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Koledar dogodkov pripravlja Zdenka 
Mihelič. Podatke za prihodnji mesec pošljite 
na mihelic.zdenka@gmail.com. 

Zadnji letošnji 
špricar

Nisem posebej pogost uporabnik dru-
žabnih omrežij, vpisan sem le v Facebook, 
pa še tam sem popolnoma tihi opazovalec. 
Ne tako dolgo nazaj sem opazil, po mojih 
kriterijih fenomen, kako starši eno- in še ne-
kajletnih otrok objavljajo fotografije rojstnih 
dni teh malčkov, ki jim še za torto ni mar, kaj 
šele za jokavo materino voščilo v stilu: »Oh, 
dragi moj fantek, kako hitro rasteš!« Podpi-
sana: Najsrečnejša mamica … Najbrž gre za 
najčistejšo obliko ljubezni, število »všečkov« 
pa tudi dobro dene. Zadnje čase pa se je ta 
fenomen nekam izgubil, kar resnično ob-
žalujem, saj ga je nadomestil fenomen »vsi 
smo znanstveniki«. Ne vem, kdaj je vsem 
tem ljudem, tudi prej omenjenim staršem, 
uspelo naštudirati farmacijo do te mere, da 
tako krčevito zagovarjajo določene teze. V 
grobem gre tako ali tako za dva nasprotu-
joča si pola, kot je zapisano v slovenskem 
DNK. Govorim o situaciji s koronavirusom, ki 
jo vsak zagovarja po svoje, vsem pa je zna-
čilno, da so izjemno krčeviti in žolčni. Zgodilo 
se mi je celo, da so me postavili na eno od 
strani, ker nisem zagovarjal ničesar od pove-
danega. Moj sodelavec v tovarni pravi »vse 
sorte so ljudje«, tukaj pa so zahtevali »črno 
ali belo«. Vseeno kaj, poleg dodajte samo 
malo mineralne vode.

Ker je to zadnja izdaja Rešeta letos (v 
nadaljevanju razložim, zakaj), vam voščim – 
poleg vsega običajnega – oster um, srečno 
roko, varen korak in izbiro med več kot dve-
ma možnostma. Običajno jih je več.

Na podlagi izkušenj iz leta 2021 je 
uredniški odbor Rešeta soglasno skle-
nil, da spremeni izide preteklih izdaj ča-
sopisa, in sicer iz zadnjih dni v mesecu 
na predvidoma drugi četrtek v mesecu. 
Razlog za spremembo so dogodki in 
prireditve, ki se v večini leta odvijajo v 
zadnjih dneh tekočega meseca. Z no-
vimi datumi izidov bodo ti dogodki v 
časopisu premogli malce več svežine. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste oddajali 
svoje prispevke v določenem roku, in 
vas še naprej vabimo k sodelovanju, 
spremeni se le to, da bodo roki odda-
je vaših stvaritev v prihodnje do konca 
meseca. Naslednja številka Rešeta bo 
izšla 13. januarja 2022, rok za oddajo 
gradiva pa je 26. 12. 2021.

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: 
13. 1. 2022
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 26. 12. 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: 
Monika Bartol 

  Matej Dečman

1. in 2. 12. med 7. in 13. uro  
KRVODAJALSKA AKCIJA (naročite se največ 
dva dneva prej na tel. 030 716 796 ali 051 671 
147 ali 051 389 270), TVD Partizan Ribnica
3. 12. ob 17. uri  
PRIŽIG LUČI S POLKAHOLIKI
Ribniški grad 
3. 12.–27. 2. 2022
LEDENA DEŽELA
Drsališče pri Rokodelskem centru Ribnica 
4. 12. ob 10. uri  
PRAZNIČNA DELAVNICA: DELAVNICA 
SLUZOVEDNEŽI (za otroke od 9. do 14. leta 
starosti), Rokodelski center Ribnica 
9. 12. ob 17. uri  
PRAZNIČNA DELAVNICA: IZDELOVANJE 
VOŠČILNIC (za otroke od 5. leta starosti)
Rokodelski center Ribnica 
11. 12. ob 10. uri  
PRAZNIČNA DELAVNICA: DELAVNICA 
OSNOVE ANIMIRANEGA USTVARJANJA 
(za otroke od 9. leta starosti), Rokodelski 
center Ribnica 
11. 12. ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, RIKO 
RIBNICA – RK SVIŠ IVANČNA GORICA
Športni center Ribnica
14. 12. ob 17. uri  
PRAZNIČNA DELAVNICA: DELAVNICA 
PRAZNIČNIH OKRASKOV (za otroke od 5. 
leta starosti) Rokodelski center Ribnica 
25. 12. ob 18. uri  
21. BOŽIČNI POHOD NA GRMADO 
(v primeru poostrenih ukrepov zaradi 
epidemije dogodek odpade), Osnovna šola na 
Velikih Poljanah (zborno mesto in prijava)
26. 12. ob 18. uri  
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
Športni center Ribnica
27. 12. ob 17. uri  
ZABAVA Z GLASBENO SKUPINO DAN D
Ribniški grad
28. 12. ob 17. uri  
GLASBENI VEČER Z LUKO BASIJEM,
Ribniški grad
29. 12. ob 17. uri  
ČAROBNI SVET S SAM SEBASTIANOM 
PREDSTAVA ZA VSO DRUŽINO
Ribniški grad
31. 12. ob 11. uri  
OTROŠKO SILVESTROVANJE S PRIHODOM 
DOBREGA MOŽA, Ribniški grad
31. 12. ob 21. uri  
VEČERNO SILVESTROVANJE Z GLASBENO 
SKUPINO FORTISSIMO, Ribniški grad
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Pred nami je najbolj čaroben in 
prazničen mesec v letu in najbrž se 
vsi strinjamo, da december predsta-
vlja pravi balzam za dušo po napor-
nem letu.

 Tudi letošnji december bo zara-
di virusa drugačen kot v preteklih 
letih, a kljub temu bomo naredili 
vse, da pričaramo vsaj del veselega 
in prazničnega vzdušja. Vsi sku-
paj letos še toliko bolj potrebujemo 
druženje, pogovor, objem, toplo 
besedo, ki poboža in naredi življe-
nje lepo in prijetno. Prav pogovor je 
tisti, ki združuje in povezuje, seveda 
če je konstruktiven in v duhu iska-
nja rešitve ter povezovanja. Zaradi 
dolgotrajnih ukrepov in omejitev, ki 
smo jim priča zaradi preprečevanja 
širjenja okužb, je v družbi zazna-
ti nestrpnost, skrhane medsebojne 
odnose, nespoštovanje, razdvoje-
nost. Vem, da smo razdvojeni glede 
številnih vprašanj o utemeljenosti 
ali neutemeljenosti cepljenja, o no-
šenju mask v izobraževalnih ustano-
vah pri naših najmlajših, o uteme-
ljenosti testiranja in še o marsičem. 
Ogromno vprašanj, na katera ni 
jasnih odgovorov, in posledično 
različne polemike, ki družbo vidno 
razdvajajo. Poskušajmo narediti ko-
rak naprej in se vprašati, kaj lahko 
vsak od nas naredi dobrega za dru-
gega, za družbo, za naše skupno 
dobro. Korak naprej, ki včasih terja 
ogromno energije, ni vedno lahek, 
a v tem trenutku je zelo pomemben 
in junaški. Da bomo lahko ponovno 

še kako opazno, je bilo zaznati tako 
iz pogovorov vseh ministrov kot tudi 
predsednika vlade. Seveda občina pri 
svojih projektih pričakuje finančni 
delež s strani države in EU, o čemer 
so tudi tekli pogovori, saj je v najavi 
razpis za izgradnjo novih vodovodov 
na področjih pod 10.000 prebivalcev 
in za izgradnjo kanalizacijskih sis-
temov na območjih, ki so manjši od 
2.000 populacijskih enot. Moja po-
buda vladi je bila, naj temeljito pro-
uči tako odstotek sofinanciranja kot 
kriterije za pridobivanje teh sredstev, 
ki bodo ključen dejavnik pri prijavi 
na razpis. Verjamem, da nam bo, kot 
že velikokrat prej, tudi tokrat uspelo 
pridobiti finančna sredstva, ki bodo 
prispevala k še večjemu razvoju naše 
občine.

Resnično živimo v lepi občini in 
moja želja je, da jo naredimo še lepšo 
in prijetnejšo za bivanje. V tokratni 
številki vam je priložen tudi kole-
dar, v katerem so nanizane čudovite 
fotografije iz naše prelepe okolice, 
ki so jih različni avtorji ujeli v foto-
grafski objektiv. V fotografijah so 
ujeti čarobni trenutki in eden izmed 
takih bo zagotovo 3. 12. 2021, ko 
bomo ob uvodu v mesec december 
skupaj prižgali praznične lučke. Ob 
praznično razsvetljeni podobi trga 
in gradu bo letos pred Rokodelskim 
centrom Ribnica postavljena ledena 
dežela s pokritim drsališčem, prip-
ravljen je tudi celoten koledar praz-
ničnih prireditev, s katerimi želimo, 
seveda, če bodo razmere dopuščale, 
pričarati praznično vzdušje ter vrniti 
običaje in rituale, ki nas povezujejo.

Spoštovane, spoštovani, ob priha-
jajočem letu vsakemu izmed vas želim 
zdravja, medsebojnega razumevanja, 
strpnosti in posluha do sočloveka. 
Včasih je za srečo potrebno resnično 
zelo malo. Naj bo sreča v prihajajo-
čem letu vedno na vaši strani!

vaš župan
Samo Pogorelc

zaživeli normalno življenje, je korak 
naprej nujen in verjamem, da smo 
ga sposobni narediti prav vsi.

December je običajno tudi me-
sec, ko si začrtamo nove poti in se 
usmerimo k novim ciljem. Tudi na 
Občini Ribnica smo si zadali kar 
nekaj ciljev, ki jih želimo doseči v 
naslednjem obdobju. Le-ti so am-
biciozni, a dosegljivi. Občinski svet 
je namreč v prvi obravnavi spre-
jel proračun za naslednje leto, ki 
vključuje tudi investicijske načrte za 
naslednje štiriletno obdobje. Seveda 
nas čaka še druga obravnava, ki bo 
predvidoma sredi meseca decem-
bra, a verjamem, da bodo svetnice 
in svetniki potrdili investicijsko in 
razvojno naravnani proračun, ki je 
hkrati rekorden.

Ko pogled usmerjamo naprej, je 
prav, da se ozremo tudi nazaj, na pre-
hojeno pot in na dogodke, ki so se 
odvijali v mesecu novembru, ki je bil 
za našo občino zagotovo nekaj poseb-
nega. V sklopu regijskega obiska ju-
govzhodne regije smo v Ribnici gos-
tili celotno vlado Republike Slovenije, 
ki je v Rokodelskem centru Ribnica 
imela delovni posvet. Obisk je bil za 
Ribnico zelo pomemben, saj sem ob 
uvodnem nagovoru, kjer sem izposta-
vil nizek delež brezposelnosti naše 
občine ter delavnost in podjetnost 
občank in občanov, imel priložnost 
spregovoriti tudi o naših trenutnih 
projektih in tistih, ki so načrtovani. 
Na kratkih delovnih posvetih sem se 
sestal z nekaj člani vlade, in sicer z 
ministrom za gospodarstvo, razvoj in 
tehnologijo Zdravkom Počivalškom, 
ministrom za javno upravo Boštja-
nom Koritnikom, ministrom za delo 
družino in socialne zadeve Janezom 
Ciglerjem Kraljem ter z ministrom 
za infrastrukturo Jernejem Vrtov-
cem in njegovo ekipo. Priložnost sem 
se imel sestati tudi s predsednikom 
vlade Janezom Janšo, s katerim sva 
spregovorila o stanju v naši občini in 
o glavnih projektih. Da je naše delo 

STOPIMO SKUPAJ V 
PRAZNIČNI ČAS

Drage občanke, 
cenjeni občani.
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Obisk vlade Republike Slovenije v Ribnici
  Jurij Kožar    Danijel Vincek

Prva postaja obiska je bila v Občini 
Ribnica, in sicer v Rokodelskem centru, 
kjer so imeli delovni posvet. Na delov-
nem posvetu je ministrsko ekipo najprej 
pozdravil ribniški župan Samo Pogorelec. 
Vladi se je zahvalil za posluh, ki ga ima 
do občin in regij. Ob tem je predvsem 
izpostavil višjo povprečnino in dejstvo, 
da je vlada prepoznala pomen občin. V 
uvodnem nagovoru vladi je omenil, da je 
pri prejšnjih vladah pogrešal operativnost 
in zavedanje, da so župani in občine tisti, 
ki oplemenitijo denar in sredstva za ljudi. 
Prav tako se je vladi zahvalil za izpogaja-
na nepovratna sredstva in izrazil upanje, 
da bo vlada imela posluh pri deležih so-
financiranja. Občina Ribnica je prejemnik 
veliko sredstev iz državnega proračuna 
za obnovo in ureditev »Ideal centra«. Na-
mesto obstoječega objekta si je Občina 
Ribnica na lokaciji v središču Ribnice za-
mislila projekt medgeneracijskega centra, 
ki bo zajemal poslovne prostore za more-
bitno delo od doma ali pa bodo ti prostori 
služili kot prostori za startup podjetnike. 
V samem centru so zamišljene tudi kul-
turna dvorana in še nekaj manjših vsebin. 
Celoten projekt obsega 5.100 m2 površin. 
Pred podražitvami materialov in storitev 

je bila vrednost projekta ocenjena na 5,5 
milijona evrov, se pa zna višina investici-
je precej povečati, saj smo bili v zadnjem 
letu priča precejšnjemu porastu cen su-
rovin in materialov. V sklopu investicije je 
župan poudaril, da računa na nepovratna 
sredstva s strani države v višini 85 % cene 
projekta. Poleg medgeneracijskega pro-
jekta je župan omenil še dozidavo doda-
tnih prostorov za Osnovno šolo dr. Fran-
ceta Prešerna, ki se trenutno gradijo in 
ki so sofinancirani s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije. Poleg gradnje prizidka k osnov-
ni šoli pa trenutno poteka še investicija 
v bazen. Občina Ribnica je bila ena od 
dveh občin v okolici, ki sta bili izbrani na 
razpisu. Višina sredstev za projekt je bila, 
kot je pojasnil župan, 3 milijone. Ker se je 
ves denar porazdelil na dve občini, je tako 
Občina Ribnica za obnovo bazena prejela 
1,5 milijona evrov. V sklopu obiska regije je 
sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije Mar-
jan Dolinšek obiskal tudi Osnovno šolo dr. 
Franceta Prešerna, kjer si je ogledal ome-
njene investicije.  

Na delovnem posvetu so ministri 
govorili predvsem o projektih v regiji na 
področju dolgotrajne oskrbe, pravosodja, 
kohezijskih in evropskih sredstev, gospo-
darskih priložnosti, izobraževanja, kultu-
re, notranjih zadev, kmetijstva, zdravstva, 
upravnih storitev. Več pozornosti je vlada 

namenila digitalizaciji. Trenutno poteka 
javni razpis za gradnjo odprtih široko-
pasovnih omrežij naslednje generacije 
(GOŠO 5). V regiji jugovzhodna Slovenija 
je namreč ugotovljenih 1869 tako imeno-
vanih belih lis in z GOŠO 5 jih bo pokritih 
več kot 60 odstotkov. 

V sklopu obiska vlade se je minister 
za kulturo Vasko Simoniti sestal s pred-
stavniki Rokodelskega centra Ribnica in 
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto ter si 
ogledal knjižnico Frančiškanskega samo-
stana Nova Štifta pri Ribnici in Muzej Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči.  

Državna sekretarka na Ministrstvu 
za okolje in prostor Republike Slovenije 
Metka Gorišek pa se je udeležila sestan-
ka na temo projekta Oskrba s pitno vodo 
na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje 
in investicij v vodovodno in kanalizacij-
sko omrežje. Z ribniškim županom je imel 
srečanje minister za javno upravo Boštjan 
Koritnik. Sekretar Anton Harej je obiskal 
kmetijo Jurija Rudeža in Posestvo Ugar. 
Državna sekretarka na Ministrstvu za 
gospodarstvo Republike Slovenije mag. 
Polona Rifelj pa je obiskala podjetje Inles. 
Vlada je delovno sejo v Ribnici zaključila 
malo pred 12. uro. Nad zgodovinskim obi-
skom vlade v Ribnici si lahko Ribničani 
obetamo spremembe na področjih, ki jih 
je treba urediti. Upajmo, da bodo obljube 
in projekti uresničljivi tudi po volitvah pri-
hodnje leto.

Vlada Republike Slovenije se je v 
petek, 12. novembra 2021, mudila 
na delovnem obisku v regiji 
Jugovzhodna Slovenija. 
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Intervju mag. Anton Berčan, 
častni občan 2021

»Ne znamo se 
več čuditi.«

  Sašo Hočevar    osebni arhiv

Ob prejemu naziva častni občan pred 
mesecem ste dejali, da to sprejema-
te z zadovoljstvom in odgovornostjo. 
Kakšni so bili odzivi drugih ob vašem 
imenovanju za častnega občana?

Na Facebooku sem objavil eno fo-
tografijo in zahvalo ob prejemu naziva. 
Dobil sem 200 všečkov in okrog 130 
sporočil od prijateljev od vsepovsod: iz 
Nemčije, Danske, Argentine, Avstralije 
itd. Tega nisem pričakoval, ampak najbrž 
sem naredil nekaj dobrega, nekaj, kar 
je ljudem pomembno. Zgradili smo pa-
storalni center, ampak večje delo se mi 
zdi, da nam je uspelo na noge postaviti 
Medgeneracijsko društvo. Zidove je laž-
je postavljati kot odnose. Res gre za še 
večjo odgovornost do ljudi, da odnos do 
človeka še poglobimo. Lepo je, če ljudje 
vidijo in cenijo tvoje delo. 

Generalno pa smo ljudje postali plitvi, 
še vedno čofotamo v neki plitvini in se ne 
upamo vreči v globoko vodo in plavati. 
Če stojiš in cepetaš na mestu v plitvini, 
pod seboj narediš samo blato. 

V Ribnici ste 17 let. Kako bi opisali 
stanje duha tukajšnjih prebivalcev in 
ali opažate kakšne spremembe v teh 
17 letih?

To ni za posploševati. Opažam pa 
nekaj pri otrocih – morda sem postal 
že malo star (smeh): ko srečam vrtec 
na cesti, otroci pozdravljajo, ko pridejo 

Ste morda tudi vi pričakovali, da se bomo 
ljudje malce bolj umirili po minulih zapi-
ranjih države zaradi koronavirusa?

Mislil sem, da se bomo malce strezni-
li, da bomo začeli bolj razmišljati, da ni 
vse samo po sebi umevno. Dejstvo je, 
da je virus ustavil svet. Živimo v obupno 
potrošniški družbi. Če je človeku vse pri-
neseno na pladnju, ne zna ničesar ceniti. 
Kar je zastonj, je brez cene. Zato so izgi-
nili nasmeški z obrazov, ker za to nismo 
plačani. Ne znamo jokati z žalostnimi, ne 
znamo se smejati z veselimi, ne znamo 
se ničemur več čuditi. Po tej plati sem 
mislil, da nas bo covid-19 streznil.

Leta 2016 ste ob 25-letnici državnos-
ti dejali, da se vam ob spremljanju 
dnevne politike zdi, da smo še vedno 
na obali Rdečega morja in da je pred 
nami globoka puščava, čeprav naj bi 

k verouku, pa sploh ne znajo pozdravi-
ti. Pozdravim sprehajalce ob Bistrici, pa 
me kakšen debelo pogleda. Nekateri so 
kar začudeni ob pozdravu. Zdi se mi, da 
smo zašli v eno sfero zaprtosti vase. Ne 
znamo reči 'hvala' in 'prosim', morda je 
to rezultat permisivne in temu podob-
ne vzgoje. Druga stvar pa je govor o 
pravicah, čeprav vsaka pravica izhaja iz 
dolžnosti. Ali pa ko vpijemo o svobodi – 
kakšni svobodi? Čisto brez pravil ne gre, 
ker človek ne živi sam, zato se mora na 
nekoga ozirati, in če vpije o svobodi, naj 
pusti svobodo tudi drugemu. Svoboden 
sem, dokler ne trčim ob tvojo svobodo. 

Smo premalo odgovorni za več svo-
bode?

Za svobodo moraš biti zrel! Mi pa 
smo včasih še popolnoma zeleni, brez 
odtenka rumene.

Anton Berčan se je po končani osnovni šoli vpisal v malo semenišče 
v Vipavi in leta 1974 končal klasično gimnazijo. Kolebal je med 
študijem zgodovine in teologije, odločil se je za slednjo, in kot pravi, 
tega ni nikoli obžaloval. Leta 1981 je začel z delom kaplana v Stranjah 
pri Kamniku, na Jesenicah in v Dolenjskih Toplicah. Po šestih letih 
se je vrnil v Stranje na prosto mesto župnika. Od leta 2004 kot 
dekan deluje v Ribnici, pred dvema letoma pa je postal arhidiakon 
za notranjsko-dolenjski arhidiakonat. Pred prihodom v Ribnico 
je tudi magistriral iz Plečnikove vere. Takrat se je v Idriji ukvarjal 
z alkoholiki in ob tem doživljal »temo in stres ter padanje v neko 
naveličanost«, in kot pravi, mu je študij pomagal spet videti lepoto 
prek Plečnika. »Ko začnemo spet enkrat iskati in opazovati lepoto, 
potem bomo gledali lepoto v vsem, tudi v odnosih in v človeku.«
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ob osamosvojitvi že prestopili Jor-
dan. Ste že kaj spremenili mnenje, ali 
ste še bolj utrjeni v tem prepričanju?

Še vedno cepetamo na obali Jorda-
na. Hebrejci so po begu iz Egipta morali 
postati državotvoren narod v puščavi, na 
poti v svobodo, kjer so tudi dobili deset 
božjih zapovedi. V letih puščave se je 
pojavljala tudi nostalgija po Egiptu, in ko 
so le prišli do obljubljene dežele, so mo-
rali prestopiti samo še Jordan. In mi smo 
napravili prekleto trden tabor na obali 
Jordana – včasih se mi zdi, kot da smo šli 
celo malce vzvratno v puščavo. 

Je razlog naša kratka demokratična 
zgodovina?

Demokracija ni kričanje, ampak dialog. 
Kričanje je pa monolog, in dokler se ne 
bomo sposobni pogovarjati in iskati resni-
ce, se bomo delili na rdeče in bele, na cep-
ljene in necepljene, na liberalce in klerikal-
ce itd. Politične stranke pa ob tem dajejo 
vtis, kot da se ukvarjajo zgolj ena z drugo.

Poleg Plečnika, ki sva ga že omenja-
la, koga bi še izpostavili, ki je odločil-
no vplival na vas?

Trdim, da imam srečo v življenju. Res. 
Srečeval sem se z ljudmi, ki so naredi-
li name ogromne vtise. Recimo arhitekt 
Podreka, dunajski Slovenec, ki je izredno 
preprost, potem moji profesorji iz gimna-
zije, predvsem pa s fakultete. Ko sem štu-
diral, je bila naša (teološka, op. a.) fakul-
teta na višku. Učili so nas prof. Stres, za 
zgodovino prof. Benedik pa prof. Perko, 
kasnejši nadškof v Beogradu, današnji 
kardinal Rode in še mnogi. Mi smo obču-
dovali njihove široke poglede in globoko 
znanje in skrbelo nas je, da se ne bi os-
ramotili z našim (ne)znanjem pred njimi, 
čeprav nas večina ni študirala za visoke 
akademske naslove. Hoteli smo narediti 
fakulteto in začeti svoj poklic. Profesor-
jem ni bilo izpod časti iti z nami na kavo 
in naprej razpravljati ter nam omogočati 
širši pogled na svet. Starejši kot sem, bolj 
občudujem njihovo delo.

Malo se že ponavljam. Preden sem 
se spravil k pisanju te kolumne, sem 
dolgo razmišljal, kaj naj bo tema te ko-
lumne. Priznam, začel sem razmišljati 
že kmalu po oddaji zadnjega besedila, 
imel sem nekaj idej, ki pa potem niso 
prišle tako daleč, da bi lahko rekel, 
zdaj pa vem, o čem bom pisal tokrat. 

Sašo redno pokliče kakšen teden 
pred rokom za oddajo in me vpraša, 
kako mi gre in o čem bom pisal. Priz-
nam, polno zaseden sem ga odpravil z 
optimizmom, da bom do konca tedna 
že našel idejo in jo čez vikend »po-
peglal« v besedilo, da bo vsaj približno 
berljivo. Seveda je v času pisanja zadnji 
dan za oddajo, ko je celo Rešeto že pos-
tavljeno in verjetno na tisk čaka samo 
še mene. Moja boljša polovica je prija-
zno predlagala, naj ponovno preberem, 
kar sem napisal za prejšnje sestavke in 
kje sem odprl teme, ki jih nisem izpe-
ljal. In res … Odprem zadnje besedilo in 
se »zaletim« v tradicijo tlake. Pa potem 
prvega, ko sem pisal o nujnosti aktivne-
ga državljanstva. Tisto bi danes lahko 
poobjavil v identični obliki in ravno tako 
bi zadela žebljico na glavico.  

Ampak vrnimo se k zadnji – tradici-
ji, ne tlaki. Kaj je pravzaprav ta reč? V 
odličnem besedilu o Tradiciji v sodob-
nosti Saše Poljak Istenič je navedenih 
cel kup formulacij o tem, kaj tradicija 
je. Morda je najboljša definicija Della 
Hymesa, ki je premaknil razumevanje 
tradicije iz statičnega časa v pomen 
procesa, v katerem je tradicionalno 
bistveni del družbenega življenja, os-
nova za funkcioniranje družbe, in kjer 
je pomemben osebni vidik, kako je 
lastna izkušnja del te obstoječe tradi-
cije in kako nova izkušnja postaja nov 
del tradicije. Pravzaprav: kako se tradi-
cija spreminja in kako jo vsaka gene-
racija doživlja drugače. Tradicionalno 

daje legitimnost našemu početju – kot 
družba mnogo lažje sprejemamo druž-
bo in ljudi takšne, kot nam jih predsta-
vlja tradicija, majhne odklone od tradi-
cije pa še nekako prebavimo. Tradicija v 
tem pomenu je kulturna kontinuiteta, je 
znak zgodovine v sedanjosti, kjer nam 
ohranjanje tradicije prinaša notranjo 
povezanost določene skupine. Vzdrže-
vanje statusa quo je nujno za njeno 
samoidentifikacijo, za prepoznavanje 
družbe kot delujoče skupnosti, ravno to 
pa jo lahko tudi omejuje pri napredku.

In tukaj se pojavljata dva proble-
ma: poimenovanje nove, no, ali pa 
drugič in tretjič ponovljene prireditve, 
po Hobsbawnovo rituala, s pridevni-
kom tradicionalno je najmanj arogan-
tna predpostavka, da gre za zadevo, ki 
ima status družbene norme že zaradi 
svojega imena, ali kot je rekel Descar-
tes, če se prav spomnim: … ni se treba 
klanjati starim zaradi starosti. 

Drugi problem pa je morda večji, 
pa tudi težje rešljiv. Zaupanje tradiciji 
v obliki, kot smo jo kot družba konzer-
virali v določenem časovnem trenutku, 
s predstavo, da gre za nekaj z vero-
dostojno osnovo v zgodovini, kot gra-
dnik identitete, je najpogosteje samo 
ideja o preteklosti v nekem časov-
nem trenutku, ko je postala tradicija 
sredstvo za vzpostavljanje razumeva-
nja in urejanja sveta. Pravzaprav gre za 
zdajšnje oblikovanje predstave, kaj je 
nekoč definiralo družbo, da je nastala 
takšna, kakršna je danes. 

Tradicija si sama daje avtoriteto 
že s tem, da je, in odkar tradicijo ra-
zumemo kot najpomembnejši gradnik 
družbene identitete, od takrat prevpra-
ševanje tradicije nima smisla. Ker ta ne 
more ponuditi drugega odgovora na 
vprašanja, kot ga ponuja že doslej – pa 
naj bo to vprašanje družbenih norm, 
medgeneracijskih odnosov ali vedenj-
skih vzorcev. 

Nazadnje bom rekel, da moje od-
dajanje besedila zadnji trenutek ni 
čisto nič drugega kot tradicija. In to 
takšna, ki si sama daje status tradici-
onalnosti. 

O tradicijah 
in tradiciji

  Primož Tanko



Poustvarjeno oblačilno izročilo podeželskih žena na Ribniškem 
je v objektiv ujela Katarina Kromar. Ogledala si je stare 
fotografije, ki sva jih našla pri raziskavah, predvsem te, ki 
prikazujejo žene pri delu in pričajo o vsakdanjiku. Sledila 
je starim podobam in znanju, pridobljenim v fotografskem 
studiu. Z vsem spoštovanjem do preteklosti je izbrala okolje in 
objekte, ki predstavljajo spomin na dediščino Ribniške doline. 
Tja je umestila ljudske pevke v raznolikih kostumih. 

 Alenka Pakiž    Filip Pakiž, Katarina Kromar

Katarina je oblikovala fotografije, 
ki prikazujejo širok prikaz in raz-

ličnost življenja podeželskih žena pri 
vsakdanjih opravilih in ob prazniku. Z 
vsako fotografijo je želela ujeti delček 
preteklosti. Na posnetkih je zabeležila 
nekdanjo podobo z željo, da bi izročilno 
vrednost ohranila in prenesla prihod-
njim rodovom. Ob uradni predstavi-
tvi pretekle zunanje podobe ribniških 
podeželank leta 2005 v Miklovi hiši je 
vse fotografije razstavila v povečanem 
formatu. V spomin je slike podarila 
tudi vsem »manekenkam«. 

Delovno napravljenih je štirinajst »podeželk«, ki pred-
stavljajo oblačenje za delo v hiši, na polju in pri ostalih 

opravilih. Pri poletnih delih nosijo bombažne bluze, kro-
jene oprijeto, in tanjša krila na pas ali krila scela, to je s 
prsnim delom. Pri jesenskih opravilih so oblečene v vol-
nene oprijete kočemajke in topla krila, pod katerimi nosijo 
poškrobljene podkikle. 

Ljudska 
oblačila na 
slikah in 
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Priprave za slikanje preteklosti v novi 
podobi, pod skrbnim očesom 
fotografinje Katarine.

Stara podoba pri Rusovem malnu 
v Brežah leta 1899 in Marja v vlogi 
mlinarice. Ko si je k novi obleki zavezala 
predpasnik in se pokrila z ruto, ki 
je zapuščina njene stare matere, je 
vzkliknila: »S'm ku muja mat', k'ku b' bli 
oni vesel', k' b' me vidl'.«

Poletno delovno opravljena 
Marija na Slemenih nosi 
bombažno bluzo, krojeno po 
vzoru kočemajk.  

Gospodinje so pri vsakodnevnih 
opravilih obleko zaščitile s predpasniki, 
zaradi katerih je njihov videz poseben. 
Francka Bojc iz Dolenje vasi je opisla: 
»Fiertahe smo imajle v's dan, take 
scajla z gornjim delom. Zadaj so b'le 
naramn'ce navzkriž, v pasu za zapet s 
knofom. Pod pasom se je s trakovoma 
zadaj zavezovalu mašno. Stara mati 
so si zadaj težku zavezal', zato so nas 
prosil': 'Deklička, zapni mi!'«

Olgi pri delu 
na njivi služi 
močnejši platnen 
predpasnik, ki ga 
je upognila v culo 
in vanj spravila 
nekaj pridelka.

Pri vaškem koritu 
Marta z »bariglo« 
zajema vodo.  



Premožnejši podeželani so imeli oblačila 
iz finejšega blaga, ko je postal tovarniško 

tkan material cenejši.  Pred prvo svetovno 
vojno so premožne kmetice pri prazničnih 
oblekah posnemale kroje meščanske, v pasu 
stisnjene obleke. Z njimi so ravnale skrbno in 
jih pogosto nosile vse življenje.

Katarino Kromar so že od mladosti 
privlačile lesene žlice, domiselno 

jih je okrasila in jih podarila prijatel-
jem ob raznih praznovanjih. Z ob-
likovanjem miniaturnih izdelkov se 
je seznanila pri očetu Stanetu Klunu, 
izdelovalcu lesenih figur Ribničanov s 
krošnjo. Ko je na leseni žlici oblikova-
la krošnjarja, se je njen oče razveselil, 
da na svoj, drugačen način nadaljuje 
suhorobarsko izročilo.

Leta 2002 je leseno žlico, odeto v 
slovensko nošo, predstavila prof. Jan-
ezu Bogataju. Odobraval je njeno idejo 
in izdelek ter ji predlagal, naj odene 
žlice v oblačila po Goldensteinovih 
slikovnih predlogah. Iskala je literatu-
ro in napotke, oglasila se je pri nama 
na Črnučah. Posredovala sva ji zbra-
no gradivo. Posebej se je razveselila, 
ko sva ji z možem Filipom pokazala 
raziskano in pri nama spravljeno rib-
niško zapuščino. Pod blagovno znam-
ko »Katarina handmade« je izdelala 
več v ljudska oblačila odetih žlic, pri 
čemer so vse brez obrazov – tako dobi 
večji pomen obleka.

Ribniška lesna žlica, na katero je 
Katarina oblikovala nekdanjo oblačil-
no podobo ribniških žena, simbolično 
združuje staro ribniško obrt in raziskano 
oblačilno izročilo. Kaže na nove možno-
sti, kako ohranjati in promovirati rib-
niško oblačilno kulturno dediščino. 
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Romana pri 

nabiranju 
zelišč.

Točajka Nežka po 
takratni navadi sme 
streči brez pokrivala. 

Ilustriran Slovenec je leta 1927 predstavil Ribničane in 
njihove obrti. Cepljenja lesa za obode se je lotila Branka, 
Tatjana pritrjuje z obdelanimi vitrami »pod'n na obud«. 

Kako lepo so se znale kmečke žene obleči ob 
praznikih, predstavljajo Nataša, Mojca in 
Anica. Za nedeljski popoldan čedno oblečena 
je Ružica, krasi jo bluza z gubami ob vratnem 
izrezu in rokavih. 

Iz krpic blaga, ki 
so ostale od oblačil, 
šivanih za ribniške 
pevke, je Katarina 
natančno po 
originalu ukrojila 
in zašila miniature 
oblek na žlici. 
Veliko zanimanja 
in pohval za idejo 
in poustvarjanje je 
požela na razstavi 
umetne obrti v 
Slovenj Gradcu.



Planirani prihodki 2022 v primerjavi z oceno 
realizacije 2021 (v EUR)

Prihodki

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Skupaj

Ocena 
realizacije 2021
7.360.479
1.282.395
989.236
855
3.089.441
12.722.406

Predlog 
proračuna 2022
7.566.062
1.373.136
759.272
40.000
3.400.204
13.138.674
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Občinska seja v 
znamenju sprejemanja 
proračuna za leto 2022

 Jurij Kožar

V predlogu proračuna za leto 2021 je predvidenih za dobrih 
13 milijonov evrov prihodkov in 15,8 milijona evrov odhodkov. 
Proračunski primanjkljaj namerava občina reševati z dodatnim 
zadolževanjem, ki po mnenju predlagateljev ni problematično, 
saj je predračun investicijsko naravnan. Predlog proračuna je 
bil sprejet v prvi obravnavi. 

Na seji je bil sprejet tudi Lokalni energetski koncept občine 
Ribnica za obdobje 2021–2031. Lokalni energetski koncept je za 
lokalno skupnost osnovni dokument in strategija oskrbe, rabe 
energije, uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za 
zniževanje rabe energije in poviševanja energijske učinkovitosti 
v celotni lokalni skupnosti. Z realizacijo predvidenih ukrepov, ki 
so opredeljeni v strateškem dokumentu, se zasleduje zmanj-
ševanje porabe energije v javnih stavbah in infrastrukturnih 
objektih ter vzpodbuja uporaba obnovljivih virov in izvajanje 
ukrepov za energetsko učinkovitost v zasebnem sektorju. 

Svetniki so obravnavali in sprejeli sklep o določitvi javnih 
športnih objektov v občini Ribnica, sprejeli pa so tudi sklep o 
prekategorizaciji občinskega stanovanja. Stanovanje, ki je loci-
rano na naslovu Knafljev trg 6, se iz neprofitnega najemnega 

stanovanja prekategorizira v tržno najemno stanovanje. 
V 6. točki so svetniki obravnavali imenovanje direktorja 

Rokodelskega centra Ribnica. Na razpisano delovno mesto so 
prispele štiri prijave, od tega so tri prispele pravočasno. Komisi-
ja je ugotovila, da od treh prijav, ki so prispele pravočasno, dve 
prijavi nista bili popolni in se ju kot taki zavrne, saj nista izpol-
njevali razpisanih pogojev. Komisija je na podlagi ugotavljanja 
pogojev pravočasnosti in popolnosti ugotovila, da ena prijava 
izpolnjuje predpisane pogoje in je tudi podala pozitivno mnenje 
za potrditev kandidata. Predlog kandidata je nato obravnava-
la še Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki je občinskemu svetu predlagala, da kandidata za direktorja 
ne potrdi ter da se razpis ponovi, kar so občinski svetniki tudi 
potrdili. Za imenovanje novega direktorja Rokodelskega centra 
Ribnica bo tako razpis ponovljen.

 Na tokratni seji pa je bilo predstavljeno tudi Letno poro-
čilo programskega sveta Rešeto za obdobje 7.5. 2020-22.9. 
2021. Predsednica programskega sveta je pohvalila dobro delo 
uredništva in dopisnikov ter tudi novo grafično obliko Rešeta. 
Zaradi spremembe formata glasila so se tudi uskladile cene 
oglaševanja, znižale pa so se cene osmrtnic. V predlogu za leto 
2022 je bilo predlagano povečanje honorarjev za urednika in 
dopisnike, podan pa je bil tudi predlog o spremembi datuma 
izida, saj je ob trenutnem datumu težava, da se o dogodkih, ki 
se dogajajo proti koncu meseca, poroča (pre)pozno. Nov pred-
log je, da bi Rešeto izhajalo 2. četrtek v mesecu. Alenka Pahulje 
je tudi izpostavila, da je v obdobju, zajetem v poročilu, večkrat 
prišlo do zamud pri izdaji Rešeta, kar je bila posledica izvajanja 
pomembnih dogodkov konec meseca in tudi poznega pošilja-
nja gradiva. Z novim predlogom naj bi se te težave odpravile. 

V poročilu župana je župan na kratko predstavil svoje izve-
dene in prihodnje projekte. 

Ribniški občinski svetniki so se sestali na 19. 
redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica. Na 
tokratnem dnevnem redu je bilo skupaj 9 točk, 
daleč največ pozornosti pa je dobila predstavitev 
Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2022. 

 zaposleni na Občini Ribnica

Proračun Občine 
Ribnica za leto 2022

Občinski svet Občine Ribnica je na 19. redni seji, ki je pote-
kala 18. 11. 2021, obravnaval in sprejel predlog Proračuna Občine 
Ribnica za leto 2022 v prvi obravnavi. Proračun za leto 2022 je 
načrtovan v višini 16,3 mio EUR. 

Prihodki proračuna Občine Ribnica so za leto 2022 ocenjeni 
v višini 13,1 mio EUR, odhodki v višini 15,8 mio EUR, zadolževa-
nje v višini 2,4 mio EUR in odplačilo dolga v višini 530.000 EUR.

Prihodki in drugi prejemki
Celotni prihodki so načrtovani v višini 13,1 mio EUR. Naj-

večji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki (57,6 %), 
sledijo transferni prihodki (25,9 %), nedavčni prihodki (10,5 %), 
kapitalski prihodki (5,8 %) in donacije z 0,3-odstotnim deležem. 
Poleg ostalih načrtovanih prihodkov so iz državnega proračuna 
načrtovana sredstva iz naslova dohodnine v višini 6,5 mio EUR, 
pričakuje se tudi sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v 
višini 494.000 EUR in 55.500 EUR sredstev za sofinanciranje 
uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti. 

58 %  Davčni prihodki
10 %  Nedavčni prihodki
6 %  Kapitalski prihodki
0 %  Prejete donacije
26 %  Transferni prihodki

Plan 
prihodkov 

2022
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Odhodki in drugi izdatki

Celotni odhodki so načrtovani v višini 15,8 mio EUR. Najviš-
ji delež odhodkov predstavljajo investicijski odhodki, ki so na-
črtovani v 46,9-odstotnem deležu, sledijo tekoči transferi s 26,9 
%, tekoči odhodki s 23,2 % in investicijski transferi v 3,0-odsto-
tnem deležu celotnih odhodkov.

Večje investicije, ki se bodo izvajale 
v letu 2022
Novogradnja prizidka k stavbi B OŠ 
Ribnica
Rekonstrukcija bazena v ŠCR
Investicije in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest
Nakupi zemljišč
Ureditev glavne ceste G2-106-odsek 
Žlebič-Kočevje skozi naselji Grič in Breg
Prenova javne razsvetljave Škrabčev trg
Vodovod Preska-Sveti Gregor-
Brinovščica in odcep Sveti Gregor-
Grebenje
Prenova grajske površine - 1. in 2. faza
Obnova ceste ter ostale infrastrukture 
na Majnikovi ulici
Izgradnja kanalizacije in druge 
infrastrukture v naselju Hrovača
Ureditev križišča v Jurjevici
Cesta Zlati Rep-Škrlovica
Izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN 
Dolenja vas-projektna dokumentacija
Druga projektna dokumentacija
SKUPAJ

23 %  Tekoči odhodki
27 %  Tekoči transferi
47 %  Investicijski odhodki 
3 %  Investicijski transferi

Plan 
odhodkov 

2022

Predlog 
proračuna 2022
738.380

487.295
400.000

343.084
301.235

280.000
262.596

228.090
211.000

200.000

150.000
140.000

114.150
650.488
4.506.318

Planirani odhodki 2022 v primerjavi z oceno 
realizacije 2021 (v EUR)

Odhodki

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Skupaj

Ocena 
realizacije 2021
3.455.761
4.068.120
6.909.169
493.852
14.926.902

Predlog 
proračuna 2022
3.671.775
4.254.041
7.413.661
469.992
15.809.469

Odhodki po programski klasifikaciji
Programska klasifikacija izkazuje področja, na katerih se 

porabljajo proračunska sredstva. V letu 2022 je iz občinskega 
proračuna največ sredstev namenjenih področju izobraževa-
nja, kjer največji delež porabe predstavlja financiranje javnih 
vrtcev (1,9 mio evrov), sledijo promet in prometna infrastruk-
tura, šport in kultura, skupne administrativne službe in splošne 
javne storitve, prostorsko planiranje in stanovanjsko-komunal-
na dejavnost ter lokalna samouprava.

Tekoči in investicijski odhodki po področjih porabe

Poleg vseh večjih investicij, ki so naštete zgoraj, pa predsta-
vlja ključno investicijo Medgeneracijski športni kompleks 
Ribnica, ki posega na več področij (kultura, šport, gospodar-
stvo, starejši, mladina). Sredstva so v obdobju 2022–2023 načr-
tovana v višini 5,5 mio EUR, od tega je v letu 2022 namenjenih 
2,0 mio EUR.
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19 izobraževanje

13 promet, prometna infra- 
 struktura in  komunikacije

18 kultura, šport in nevladne  
 organizacije

04 skupne administrativne  
 službe in splošne javne 
 storitve

16 prostorsko planiranje in  
 stanovanjsko komunalna 
 dejavnost

06 lokalna samouprava

14 gospodarstvo

20 socialno varstvo

22 servisiranje javnega dolga

15 varovanje okolja in 
 naravne dediščine

07 obramba in ukrepi ob  
 izrednih dogodkih

01 politični sistemi

11 kmetijstvo, gozdarstvo in  
 ribištvo

17 zdravstveno varstvo

23 intervencijski programi in  
 obveznosti

12 pridobivanje in distribucija  
 energetskih surovin

10 trg dela in delovni pogoji

02 ekonomska in fiskalna  
 administracija

08 notranje zadeve in varnost

03 zunanja politika in  
 mednarodna pomoč
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V začetku novembra je župan Občine 
Ribnica Samo Pogorelc v družbi Aleša 
Miheliča, podžupana, državnega sekre-
tarja na Ministrstvu za infrastrukturo, 
izvajalcev del in vaščanov uradno odprl 
cestni odsek v naselju »Male Breže« in 
cestni odsek na relaciji Breže–Sv. Križ.

Obnova ceste v naselju 
»Male Breže«

V naselju »Male Breže« se je izvedla 
obnova ceste in ostale infrastrukture na 
odseku javne poti v dolžini približno 75 
metrov. V sklopu investicije so se uredili še 
javna razsvetljava, telekomunikacijski vod 
in vodovod. Dela je izvedlo podjetje Komu-
nala Ribnica, d. o. o., v sodelovanju s podje-
tjem Hydrovod, d. o. o., vrednost investicije 
pa je bila 16.848,73 EUR brez DDV.

Odprtje cestnega odseka »Male Breže« in 
cestnega odseka Breže–Sv. Križ
   Danijel Vincek

Obnova ceste na odseku 
Sv. Križ–Breže

Na odseku lokalne ceste Sv. Križ–Breže so se 
zaključila dela, ki se nanašajo na obnovo ceste in 
ostale infrastrukture. V sklopu investicije se je iz-
vedla celovita obnova ceste (spodnji ustroj in as-
falt), vključno z meteornim odvodnjavanjem, javno 
razsvetljavo in telekomunikacijskim vodom, v skup-
ni dolžini približno 400 m. Izvedla se je še obnova 
vodovoda v dolžini približno 400 m, vključno z ob-
novo hišnih vodovodnih priključkov. Dela je izvedlo 
podjetje Komunalne gradnje, d. o. o., z Grosuplja, s 
partnerjem podjetjem Tanko, d. o. o., iz Ribnice in 
pogodbenim podizvajalcem podjetjem CGP, d. d., iz 
Novega mesta. Pogodbena vrednost investicije je 
bila 149.620,70 EUR brez DDV.

S tovrstnimi ureditvami se povečuje prometna 
varnost, hkrati pa je prebivalcem omogočen hitrejši 
in varnejši dostop do lokalnih in regionalnih cest, 
po katerih se vozijo po vsakodnevnih opravkih.
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Občina Ribnica je v sodelova-
nju s partnerji v okviru skupnega 
projekta »Skupaj za varni jutri« 
prejela odobritev nepovratnih 
sredstev v višini 27.273,02 EUR iz 
EKSRP in proračuna RS ter že ak-
tivno pristopila izvajanju projekta. 

Občina je z odobrenimi sredstvi 
kupila defibrilatorje za deset različnih 
lokacij, ki bodo dosegljivi 24/7, in lutke, 
ki bodo služile kot pripomoček za izva-
janje usposabljanj občanov o temeljnih 
postopkih oživljanja in uporabo avto-
matskih defibrilatorjev (AED). 

Operacija »Skupaj za varni jutri« s 
projektom sodelovanja petih LAS z raz-
ličnih območij Slovenije združuje  svo-
je moči in skupaj z lokalnimi partnerji. 
V okviru sodelovanja LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe bo tudi 
naša občina prispevala k čim hitrejšemu 
ukrepanju ob srčnem  zastoju s širitvi-
jo mreže AED-jev. Izvedena bodo tudi 
usposabljanja za čim širši krog laikov, 
ki bodo znali uporabiti AED, in usposa-
bljanja za izvedbo temeljnih postopkov 
oživljanja (TPO). Seveda pa je preven-
tiva tista, ki pripomore k čim boljši kon-
diciji srca, zato se bodo izvajale tudi de-
lavnice z vsebinami o zdravem načinu 
življenja, s poudarkom na zdravi prehra-
ni in gibanju, za zmanjšanje tveganja za 
nastanek bolezni srca in ožilja.

Projekt »Skupaj 
za varni jutri«

Občinski inšpektorati v obdobjih pre-
ventivnih aktivnosti in v obdobjih inten-
zivnih inšpekcijskih nadzorov z različnimi 
pristopi, kot so javni pozivi in objave, ob-
veščanje javnosti z udeležbo novinarjev na 
skupnih akcijah, članki v lokalnih glasilih in 
podobno, obveščajo občanke in občane o 
namenu inšpekcijskega nadzora nad pra-
vilnim ravnanjem z odpadki in tudi z vsebi-
no zakonskih določb, ki urejajo to področje.

Po 157.a členu Zakona o varstvu oko-
lja odredi občinska inšpekcija odstranitev 
komunalnih odpadkov, ki so nezakonito 
odloženi na zemljišču v lasti države ali 
občine, izvajalcu javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki, ta pa jih mora 
odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z 
odpadki. Če so na zemljišču v lasti države 
ali občine nezakonito odloženi odpadki, 
ki niso komunalni odpadki, pa njihovo 
odstranitev odredi državna inšpekcija, pri-
stojna za okolje. Če policija ali inšpekcija 
odkrije povzročitelja, imata tako občina 
kot država pravico in dolžnost od povzro-
čitelja nezakonito odloženih odpadkov 
izterjati vračilo stroškov.

Upravnega inšpekcijskega postopka, 
katerega namen je odstranitev nezakoni-
to odloženih odpadkov, pa ne gre enačiti 
s postopkom o prekršku. V postopku o 
prekršku se ugotavlja kršitelja, ki se mu 
enako, kot na primer vozniku, ki vozi pre-
hitro in ne upošteva cestnih predpisov, 
izreče globa. 

Višina globe za nezakonito odložene 
komunalne odpadke je določena z občin-
skim Odlokom o ravnanju s komunalnimi 
odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz 
gospodinjstev v občini Ribnica in znaša v 
občini Ribnica 200 EUR.

Ker gre pri nezakonitem odlaganju 
odpadkov le redko za neposredno oseb-
no zaznavo prekrška s strani uradne ose-

be, se v teh primerih v postopku o prekr-
šku odloča z odločbo o prekršku in ne s 
plačilnim nalogom, zato je poleg izreka 
globe ob izdaji odločbe o prekršku treba 
odločiti tudi o stroških prekrškovnega po-
stopka. Ti so določeni v 143. členu Zako-
na o prekrških in so na primer izdatki za 
priče, potni stroški uradnih oseb, sodne 
takse in podobno.

Ker pa je po odredbi uradne osebe v 
upravnem inšpekcijskem postopku od-
padke treba odstraniti, in sicer v primeru, 
ko je lastnik zemljišča občina ali država 
prek izvajalca javne službe, tudi v tem 
postopku lastniku zemljišča nastanejo 
določeni stroški, ki se v primeru občine 
ali države prehodno pokrijejo iz javnih 
sredstev. Zato je zakonodajalec dolo-
čil, da imata občina ali država pravico in 
dolžnost od povzročitelja nezakonito od-
loženih odpadkov izterjati vračilo tako 
nastalih stroškov. Ti se od povzročitelja 
izterjajo po Obligacijskem zakoniku z na-
menom povrnitve nastale škode in nimajo 
nič skupnega s stroški postopka, ki jih je 
v postopku o prekršku izrekel prekrškovni 
organ. Enako pravico, da od povzročitelja 
zahteva vračilo stroškov za odstranitev 
nezakonito odloženih odpadkov, ima tudi 
vsak drug lastnik zemljišča, le da v tem 
primeru inšpekcija ali policija lastnikov 
zemljišča o tem, ali je povzročitelja ugoto-
vila ali ne, neposredno ne obvešča. Lahko 
pa vsak lastnik zemljišča to informacijo 
pridobi, če zoper znanega povzročitelja 
uveljavlja odškodninski zahtevek.

V interesu vseh nas je, da je tovrstnih 
prekrškov in izrečenih glob čim manj, zato 
pozivamo vse občane in občanke k pra-
vilnemu ravnanju z odpadki in njihovemu 
ustreznemu odlaganju, saj na ta način vsi 
skrbimo za lepo, čisto in urejeno okolje, v 
katerem bivamo.

Kdo in zakaj nosi strošek za 
odstranitve nezakonito odloženih 
odpadkov 

  Skupna občinska uprava, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški 
Potok, Ribnica, Sodražica  in Velike Lašče   MIR

V javni obravnavi 
je Strategija za 
mlade

Občina Ribnica daje od 11. 11. 2021 
do 11. 12. 2021 v javno obravnavo pred-
log Strategije za mlade v občini Ribnica 
za obdobje 2022–2026. V času javne 
obravnave lahko vsa zainteresirana 
javnost, organi in posamezniki poda-
jo dopolnitve ali predloge sprememb. 
Predlogi sprememb in dopolnitev se 
lahko podajo pisno na naslov: Občina 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribni-
ca, ali posredujejo na elektronski na-
slov: obcina@ribnica.si.



O
B

Č
IN

S
K

A
 U

P
R

A
V

A

14

Poziv za 
predlaganje 
članov v svet 
javnega zavoda 
Knjižnica 
Miklova hiša

  KMVVI, predsednica Karmen Tomšič

Na podlagi 52. člena Poslovnika o delu 
občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni 
list RS, št. 191/2020) Komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja obja-
vlja POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV 
V SVET JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA 
MIKLOVA HIŠA.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Ura-
dni list RS, št. 76/2002, 5/2006, 47/2011 in 
145/2020) javni zavod Knjižnica Miklova 
hiša upravlja petčlanski svet zavoda, ki 
ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, 
uporabnikov in zaposlenih. Skladno z 12. 
členom Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Knjižnica Miklova hiša imenuje Ob-
činski svet Občine Ribnica v svet zavoda 
dva predstavnika ustanoviteljev izmed 
strokovnjakov s področja dela javnega 
zavoda, financ in pravnih zadev. Mandat 
članov traja 5 let in začne teči z dnem 
konstituiranja sveta zavoda.

Na podlagi zgoraj navedenega po-
zivamo vse zainteresirane kandidate, 
politične stranke in liste, da posre-
dujejo svoje predloge za imenovanje 
članov v svet zavoda najkasneje do 
31. 12. 2021 na naslov Občina Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Pre-
dlogom je treba priložiti podpisano 
izjavo kandidata o strinjanju z ime-
novanjem, ki je dosegljiva na spletni 
strani Občine Ribnica. 

Razpored počitniških kapacitet za leto 2022
 Društvo invalidov Ribnica

SIMONOV ZALIV – IZOLA
31. 1.–7. 2. 2022, apart. F18, lež. 3 
21. 3.–28. 3. 2022, apart. D1, lež. 4  
18. 4.–25. 4. 2022, apart. C10, lež. 4 
27. 6.–4. 7. 2022, apart. D9, lež. 3 
15. 8.–22. 8. 2022, apart. F15, lež. 4 
26. 9.–3. 10. 2022, apart. D9, lež. 3

TERME ČATEŽ
24. 1.–31. 1. 2022, hiša 103, lež. 5
4. 4.–11. 4. 2022, hiša 174, lež. 5
4. 7.–11. 7. 2022, hiša 117, lež. 4
19. 9.–26. 9. 2022, hiša 117, lež. 4
24. 10.–31. 10. 2022, hiša 119, lež. 4
12. 12.–19. 12. 2022, hiša 2, lež. 6

TERME PTUJ
7. 2.–14. 2. 2022, apart. G03, lež. 2 
3. 10.–10. 10. 2022, apart. G04, lež.2 

TERME RADENCI
27. 6.–4. 7. 2022, pritličje, lež. 4
21. 11.–28. 11. 2022, nadstropje, lež. 4

FIESA
31. 7.–10. 8. 2022, soba 104/I, lež. 2

VILA GOLF – ROGAŠKA
22. 8.–29. 8. 2022, apart. 28, lež. 2

KRITERIJ KORIŠČENJA 
POČITNIŠKIH KAPACITET
• delovni invalidi I. kategorije
• delovni invalidi II. kategorije
• delovni invalidi III. kategorije
• osebe s statusom invalida po 

ZZRZI
• osebe s telesno okvaro

ŠMARJEŠKE TOPLICE
10. 1.–17. 1. 2022, hotel Šmarjeta, lež. 2

TERME DOLENJSKE TOPLICE
20. 11.–26. 11. 2022, PSP hotel Kristal, 
lež. 2

TERME DOBRNA
3. 7.–13. 7. 2022, hotel Vita, lež. 2

Kriterij za koriščenje:
Šmarješke Toplice
• zaposleni in brezposelni delovni 

invalidi II. in III. kategorije
• zaposlene in brezposelne osebe s 

TO
• zaposlene in brezposelne osebe s 

statusom invalida po ZZRZI
• delovni invalidi I. kategorije, ki imajo 

dodatek za pomoč in postrežbo – 
lahko s spremljevalcem

• osebe s TO, ki imajo dodatek za 
pomoč in postrežbo – lahko s 
spremljevalcem

• delovni invalidi – upokojeni: I., II., III. 
kategorije, TO in ZZRZI

PSP Dolenjske Toplice
• zaposleni in brezposelni delovni 

invalidi II. In III. kategorije
• zaposlene in brezposelne osebe s 

TO
• zaposlene in brezposelne osebe s 

statusom invalida po ZZRZI

Terme Dobrna
• ženske – ginekološko obolenje 

(rodila, prsi)

V Sloveniji poteka dobrodelno 
kvačkanje odejic za starostnike na 
invalidskih vozičkih. Zdelo se nam je 
prav, da bi del tega bili tudi starostniki 
DSO Ribnica, zato smo stopili v akcijo.

Če bi se nam rad kdo pridružil v 
dobrodelnosti, nam lahko pomaga s 
kvačkanjem odejice, ki naj bo velika 
približna 100 cm x 100 cm, ali pa z 
donacijo volne (le malce poglejte po 
omarah, zagotovo se bo kaj našlo), ki 

jo še kako potrebujemo. Barva, debe-
lina in sestava volne niso pomembne, 
saj se bomo prilagodili. Volno ali ode-
jico lahko dostavite v Rokodelski cen-
ter Ribnica. 

Bomo zmogli? Seveda bomo! Ob 
tem lahko rečem hvala vsem in vsa-
kemu posebej. Skupaj nam bo uspe-
lo, da bomo lahko razveselili in ogreli 
naše najstarejše v teh prihajajočih 
prazničnih dneh. 

Obrazce za prijavo dobite v pisarni društva.
Prijave sprejemamo do 17. 12. 2021.  

Dobrodelno kvačkanje odejic za 
starostnike na invalidskih vozičkih

 Tjaša Rozina, koordinatorka projekta za DSO Ribnica

  Žiga Lovšin
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Prekinitev zaradi korone – pa 
menda ne spet za 19 mesecev?!

 Matjaž Nosan

Moralo je miniti neverjetnih 19 
mesecev, preden so bili ustvarje-
ni minimalni pogoji, da smo lahko 
v avgustovskem Rešetu ponudili 
članstvu in vsem zainteresiranim 
starejšim občankam in občanom 
neposredna izobraževanja za 36 
vsebin in dejavnosti. Za kakovostno 
staranje so pomembne tako misel-
ne kot telesne dejavnosti, pa tudi 
prehrana, zato smo že uveljavljenim 
vsebinam dodali še različne gibalne 
dejavnosti in prehransko tematiko.

Odziv je bil nad vsemi pričakova-
nji – vseh prijav je več kot 140. Oči-
tno takšna izobraževanja in druženja 
starejši potrebujemo in si jih želimo. 
Žal se je hkrati izkazalo, da so pogoji 
PCT velikemu delu našega članstva 
prevelika ovira za udeležbo. Tukaj ne 
vidimo druge rešitve kot izobraževa-
nje na daljavo, kot smo ga ponudili 
spomladi. 

V letošnjem oktobru smo orga-
nizirali izobraževanja v enajstih sku-
pinah, vendar je epidemija z zastra-
šujočimi rekordi ponovno začela 
ustavljati življenje v Sloveniji. Obo-
levajo tudi cepljeni in vsaj zača-
sna prekinitev izobraževanj je bila 
neizbežna, še preden je pet skupin 
sploh imelo prvo srečanje. Ostalih 
šest skupin pa je komajda začelo z 
delom, kot prikazuje spodnja tabela. 

Epidemiologi napovedujejo, da 
se bodo razmere začele umirjati 
decembra, vendar je do teh napo-
vedi marsikdo skeptičen. V Društvu 
UTŽO Ribnica bomo vse prijavljene 
vsekakor povabili k izobraževanju 
takoj, ko bo mogoče. 

Žal je oktober prinesel tudi ne-
ugodno spoznanje, da je epidemija 
državljane, kar zadeva cepljenje, 
neusmiljeno razdelila v dve naspro-
tujoči si skupini. V društvu smo pri 
vseh izobraževanjih dolžni zagota-
vljati predpisane pogoje. Zaveda-
mo pa se, da gre za prepričanja, do 
katerih ima vsak pravico. O njih ni 
dobro razpravljati, saj bi to verje-
tno poglabljalo nasprotja, porajalo 
zamere, povzročalo frustracije. Sta-
rejši za vse to nimamo časa. Boljše 
je, če se previdno vključujemo v 
dejavnosti, ki ohranjajo psihofizično 
vitalnost in podpirajo kakovostno 
staranje. 

Vabimo vas, da se nam pridruži-
te takoj, ko bo mogoče. 

V upanju, da se bodo omejitve 
in delitve v povezavi s korono čim 
prej končale, bomo zainteresira-
nim članicam in članom omogočili 
spremljanje izobraževanj tudi prek 
aplikacije Zoom pri vseh tistih pro-
gramih, kjer bo to tehnično mogo-
če in vsebinsko smiselno.

V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica 
smo morali sredi študijskega leta 2019/20 prekiniti vsa 
izobraževanja. Bili smo prepričani, da prekinitev ne bo 
trajala dlje kot do jeseni, in se prekleto motili. 

UTŽO Ribnica: realizacija ur izobraževanja – jesen 2021
Program
Izobraževalno pohodništvo Clavstra
Osnove računalništva I
Osnove računalništva II
Osnove IKT
Uporaba pametnih telefonov
Umovadba
Umetnostna zgodovina
Angleščina za začetnike
Angleščina s konverzacijo
Italijanščina za začetnike
Ohranjanje telesnih sposobnosti
SKUPAJ:                          

Plan ur
40
20
20
20
40
30
20
40
40
40
30
340 

Real. ur
10
 6
-
2
2
4
2
-
-
-
-
26

Št. prijav
19
6
8
6
12
8
9
19
9
10
6
112        

Občina Ribnica objavlja 
javno dražbo za najem 
tržnega stanovanja
Občina Ribnica obvešča, da je na 
svoji spletni strani in oglasni deski 
objavila javno dražbo za najem:
• tržnega enosobnega stanovanja št. 1 (ID-

-znak 1625-453-27), ki se nahaja v pritličju 
večstanovanjske stavbe na Knafljevem  
trgu 12, 1310 Ribnica: površina stanovanja 
je 28,90 m2, stanovanje se oddaja v najem 
za 5 let, brez možnosti podaljšanja, izklicna 
najemnina pa znaša 104,60 EUR;

• tržnega enosobnega stanovanja št. 2 
(ID-znak 1625-1-51), ki se nahaja v pritličju 
večstanovanjske stavbe na Knafljevem  
trgu 6, 1310 Ribnica: površina stanovanja 
je 32,6 m2, stanovanje se oddaja v najem 
za 5 let, brez možnosti podaljšanja, izklicna 
najemnina znaša 111,20 EUR.

Javna dražba bo potekala v četrtek, 9. decem-
bra 2021, ob 8.00 in 8.30 v prostorih Občine 
Ribnica. Celotno besedilo javne dražbe je 
objavljeno na spletni strani www.ribnica.si in 
na oglasni deski Občine Ribnica.

Spoštovani krvodajalci 
in krvodajalke,
vabimo in prosimo vas, da se 
udeležite redne krvodajalske akcije, 
ki bo potekala 1. 12 in 2. 12. 2021 med 
7.00 in 13.00 v TVD Partizan v Ribnici. Prosimo, da 
se na krvodajalsko akcijo naročite največ dva dni 
pred začetkom, in sicer na telefonsko številko 030 
716 796 ali 051 671 147 ali 051 389 270. Za odziv se 
vam najlepše zahvaljujemo.
Območno združenje Rdečega križa Ribnica  

Vrtec Ribnica objavlja 
javni razpis za vpis 
predšolskih otrok v 
KRAJŠI PROGRAM
Krajši program je namenjen otrokom, 
ki bodo do konca koledarskega leta 2021 
dopolnili starost najmanj 5 let in niso 
vključeni v druge programe vrtca.
Krajši program se bo izvajal v popoldanskem 
času, predvidoma od januarja 2022 do aprila 
2022, v trajanju 240 ur. Program je za starše 
brezplačen, saj je financiran s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. Vrtec bo 
program izvajal, če bo vpisano zadostno število 
otrok. Za vpis je treba izpolniti Vlogo za vpis ot-
roka v krajši program, ki jo dobite pri svetovalni 
delavki vrtca. Vpis otrok v krajši program bo po-
tekal do 15. 12. 2021. Dodatne informacije do-
bite pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na 
telefonski številki 01/620 93 75 ali po e-poštnem 
naslovu: vrtec@vrtecribnica.si. 
Vljudno vabljeni!
Andraž Caserman, ravnatelj
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Rokodelski 
Digi Lab

   Katja Žagar, vodja projekta

Rokodelstvo še vedno predstavlja bi-
stveno identiteto našega območja. Kljub 
naravnim, kulturnim in infrastrukturnim 
danostim pa razvoj tega podeželskega 
območja ne poteka brez težav. Še posebej 
je to razvidno na področju gospodarstva, 
tako na področju tradicionalnih dejavnosti 
– rokodelstva, ki kljub različnim naporom 
stagnira, kot tudi na drugih gospodarskih 
področjih, kjer pa primanjkuje kadrov s 
tehničnimi znanji. Ob tem izobraženi mladi 
zapuščajo podeželsko območje. Zato smo 
projektni partnerji, ki zastopamo različne 
sektorje – javni – gospodarski in nevlad-
ni – pripravili projekt, ki daje odgovore na 
zgoraj navedene izzive. Temu okolju želi-
mo ponuditi več, zato se je razvila ideja, 
da se v Ribnici vzpostavi kreativni prostor 
za mlade, starejše ter aktivne in potenci-
alne podjetnike, ki pa bi se še nadgradil s 
spodbujanjem pridobivanja znanja na po-
dročju digitalnih veščin in usmerjal v rabo 
novih tehnologij.

S projektom želimo tudi nadgraditi rib-
niško lončarstvo v smeri, da bi se obsto-

ko poskušalo čim bolj približati, predvsem 
prek povabila in sodelovanja z mlajšimi 
udeleženci ter aktiviranja mlajših upoko-
jencev, ki si želijo aktivno preživljati starost 
in dodatno prispevati k razvoju družbe.

Vizija je, da se v letu 2021 začne s 
pripravo prostorov, nakupom opreme in 
materiala, sistematično nadaljuje z uspo-
sabljanji mentorjev, v letu 2022 pa s sis-
tematičnim izvajanjem delavnic in uspo-
sabljanja na področju razvijanja digitalnih 
kompetenc, analizo lokalnega materiala 
– gline ter pripravo prvih prototipov lon-
čarskih izdelkov.

Trenutno je vzpostavljen tehnični del 
kreativnega prostora, kjer smo rokodelsko 
delavnico dopolnili z novimi tehnologija-
mi: 3D-tiskalniki za plastiko, 3D-tiskalniki 
za glino in laserskim rezalnikom.

Začeli smo tudi s tečajem 3D-mode-
liranja, na začetku naslednjega leta pa 
bodo sledila še usposabljanja na vseh 
novih tehnologijah. Vabljeni, da se nam 
pridružite v našem kreativnem prostoru!

Od kod ideja? Jadranka Smiljić je Gu-
innessova rekorderka v maratonu nepre-
stanega kvačkanja in je med maratonom 
kvačkala grb Slovenj Gradca, kjer je tudi 
potekal prvi Guinnessov rekord v kvač-
kanju v Sloveniji. Jadranka je povabila 
ambasadorke kvačkanja, da se pridružijo 
največjemu slovenskemu kvačkarskemu 
izzivu. Skupaj bodo kvačkale 212 grbov 
za vse občine Slovenije.

V četrtek, 21. oktobra, so se v Roko-
delskem centru Ribnica srečale kvač-
karice jugovzhodne Slovenije, kjer so si 
izmenjale ideje in kvačkarske nasvete. 
Pobudnica dogodka je bila domačinka 
Slavica Mihelič, ki v projektu kvačka grb 
občine Ribnica. S tem projektom se bodo 
kvačkarice tudi zapisale v Guinnessovo 
knjigo rekordov.

ječa znanja o lončarstvu dvignila na višjo 
raven. V ta namen nameravamo v sodelo-
vanju z oblikovalcem prek analize dose-
danjih izdelkov na novo preoblikovati vsaj 
šest tradicionalnih izdelkov. V ta proces 
bomo vključili dva ribniška lončarja, ki ju 
bomo poskusili z novimi pristopi navdušiti 
za nadaljnji razvoj pri lastni produkciji. V ta 
proces bo vključen tudi na novo priučen 
lončar, ki je svoja znanja pridobil v lon-
čarski šoli, ki jo izvajamo v Rokodelskem 
centru Ribnica. Hkrati pa bomo izvajali 
tudi analizo lokalne gline, jo testirali in 
poskušali priti do rezultata, da bo lokalna 
glina uporabna za 3D-tisk.

Z vzpostavitvijo kreativnega prostora z 
različno, predvsem pa usmerjeno uporabo 
novih tehnologij stremimo h kakovostne-
mu preživljanju prostega časa otrok in 
mladine, hkrati pa nameravamo z uspo-
sabljanjem za uporabo novih tehnologij in 
razvijanjem digitalnih kompetenc to ciljno 
skupino tudi usmerjati in navduševati za 
tehnične poklice. Delno bo projekt usmer-
jen tudi k spodbujanju žensk za uporabo 
digitalnih tehnologij, saj vemo, da trenutno 
primanjkuje tudi kadrov za to področje, 
ženske pa se skoraj ne odločajo za to po-
dročje formalnega izobraževanja. Področje 
digitalizacije vpliva tudi na starejše, ki se 
tem tehnologijam ne morejo v celoti izo-
gniti. Zato se bo tudi tej skupini to temati-

V Rokodelskem centru Ribnica 
smo v mesecu juniju začeli z izva-
janjem dvoletnega projekta EU z 
naslovom Rokodelski Digi Lab.

Slovenija kvačka v Rokodelskem centru Ribnica
   Katja Žagar

Niti, ki povezujejo, ali družbeno 
odgovorno pletenje in kvačkanje, 
ali kako lahko angažirano 
rokodelstvo po majhnih korakih 
spreminja svet na bolje, je moto 
vseh slovenskih kvačkaric, ki so 
se združile v projektu Slovenija 
kvačka.

Projekt je sofinanciran s strani 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.
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Predmet meseca
 Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

28. novembra je minilo 40 let od slavnostnega od-
prtja nove stavbe zdravstvenega doma v Ribnici. 
Ob tem okroglem jubileju vam predstavljamo ne-
kaj fotografij, povezanih z gradnjo in odprtjem. Vse 
fotografije je posnel Drago Mohar.

V mesecu novembru smo v Rokodelskem 
centru Ribnica začeli z izvajanjem projekta z 
naslovom »Pletene vitre in masiven les v izvirnem 
oblikovanju pohištva«. 

Pletene vitre in 
masiven les v izvirnem 
oblikovanju pohištva

   Katja Žagar

Projekt smo začeli na pobudo arhitektke in profesorice dr. 
Žive Deu in je zasnovan iz več srečanj, kjer se bodo dijaki – 
mizarji GSŠ Kočevje in študenti višješolskega študijskega pro-
grama Oblikovanje materialov Višje strokovne šole Ljubljana 
povezali v zasnovi sodobnega pohištva, v katero bodo vključili 
preplet viter. 

Študenti bodo pri načrtovanju sodobnega pohištva vpletli 
leskovo vitro, dijaki pa bodo njihove načrte poskusili tudi reali-
zirati v šolski delavnici.

Na prvem srečanju so spoznali Rokodelski center Ribnica 
in tradicijo izdelovanja suhe robe. S pomočjo pletarskih moj-
strov so tudi sami poskusili izdelati leskovo vitro. Na koncu so 
prisluhnili predavanju arhitektke Mateje Dekleva z naslovom 
Dediščina in sodobnost v oblikovanju pohištva.

Veselimo se že naslednjega srečanja, ko bodo študenti 
predstavili predloge uporabe leskove vitre v pohištvu ali opremi 
iz lesa, in vseh nadaljnjih srečanj v naslednjem letu, ko naj bi se 
nekaj kosov pohištva dejansko tudi izdelalo.

Polaganje 
temeljnega 
kamna za 
zdravstveni 
dom v Ribnici, 
26. 3. 1979

Gradnja novega zdravstvenega doma v Ribnici 
leta 1981.

Ob odprtju je 

pred vhodom 

igrala godba na 

pihala.

Obiskovalci 
si po odprtju 

ogledujejo 
nove prostore.

Tudi zaposleni 

so si ogledali 

nove delovne 

prostore
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Pazi na 
korak, prihaja 
Poetični vlak!

  Alenka Pahulje, JSKD Ribnica    R-kanal

Kako dobrohotno je sprejeta kultura 
zdaj, ko so ji mnoga vrata kar precej prip-
rta zaradi znane epidemiološke situacije, 
a uspelo nam je odigrati kar nekaj vlog, 
s katerimi smo risali nasmehe na obraze 
udeležencev.

Gotovo je bilo prav posebno dogajanje 
na haiku vlaku. Izkoristili smo priložnost in 
novo progo, ki pelje od Ljubljane do Ko-
čevja, ter kar neposredno na vlak 8. okto-
bra postavili delavnico pesnjenja haikuja 
in drugih kratkic. Sveža in izvirna zgodba, 
ki se jo je šla naša regionalna koordinacija, 
vodila pa jo je ribniška izpostava. 

Na koncu se nas je zbralo skoraj 30; 
21 je bilo udeležencev delavnice, ki so 
se najprej zbrali v Železniškem muzeju 
v Ljubljani in se srečali z mentorico Ano 
Porenta, nato pa sedli na vlak in se od-
peljali proti Kočevju. Že na vlaku so imeli 
nalogo, da zbirajo vtise, ki so bežali mimo 
njihovih pogledov, vsem pa je uspelo 
tudi kaj napisati. Ko so prišli, smo jim na 
končni postaji pričarali vzdušje pravih 

Od 15. do 30. oktobra je tako v avli Ro-
kodelskega centra Ribnica na omenjeno 
temo razstavljalo 13 likovnikov, povečini z 
ribniškega področja, predstavljalo pa se 
je s sedemnajstimi deli. Selektorica mag. 
Nuša Lapajne Čurin je dejala, da smo 
poleg ljubljanske izpostave najmočneje 
likovno zastopana izpostava – s tem, da 
nas je v koordinaciji 11. To pohvalo slišimo 
že kar nekaj zadnjih let, vsekakor pa so 
za to v večji meri zaslužni domači likov-
niki iz Društva likovnega ustvarjanja Rib-
nica, ki že dvanajst let aktivno sodelujejo 
na vseh območnih razstavah in drugih 
likovnih izzivih. Trdno so povezani in zelo 

Za kakšno novo snidenje so se nam vsi 
priporočili in vsekakor v Javnem skladu 
za kulturne dejavnosti razmišljamo o 
takšnih projektih, ki poženejo lokomotivo 
ustvarjanja v širne daljave … Hvala tudi 
Občini Ribnica, ki pomembno prispeva k 
uresničitvi naših želja. Veselimo se tudi 
žepne izdaje haiku pesnitev, ki so nastale 
na našem vlaku. 

gostiteljev. Kdo se v tistem mrzlem okto-
brskem pišu ne bi razveselil sopihajoče-
ga vlaka in obiskovalcev od vsepovsod?

Pričakali smo jih z glasbo in dramski-
mi prizori, ki jih je uprizoril KUD Jazbec, 
kočevska otroška gledališka skupina. 
Nato smo se šli pogret v bližnji lokal, kjer 
so udeleženci prebrali del svojih haiku-
jev. In že na prvi vlak nazaj! Na peronu 
pa presenečenje: nekdo nam je pel, igral 
na kitaro in nas vabil bliže … Naš kantav-
tor Žiga Bižal! Kako so ga bili udeleženci 
veseli, kako hitro so ga obkrožili in z njim 
vstopili na povratni vlak. Vzdušje smo 
posneli in si ga je v dveh dneh ogledalo 
skoraj 7.000 ljudi. Taki dogodki so pra-
ve poslastice, saj so izrazito doživljajske 
in prinašajo pravo mero ustvarjalnega 
vznemirjenja. To se ni poleglo še dol-
go časa in k nam so se vračali podobni 
stavki zahvale, kot recimo tale, ki so ga 
sestavile štiri Ljubljančanke: »Če smo do 
včeraj mislile, da bo zdaj zdaj konec sve-
ta, danes vemo, da se to še ne bo zgodilo, 
saj imajo taki bežni hipi lepo prihodnost.« 

odzivni, znajo slediti izbranim temam in 
tudi ujamejo bistvo razpisanih nateča-
jev. Vsakič pa nas še posebej razveseli, 
ko se na razpis odzovejo tudi likovniki, ki 
ne delujejo povezano v društvih in tako 
tkemo široko mrežo.

Osem jih je bilo izbranih, da njihova 
dela potujejo v Zagorje, kjer se bo raz-
stava začela 18. novembra: Amalija Jan-
ša, Edith Kopač, Marta Tekavec, Peter 
Polončič Ruparčič, Katarina Drobnič, 
Matjaž Žunič, Branko Žunič in Francka 
Dejak. Spremljali jih bomo na njihovi poti 
in morda koga pospremimo tudi na dr-
žavno razstavo.

Natanko tako smo poimenovali 
naše pesniško popotovanje na 
'ribniški' progi.

In potem je prišla območna 
razstava Videz Tipnega

   Alenka Pahulje, JSKD Ribnica

Javni sklad za kulturne dejavnosti 
vsaki dve leti razpiše likovni 
tematski izziv za odrasle 
likovnike. Najprej ga izvedemo na 
območnih nivojih, nato novembra 
za našo regionalno koordinacijo v 
Zagorju poteka regijska razstava, 
vrhunec pa bo v letu 2022, ko se 
odvije še državna. 

Avtorji in selektorica pri razlagi njihovih del
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Knjižne novosti
 Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša

Miha Šalehar
Pustolovec zmote: patetični 
priročnik za razumevanje 
priletnega alfa samca

Pri založbi Mladinska knjiga je izšla že 
druga knjiga znanega radijskega voditelja 
in kolumnista Mihe Šaleharja Pustolovec 
zmote. Prva knjiga Duh česa, ki je izšla 
leta 2018, je bila ena najbolje prodajanih 
knjig tistega leta. Šalehar, večni pustolo-
vec zmote, v patetičnem priročniku išče 
ključni odgovor na vprašanje, kako osmis-
liti prihodnost, bliža se namreč polovici 
svojega življenja. Kot sam pravi, je pomla-
dno polovico, ki ji rečemo mladost in jo 
častimo kot najbolj smiselno etapo življe-
nja, preživel. Bralcu brez cenzure razkrije 
svoje napake in zablode iz preteklosti.

Jure Godler
Vohun, ki me je okužil
Potem ko sta v lanskem hitu Casino Banale 
Spencer S. Spencer in Filip Novak, najbolj-
ša med najslabšimi vohuni, rešila slovensko 
gospodarstvo pred lovkami domače politike 
in balkanske mafije, se antijunaka to jesen 
vračata v novem romanu Jureta Godlerja, 
poimenovanem Vohun, ki me je okužil. Ro-
man, ki se začne v Ljubljani, nadaljuje v Av-
striji in Veliki Britaniji ter konča sredi Italije, 
je verjetno avtorjev največji literarni dosežek 
do zdaj. Ne zamudite nadaljevanja po vzoru 
Jamesa Bonda in angleškega humorja.Ja-

Kristina Ohlsson
Srebrni deček

Iz restavracije v vodnem stolpu izgi-
njajo stvari. Aladin, Billie in Simona so od-
ločeni, da bodo skrivnosti prišli do dna. Ko 
Aladin v bližini restavracije opazi dečka v 
kratkih hlačah, ga preplavi nemir. Ali on 
krade hrano iz restavracije njegovih star-
šev? Zakaj je v kratkih hlačah, če je zunaj 
hud mraz? In zakaj v snegu ne pušča sle-
di? Trije prijatelji ne verjamejo v duhove, 
zdaj pa so vendarle v dvomih. Je deček 
povezan s stoletno lokalno legendo, ki še 
danes buri duhove? Mladinski roman Kri-
stine Ohlsson je večkrat nagrajena uspe-
šnica in neodvisno nadaljevanje njenega 
romana Stekleni otroci.

Christelle Dabos
Vihar odmevov Zrcalka, 4. knjiga

Zrcalko je navdušenje bralcev in kri-
tikov po izidu bliskovito izstrelilo med 
francoske mladinske uspešnice in se je, 
podobno kot Harryja Potterja in Gos-
podarja prstanov, ne branijo niti odrasli 
bralci. Po razbitju Zemlje na koščke ljud-
je krožijo okoli starega sveta, vsak pod 
zaščitništvom nesmrtnega duha. Zgodbo 
oživlja prisotnost le na videz krhke, v res-
nici pa nadvse bistre in prisebne junaki-
nje, katere notranje moči ni mogoče raz-
biti na koščke. Obstaja le ena rešitev, da to 
ustavi – poiskati mora odgovorno osebo.

nez Bogataj
Gastronomija Slovenije

Cilj projekta Gastronomija Slovenije 
je bil priprava zbirke knjig, v katerih so 
zbrani zgodbe in recepti vseh tipičnih jedi 
Slovenije. Opis štirih gastronomskih regij 
Slovenije predstavlja zakladnico prehran-
ske dediščine naše dežele, ki s sodobno 
nadgradnjo lokalnih in regionalnih po-
sebnosti zaokroža razpoznavnost sloven-
ske kulinarike. V štirih knjigah je opisanih 
24 gastronomskih regij Slovenije, dopol-
njenih s 430 strokovno izbranimi recepti, 
ki predstavljajo podobo Slovenije. Gastro-
nomija Osrednje Slovenije in Ljubljane 
opisuje tudi kulinariko, ki se tiče naših 
krajev. Izid zbirke sovpada z letom 2021, 
ko je Slovenija postala evropska regija 
gastronomije.

Miha Mazzini in Noah Charney
Skrivna zgodovina Slovenije
Skrivna zgodovina Slovenije je humo-
ren in poučen vodnik po naši zgodovini. 
Knjigo spremlja glavna junakinja Slava, in 
sicer od srečanja z grškim junakom Jazo-
nom na ljubljanskem mostišču, vpadov 
in osvajanj raznih ljudstev, srečanj s po-
membnimi osebnostmi iz naše in svetov-
ne zgodovine pa vse do danes. Ta knjiga 
nam pove, da nikdar ne bomo največji in 
najmočnejši, lahko pa smo najbolj nasme-
jani, je o knjigi povedal Boštjan Gorjanec.



Naslednja številka izide 13. januarja 2022. 
GRADIVO ODDAJTE do 26. decembra 2021.

Trženje oglasnega prostora 041 536 889.

Vse iz kamna 
že od leta 1965

031 889 757 (Matej)
041 338 163 (Aleš)

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI

RESTAVRIRANJE

SPOMENIKI

PULTI, POLICE

IN OBNOVA

STOPNICE
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Otroška oblačila    Igrače    Oprema    Pohištvo    Nega    Ustvarjanje                               *              *                 *                  *           * 

RAZSTAVNI PROSTOR: Kolodvorska c. 14, Kočevje (Železniška postaja) 
ELSA ALOJZIJ SLADIČ s.p, PE Dolgouhec, Tesarska ulica 2, 1330 Kočevje, Tel. 041 479 252 



DOSTAVA 
NA DOM

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. 

051 325 524





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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Novi sodniki GŠTD v 
GZ Ribnica

   GZ Ribnica

Oktober, mesec požarne 
varnosti v PGD Dolenja vas

   PGD Dolenja vas

Zato je vodstvo GZ Ribnica naredilo 
vse, kar je v njegovi moči, da bi se stanje 
popravilo. Prvi korak je bila že organizacija 
tečaja za nižjega gasilskega častnika, saj 
je ta čin pogoj za opravljanje izpita za sod-
nika GŠTD. Sledila je organizacija tečaja 
za sodnika. Prijavilo se je 13 tečajnikov iz 
GZ Ribnica, 4 iz GZ Loški Potok, 4 iz GZ 
Ivančne Gorice, 1 iz GZ Grosuplje, 3 iz GZ 
Dobrepolje in 1 iz GZ Velike Lašče. Nekaj 
jih je odnehalo že na začetku, ostalih 21 pa 
je sredi septembra v prostorih PGD Sušje 
začelo obiskovati predavanja in praktične 
vaje. Tečaj so vodili vrhunski strokovnjaki 
in priznani sodniki iz GZS. Namen tečaja 
je do podrobnosti spoznati vse discipline, opisane v znameniti 
rdeči knjižici pravil gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. Tako 
smo obravnavali vaje za pionirje, mladince, članice in člane A in 
B, starejše gasilke in gasilce. Najbolj v podrobnosti smo spoznali 
člansko vajo z motorno brizgalno, saj smo kar pet sobot in nedelj 
po pet ur posvetili njeni brezhibni izvedbi. Preizkusili smo se tudi 
v delu sodnikov in ugotovili, da je to izredno odgovorna, naporna 
in včasih precej nehvaležna služba, za katero potrebuješ ogrom-
no znanja, potrpežljivosti in ostro oko.              

Tečajniki smo resno pristopili k tečaju. Veliko časa smo 
posvetili učenju, saj si je bilo treba zapomniti veliko dejstev in 
podatkov. V pomoč sta nam bila tudi domača sodnika, Peter Lov-

Nudili smo tudi servisiranje in prodajo gasilnih aparatov. Z 
obiskom smo bili zelo zadovoljni, saj je bilo prisotnih veliko ot-
rok. Ob tej priložnosti se zato zahvaljujemo POŠ Dolenja vas za 
pomoč pri obveščanju.

šin in Jože Andolšek, saj sta nas tudi izven 
uradnih terminov potrpežljivo pripravljala 
na zaključni izpit. 

Pravico do zaključnega preverjanja je 
dobilo 21 tečajnikov. Izpit je sestavljen iz 
dveh delov. Po uspešno opravljenem prak-
tičnem delu, ko tečajnik izžreba eno izmed 
devetih funkcij v vaji z motorno brizgalno 
in jo brezhibno izvede pod budnim oče-
som strokovne komisije, sledi teoretični 
test. Sestavljen je iz 140 vprašanj. Pravilno 
je treba odgovoriti na 90 % vprašanj, kar je 
precejšen zalogaj. V prvem terminu je bilo 
uspešnih 15 tečajnikov, v popravnem roku 
pa je izpit opravilo še 5 tečajnikov. Samo 1 

tečajniku ni uspelo. Vsekakor smo bili pohvaljeni s strani preda-
vateljev GZS, saj je povprečna uspešnost na tem tečaju v sloven-
skem merilu okrog 50 %. Ribniška zveza je bila kar 100-odstotna 
po uspehu in tako smo z 12 novimi sodniki GŠTD podvojili njiho-
vo število v GZ Ribnica.

Zahvala velja GZS, ki je priskrbela izredno kakovostne preda-
vatelje in inštruktorje, GZ Ribnica za organizacijo tečaja in malico 
med praktičnimi vajami, PGD Sušje za prostor in opremo, PGD 
Vinice - Zapotok za opremo, sodnikoma Petru Lovšinu in Jožetu 
Andolšku za vso pomoč in spodbudo ter vsem tečajnikom za 
vztrajnost, medsebojno pomoč in podporo ter povezanost med 
samim tečajem.

Vsak, ki se je kdaj udeležil gasilskega 
tekmovanja, se je na tak ali drugačen način 
srečal z gasilskim sodnikom. GZ Ribnica že 
dolgo pesti pomanjkanje le-teh, saj je bila 
organizacija vsakega tekmovanja poseben 
zalogaj prav zaradi premajhnega števila 
potrjenih sodnikov, posledično pa tudi 
slabše kakovosti sojenja.

V soboto, 16. 10. 2021, smo se zbrali otroci, člani in sim-
patizerji gasilstva pred Gasilskim domom Dolenja vas. 
Ker vemo, da je oktober mesec požarne varnosti, so 
operativni gasilci otrokom in obiskovalcem predstavili 
različne tehnike gašenja in pravilne postopke ukrepa-
nja ob začetnih požarih v gospodinjstvu in na prostem. 
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Gasilski rally 2021
  Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica 
  GZ Ribnica

Kaj sploh je gasilski rally? To je tek-
movanje v gasilskih spretnostih na toč-
kah, ki jih je treba najti na terenu z vožnjo 
v gasilskih vozilih po navodilih, ki jih eki-
pa prejme na startu. Tokrat je bila dolžina 
proge 37 km in je potekala po južnem 
delu GZ Ribnica. 

Začetek je bil v bližini ribiškega doma 
v Prigorici, kjer je komisija A preverila 
sestavo ekip in na vsakih 15 minut spus-
tila po eno ekipo na progo.

Na 1. kontrolni točki je potekalo veza-
nje vozlov. Na razdalji 5 metrov od startne 
črte je bilo postavljeno stojalo za vezanje 
vozlov, kjer so tekmovalci po žrebu na-
redili odgovarjajoči izžrebani vozel. Start 
je bil sočasen. Vaja se je končala, ko je 
zadnji tekmovalec po opravljenem delu 
prečkal startno črto. Vozli za izdelavo so 
bili enojna reševalna zanka, navezava se-
kirice, navezava ročnika in tkalski vozel.

Na 2. kontrolni točki je vsak tekmova-
lec pisal svoj test z vprašanji iz gasilske 
tematike. Izkazalo se je, da so vprašanja 
vsem ekipam delala kar precej težav.

Na 3. kontrolni točki je bila vaja z os-
krbo poškodovanca. Na razdalji 4 metre 
od startne črte so dobili ponesrečenca, 
ki so ga morali ustrezno oskrbeti kot eki-
pa glede na navodilo, ki so ga izžrebali. 

Člani smo opravili poslovilno slikanje ob našem starem vozilu 
GVC 24/50, ki nam je služilo 20 let. V društvu imamo veliko aktiv-
nosti za prihajajoče leto, saj bomo praznovali 150 let od ustano-
vitve društva. V soboto, 25. 6. 2022, bomo priredili parado in ve-
selico ter imeli prevzem novega vozila GVC 16/25. Takšno vozilo z 
opremo stane več kot 250.000 EUR. Za PGD Dolenja vas je to zelo 
velik zalogaj, zato se zahvaljujemo Občini Ribnica in društvom v 
gasilskem sektorju Dolenja vas za denarna sredstva. Posebej pa 
se zahvaljujemo našim  donatorjem, ki so že prispevali za nakup. 
To so podjetja: A Agaton, d. o. o., Inotherm, d. o. o., Ertl steklo, d. o. o., 
Avtomati Armič, d. o. o., Merhi, s. p., in De-Graz, d. o. o. 

Zahvaljujem se vaščanom in prijateljem društva PGD Dole-
nja vas, ki donirajo 1 % svoje dohodnine. Hvala tudi podjetjem in 
posameznikom, ki nam boste še naprej pomagali pri razvoju in 
realizaciji cilja posodobitve društva PGD Dolenja vas.

Start je bil sočasen. Poleg poškodovanca 
je bil nameščen material za posredova-
nje, ki se ga lahko uporabi. Ko so oskrbe-
li poškodovanca, so se vrnili nazaj prek 
startne črte, kar je bil zaključek vaje.

Na 4. kontrolni točki so tekmovalci 
izvedli prilagojeno vajo s hidrantom za 
4 osebe, podobno kot jo na tekmovanjih 
izvajajo veteranske ekipe.

Na 5. kontrolni točki je bila vzdržljivo-
stna točka. Na dolžini 25 m je prvi tekmo-
valec izvedel slalom med stožci in nato 
simulacijo »nasilnega vstopa v objekt«. 
Po opravljeni nalogi se je tekmovalec vrnil 
po isti poti in predal štafeto gasilcu št. 2. 
Ta je zopet v slalomu prenesel 2 B cevi in 
jih odložil v zaboj. Nato se je vrnil po isti 
poti nazaj ter predal štafeto gasilcema 3 
in 4. Gasilca sta nato pretekla slalom do 
poškodovanca (lutka) in ga prinesla nazaj. 
Vsi gasilci so imeli na hrbtu izolirne dihal-
ne aparate (IDA) brez maske.

Pot jih je nato vodila mimo evidenčne 
točke do cilja, ki je bil na mestu začetka, 
kjer se je zabeležil še čas vožnje. Ta čas 
nima vpliva na končni rezultat, razen če 
bi precej odstopal, kar pa se ni zgodilo 
pri nobeni ekipi. Tako so se ekipe razvr-

Gasilska zveza Ribnica je v 
soboto, 23. 10. 2021, organizirala 
tekmovanje Gasilski rally 2021. 
Tekmovanje se je izvedlo na 
območju občine Ribnica v sklopu 
meseca požarne varnosti. 

NA POMOČ!

stile po točkovanju, in sicer glede na to, 
kako so bile hitre in kako so pravilno iz-
vajale gasilske veščine po točkah, ker so 
drugače dobile kazenske točke.

Tekmovanja se je udeležilo 16 
ekip iz 11 društev. 12 ekip je bilo v 
moški in mešani konkurenci ter 4 
v ženski. 

V moški konkurenci je bil 
razpored prvih treh ekip 
naslednji:
• 1. mesto: ekipa Jurjevica 2
• 2. mesto: ekipa Sušje 2  
• 3. mesto: ekipa Nemška vas

V ženski konkurenci pa so bile 
prve tri ekipe naslednje:
• 1. mesto: ekipa Zamostec 2
• 2. mesto: ekipa Vinice – Zapotok
• 3. mesto: ekipa Jurjevica 1

Vse ekipe na prvih treh mestih so 
prejele pokale, vse ostale pa priznanje 
za sodelovanje. Čestitke vsem ekipam 
na zmagovalnem odru, vsem ostalim pa 
želimo več znanja in sreče prihodnje leto.
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Strokovna 
ekskurzija na 
Primorsko

  Milena Klun    Anton Centa

Avtobus je v jutranjih urah začel po-
birati veterane in veteranke iz Loškega 
Potoka, Ribnice in Sodražice, saj naše 
združenje vključuje člane iz vse teh treh 
omenjenih občin.

Prvi postanek smo imeli v Vipavi. Po 
jutranjem okrepčilu s sendvičem in napitki 
smo si ogledali izvir reke Vipave, ki je ne-
kaj posebnega, saj je v Evropi edina reka 
z deltastim izvirom. Izviri so zavarovani kot 
naravni spomenik. Zaradi številnih izvirov, 
ki jih ima mesto, so prebivalci na tem ob-
močju zgradili kar petindvajset mostov. 
Prav zaradi mnogih mostov pravijo Vipavi 
tudi »slovenske Benetke«. Le nekaj metrov 
stran od Glavnega trga za Lanthierijevim 
gradom se nahajata dva osrednja izvira 
reke Vipave: Podfarovž in Podskala. 

Po postanku v Vipavi smo pot nada-
ljevali proti Gorici oziroma v Park miru na 
Sabotinu. Med vožnjo se nam je pogled 
ustavil na Solkanskem mostu. Most, kjer 
poteka železnica, je največji kamniti most 
oziroma viadukt na svetu, in ko ga gleda-
mo z novejšega mostu, je res videti veli-
častno. Poleg mostu pa je občudovanja 
vredna še turkizno zelena reka Soča.

Pot proti Sabotinu je bila za šoferja 
kar izziv, saj je precej ozka in je velikokrat 
oteženo srečevanje, vendar smo srečno 
prispeli do parkirišča. Tam smo zapustili 
avtobus in se podali do koče, kjer nas je 
prijazno sprejel turistični vodnik, ki nam je 
podal ogromno informacij. 

Sabotin je bil v času prve svetovne 
vojne področje, kjer so potekale težke 

Sloveniji. Samostan je najbolj znan po Bo-
urbonski grobnici, ki se nahaja v cerkveni 
kripti in v kateri so pokopani člani fran-
coske kraljevske rodbine Bourbon, med 
njimi Karel X., zadnji francoski kralj te di-
nastije (sicer pa predzadnji kralj nasploh). 
Bourbonsko grobnico smo si vsi z zani-
manjem ogledali.

Samostanska cerkev Marijinega ozna-
njenja služi tudi kot župnijska cerkev Žu-
pnije Nova Gorica - Kapela. V samostanu 
se nahaja tudi knjižnica, ki se imenuje po 
slovenskem jezikoslovcu in patru tam-
kajšnjega samostana, našem sorojaku iz 
Hrovače pri Ribnici, Stanislavu Škrabcu. 
V njej hranijo več kot 10.000 knjig. Zaradi 
pomanjkanja časa pa si knjižnice in sa-
mostanskega vrta nismo uspeli ogledati.

Našo strokovno ekskurzijo smo zaklju-
čili na turistični kmetiji v Brjah, kjer sta nas 
že čakala prijazna gostitelja. Nazdravili 
smo z domačim konjakom, potem pa se 
pridno posedli k mizam, saj so bili naši že-
lodčki že kar glasni in smo komaj čakali 
na večerjo in kozarček rujnega. Po večerji 
smo še malo poklepetali. Preden pa smo 
odšli proti domu, smo doživeli še eno 
prijetno presenečenje. Na isto turistično 
kmetijo so prišli tudi veteranke in veterani 
iz OZVVS Idrija in Cerkno. Z veseljem smo 
se pozdravili in malo podružili.

Verjetno bi to druženje še kar malo 
podaljšali, toda tokrat je bil naš šef šofer 
avtobusa, ki nam je pokazal pot proti 
domu in nas brez dodatnih postankov 
srečno pripeljal domov.

bitke in nam še predobro znana soška 
fronta. V 6. soški bitki, avgusta 1916, je 
italijanska vojska zavzela Sabotin, kar je 
omogočilo zasedbo Gorice. Hrib je pre-
preden s sistemi jarkov in kavern, ki sta jih 
avstro-ogrska in italijanska vojska zgradili 
pri utrjevanju svojih položajev. Prav zaradi 
njegove zgodovine je Sabotin zdaj znan 
kot Park miru in glasnik k sožitju med na-
rodi. S sprehodom skozi jarke in rove ter 
obiskom kaverne je še vedno mogoče za-
znati grozljive in krvave prizore, ki so se tu 
dogajali v času soških bitk. Park miru na 
Sabotinu nam je dal zavedanje in spozna-
nje, da se kaj takšnega res nikoli več ne 
sme ponoviti!

Sabotin je zaradi svoje lege tudi odlič-
na razgledna točka in zelo primeren tudi 
za kolesarjenje. Dva naša kolesarja sta si 
že zadala cilj za drugo leto, da prikolesari-
ta na Sabotin.

Čudovit razgled in pogled s Sabotina 
seže na Sveto Goro, Škabrijel, Vipavsko 
dolino, Kras, Furlansko nižino, Goriška 
brda in Julijske Alpe. 

Vodnik nas kar ni hotel spustiti, saj je 
imel še toliko za povedati, pa tudi naši ve-
terani ga kar niso nehali spraševati. Toda 
neusmiljena burja nas je pognala v doli-
no. V avtobusu smo se malo pogreli in z 
enourno zamudo prispeli v Kostanjevico 
pri Novi Gorici.

Tam nas je že pričakala turistična 
vodnica, ki nam je strokovno predstavila 
frančiškanski samostan, ki je eden izmed 
trinajstih frančiškanskih samostanov v 

V soboto, 6. 11. 2021, smo se veterani OZVVS Ribnica odpravili na 
strokovno ekskurzijo na Primorsko. Ker je bilo že lansko in celo 
letošnje leto zaznamovano s koronavirusom, sta nam odpadli kar dve 
strokovni ekskurziji, toda želja po druženju je bila zato še močnejša 
in končno nam je uspelo ob upoštevanju vseh protikoronskih 
ukrepov, predvsem pa v skrbi za zdravje in varnost vseh nas.
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Pohodnika k sv. Ani nad Ribnico
  Borut Kozina    Matevž Petrovič

Pri sv. Ani je že odzvonilo poldan. Bila 
sva blizu vrha, ko sem z leve strani zas-
lišal glasove. Soprogi sem dejal, da na-
meravam te ljudi obiskati, in naj me po-
čaka pri cerkvi sv. Ane. Po res neugodni 
hoji skozi grmovje sem prišel do menda 
najvišje ležečega malega vinograda (ne 
vem pa, ali že kaj obrodi). 

Tu, pri zasebnem vikendu, je bila 
zbrana skupina meni znanih Ribničanov, 
oblečenih v lepe svečane obleke s črnimi 
klobuki, metuljčki in rdečimi brezrokav-
niki. Izkazalo se je, da so to ribniški vino-
gradniki in kletarji, ki so se tu zbrali na 
dan sv. Martina, da bi proslavili svoj pra-
znik. Prisotne člane ribniškega Društva 
vinogradnikov in kletarjev sem malo pre-
senetil z nenapovedanim obiskom, celo 
med svečanim nagovorom predsednika 
društva Janeza Lovšina.

Prisostvoval sem le krajšemu delu 
uradnega, a pomembnega dela sreča-
nja vinogradnikov in kletarjev na ta dan. 
V skupini je bil prisoten tudi njihov član 

četku na rezervni lokaciji nad zaselkom 
Seljan. Takrat se je še vedno razmišljalo o 
možni vrnitvi in grožnji letal JLA, da napra-
vijo škodo prebivalstvu Slovenije. Vizualna 
opazovalnica je bila najprej v bližini zasel-
ka Seljan), kjer smo v gozdu prikrito (na 
700 m nadmorske višine) postavili šotor – 
četverček za počitek dveh članov, dva sta 
bila na izmeni. 

Po prvem zapadlem snegu (10. 10. 
1991) in tudi mrazu smo VOp Ribnica 
prestavili blizu Planinske koče pri sv. Ani. 
Člani vodstva Planinskega društva Inles 
Ribnica so nam dovolili koristiti kočo. Pri-
padniki na VOp niso bili oboroženi, ker je 
bila to civilna struktura in so se v večer-
nih urah vračali na nočni počitek domov. 

Med opazovalci pa so bili prisotni 
tudi nekateri lovci. Na VOp, v oddaljeno-
sti približno 150 m, so se opazovalci me-
njavali na dve uri, medtem pa sta se dva 
pripadnika iz ekipe VOp v koči pripravila, 
se tudi odpočila, se pogrela za izmeno in 
postorila vse, da je bilo v planinski koči 
vsaj malo toplo. Planinska koča znotraj 
tedaj še ni bila dodelana, a je bila zaprta 
in je imela štedilnik na drva.

 30. 10. 1991 smo prejeli z MORS prek-
lic stalnega dežurstva na VOp in ga tudi 
takoj realizirali.

Moj nagovor prisotni skupini je bil 
malo krajši, zato smo se skupaj vključi-
li v pogovor na spomin sv. Martina na 
današnji dan. Med pogovorom so člani 
Društva vinogradnikov in kletarjev zago-
tavljali, da so medse pripravljeni sprejeti 
vsakega popotnika in da je vsak popot-
nik pri njih še kako dobrodošel. Med tem 
pogovorom je invalid na vozičku dobil v 
roke ponujeno harmoniko in zaigral ve-
selo skladbo. Vzdušje te manjše skupine 
vinogradnikov je bilo na teh 60 metrih 
pod cerkvijo sv. Ane odlično.

 Prijazno so me pogostili z novim 
vinom in tudi s pravim kosom ribniške 
ocvirkove potice. Poslovil sem se in za-
pustil skupino ter nadaljeval pot do vrha, 
kjer me je na klopci čakala soproga. Prav 
lepa hvala za vzorčno in vljudno prijaz-
nost članov ribniškega Društva vino-
gradnikov in kletarjev. 

Pogled v Ribniško dolino na zelo lep 
sončen dan, s klopi pri cerkvici sv. Ane, je 
ostal dragocen spomin na najin pohod 
na martinovo 2021.

invalid na invalidskem vozičku. Ne vem, 
kako so ga spravili z vozičkom na to mes-
to dogajanja, praznovanja sv. Martina. 

 Ko je predsednik končal nagovor 
svojim članom, sem prisotne zaprosil za 
besedo in jih v nekaj stavkih spomnil na 
dogodke pred 30 leti, leta 1991.

Tu je bila namreč leta 1991 vizualna 
opazovalnica – VOp, ki je bila pripravlje-
na za primere vojnih razmer, in prav to se 
je zgodilo junija 1991.

Namen vizualnih opazovalnic je bil 
spremljati zračno (kontrolirati prelete 
helikopterjev in nizko letečih letal) in ze-
meljsko situacijo, izvajati pregled poseb-
nega dogajanja v vidnem območju opa-
zovalnice ter v primeru potrebe o vsaki 
posebnosti v spremembah obveščati 
Center za opazovanje in obveščanje Rib-
nica ali tedanji Pokrajinski center za ob-
veščanje Ljubljana oziroma Novo mesto. 

Ker pa je poveljstvo vojašnice v Rib-
nici leta 1991 vedelo za pozicijo naše ob-
činske vizualne opazovalnice v nekdanji 
skupni občini Ribnica, smo morali pred 
koncem junija posadko s tedaj rezervne 
opazovalnice (malo nad Seljanom) pre-
peljati na Bele stene, ki pa do tedaj niso 
bile v obrambnem načrtu Občine Ribni-
ca. Ko ni bilo več potrebe, in sicer 9. julija 
1991, so vizualni opazovalci na tej lokaciji 
prenehali delovati. 

Na vizualni opazovalnici Ribnica je 
skupno, a izmenično delovalo 12 pripadni-
kov iz Centra za opazovanje in obveščanje 
Ribnica. Po ukazu MORS smo 8. oktobra 
1991 spet aktivirali vizualno opazovalnico 
– VOp Ribnica (Sv. Ana) oziroma na za-

Že nekaj časa sva s soprogo 
načrtovala pohod ali sprehod 
na našo lepo točko sv. Ano nad 
Ribnico. Nekoč sva bila »kuhana 
in pečena« pri sv. Ani, rečeno bolj 
po domače. Sedaj pa sva čakala 
bolj prijazno sončno vreme in ga 
dočakala na 11. 11. 2021. Ker sva 
imela ta dan dopoldan še druge 
obveznosti, sva na pot krenila 
šele po 11. uri. A je bilo vredno 
počakati s hojo zaradi nežne 
mehkobe sončnih žarkov.
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Odprtje cestnih odsekov 
Male Breže ter Breže - Sv. Križ

  Matej Šilc in Jože Zidar, Predsednik in sekretar vaškega odbora Breže
    Danijel Vincek Stroški  

energentov in 
obnova hiše

Takoj ko so se obnove začele, smo 
vaščani budno spremljali izvedbo del. 
Pri sami izvedbi se je na terenu poka-
zalo, da bi se lahko prvotno zastavljen 
projekt še spremenilo in optimiziralo. 
Zavedamo se, da je spreminjanje 
pripravljenega projekta za investitor-
ja in izvajalca izjemno zahtevno, zlas-
ti v primeru, če sprememba za sabo 
potegne tudi dodatne stroške. Obči-
na je proučila vse naše konstruktivne 
predloge in pripombe na oba projek-
ta ter jih tudi v celoti upoštevala. Med 
drugim se je po pripombah vaščanov 
na cesti do Sv. Križa:
• spremenil projekt glede nivoja ces-

te, saj se je znižal na že obstoječe-
ga zaradi lažjega dostopa lastnikov 
do kmetijskih zemljišč,

• dodatno se je ob kapelicah Sv. 
Križa umestil koridor za pešce, 

• pripravila se je infrastruktura za 
optično omrežje do središča vasi, 
vključno z dodatnim odsekom 
nove preplastitve asfalta, ki po 
prvotnem projektu ni bil predviden 
(le do začetka vasi),

• odvečni (vendar še uporaben) 
izkopani material se je uporabil za 
obnovo najbolj perečih odsekov 
poljskih poti v okolici vasi.

Vaščani Brež smo za obe obno-
vi cest hvaležni, še posebej pa smo 
veseli, ker so bili upoštevani vsi 
naši predlogi in pripombe. V petek, 
5. 11. 2021, smo tako z velikim zado-
voljstvom dočakali odprtje obeh 
odsekov. Odprtje so opravili župan 
Samo Pogorelec s predstavniki ob-
čine, podžupan in državni sekretar 
Aleš Mihelič ter predstavniki izvajal-
cev in podizvajalcev projekta. Cesti je 
blagoslovil župnik in od letos tudi ča-
stni občan mag. Anton Berčan. Nav-
zoči so bili tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Ribnica, predstavniki vasi 
Jurjevica in Kot ter vaščani iz Brež. 
Brežankam smo lahko vsi hvaležni 
za lepo pogostitev po odprtju, saj so 
napekle številna peciva in druge dob-
rote, celo torta z motivom obnovljene 
ceste ni manjkala.

Z veseljem se že oziramo k pri-
hodnjim projektom v naši vasi in 
okolici, ki sta jih župan in podžupan 
na odprtju predstavila. V začetni fazi 
je projekt izgradnje igrišča oziroma 
večnamenskega prostora za rekrea-
cijo in druženje, za katerega si vašča-
ni treh vasi (Breže, Jurjevica in Kot) 
prizadevamo že zadnjih dvajset let. 
Nadalje se v kratkem pričakujejo po-
ložitev optičnega omrežja, dopolnitev 
in optimiziranje javne razsvetljave ter 
pločnik iz Brež do avtobusne postaje 
Žlebič.

Za lastnike gozdov so še nižji od 400 EUR, 
lastniki sončnih elektrarn, ki imajo ogrevanje 
s toplotno črpalko, pa imajo te stroške mini-
malne. Zelo nizke stroške imajo tudi lastniki 
pasivnih in skoraj ničenergijskih hiš.

Na znižanje stroškov lahko marsikdo vpli-
va s spremembo navad (znižanje temperatu-
re v prostoru, pravilno prezračevanje, poskr-
bimo, da radiatorji niso zastrti, redno čiščenje 
kurišč, pravilna uporaba gospodinjskih strojev 
in aparatov itd.), kar je brezplačno. Sem sodi 
tudi vodenje evidence porabe goriva, elektri-
ke in vode, ki naj bo čim natančnejša. 

Z manjšimi stroški so povezani vgradnja 
radiatorskih termostatskih ventilov, redno ser-
visiranje oljnih gorilnikov, hidravlična regula-
cija ogrevalnega sistema itd.

Za večje in dolgotrajno znižanje stroškov 
je mnogokrat potrebna višja investicija, za ka-
tero je možno dobiti tudi subvencije in ugo-
dne kredite Eko sklada. To so menjava oken, 
toplotne izolacije, obnova kotlovnice itd. S 
temi ukrepi je možno znižati letne stroške tudi 
do 70 %. Obnove se je treba lotiti premišljeno 
in pridobiti čim več informacij o učinkoviti ob-
novi in najugodnejši finančni konstrukciji. 

Pred odločitvijo je smiselno izvesti sne-
manje hiše s termo kamero. Posnetki nam 
pokažejo dele ovoja objekta, kjer so največje 
toplotne izgube. 

Na osnovi teh posnetkov in izračuna 
energijskega števila ogrevanja objekta lahko 
pripravite kakovosten načrt obnove. Ener-
gijsko število ogrevanja je razmerje med 
končno energijo v gorivu (v kWh) in površino 
ogrevanih prostorov (m2).

Pred nami je sezona najnižjih letnih tem-
peratur zraka – ko so temperature pod nič 
stopinj Celzija –, kar je osnova za kakovostno 
snemanje s termo kamero.

Ribniška pisarna izvaja snemanje v okviru 
svetovanja brezplačno v času od decembra 
do marca. 

Vsi, ki ste zainteresirani, pokličite za več 
informacij in prijavo na telefonsko številko 051 
205 152. 

Energetsko svetovalna pisarna 
Ribnica, Škrabčev trg 31, Ribnica
e: vladimir.bizjak@ensvet.si

Po več kot dvajsetih let pri-
zadevanj smo krajani Brež 
dočakali obnovi kar dveh cest 
v skupni dolžini 480 metrov, in 
sicer cestnega odseka Male 
Breže in cestnega odseka od 
Brež do Sv. Križa. Na obeh od-
sekih so se v sklopu investici-
je uredili še javna razsvetlja-
va, telekomunikacijski vod in 
vodovod.
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Projekt 
»Madagaskar«

Ker na vozilu ni smelo biti nič voja-
ške barve in ga kot takega ne bi mogli 
uvoziti v želeno državo, ga je bilo treba 
v celoti prebarvati v civilno. Vozilo bo 
služilo kot reševalno, zato smo ga pobar-
vali v belo barvo in ga tudi opremili s si-
gnalnimi lučmi in sireno ter simboli prve 
pomoči. Projekt smo zaključili v dobrih 
dveh tednih. Ves čas predelave smo bili 
prek družbenih omrežij v navezi z misi-
jonarjem Opeko, tako da je bil vseskozi 
na tekočem, kako delo napreduje. Glede 
na hitrost izvedbe del sta se z župnikom 
iz Polhovega Gradca, ki je vse skupaj 
koordiniral, odločila, da bodo obe vozili 

uvažali istočasno, saj bo tako tudi stro-
šek nižji. Blagoslov vozila je bil 7. 11. 2021 v 
župniji Velike Lašče, kamor spadajo Pod-
poljane, kjer je bila rojena misijonarjeva 
mama. Nato pa gresta obe vozili na ladjo 
in proti južnim krajem.

Drugo vozilo je Mercedesov Unimog, 
ki pa so ga že poleti predelali v Polhovem 
Gradcu in se že urejajo izvozni papirji. 
Unimog gre na jug Madagaskarja, kjer de-
luje misijonar Janez Krmelj. Kogar zanima, 
zakaj takšna vozila, naj si ogleda posnetek 
na YouTube z naslovom »Čudež iz blata«. 
Posnetek je iz ene glavnih cest v državi.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem posameznikom in podjetjem, ki so 
nesebično in z vso resnostjo pristopili k 
projektu in se tudi soglasno odpoveda-
li vsakršnemu honorarju. Zahvala tudi 
vsem, ki so izdatno prispevali sanitetni 
material za omenjeni misijon.

Vsi skupaj pa imamo željo, da bi vo-
zilo čim dlje in čim bolje služilo svojemu 
namenu v daljni Afriki. Lepo je bilo biti 
del te ekipe. Hvala vsem!

Sodelujoči

Po enoletnem premoru smo 
na začetku letošnjega julija 
izvedli oratorij, katerega geslo 
se je glasilo »originalen.sem«. 

Uvodna sveta maša je poteka-
la v nedeljo, 4. julija, oratorij pa smo 
zaključili teden kasneje z mašo za 
župnijski dan, s katero smo se spom-
nili tudi na 40 let duhovništva našega 
župnika mag. Antona Berčana.

Skozi celoten teden nas je sprem-
ljal blaženi Carlo Acutis, ki je pri pet-
najstih letih zaradi levkemije odšel k 
Bogu. Njegov globoki odnos z Bogom, 
živa vera, dobrodelnost in čudeži, ki so 
se začeli dogajati po njegovi smrti, so 
pripomogli k temu, da so ga ljudje že 
kmalu prepoznali za svetega.

Da bi ga otrokom bolj približali, 
smo jim animatorji vsak dan zaigra-
li del zgodbe o njegovem življenju. 
Nato smo odšli v cerkev, kjer smo 
obiskali Jezusa v Tabernaklju ter ga 
pozdravili s pesmijo in molitvijo. Po 
katehezah so se otroci udeležili raz-
ličnih delavnic, na katerih so preiz-
kušali svoje umetniške, športne in 
kuharske sposobnosti. Sledilo je ko-
silo, nato pa velika igra – v četrtek so 
nam jo pripravili skavti, v petek pa so 
sledile težko pričakovane vodne igre. 
Sredo smo si popestrili z odhodom 
v Novo Štifto, od tam pa smo se peš 
odpravili še na Travno Goro.

Ob upoštevanju vseh preventiv-
nih ukrepov za preprečevanje širjenja 
novega koronavirusa smo otrokom 
pričarali aktiven in duhovno bogat 
teden. Naj vas v novem šolskem letu 
spremljata Carlova srčnost in preda-
nost Bogu, mi pa se že pridno sreču-
jemo in komaj čakamo, da se nasled-
nje leto spet vidimo.

Ob tej priložnosti se v imenu Žu-
pnije Ribnica iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k iz-
vedbi letošnjega oratorija: Občini Rib-
nica, Rokodelskemu centru Ribnica, 
Frančiškanskemu samostanu Nova 
Štifta, Slaščičarni in okrepčevalnici Pr’ 
Isanu, Inothermu, d. o. o., Fipisu, d. o. o., 
IP INLES, d. o. o., pekarni Žulj, gostišču 
Pugelj in gostišču Makšar. 

Vaši animatorji

V septembru smo prijatelji pristo-
pili k projektu TAM 110. Republika 
Slovenija je podarila vojaško 
bolnišnično vozilo katoliškemu 
misijonu na Madagaskarju, kjer 
deluje misijonar Pedro Opeka, 
zato smo projekt poimenovali 
»projekt Madagaskar«.

Elektronsko sporočilo misijonarja Pedra Opeke:

Dragi prijatelji!

Hvala vam vsem, bratje in sestre, ki ste se udeležili prenove 
tega dragocenega reševalnega vozila za naš misijon na 
Madagaskarju. Bog vam stoterokrat povrni.

Pedro Opeka, misijonar

Ribniški 
oratorij 2021

Prvotno vozilo Prenovljeno vozilo
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Jesenski pohodi 
na bližnje vrhove  

   Mirjam Trdan, predsednica društva Hodim in kolesarim Ribnica

Mnoge smo nasmejali, osrečili, pa 
tudi kdaj opomnili na nepravilnosti. 
Radi smo del kritične javnosti, ki iskre-
no in iz srca spoštuje naše ribniške 
korenine, ki so si skozi generacije in 
generacije zdomarjev služili kruh tudi 

Jesensko-zimski čas domačini radi 
preživljamo na pohodih na bližnje doma-
če hribčke, tudi tiste v sosednjih občinah 
radi obiskujemo. Tako se bomo v prihaja-
jočih številkah glasila posvetili namigom 
za lažje družinske pohode, toda kot prvo 
moramo začeti v naši bližnji okolici.

Čeprav sta bralcem glasila Dom na 
Travni gori in Koča na Kamnem griču 
zelo poznana in sta tudi dobro obiska-
na, sem se kljub temu odločila za njuno 
predstavitev.
Izhodišče: parkirišče Nova Štifta.
Pot: lahka.
Nadmorska višina: Dom na Travni gori – 
906 m, Koča na Kamnem griču – 1016 m.
Čas hoje: do doma na Travni gori približ-
no 45 minut, od tod do koče na Kamnem 
griču približno 50 minut.
Opis poti: S parkirišča v bližini cerkve 
Nova Štifta se usmerimo mimo table z 
napisom Planinski dom na Travni gori po 
makadamski cesti v gozd. Mimo opuš-
čenega kamnoloma nas cesta kaj hitro 

pripelje do križišča, kjer se odločimo za 
eno od možnosti. Lahko nadaljujemo po 
markirani planinski stezi navzgor ali pa 
gremo po makadamski gozdni cesti, kar 
nam vzpon podaljša za približno 10 minut. 

 Ko pridemo na vrh, kjer se gozdna 
pot zloži, lahko nadaljujemo po markirani 
stezi in kaj hitro se znajdemo pred do-

mom. Druga možnost pa je, da nadalju-
jemo po gozdni cesti mimo cestne table 
Travna gora in zgrajenih vikendov. Na 
naslednjem križišču se usmerimo levo 
navzgor in tako nas gozdna cesta pripe-
lje do doma. Čas hoje tako podaljšamo 
za približno 10 minut. 

Lastniki doma na Travni gori vam od 
petka do nedelje nudijo jedačo in pijačo, 
obstaja pa tudi možnost prenočitve.

Pot na Travno goro je slikovita v vseh 
letnih časih, čeprav je zaprta z drevesni-
mi vrstami, listavci in iglavci. Okrog doma 
pa se nahajajo prostrani travniki, ki so 
tudi zaprti s slikovitim gozdnim robom. 

Pozimi se je v primeru zasnežene 
ceste pravi užitek spuščati s sanmi do 
Nove Štifte. 

Pohod lahko podaljšamo še z obi-
skom Koče na Kamnem griču, katero 
upravlja PD Loški Potok. Pot od doma na 
Travni gori je markirana, poteka po goz-
dnih stezah, obdanih z mogočnimi goz-
dovi. Pod kočo pa se nahajajo prostrani 
travniki. Ob jasnem vremenu z ene strani 
lahko uzremo Snežnik, na drugi strani 
pa se nam kaže Nanos, vidimo področje 
Blok, ob zelo dobri vidljivosti pa lahko 
uzremo tudi Triglav. Koča je med vikendi 
odprta in vam nudi možnost okrepčila.

Za mesece, ki so pred nami, vam želim 
obilo pohodnih užitkov, kajti narava nas 
napolni z notranjim mirom in nam daje 
življenjsko moč ter energijo. Sledite nam 
na spletni strani www.hikr.si in FB-profilu.

Pohodi v jesenskem času v naših gozdovih Velike in Male gore so 
meni najlepši. Jesenske barve gozdnih dreves listavcev žarijo v 
rumeni in bakreni barvi ter megleni pokrajini dajejo čarobno kuliso. 
Ko pa zažarijo v jasnem sončnem vremenu, ne morem odtrgati 
pogleda od vse lepote naokrog.

Radio Mlajku
 Nina Demšar, Anja Bolha, Gregor 

Prelesnik, Katja Prelesnik in Maruša 
Prelesnik Zdešar    arhiv VETD Hrovača

Pravijo, da se je najlažje šaliti na 
račun drugega. To še kako drži, 
a peljati satiro in ob tem vedno 
predstaviti tudi drugo plat me-
dalje in pohvaliti, je druga zgod-
ba in vodilo naših nastopov. 
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Velike Poljane 
– lepa, urejena 
in prijazna vas 

  Anita Andolšek    Sabina Drobnič

Poletna akcija Moja vas – lepa, ureje-
na in prijazna se osredotoča na cvetočo 
ureditev okolice naših domov. Ob lepih 
poletnih popoldnevih je Sabina Drobnič s 
fotoaparatom v roki ujela v objektiv bolj ali 
manj posrečene zelene in cvetoče kotičke 
naših vasi. Čeprav iz leta v leto opažamo 
trend manjšanja zasaditev okenskih polic 
in vrtov, se nekatera okna in balkoni po-
našajo s pravimi umetnijami, na nekaterih 
vrtovih pa najdemo prave bisere krajinske 
arhitekture. Želimo si, da navada zaljšanja 
okolice domov ne izgine, saj to daje po-
seben čar in lepoto podeželju ter ugodno 
vpliva na naše počutje.

V navadi je, da se po zaključku akcije 
srečamo v šolski stavbi na Velikih Polja-
nah, kjer si ogledamo projekcijo fotografij. 
Medse povabimo zanimivega gosta, ki 
nam pripravi predavanje s svojega stro-
kovnega področja. Gostili smo že strokov-
njake s področja vrtnarstva, sadjarstva, 
cvetličarstva, čebelarstva in še kaj. Tudi 
letos smo želeli povabiti Stello Vlašić in 
Petro Lovšin, ki bi predstavili pohodniške 
poti po Ribniški dolini. Ker so v pozni jese-

s tem, da so s šegavim, iskrivim in inte-
ligentnim humorjem prodali marsikatero 
kuhalnico. Nina, Anja, Gregor, Katja in 
Maruša smo hvaležni, da se del vseh teh 
kakovosti pretaka tudi po naših genih in 
s tem tudi med vas, dragi vsi, ki nas že 
18 let podpirate, se z nami smejite in nas 
tudi kdaj pokritizirate. 

Hvaležnost, ki jo namenjamo tudi 
našim sovaščankam in sovaščanom, je 
premajhna beseda. Hrovačani so tisti, ki 
so nas vedno podprli in nam pomagali 
pri vseh večjih projektih. Nagrada je tudi 
za Ivana in Mileno, Marjana in Zdenko, 
Francko, Pavli in Jožeta, Staneta, Nežko, 
Franceta in Anico, Janeza, Polono, Majo, 
Zorana, Boštjana, Barbaro, naše partnerje 
in našo najmlajšo različico Mlajka. Tovr-

stne skupine in priznanja nikoli ne zraste-
jo le iz enega človeka, vedno so del skup-
nosti, ki rodi in navdihuje naše nastope.

Tudi naprej bomo poskušali razvese-
ljevati, nasmejati vse, ki so pripravljeni na 
naš humor, kritičen, a tudi spravljiv in iz 
srca iskren. 

Veselimo se novih nastopov, pa če-
tudi so to v teh časih manjše zabave, 
zasebne družbe ali posneti nastopi za 
posebna presenečenja.

Hvala vam, dragi župan in dragi Rib-
ničanke in Ribničani: »Še ga bomo srali!«

ni, ko bi predstavitev morala biti, zaostrili 
ukrepe, smo dogodek ponovno prestavili 
na ugodnejši čas. Zato je spet v izdelavi 
kolaž fotografij, ki bo v obliki razglednice 
prišel v vsako gospodinjstvo KS Velike 
Poljane. Iz množice fotografij zasaditev 
je sicer težko narediti izbor, saj so vse fo-
tografije posebne. Zajeti želimo čim bolj 
raznolike in izvirne, pa tudi reprezentativ-
ne zasaditve.

Zahvaljujemo se vsem, ki dovolite, 
da iz leta v leto fotografiramo vaša okna, 
balkone in vrtove. Spomnimo naj vas, da 
lahko tudi sami pošiljate fotografije, pa 
tudi ideje, predloge, mnenja in kritike na 
tdgrmada@gmail.com. Hvala tudi vsem, ki 
skrbite, da so naše vasi vse leto čiste, lepe, 
urejene in prijazne.

Že 19. leto zapored se v TD 
Grmada po vaseh naše krajevne 
skupnosti med poletjem 
sprehodimo skozi oči fotoaparata. 

vabi 
25. decembra 2021

na 

21. Božični pohod 
na Grmado.

Zborno mesto in prijava:
Osnovna šola na Velikih Poljanah 

ob 18. uri, odhod ob 18.30.
Pohodnina: 

za odrasle 5 €, 
za otroke do 12. leta 2 €.

Tisti, ki ste se že udeležili prejšnjih 
pohodov, prinesite s seboj kontrolni 

kartonček. Pohod izvedemo ob 
vsakem vremenu. Ne pozabite na 

primerno opremo in baklo ali svetilko!
V primeru poostrenih ukrepov 

zaradi epidemije dogodek odpade.

Akcijo sofinancira Občina 
Ribnica prek razpisa za turizem.

Projekt sofinancira Občina 
Ribnica prek razpisa za turizem.
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Upokojenci 
praznujemo

   Jožef Debelak, Predsednik DU Ribnica

Razstava 
ročnih del

   Jerica Korpič, DU Ribnica

Politična oblast – Zveza komunistov 
– je za svoje učinkovito politično delo-
vanje predvidela marionetno politično 
tvorbo »socialistična zveza delovnega 
ljudstva« (SZDL), ki je bila predvidena 
kot prikrita podaljšana roka partije z 
namenom nadzora, usmerjanja drža-
vljanov v izvajanje aktivnosti, ki jih je 
načrtovala partijska oblast. Vodilni funk-
cionarji SZDL so bili lahko samo »pra-
voverni« člani partije, ki so imeli nalogo 
usmerjati delo delovnega ljudstva, soci-
alistične mladine, krščanskih demokra-
tov, kmečke mladine, zadrug in drugih 
interesnih združenj državljanov v skladu 
z doktrino socialističnega razvoja druž-
be. V SZDL se je v okviru delovnega 
ljudstva med prvimi organiziral ribniški 
sindikat in z njim združenje ribniških 
upokojencev. Člani združenja so postali 
avtomatsko vsi, ki so se upokojili, a upo-
kojencev takrat ni bilo veliko. Država je 
bila po vojni mlada.

Združenje se je ukvarjalo z vode-
njem kulturnih dogodkov, s športom in 
rekreacijo, z umetnostjo, izletništvom in 
obujanjem novih navad in tradicij. Pre-
senetljivo je bila zelo aktivna in uspe-
šna na vseh področjih. Leta 1976 so 
postala združenja upokojencev pravno 
samostojna in so se zato registrirala 
kot društva upokojencev v vseh teda-
njih aktivnih občinah, istočasno pa so 
se povezala v Zvezo upokojencev Slo-

Na razstavi je svoje izdelke prikaza-
lo trinajst društev, in sicer: Novo mesto, 
Kostel, Prečna, Žužemberk, Uršna sela, 
Črnomelj, Straža, Semič, Kočevje, Loški 
Potok, Sodražica, Mokronog - Trebelno 
in Ribnica.

Na otvoritvi razstave so povedali 
nekaj uvodnih besed tudi pomemb-
ni gostje iz republiške in pokrajinske 
zveze društev upokojencev: g. Janez 
Sušnik (predsednik ZDUS), g. Dušan 
Kraševec (predsednik PZDU Dolenjske 
in Bele krajine), g. Branko Suhadol-
nik (predsednik komisije za tehnično 
kulturo pri ZDUS), g. Samo Pogorelc 

venije (ZDUS). Danes pa je v občini že 
tretjina občanov upokojencev, kar kaže 
na to, da se prebivalstvo zelo hitro sta-
ra in da bo potrebna korenita reorgani-
zacija razvoja občine, če bomo hoteli 
ustaviti neugoden trend, predvsem od-
seljevanja mladih v druga, bolj razvita 
okolja izven občine. Društvo upoko-
jencev Ribnica ima danes 475 uradnih 
članov (od približno 3500 upokojen-
cev). Ugotavljamo, da je v 42 drugih re-
gistriranih ribniških društvih v vsakem 
društvu približno do 50 % aktivnih čla-
nov upokojencev. Velikokrat so ti gonil-
na sila teh društev, niso pa povezani z 
društvom upokojencev. Ugotavljamo, 
da je to velik potencial upokojencev. 
Problem aktivnega sodelovanja in 
skupnega izvajanja kakovostnejših ak-
tivnosti v našem življenjskem okolju je 
nedvomno v slabi povezanosti in sode-
lovanju društev pri izvajanju družbeno 
koristnih nalog in v slabem aktiviranju 
novih upokojencev. Če uspemo z ob-
ljubljeno pomočjo župana občine zdru-
žiti in sinhronizirati vse razpoložljive 
potenciale ostarelih občanov, bomo z 
lahkoto v sreči in veselju izvajali svo-
je največkrat globoko v nas zevajoče, 
neizpolnjene skrite življenjske želje in 
hrepenenje po dokazovanju samega 
sebe pred svojimi vrstniki. 

Pridite, luštno bo!

Iz arhivov občine in DU Ribnica 
je razvidno, da se je občina 
Ribnica dokončno postavila 
in utrdila svojo politično, 
gospodarsko in upravno oblast 
v prvi polovici leta 1946. 

22. 10. 2021 je v Rokodelskem 
centru Ribnica potekala 
razstava ročnih del društev 
upokojencev (DU) Dolenjske 
in Bele krajine. Organizirali 
smo jo upokojenci DU Ribnica, 
skupaj s Pokrajinsko zvezo 
Dolenjske in Bele krajine 
(PZDU). Kot sponzorja sta 
sodelovala tudi Občina Ribnica 
in Rokodelski center Ribnica.

75



Nismo pozabili
 Irma Grbec

(župan Občine Ribnica) in g. Jožef De-
belak (predsednik DU Ribnica).

Kulturni program je povezoval in 
popestril z zanimivimi vsebinami o 
Ribnici, Ribničanih in Ribniški dolini g. 
Medard Pucelj. Kvartet Zvon pod vod-
stvom g. Ivana Šege pa nam je zapel 
nekaj čudovitih etnoloških pesmi v po-
vezavi z Ribnico.

Dobrodošlico razstavljavcem in
gostom so popestrile še članice društva 
kmečkih žena v starih ribniških nošah.

Razstavljenih je bilo zelo veliko naj-
različnejših ročnih del, izdelanih z vse-
mogočimi tehnikami, materiali, sredstvi 
in rekviziti. Roke naših članov DU so še 
vedno zelo spretne, marljive, ustvar-
jalne in domiselne, pomembni pa so 
predvsem druženje, dobra volja in ve-
selje pri ustvarjanju ročnih del.

Kljub tem težkim zdravstvenim raz-
meram pa so v ZB za vrednote NOB 
Ribnica v tej jeseni pripravili nekaj spo-
minskih dogodkov. Konec septembra 
je bila skromna spominska slovesnost, 
na kateri so se spomnili tridnevne bitke 
in zmage partizanskih enot nad »plavo 
gardo« ter kapitulacije Italije, ki se je 
zgodila prav v tistih dneh. Govorec na tej 
prireditvi je bil predsednik ZB za vredno-
te NOB Ribnica Danijel Divjak, v recitalu 
pa so nastopale Majda Rački, Jelka Do-
mevšček in Irma Grbec. Na slovesnosti 
so bili prisotni tudi prapori, in sicer pra-
por združenja in prapori nekaterih bri-
gad, ki so delovale v sklopu 14. divizije. 
Na grob padlih je predstavnica odbora 
14. divizije položila cvetje, prav tako pa 
tudi delegacija domačega združenja.

Kar je postalo že tradicija in so jo vsi 
ukrepi zaradi koronavirusa v lanskem 
letu prekinili, se je letos nadaljevalo. 
Govorim namreč o trdnem prijateljstvu 
med Grčavljani in pevci pevskega zbora 
Radomlje. Letos 18. oktobra jih je nekaj 
ponovno prišlo in se poklonilo spominu 
na očeta enega izmed pevcev, ki leži na 
tem pokopališču, in seveda še vsem tis-
tim, ki so dali svoja življenja za svobodo.

Ob grobu so zapeli nekaj pesmi, 
potem pa še pri mrliški vežici, kjer so 

Zadnje leto in pol se je naš 
vsakdanjik zelo spremenil. 
Način življenja in vse naše 
ustaljene dejavnosti nam sedaj 
kroji bolezen covid-19. Včasih se 
počutimo kot v Kajuhovi pesmi, 
ki poje: »Govoré, da bo še bolj 
hudo, da bodo si klicali iz gore v 
goro: »Človek, človek, si ostal? 
Rad bi ti roko podal.« 

jih Grčavljani tudi malo postregli s to-
plim čajem, pecivom, kavo in drugim. 
Približno enourno druženje se je kon-
čalo z željo, da ohranimo zdravje in se v 
naslednjem letu ponovno srečamo.

Hladni oktobrski in novembrski dne-
vi pa prinašajo tudi praznik spomina na 
mrtve. Tudi v ZB za vrednote NOB so 
se spomnili vseh tistih prednikov, ki so 
s svojo požrtvovalnostjo in svojo žrtvijo 
omogočili, da smo danes tu. 

Organizirani sta bili dve spominski 
svečanosti. Ena je 31. oktobra ob 15. uri 
potekala v Grčaricah na pokopališču. 
Spomin se je obeležil s kratkim kulturnim 
programom in govorom. V počastitev 
spomina so zapeli pevci MoPZ Svobo-
da iz Kočevja, recitacije pa so zelo lepo 
zrecitirale domačinke, članice ZB: Jana 
Šega, Jelka Domevšček in Majda Rački. 
Govorec je bil Daniel Divjak, predsednik 
ZB za vrednote NOB Ribnica.

1. novembra pa je spominska sve-
čanost potekala v Ribniškem gradu ob 
spomeniku vsem padlim in umrlim iz 
Ribnice in okoliških vasi. V kulturnem 
programu so nastopili operni pevec 
Anton Habjan s spremljevalcem na 
harmoniki ter recitatorke Jelka Do-
mevšček, Jana Šega in Irma Grbec. 
Govorec na tem dogodku je bil Prvin 
Lavrič, ki je vse spomnil na ponovno 
nevarnost neofašizma in neonacizma 
po svetu in doma. 

Na obeh svečanosti je delegacija 
ZB za vrednote NOB Ribnica položila 
tudi ikebane in prižgala sveče.

  Daniel Divjak

  Irma Grbec
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Izkušnja staršev
Intervju z mamo učenca 
Osnovne šole Ljubo Šercer

  Sandra Rusec Belaj in Anita Marinko    Jan Čibej

Kako ste izvedeli za našo šolo oziroma 
kdo vam je povedal, da naša šola izobra-
žuje otroke v programu z nižjim standar-
dom in je namenjena tistim učencem, ki 
rednega programa ne zmorejo?

Za Osnovno šolo Ljubo Šercer smo 
izvedeli od kliničnega psihologa, ker so 
učitelji v šoli opazili, da sinu žal ne uspe 
slediti običajnemu standardnemu pro-
gramu. Preveč je bilo nalog, zato se je 
težko učil. Da bi se odločili kar najboljše 
za našega otroka, smo se odločili, da se 
o šoli in njenem delovanju pozanimamo 
pri starših njegovih takratnih sošolcev.  

Kakšne informacije ste dobili o naši šoli?
Večina staršev je imela o tej šoli nega-

tivno mnenje. Povedali so, da ne bi nikoli 
vpisali svojih otrok v to šolo, ker je to slaba 
šola. Tja namreč hodijo učenci s poseb-
nimi potrebami, z našim otrokom pa je, 
so zatrjevali, vse v redu. Ravno pogovor 
s svetovalno službo prejšnje šole nam je 
pokazal drugačen pogled. S svojim stro-
kovnim svetovanjem so nam pomagali, 
da smo Osnovno šolo Ljubo Šercer bolje 
spoznali, se seznanili s programi te šole in 
ugotovili, da je to za nas najboljša rešitev.

Vizija Osnovne šole Ljubo 
Šercer je biti šola, ki s celostnim 
strokovnim pristopom v ospredje 
postavlja posameznika in njegov 
razvoj, zagotavlja enake mož-
nosti izobraževanja in doseganja 
znanja ter v sodelovanju z ostali-
mi institucijami v širšem in ožjem 
okolju ustvarja vsebinsko bogato 
in spodbudno okolje. Stremimo 
k temu, da se učencem omogo-
či razvoj v pozitivne, zadovoljne, 
sprejete in dejavne člane družbe. 
Bistveno za doseganje vzgojno-
-izobraževalnih ciljev se nam zdi 
ravno sodelovanje s starši, v kar 
vlagamo veliko truda. Veseli smo 
njihove povratne informacije o 
našem delu, ki nam omogoča na-
predek in razvoj.

Ste dolgo čakali na vso dokumentacijo, 
potrebno za prešolanje na našo šolo?

Na potrebno dokumentacijo za pre-
šolanje nismo čakali dolgo. Zelo pa je 
pomembna komunikacija z vsemi na 
šoli. Svetovalni delavci se po najboljših 
močeh trudijo pomagati in pojasniti, kaj 
je treba urediti, dati prave informacije, ki 
jih starši potrebujemo, in nas usmeriti na 
pravi naslov.  

Kaj bi svetovali staršem, ki razmišlja-
jo o prešolanju na našo šolo?

Staršem bi svetovala, da bolj poslu-
šajo otrokov glas. Da poskušajo opaziti, 
kaj njihov otrok zmore, kako sposoben je. 
Zakaj ne bi zaupali strokovnjakom? Zakaj 
potem obstajajo? Vsi moramo bolj prepo-
znati delo šole. Želela bi si, da si starši ne 
bi le mislili: »Svojega otroka ne bom dal 
tja!«, saj to zanj morda ni najboljše. Po 
mojem mnenju je večina otrok iz takšne 
šole bolj pripravljena na prihodnost kot na 
primer otroci iz običajne šole. Za vzgojo in 
izobrazbo srečnega, uspešnega in odgo-
vornega otroka sta potrebni spodbuda in 
podpora tako staršev kot tudi učiteljev in 
drugih strokovnjakov.

Kako ste sedaj zadovoljni z delom na 
naši šoli?

Sedaj naš otrok obiskuje 3. razred prila-
gojenega programa in vsi skupaj smo zelo 
srečni. Zadovoljni smo, ker nam sin sam 
pove, da imajo strokovnjaki na tej šoli dru-
gačen način dela z otroki in pri delu upora-
bljajo posebne pripomočke, s katerimi pre-
cej lažje dela. Strokovnjaki v šoli so dobro 
organizirani za delo z otroki, ki potrebujejo 
pomoč. Usposabljajo jih za nadaljnje živ-
ljenje, da bodo zrastli v samostojne in sa-
mozavestne ljudi. Metode in oblike dela pri 
poučevanju so prilagojene individualnim 
sposobnostim in potrebam učenca. 

Kako je vaš otrok zadovoljen z nači-
nom dela na naši šoli?

Naš otrok z veseljem hodi v šolo, saj 
čuti, da mu posvetijo dovolj pozornosti in 
ima dovolj pomoči pri učenju. Vesel je, da 
lahko znanje, ki se ga nauči, tudi uporabi. V 
šoli imajo učenci mnogo različnih oblik po-
moči. Če ne bi bilo takih strokovnjakov, nikoli 
ne bi mogli razumeti otrok, ki so drugačni, 
ne bi vedeli, s čim se srečujejo in kaj se jim 
dogaja. Vsi v šoli, tako učenci kot učitelji, so 
posebni, čustveni. So kot majhna družina …

Osnovna šola Ljubo Šercer je osnovna šola, ki izobražuje otroke s po-
sebnimi potrebami. Trenutno jo obiskuje 49 učencev, ki so vključeni 
v dva programa. Prvi je program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom, v katerega so vključeni učenci, ki na redni osnovni šoli 
ne dosegajo enakovrednega izobrazbenega standarda. Po zaključku 
9-letnega programa se učenci lahko vpišejo v dvoletne programe niž-
jega poklicnega izobraževanja. Drugi je posebni program vzgoje in iz-
obraževanja, ki je zastavljen razvojno. Učenci so tu deležni obravna-
ve, ki jim omogoča vsestranski duševni in telesni razvoj. Na Osnovni 
šoli Ljubo Šercer si želimo prisluhniti izkušnjam staršev učencev, ki 
obiskujejo našo šolo. S tem namenom smo opravili intervju z mamo 
enega od učencev, ki sedaj že drugo leto obiskuje našo šolo.
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Eva Levstek 
podprvakinja v 
metu vortexa

  Špela Bizjak    arhiv društva

Igriva jesen
  Maja Turk, dipl. vzg.    Špela Blatnik, dipl. vzg.

Eva Levstek se je v mesecu sep-
tembru pridružila atletskim treningom v 
Ribnici, kjer je Športno društvo Špela na 
začetku septembra vpisovalo otroke iz 
občine Ribnica v kraljico športov – atleti-
ko. Eva je že na svoji uvodni tekmi poka-
zala, da tudi iz občine Ribnica prihajajo 
mladi talenti. Nastopila je v metu vortexa 
in z metom, dolgim 38,24 m, postala pod-
prvakinja Slovenije. 

Z načrtovanimi dejavnostmi sva že-
leli pri otrocih spodbuditi željo po razi-
skovanju in spoznavanju narave v vseh 
vremenskih razmerah. Najin cilj je bil raz-
iskovanje jeseni in njenih darov. To je tudi 
priložnost, da otroci zares doživijo tisto 
pravo jesensko vzdušje in se prek igre 
naučijo marsikaj novega, spoznajo zani-
mive stvari, se igrajo v naravi in z naravo 
… Jesen sva povabili kar v našo igralni-
co. Ob pomoči staršev sva s sodelavko v 
igralnici uredili naravoslovni oziroma razi-
skovalni kotiček, kjer imajo otroci na voljo 
različne jesenske plodove (kostanj, buče, 
koruzo, storže, listje). Kotiček z naravnim 
materialom jih je pritegnil, zato so v njem 
(v sami igri) zelo dolgo vztrajali. Otroci 
so z materialom vsakodnevno v stiku in 
ga prek različnih dejavnosti spoznavajo s 
pomočjo svojih čutil. Otrok tako krepi do-
mišljijo in z uporabo različnih materialov 

Evi čestitamo in hkrati vabimo vse 
mlade, da se nam pridružite na atletiki. 

Vabimo vse mlade, tako najmlajše 
(vrtec) kot osnovnošolce, da se nam 
pridružijo na vadbi atletike, ki poteka ob 
torkih (17.00–18.00 – TVD Partizan) in 
četrtkih (16.00–17.00 – Športna dvorana – 
namiznoteniška telovadnica).

izboljšuje svoje motorične sposobnosti, 
razvija matematične koncepte in pojme, 
kot so velikost, oblika in teža, pridobiva 
prostorsko orientacijo in izboljšuje zmo-
žnost koncentracije. Čas, ki ga otrok na-
meni igri z nestrukturiranim materialom, 
sva izkoristiti za opazovanje otrok pri igri. 
Opazili sva, da so se otroci zabavali in uži-
vali ter vztrajali v igri, igrače pa zelo redko 
pogrešali. Preizkusili so se v jesenskem 
opravilu, luščenje koruze. Ustvarjali smo 
tudi na likovnem področju, kjer so otroci 
barvali in tiskali s storži in jabolki ter iz-
delali ježka (barvanje z barvicami, risanje 
bodic s kredo). Tople, sončne jesenske 
dni pa smo izkoristili tudi za igro na pros-
tem. Opazovali smo pisano listje, ga na-
birali, metali v zrak in opazovali njegovo 
gibanje. Otroci so ob tem izražali veselje, 
zadovoljstvo ter predvsem bili sproščeni, 
razigrani in srečni.

V Mariboru je 25. 9.–26. 9. 2021 
potekalo prvenstvo Slovenije 
za pionirje in pionirke U14 in 
U12. Tekmovanje je potekalo 
v odličnih pogojih, naši mladi 
športniki pa so poskrbeli za 
osem odličij in postavili številne 
osebne rekorde.

Jesen je bila letos čudovita, razvajala nas je s 
toplim vremenom in čudovitimi barvami. Tako nas 
je začarala v vseh svojih čarih, da sva s kančkom 
domišljije in ustvarjalnosti tudi midve najinim 
malčkom pripravili različno paleto dejavnosti, ki je 
zaradi njihovega interesa trajala mesec dni.

Ko se prižgejo 
praznične luči 

sredi bele mrzle zime, 
prijateljstvo ogreje nam dlani 

in želja vzpne se iz srca v višine. 
Vse, kar je slabo, 

z novim letom naj zbledi!
Vse, kar dobro je, 

naj za vekomaj ostane! 
Vse, kar je lepo, naj raste in cveti! 

Naj v miru sreča nežno vas objame.

Srečno in zdravo 
novo leto 2022 

vam želi
Atletsko športno društvo 

ŠpelaINFO: 

041 604 185, akspela@siol.net, 

www.atletskiklubspela.si 
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Monika Bartol svetovna 
mladinska prvakinja v duatlonu 

  B. K.    Matej Dečman

Ocean Lava 
Vrsar 2021

  B. K.    Tina Kociper

Zadnja »naša« tekma letos, ki se je 
sicer odvila v hrvaškem Vrsarju, se je v 
veliki meri dotaknila tudi slovenskih tri-
atloncev, za katere je bil »half distance«, 
torej srednji triatlon (1,9 km plavanja | 90 
km kolo | 21 km tek), konec oktobra tudi 
slovensko državno prvenstvo. Že hiter 
ogled startne liste je dal vedeti, da so fa-
voriti za zmago prav Slovenci, in to se je 
na koncu tudi potrdilo. Za pičle pol minu-
te pred članom Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica Grego Dolinarjem je predvsem 
z odlično predstavo v kolesarskem delu 
zmagal član NLS Coaching Tim Gošnjak 
(4:21:03), ki pa letos ni imel licence Tria-
tlonske zveze Slovenije in tako je naslov 
novega državnega prvaka prevzel Grega 
Dolinar (4:21:38).

Poleg Grege sta se odlično odrezala 
tudi Matej Dečman, ki je v starostni sku-
pini 18–24 let s časom 4:56:47 zasedel 
drugo mesto (11. absolutno), in Miha Škulj 
(5:02:57), ki je zasedel skupno 15. in 5. 
mesto v starostni kategoriji 35–44 let. 

Tako kot v moški konkurenci je držav-
na prvakinja v srednjem triatlonu postala 
drugo uvrščena predstavnica TK Trisport 
Kamnik Tanja Kompan (5:27:02), zmagala 
je Poljakinja Katarzyna Galewicz (5:21:53).

pini s še dvema sotekmovalkama iz Italije 
in Poljske, ker pa sem se na kolesu poču-
tila zelo močno, sem s pobegom uspela 
na drugi tek priti kot prva in vodstvo na 
zadnjem teku obdržala do konca. Da, 
postala sem svetovna mladinska prvaki-
nja v duatlonu, na kar sem zelo ponosna! 
To je bila odlična nagrada za konec na-
porne in zahtevne sezone ter za ves trud, 
ki sem ga vložila v treninge. Čeprav me 
v naslednji sezoni čakata zaključek gim-
nazije in matura ter bo zaradi trenutnega 
zaprtja oziroma obnove ribniškega baze-
na potrebno veliko prilagajanja, kar za-
deva treninge plavanja, ki jih bom morala 
vsak dan opraviti v Ljubljani, ostajam op-
timistična in se nadejam uspehov tudi v 
triatlonu. Res upam, da se bodo v nasled-
nji sezoni vsi moji načrti uspešno izpelja-
li, začela bi namreč rada nabirati točke za 
olimpijske igre v Parizu leta 2024.«

Mladinke in mladinci so tekmovali 
v nam bolj znanem sprint duatlonu (5,1 
km – 18 km – 2,6 km) v centru Avilesa, 
mesta na severu Španije, ki je znano 
prav po mednarodnem kulturnem cen-
tru Oscarja Niemeyerja, v katerega so 
organizatorji tokrat pripeljali svetovno 
prvenstvo v duatlonu in s tem poskrbeli 
še za krasno kuliso celotnega dogodka. 
Za Moniko je bila to zadnja tekma letos 
in očitno je najboljše prihranila prav za 
konec. Čeprav se je letos soočala s po-
škodbami in boleznijo, se je ob koncu 
spet postavila na noge in prikazala naj-
boljšo predstavo letos.

Zelo zadovoljna in še vedno pod vti-
som uspeha ob prihodu domov nam je 
zaupala naslednje misli:

»Na to tekmo se mi je uspelo res od-
lično pripraviti, čeprav sem še avgusta 
imela večje zdravstvene težave. V Avilés 
sem prispela v torek in tam kljub slabe-
mu vremenu opravila še zadnje treninge 
in si temeljito ogledala progo. Na dan 
tekme sem bila precej nervozna, takoj po 
samem startu pa je nervoza popustila, 
noge so stekle in lahko sem pokazala, 
kako sem pripravljena in kaj zmorem. Po 
prvem teku sem na kolo prišla v prvi sku-

Kot češnjo na torti smo iz Špani-
je sredi zaspanega nedeljskega 
popoldneva, 7. novembra 2021, 
prejeli čudovito novico, da je 
Monika Bartol postala svetovna 
mladinska prvakinja v duatlonu! 
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Evropsko prvenstvo 
mažoret NBTA EU

 Jana Rus   arhiv DMPR

Od 20. 10. do 24. 10. 2021 je na sosed-
njem Hrvaškem, v Poreču, potekalo 24. 
NBTA Evropsko prvenstvo mažoret in 34. 
NBTA Evropsko prvenstvo v twirlingu, na 
katerem se je zbralo okoli 1200 tekmoval-
cev iz enajstih evropskih držav (Anglije, 
Španije, Francije, Italije, Češke, Rusije, 
Slovaške, Bolgarije, Romunije, Hrvaške in 
Slovenije). Med njimi smo bile tudi članice 
Društva mažoret in plesalcev Ribnica.

Po dolgih dveh letih brez tekmovanj, 
nastopov in oteženih ur treningov smo 
Ribničanke komaj dočakale dan, ko smo 
se s tremi starostnimi skupinami spet lah-
ko odpravile novim zmagam naproti. Pred 
odhodom smo mentorice skupin Jana 
Rus, Živa Rigler, Anja Oblak in Nika Gornik 
spodbudile tekmovalke, da je njihova prva 
zmaga že to, da spet sodelujejo na tako 
velikem dogodku.

 Rezultati pa so to zmago le še potr-
dili. Ribničanke smo našo Slovenijo spet 
ponesle na stopničke. Osvojile smo kar 
sedem odličij, in sicer v kategorijah:
• Accessories showtwirl corps senior – 2. 

mesto
• Parade corps senior – 3. mesto
• Accessories showtwirl corps junior – 3. 

mesto
• Exhibition corps junior – 3. mesto
• Showtwirl duo preteen: Nika Mihelič in 

Zara Podobnik – 3. mesto
• Accessories showtwirl corps juvenile – 4. 

mesto
• Showtwirl duo junior: Maša Andoljšek in 

Tinkara Benčina – 4. mesto
• Showtwirl solo junior: Ula Lesar – 5. mesto
• Showtwirl solo preteen: Lara Rus – 6. 

mesto

 S koreografijami so mažorete prika-
zale različne tematike in zgodbe z glo-
bokimi sporočili. Vse tekmovalne kore-
ografije bodo, če ne bo zadržkov zaradi 
covida-19, prikazane tudi na  tradicional-
ni božični prireditvi v mesecu decembru, 
na kateri vedno pričaramo pravo čarob-
no vzdušje. Vabljeni!

Štiridnevno potovanje s sladkim zak-
ljučkom nas je vse skupaj še bolj združilo 
in spoprijateljilo. Ribničanke nismo samo 
tekmovale, smo se tudi zabavale in prido-
bivale nove izkušnje ter prijateljstva z vse-
mi državami Evrope. Skupaj z navijači smo 
v dvorani naredili pravo navijaško vzdušje. 
Predstavili smo našo malo, lepo Sloveni-
jo v najlepši luči. Za zaključek letošnjega 
več kot uspešnega Evropskega prvenstva 
smo si Slovenci prvič v zgodovini prven-
stev prislužili tudi pokal za najboljši šov, 
navijanje in energijo. Hvala našim enim in 
edinim navijačem »Tanartabulim«!

Velika zahvala vsem staršem za pod-
poro in pomoč. Hvala tudi Osnovni šoli 
dr. Franceta Prešerna Ribnica in Osnov-
ni šoli Sodražica za pomoč pri dvorani v 
času priprav na tekmovanje.

Članice Društva mažoret in plesalcev 
Ribnica smo se domov vrnile z novo mo-
tivacijo za nadaljnje delo in že načrtuje-
mo nove projekte in dogodke.

Posebna zahvala velja vsem 
sponzorjem, ki so dekletom omo-
gočili to nepozabno izkušnjo:
INOTHERM, d. o. o., ŠILC, d. o. o.
ŠILC TRADE, d. o. o., METAL Peter Petek
Štupica transport, d. o. o., REAM, d. o. o.
Rigler, d. o. o., Gol bar.

Ribničanke Slovenijo ponovno ponesle v evropski vrh
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Futsal tekmovanja 
2021/22 v polnem 
razmahu

   Sabina Benčina Grgurič

Selekciji U10 in U12 sta v prvi polovici novembra gostovali v 
Radomljah in Ljubljani. Selekcija U8 pa je tekmovanje končala 
konec oktobra.  Po končanem jesenskem delu nogometa ni bilo 
časa za počitek, temveč smo takoj vstopili v futsal tekmovanja.

V NK Ribnica igrajo futsal naslednje selekcije: U9 in U11, ki 
sodelujeta v ligi pod okriljem MNZ Ljubljana, ter U13, U15 in U17 
pod okriljem lige NZS. 

V futsal tekmovanje U11 se je prijavilo sedem ekip: Futsal 
klub Dobrepolje – beli,  Futsal klub Dobrepolje – modri, Futsal 
Olimpija, NK Ribnica, ŠD Extrem Loška dolina – Bloke,  ŠD 
Extrem Loški Potok in ŠD Extrem Ribnica.

V kategoriji U9 se bo v tej sezoni srečevalo šest ekip: Futsal 
klub Dobrepolje, Futsal Olimpija, NK Ribnica, ŠD Extrem Loška 
dolina – Bloke, ŠD Extrem Loški Potok in ŠD Extrem Sodražica.

Obe tekmovanji se bosta izvedli trikrožno v turnirski izvedbi 
(podobno, kot je bilo to pretekla leta – vsaka ekipa igra predvi-
doma po dve tekmi na posameznem turnirju). Vseh turnirjev v 
kategoriji U11 bo devet, v kategoriji U9 pa sedem. 

Državno prvenstvo selekcije U13 je razdeljeno na Vzhod in 
Zahod. Ekipa NK Ribnica igra v Zahodu poleg FC Dobrepolje, 
ŠD Extrem, Siliko Temte, KMN Oplast Kobarid, Bronx Škofije in 
KIX Ajdovščina. Selekcija U13 je v državnem prvenstvu do sedaj 
odigrala tri kroge. Igralci so vstopni letnik selekcije in ena naj-
mlajših ekip v tekmovanju. Več informacij o DP – U13: www.nzs.
si/tekmovanja/?id_menu=560.

V nedeljo, 3. oktobra, se je začelo tekmovanje 1. SFL, selek-
cije U15. Tudi ta liga je razdeljena na Vzhod in Zahod. V Zaho-
du so poleg NK Ribnica še ŠD Extrem, FC Dobrepolje, Proteus 
Postojna, Bronx Škofije in Olimpija. V prvi polovici novembra je 
bil odigran 6. krog futsal lige, kjer smo v domači dvorani gostili 
ljubljansko Olimpijo, ki je prišla v okrnjeni postavi, tako da je 
ekipa NK Ribnica brez težav dosegla visoko zmago 15:1. Ekipa 
trenira pod budnim očesom trenerjev Lada in Primoža ter  tre-
nutno zaseda odlično prvo mesto v Zahodu. Desetim igralcem, 
letnikov 2007 in 2008, ter enemu dekletu, Naji, so se pridružili 
trije novi igralci: Matic in Luka prihajata iz NK Brinja, Liam pa 
iz NK Bravo. Fantje, dobrodošli! Več informacij o 1. SFL – U15: 
www.nzs.si/tekmovanja/?id_menu=552 .

V naši najstarejši selekciji U17 igrajo igralci letnika 2006. So 
vstopna generacija in najmlajši v 1. SFL – U17. Kljub temu je 
ekipa v boju za sam vrh. Trener Lado, fantje in nepogrešljiva 
Naja so vsi predani futsalu in vsako tekmo odigrajo z neverjet-
no energijo in izjemno igro, ki je prava paša za oči in razburljiva 
za gledalce. V 1. SFL – U17 nastopajo še druge ekipe iz države, 
in sicer KMN Bronx Škofije, ŠD Extrem, FC Dobrepolje, KMN 
Benedikt – Sv. Trojica, KMN Meteorplast ŠIC bar, NK Duplek in 
Futsal Olimpija Ljubljana. Več informacij o 1. SFL – U17: www.
nzs.si/tekmovanja/?id_menu=981

NZS nadaljuje s centri za futsal. V novembru je organizirala 
prvega v letu 2021. Tokratno vabilo na izbirni trening je bilo na-
menjeno igralcem v starostnih kategorijah U15 – Vzhod in U15 – 
Zahod ter U17. Treningi so potekali v Sodražici in Dupleku. Zbor 
igralcev in vodstva NZS – futsal center U15 – Zahod in U17 je bil 
v soboto, 6. 11., v Sodražici. Trening sta vodila Mile Simeunović, 
selektor U21, in Lado Grgurič, trener NK Ribnice. NK Ribnica 
so za selekcijo U15 zastopali Naja, Jure, Luka in Maj, za U17 pa 
Alen in Tinjan. 

Podprite naše delo z mladimi ribniškimi 
nogometaši/futsalerji

Prejete vadnine in sofinanciranje iz javnih sredstev ne za-
doščajo za izvajanje programa društva, velik strošek predsta-
vlja najem športnih dvoran za treninge in tekme, zato je naše 
delovanje zelo odvisno od prostovoljnega dela in podpore lo-
kalnega okolja, donacij podjetij in posameznikov. Podjetja in 
posameznike zato prosimo, da s finančnim prispevkom oziro-
ma donacijo v kakršnikoli višini izkažejo podporo našemu delu, 
mi pa se zavezujemo, da bodo prispevana sredstva namensko, 
varčno in transparentno porabljena. Donacijo lahko prispe-
vate na: NOGOMETNI KLUB RIBNICA, Breg pri Ribnici na 
Dol. 64, 1310 Ribnica, TRR SI56 0232 1026 2225 003, odprt 
pri NLB, d. d.

Glede na še vedno vztrajajočo epidemijo 
koronavirusa smo veseli, da smo končali jesenski 
del nogometne sezone v celoti brez prekinitev 
tekmovanj. 

NZS – futsal center U15 in U17
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Poročilo o dejavnostih PK 
Ribnica v preteklih 14 dneh

   PK Ribnica

Ekipa 25 ribniških plavalcev si je v 
konkurenci 300 tekmovalcev iz Sloveni-
je, Avstrije in BiH priplavala kar 25 zla-
tih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj v 
posameznih kategorijah in postala naj-
uspešnejša ekipa tekmovanja. Za na-
meček sta bili Marta Arko v absolutni in 
Lana Poje Mihelič v kadetski konkurenci 
v seštevku štirih rezultatov proglašeni 
za najuspešnejši posameznici tekmova-
nja. Med dobitniki odličij so bili tudi Filip 
Čirovič, Klemen Topolnik, Maja Levstek, 
Olja Radivojevič, Neli Škaper, Mia Križan, 
Tia Novak, Dorotea Vlahov, Aljaž Vavtar, 
Tobija Čampa, Teo Starc in Ajda Škaper.

 Prvo soboto v novembru se je 12 
ribniških plavalcev udeležilo plavalnega 
tekmovanja »Pokal Delfin 2021« v lju-
bljanskem 25-metrskem bazenu Tivoli. 
Ponovno so dosegli obilo osebnih rekor-
dov in si priplavali 13 medalj: 5 zlatih, 4 
srebrne in 4 bronaste. Do odličij so tokrat 
prišli Marta Arko, Maja Levstek, Neli Ška-
per, Klemen Topolnik in Vid Lovšin.

V soboto, 13. 11., in nedeljo, 14. 11., pa 
je v Zagrebu potekal mednarodni pla-
valni miting Mladost 2021. Udeležili so 
se ga tudi trije plavalci Plavalnega kluba 
Ribnica: Filip Čirovič, Marta Arko in Neli 
Škaper. Tekmovalo je več kot 500 tekmo-
valcev iz osmih držav. 

Prvi dan finalnih bojev na MM Mla-
dost 2021 je prinesel veliko uspeha tudi 
trojici ribniških plavalcev. Filip Ćirović je 
v mladinski konkurenci zmagal v discipli-
ni 100 mešano, Marta Arko si je v vseh 
treh finalnih nastopih priplavala medaljo 
v kadetski konkurenci, srebrno na 100 m 
delfin in 200 m hrbtno ter bronasto na 
200 m prosto, Neli Škaper pa je bila tretja 
med kadetinjami na 100 m delfin.

Tudi drugi dan močnega mednaro-
dnega plavalnega mitinga Mladost 2021 
v Zagrebu je ribniška trojka plavala več 
kot odlično. V skupno osmih nastopih so 
si priplavali sedem finalnih nastopov. Fi-
lip Ćirović je z osebnim rekordom 23.20 
na 50 m prosto v absolutnem finalu za-
sedel četrto mesto, med mladinci pa je 
osvojil srebrno medaljo. Kar trikrat je v 
absolutnem finalu nastopila Marta Arko, 

ob tem pa si priplavala srebro na 50 m 
delfin in bron na 100 m hrbtno. Tretja 
predstavnica Neli Škaper pa je bila z 
osebnim rekordom na 50 m delfin tretja 
v kadetski kategoriji. 

Tekma v Zagrebu je pokazala, da 
kljub oteževalnim okoliščinam pri izved-
bi treningov zaradi prenove domačega 
bazena ribniški plavalci ne odstopajo od 
visoko zastavljenih ciljev za to sezono. Že 
čez dober mesec jih čaka prvi vrh sezo-
ne, zimsko državno prvenstvo v kratkem, 
25-metrskem bazenu v Kranju. Rezultati 
kažejo, da so na pravi poti, kar potrjuje 
tudi njihov trener Nace Majcen. Plaval-
ci PK Ribnica pa ob vseh uspehih, ki jih 
dosegajo pravijo, da je vzdušje ob in na 
bazenu prijateljsko z veliko mero zagna-
nosti za dobre treninge.

Ribniški plavalci so se v času »krompirjevih počitnic« odpravili 
na krajše 4-dnevne priprave v Banja Luko, kjer so poleg rednih 
treningov v čudovitem 50-metrskem olimpijskem bazenu tekmovali 
tudi na mednarodnem plavalnem mitingu »Plivaj Srcem«. 

NOGOMETNI 
KLUB RIBNICA

vabi k vpisu 
skozi celo 

leto
v futsal šolo 
za otroke od 
4. leta dalje!

Vadba za NAJMLAJŠE 
poteka v Športnem centru Ribnica 
(»vrtčevska galerija«) - po otroke 

pride trener v vrtec, po koncu 
treninga jih prevzamete starši:

PONEDELJEK, 14.30–15.30, 
in SREDA, 15.00–16.00

Lahko pa izberete tudi vadbeno 
skupino za najmlajše v 
popoldanskem terminu:
PONEDELJEK in SREDA, 

18.30–19.30
 (ŠCR, vrtčevska galerija)

Otroke bomo naučili nogometnih 
skrivnosti, jih navdušili za gibanje 
in s pravilno oblikovanimi treningi 

vplivali na razvijanje gibljivosti 
in splošne motorike v povezavi z 

nogometom in futsalom.
Prvi mesec vadbe je 

BREZPLAČEN!
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Kakšna bo 
letošnja 
zima?

Pogoste izredne vremenske dogodke 
lahko pripišemo podnebnim spremem-
bam. Te sicer niso nekaj novega, saj so 
se dogajale v vsej zgodovini našega pla-
neta, so pa v zadnjih 150 letih zaradi člo-
vekove dejavnosti bistveno hitrejše, kot 
so bile nekoč.

V Evropi se najbolj segrevata skrajni 
sever in severovzhod, torej Skandinavija 
in evropski del Rusije. Med bolj ogrože-
na območja, ki se segrevajo hitreje od 
povprečja, pa se uvršča tudi Slovenija, 
kjer se je povprečna temperatura zraka 
od šestdesetih let prejšnjega stoletja 
dvignila že za 2,4 stopinje Celzija, in nič 
ne kaže, da se bo ta rast kmalu ustavila. 
Seveda to ne pomeni, da bo vsako leto 
toplejše od predhodnega, je pa povpre-
čje, okoli katerega nihajo temperature, 
vse višje.

Kot kažejo uradni podatki, se pri nas 
najhitreje segrevajo poletja, v povprečju 
za slabe pol stopinje vsakih deset let. Le 
malo zaostajata pomlad in zima. In prav 
pozimi je segrevanje ozračja najbolj opa-
zno, saj za 2 stopinji Celzija višja tem-

peratura pomeni okoli 300 metrov višjo 
mejo sneženja. 

Po uradnih podatkih se je število dni 
s snežno odejo od sredine prejšnjega 
stoletja do danes marsikje že prepolovi-
lo, prav tako se je precej zmanjšala ko-
ličina zapadlega snega. Zadnja zima, ki 
je bila s snegom zelo radodarna, je bila 
pred devetimi leti (2012/2013), ko je na 
Ribniškem in v Loškem Potoku skupno 
zapadlo več kot štiri metre snega. Kakšni 
pa so obeti za prihajajočo zimo?

Kot kažejo napovedi evropskega me-
teorološkega centra ECMWF, bo letošnja 
zima v nasprotju z zadnjimi štirimi zima-
mi, ki so bile nadpovprečno tople, tem-
peraturno bližje povprečju med letoma 

1981 in 2010, kar pomeni, da si lahko tudi 
po nižinah obetamo nekoliko več snega 
in mraza, kot smo ga bili deležni v pre-
teklih letih, še vedno pa bomo daleč od 
najhujših zim v zadnjih šestdesetih letih.

Razvoj vremena bo v prihodnjih mese-
cih v veliki meri odvisen od dveh značilnih 
območij nad Atlantikom, in sicer od azor-
skega anticiklona in islandskega ciklona.

Ko sta okrepljena, se meja med to-
plim in mrzlim zrakom pomakne sever-
neje. Na tej meji pihajo močni zahodni 
vetrovi, ki nad severno in zahodno Evro-
po prinašajo topel in vlažen zrak ter pre-
prečujejo, da bi se polarni zrak spustil 
proti Sloveniji. Tako sneži le na skrajnem 
severu celine, pri nas pa prevladuje suho 
in razmeroma toplo vreme s precej meg-
le ali nizke oblačnosti po nižinah.

Ob oslabitvi vremenskih sistemov 
moč izgubi tudi zahodnik. Cikloni, ki po-
tujejo prek Evrope, v tem primeru niso 
tako pogosti, lahko pa zaradi oslabljenih 
zahodnih vetrov lažje uberejo pot proti 
jugu. To prinaša več padavin Sredoze-
mlju in manj severu Evrope, hkrati pa se 
odpre pot mrzlemu polarnemu zraku, ki 
lahko preplavi tudi naše kraje in nam pri-
nese povsem zimske razmere.

Meteorološka jesen na vremenski postaji

Najnižja temperatura

Najvišja temperatura

Povprečna temperatura

Višina padavin

Število dni s padavinami

Prigorica

-3,7 °C (25. oktober)

29,8 °C (14. september)

10,2 °C

240 mm

19

Gašpinovo (Slemena)

-0,5 °C (30. oktober)

28,5 °C (14. september)

10,5 °C

311 mm

20

V zadnjih letih veliko govorimo, 
da zime niso več takšne, kot so 
bile nekoč. Tudi poletja postajajo 
vse bolj vroča, pogosteje pa smo 
deležni tudi tako imenovanih 
stacionarnih situacij, ko določen 
tip vremena nad nami vztraja 
dalj časa. Tako lahko po daljšem 
suhem obdobju nastopi daljše 
obdobje deževnega vremena, 
tudi s poplavami. 

   Rok Nosan

Povprečna temperatura zraka (referenca 1981–2010)/Leto 1961–2020
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Dom pod Storžičem 
rešen ognjenih zubljev

S prikazano vajo, ki sta jo organizira-
li Gasilska in Planinska zveza Slovenije 
(PZS) na pobudo organizatorjev akcije 
Očistimo naše gore – Zavarovalnice Tri-
glav, so želeli opozoriti na pomen požarne 
varnosti in preventive v planinskih kočah, 
saj so v zadnjih letih popolnoma pogore-
le kar tri koče. Ob nekdanjem Kocbeko-
vem domu na Korošici je postavljeno 
zavetišče, Frischaufov dom na Okrešlju 
že dobiva končno zunanjo podobo, sre-
di novembra so zaključili letošnja dela z 
zaprtim objektom pod streho – na veliko 
zadovoljstvo vseh planincev, predvsem 
pa matičnega planinskega društva. Za-
čenja se tudi gradnja nove Mozirske 
koče na Golteh, ki ima na veliko veselje 
vseh izredno podporo v domačem oko-
lju. Koči na Okrešlju in Golteh naj bi bili 
dokončani in odprti jeseni prihodnje leto. 

Pred gasilsko vajo je PZS pripravi-
la posvet za gospodarje koč o požar-

ni varnosti v planinskih kočah, po vaji 
pa še novinarsko konferenco, na kateri 
so predstavili uspešnost gasilske vaje, 
težave, izzive in omejitve gasilcev ob 
tovrstnih požarih, pomembnost požar-
nopreventivnih ukrepov, napotke za obi-
skovalce gora in planinskih koč ter uk-
repe za zagotavljanje požarne varnosti v 
planinskih kočah. 

Da požari v planinskih domovih niso 
redkost, je opomnil Darko Muhič, name-
stnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije. 
»Večina planinskih domov je zunaj sezo-
ne zaprtih in brez prisotnosti ljudi, ki bi 
lahko ukrepali v primeru požara. Objekti 
nimajo vgrajenih sistemov za samogaše-
nje. Velik del planinskih objektov je lesen 
in posledično hitro vnetljiv. V marsikateri 
koči so stara oziroma dotrajana električ-
na napeljava in manj ustrezne kurilne 
naprave. Težava je tudi, da v bližini koč, 
še posebej težje dosegljivih, ni gasilske 
infrastrukture in zadostne količine vode, 
s katero bi lahko ukrotili morebitni požar. 
Bili so že primeri, ko so koče pogorele 
zaradi gozdnega požara – tako je na pri-
mer v velikem gozdnem požaru leta 1950 
prvič pogorela Mozirska koča. Začetni 
požari v kočah se pojavljajo, vendar so 
običajno hitro pogašeni,« je dejal Muhič 
in izpostavil pomembnost požarnopre-

ventivnih ukrepov, v planinskih objektih 
pa je dodatno treba poskrbeti za vgra-
dnjo požarno manj nevarnih električnih 
in drugih naprav, redno vzdrževanje in 
nadzor. Ob kuriščih ali delih stavb, kjer 
se uporablja odprti ogenj, morajo biti 
vgrajeni negorljivi materiali, dimnike pa 
je treba sanirati in redno čistiti.

»Obiskovalce planinskih koč, zimskih 
sob in bivakov opozarjamo, da je prepo-
vedano kaditi v vseh prostorih planinske 
koče, kuhati v spalnicah in uporabljati 
odprti ogenj v vseh prostorih planinske 
koče. V primeru požara je pomembno, da 
ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, 
poskušamo omejiti oziroma pogasiti po-
žar z razpoložljivimi sredstvi, kot so voda, 
odeja, pokrovka ipd., ali z gasilnikom. Če 
požara ne moremo pogasiti sami, se čim 
prej umaknemo na varno. O požaru takoj 
obvestimo gasilce na številko 112 in spo-
ročimo, kdo kliče, kje gori, kaj gori, kakšen 
je obseg požara, ali so ogroženi ljudje in 
živali,« pa je opozoril generalni sekretar 
PZS Damjan Omerzu.

Pazite nase in na naravo, prav tako 
pa tudi na objekte – tako planinske poti 
kot planinske koče. Bodimo odgovorni, 
spoštujemo in ohranjamo naravo in vse 
v njej. Želim vam čim več lepih pohodov. 
Pred odhodom v hribe preverite odprtost 
planinskih koč, vremenske in snežne raz-
mere, stanje poti, s seboj imejte tudi vso 
potrebno opremo. Želim vam srečno pot, 
varen korak na vseh vaših poteh ter ...

'Mejte se radi!

Na Domu pod Storžičem je 16. 
oktobra potekala gasilska vaja v 
primeru požara v planinski koči, 
na kateri je sodelovalo petino-
semdeset gasilcev iz štirinajstih 
gasilskih enot iz Gorenjske z 
osemnajstimi vozili. 

   Zdenka Mihelič

Prikazno gasilsko vajo Planinski dom 
2021 je izvedla Gasilska zveza (GZ) 
Tržič v sodelovanju z GZ Gorenjske. 
Vodja vaje je bil poveljnik GZ Tržič 
Jani Žlindra, vodja intervencije pa 
namestnik poveljnika GZ Tržič Uroš 
Bodlaj. Na gasilski vaji je sodelovalo 
85 gasilk in gasilcev.



Retrospektiva 
 Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora

Mislim, da je primeren čas za vpogled 
v začetek ribniške lokalne samouprave. 
Začela se je z reformo konec leta 1994, 
ko so bile z zakoni iz starih (komunalnih) 
občin izločene upravne enote in ustano-
vljene še številne nove občine. Zdaj je čas, 
da se spomnimo preteklih dogodkov, ki so 
šli že nekoliko v pozabo ali pa jih nekateri 
zaradi mladosti niso niti doživeli. 

V tistem času sem od ponovnih žu-
panskih volitev maja 1995 (pol leta za 
vsemi ostalimi župani, ki so v tistem 
vmesnem polletnem času že izkoristili 
številne priložnosti za bitke za »svoje« 
projekte) pa do volitev leta 2002 opravljal 
funkcijo župana Občine Ribnica.  

Kljub temu nam je v tistem napor-
nem času s trdim delom uspelo doseči 
pomembne premike v občini in za teda-

Promet:
• rekonstrukcija Gorenjske ceste in 

tedanje Šeškove ulice od gozdarskega 
doma do križišča v Mali Hrovači;

• ureditev križišč pri »Žulju« in v Mali 
Hrovači;

• izgradnja pločnikov (hodnikov za 
pešce) – obojestranskega na Gorenj-
ski cesti ter od Spara in gozdarskega 
doma do Nemške vasi;

• asfaltiranje lokalnih cest Velike Polja-
ne–Grmada, Ugar–Zadolje z obema 
krakoma na Ugarju, Pugled–Črni 
Potok, Grčarske Ravne in več manj-
ših odsekov po načrtu posameznih 
krajevnih skupnosti.

Vodarstvo:
• popolnoma obnovljen vodovod Kot–

Jurjevica–Breže, zgrajen vodohran 
v Kotu, upravljanje preneseno na 
Hydrovod;

• saniran vodovod Velike Poljane, 
upravljanje preneseno na Hydrovod;

• obnovljen vodovod do naselja Lipovec. 
Kultura:
• uvedeno leto kulture, ki smo ga vsako 

leto posvetili eni osebnosti ali dogod-
ku iz ribniške zgodovine (Škrabec, 
Jaklič, čarovništvo itd.) z izdajo knjige, 
spominskega obeležja ali zbirke;

• obnovljeni Plečnikovi zvoniki na 

nje razmere pridobiti kar spodobna sofi-
nancerska sredstva države in kot edina 
občina v regiji tudi sredstva EU iz paketa 
predpristopnih pomoči SAPARD. Ob tem 
je nemogoče prezreti, da so tektonske 
spremembe v Vzhodni Evropi (razpad 
»socialističnih cesarstev« Sovjetske zve-
ze in Jugoslavije) povzročile Sloveniji in 
posledično tudi občinam nemalo težav, 
saj so podjetja propadala kot po teko-
čem traku. Ribnica je bila z visoko brez-
poselnostjo med najbolj ogroženimi.

Naj spomnim na najpomembnejše 
projekte na posameznih področjih:
Ekologija in okolje:
• uspešna sanacija odlagališča na Mali 

gori, saj že več kot 20 let ni nobenega 
samovžiga deponije, prej pa so se 
požari pojavljali večkrat letno in so 
smradili  tudi po 14 dni ali več;

• vzpostavitev ekoloških otokov po vseh 
naseljih;

• nabava novega smetarskega vozila; 
• uvedba sanacij divjih odlagališč po 

občini (izvajala gasilska društva) in 
čiščenja vodotokov (občasno izvajali 
ribiči);

• sanacija zadrževalnika v Prigorici;
• prenos upravljanja in vzdrževanja 

lokalnih cest iz CP Novo mesto na 
Komunalo Ribnica.
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Voditelji skupine G20 so na zaseda-
nju v Rimu, ki je bilo pred podnebno kon-
ferenco v Glasgowu, potrdili cilj o omeji-
tvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje 
Celzija glede na predindustrijsko raven. 
Dogovor ob tem vključuje tudi zavezo, da 
bo 20 najbogatejših držav na svetu do 
vključno leta 2025 namenilo več kot 85 
milijard evrov letno za boj proti podneb-
nim spremembam v revnejših državah.

Nova zaveza je v primerjavi s pari-
škim podnebnim sporazumom iz leta 
2015 precej večja. Tedaj so se voditelji 
najbogatejših držav dogovorili zgolj to, 
da naj bi države globalno segrevanje 
omejile na precej pod 2 stopinji Celzija 
v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in 
si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 
stopinje. Zdaj pa je jasno dana zaveza za 
omejitev na 1,5 stopinje Celzija.

V Evropskem parlamentu smo 21. 
oktobra letos sprejeli resolucijo o Kon-
ferenci OZN (COP26) o podnebnih spre-
membah v Glasgowu na Škotskem. V 
resoluciji smo opozorili, da so podnebne 
spremembe in izguba biotske raznovr-
stnosti med najpomembnejšimi izzivi 
za človeštvo ter da morajo vse vlade po 
vsem svetu nemudoma storiti vse za boj 
proti njim. Nestabilnost družbenega reda 
bo v prihodnosti odvisna prav od pod-
nebnega (ne)ukrepanja.

V Evropskem parlamentu izražamo 
zaskrbljenost v zvezi z ugotovitvami po-
ročila Programa Združenih narodov za 
okolje o emisijski vrzeli za leto 2020, zlas-
ti glede dejstva, da bi kljub manjšemu 
upadu emisij ogljikovega dioksida zaradi 
pandemije covida-19 te še vedno prived-
le do povečanja globalne temperature za 

3,2 stopinje Celzija.
Dosedanji napori tako ne bodo za-

doščali, da bi dosegli cilj Pariškega spo-
razuma glede škodljivih emisij. Zato smo 
na Odboru za okolje, varno hrano in jav-
no zdravje v Evropskem parlamentu že 
večkrat poudarili, da je postopna opus-
titev fosilnih goriv nujna. 

V Evropskem parlamentu si tudi priza-
devamo za pospešitev izvajanja podneb-
nih ukrepov. V ta namen smo nedavno 
sprejeli resolucijo, da EU sedanji 10-letni 
načrt s podnebnimi ukrepi nadomesti s 
5-letnim časovnim okvirom za vse države. 
Prav tako smo na Odboru za okolje, varno 
hrano in javno zdravje sprejeli sklep, da je 
treba vse neposredne in posredne sub-
vencije za fosilna goriva v EU postopoma 
opustiti najkasneje do leta 2025, s čimer 
smo pozvali države članice EU, naj sprej-
mejo podobne ukrepe.

Ob tem v Bruslju pozdravljamo po-
budo Danske in Kostarike za oblikovanje 
zavezništva držav, ki so pripravljene po-
stopno opustiti proizvodnjo nafte in plina 
ter odpraviti izdajanje dovoljenj za novo 
iskanje teh virov.

V Evropskem parlamentu 
za pospešitev izvajanja 
podnebnih ukrepov

 Ljudmila Novak, evropska poslanka
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ribniški cerkvi sv. Štefana in izvedena 
protipotresna zaščita cerkve;

• obnovljene vse tri oltarne slike cerkve 
sv. Štefana;

• vrnjeni restavrirani zlati oltarji iz kapele 
sv. Jurija;

• dodana proračunska postavka za 
vzdrževanje sakralne dediščine;

• zasnovan Center domače in umetno-
stne obrti (RCR);

• nakup prostorov Kmetijske zadruge 
Ribnica za širitev knjižnice.

Šolstvo in šport:
• popolna rekonstrukcija deške šole 

(stavba A);
• nova glasbena šola v prostorih bivše 

lekarne;
• saniranje radona v POŠ Dolenja vas;
• rekonstrukcija in ponovno odprtje 

bazena, ki je bil zaprt približno 20 let, 
predhodno še odkup »oficirskega« 
bloka od MORS;

• izgradnja športne dvorane, otvoritev 
je bila na začetku leta 2003 – nekaj let 
prej kot v Kočevju; 

• izgradnja športnih igrišč na Griču, v 
Dolenjih lazih, Lepovčah in ob šoli v 
Sušju;

• pridobitev dveh kombijev za prevoz 
učencev (Ribnica, Sodražica) zaradi 
nevarnih zveri;

• nabava dveh ratrakov (Dane, Izver).
Kmetijstvo:
• 100-odstotno financiranje menjav 

kmetijskih zemljišč zaradi zaokrože-
vanja;

• začetek izvajanja komasacij – Dolenja 
vas, Prigorica, Nemška vas itd.;

• financiranje nabav sadik za kmetijsko 
pridelavo.

Gospodarstvo:
• kot edina občina smo pridobili 

sredstva iz državnega sklada za malo 
gospodarstvo za kratkoročno (premo-
stitveno) in srednjeročno financiranje 
(investicije) malega gospodarstva v 
času hude gospodarske krize po izred-
no ugodnih obrestnih merah;

• odpiranje obrtne cone Breg;
• ustanovitev lokalnega podjetniškega 

centra.
Sociala:
• vzpostavitev službe za nego na domu 

in dodelitev občinskega vozila; 
• pripravljen projekt bivalnih enot;
• pripravljen projekt doma starejših 

občanov.
Stanovanjska gradnja:
• komunalno opremljanje stanovanjske 

cone Hrastje.
Zdravstvo: 
•  nabave reševalnih vozil. 

Objekti:
• začetek obnove stavbe Upravne enote 

Ribnica;
• obnova grajskega obzidja; 
• sanacija Marofa – injektiranje, hidro-

izolacija, kritina; 
• sanacija mrliške vežice na Sv. Gregor-

ju;
• sofinanciranje fasade župnišča v Novi 

Štifti.
Premoženje:
• menjava zemljišča in kontejnerja 

Komunale Ribnica na Petrolu v Žle-
biču za lokacijo Evrotrans, pri čemer 
je Petrol še obnovil nujno potrebne 
pisarniške prostore;

• odprtje kasarne, kasneje še brezplač-
na pridobitev cestnega omrežja v 
kasarni in nato tudi še brezplačna 
pridobitev športnih površin v kasarni 
od MORS.

Informiranje: 
•  ustanovitev glasila Rešeto;
• pomoč pri pridobitvi frekvence za 

Radio Urban.
Ulični sistem in občinski praznik: 
•  preimenovanje ulic (Šeškove v Škrab-

čev trg, Partizanske v Merharjevo); 
•  prestavitev občinskega praznika iz 26. 

marca na 23. oktober.
Štipendiranje deficitarnih poklicev 
za potrebe v občini:
•  zobozdravnik, pravnik in gradbenik.
Turizem:
• vodenje projekta Od Idrijce do Kolpe;
• izseljensko srečanje v letih 1997 in 

1998.
Gasilstvo:
• sofinanciranje vozil in zaščitne opreme.
Pogoji za razvoj dejavnosti: 
• ustanovitev samostojnega Kluba 

ribniških študentov (dodeljeni prostori 
v Vrtnariji);

• posodobitev in odprtje bazena sta 
pripomogla k ustanovitvi Plavalnega in 
Triatlon kluba; 

• ustanovile so se Mažorete, ki so 
dobile prostore v Sokolskem domu            
(TVD Partizan).

Veliko je še izpuščenega. Prav nobe-
nega od teh projektov ni bilo v predalih, 
vsi so nastajali in se izvajali v obdobju 
»mojega« županovanja. Je pa treba po-
vedati, da so pripravi in izvajanju progra-
mov pomagali tudi ljudje zunaj instituci-
je, za kar sem jim zelo hvaležen.

Ob tem bi spomnil, da je bilo delo-
vanje občine v obeh »mojih« mandatih 
precej oteženo, saj je bilo treba tako leta 
1995 kot leta 1998 pristopiti k delilni bilan-
ci zaradi ustanovitve nove občine (najprej 
Loškega Potoka in kasneje še Sodražice).

V rubriki Bralke in bralci pišejo obja-
vljamo prispevke, ki niso žaljivi. Pridr-
žujemo si pravico, da zaradi razpolo-
žljivega prostora v časopisu besedila 
tudi skrajšamo – po predhodnem ob-
vestilu avtorja ali avtorice prispevka. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da za-
vrne besedilo, ki vsebuje neresnično, 
rasistično, nacionalistično, hujska-
ško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali 
podobno vsebino. Zahvaljujemo se 
vam za korektno sodelovanje.

Uredništvo

 Bralke in bralci 
     pišejo

 Vzdrževanje 
     vodotokov

Potok Ribnica vijuga po dolini, ki se raz-
prostira med Nemško vasjo in Veliko goro ter 
se imenuje Nemško Brezje. Tukaj se združita 
potoka Ribnica in Sajevec, s podzemnim ka-
nalom je z njima povezan tudi potok Bistrica. 
Po kanalu odteče višek vode iz Bistrice v zadr-
ževalnik v Zalužju v Prigorici, da se preprečijo 
poplave v Ribnici in okolici. Jeseni leta 2001 
se je ob obilnem deževju in nepravilnem iz-
pustu vode zadrževalnik napolnil z vodo. Ob 
tem se je ugotovilo, da je prepuščal vodo in 
da ne zagotavlja več popolne varnosti za 
prebivalce Prigorice, Dolenje vasi in Rakitni-
ce. Delavci Hidrotehnika in gasilci gasilskega 
sektorja Dolenja vas smo štiri dni in štiri noči 
organizirali dežurstvo. Na srečo je zadrževal-
nik – jez – zdržal. Tedanji župan in poslanec 
Jože Tanko je dosegel, da se je takoj pristopilo 
k rekonstrukciji zadrževalnika, s katero se je 
prej nekaj let odlašalo. Delo je bilo strokovno 
opravljeno, namestile so se tudi avtomatske 
zapornice za nadzorovan izpust vode.

Hidrotehnik, ki je zadolžen za nadzor in 
vzdrževanje vodotokov na našem območju, 
delo dobro opravlja, še posebej v zadnjem 
letu, ko je vlada Janeza Janše namenila bistve-
no več sredstev za vzdrževanje vodotokov. 
Urejajo se rečna korita, čistijo ponikovalnice 
in rečne struge, s čimer se izboljšuje tudi pro-
tipoplavna zaščita, kar je pohvalno. Bi bilo pa 
teh namenskih sredstev še več, če na referen-
dumu ne bi padel zakon o vodah.

Franc Vidervol 
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1. Kozarec
2. Grški letalec
8. Zavetnik vinogradnikov
9. Dolina v porečju Sore 
 (dve besedi)
12. Ribniški igralec Jure
13. Ptica pevka rumene barve
14. Neavtohtona zver
15. Aluminj
16. Kantavtor Pengov
17. Krajša različica imena Janez

NAVPIČNO 

KRIŽANKA

Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

REŠITEV KRIŽANKE: 1. KRESNIK 1. KUPICA 2. DEDAL 3. LISTOPAD 4. CER 5. SPELEOLOG 6. BISTRICA 7. TENTERA 8. SVMARTIN 
9. POLJANSKADOLINA 10. DRAVA 11. RA 12. HENIGMAN 13. SINICA 14. ŠAKAL 15. AL 16. TOMAŽ 17. JAN

1.  Slovenski bog ognja
3. Staro ime meseca novembra
4. Vrsta hrasta
5. Jamar
6. Najdaljša reka v Ribniški dolini
7. Ponorna jama pri Žlebiču
10. Reka, ki teče skozi Ptuj
11. Radij

VODORAVNO 

 Vrnitev zdravega   
     razuma

Opisal bom situacijo v stavbah ribniške osnov-
ne šole, ki se ponaša z naslovom Osnovna šola dr. 
Franceta Prešerna. Štirideset let sem se ukvarjal s 
prodajo oken v ribniškem INLESU in upam si trditi, 
da sem bil v prodaji in poznavanju oken med vodil-
nimi poznavalci v Sloveniji, pa tudi v bivši Jugoslaviji.

Ribniška šola je zamenjala vsa svoja stara 
okna, najprej na delu stare šole, nato na oknih 
nove šole in nazadnje na oknih bivše nižje gim-
nazije (večji del stare šole). Vsa zamenjana okna 
imajo najmanj troslojno zasteklitev, so vgrajena ka-
kovostno in za razliko od starih oken ne prepuščajo 
svežega zraka. Na podoben način so zamenjana 
okna praktično na vseh šolah v Sloveniji. In kje je 
zdaj problem? 

Učenci, in to so vaši otroci, sedijo v šolah tudi 
po 8 ur dnevno in za normalno učenje in normalno 
dihanje potrebujejo kisik. Po osemurnem pouku 
se v razredih pojavlja prekomerna vsebnost oglji-
kovega dioksida (CO2), ki dosega enormne višine. 
Za še sprejemljive, normalne in vzdržne razmere je 
vsebnost CO2 do maksimalno 900 enot.

Meritve, ki so jih v Sloveniji opravili na eni 
osnovni šoli, in meritve, ki so jih opravili na vseh 
šolah v Nemčiji, so take, da izmerjene meritve do-
segajo do 9000 enot CO2, kar pri otrocih pomeni 
začetek trajnega uničevanja možganskih celic. 
Uničene celice zaradi pomanjkanja kisika so trajne 
in se ne morejo več obnoviti.

Vse tri ribniške osnovne šole imajo torej odlič-
na okna, a nobenega trajnega prezračevanja. Od-

piranje oken (preprosto zračenje) je sicer koristno, 
vendar ne zadošča. In da bi bila stvar še slabša, 
morajo vaši otroci po dekretu 8 ur nositi še maske, 
ki dodatno obremenjujejo imunski sistem in vseb-
nost kisika še dodatno zmanjšajo.

Maske ničesar ne preprečujejo. Virusi, ki so v 
normalnem telesu stalno prisotni (njihovo števi-
lo se giblje v številki 23 trilijonov), imajo veličino 
0,5 mikrometra. Odprtine v maskah se gibljejo v 
veličini 300–500 mikrometrov. Zdrav razum vam 
omogoča razumeti, da delci virusa v veličini 0,5 
mikrometra zlahka prehajajo skozi odprtine širine 
300–500 mikrometrov. Preprosto se sprehajajo 
skozi maske. Zakaj torej maske? Ali pa mogoče ma-
ske niso za zdravje, ampak je njihov namen samo 
ločevanje in delitev ljudi? Stvar razmisleka!

Opozarjam, da to dnevno dihanje pod maska-
mi in brez prezračevalnih naprav pušča na vaših 
otrocih in še posebej na možganskih celicah trajne 
in nepopravljive posledice. Te posledice so izmerili 
na podlagi matematičnega testa in meritve so po-
kazale, da otroci, ki so reševali ta test v normalnih 
vrednostih C02, so ga opravili 35 minut pred tistimi, 
ki so ga reševali pod koncentracijo CO2 (po šestih 
urah pouka). Možganske celice delujejo v takih raz-
merah počasneje, dolgotrajno pomanjkanje kisika 
pa pušča trajne in nepopravljive posledice, ki jih ni 
možno več nikoli popraviti.

Vse, ki imate svoje otroke v osnovnih in dru-
gih šolah, prosim, da vklopite razum in o vsem še 
enkrat temeljito razmislite. Ne gre več za zdravje in 
dobrobit vaših otrok, ne gre več zato, da bi vašim 
otrokom pomagali, ampak gre zato, da se vaše ot-
roke zavestno zastruplja, posledice pa so psihične 
in še posebej dihalne stiske, astme, večja alergijska 

obolenja in nasploh slabše zdravstveno stanje, ki 
se na široko in dolgo opravičujejo z ukrepi zaradi 
covida-19.

Trikratno testiranje s testi, ki dokazano vsebu-
je rakotvoren in v EU prepovedan etilen oksid, pa 
z brskanjem po najobčutljivejši otrokovi sluznici 
samo potroji vse tri strupe za vaše otroke (CO2, 
maske in rakotvorni testi).

Pozivam župana Občine Ribnica Sama Pogo-
relca, da po 18 mesecih trajanja nerazumnih ukre-
pov in odlokov končno naredi nekaj tudi za naše 
otroke in tudi za vse občane (cepljene in neceplje-
ne). Prosim, da preneha z raznimi banketi, raznimi 
srečanji in gostijami in da ves tako privarčevani de-
nar nameni za ureditev prezračevalnih naprav na 
vseh šolah v Ribnici, in to prednostno in prioritetno. 
Gre za zdravje ribniških, torej naših in vaših otrok, 
dragi občani!

In še nekaj za konec. Ribniška osnovna šola 
nosi ime po Francetu Prešernu, ki je hodil v osnov-
no šolo v Ribnici in mu takratna šola ni onemogo-
čila šolanja v Ribnici. Prva prava ribniška osnovna 
šola je bila ustanovljena leta 1847 in v 174 letih delo-
vanja ni nikoli pustila ali na tak način »vrgla« s šole 
šoloobveznega otroka.

17. 11. 2021 je ravnateljica s pomočjo učiteljice 
fizično »vrgla« s šole dva, še enkrat poudarjam, 
šoloobvezna otroka iste družine. Ta datum bo šel v 
zgodovino ribniške osnovne šole in Ribničani tega 
ne bomo pozabili. Zlorabljena sta ime naše šole in 
državna himna, ki ju prepevata tako spoštovana 
ravnateljica kot spoštovani gospod župan!
      Je denar res vse?

Franc Lovšin



11. novembra smo se za vedno poslovili od g. Mirka An-
zeljca, častnega občana Občine Ribnica, dolgoletnega direk-
torja Inlesa, lovca in vsestransko aktivnega človeka.

Imel je dolgo, zahtevno in hkrati bogato življenje. Rodil 
se je 13. novembra 1929 v Malem Logu, v občini Loški Po-
tok, in ni treba posebej poudarjati, da mu v mladostnih letih, 
torej v vojnem in povojnem času, razmere niso bile naklo-
njene. A s trdim delom, tudi fizičnim, vztrajnostjo, pošte-
nostjo in veliko željo po izobraževanju se je kmalu umestil 
med osebe, ki so začele gospodarsko prebujati Loški Potok.

Leta 1948 je opravil knjigovodski tečaj in se zaposlil pri te-
danji Poslovni zvezi v Kočevju kot inštruktor za knjigovodstvo 
za področne Kmetijske zadruge. Kasneje je delal kot knjigo-
vodja pri Kmetijski zadrugi Retje in nato pri Kmetijski zadru-
gi Hrib kot knjigovodja njenega lesnega odseka. S takratnim 
upravnikom te zadruge Jožetom Košmrljem sta začela prip-
ravljati ustanovitev samostojnega lesnopredelovalnega obra-
ta v Loškem Potoku. Leta 1955 je bilo ustanovljeno podjetje 
Smreka, ki je uspešno poslovalo, se iz leta v leto razvijalo in 
povečevalo ter samo v nekaj letih zaposlovalo že 160 ljudi. V 
tem podjetju je opravljal funkcijo računovodje.

Leta 1962 je pod političnimi pritiski prišlo do združitve 
vseh lesnopredelovalnih podjetij na področju Ribnice v eno-
tno podjetje, ki se je prvotno imenovalo Kombinat lesne indu-
strije Ribnica in se kasneje preimenovalo v Inles Ribnica. V 
tem združenem podjetju je Mirko opravljal različne funkcije. 
Bil je šef računovodstva, šef splošne organizacijske službe, 
ekonomski svetovalec direktorja in od leta 1973 do leta 1985, 
torej 12 let, tudi generalni direktor. To je bilo obdobje, ko je 
bilo podjetje Inles na vrhuncu, saj se je močno posodabljalo 
in je bilo s svojo prodajno mrežo prisotno po celi Jugoslaviji, 
delno pa se je usmerilo tudi že na zahodne trge.

V Inlesovem obdobju se je ob delu tudi dodatno izobra-
ževal, diplomiral na VEKŠ in si pridobil izobrazbo ekono-
mista. V Ribnici si je zgradil hišo in si ustvaril družino.

Kasneje, z vstopom Inlesa v SOZD Slovenijales, je pos-
tal član poslovodnega odbora SOZDA, kjer je bil odgovo-
ren za področje stavbnega pohištva, istočasno pa je v Inlesu 
opravljal še funkcijo svetovalca novega poslovodnega odbora 
oziroma novega direktorja. Konec junija 1987 se je redno 
starostno upokojil.

A ni miroval. Leta 1990 je skupaj s svojim dolgoletnim 
sodelavcem Antonom Dejakom ustanovil zasebno podjetje 
LES, d. o. o., v katerem je imel funkcijo direktorja. Po nekaj 
letih je iz te družbe izstopil in za podjetje LES nekaj časa vo-
dil le knjigovodske posle. Leta 1995 se je honorarno zaposlil 
še v podjetju RIKO Ribnica kot svetovalec tedanjega direk-
torja in lastnika Jožeta Gradišarja in z manjšo prekinitvijo 
tam deloval do leta 2013.

Če strnemo, je bil g. Anzeljc delovno aktiven od leta 
1948 do leta 2013, torej celih 65 let, in ni veliko ljudi s tako 
dolgo in aktivno kariero.

V svojem poslovnem obdobju se je zelo zavzemal tudi za 
razvoj ne samo svojega podjetja, temveč tudi za razvoj kul-
turnega, družabnega, športnega oziroma društvenega življe-
nja v občini nasploh. Podjetje Inles je kot sponzor, donator 

in podpornik pomagalo pri gradnji športnih, gasilskih in 
lovskih objektov v občini, bilo pa je tudi glavni pokrovitelj 
ribniškega rokometnega kluba, ki je dolga leta nosil Inlesovo 
ime.

Kot vpliven direktor se je v stikih s tedanjimi gospo-
darskimi in političnimi predstavniki lokalne, republiške in 
državne, tedaj jugoslovanske ravni, vedno zavzemal za prio-
ritete ribniškega okolja, predvsem s področja infrastruktu-
re, pa naj je šlo za ceste, elektroomrežje, telefonijo itd. Vse 
to je bilo treba izboljšati za dvig standarda občanov in za go-
spodarski napredek nekdanje občine Ribnica.

Mirko Anzeljc je bil nadpovprečno aktiven tudi v lo-
vstvu. Kot je sam izjavil, je bila to njegova tako rekoč edina 
rekreacijska dejavnost v življenju.

V Lovsko družino Loški Potok se je včlanil že leta 1950, 
kjer je več kot 65 let izvrševal vodilne in vodstvene funkcije. 
Bil je starešina, blagajnik, predsednik disciplinske komisije, 
predsednik nadzornega odbora, referent za lovski turizem, 
član izvršnega in nadzornega odbora ter raznih komisij. V 
Zvezi lovskih družin Kočevje je bil član izvršnega odbora ter 
9 let predsednik nadzornega odbora. V Lovski zvezi Sloveni-
je je 11 let opravljal funkcijo podpredsednika sveta za gospo-
darsko-finančna vprašanja in funkcijo člana disciplinskega 
razsodišča. Bil je prejemnik mnogih lovskih odlikovanj, med 
drugim prejemnik Reda za lovske zasluge III., II. in I. stop-
nje ter za svoje aktivno in uspešno udejstvovanje prejel leta 
2016 tudi naziv častni član LD Loški Potok.

Ne da pa se spregledati tudi njegovih pisateljskih aktiv-
nosti. Leta 1988 je že kot bivši direktor Inlesa napisal knjigo 
Inles in njegove korenine, v kateri je zbral podatke o ustano-
vitvi in razvoju 19 lesnih podjetij, zlasti parnih žag. Ta knjiga 
je pomemben vir informacij za vse, ki so ali še bodo razisko-
vali razvoj lesne industrije na Ribniškem.

Kljub skoraj 90 letom je leta 2018 ob 100-letnici lovstva v 
Loškem Potoku napisal knjigo Zgodovina lovstva v Loškem 
Potoku, v kateri popisuje pomembne dogodke in osebnosti 
preteklega časa. Tudi ta knjiga je dragocen zgodovinski do-
kument. Sicer pa je Mirko rad dejal, da bi morali direktorji 
ob jubilejih izdati knjigo o pomembnih dogodkih svojega 
podjetja, saj taki dogodki ne bi smeli kar tako v pozabo.

Celo življenje so ga zanimale politične in gospodarske 
teme in odločitve, odnosi med politiki, med koalicijo in 
opozicijo, mednarodni odnosi, zgodovina in finance. Kljub 
visoki starosti je bil izredno dobro seznanjen z aktualnimi 
zadevami in iz vedno zanimivih pogovorov je bilo razvidno, 
da je prebral ogromno domače in tuje literature.

Sam si štejem v čast, da sem leta 2008 podal predlog, da 
občina Ribnica Mirku Anzeljcu za vse njegove zasluge na 
številnih področjih podeli naziv častnega občana, in to naj-
višje občinsko priznanje mu je bilo tudi podeljeno.

Čutil sem dolžnost, da to storim. Iz spoštovanja in zato, 
ker je za Inles in za občino Ribnica res veliko storil.

Naj počiva v miru.

Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora

IN MEMORIAM– 
MIRKO ANZELJC (1929–2021)



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

JOŽETA MAROLTA
(3. 7. 1931–22. 10. 2021)
iz Goriče vasi 92

Zahvala ob boleči izgubi našega ljubega moža, 
očija, dedija in tasta

MATIJA KLUNA
(21. 6. 1949–13. 10. 2021)

Zahvala ob smrti žene, mame, babice in sestre

MARIJE LOVŠIN
(1954–2021) iz Gornjih Lepovč

Zahvala ob izgubi 

MARIJE LOVŠIN
iz Dolenje vasi
(31. 10. 1923–7. 8. 2021)Vsem se iskreno zahvaljujemo za izrečena 

sožalja, darovano cvetje in sveče ter darove 
za maše. Zahvala velja osebju ZD Ribnica, 
še posebno dr. Lidiji Šmalc. Hvala gospodu 
kaplanu Roku Pogačniku za opravljen obred 
in besede, izrečene ob slovesu. Hvala pevcem, 
Komunali Ribnica in podjetju Hydrovod, d. o. 
o., ter sodelavcem. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste 
ohranili v spominu.

Žalujoči: vsi njegovi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in 
darove za svete maše.
Prav tako iskrena hvala g. kaplanu Roku 
Pogačniku za lepo opravljen pokop, pevcem za 
zapete pesmi, Komunali Ribnica in celotnemu 
zdravstvenemu osebju.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.
Naj počiva v miru.

Žalujoči: vsi njegovi

Po hudi in dolgi bolezni nas je za vedno zapustila žena, 
mami, babi in sestra Marija. Vsem, ki ste ji v bolezni stali 
ob strani, z njo sočustvovali, molili, ji pomagali in se od nje 
poslovili v tako velikem številu, se od srca zahvaljujemo. 
Zahvaljujemo se za darovane maše, cvetje, sveče, izrečena 
in poslana sožalja. Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica, 
patronažni službi in paliativnemu oddelku OI.Posebej se 
zahvaljujemo sestri Anici in svaku Stanetu, bratu Janezu, 
sosedi in svakinji Mimici za nesebično, ljubečo in srčno 
pomoč v času onemoglosti, ne glede na čas, noč in dan.
Lepo se zahvaljujemo g. kaplanu Roku Pogačniku za 
duhovno oskrbo prvih petkov, molitev, izredno lepo 
pridigo ob večerni molitvi, pokopu in vidno čuteč odnos do 
pokojnice.G. Berčanu pa se zahvaljujemo za lepo opravljeno 
pogrebno mašo. Vsem, ki ste jo imeli radi, ki jo boste nosili 
v srcu in se je radi spominjali, najlepša hvala. Zahvaljujemo 
se pevcem za prečudovite pesmi in lepšanje pogrebne maše.

Vsi njeni. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
ob njenem slovesu izrekli sožalje ter nam stali ob 
strani. Hvala gospodu župniku Alešu Pečavarju 
za molitev in lepo opravljen pogrebni obred. 
Zahvaljujemo se tudi osebju DSO Ribnica, kjer je 
zadnjih pet let prebivala. 

Živeti tako dolgo ni dano vsakomur – hvala 
vsem, ki so in ste bili del njenega življenja! 

Vsi njeni

Kogar imaš rad
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Ne jokajte ob mojem grobu,
tiho pristopite
in večni mir mi zaželite.

Vprašal sem srce še svoje,
ki kraljica si mu ti.
Pa je v noči zajokalo
in je reklo, da te ni …

Mama, mnogo toplih spominov 
in sledi si pustila ter nas o 
hvaležnosti in dobroti učila. 
Za svoje bližnje si se vedno 
nadvse potrudila. Po dolgem 
življenju mirno si se poslovila, a 
do zadnjega v tebi luč ljubezni 
močno je svetila. 

Z
A

H
V

A
L

E

48



Z
A

H
V

A
L

E

49

Zahvala 
V 92. letu starosti nas je zapustil

MIRKO ANZELJC
(13. 11. 1929–11. 11. 2021) iz Ribnice.

V 92. letu starosti nas je tako tiho in mirno, kot 
je živela, za vedno zapustila draga mama, sestra, 
babica, prababica in teta

IVANA ANDOLJŠEK
(roj. ZALAR) (13. 12. 1929–10. 11. 2021) 
s Kolodvorske ulice 23 v Ribnici.

Zahvala
Od nas se je v 81. letu starosti poslovila

HORVAT MILENA
po domače MIŠIČEVA MILENA iz Dolenje vasi.

Zahvala ob izgubi 

TOMAŽA LOVŠINA
iz Dolenje vasi (4. 7. 1977–20. 10. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo za darovano cvetje, 
sveče in izrečena sožalja. Hvala pevcem, g. 
Jožetu Tanku za poslovilni govor, g. Berčanu za 
opravljen obred, komunalni službi in osebju ZD 
Ribnica. Posebna zahvala velja tudi lovcem LD 
Loški Potok za organizacijo in izvedbo pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga z nami pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji nesebično nudili pomoč 
in ji s tem kljub bolezenskim tegobam in starosti omogočili polno 
življenje. Hvala vsem, ki ste se ob darovanju sveč, mašnih darov, 
cvetja itd. osebno poslovili od nje. Iskrena hvala tudi ZD Ribnica. 
Še posebej se zahvaljujemo dr. Alenki Žagar in medicinski sestri 
Andreji za dolgoletno skrb pri ohranjanju zdravja, dr. Luku Valčiču 
ter medicinskemu osebju in vsem zaposlenim pri nudenju pomoči 
v DSO – RIVE Ribnica. Posebna zahvala velja tudi pogrebni službi 
Komunale Ribnica, pevcem in kaplanu Roku Pogačniku za opravljen 
pogrebni obred. Nikoli ne bomo pozabili vaših posebej izbranih 
besed, s katerimi ste tako čustveno opisali njeno globoko vero in 
popolno predanost Bogu, ki ste jo odkrili pri pogovorih z njo ob 
vaših obiskih in svetih mašah v DSO – RIVE Ribnica. S hvaležnostjo 
izrekamo zahvalo za vso dolgotrajno nesebično pomoč tudi bratrancu 
Ludviku Zalarju in njegovi ženi Francki, sestrični Darinki Ruparčič 
ter ožjim sosedom: Tini in Vinku Riglerju, Dejanu Hogetu, Mateji 
Rus in Kristini Anič. Bog ji daj večni mir in pokoj!
Žalujoči:  vsi njeni

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi drage mame, 
zlate babice in prababice se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
pomoč, izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, 
maše in darove za cerkev. Hvala g. župniku 
Alešu Pečaverju za lep obred, Komunali Ribnica, 
pevkam skupine MJAV in sestrični Heleni za lep 
poslovilni govor. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Hvala vsem, ki ste nam ob Tomaževem mnogo 
prezgodnjem slovesu izrekli sožalje in stali 
ob strani. Vaše besede so nam olajšale težke 
trenutke. Hvala tistim, ki ste se spomnili tudi na 
njegove tri otroke. Iskrena hvala MK Crknjene 
podgane in prijateljem, ki ste nam pomagali. 
Misel, da se je zapisal za vekomaj v spomine 
mnogih, nam je v uteho. Kot bi rekel Tomaž, so 
malenkosti tiste, ki so »vrhunske«. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi. Ne pozabite ga!

Vsi njegovi

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

Spomin je kot pesem, ki v srcih 
odzvanja, spomin je kot cvet, 
ki nenehno poganja, spomin je 
svetloba, ki dušo obliva, spomin je 
ljubezen, ki v srcu prebiva.

Oh, kako boli, 
ko ljuba mama in babi te več ni, 
ostali so sledovi tvojih pridnih 
rok, katere cenil bo še pozni 
rod. Ponosna, trdna kakor 
skala vso ljubezen in sebe si 
nam dala, za vse, prav vse ti še 
enkrat hvala.Oh, kako boli,
ko tebe več med nami ni.

Ni besed, pa vendar so. Bil si 
izjemen in v marsičem inspiracija. 
Bil si dober. Dal si vse. Zaradi 
tebe smo močnejši. Tvoja toplina 
nas bo spremljala do dneva, ko si 
spet sežemo v objem z nasmehom 
na obrazu. Do takrat, Tomaž, 
te bomo nosili v srcu. Ne v enem, ne v dveh, ampak 
v mnogih! Vemo, da boš v mislih z nami, ko te bomo 
potrebovali. Hvala, Tomaž. Radi te imamo.



vesele božične praznike in obilo zdravja, 
ljubezni, smeha ter dobrih odločitev 

v letu 2022.

 

Zelim vam

Občina Ribnica
Župan Samo Pogorelc s sodelavci





3. 12. 2021, ob 17. uri

v ribniškem gradu

prižig luči s

Organizatorja prireditev sta 
Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica
   V primeru, da bodo razmere omogočale in bodo 

ukrepi sproščeni, bomo načrtovane dogodke v 
decembru izvedli. Vse informacije v povezavi z 
dogodki v občini Ribnica lahko spremljate na 

spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si ter na 
Facebook in Instagram strani Občine Ribnica. 

decembrsko rajanje v ribniškem gradu

26. 12. 2021, ob 18. uri 
Športni center Ribnica

Božično 
novoletni 
koncert

29. 12. 2021, ob 17. uri 

Čarobni svet s 

Sam 
Sebastianom , 

predstava za vso 

družino

28. 12. 2021, ob 17. uri 

glasbeni večer z 

Luko Basijem

31. 12. 2021, ob 21. uri 
večerno silvestrovanje 

z glasbeno skupino 
Fortissimo

31. 12. 2021, ob 11. uri 
otroško silvestrovanje 

s prihodom 
dobrega 

moža

27. 12. 2021, ob 17. uri 

zabava z glasbeno skupino 

3. 12.–27. 2. 2022
drsališče pri 

Rokodelskem centru 
Ribnica

Ledena 
dežela


