci pokličite 

na mobilno številko 031 776 522.




