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intervju Peter Lesar, zbiratelj
komentar Super volilno leto 2022
reportaža Pražnje napravljeno
aktualno Jamarski dnevnik

KUD DramŠpil Ribnica napoveduje predstavo
gledališkega abonmaja za mesec januar:
22. januar 2022 ob 19. uri,

FETIŠ NA PUTER
Komična drama, Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice, TVD Partizan

Predstava bo izvedena v skladu z ukrepi NIJZ.
Trenutno je zahtevan pogoj PCT. Če razdalja 1,5 m med
obiskovalci ne bo zahtevana, bo predstava tudi za izven.
Karte za izven bodo na voljo pol ure pred
predstavo na vhodu v TVD Partizan.
Cena vstopnice: 8 EUR
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Znančeva babica je dejala, da je staro
leto vredno toliko, kolikor dogodkov si v
njem doživel prvič. Lepa misel v razmislek. Po dolgih letih smo prestavili izide
glasila Rešeto iz konca meseca na drugi
četrtek v mesecu, ampak ta »prvič« se
bo štel v evidenco leta 2022 in ga bomo
ovrednotili ob koncu tekočega leta. Razveseljivih je bilo tudi nekaj klicev bralk in
bralcev, ki so spraševali, kako to, da niso
dobili Rešeta, zato se vsem zahvaljujem
za strpno sodelovanje ob tem zamiku, ki
naj bi precej dogodkov bolj aktualiziral.
Kako vrednotiti minulo leto? Slehernik
bi najbrž najprej izpostavil virus ter vse tegobe in prilagajanja, ki jih pogojuje. Svet
je že lep čas postavljen na glavo in enotnost med ljudmi je na resni preizkušnji.

V zraku visi vprašanje, kdaj bo tega
konec. Komu verjeti? Morda vedeževalki
znane slovenske popevkarice, ki pravi, da
bo leta 2023 spomin na virus le spomin
na lanski sneg? Če že ne verjamete vedeževalkam, boste morda Božičku, ki je
poudaril, da pa je virus v nečem vendarle
združil ogromno ljudi, in sicer v želji, da bi
se koronakriza čim prej končala. Želji se
vsekakor pridružujemo tudi mi.
Še apokaliptični pogled v prihodnost.
Tole v nadaljevanju ne bi smelo zveneti
kot teorija zarote, zato zgolj ugibam in
opozarjam. Kaj pa, če sta ta virus in omajana enotnost med ljudmi tudi generalka
za nekaj večjega in neizbežnega? V mislih imam podnebne spremembe, ki bodo
– ko bo prepozno za ukrepanje – pokazale resnično človeško nrav in predvsem
njeno nemoč. Podnebna konferenca
COP26 v Glasgowu se je končala z dogovorom o omejitvi globalnega segrevanja
in z izjavo, s katero pozivajo države, naj
začnejo ustavljati uporabo premoga. Dogovor ne izpolnjuje zahtev znanosti za to,
da bi omejili globalno segrevanje na še
sprejemljivih 1,5 stopinje Celzija. Zato se
je predsednik podnebne konference Alok
Sharma opravičil za takšen konec konference in s solznimi očmi rekel, da mu je
zelo žal. Pomenljivo in nemočno, svet pa
se še bolj obrača na glavo, samo da tega
ne ve. Še.
Sašo Hočevar

KOLEDAR DOGODKOV

v občini Ribnica januar–februar 2022
Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič.
Podatke za prihodnji mesec pošljite na
mihelic.zdenka@gmail.com.

28. 1. ob 18. uri
OBČNI ZBOR MUZEJSKEGA
DRUŠTVA RIBNICA
Dvorana Rokodelskega centra Ribnica

15. 1. ob 17.30
TRADICIONALNI NOČNI
POHOD K SV. ANI
Zbor pred veterinarsko postajo
pri Riku v Ribnici

Do 6. 2.
RAZSTAVA IZBRANIH DEL
IZ LIKOVNE ZBIRKE RIKO Z
NASLOVOM S POPOLNOMA
DRUGAČNIMI OČMI
Galerija Miklova hiša

22. 1. ob 19. uri
PREDSTAVA ZA ODRASLE: FETIŠ
NA PUTER, KOMIČNA DRAMA
(Gledališče Toneta Čufarja Jesenice)
TVD Partizan

12. 2. ob 19. uri
ROKOMETNA TEKMA RD, člani,
RD RIKO RIBNICA – RD KOPER
Športni center Ribnica

SKOZI REŠETO

Na glavo

Naslovna fotografija
Danijel Vincek
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:
10. 2. 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. 1. 2022.
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.

ŽU PAN OVAN J E
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NAJ BO
ZDRAVO, ZA
USPEH BOMO
POSKRBELI
SKUPAJ
Spoštovane občanke,
cenjeni občani!
V preteklih dneh smo zakorakali
v novo leto, v čas novih priložnosti
in svežih idej. Preteklo leto je bilo za
vse nas zaradi spopadanja z epidemijo zelo zahtevno in naporno, vendar smo s primerno mero optimizma, delovno vnemo in odločnostjo
vseskozi stremeli h končnim ciljem
ter iskali poti do njihovega uresničevanja.
S sodelavci v občinski upravi smo
bili v minulem letu prav zaradi tega
uspešni pri črpanju nepovratnih
sredstev. Izvedenih je bilo kar nekaj
pomembnih investicij na različnih
področjih, ki bodo zagotavljala višjo stopnjo razvoja in udobja v naši
občini. Kljub številnim spremembam v svetu in negotovim razmeram
so naše investicije tekle nemoteno,
tako na področjih športa, urejanja
mestnega jedra in šolstva kot tudi na
področju urejanja javnih površin,
cest, razsvetljave in vodovodov.
Zagotovo nam ni manjkalo izzivov. Spremembe so bile hitre in
vsakodnevne, pa vendar smo kljub
temu nadaljevali svoje delo in risali
nove poti ter iskali nove rešitve do
uresničevanja zastavljenih skupnih
ciljev.
Vse to nam zagotovo ne bi uspelo
brez skupnega sodelovanja. Lahko
rečem, da je kriza, imenovana epidemija, iz številnih ljudi priklicala le
najboljše. V teh zahtevnih časih sta
se pokazala sočutje in pristna človeška toplina, ki sem ju lahko zaznal
na vsakem koraku, v vsakem stisku

dlani in v očeh vseh, ki smo to leto
skupaj delovali, gradili in izvajali
skupne projekte. Hvala vam, dragi
občanke in občani, za vašo podporo in vaš prispevek k uresničevanju
skupnih ciljev!
V lanskem letu smo zgradili in
odprli težko pričakovani in zelo
pogrešljiv večnamenski Športni
park Ribnica, Obrtno cono Ugar,
postavili novo brv na Gallusovem
nabrežju, ki bo znova povezovala
mestno jedro z Grajsko potjo, začeli
z rekonstrukcijo bazena v Športnem
centru Ribnica in z izgradnjo prizidka k stavbi B Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna Ribnica. Velik
korak smo naredili tudi pri obnovi naših cest, javnih površin, javne
razsvetljave in vodovodov. Javnosti
smo predstavili spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta občine Ribnica – SD OPN
4 in projekt Kanalizacije in čistilne
naprave Dolenja vas.
Prisluhnili smo mladim in skupaj
z njimi pripravili Strategijo za mlade v občini Ribnica 2022–2026,
ki predstavlja pomemben korak k
aktivaciji mladih v naši občini in
njihovi vključenosti v soustvarjanje lokalnega življenja. Sprejeli smo
Strategijo vzpostavitve pametne občine Ribnica za obdobje 2021–2027,
s katero želimo zagotoviti dolgoročni trajnostni, gospodarski, socialni,
tehnološki in okoljski razvoj občine.
Posebno pozornost smo namenili
tudi področju turizma v naši občini,
zato skupaj z lokalnimi ponudniki
pripravljamo strateški dokument,
po katerem bomo razvijali turizem

kot pomembno gospodarsko panogo
v naši občini.
A bolj kot pogled nazaj je pomemben pogled naprej. Projektne
dokumentacije s področja cest, vodovodov in kanalizacij, ki smo jih
uspešno pripravili v letu 2021 in
pridobili gradbena dovoljenja, bodo
pogoj za pridobitev nepovratnih
sredstev in tudi vodilo za nadaljnji
razvoj naše občine. V letošnjem letu
nas tako čaka odprtje prenovljenega
bazena, novega šolskega prizidka,
hkrati pa imamo v načrtu tudi gradnjo medgeneracijskega športnega
kompleksa, ki bo zagotovo velika in
težko pričakovana pridobitev za vse
generacije.
Pri vseh projektih, ki nas čakajo
v letu 2022, si želim, da bi jih skupaj z vami izvajali uspešno, preudarno in zavzeto ter se jih lotevali z vso
pozornostjo in resnostjo. Prepričan
sem, da je edino to prava pot k skupnemu uspehu in razvoju naše občine.
Verjamem, da bomo vsi s takim
pristopom nadaljevali tudi v letošnjem letu. Dokazali smo namreč, da
skupaj znamo in zmoremo. Prepričan sem, da lahko skupaj dosežemo
praktično vse cilje, ki si jih zadamo.
Naj bo leto 2022 prijazno do
vseh, naj bo zdravo in naj predstavlja priložnost za nove odločitve,
nove ideje, nove uspehe in za novo
srečo. Naj bodo vse odločitve prave, vse ideje ustvarjalne in naj bodo
uspehi izjemni.
vaš župan
Samo Pogorelc
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Jurij Kožar

Malo pred božičem se je ribniški občinski svet sestal še na
zadnji seji v letu 2021. V osmih
točkah so svetniki najprej potrdili zapisnik 19. redne seje, nato pa
so nadaljevali z drugo obravnavo
Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2022.
Višina proračuna v drugi obravnavi se
glede na prvo obravnavo ni spremenila
in je ostala v višini 16,3 mio EUR. V drugi
obravnavi so svetniki potrdili predlagan
predlog proračuna, pri čemer so se glede
na sprejeti predlog v prvi obravnavi povečali transferni prihodki v višini 165 tisoč
EUR in v isti višini se je zmanjšal pričakovani saldo na računu ob koncu leta, s
čimer je bila zagotovljena uravnoteženost
proračuna.
Odlok o proračunu Občine Ribnica
za leto 2022 so svetniki z veliko večino
sprejeli. Sledila je 3. točka, kjer so svetniki
sprejeli Sklep o določitvi cen programov v
Vrtcu Ribnica in rezervacijah. Vrtec Ribnica je skladno s predpisano zakonodajo in
normativi pripravil nove cene programov,
s čimer se obstoječe cene, ki so bile v veljavi od 1. 1. 2021, povečajo za 8,6 % za 1.
starostno obdobje in za 8,2 % za drugo

komentar

Supervolilno
leto 2022

Jurij Kožar
Leto 2021 je bilo nenavadno. Epidemija
covida-19 je še dodatno razdelila družbo,
ne samo pri nas, ampak tudi širom sveta,
ki mu pripadamo. Politično Slovenci že
dolgo nismo bili tako zelo razdeljeni, vsaj
gledano s stališča državne politike. V dokaj politično dejavnem letu 2021 smo imeli
pestro parlamentarno dogajanje. Interpelacije ministrov so se vrstile in padale ena
za drugo. Imeli smo referendum, ki tradicionalno ni potrdil vladnega zakona. Političnega konsenza nam v parlamentu ni
uspelo dočakati, tako pozicija kot opozicija
pa nimata zagotovljenih 46 glasov, tako da
imamo v parlamentu »pat« pozicijo, kjer
vsak glas šteje. Občasno nas je pozdravil
tudi predsednik republike. V tem letu pa
se je precej dogajalo na lokalni ravni. Žu-

starostno obdobje. Po novem predlogu bo
cena vrtca za 1. starostno obdobje znašala
554,93 EUR in 377,72 EUR za 2. starostno
obdobje. V strukturi izračunanih stroškov
predstavljajo stroški dela za zaposlene v
povprečju 85 %, sredstva za materialne
stroške in storitve 10 % in sredstva za živila za otroke 5 %. Najpomembnejši razlogi za povišanje predstavljajo sprememba števila in strukture oddelkov, porast
stroškov dela zaradi napredovanj, višja
minimalna plača, porast drugih stroškov
dela, kot so regres, pokojninske premije in
odpravnine, ter tudi višji materialni stroški
živil. V letu 2022 bo v skladu z rebalansom
Finančnega načrta Vrtca Ribnica za 2022
treba zagotoviti dodatna sredstva v proračunu občine za ocenjenih 138.000 EUR.
Kljub povišanju cene programov ostanejo trenutno veljavne ugodnosti (poletne
rezervacije) v enakem obsegu za starše
otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, kot je bila do sedaj.
Svetniki so sprejeli tudi določitev cene
24-urne pogrebne službe v okviru pogodbene dejavnosti na območju občine Ribnica. V Odloku o pokopališkem redu na
območju občine Ribnica je Občina Ribnica za izvajalca 24-urne dežurne službe

določila Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d. o. o. Oblikovanje cene
24-urne dežurne pogrebne službe je potrebno za izvajanje pogrebne dejavnosti
na območju občine Ribnica za leto 2022
v skladu z Odlokom o pokopališkem redu
na območju občine Ribnica.
Svetniki so v 5. točki obravnavali in
sprejeli Strategijo za mlade v Občini Ribnica za obdobje 2022–2026. S predlaganim
dokumentom strategije za mlade želi občina začrtati smernice razvoja mladinskim
politikam, s katerimi bodo lahko mladi v
njihovem domačem kraju dobili privlačno
okolje za bivanje, delo in osebnostno rast
na vseh področjih družbenega življenja v
občini. Temeljni cilj strategije je, da sledi
načelom mladinske politike in mlade aktivno vključi v načrtovanje, oblikovanje,
izvajanje in evalviranje ciljev ter ukrepov,
ki so zanje smiselni in pomembni.
Svetniki so nato obravnavali in sprejeli
tudi Letni program športa Občine Ribnica
za leto 2022. Občina predvideva sredstva
v višini 40.000 EUR za šport v društvih
za programe po razpisu, pri čemer se
sredstva razporedijo na športne programe (32.000 EUR oziroma 80 %) in športne
prireditve (8.000 EUR oziroma 20 %).

pan je bil med mandatom aktiven, skupaj
s poslancem g. Tankom pa mu je uspelo
v Ribnici izpeljati vrsto projektov. O teh
smo v tem časopisu že pisali, tako da ne
bom ponovno našteval. Je pa leto 2021
(končno) prispelo do konca. S tem smo
vstopili v leto 2022, ki vsaj v političnem
smislu prinaša spremembe. Politično dogajanje bodo že – ali pa šele, odvisno, s
katerega političnega pola opazujete – 24.
marca odprle državnozborske volitve. Po
treh predčasnih državnozborskih volitvah, ki smo jih imeli v letih 2011, 2014 in
leta 2018, bomo volivci lahko tokrat svoj
glas namenili na rednih volitvah. Napetosti pred tokratnimi volitvami so velike,
predvolilna kampanja pa je tudi že v polnem teku, čeprav še nikjer ne zasledimo
plakatov. Če citiram bivšega predsednika
republike Milana Kučana, bo šlo pri tokratnih volitvah verjetno za »zadnjo bitko
njegove generacije«. Izjava, ki navdaja z
optimizmom, pesimizmom in ravnodušnostjo hkrati; je pač odvisno, katera, če

sploh katera, politična opcija vam je bližje. Eno zadnjih dejanj zdajšnjega predsednika republike bo zagotovo predlaganje
kandidata za novega mandatarja. Predsedniku republike Borutu Pahorju se jeseni
izteče drugi in tudi zadnji mandat, ki ga
lahko zaseda kot predsednik republike.
Kakšna bo njegova pot po volitvah, še ni
znano, kot tudi ni znan še noben kandidat.
V vroči politični jeseni, ko bo, upajmo, že
zaprisegla nova (ali stara) vlada in bomo
izvolili novega predsednika ali predsednico, pa bodo potekale tudi lokalne volitve.
Ali je zdajšnji župan Samo Pogorelec opravil delo dobro ali ne, na tem mestu ne
bi ugotavljal. Imajo pa vsi, ki razmišljajo o
kandidaturi za župana, dokaj težko nalogo, saj ima župan precej za pokazati in bo
vsem uspešno zaključenim projektom le
malokdo lahko oporekal. Leto bo politično pestro, iskreno upam, da se bosta tako
politična negotovost kot tudi zdravstvena
nevarnost v letu 2022 uspešno končali in
bomo lahko mirneje zaživeli.

AKTUALNO

Zadnja seja občinskega sveta v letu 2021

INTERVJU
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Intervju Peter Lesar, zbiratelj

Zbirateljstvo –
ohranjanje preteklosti
in opomin prihodnosti
Ajda Kljun

arhiv Petra Lesarja

Zaključek starega in prehod v novo koledarsko leto sta priložnost, da
prevetrimo svoje spomine, se spomnimo starih družinskih običajev in
navad ob praznovanjih ter smo ponosen del dediščine, ki jo podedujemo in prenašamo na mlajše generacije. Fotografije, razglednice in
voščilnice nas spominjajo na prijetne trenutke z domačimi in prijatelji
– starejši smo, več nam pomenijo. Se spominjate svoje prve knjige – jo
imate še shranjeno? Kaj pa krstno, birmansko ali poročno darilo? Morda prababičin čajni servis ali pradedkov pipec?
Smo ravno v času, ko stopijo v
ospredje družina, praznovanje in
spominjanje vsega prijetnega. Kaj
vam pomenijo tradicija in spomini?
Tradicija je v prvi vrsti spoštovanje in
ohranjanje vrednot, ki so nam jih predali
in smo jih prevzeli od svojih staršev, spomini pa so pomemben gradnik te tradicije.
In ravno december, čas praznikov, začenši
z Miklavžem pa vse tja do božiča in Svetih
treh kraljev, je obdobje, ki ustvarja tople in
družinske spomine (vsaj za tiste, ki imamo
neizmerno srečo). To je čas, ko bi se morali ljudje malo ustaviti, pogledati vase, si
vzeti več časa zase, za družino, za prijatelje – ne samo hiteti po trgovinah, nakupih
in podobno. Je pa tudi čas, ko bi morali
ljudje malo bolj pogledati v svojo preteklost, svojo zgodovino, odpreti kakšen družinski album, se spomniti svoje »žlahte« in
vsega lepega, kar jih povezuje. Praznični
čas je tudi priložnost, da obudimo kakšen
morda že rahlo pozabljen družinski običaj
(miklavževanje, obdarovanje, postavljanje jaslic in dreveščka, žegnanje hiše in
molitev) in ga tako približamo mlajšim
generacijam, da ne gre v pozabo. Čas za
družino in prave prijatelje je tisto, kar pomeni tradicijo, kar jo ohranja, dopolnjuje
in izpopolnjuje za zanamce.
Pa se vrniva malo v preteklost in naveživa na tradicijo. Kateri praznik je
bil vam kot otroku najljubši in ga še
danes z veseljem praznujete oziroma
pričakujete?
(S širokim nasmehom in iskricami
v očeh ni dolgo razmišljal.) Zagotovo
december in božič. Bili smo doma, res

doma, ker so starši povečini delali. To je
bil čas, ko smo bili res skupaj – šli smo
k »polnočki«, postavljali jaslice in drevešček, kaj dobrega »boljšega« se je skuhalo in se veliko družili. To so res najlepši
prazniki in tudi spomini – družina je bila
skupaj. Še vedno mi to največ pomeni, še
danes sem rad v krogu družine, pa naj bo
ožja ali razširjena.
Kaj pa kakšna tradicija, šega ali navada, ki jo nepretrgoma ohranjate iz
svojih otroških dni?
Seveda, pisanje voščil ob praznikih:
božičnih, novoletnih, velikonočnih ali rojstnodnevnih. Pri nas se je vedno pisalo za
božič in novo leto. Obvezno smo pisali že
zgodaj, da je voščilo prišlo do naslovnika
pravočasno. Pisali smo vsej »žlahti«, tudi
daljni in tudi tistim, s katerimi se mogoče
nismo videli čez leto. Že na začetku decembra smo kupili voščilnice in sestavili
voščilo. Besedilo voščila je bilo po navadi
enako za vse, ampak smo ga vsako leto
spremenili in prilagodili. Vedno so vsebovala splošne želje – zdravje, veselje, na
koncu pa smo dodali še kakšno bolj osebno noto. Danes to tradicijo ohranjam in še
vedno »žlahti« vsa voščila pišem na roke.
Z elektronsko pošto in kratkim sporočilom
pa voščim prijateljem.
Ugotovila sva, da marsikdaj preteklost in spomine potiskamo »v kot«. Vi
pa ste storili ravno obratno – v Kotu
pri Ribnici zbirate in ohranjate spomine. Kako se je vaša zgodba ljubiteljskega zbiratelja sploh začela?
Ha, začelo se je z darilom. Potreboval

sem darilo, in sicer staro, črno-belo sliko
Ribnice. Dolgo časa sem iskal po spletu
in drugih krajih in virih ter čisto slučajno
naletel na razglednico. In sem si rekel,
»poglej, to je pa zanimivo«. Potem so se
pa kar odpirale, ena za drugo, ena bolj
zanimiva kot druga. Vse, kar mi je prišlo
pod roke, se mi je zdelo izredno zanimivo – grad, Kolodvorska, Šeškova ulica
itd. – in takrat sem se odločil, da bi pa
lahko razglednice zbiral. Od tega mineva
že več kot deset let. Že deset let zbiram
razglednice bivše ribniške občine, torej
današnjih občin Ribnica, Sodražica in
Loški Potok, in zbirka šteje že več kot
500 razglednic. Večinoma so razglednice črno-bele, vmes pa so tudi barvne.
Barvne so predvsem iz novejšega časa
osemdesetih oziroma devetdesetih let
prejšnjega stoletja.
Glede na velikost zbirke ste bili pri
zbiranju zelo uspešni. Je bilo zbirateljsko delo težavno?
Pravzaprav me preseneča, koliko
različnih razglednic je bilo izdanih. Predvsem je zanimivo, koliko razglednic se
nanaša na vasi bivše ribniške občine in
koliko jih je bilo dejansko napisanih in
poslanih. Včasih so ljudje več pisali in
pošiljali razglednice. Jih je bilo pa res težavno najti, saj razglednic nisem dobil v
domačem oziroma okoliških krajih, ker so
jih seveda ljudje pošiljali drugam. Našel
sem jih predvsem prek spleta, na sejmih,
zbirateljskih druženjih ali na »bolšjaku«.
Veliko večino sem kupil sam, včasih pa
dobim tudi kakšno v dar. Je pa seveda težava pri dopolnjevanju zbirke – z velikostjo zbirke pada možnost, da najdem kaj
novega. Pravzaprav vedno težje najdem
dodatne razglednice. Zdaj sem vesel, če
zbirki mesečno dodam še kakšno novo.
Svojo zbirko razglednic velikokrat
pregledate. Kakšni občutki vas prevevajo ob pogledu na spremembe, ki jih
kaže današnja podoba vasi in krajev
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Ni pa zbirka razglednic vaše edino
zbirateljsko delo. Kaj še zbirate oziroma katere zbirke še oblikujete?
Da, res je. Razglednice imajo sicer
še vedno prvo mesto med zbirkami, so
moja prva zbirateljska ljubezen. Med obiskovanjem sejmov in zbirateljskih druženj pa sem naletel tudi na druge stvari,
ki so tako ali drugače vezane na Ribnico.
Gre za različne dokumente, reklamne letake, račune in ostali material ribniških
podjetij, pisma nekaterih pisateljev in
različne zanimivosti iz življenja osebnosti, ki so vezane na Ribnico (Prešeren,
Plečnik, Peter Kozina itd.). Sčasoma sem
začel zbirati tudi knjige. Vedno sem si želel ustvariti svojo lastno knjižnico. Začel
sem z zbiranjem knjig, vezanih na Ribnico, kasneje pa to razširil na številne tematike. Hiša je danes že premajhna za to
mojo knjižnico in lahko rečem, da imam

zdaj že skoraj 100.000 knjig. Po večini
gre za primerke knjig, ki jih ljudje zavržejo, jih ne potrebujejo več. Včasih se je
več kupovalo in več bralo, danes je žal
tega manj in so knjige ob smrti starejših
ali selitvi hitro odveč. Jaz pa sem vesel in
navdušen, da ohranjam tudi to zvrst zbirateljstva. Uživam v pogledu na izpopolnjene zbirke nekaterih tudi zelo redkih in
spoštovanih knjig.
Vas na zbirateljstvo veže kakšna zanimiva zgodba ali anekdota?
Da, spomnim se ene, ki je vezana na
začetek moje knjižne zbirateljske poti. Naletel sem na oglas: »Prodam 200 knjig za
100 EUR.« To mi je bilo fascinantno – seveda sem jih moral kupiti. Kdo pa izpusti
tako priložnost? Gospod je bil iz Ribnice
in navdušeno sem se odpravil po te knjige. Naložil sem jih v avto in vse pripeljal
domov. Potem pa se je začelo – knjige so
bile očitno dolgo izpostavljene cigaretnemu dimu. Najprej sem jih zložil v garažo,
a se vonja nisem znebil. En mesec sem
jih »luftal« – jih prenašal ven in spet nazaj
noter, pa spet ven. Uporabil sem vse možne tehnike in prijeme, vendar mi knjig ni
uspelo prezračiti. Tako se je prvi poskus
vzpostavitve knjižnice končal klavrno – z
odvozom knjig na deponijo. Vendar mi to
ni vzelo poguma, kasneje sem uspešno
oblikoval obsežno zbirko in tudi svojo knjižnico, ki jo še danes veselo dopolnjujem.
V zadnjem času ste ljubezni do
razglednic in knjig dodali še eno, mogoče bolj »gospodinjsko« obarvano
zbirateljsko tematiko.
Res je, v zadnjih dveh letih je postalo
posebna strast zbiranje porcelana oziroma »belega zlata«, kot mu tudi pravimo,
in stekla. Porcelan zbiram v obliki kavnih
in čajnih servisov, ampak me zanima-

jo zgolj popolni kompleti. Imam zajetno
zbirko kompletnih servisov iz različnih
obdobij – zbirka šteje že blizu 100 servisov čistega porcelana. Gre za fin tanek
porcelan priznanih svetovnih blagovnih
znamk, ki je kakovostne izdelave, lepih
oblik in poln drobnih detajlov. Po drugi
strani pa se povečuje tudi zbirka stekla
– predvsem primerki iz povojnega obdobja, torej šestdesetih in sedemdesetih
let prejšnjega stoletja. V omarah tako
hranim kozarce, sklede, vaze, šatulje, res
same lepe kose kakovostnega barvnega
stekla. Glede na to, da je bilo ribniško območje bolj revno, večino stekla in porcelana pridobim iz drugih delov Slovenije
(Primorska in Gorenjska), nekaj primerkov tudi iz tujine. Pridobivanje stvari iz tujine je sicer malo bolj zapleteno, vendar
se vse da, če se hoče.
Vsi ti kompleti imajo visoko vrednost,
pa ne govoriva le o materialni vrednosti. Bi se strinjali?
Seveda, res je. So res lepi kosi in
vsak ima svojo zgodovino, svojo zgodbo, ki pripoveduje tudi razlog, zakaj so
se pravzaprav ohranili. To so kompleti,
ki so bili po navadi v vitrini, podarjeni za
darilo ob poroki, jubileju ali kakšni drugi
pomembni priložnosti. Vsi imajo za lastnika visoko sentimentalno vrednost in
zato jih tudi raje zaupajo zbirateljem, ker
vedo, da bodo tako svojo zgodbo lahko
pripovedovali naprej. Nekatere zgodbe
so res osebne narave, spet druge so
vezane na pomembne osebnosti. Imam
namreč komplet, ki je bil izdan ob smrti
jugoslovanskega predsednika Tita. Podjetje Bavaria je ob tej priložnosti izdelalo spominski kavni servis, ki se ponaša
s 24-karatno pozlato. Posebej pa sem
ponosen na servis generala Pirca iz Žimaric. General je leta 1938 ta servis poGarniture kompletnih kavnih servisov
finega tankega porcelana, lepih oblik
in kvalitete

INTERVJU

nekdanje ribniške občine v primerjavi
s podobami na razglednicah?
Razglednice gledam s ponosom.
Pogled na razglednico je nekaj posebnega, nekaj edinstvenega – razglednice so
nam ohranile vpogled v način gradnje,
postavitev trgov (mestnih in vaških), v to,
kakšna je bila narava, kako so bile urejene vaške kmetijske površine, od travnikov do polj, kakšno kulturo oblačenja
so imeli ljudje, ujeti v objektiv fotografa
itd. Stare razglednice Ribnice in okoliških krajev, ki so izhajale v obdobju od
konca devetnajstega stoletja do druge
svetovne vojne, predstavljajo svojevrstno
kulturno vrednoto. Izdajatelji so bili večinoma trgovci, gostilničarji in podjetniki,
ki so s tem na takrat najboljši in najučinkovitejši način predstavljali svoje dejavnosti. Čas je zaprašil zlato dobo pošiljanja razglednic, pa vendar le-to obujamo
številni zasebni zbiratelji in ljubitelji lepih
razglednic. Ne samo nostalgija in ljubezen do domačega kraja, estetika kartic in
raznolikost motivov, temveč tudi zavest,
da je to gradivo del krajevne in splošne
slovenske kulturne dediščine, so vedno
bolj prisotni pri ljudeh, ki jim ni vseeno,
kaj se dogaja z njihovim okoljem danes.
Včasih mi je pa res vseeno kar malo žal,
da so se nekatere stvari prepustile zobu
časa, spremenile ali odstranile in zapustile. Imam pa zadoščenje, da so ostale te
lepe podobe za mlajše generacije ujete
vsaj na razglednicah – lahko rečem, da
imam svoj mali časovni stroj. To je vsa
radost in sreča zbirateljstva.

Kompletni kavni servisi priznane nemške
znamke Oscar Schlegelmilch
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Skupaj s Petrom Lesarjem sem med ogledom njegove zbirateljske
zbirke, ki jo pridno dopolnjuje v Kotu pri Ribnici, stopila v časovni
stroj. Koliko zanimivih stvari! Za vsakimi vrati, ki jih je Peter odprl, se
je skrival nov, zanimiv svet literature, porcelana, razglednic in predvsem zanimivih zgodb in anekdot, ki so mu jih v varstvo predali lastniki predmetov. Med dišečo kavo, ki mi jo je Peter postregel, so mi misli
nenehno uhajale nazaj k zbirkam, čudovitim podobam na razglednicah in izbranemu okusu izdelovalcev servisnih kompletov.
daril bratu za poročno darilo. Gre za res
vrhunski primerek obdobja – po izgledu,
dizajnu in kakovosti. Seveda pa je vsak
komplet v zbirki pomemben in po svoje
izvrsten, zame ima prav vsak neprecenljivo vrednost. Gledam pa na svojo zbirko
oziroma na prav vse svoje zbirke kot na
naložbo za prihodnost.
Spomini nas grejejo, vendar vseeno živimo za sedanjost in gledamo v prihodnost. Kako vi kot ljubiteljski zbiratelj
gledate na prihodnost svojih zbirk?
Kot ljubiteljski zbiratelj želim za svoje
zbirke najboljše, da bi ljudje ob pogledu na
zbirke opazili tudi moj odnos do predmetov in strast do zbiranja ter ohranjanja tradicije in zgodb predmetov. Mogoče bi bila
kdaj želja, da bi oblikoval muzej, ki bi ga v
celoti posvetil zbirateljstvu in svojim zbirkam – hiša (že) počasi postaja premajhna.
Na tak način bi primerno poskrbel za vse
zgodbe predmetov, ki jih ohranjam.
Ko pa govorimo o prihodnosti, nikakor ne moremo mimo novih tehnologij. Kako po vašem mnenju vplivata
Knjižne police do
stropa se šibijo
pod težo knjig z
najrazličnejšo
tematiko

moderni čas in moderna tehnologija
na ohranjanje in zbirateljstvo?
Da, vplivata, že če pogledamo samo
razglednice. Včasih se je pisalo vse na
roke, s čitljivo pisavo in izbranimi besedami in jezikom ter s spoštovanjem do
prejemnika. Ko berem besedila starih
razglednic, se pred mano odpira zgodba,
trenutna življenjska zgodba, pošiljatelja in prejemnika ter njunih družin. Res
lepo in včasih ganljivo branje. Tovrstnega pisanje je dandanes vse manj – uporabljamo moderno tehnologijo, socialna
omrežja, elektronska sporočila, tujke, okrajšave in čustvenčke (emotikone, op. a.),
iz naše komunikacije vse bolj izginja duh
osebnosti. Tudi na novo izdanih razglednic je veliko manj, naklade se manjšajo,
s tem pa seveda izgublja predvsem kraj.
Vaških razglednic skorajda ni več. Tovrstnega propagandnega materiala v obliki
razglednic ni več in ta spekter bomo z
moderno tehnologijo izgubili. V trenutnem obdobju moderne tehnologije in
pojavu »selfijev« izgubljamo fotografije
arhitekture, pokrajine, družinske slike. Izgubljamo tudi vrednost albumov, ker je
vse shranjeno v računalniških medijih,
ljudje slik ne tiskajo več in tako se fizično ne ohranjajo več. Vseeno bralcem
priporočam, da s telefonom narejene fotografije vsaj v majhnem delu natisnejo
in jih shranijo v albume ter tako ohranijo
podobo današnjega časa za prihodnje
rodove. To je še nekaj, kar nam lahko polepša praznični čas. Po drugi strani pa je
z moderno tehnologijo vseeno prišel tudi
veliko korak naprej v konservatorstvu –
nove in dostopnejše tehnike ohranjanja
(skeniranje), kar ljubiteljskim zbirateljem
zelo olajša delo in arhiviranje.
Verjamem, da si veliko bralcev Rešeta po tihem želi, da bi stopili na pot
ljubiteljskega zbirateljstva. Imate zanje kakšen nasvet oziroma namig?
Veliko ljudi misli, da se zbirajo samo
znamke, razglednice, značke ... Res je, da
so to najpriljubljenejše oblike zbirateljstva, saj poleg čustvene note nosijo tudi

zgodovinsko. Mnogi so se v zbirateljstvo
podali predvsem zaradi dobička, saj so
nekatere stvari zares veliko vredne (v finančnem smislu). A to ni tisti pravi čar,
saj imajo pred očmi samo dobiček in ne
cenijo zares predmeta samega. A dejstvo
je, da zbirateljstvo ni omejeno samo na
določene predmete. Posameznik lahko zbira vse. Zbira tisto, kar je zanj pomembno in ima zanj poseben pomen.
To je bistvo vsega. Strasten zbiratelj ne
bo nikoli prodal svoje zbirke, tudi če bi
mu ponudili velike količine denarja, ker
je čustvena vrednost neprecenljiva in se
je ne da z ničimer kupiti. In ne nazadnje je zbirateljstvo lep primer človeške
pristnosti. V potrošniškem svetu namreč
praktično nobena stvar nima več vrednosti. Mobilnike, računalnike, televizije in
avtomobile menjujemo hitreje, kot jih ohranimo. Ničesar več ne spoštujemo in ne
cenimo. Medtem ko zbirateljstvo to zopet
vrača. Dokazuje, da kljub potrošništvu še
vedno cenimo in znamo spoštovati stvari. Morda je čas, da se ta trend ponovno
razširi v svetu. Še posebno mladi bi morali
spoznati ta koncept in se prek njega naučiti ceniti in spoštovati vsakodnevne dobrine, ker nikoli ne vemo, kdaj nam je lahko
to odvzeto. Ljubiteljski zbiratelj je lahko
vsak. Pravzaprav bi k temu morali spodbujati starši svoje otroke že od majhnega,
če jih določena tematika zanima. Glavna sta spodbuda in usmerjanje, tematika sploh ni važna – naj gre za znamke,
značke, kartice, igralce, športnike, pevske
skupine ali kaj drugega, kar je v današnjih
časih aktualno. Če pa bi kdo izmed bralcev potreboval kakršenkoli nasvet glede
začetka, nadaljevanja ali kam se usmeriti
za posamezne predmete, bom rade volje
pomagal po najboljših močeh. Seveda
pa dajem na uporabo tudi svojo knjižnico – če osnovnošolci, dijaki ali študenti
potrebujejo kakršnokoli knjigo za domače branje, bralno značko ali študij, jim jo
z veseljem posodim. Na voljo pa sem tudi
ljubiteljskim in profesionalnim raziskovalcem preteklosti Ribniške doline in krajev
bivše ribniške občine.

Primož Tanko

Štefanovo je za ljubitelje konj
dvojni praznik, saj poleg dneva
državnosti in enotnosti slavijo
predvsem konjarji. Sveti Štefan,
ki goduje 26. decembra, je namreč zavetnik konj in konjarjev.
Ti se skoraj vsako leto zbirajo na
blagoslovih konj.
Že trideset let pri Novi Štifti in več
kot deset let v Dolenji vasi blagoslavljajo svoje konje. Letos vreme konjarjem ni bilo naklonjeno, pa vendar se je
kljub mrščanju dežja in ne prav prijaznim
temperaturam zbralo trideset konjarjev s

svojimi konji, ki so prišli predvsem iz bližnje okolice. Dve mogočni dvovpregi in
številni jahači so se po deseti maši zbrali
pod lipo. Nekaj spodbudnih besed o pomenu dneva samostojnosti in enotnosti
je spregovoril predstavnik sodraške občine, nato pa je pater blagoslovil sol in
konje, v kratkem nagovoru pa spomnil
na pomen domačih živali za človeka.
Konjarji so vrečko z blagoslovljeno soljo
odnesli tudi domov – sol se potrese po
travnikih in njivah za bogato letino pridelkov ter primeša soli za domačo rabo.
Zgodaj popoldne pa se je na travni-

ku pod cerkvijo v Dolenji vasi zbrala še
druga skupina približno dvajsetih konjenikov, ki je bila sestavljena iz štirih vpreg
in številnih jahačev, nekateri so prišli
celo od blagoslova pri Novi Štifti. Tudi v
Dolenji vasi so konji dobili sol, žal pa zaradi protikoronskih ukrepov nikjer ni bilo
tradicionalnega druženja konjenikov in
ljubiteljev konj. Je bil pa vsaj blagoslov, ki
bo, upajmo, obvaroval konje in konjarje
pred nesrečo.

AKTUALNO

Štefanovo pri Novi Štifti
in v Dolenji vasi
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Na Škrabčevem trgu je izobešenih 460 metrov svetlobnih zaves. Skupaj kar 64.400 lučk!

vasi.

AKTUALNO
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isku v Dolenji

ajšem ob
Božiček na kr

Grad se je decembra
spremenil v Pravljično
deželo.

u.

Na prižigu lučk v grad

Pražnje

napravljeno
Sašo Hočevar

Danijel Vincek, Sašo Hočevar

Zaradi vse bolj inovativnih
prazničnih okrasitev vaških
središč in trgov ter zaradi
prazničnega pričakovanja in
vzhičenosti sem »rajžal« in
poizvedoval o načinih krašenja in
vzgibih sodelujočih. Pot je tekla
od severa proti jugu na relaciji
Žlebič–Ribnica–Dolenja vas.
Redni bralec Rešeta je sporočil, da
imajo v Žlebiču na vasi izjemno lepo tematsko okrasitev, vredno
vsaj kakšne fotografije. Po kratkem poizvedovanju sem se že znašel za mizo
v kurilnici Frenka Ambrožiča iz Žlebiča.
Pridružili so se še Jože Peterlin, Boštjan
Starc in Edo Krže – vsi enakopravni idejni vodje in izvajalci okrasitve. Zanimalo
me je, če gre pri tem za kakšno organizirano in formalnopravno društvo, pa je
Jože v smehu navrgel, da so svobodnjaki.
Pred dvajsetimi leti so začeli s postavljanjem smrečice pri kapelici, ki so jo kasneje preselili »na vas« in vsako leto dodali nekaj novega, začenši z jaslicami, ki
so približno v merilu 1 : 1. Letos so dodali
grad, lansko leto cerkev, imajo pa vedno
nove ideje za nadgradnjo. Ko se možakarji usedejo in začnejo modrovati, se
utrne marsikatera zamisel, pravijo. Ena
od idej za naslednji december je poto-

vanje Svetih treh kraljev, ki bi jih dnevno
pomikali vse bližje k jaslicam, in elektrifikacija gradu, saj jim veter stalno ugaša
bakle za osvetlitev. Jože pravi, da se ob
večerih ustavi marsikateri mimoidoči ali
mimovozeči, sploh ob koncih tedna, ko
še zakurijo ogenj in malce postojijo na
vasi. Boštjan je dejal, da je bilo prvo leto
najbolje, saj so pripravili pravi družabni
dogodek z glasbo in okrepčilom, zaradi
covida-19 pa je letos vse to odpadlo. Prižig lučk so opravili 18. decembra, jaslice
na vasi pa je prišel blagoslovit tudi župnik
Anton Berčan. Za naslednje leto pravijo,
ne bo ničesar manj, kvečjemu več.
nja novost,
Grad za cerkvijo je letoš
v dolžino in
v
tro
me
7
ki meri debelih
.
dobre tri metre v višino

V Žlebiču ob ognju.

Tudi v Ribnici je bilo letos nekaj sprememb v okrasitvi, ki mi jih je
predstavila predstavnica kabineta župana Občine Ribnica Tina Peček. Okrasitev v gradu je nadgradnja okrasitve
iz leta 2019, saj so povečali število lampijonov iz 300 na kar 600, na grajsko
obzidje so dodali svetlobne zavese in
zvezdnato nebo nad grajskim odrom.
Novost je tudi kulisa božične hišice ob
Parku kulturnikov, kjer je bilo predvideno branje pravljic ob večerih, a odloki
tega ne dopuščajo. Na Škrabčevem
trgu so dodali 460 metrov svetlobnih
verig na žlebove v izogib poškodbam
fasad. Pečkova je postregla s podatkom, da je na teh 460 metrih svetlobnih verig kar 64.400 lučk! Dodali so
tudi 22 novih okraskov v obliki ribe ob
državni cesti med picerijo Harlekin in
nakupovalnim centrom Spar. Strošek
celotne okrasitve je ocenjen na okrog
30.000 EUR. V to oceno je vključena
tudi okrasitev drsališča in štirih smrek
v Ribnici. Fotografije okrasitve v Ribnici
je posnel Danijel Vincek.

Dobrodošli

v Pravljični

deželi!
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Poseben obisk
Ajda Kljun

Pridni ribniški
otroci so bili v nedeljo,
26. 12. 2021, deležni
posebnega obiska.
Ana Marija Dejak, vodja kavarne
Štacion, je uspela Božička ujeti pred
vrnitvijo na Severni tečaj in ga zaprosila,
da se ustavi v Ribnici na zadnjem letošnjem obisku. Vzdušje pred prihodom
vlaka je bilo prijetno praznično – staro in
mlado se je zbralo na peronu železniške
postaje v Ribnici in nestrpno pričakovalo prihod dobrega moža iz Rovaniemija.
Ob 15.46 se je na prvem peronu ustavil
vlak in skozi vrata sta najprej pokukali
bela brada in roka s kraguljčki, nato pa
se je zaslišal še znameniti »ho-ho-ho«.
Veseli in navdušeni vzkliki so Božička in
njegovo spremstvo pospremili do prijetnega kotička, kjer je bil vsak otrok deležen majhne pozornosti. Otroci ne potrebujejo velikih in dragih daril, že majhna
pozornost in prijazen nasmeh dobrega

Ob prižigu lučk se so
otroci zabavali na sn
eg

u.

Kavarna Štacion se zahvaljuje pravljičnim bitjem, ki so nas obiskala
v prazničnem decembru. Prav tako se zahvaljuje vsem donatorjem
(Storitve Dejak, IPD, Prevozi Malnar, Iter – turistična agencija, Kjut Wood,
Primož Dejak – Sitotisk, Arts, Inotherm itd.), ki so poskrbeli, da so otroci dobili
Božičkova darila. V novem letu 2022 pa vsem želi veliko nasmejanih dni,
sreče, veselja in zdravja!

Miklavževanje v
Dolenji vasi
V Dolenji vasi je tradicija dogodka Prižig lučk daljša od ribniške, saj so
prvič slovesno prižgali praznično okrasje leta 2014, letos torej že sedmič. Kot
običajno so okrasili park sredi vasi in
nekaj pročelij okoliških hiš. Predsednik
Športnega in turističnega društva (ŠTD)
Lončar Simon Pogorelc je dejal, da so
dogodek zaradi situacije z virusom omejili povsem na minimum, na kratek obisk
Božička in prižig lučk. Prejšnja leta pa
je bila ta prireditev izjemno obiskana, tu
so bile stojnice lokalnih rokodelcev, vse
je vršalo ter dišalo po cimetu in klinčkih.
Člani ŠTD Lončar se zahvaljujejo Občini
Ribnica za podporo pri tradicionalni okrasitvi vaškega jedra.

moža sta jim polepšala nedeljsko popoldne. Božiček nam je ponosno povedal,
da je bil letos izredno presenečen nad
željami, ki so jih otroci zapisali v svoja
pisma – materialne stvari so ostale v
ozadju, želeli so si predvsem miru in
zdravja, kar bi sicer pričakoval od starejših. Tudi dobri mož ni ostal praznih
rok, za kar so poskrbeli nekateri otroci
s svojimi risbicami. Največje darilo, kot
je omenil sam, pa so veseli otroški obrazi in iskrice v otroških očeh. Po našem
kratkem pogovoru se je Božiček odpravil na dolgo pot nazaj na Laponsko, kjer
se bo s škrati in ostalimi pomočniki ter
gospo Božičkovo že začel pripravljati na
naslednje božično popotovanje okrog
sveta. Vsekakor pa je obljubil, da se prihodnje leto ponovno ustavi v Ribnici.

Mateja Lukič, zborovodkinja COPZ in
MPZ Dolenja vas
December. Čas drobnih radosti,
snežnih vragolij in hvaležnosti. V nedeljo, 5. decembra, nas je v Dolenji vasi
obiskal sveti Miklavž. Pred njegovim
prihodom so pevci otroškega pevskega zbora in pevke mladinskega cerkvenega pevskega zbora iz Dolenje vasi
pripravili krajši kulturni program ter s
pesmijo priklicali svetega Miklavža in
njegovo spremstvo. Miklavž je nato
otrokom razdelil darila in jim naročil,
naj tudi sami postanejo Miklavži, saj
je prav tako lepo obdarovati kot prejeti
darila. Najlepše se zahvaljujemo Feliksu Podgorelcu za ozvočenje in glasbeno spremljavo ter vsem ostalim, ki so
pomagali pri izvedbi dogodka.

OBLAČILNA DEDIŠČINA
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Otroška folklorna skupina Lončki
iz Dolenje vasi posreduje izročilo
preteklosti v prihodnost (prvi del)
Za ohranjanje ljudskega izročila je zelo pomembno uvajanje
otrok in mladine v spoznavanje lokalne preteklosti. Velik
prispevek k ohranjanju ljudskega izročila so ljubiteljske
dejavnosti. Folklora združuje ljudsko glasbo, ples in nekdanje
običaje. To je med mladimi v Dolenji vasi obudila Zalka Gorše,
ko je ustanovila otroško folklorno skupino. Njenemu zagonu
sta sledili Mira Češarek in Eva Henigman, ki sta folklornim
odrskim postavitvam dodali še pomen oblačilne dediščine.
Alenka Pakiž

Filip Pakiž, Eva Henigman

K

ulturno udejstvovanje v Dolenji
vasi sega že v drugo polovico 19.
stoletja, ko so bili nosilci kulture učitelji. Danes kulturni utrip Dolenje vasi
živi pod okriljem Kulturno-umetniškega društva (KUD) France Zbašnik. V
sklopu društva so v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja delovali moški pevski zbor, dramska sekcija in folklora.
Folklorno delovanje je bilo živo od leta
1976, ko se je zbrala skupina mladih,
navdušenih za narodno plesno in pevsko izročilo. Folklorna skupina Dolenja
vas je v desetih letih delovanja sodelovala na prireditvah doma in širše. Nastopali so v tradicionalnih gorenjskih
narodnih nošah, ki so jih uspeli nabaviti

Na prvih vajah so mladi folklorniki z mentoricama Evo in Miro iskali naziv skupine.
Spomnili so se, da je tradicija vasi lončarska obrt, in glasovali za ime Lončki.

kljub velikemu finančnemu
zalogaju.
Nekdanja članica folklorne skupine Zalka Gorše
iz Dolenje vasi pa je leta 1999
povezala več kot dvajset dolenjevaških in okoliških
otrok v otroško folklorno
skupino. Istega leta so imeli
že prvi nastop ob praznovanju materinskega dneva. Po srcu pedagoginja in od mladih let ljubiteljica
narodnega izročila in petja je združila
veselje za delo z otroki, ljudsko pesem
in ples. Vključena sta bila tudi njena
otroka, hčerka kot plesalka, sin pa je
skupino pri plesu spremljal s harmoniko. Vsako leto so se udeleževali otroških folklornih taborov in nastopali
na proslavah, občinskih prireditvah
in tudi zunaj občinskih meja. Vodenje
otroške folklorne skupine sta jeseni
leta 2006 po smernicah gospe Goršetove nadaljevali članici KUD-a France
Zbašnik, Mira Češarek iz Dolenje vasi
in Eva Henigman iz Prigorice.
Eva in Mira sta Lončke že prvo leto
pripravili za območno srečanje otroških
folklornih skupin v Ivančni Gorici. Po
nastopu je strokovna komisija komentirala folklorna oblačila in priporočila
spremembo. Kostume naj bi obnovili
na osnovi raziskave ribniške oblačilne
dediščine. Mira in Eva sta takoj sprejeli
zamisel o izvirni podobi oblačil. Treba
je bilo najti strokovno gradivo, blago,
šiviljo in finančna sredstva.

Poizvedovanje v ribniškem muzeju je
mentorici Evo in Miro leta 2008 pripeljalo
k nama na Črnuče. Po večurnem ogledu
ribniške zapuščine smo se dogovorile, da
bom snovala kostume, ki predstavljajo
oblačenje ribniških otrok v obdobju okoli
leta 1900. Osnova za izdelavo oblek bodo
spoznanja s terenskih raziskav in skice na
osnovi ohranjenih fotografij.
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Organizacija, delo in veselje ob
poustvarjanju otroških oblačil. Delovni
čas je bil razporejen med izbiranjem
in usklajevanjem vzorcev blaga,
dogovarjanjem o krojih, skrbnim šivanjem
in pomerjanjem oblačil z otroki.

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Vodji folklorne skupine Lončki Mira
in Eva se na poti od zamisli do pridobitve novih oblek nista ustavili pred nobeno
oviro. Vodil ju je moto: »Vse se da, če se
zares hoče!« Nekaj ustreznega tekstila sta
nakupili. Denarja je primanjkovalo, zato
sta v uredništvu Rešeta prosili za objavo
prošnje za donacijo blaga. Župnik Branko Potočnik je objavil pri maši, da se za
otroško folklorno skupino zbirajo starejše
vrste blaga za folklorne kostume. Odziv
je bil izjemen. Župnik je telefoniral Miri:
»Meni ljudje nosijo blago, pridi ga iskat.«
Največ ohranjenega blaga starejšega videza je darovala šivilja Tina Jecl iz Hrovače.
Ljudje so dojeli pomen nastajanja oblačil
po ljudskem izročilu in prinašali material,
ki jim je že nekaj let ležal v omarah.
V Humcu je poznana šivilja Marija
Levstik. Kljub pomislekom zaradi zahtevnosti šivanja je prevzela izdelavo oblačil.
Na posvetu pri Bojanu Knificu, takratnemu
svetovalcu za folklorno dejavnost pri Javnem skladu za kulturno dejavnost Slovenije, sta bila nakazana osnova izdelave oblačil
in pomen izbire blaga po starih vzorcih.
Za izdelavo več kot dvajsetih dekliških
in fantovskih oblačil je bil dogovorjen zelo
kratek rok, samo tri mesece. Vsi smo vedeli, da bo šlo na tesno. Za šiviljo Marijo je
bil način šivanja po starih krojih velik izziv.
Dela se je lotila z vso vnemo. Da je bilo vse
pravočasno zašito, je prebedela mnoge noči
in šivala. Nastajali so prelepi otroški kostumi, nad katerimi so bili navdušeni otroci in
mi odrasli. Na Marijino in naše skupno zadovoljstvo je bilo vse pravočasno zašito.
Otroci se oblačenja v kostume veselijo,
posebno če jih k temu spodbujajo starši.
Če otrok osebno izkusi ponos, ki je povezan z izročilom oblačilne dediščine, bo v
odrasli dobi znal pozitiven odnos posredovati drugim.

Fotografije so nastale okoli leta 1900. Na
njih so deški razred iz ribniške šole, družina
Gorše iz Dolenje vasi in dekliški razred.
Dečki so nosili višje zapete telovnike, suknjiče
in ravno krojene hlače. Bolje oblečeni so imeli
svetle srajce z višjim ovratnikom, h katerim
so jim zavezovali različne ovratnice. Obuti
so bili v do gležnjev visoke čevlje, zavezane z
vezalkami. Pozimi so nosili suknjiče, mnogi
so bili obuti v škornje. Deklice so oblačili v
zgoraj oprijete, pri vratu visoko zaprte bluze.
Imele so dolge, ožje rokave. Krila so bila
dolga, vendar krajša od kril odraslih žensk.
Predpasniki različnih krojev so bili obvezen
del oblačilne podobe.

AKTUALNO
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Jamarski dnevnik

Hufnaglova
jama
Anton Oberstar

Raziskovali smo:
M. Češarek, F. Kljun,
A. Zobec, B. Grčman,
D. Češarek in
A. Oberstar.

Marko Češarek

25. 7. 2021 je bil zelo vroč dan. Že
zgodaj zjutraj sem se odpeljal na Stojno.
Pregledoval sem teren od pragozda Strmec proti koti Ledenik (1072 m n. v.). Po
dveh urah in pol hoje nisem našel nič takega, kar bi bilo podobno jami ali breznu.
Po drugi strani hriba, obrnjeni proti jugu,
sem se vračal proti avtomobilu. Že blizu
avtomobila sem našel na polici brlog, iz
katerega je pošteno mrzlo pihalo. Takoj
sem vedel, da se jama ne bo kar tako
končala. Prepih je namreč znak velikih
jamskih objektov. Brlog je na 940 m n. v.

Že naslednji dan, 26. 7., sva šla z
Markom Češarkom pogledat to najdbo.
Zlezla sva v prvi prostor, kjer sem bil že
prejšnji dan. Z motiko sva očistila mah, s
katerim je jazbec zamašil prehod, da ni
imel prehudega prepiha. Marko se je splazil naprej v dvorano, premera kakšnih 6
m. Jama se nadaljuje s po tleh zasiganem
rovu, dimenzij 5 m x 5 m, in gre pod kotom
30–45 stopinj v globino. Bila sva brez vrvi
in opreme, zato sva se vrnila domov. Jami
sva dala ime Hufnaglova jama, po gozdarju, ki je zaščitil slovenske pragozdove,
med njimi tudi bližnji Strmec.
8. 8. smo šli s potrebno opremo ponovno v jamo. Ob tej priložnosti je Marko
našel podpise nemških Kočevarjev. Datum podpisov je 4. 10. 1914. Verjetno so ti
možje svoje življenje končali v prvi svetovni vojni, zato je šla jama v pozabo.
Na tej akciji smo porabili 100 m vrvi
in prišli na dno jame, kakih 40 m globoko. Od tu naprej pa se jama začne vzpenjati. Ves čas so nas spremljali kapniki

ter sige bele in rumene barve. Po kakih
50 m vzpona po zelo drseči sigi (varovati
smo se morali z vrvjo) se rov postavi pokonci. Zapre ga sigast slap.
15. 8. je Marko ob moji asistenci
preplezal to sigasto stopnjo, visoko kakih 8 m, in prišel v zelo lepo dvorano z
okroglo ponvico z vodo. Za varovanje
je uporabil kar dolge lesne vijake, ki jih
je zavrtal v mehko sigo, da ga je za silo
držalo. Na vrhu je na živi skali naredil sidrišče, da smo ostali lahko zlezli do njega.
22. 8. sem z Alojzom Zobcem in
Francijem Kljunom nadaljeval z raziskovanjem. Alojz je plezal kakih 10 m v navpično steno, nad katero se je zopet videl
velik prostor. Varoval sem Lojza, Franci
pa je iskal jamsko živalstvo in morebitna
nadaljevanja.
29. 8. je Marko splezal še kakšnih 5
m višje in naredil sidrišče. Od tu naprej
naslednji plezalec preči v levo, v veliko
dvorano, ki je na vidiku. Jamo sva merila
Franci in jaz.
5. 9. je Alojz splezal čez prečko in
jo opremil s fiksno vrvjo. Splezal sem
za njim. Bila sva navdušena nad lepoto
jame. Velik prostor sva imenovala Dvorano ta starih ali Dvorana veteranov, kakor
pač kdo hoče. Po levem rovu sva prišla
pod kakih 15 m visok kamin, ki pelje na
površje, kar dokazujeta bukov žir in listje.
Vhod bomo zagotovo našli, ko bo jama
v celoti izmerjena, ne more pa biti velik.
11. 9. sva z novomeškim jamarjem
Petrom Gliho tu blizu razširila razpoko in
prišla v prostor z blatnim jezerom. Peter
je splezal tudi v kamin, vendar se levi del
jame tu konča.

12. 9. smo do konca raziskali in izmerili še desni del jame z lepimi kapniki.
Raziskovali smo Franci, Marko (ki je tudi
fotografiral po vsej jami) in jaz.
26. 9. sta jamo merila Franci in Alojz,
jaz pa sem kopal na najnižjem delu jame,
kjer ob deževju ponika voda v blatno
luknjo, iz katere močno piha. V jami smo
na starih, že lomečih sigah opazili sledi
medvedovih krempljev.
24. 10. smo iz jame pobrali vse plezalne vrvi in ostale plezalne pritikline. V
steni so ostali le fiksni vijaki z maticami,
da bo prihodnjim oglednikom jame lažje.
V tej akciji je bil prvič v jami tudi Domen
Češarek. Osnovno znanje je dobil na steni Golobnici pri Tenteri.
Jama je dolga 450 m in globoka približno 40 m. Za raziskovanje sta ostala še
kopanje na najnižjem delu in plezanje v
kamine v vhodnem delu jame. Akcije so
trajale 6–8 ur. V jami, v kateri se povsod
čuti prepih, je temperatura 7 stopinj Celzija.
Ob tej priložnosti vabim vse,
ki jih zanima jamarstvo, ki ni le
šport, ampak tudi raziskovanje
neznanega, da se nam
pridružite. Vabljene ženske in
moški, dobrodošli planinci,
plezalci, turni smučarji itd.
Vse te športe, pa še kakšnega
drugega, združuje jamarstvo.
Tisti, ki vas zanima, pokličite
na 041 439 036
(v popoldanskem času).
Srečno v naslednji jami!
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zaposleni na Občini Ribnica

Vizualno onesnaženje starega mestnega jedra
Staro mestno jedro Ribnice, ki je po
svojih značilnih lastnostih urbanistični
spomenik, je bilo leta 1993 z Odlokom
o razglasitvi starega mestnega jedra
Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik. V skladu z Občinskim
prostorskim načrtom Občine Ribnica
(v nadaljevanju: OPN) so na objektih in
območjih kulturne dediščine dovoljeni
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi
dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter
dediščino varujejo in ohranjajo na mestu
samem (in situ).
Gradnja novega objekta, vključno
z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi
katerih se bistveno spremeni zunanji videz objekta, in rekonstrukcija objekta na
objektih in območjih kulturne dediščine,
nista dovoljeni, če so s tem prizadete
varovane vrednote objekta ali območja
kulturne dediščine ter prepoznavne značilnosti in materialne substance, ki so
nosilke teh vrednot. Za poseg v objekt ali
območje kulturne dediščine se štejejo vsa
dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli
spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo
njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna
dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi
OPN ali drugih predpisov.

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika,
varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za
varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena
soglasja za Občino Ribnica izdaja Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZVKDS).
Iz obstoječega stanja in posegov,
ki so bili v zadnjih letih izvedeni na območju kulturnega spomenika starega
mestnega jedra Ribnice, je razvidno, da
aktualni problem predstavljajo reklamne
in napisne informativne table za lokale
in dejavnosti na fasadah objektov, med
katerimi je s spomeniškovarstvenega
stališča le malo kakovostnih in kot take
nedopustno kvarijo vizualno podobo
mestnega jedra Ribnice. Z namenom
vzpostavitve sanacije degradiranega
stanja in ohranitve spomeniških lastnosti
obravnavanega območja zato naprošamo vse lastnike objektov, ki imajo nameščene oglasne in informativne table,
za katere nimajo pridobljenega soglasja
s strani ZVKDS, da neustrezne table in
izveske odstranijo ter si za namestitev
morebitne nove oglasne ali reklamne
table pridobijo ustrezno soglasje. V pri-

meru, da oglasne in informativne table,
ki so neustrezne in brez soglasja ZVKSD
ne bodo odstranjene do konca meseca
aprila 2022, bo Občina Ribnica prisiljena
posredovati pri pristojnih inšpekcijskih
službah.
Občina Ribnica z namenom spodbujanja ohranitve dediščine in preprečevanja škodljivih vplivov nanjo v starem
mestnem jedru Ribnice ter z namenom
spodbujanja razvoja in oživljanja starega mestnega jedra v smislu urejenosti
zunanjega videza mesta, vzdrževanja
in ohranjanja kulturne dediščine vse od
leta 2012 dodeljuje nepovratna sredstva
za sofinanciranje obnove fasad, od leta
2019 pa tudi nepovratna sredstva za sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov. Sredstva za spodbujanja razvoja
starega mestnega jedra Ribnice se dodeljujejo tudi za sofinanciranje najemnin
poslovnih prostorov, pri čemer bo v letu
2022 kot eden izmed pogojev za pridobitev sredstev namestitev oglasne in
informativne table v skladu s pogoji in
soglasjem ZVKSD.
Dodatna pojasnila in informacije je
mogoče pridobiti na Občini Ribnica, na
Oddelku za urejanje prostora in varstva
okolja, pri mag. Lei Divjak Radivojević,
in sicer v času uradnih ur, na telefonski
številki 01 837 20 24 ali elektronskem naslovu: lea.divjak-radivojevic@ribnica.si.

O B ČI NSKA U PR AVA

Občinska uprava
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Zaključek sanacije ploščadi
pri Zdravstvenem domu dr.
Janeza Oražma Ribnica
Sredi meseca decembra je župan Samo Pogorelc v družbi direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica in predstavnika Komunale Ribnica s prerezom traku uradno odprl prenovljeno
ploščad pri glavnem vhodu v zdravstveni dom. Investicija je obsegala celostno sanacijo ploščadi glavnega vhoda, vključno z zamenjavo ograje in stopnic ter obnovo zasilnega izhoda v zdravstvenem
domu. Celotno obnovo je izvedlo javno podjetje Komunala Ribnica,
pogodbena vrednost investicije pa je bila 86.000 EUR z DDV.

Regijska štipendijska shema
s primeri dobre prakse
Občina Ribnica je v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo
mesto 3. decembra 2021 v prostorih Rokodelskega centra Ribnica organizirala informativni dogodek, na katerem je bila predstavljena Regijska štipendijska shema JV Slovenije. Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake
in študente, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v svoji dejavnosti
delodajalci potrebujejo. Po pozdravnem nagovoru župana Občine Ribnica Sama Pogorelca je predstavnica Razvojnega centra
Novo mesto Maja Smerdu podrobneje predstavila regijsko štipendijsko shemo. Delodajalci lahko pridobijo do 50 % ali celo 70 %
(za deficitarne poklice) finančnih sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij. V nadaljevanju so bili podrobneje predstavljeni
pogoji in tudi obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci in
štipendisti. Na dogodku so bili s strani podjetja Yaskawa Slovenije
in Zdravstvenega doma Ribnica predstavljeni tudi primeri dobre
prakse štipendiranja. Predstavitve so se udeležili tudi delodajalci,
zainteresirani za vključitev v mrežo štipendiranja. Občina Ribnica
bo tudi v letu 2022 nadaljevala z dejavnostmi za spodbujanje tako
delodajalcev kot tudi dijakov in študentov za vključitev v sistem
štipendiranja. Vse dodatne informacije v zvezi z regijsko štipendijsko shemo so na voljo na Občini Ribnica pri gospe Ireni Marn
(e-pošta: irena.marn@ribnica.si).

Predstavitev načrta
razvojnih programov
Občine Ribnica za
obdobje 2022–2025
Na 20. redni seji, ki je potekala 16. 12. 2021, je
Občinski svet Občine Ribnica v drugi obravnavi
sprejel Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto
2022. Višina proračuna za leto 2022 je določena v
rekordni višini 16,3 mio EUR.
Vsebina in struktura proračuna temeljita na 10.
členu Zakona o javnih financah in je sestavljen
iz treh delov: splošnega dela, posebnega dela in
načrta razvojnih programov. Splošni in posebni
del proračuna sta bila predstavljena v novembrski številki glasila Rešeto, v tej pa je podrobneje
predstavljen njegov tretji del: Načrt razvojnih programov Občine Ribnica za obdobje 2022–2025.
Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte v občini v triletnem
obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno načrtovanje izdatkov za investicije,
investicijske transfere ter druge razvojne projekte
in programe. Vključuje odhodke, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno
politiko občine.
Največ sredstev v načrtu razvojnih programov
je v letu 2022 namenjenih investiciji Medgeneracijski športni kompleks Ribnica, ki je ocenjena na
skupno višino 5,5 mio EUR, od tega je v letu 2022
načrtovanih 2,0 mio EUR in 3,5 mio EUR v letu
2023. V spodnji tabeli pa so po področjih proračunske porabe prikazani še ostali pomembnejši
investicijski projekti, ki so načrtovani v Načrtu
razvojnih programov Občine Ribnica za obdobje
2022–2025.
V Načrt razvojnih programov Občine Ribnica je za leto 2022 vključenih 87 projektov
oziroma investicij v skupni višini 8,0 mio EUR,
ki bodo financirani iz različnih virov, in sicer
iz sredstev državnega proračuna, sredstev
Evropske unije, domačih partnerjev in drugih
občin ter iz lastnih sredstev.
Vir
financiranja
Lastna proračunska
sredstva
Transfer iz državnega
proračuna
Sredstva EU
Druge občine
Domači partnerji
Skupaj

Znesek
financiranja (€)
5.629.516
1.502.427
867.400
33.967
3.650
8.036.960

Pomembnejši investicijski projekti iz načrta razvojnih programov
Občine Ribnica za obdobje 2022–2025 po področjih
2022 (€)

2023 (€)

2024 (€)

2025 (€)

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Obnova stavbe KS Dolenja vas

25.000
25.000

25.000
25.000

0
0

0
0

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ribnica

45.200
45.200

979.485
979.485

0
0

0
0

1.573.685
20.000
403.450
0
48.000
150.000
0
5.000
0
0
211.000
140.000
295.000
301.235

1.295.000
80.000
210.000
100.000
0
0
330.000
80.000
0
0
0
0
95.000
400.000

1.230.000
50.000
200.000
300.000
0
0
0
80.000
300.000
300.000
0
0
0
0

200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.000
10.000
5.000

157.100
107.100
50.000

132.600
132.600
0

107.100
107.100
0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Čistilna naprava Dolenja vas in kanalizacijsko omrežje
Aglomeracija Breg, Grič, Dolenji Lazi
Kanalizacija in druga infrastruktura v naselju Hrovača
Izgradnja kanalizacije v naselju Goriča vas
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture in opreme

357.151
114.151
23.000
200.000
0
20.000

1.656.000
650.000
0
600.000
200.000
206.000

2.506.000
1.500.000
0
200.000
600.000
206.000

2.383.000
1.500.000
477.000
0
200.000
206.000

PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST
Ureditev Gallusovega nabrežja
Severna servisna cesta – druga etapa
Izdelava OPPN-RI-24 – industrijska cona Lepovče
Komunalno opremljanje industrijske cone Lepovče (Ri102)
Rekonstrukcija vodovoda in vodohran Velike Poljane
Vrtina za ureditev vodooskrbe naselja Zadolje
Vodovod Preska–Sveti Gregor–Brinovščica in odcep Sveti Gregor–Grebenje
Vodovod Brinovščica–Pugled–Črni Potok
Investicijsko vzdrževanje mrliških vežic
Športnorekreacijski kompleks – Ugar
Komunalno urejanje ZN Hrastje

514.800
80.000
5.000
40.000
10.000
0
15.000
262.596
22.204
75.000
5.000
0

1.725.000
0
0
0
0
200.000
0
1.200.000
0
115.000
30.000
180.000

3.320.000
280.000
100.000
0
400.000
550.000
150.000
1.000.000
400.000
40.000
0
400.000

2.850.000
100.000
0
0
500.000
0
0
1.000.000
850.000
0
0
400.000

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Prenova Grajske površine
Kulturni dom Sveti Gregor
Investicijsko vzdrževanje TVD Partizan
Rekonstrukcija bazena v ŠCR
Rekonstrukcija bazena v ŠCR – 2. faza
Pumptrack
Športno igrišče Goriča vas
Športno igrišče Velike Poljane
Športno igrišče Grčarice
Športno igrišče Jurjevica

835.384
228.089
10.000
0
487.295
0
50.000
15.000
15.000
15.000
15.000

650.000
50.000
150.000
20.000
0
200.000
30.000
100.000
100.000
0
0

1.155.000
50.000
475.000
20.000
0
0
0
210.000
200.000
100.000
100.000

873.000
50.000
428.000
195.000
0
0
0
0
0
0
200.000

IZOBRAŽEVANJE
Šolski športni kompleks Dolenja vas
Novogradnja prizidka k stavbi B OŠ Ribnica
Obnova POŠ Sušje

835.980
73.200
738.380
24.400

60.000
60.000
0
0

970.000
970.000
0
0

1.200.000
1.000.000
0
200.000

7.000
7.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0
0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Vzdrževanje premostitvenih objektov
Investicijsko vzdrževanje cest
Obnova dela ceste na Ugar
Nadomestne ceste ob železniški progi
Ureditev križišča v Jurjevici
Povezovalna cesta Majnikova–Krošnjarska
Ureditev pločnika Nemška vas
Prestavitev ceste Videm in rekonstrukcija mostu
Obnova ceste in ostale infrastrukture v naselju Kot
Obnova ceste in ostale infrastrukture na Majnikovi ulici
Cesta Zlati Rep–Škrlovica
Prenova javne razsvetljave Škrabčev trg in dograditev javne razsvetljave
Ureditev glavne ceste G2-106 – odsek Žlebič–Kočevje skozi naselji Grič in Breg
GOSPODARSTVO
Ureditev kolesarskih povezav v občini Ribnica
Investicija Grajska kavarna

SOCIALNO VARSTVO
Ureditev romskih naselij
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Občina Ribnica na podlagi 7. in 10. člena Odloka o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS,
št. 23/18, 77/19) in sprejetega Letnega programa športa v Občini Ribnica
za leto 2022 objavlja naslednji

Javni razpis za sofinanciranje
letnega programa športa

Številka: 410-0211/2021/Datum: 13. 1. 2022/Župan Samo Pogorelc, l. r.
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica.
2. Pravna podlaga: 7. člen Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini
Ribnica (Ur. l. RS, št. 23/18, 77/19; v
nadaljevanju: Odlok).
3. Predmet javnega razpisa sta sofinanciranje letnega programa športa in
oddaja športnih površin za programe:
Prostočasna športna vzgoja otrok
in mladine
• Celoletni programi v različnih športnih panogah, ki se izvajajo v obsegu
najmanj 60 ur v obdobju 30 tednov
• Šolska športna tekmovanja
• Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
• Kakovostni šport
• Športne prireditve
4. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci športnih programov iz 4. člena Odloka, če so registrirani in imajo sedež
v občini Ribnica ter najmanj eno leto
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

• športno društvo mora imeti naj-

manj 20 članov s plačano članarino;

• športne programe mora izvajati

neprekinjeno vsaj eno leto pred
objavo javnega razpisa, na katerega
se prijavlja;
• športne programe, ki so predmet
razpisa, mora izvajati najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj
60 ur, razen v programih, pri katerih
je z merili določen manjši obseg;
• udeleženci športnih programov so
prebivalci občine Ribnica;
• v programe športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport ter program kakovostni šport, so vključeni športniki,
registrirani v nacionalni panožni
zvezi prijavitelja in vključeni v uradne
tekmovalne sisteme, opredeljene s
strani OKS – ZŠZ, na katerega se
javni razpis nanaša.
5. Merila za izbor in vrednotenje programov so opredeljena v Odloku, ki je
priložen razpisni dokumentaciji.
6. Predviden obseg javnih sredstev je
40.000 EUR, od tega:

Uvedba sofinanciranja projektov
učinkovite rabe energije in
projektov obnovljivih virov energije
Občinski svet Občine Ribnica je v
novembru sprejel Lokalni energetski
koncept (LEK) občine Ribnica za obdobje 2021–2031, ki celostno ureja področje
energetike v občini Ribnica ter pomeni
dolgoročno načrtovanje razvoja občine
na energetskem in z energijo povezanem
okoljskem področju. Občina Ribnica bo v
letu 2022 na podlagi sprejetega Lokalnega energetskega koncepta občine Ribnica za obdobje 2021–2031 podrobneje
uredila področje sofinanciranja projektov učinkovite rabe energije in projektov
obnovljivih virov energije gospodinjstev
v občini. Med možnimi ukrepi, ki jih bo
Občina Ribnica v naslednjih letih lahko sofinancirala, so tudi: sofinanciranje

• 9.600 EUR za program Prostočasna
športna vzgoja otrok in mladine:

• Celoletni programi: 9.200 EUR;
• Šolska športna tekmovanja: 400
EUR;

• 22.080 EUR za program Športna

vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport;
• 320 EUR za program Kakovostni
šport;
• 8.000 EUR za program Športne
prireditve.
7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
po javnem razpisu: od sklenitve
pogodbe do 30. 11. 2022.
8. Rok za predložitev vlog in način
oddaje vloge: vloga mora biti dostavljena v zapečatenem ovitku z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis LPŠ 2022«
na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica, in sicer do 25.
3. 2022.
9. Odpiranja vlog za dodelitev sredstev
bo predvidoma potekalo 28. 3. 2021
ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.
10. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh po
sprejeti odločitvi.
11. Razpisna dokumentacija je od dneva
objave razpisa objavljena na spletni
strani Občine Ribnica: http://www.
ribnica.si. V fizični obliki jo je možno
dobiti tudi v vložišču Občine Ribnica.
Vse dodatne informacije so na voljo
pri Milošu Petelinu – na telefonski
številki 031 616 402 ali prek e-naslova
milos.petelin@ribnica.si.

ca za poseg na objektu kot celoti. V letu
2022 bo Občina Ribnica, predvidoma v
maju, objavila javni razpis za sofinanciranje investicij v obnovljive vire energije
in v njeno učinkovito rabo. V sklopu javnega razpisa bodo podrobneje urejeni
toplotne izolacije podstrešja (neizkori- upravičenci, ukrepi, višina sofinanciranja
ščeno podstrešje) ali toplotne izolacije in merila za izbor, na razpolago pa bodo
strehe (izkoriščeno podstrešje); sofinan- sredstva v višini 23.500 EUR.
ciranje toplotne izolacije zunanjih zidov
z obnovo fasade; sofinanciranje toplotne
izolacije stropa ali poda kleti; sofinanciranje zamenjave fasadnega stavbnega
pohištva – oken in vrat; sofinanciranje
solarnih sistemov za ogrevanje vode; sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk za
ogrevanje sanitarne vode; sofinanciranje
vgradnje specialnih kurilnih naprav na
polena, sekance ali pelete za centralno
ogrevanje na lesno biomaso. Nepovratna sredstva bodo na voljo fizičnim osebam – občanom, pa tudi stanovalcem v
večstanovanjskih stavbah v občini Ribni-

Področje javnega razpisa
1. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v 		
občini Ribnica v letu 2022

Višina sredstev,
načrtovanih
Predviden
v proračunu
datum objave
52.000,00 €

januar
maj

2. Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice
• ukrep 1: sofinanciranje najemnin
• ukrep 2: fasade*
• ukrep 3: izveski
• ukrep 4: sobodajalstvo

15.000,00 €
15.000,00 €
2.000,00 €
30.000,00 €

3. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica

20.000,00 €

marec

4. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

40.000,00 €

januar

5. Javni poziv za sofinanciranje dodatnih stroškov zaradi zaprtja bazena

44.872,50 €

januar

6. Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev humanitarne dejavnosti

7.500,00 €

marec

7. Javni poziv za sofinanciranje programov s področja izobraževanja odraslih

5.000,00 €

8. Poziv javnim zavodom in javnim podjetjem s sedežem na območju občine Ribnica za
vključitev mladih iz občine Ribnica v počitniško delo

12.000,00 €

februar
maj

9. Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ribnica

50.000,00 €

marec

5.000,00 €

april
marec

10. Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih organizacij
11. Javni razpis za enkratno denarno pomoč za mlade in mlade družine za reševanje prvega
stanovanjskega vprašanja

40.000,00 €

12. Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti

35.000,00 €

13. Javni razpis za sofinanciranje investicij obnovljivih virov energije in URE

3.500,00 €

maj

14. Javni razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente

2.000,00 €

maj

februar

25.000,00 €

marec

16. Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Ribnica

5.000,00 €

februar

17. Javni razpis za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev za sofinanciranje malih 		
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Ribnica za leto 2022

5.000,00 €

februar

15. Javni razpis za pokroviteljstvo občine Ribnica

PROSTOFER
uporablja že skoraj
40 uporabnikov
Projekt PROSTOFER je v občini Ribnica zaživel v mesecu juliju 2020, ko je
Občina Ribnica za namen izvajanja tega
projekta zagotovila električno vozilo Zoe.
Vozilo je bilo predano v uporabo prostovoljcem za izvajanje prevozov humanitarne in socialne narave. Prevozi so namenjeni vsem starejšim, ki ne vozijo sami,
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z
javnimi prevoznimi sredstvi.
V vsem tem času prevoze uporablja
že skoraj 40 uporabnikov, nekaj je stalnih,
nekateri pa potrebujejo le občasni prevoz.
Najpogostejša relacija je Ribnica–Ljubljana, pa tudi Ribnica–Kočevje.
PROSTOFER tudi za našo Ribnico
predstavlja družbeno koristen projekt, saj

se z njegovo izvedbo povečuje udeležba
starejših v cestnem prometu, izboljšuje
njihova mobilnost in ves čas izvaja aktivno medgeneracijsko povezovanje.

Kako deluje PROSTOFER?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V
komunikacijskem centru nato zabeležijo
njegove podatke in lokacijo prevoza. Po
najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine,
prav tako je poskrbljeno za zavarovanje
tako voznika kot sopotnikov. Klicni center
je na voljo za rezervacije prevozov vsak
delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni pred
izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo
prevoze opravljali od ponedeljka do petka
med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko
dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Kdo je lahko PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati
tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa
so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo
iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do
čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in
jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po
stopnicah itd. To so ljudje z velikim srcem,
ki jemljejo svojo človečnost za samoumevno in častno dejanje.

Kako postati PROSTOFER?

Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu PROSTOFER.

Kontakt: obcina@ribnica.si
ali 01 837 20 00.
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Občina Ribnica
je branju
prijazna občina
Strategija za
mlade v občini
Ribnica za obdobje
2022–2026
Na 20. redni seji Občinskega sveta
Občine Ribnica je bila sprejeta Strategija za mlade v občini Ribnica za obdobje
2022–2026. Strategija za mlade je nastajala v obdobju med septembrom 2020
in junijem 2021 pod okriljem Komisije za
mladinska vprašanja Občine Ribnica. V
proces priprave strategije se je aktivno
vključilo tudi veliko število zainteresiranih mladih iz občine, saj gre za dokument, ki je oblikovan na podlagi njihovih pobud in potreb v lokalnem okolju.
Strategija za mlade tako predstavlja temeljni dokument, s katerim smo začrtali
smernice razvoja mladinskih politik ter
bo ponudil ustrezne odgovore na izzive in potrebe mladih v naslednjih petih
letih na šestih ključnih področjih: na
področjih izobraževanja, zaposlovanja,
društvenega udejstvovanja, bivanjske
problematike, aktivne participacije mladih in informiranja.
Z nekaterimi izmed ukrepov, kot so
kritje stroškov diplomskih, magistrskih
in doktorskih nalog ribniških študentov,
omogočanje obvezne poletne prakse v
javnih ustanovah, nagrajevanje izjemnih
dosežkov mladih v občini Ribnica, sofinanciranje mladinskega dela, sofinanciranje reševanja prvega stanovanjskega
problema, ustanovitev komisije za mladinska vprašanja, smo že začeli in se
bo njihovo izvajanje nadaljevalo tudi v
prihodnjem petletnem obdobju.
Med načrtovanimi ukrepi so tudi
sofinanciranje izvajanja delavnic za
mlade, mreženje mladih s podjetji ter
vzpostavitev mladinskega centra in informacijske točke, vključevanje mladih
v prostorsko načrtovanje in povečevanje števila stanovanj. Celoten dokument
Strategije za mlade v občini Ribnica
za obdobje 2022–2026 je dostopen na
spletni strani Občine Ribnica med strateškimi dokumenti.

Združenje splošnih knjižnic,
Skupnost občin Slovenije in
Ministrstvo za kulturo so v
letu 2021 šestim občinam,
tudi naši, podelili nazive
Branju prijazna občina.
Naziv, ki je bil od leta 2017 podeljen
52 občinam, je veljaven tri leta in po
tem obdobju mora prejemnica naziva strokovni komisiji znova predstaviti
svoje nove projekte na tem področju,
s katerimi si lahko ponovno prisluži
žlahtno priznanje. Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja in
javni natečaj Branju prijazna občina je
nastal z namenom, da občine spodbudi
k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti ter
da na tem področju aktivno sodelujejo
pri izboljševanju bralne pismenosti in
bralne kulture med prebivalci Republike Slovenije. Občine v svojih vlogah
za pridobitev naziva izkazujejo visoko
zavedanje o pomenu branja in knjige
skozi odnos do knjižnične dejavnosti
kot obvezne javne službe, še bolj pa je
pomembno, tudi z lastnim razmislekom
in ustvarjalnimi projekti.
Direktorica Občinske uprave Občine Ribnica Helena Mate je skupaj z
direktorico Knjižnice Miklova Hiša Ribnica Nastjo Hafnar plaketo, podeljeno
naši občini, prevzela na slavnostnem

dogodku, ki ga je na Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2021, organiziralo Ministrstvo
za kulturo.
Bralna kultura je ena od aktivnosti,
ki dvigujejo posameznike in posledično družbo na višjo socialno raven ter
hkrati bistveno vplivajo na ekonomski
uspeh občine, dvigujejo kakovost bivanja in ohranjajo poseljenost naših
krajev, ki so oddaljeni od večjih kulturnih središč. To zavedanje nas zavezuje,
da ustvarjamo pogoje za spodbujanje
bralne kulture.
Z odličnim sodelovanjem s Knjižnico
Miklova hiša ter z zavodi, društvi in ostalimi organizacijami v občini se ves čas
trudimo ustvarjati pogoje, ki omogočajo
različne bralne dogodke, zato smo izjemno veseli pridobljenega naziva.

Domen Češarek, Nastja Hafner
KMH in Tina Peček

V oktobru pred tridesetimi leti je svoja vrata za obiskovalce odprla knjižnica
v na novo urejeni stavbi sredi ribniškega
trga, ki so jo občini Ribnica za namen kulture podarili lastniki hiše Arkovi – Miklovi.
V počastitev okrogle obletnice je kot
prva v nizu aktivnosti luč dneva ugledala
razstava na panojih pred Miklovo hišo.
Na njih so kratko predstavljeni utrinki iz

zgodovine hiše, predstavljene so tudi izbrane dejavnosti knjižnice.
Ob odprtju sta si jo skupaj ogledala župan Občine Ribnica in direktorica
Knjižnice Miklova hiša Ribnica. Na panojih v organizaciji Občine Ribnice bodo
v prihajajočih mesecih skozi fotografije
predstavljene različne zgodbe, ki nastajajo v Ribnici.

Darilni bon:
ideja za darilo

Knjigomat in vračalnik gradiva
Podarite bon za letno članarino v Knjižnici Miklova hiša Ribnica. S članarino ne podarite le celoletnega dostopa do vseh knjig
knjižnic Ribnica, Sodražica in Loški Potok, temveč tudi dostop do
različnih spletnih zbirk (slovenskih filmov, e-knjig, zvočnih knjig,
e-revij, strokovnih člankov itd.).
• Darilni bon lahko uveljavite ob
včlanitvi v Knjižnico Miklova
hiša.
• Bon lahko kupite v vseh treh
enotah knjižnice.
• Podarite lahko bon za zaposlene (15 EUR) ali študente/
upokojence (11 EUR). Slednji
ob vpisu status uveljavljajo z
ustreznim dokazilom.
• Darilnega bona ni mogoče
menjati za gotovino.

Odslej si lahko člani Knjižnice Ribnica samostojno izposodite ali vrnete gradivo s knjigomatom, ki se nahaja zraven
izposojevalnega pulta. Uporaba je preprosta, le sledite navodilom na ekranu:
• Za izposojo in vračilo najprej skenirajte izkaznico, nato položite gradivo na
ploščo: postopek poteka samodejno.
• Na ploščo položite največ štiri enote
gradiva naenkrat.
• Gradivo po vračilu položite v leseni
zabojček.

• Gradivo lahko tudi podaljšate.
• Revij in časopisov si na knjigomatu ne
morete izposoditi oziroma vrniti.
S postavitvijo knjigomata smo zaključili prvo fazo projekta Sodobno znanje
za vse generacije, ki ga v okviru LAS
PPD sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Novost je tudi vračalnik gradiva, ki
stoji pred knjižnico – ta omogoča, da
lahko 24 ur na dan vračate knjige!

K U LT U R A

Zunanja razstava ob trideseti
obletnici delovanja Knjižnice
Miklova hiša
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Baza
slovenskih
filmov
Pridružili smo se sistemu spletne
knjižnične izposoje slovenskih filmov.
Vsi člani knjižnice se lahko povežete na
svoj brezplačni uporabniški račun BSF
– Baza slovenskih filmov in že lahko
gledate filme. V tem trenutku jih je že
286, od tega kar 116 takih, ki so dostopni samo članom partnerskih knjižnic.
Knjižnica Miklova hiša Ribnica je
ena izmed prvih knjižnic, ki se je pridružila projektu digitalne izposoje
slovenskih filmov. Storitev je v okviru
obstoječe spletne platforme Baza slovenskih filmov razvila Filmoteka. Cilj
projekta sta digitalna prenova knjižnične izposoje avdiovizualnih del in večja
dostopnost slovenskega filma širšemu
občinstvu.

Predmet meseca
Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

Včasih so bile zime v Ribnici tiste
prave, mrzle in zasnežene. Snega so se,
tako kot danes, najbolj razveselili otroci.
Hitro so podmazali sanke in že so bili
pripravljeni na nove dogodivščine. Tisti malo starejši so sanke raje zamenjali
za smuči. Prav dobro so jim služile tudi
take, ki so bile narejene doma. Zaledenele vode so mlade in stare vabile na
drsanje, toda ledenega veselja je bilo
konec, ko so gostilničarji in mesarji
začeli lomiti led, ki so ga shranjevali v
ledenice.

Navodila za izposojo:

• Ustvarite si uporabniški račun na
strani Registracija. Potrebujete
e-naslov in številko članske
izkaznice Knjižnice Miklova hiša. Za
ogled filma potrebujete internetno
povezavo.
• Po izposoji boste imeli 48 ur časa
za ogled filma. Lahko ga predčasno
vrnete in si izposodite novega.
• Za več informacij glejte Navodila za
izposojo in Pogosta vprašanja.

Skupina otrok na sankah pred Petkovo
hišo, 30. leta 20. stoletja. Digitalna zbirka
fotografij Muzeja Ribnica, original je
zasebna last družine Petek - Bozbirtovi.
Čeprav so bili visoki kupi snega
mnogim v veselje, pa je sneg s seboj prinesel tudi marsikatero težavo: očistiti je
bilo treba poti, v snegu napraviti gazi in
tako poskrbeti, da je življenje spet teklo
naprej. Premožnejši so se, ko je zapadel
sneg, naokoli prevažali v snežnih saneh,
v katere je bil vprežen konj. Gozdarji in
lovci so si pri hoji po globokem snegu
pomagali s snežnimi krpljami, ki zaradi
večje površine obutve hojo po snegu
znatno olajšajo.

Krplje iz leta 1884.
Zbirka Muzeja
Ribnica.

Pluženje ribniškega
trga s konjsko vprego
leta 1969. Fotograf:
Drago Mohar.
Fototeka Muzeja
Ribnica.

Drsalke družine Pokovec.
Čevlje je nosil ribniški trgovec
Filip Pokovec do leta 1938. Za
božič leta 1938 je njegov sin dobil
nove drsalke, oče pa mu je dal
svoje čevlje. Dušan je z njimi drsal
več zim na poledeneli Bistrici.
Zbirka Muzeja Ribnica.

Vse iz kamna
že od leta 1965

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI
RESTAVRIRANJE
IN OBNOVA
SPOMENIKI
PULTI, POLICE
STOPNICE

Naslednja številka izide 10. februarja 2022.
GRADIVO ODDAJTE do 26. januarja 2022.
Trženje oglasnega prostora 041 536 889.
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RAZSTAVNI PROSTOR: Kolodvorska c. 14, Kočevje
(prostori - Železniške postaje)
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Naj vas v letu 2022
spremljajo zdravje,
sreča, sočutnost
in povezanost.

SREČNO 2022!

V letu 2022
ohranite oster um,
srečno roko in
varen korak!
Uredništvo

PRODAMO
HIŠE:
RIBNICA - Nemška vas
Prodamo starejšo stanovanjsko pritlično hišico v izmeri
170 m², parcela je velika 521
m², na parceli stoji opremljena stanovanjska hiša, ki je bila
zgrajena pred letom 1967, fasada in streha sta bili obnovljeni leta 1987, vsa infrastruktura, ogrevanje na trda
goriva, takoj vseljiva. Cena je
64.000 EUR.
LOŠKI POTOK - Lazec
Prodamo stanovanjsko stavbo
(gostinski objekt) v izmeri 87
m² in dva poslovna prostora
v izmeri 85 m² in 199 m² ter
dvorišče v izmeri 1649 m², primerno za turistično dejavnost,
v idilični okolici, zgrajeno leta
1989, vsa infrastruktura, CK na
olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 88.000 EUR. EI - Strokovno mnenie - Izkaz!
KOČEVJE - Črni Potok,
center
Prodamo starejšo stanovanjsko hišo z večjim vrtom in
gospodarskim
poslopjem.
Hiša je v izmeri 124 m² (spomeniško varstvo), gospodarski objekt je v izmeri 66 m²,
velikost vseh parcel, delno
stavbne, delno kmetijske, je
2.331 m², vse k.o. 1593 Črni
potok. Možno je kupiti tudi
sosednji parceli brez hiše, v
skupni izmeri 1.689 m2. Hiša
je bila zgrajena leta 1914,
pred letom 1957, vsa infrastruktura. Cena je 43.000
EUR, EI v izdelavi.

LOŠKI POTOK - Retje
Prodamo starejšo, opremljeno stanovanjsko hišo
in gospodarsko poslopje z
vrtom, v izmeri 198 m², del
hiše je tudi poslovni prostor
trgovina, celotna parcela je
velika 765 m² in predstavlja
dvorišče. Hiša je bila zgrajena leta 1968, obnovljena leta
1997, gospodarsko poslopje
je bilo zgrajeno leta 1990.
Takoj vseljivo. Ogrevanje CK
na olje, elektrika, voda, vsa
infrastruktura, cena 73.000
EUR. EI v izdelavi.

TREBNJE - okolica Bevško
Prodamo stavbni parceli v
izmeri 3.258 m², ter v izmeri
97 m², obe k.o. 2690 Prapreče, infrastruktura na oz. ob
parceli, cena je 101.000 EUR,
nova cena je 95.000 EUR.

PRODAMO
GRADBENE PARCELE:

PRODAMO
POSLOVNI PROSTORI:

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.

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

VELIKE LAŠČE - strogi
center
Prodamo gradbeno parcelo
v izmeri 925 m², vsa infrastruktura na oz. ob parceli.
Pridobljena lokacijska informacija o gradnji. Cena za m²
je 49 EUR.
DOLENJA VAS
Prodamo zemljišče v izmeri
699 m², k. o. 1629 Dolenja vas,
vsa infrastruktura je ob oz. na
parceli, cena na m² je 30 EUR,
skupna cena ie 20.970 EUR.
Avtobusno postajališče, šola
in trgovina so dosegljivi peš.
Primerno za vse, ki si želijo
manjše hiše z vrtom v neposredni bližini narave.

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

KUPIMO
KMETIJSKE PARCELE:
RIBNICA – VELIKE LAŠČE
s širšo okolico, za znanega kupca kupimo gozdove različnih velikosti in
kakovosti, takojšnje pošteno plačilo, samo resne
ponudbe sprejmemo na
e-pošto: Bamba.sp@siol.
net, ali na tel. številko:
041 643 004.

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

Naslovne besede so čudovit zapis
ge. Metke Klevišar, ustanoviteljice Slovenskega društva hospic, ki resnično
nagovorijo človečnost v nas. Pa nadaljujmo še z eno njeno mislijo: »Želela
bi, da bi ljudje razumeli, koliko lepše bi
živeli, če smrti ne bi tako izrivali. Včasih
so ljudje več umirali doma, v krogu družine, in tako so že otroci doživljali smrt
kot nekaj, kar spada k življenju.«
V Slovenskem društvu Hospic od
leta 1995 nudimo sočutno spremljanje umirajočim in njihovim svojcem v
okolju, kjer se bolnik nahaja. S timskim
pristopom si prizadevamo zadovoljiti
fizične, čustvene, socialne in duhovne
bolnikove potrebe ter skupaj s svojci
omogočiti umirajočemu, da živi tako,
kot si želi, ga do zadnjega diha spoštovati kot človeka.
Izguba bližnje osebe je velika prelomnica v življenju človeka. V programu žalovanja pomagamo žalujočim in
njihovim najbližjim pri lajšanju procesa
žalovanja in ponovni vključitvi v družbo
in življenje. Skupaj prek individualnega
pogovora, v skupini odkrivamo lastne
vire moči in samopomoči. Ustvarjamo
varen prostor, namenjen medsebojni
podpori in izmenjavi izkušenj. Za otroke in mladostnike, ki so ob izgubi še
posebno občutljivi, nudimo možnosti
pogovora, skupinskega druženja, tabora, vodenih ustvarjalnih delavnic
v vrtcih in šolah. Tako imajo možnost
izraziti svoj odnos do pokojnega tudi z
vrstniki s podobno izkušnjo.
Srce našega društva so prostovoljci – skupaj nudimo veliko večji obseg
podpore uporabnikom. Program prostovoljstvo je namenjen usposabljanju
in podpori prostovoljcem, ki skupaj s
strokovnimi delavci predstavljajo del
multidisciplinarnega tima. Dobrodošli
vsi, ki imate željo sočutno deliti stisko ob
izgubi in vam je izziv zavestno soočanje
z življenjem in smrtjo.
Smrt je sestavni in naravni del človekovega življenja, vsak od nas je vabljen, da zavestno prehodi ta del poti.
Program detabuizacija smrti želi odkrito, pogumno, brez predsodkov, brez zanikanja in brez pretvarjanja spregovoriti
o tem, da bi tako kot rojstvo tudi smrt
postala naravni element živega, in o od-

nosu do umiranja ter žalovanja v naši
družbi. Prirejamo strokovna predavanja,
seminarje, delavnice in umetniške projekte, ki so namenjeni splošni in strokovni javnosti. Udeležencem ponujamo
raziskovanje lastnega odnosa do minljivosti in s tem povezanega izražanja morebitnih stisk in strahov.
Prisluhnili smo izzivom časa in človeški potrebi po bližini in podpori ter
uvedli storitev »SOČUTNI TELEFON«, ki
je namenjen ljudem v stiskah (in ni vezan samo na lokalno področje) in uporabnikom naših programov. Namen sočutnega telefona Slovenskega društva
Hospic je kronično bolnim, umirajočim
in njihovim svojcem ter vsem žalujočim
v času virusne epidemije nuditi sočutno,
psihosocialno podporo. V društvu izvajamo naslednje temeljne programe za
pomoč ljudem v stiski:
• Hospic spremljanje umirajočih
bolnikov in njihovih svojcev na
domu
• Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov
• Prostovoljstvo
• Detabuizacija smrti
Vsi smo na poti med rojstvom in
smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Ko gre za umiranje in žalovanje, potrebujemo nekoga, ki nam prisluhne, ne
daje površnih odgovorov in je prisoten
kot sočuten spremljevalec, podpornik
na življenjski poti, na delu poti ali morda na razpotju našega življenja.

Naša podpora je
v celoti brezplačna.

Če nas želite bolje spoznati,
vas vabimo, da obiščete
našo spletno stran:
www.hospic.si.
Kontaktirate pa nas lahko tudi
na številko (01) 42 05 260 ali prek
e-naslova: oskrba.lj@hospic.si.

Objestnost
nad spomeniki
D. Divjak
V letu 2021 so bila kar tri spominska
obeležja, povezana s pomembnimi dogodki in uspehi partizanskih enot NOV
med drugo svetovno vojno na našem
področju, cilj vandalskega početja.
Spomladi je bila popolnoma uničena druga tabla iz niza informacijskih
tabel, odkritih leta 2000 in obnovljenih pred kratkim. Tabla, ki je stala pri
Štirni, je bila razbita in odstranjena,
kamniti spomenik, posvečen pomembni in uspešni zmagi 1. SNOUB Toneta
Tomšiča nad Italijani 3. oktobra 1942
na tem mestu, pa je bil močno poškodovan. Odbita je bila 60 cm visoka
kamnita piramida na spomeniku, prav
tako je bil odbit in ukraden bronasti
znak Tomšičeve brigade na podstavku.
Pred dnevom spomina na mrtve pa so
bili v Rakitnici na začetku Poti bojev
in pomnjenja slovenskih vojakov, na
začetku Rudeževe ceste, s sivo barvo
prekriti tabla in nosilca.
Omenjena dejanja pokažejo, kakšen
odnos do naše slavne preteklosti in uspehov partizanskih enot v drugi svetovni
vojni ima za zdaj neznani storilec. Pri tem
pa kaže tudi odnos do današnje samostojne države in naše vojske. Ob odkritju teh informacijskih tabel na Rudeževi
cesti, postavljenih na pobudo Slovenske
vojske, je na otvoritvi leta 2000 predstavnik Slovenske vojske in slavnostni
govornik prevzel pokroviteljstvo, zato
vse table nosijo znak Slovenske vojske.
Uničenje in poškodovanje obeležij tako
kažeta tudi odnos do naše vojske, ki si
tega vsekakor ne zasluži.

MED VELIKO IN MALO

»Hospic pomeni resno vzeti
želje umirajočega!«

29

MED VELIKO IN MALO

30

Še eno koronsko leto v
Turističnem društvu Grmada
Turistično društvo Grmada

Darko Hribšek, Sabina Drobnič

Leto 2021 je bilo polno prepovedi in
zapovedi, odlokov in ukrepov, kar je delo
v društvih močno omejilo. Precej rednih
dejavnosti je bilo okrnjenih, a z nekaj
domišljije smo lahko tudi kaj ustvarili.
Začeli smo z izdelavo dveh turističnih
tabel. Prva, ki prikazuje naravne znamenitosti krajevne skupnosti Velike Poljane,
je postavljena na parkirišču izven vasi in
ima označeno ribniško pohodniško pot
– Ognjeno pot. Druga stoji na Grmadi in
prikazuje panoramsko sliko z Grmade.
Pohodnik, ki se postavi ob sliki, jo lahko
primerja z dejanskim pogledom in tako
hitro razbere, katere vrhove vidi v daljavi.
Kulturni praznik v našem društvu
vedno počastimo s proslavo in se tako
poklonimo našemu največjemu pesniku,
Francetu Prešernu. V letu 2021 je proslava
žal odpadla zaradi prepovedi prireditev.
Kljub temu smo na nek način obeležili
ta praznik, saj smo ves dan na Facebook
strani objavljali kulturne utrinke: fotografije s proslav preteklih let in videoposnetke
naše folklorne skupine. Upamo, da bo letos možno prirediti pravo proslavo.

Vsako leto se člani Turističnega
društva Grmada organiziramo in izvedemo čistilno akcijo. Letos smo sodelovali
v občinskem projektu Očistimo Ribnico,
ki je potekal 27. marca. Pred gasilskim
domom se je zbralo 21 občanov. Nekateri
so vsakoletni udeleženci, nekaj pa se jih
vsako leto prijavi na novo. Opaziti je bilo
veliko število otrok. Vsaka skupina se je
odpravila po svoji izbrani poti. Počistili
smo okolico glavne ceste, stare ceste do
Ortneka, poti do pokopališča, makadamskih poti do njiv in travnikov, ceste do
Bukovca in ceste do Grmade.
Eden najstarejših in najodmevnejših
dogodkov Turističnega društva Grmada je
Po nagelj na Grmado. Ne ustavita ga niti
vreme niti koronavirus. Praznik dela v Ribniški dolini tako nobeno leto ne mine brez
prvomajske budnice in nageljna na Grmadi. Že drugo leto zapored smo dogodek

V KS Velike Poljane
smo zavihali rokave
Jože Andolšek, predsednik KS Velike Poljane

KS Velike Poljane

Krajevna skupnost (KS) Velike Poljane se
razprostira po celotnem severnem delu
občine Ribnica. Lahko bi rekli, da predstavlja severna vrata v Ribniško dolino. Obsega približno 12 % površine občine Ribnica
in je razdeljena na 11 naselij, ki skupaj
štejejo slabih 300 prebivalcev.

Obnovljena cesta na
Dolenje Podpoljane.

izvedli na svojevrsten, »brezstičen« način.
Postavili smo mizico z nageljni. Obiskovalci so si lahko na praznični dan, 1. maja,
sami postregli z rdečim nageljnom. Odziv
je bil nad pričakovanji in že dopoldne je
nageljnov zmanjkalo. Hitro smo se odločili nabaviti dodatne, ki so bili prav tako
kmalu razgrabljeni. Upamo, da vam bomo
prihodnje leto spet popestrili praznik in
mogoče, če bodo razmere dopuščale, z
vami tudi poklepetali. Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo vsem obiskovalcem Grmade, ki spoštujete naravo, s sabo odnesete
smeti, spoštujete ukrepe, širite dobro voljo
in se vedno znova vračate.
Za to, da ste obiskovalci lepo sprejeti,
skrbi najemnik doma na Grmadi, Gašper
Krže. Trudi se za pestrost ponudbe, gostoljubnost in prijaznost. Pohodniki se tako
ob sobotah, nedeljah in praznikih na
Grmadi ustavijo, poklepetajo in okrepčajo.

Kljub naši sorazmerni majhnosti glede števila prebivalcev
Svet KS Velike Poljane na občino pošlje precej predlogov za izboljšanje življenja vseh občanov in pogosto postavlja standarde
za delo vseh KS v občini.
Tudi v letošnjem letu smo poprijeli za delo in bili močno
soudeleženi pri izgradnji optičnega omrežja v naši KS, ki ga je
izgradilo podjetje Telekom Slovenije. Pomagali smo pri pripravi
projekta, načrtovanju trase in zbiranju soglasij. Žal so podizvajalci včasih kopali malo po svoje, kar je povzročilo nekaj hude
krvi med lastniki parcel, a na koncu se je vse rešilo. Tako ima
sedaj večina naših krajanov na 100 naslovih možnost priklopa na
optično omrežje. V kratkem bo skoraj polovica tudi uporabljala
novo omrežje, ki odpravlja precej omejitev podeželskega življenja v primerjavi z mestnim.
Poskrbeli smo za izdelavo katastra nekategoriziranih poljskih
poti, za katere skrbi naša KS. Poti smo seveda lepo vzdrževali,
tako kot vsako leto. Naredili smo tudi kataster pokopališča na
Velikih Poljanah in ga predali Komunali Ribnica, ker ga 1. 1. 2022
po občinski uredbi prevzame v upravljanje. Odločili smo se, da
tudi v prihodnje obdržimo svoj pokopališki odbor, ki bo še naprej
skrbel za urejanje okolice pokopališča.
Jeseni smo izvedli meritve ceste v vasi Velike Poljane, saj
si želimo dovolj široke ceste za dva avtomobila oziroma dovolj
prostora tudi za pešce, ki se zdaj marsikje nimajo kam umakniti.
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vrtovih pa najdemo prave bisere krajinske
arhitekture. Želimo si, da navada zaljšanja
okolice domov ne izgine, saj to daje poseben čar in lepoto podeželju ter ugodno
vpliva na naše počutje.
V navadi je, da se po zaključku akcije
srečamo v šolski stavbi na Velikih Poljanah, kjer si ogledamo projekcijo fotografij
in prisluhnemo zanimivemu gostu. Tudi
letos smo želeli povabiti Stello Vlašić in
Petro Lovšin, ki bi predstavili pohodniške
poti po Ribniški dolini. Ker so v pozni jeseni, ko bi predstavitev morala biti, zaostrili
ukrepe, smo dogodek ponovno prestavili
na ugodnejši čas.
V decembru smo se polni zanosa
osredotočili na pripravo tradicionalnega
božičnega pohoda na Grmado. Vse je
bilo že pripravljeno, a dva dni pred dogodkom je vlada zaostrila ukrepe in prepovedala vse nesedeče prireditve. Tako
smo bili primorani pohod ponovno odpovedati. Upamo, da se prihodnji božič
srečamo na Grmadi.
Tudi delovanje Folklorne skupine
Grmada je bilo precej okrnjeno. Ko so
bile dovoljene folklorne dejavnosti, smo
tudi mi začeli z vajami. Ugotovili smo, da
je leto in pol prisilne abstinence od plesa
pustilo posledice in bo potrebnega precej trdega dela, da si povrnemo plesno
kondicijo. V maju smo nastopili na ribniški Kulturni promenadi, druge prireditve

Člani sveta KS Velike Poljane na novih klopeh
pod vaško božično smrekico sredi vasi.

Z večino lastnikov smo se lepo dogovorili in z izravnavo ali zamenjavo rešili marsikatero kritično točko. Žal pa se vedno najde kdo,
ki zaradi lastne ozkoglednosti in sebičnih interesov želi zavirati
naše delo za skupno dobro.
Že lansko leto smo na občino podali predlog za rekonstrukcijo ceste v Dolenje Podpoljane, in sicer v skupni dolžini 1,1 km.
Zahvaliti se moramo županu Samu Pogorelcu, ki je podprl naš
predlog, tako da smo dobili prepotrebno novo cesto. KS Velike
Poljane je pomagala Občini Ribnica pri pridobivanju raznih soglasij in prispevala tudi marsikatero pobudo za čim bolj optimalno izgradnjo ceste. V času gradnje so se prebivalci Dolenjih Podpoljan odločili, da se pred asfaltiranjem zamenja še vodovod po

so bile odpovedane. V novem letu želimo
ponovno redno plesati, zato z veseljem
sprejmemo nove člane. Vabimo vas, da
se prijavite na tdgrmada@gmail.com,
kjer dobite dodatne informacije. Vabljeni
plesalci in glasbeniki.
Vsem, ki kakorkoli pomagate in sodelujte pri naših projektih, se iz srca
zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Občini Ribnica, ki naše projekte sofinancira
prek razpisov za kulturo in turizem. Vsem
članom našega društva, našim podpornikom in tudi vsem ostalim občanom
občine Ribnica želimo uspešen skok v
novo leto. Upamo, da bo bolj naklonjeno
delovanju društev.

vasi in da se priklopijo na javni vodovod, ki ga upravlja podjetje
Hydrovod. Seveda je to gradnjo malce zavleklo, zaključek ceste
je pred drugo plastjo asfalta prehitel sneg in cesta bo v celoti
zaključena šele spomladi 2022.
Ob koncu leta smo v KS Velike Poljane sklenili, da kupimo
dve parkovni klopi, ki sta postavljeni na sredi vasi, in ju namenili
predvsem šolskim otrokom, ki čakajo na kombi, pa tudi ostalim
krajanom in turistom, ki pogosto obiščejo naše lepe kraje.
V svetu KS Velike Poljane smo leto zaključili s skupno večerjo,
kjer smo ob druženju premlevali načrte za naprej, kamor spadajo
izgradnja športnega igrišča, izgradnja novega vodohrana in razširitev vodovoda na preostale vasi, izgradnja levega zavijalca na
regionalki v Ortneku ter preplastitev ceste na Velikih Poljanah in
Gorenjih Podpoljanah.
Upamo, da se bo ves naš trud odrazil z izboljšanjem življenja
naših krajanov in s povečanjem števila prebivalcev, predvsem si
želimo, da mladi ostajajo v domačem kraju in tako krepijo našo
skupnost. V zadnjih letih se to že dogaja in verjamemo, da bo
tako ostalo tudi v prihodnje.
Naj se na koncu zahvalim za odlično sodelovanje Občini Ribnica in podjetju Telekom Slovenije, za pomoč in delo se zahvaljujem tudi vsem društvom v naši KS in seveda vsem članom
Sveta KS Velike Poljane, vsem krajanom pa želim srečno, zdravo
in nadvse uspešno leto 2022.
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Poleti so se razmere malce sprostile in
dovoljene so bile prireditve. Tako smo ponovno organizirali Noč pod zvezdami na
Grmadi, svojevrstno, edinstveno prireditev v Ribniški dolini. Mladi astronom Peter
Andolšek je predstavil razvoj astronomije
kot vede od Egipčanov do današnjih dni.
Predavanje je bilo oblikovano tako, da sta
ga lahko razumela tako začetnik kot tudi
izkušeni astronom. Sledila je predstavitev
osnovnih astronomskih pojmov. Pokazal
je, kaj se da videti na večernem nebu, in
po predavanju se je vila dolga vrsta obiskovalcev, ki so potrpežljivo počakali, da
pogledajo skozi teleskop. Na prireditev je
prišlo veliko otrok, pa tudi bolj strokovno
podkovanih ljubiteljev vesolja, ki se z opazovanjem neba tudi sami ukvarjajo. Odzivi
obiskovalcev so bili izjemno pozitivni. Nekateri so prišli tudi iz 100 km oddaljenih
krajev, kar potrjuje, da tovrstnih prireditev
v našem prostoru primanjkuje in da je
astronomija lahko tudi zabavna.
Poletna akcija Moja vas – lepa, urejena in prijazna se osredotoča na cvetočo
ureditev okolice naših domov. Lepe poletne popoldneve 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 ponašajo s pravimi umetnijami, na nekaterih
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Društvo podeželskih žena Ribnica
Božični kruh kot protokolarno darilo
Marinka Vesel, nosilka izročila priprave poprtnika
»Darilo ni veliko, je pa dano od srca. Vanj je bilo vloženih veliko delovnih ur, pomešanih z ljubeznijo do kulturne dediščine naših babic
in mamic.« S temi besedami sem izročila ročno izdelan božični kruh
– poprtnik, ki je bil kot protokolarno darilo namenjen županu Občine
Ribnica Samu Pogorelcu, kulturnemu ministru Vasku Simonitiju, ki je
bil na delovnem obisku v Rokodelskem centru Ribnica, in Metki Starič
iz Zavoda Parnas. Nekaj različno izdelanih poprtnikov pa krasi tudi
našo razstavo, ki je postavljena v izložbah nekdanje cvetličarne Požar.

Priprava poprtnikov je od leta 2013
zavarovana kot nesnovna dediščina
Slovenije in med štirinajstimi skupinami
nosilcev izročila z različnih koncev Slovenije je vpisana tudi Skupina gospodinj
iz Ribniške doline, ki jo zastopam.
Nosilci dediščine priprave poprtnika
iz vse Slovenije smo bili s strani Zavoda
Parnas povabljeni k sodelovanju v projektu »Božič z okusom«, ki ga je razpisalo
Ministrstvo za kulturo. Kot nosilci dediščine smo se projektu pridružili vsak na
svoj način – iz Ribniške doline z razvojem protokolarnega darila, povezanega s
pripravo poprtnikov. Protokolarno darilo
»Poprtnik iz Ribniške doline« sem zasnovala iz slanega testa in v več različicah
tudi izdelala.

Namen izdelave Poprtnika iz Ribniške doline, kot smo mu dali naziv, je bil
oblikovati trajnejši izdelek, ki predstavlja
nesnovno kulturno dediščino občine
Ribnica, in omogočiti njegovo umestitev
med protokolarna darila Občine Ribnica.
Izdelek ima estetsko, dekorativno,
simbolno in sporočilno vrednost. Sodi na
(občinsko) mizo v božično-novoletnem
času in lahko predstavlja tudi protokolarno darilo Občine Ribnica slovenskim
in ostalim gostom. Izdelek sporoča, da
je v ribniških domovih še vedno prisotna
peka božičnega kruha, tako imenovanega poprtnika oziroma župneka, in da številne nosilke izročila to dediščino aktivno
ohranjamo ter z delavnicami in razstavami svoje znanje prenašamo na mlade.
Poprtnik je izdelan iz slanega testa
in dobro posušen. Po dogovoru oziroma
predhodnem naročilu ga v enaki embalaži lahko nadomesti svež poprtnik iz
kvašenega testa, s filigranskimi okraski,
ki so posebej značilni prav za Ribnico
z okolico. Poprtnik je položen na ročno

izdelan prtiček v raznih tradicionalnih
tehnikah ribniškega okolja, oboje pa je
postavljeno na lesen krožnik, ki je tudi
suhorobarski izdelek – nesnovna dediščina – ribniško suhorobarstvo.
Vse skupaj je postavljeno na lesene
oblance in zapakirano v kartonasto darilno embalažo s prozornim okencem, ki
smo jo opremili z obešanko s kratkimi
sporočili v slovenski in angleški različici
ter z znakom registra za nesnovno kulturno dediščino.

Dišeči

P OPRTNIK
Nazadnje bomo vedno rekli,
kli!
najlepši poprtnik so mati spe
Še kot majhna deklica
sem k babici zahajala,
me dosti je vrlin učila,
da čim več bi jih osvojila;
a najraje pekli sva,
razne dobrote iz testa …
K'dar pekli sva božični kruh,
se vid'lo je, da ni od muh,
saj kruhek bil tako je lep,
da ga občutil bi še slep.
Najprej testo je zamesila,
vanj vso ljubezen je izlila,
da hlebček rahel oblikuje,
ga za Jezuščka daruje.
Na hlebčku b'le so ptičice
– za vsako rojeno detece;
lepo spletene kitice
– za povezanost družinice.
Na sredi Jezušček je spal,
družini blagor je dajal.
Ko mesila je testo,
govorila je tako:
»Tudi jaz sem mlada bila,
se od babice učila, da lahko
zdaj tebi jaz lepšam
ta božični čas.
Spekli zdaj sva poprtnik,
lep dišeči poprtnik!
Ga skupaj jedli bomo vsi,
še prej pa očenaš zmolili,
«
za zdravje, srečo vseh prosili.
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Leto 2021 v
KS Sv. Gregor
Peter Adamič, predsednik KS Sv. Gregor
Stanko Oblak

Prižig lučk predstavlja uvod v
čas božičnega veselja in pričakovanje prihoda novega leta.
Žal tudi v letos kaže, da bodo
naša druženja morala biti skromna, medsebojnih pogovorov o
veselju pričakovanja praznikov
pa bo manj.
Naj nam božični čas
odpre naša srca,
da bomo v sebi začutili iskreno
ljubezen do sebe in drugih,
saj bomo le tako zmožni sprejemati
nove izzive in dejanja, ki nas čakajo
v novem letu 2022.
Bodimo pogumni in vzdržni.
Bodimo ustvarjalni in napredni.
Bodimo srečni in veseli.
Bodimo zdravi in imejmo
se radi.
Marinka Vesel,
predsednica Društva
podeželskih žena Ribnica

Povabilo k članstvu
in vodenju Društva
podeželskih žena
Ribnica
Stopamo v novo leto, v leto novih
preizkušanj, v leto volitev. Tudi za Društvo podeželskih žena Ribnica je leto
2022 volilno leto.
Funkcijo predsednice sem prevzela
v letu 2002, zato menim, da je čas, da
po 20 letih moje mesto prevzame »nova
moč«, ki bo z delovanjem društva morda
nadaljevala na nekoliko drugačen način.
Spremembe so vedno dobrodošle za posameznike in skupnost.
K sodelovanju in novemu članstvu
vabim vse, še posebej pa so zaželene
mlajše gospodinje, da naše društvo pomladijo tudi s svojim podmladkom, saj
se v naši sredini lahko veliko naučijo in
doživijo lepe izkušnje.
Z novimi kandidatkami bomo lažje izbrale novo predsednico našega
društva.

Z mislijo, da moramo s tem živeti,
nam je lažje. Vsakodnevno tarnanje
nam požira energijo, ki jo potrebujemo
za premagovanje naporov. Zmoremo,
če le to s trdno voljo hočemo.
Tudi življenje v naši krajevni skupnosti (KS) je nekoliko drugačno, kot je
življenje v mestu in v krajih s celovito
urejeno infrastrukturo.
Člani KS se zavedamo, da smo od
krajanov z volitvami dobili zaupanje za
reševanje lokalne problematike. A včasih so želje in pričakovanja posameznikov večja ali drugačna, kot je naša
moč, čeprav se trudimo, da bi realizirali
kar največ skupnih interesov in pobud.
Na sestankih z županom Občine
Ribnica Samom Pogorelcem obravnavava točke, za katere člani presodimo,
da so prioritetne. Skozi celo leto iščeva rešitve za sanacijo poškodovanih
cestišč na najbolj prometnih cestah iz
smeri Ortnek–Sv. Gregor in Sodražica–
Velike Lašče. Razmere na cestiščih v
ostalih krajih, kjer je pretok vozil nekoliko manjši, pa so že dolgo katastrofalne.
Občini Ribnica smo hvaležni za
delno sanacijo cest v minulem obdobju. Tudi za leto 2022 sta načrtovana
sanacija cestišča v vasi Hudi Konec
in asfaltiranje ceste Zlati Rep–Škrlovica. Upam, da bo v prihodnjih letih
ugoden razpis izgradnje vodovoda in
da bo s tem možnost vsaj delne sanacije cestišč na ostalih delih naše KS.
Prav tako se zavzemamo za izgradnjo
odstavnega pasu v Ortneku proti Sv.
Gregorju v smeri Ribnica–Ljubljana.
Še vedno nam je nelogična izgradnja
ceste iz smeri blagovnih rezerv Ortnek
ob železniški progi do priključka ceste
Ortnek–Sv. Gregor. Izgradnja je bila izvedena zaradi varnosti prečkanja železniških tirov tovornega prometa. Zaradi

ostrih zavojev pa ugotavljamo, da je ta
za navedeni promet popolnoma neprimerna. Predlogi sanacije in ureditve
so že podani na republiško direkcijo za
ceste in trdno upamo, da ne bodo naleteli na gluha ušesa.
Vztrajamo pri pobudah za večjo
urejenost pokopališča, izgled podružnične šole z dvorano, ki nosi častni
naziv po dr. Janezu Evangelistu Kreku,
in drugih objektov našega kraja.
V okvirih razpoložljivih finančnih
sredstev nam je uspelo realizirati del
načrtovanih aktivnosti.
Obeta pa se še veliko dela, potrpljenja in potrebnih dogovorov za izvedbo
vzdrževanja obstoječe infrastrukture.
Končno imamo tudi dobre novice o
projektu izvedbe »optike«, ki naj bi jo
na podlagi razpisa na področju celotne
KS izvedlo podjetje Tritel do konca leta
2023. Prav tako imamo že zagotovila za
dodatno postavitev javne razsvetljave
in namestitve varnostnih ogledal.
Za konec pa še pohvala članom TŠD
za organizacijo miklavževanja, pa gasilcem za požrtvovalne aktivnosti in vsem
krajanom, ki s svojim delom pripomorete k boljšemu življenju vseh nas.
Za dobro sodelovanje hvala tudi županu Občine Ribnica Samu Pogorelcu
in vsem zaposlenim na upravi Občine
Ribnica, ki ste vključeni v delo naše KS.
V novem letu vam vsem želim obilo
zdravja, malo več veselja in naj se vam
končno uresničijo tudi skrite želje.
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Člani Lions kluba Ribnica smo
izvedli akcije prednovoletnih
obdarovanj
Tatjana Devjak, predsednica LK Ribnica, in Mirjam Trdan, vodja akcije

Lions klub

Skrb za tiste, ki potrebujejo pomoč, pozornost in človečnost, je tudi
eden od ciljev delovanja Lions kluba Ribnica. Tako smo tudi letos v
mesecu decembru izvedli dobrodelno akcijo obdarovanja oskrbovancev z raznovrstnimi poticami v domovih za ostarele v Ribnici, Loškem
Potoku, na Vidmu, v Zavodu Prizma v Ponikvah in v Sodražici.

Eni smo pekli sami, drugim so na pomoč priskočili prijatelji, tretji so prispevali
sredstva za nakup potic. Pri peki nam je
pomagala in tudi donirala deset potic
Pekarna Ajdič iz Sodražice. Nastajale so
raznovrstne potice: orehove, rozinove,
pehtranove, rožičeve itd., okrogle in podolgovate, sladke in malo manj sladke,
predvidevam pa, da vse zelo dobre in
okusne. Nekatere članice in člani, ki so
sodelovali v akciji, imajo na peko potic raznovrstne spomine: eni so že pravi mojstri,
mojstrice, drugi se še učijo. Naša članica
Brigita se takole spominja svoje prve peke
potice: »Ker že teče diskusija o poticah ...
Izkušnja s pripravo prve potice v moji
»pekovski karieri« je zelo prijetna, poučna
in zabavna. Ker me je bilo strah, sem v pripravo vključila kar mojo ljubo sosedo. Ko
imaš zbrane vse dobre sestavine se začne priprava na dolg in počasen proces.
Čez celoten proces sva šli počasi, umirjeno in premišljeno in mimogrede me je
naučila drobnih skrivnosti, ki se jih šele z
leti naučiš, za kar sem ji izredno hvaležna.
Končni izdelek je odlično uspel, od veselja sva nazdravili s penino in se še dolgo
v večer pogovarjali o tradiciji slovenske
potice. To je bila prav posebna potica in
vesela sem, da je družbo dobila v domu
starejših občanov. Dame in gospodje, vsi,
ki še dvomite o svojih sposobnostih, bodite pogumni.«
V sredo, 15. 12. 2021, smo se člani kluba
z velikolaškega konca odpravili najprej v
Zavod Prizma v Ponikve, kjer nas je toplo
sprejela direktorica Špela Selan, od tod

pa v Zavod sv. Terezije na Videm. Obloženi smo bili s poticami in mandarinami, ki
jih je doniral Mercator Ribnica, ter z voščilnicami, ki smo jih kupili v VDC Ribnica. Zunaj sta bila mraz in zima, v srcu pa
nam je bilo vsem prisotnim lepo in toplo.
Pomagati in nekomu polepšati dan, mu
vliti zaupanje v sočloveka in dati občutek,
da ni sam … to je res poseben občutek.
Na Vidmu pa smo se zadržali ob klepetu
z gospo Ivanko Gnidovec, ki je nastopila
v oddaji dr. Jožeta Možine Pričevalci, in s
patrom Jože Roblekom, ki nam je vsem
podaril svojo knjigo – duhovni dnevnik
s posvetilom. Knjiga nosi naslov Nepričakovano notranje potovanje. Prisrčno
druženje, ki ga je z »domačimi arcnijami«
začinil Joško Murn, gostinec v zavodu, je
ob prijetnem kramljanju in obujanju spominov gospe Ivanke in patra Jožeta prehitro minilo. Poslovili smo se z obljubo, da
se prihodnje leto spet oglasimo.
Zavod sv. Terezije Videm
V četrtek dopoldne, 16. 12. 2021, smo
člani z ribniškega konca izročili potice,
mandarine in voščilnice vodilnemu osebju
iz DSO Ribnica in nekaj časa porabili za
prijeten klepet ob kavi na terasi pred domom. Izmenjali smo naše skupne poglede
na starostno obdobje, ki ga mnogi preživijo
v domovih, in prisluhnili gospem Damjani
Deržak, Sergeji Mastnak in Suzani Štupica,
ki so nam predstavile aktivnosti, ki jih nudi
dom za lažje prestajanje tegob starostnega obdobja. Ker smo pozornost namenjali
starostnikom, smo nadaljevali z obiskom

Vsako leto znova
se vrača k nam božični čas,
da nas preplavi s spomini,
da zbudi najlepše v nas.
Po nebu zaplešejo snežinke,
prižge se iskrica v očeh,
da bi vsem bilo toplo v
prihajajočih dneh.
Naj vas objame veselo
pričakovanje in vas srečno
ponese v leto 2022!
naše drage častne članice Tanje Debeljak,
upokojene učiteljice slovenščine, ki nas je
kljub častitljivi starosti presenetila s svojo
hudomušnostjo in pozitivno energijo. Namenila pa je vsem članom zelo čustven
nagovor, ki smo ga posneli za trajen spomin na naše srečanje in si obljubili, da se
kmalu spet vidimo.
DSO Ribnica
Nadaljevali smo z obiskom in obdaritvijo enote Prizma v Sodražici, kjer
smo bili s strani osebja na čelu z gospo
Alenko Kokalj in s strani varovancev res
toplo sprejeti. Prav ganila nas je njihova
pozornost v obliki daril, kot so posodice s
pecivom, snežak s pletenim šalom, dva jelenčka, lesena smrečica, pladenj, svečke
itd. Tako bogate obdaritve z izdelki, ki so
rezultat lastnega dela varovancev in mentorjev ter terapevtov, se nismo nadejali.
Poslovili smo se z namero, da se spomladi
ob otvoritvi vrtnega paviljona, ki ga bomo
postavili s pomočjo našega člana Jurija
Rudeža, družbe Dotes iz Dolenje vasi ter
Občine Sodražica, ponovno srečamo.
DSO Loški Potok
Tudi na DSO Loški Potok nismo pozabili. Tja smo se namenili v ponedeljek, 6.
12. 2021, in bili tako nadaljevanje Miklavževe obdaritve, kot sta nam povedala varovanca na hodniku.
Akcija obdaritve na vseh predstavljenih lokacijah nas je navdala s hvaležnostjo, da lahko pomagamo, skupaj smo
preživeli čas, prežet s srčnostjo, veseljem,
kar nam bo dobra popotnica za izvajanje
tovrstnih akcij tudi v prihodnje.
Ob zaključku leta smo vplačali v šolske sklade skupaj 2.000 EUR, od tega smo
donirali Osnovni šoli Ribnica 1000 EUR,
Sodražici, Loškemu potoku in Velikim
Laščam pa po 500 EUR.

Mirjam Trdan, predsednica društva
Hodim in kolesarim Ribnica
V zimskem času je primerno
osvajati nižje vrhove, ki ležijo
tudi v sosednjih občinah. Med
takšne vsekakor spada Slivnica
z nadmorsko višino 1114 m, ki jo
dosežemo tako iz Grahovega,
Martinjaka ali Cerknice.

sprva zložno vzpenja, potem pa preide
v strnjen gozd, kjer se začne vse strmeje vzpenjati. Proti koncu gozdne poti se
nam z leve strani priključi pot iz smeri
Martinjak. Steza nas kmalu pripelje na
obsežna in zelo razgledna travnata pobočja. Strmo pod seboj zagledamo vasi,
kot je Martinjak, Cerkniško jezero in vasi
ob njem, Javornike ter ob jasnem vre-

Najbližje nam je izhodišče iz vasi
Grahovo, saj nas iz Ribnice loči le dobre
pol ure vožnje. Z lokalne ceste zavijemo v
smeri sredine vasi, potem se držimo leve
in po makadamski poti med travniki pripeljemo do obronka gozda, kjer na primernem mestu parkiramo. S parkirišča
se vzpnemo po kolovozu, ki že po nekaj
korakih preči gozdno cesto. Ko stopimo
na cesto, opazimo prve markacije, ki
nas usmerijo na pešpot – kolovoz, ki se

Dragi bralke in bralci, želimo vam izpolnjeno leto 2022,
veliko notranjega miru in zdravja, če pa se boste potepali
naokrog, pa lahek in varen korak. Ne pozabite, da z gibanjem
prispevate k svojemu dobremu fizično-psihičnemu počutju,
raziskujete naravo in ob hoji z družino, prijatelji krepite
dobre odnose med ljudmi. Srečno 2022!
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Pohodništvo v
zimskem
času – Slivnica
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menu tudi Snežnik. Razgledamo se tudi
tako, da se usedemo na klopco in med
počitkom vsrkavamo lepoto pod seboj.
Če se usmerimo naravnost naprej, se
po treh minutah znajdemo pred domom.
Če pa nadaljujemo desno navzgor čez
široka travnata pobočja, pa v 5 minutah
dosežemo vrh z oddajnikom. Pod vrhom
v lepem vremenu uzremo celotno verigo
Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih Alp, tako da se ne moremo načuditi
temu širokemu prekrasnemu pogledu na
naš alpski svet. Vzpon na Slivnico traja
približno eno uro, če se na pot podamo iz
Cerknice, je vzpon daljši in traja 1 uro 45
minut, pot je tukaj zložnejša, najstrmejša
pa je iz vasi Martinjak, kjer vrh dosežemo
že v 1 uri in 15 minut.
Ko zapustimo vrh, se po nekaj minutah znajdemo pred Domom na Slivnici,
pred katerim nas pozdravi velika lesena
skulptura čarovnice, kot zaščitni znak
tega področja. Pred domom se lahko odpočijemo na razgledni terasi, v zimskem
času pa se zatečemo v notranjost lepo
preurejenega ambienta in se okrepčamo
z okusno jedačo in pijačo.
Če nam še ostajata veselje do pohodništva in fizična moč, se lahko po sestopu iz vasi Grahovo odpeljemo do vasi
Gorenje Jezero, kjer se ob opazovalnici
Malenšče nahaja vstopna točka za označeno Pot izvirov, ki predstavlja 4-kilometrsko krožno pot in nas popelje do izvirov
vode, ki polnijo presihajoče Cerkniško
jezero. Pohod traja približno 1 uro in pol,
sama pot pa je v primeru višjega vodostaja Cerkniškega jezera neprehodna.
Ob poti so postavljene informativne
table, kjer se poučimo o rastlinskem in
živalskem svetu na tem področju, spoznamo pa tudi reko Obrh, ki ob izteku
Notranjskega parka postane Rak, Pivka,
Unica, v Močilniku pri Vrhniki pa privre
na plano kot Ljubljanica.
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Uspehi
in voščilo
Glasbene
šole
Ribnica
Martin Lavrič
arhiv GŠ Ribnica

Pianist in komik Victor Borge
je nekoč, tik pred začetkom
koncerta, zaslišal kašljanje
iz občinstva. Obrnil se je
v dvorano in zaskrbljeno
komentiral, da upa, da ne gre za
kaj resnega. Le kaj bi si o tem
mislil danes?

Kristina Jeke, Vanjo Tomc,
Lucija Zabukovec, Neža
Mihelič, Aida Tabaković

Haydn bi kašljanje nemara skril v katero od svojih simfonij, Beethoven pa bi
ga morebiti uporabil za prvih nekaj taktov svoje pete simfonije. Kreh-kreh-kreh-kreh! Ni na nas, da izbiramo čas, v katerem živimo, lahko pa ga sooblikujemo.
Vsak posebej in vsi skupaj. Harmonija
različnih glasov, kjer nas niti posamezne
disonance ne smejo vreči s tira. Navsezadnje je Mark Twain za Wagnerjevo
glasbo povedal, da je boljša, kot se sliši. Tudi ta naš čas ni tako hud, da ne bi
zmogli smeha in topline.
Glasbene šole na splošno, še posebej
pa naša, se niso pustile dotolči ne bolezni,
ne ukrepom, ne disonancam. Igramo, plešemo, pojemo, godemo, pihamo, brenkamo in tolčemo še naprej ter ravno ta volja
do učenja in ustvarjanja nas vleče prek
vseh disonanc in nam obarva življenje.
Prilagodili smo pouk, nastope, tekmovanja, upoštevali vse, kar se upoštevati da,

Aljoša Oražem,
Tjaša Perigoj

Luka Logar, Urh Malavašič,
Aleksander Oražem
Luka Cukrov

V pričakovanju novega,
zdravega leta
Izvršilni odbor KUD Ribniški pihalni orkester

Leto 2021 se izteka in Ribniški pihalni
orkester ga je zaključil na vsakoletni
prireditvi 26. decembra, to je na
božično-novoletnem koncertu.

skrbeli za varnost in vseeno ohranili mladostni zagon. Nikogar nismo pozabili, nikogar pustili za sabo. Morda manj nastopamo v živo, kljub temu pa smo še vedno
prisotni povsod, kjer smo bili.
V tem času smo se kljub vsem oviram
udeležili različnih tekmovanj in dosegli
odlične rezultate. Nekatera tekmovanja
so potekala online, druga so bila izvedena v živo. Aljoša Oražem je na IMKA
internet music competition (summer
edition) dosegel zlato priznanje na saksofonu, kategorija II. Mentorica je bila
prof. Joanna Blejwas. Z mentorico prof.
Tjašo Perigoj se je nato udeležil istega
tekmovanja (autumn edition) in dosegel
še eno zlato priznanje. Korepetitor obeh
je bil prof. Aleksander Oražem. V isti zasedbi je uspel še s srebrnim priznanjem,
saksofon, kategorija I B, in sicer na mednarodnem tekmovanju Varaždin Woodwind&Brass. Lahko rečemo, da je bilo

Renato Kastigar

Glede na vsesplošno zdravstveno situacijo je bilo za nas letošnje leto
podobno kot lansko. Tako so bili vaje
in nastopi v določenih obdobjih dobesedno ukradeni oziroma brisani. Pri
izvajanju smo se držali vseh priporočil
zdravstvene stroke, sicer pa so bile vaje
izvajane v tako imenovanih mehurčkih,
po sekcijah, z udeležbo manjšega števila
godbenikov na vaji. Zares težka situacija
za nas vse, še posebej pa za našega di-

Matic Levstek
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Valerija Gradišar

helič – kategorija IV pod vodstvom prof.
Andreja Štreklja ter Valerija Gradišar –
kategorija IV pod vodstvom prof. Domna Graceja, so se udeležili World Open
Online Music Competition in vsi dosegli srebrna priznanja. Vse štiri učence in
učenke je korepetiral prof. Aleksander
Oražem. Vsem tekmovalcem, mentorjem
in korepetitorjem iskreno čestitamo in se
veselimo njihovih naslednjih uspehov!
Posebna zahvala velja Občini Velike
Lašče, saj je z zajetno finančno investicijo »oblekla« stavbo dislociranega oddelka Glasbene šole Ribnica v Velikih Laščah z novo fasado in tako dodala še en
kamenček k zelo dobrim pogojem dela
za učence in profesorje v Velikih Laščah.
Pred nami je novo leto z vsemi svojimi skrivnostmi, preizkušnjami in lepotami.
Sneg je tu. Ne dajmo si vzeti njegove čarobnosti. Vsak nasmeh je vreden več, vsak
objem toplejši, vsaka kepa in snežak za-

Nace Kristič Benedik

rigenta Jerneja. Pa vendarle smo z dobro
voljo tudi letos nekaj prispevali k utripu
kulturnega življenja. Pravzaprav smo ne
glede na vse zdravstvene težave opravili kar nekaj nastopov, a posebej nam je
žal za naš samostojni Miklavžev koncert
v mesecu decembru. Omenjeni je vedno vrhunec našega delovanja, vendar
je bil tudi tokrat, že drugič zaporedoma,
žrtev poslabšane zdravstvene situacije in
ukrepov v zvezi s covidom-19. Leto 2021
si bomo zapomnili po izbrisu nastopov
na pustnem sprevodu, budnici in prireditvi Ribniški semenj. Smo pa v delovnem
koledarju zabeležili nastop ob prihodu
slovenske olimpijske bakle v Ribnico,
nastop na otvoritvi Športnega parka Ribnica, promenadni nastop v okviru akcije
Sožitje generacij pred Domom starejših
občanov Ribnica, nastop pri Mercatorju,
nastop v Ribniškem gradu ob dnevu državnosti, promenadni nastop na Bregu,
nastop na proslavi našega občinskega
praznika in nastop na gostovanju v Sodražici ob obletnici pevske skupine Koral.
Dobesedno smo v mesecu juniju covi-

Vid Starič

bavnejša. Bodimo boljši, kot smo bili lani.
Brez razloga, samo zato, ker smo lahko.
To je tudi sporočilo naše glasbene šole v
tem zimskem času. Naš čas si ustvarjamo
sami in glasbena šola nam pri tem z glasbo, kulturo in smehom pomaga osmisliti
življenje v presežku zgolj materialnega. Za
vse vas smo še vedno vidni in dosegljivi, pa čeprav pogosto samo na spletu. Pa
vendar, ob skodelici vročega kakava, ko
zunaj padajo beli snežni kosmi, mraz stiska vogale hiš in blokov, znotraj pa je toplo in lučke odsevajo v božičnih okraskih,
si raje kot kaj drugega zavrtite glasbeni
posnetek naših učencev.
Spremljate nas lahko
na naši FB-strani in na
https://gs-ribnica.si/.

Želimo vam vse dobro
v novem letu!

Neža Gradišar

du-19 ukradli termin in uspešno izvedli
še samostojni Poletni koncert v Gradu.
V letošnjem letu je odpadlo kar nekaj gostovanj in srečanj pihalnih orkestrov, zato smo v društvu pridno zbirali
finančna sredstva in poleg prepotrebnih
glasbenih pripomočkov in drobnega inventarja nabavili še novo trobento in tri
klarinete, saj so bili zaradi svoje starosti
potrebni zamenjave.
Ob tej priložnosti se za posluh in
pomoč pri realizaciji programa in
delovanju orkestra posebej zahvaljujemo Občini Ribnica z županom Samom Pogorelcem na čelu.
Zahvala velja še podjetjem: Komunalne gradnje d.o.o., DETA&CO d.o.o., Elektroinštalacije Gru-Gre, Gregor Gruden,
s. p.; BS Gradbenik, d. o. o.; Tanko, d. o.
o.; Blesk d. o. o.; Kleparstvo Franci Andoljšek, s. p.; Avant-Geo, d. o. o.; Elbo˛& KO,
d. o. o.; Komunala Ribnica, d. o. o.; Blesk2,
d. o. o.; Gregorič Elektromehanika, d. o.
o.; Optik Janez Poznič, s. p.; Kamnoseštvo
Erjavec, d. o. o.; MAG gradbene storitve,
d. o. o., Matevž Henigman, s. p.; Pumej,

Zala Mihelič

gradbeništvo, storitve in trgovina, d. o. o.,
Ribnica; Ermin Suljanović, s. p.; Gostilna
in picerija Ribn'čan, Branko Kotur, s. p.;
Slaščičarna in okrepčevalnica Pr Isanu,
Iseni Mustafa, s. p.
Ker smo v orkestru ne glede na vse
vedno optimisti, smo prepričani, da bo
prihodnje leto dobro, boljše, in če bo le
mogoče, najboljše. Z veseljem vam bomo
lepšali dneve z glasbo, ki sama kot takšna
ne pozna meja, bolezni in nepotrebnega
sovraštva, ampak osrečuje dušo, širi sproščenost, prijateljstvo in ljubezen.

Vsem občankam in občanom,
še posebej pa našim prijateljem
glasbe, želimo v prihajajočem
letu 2022 predvsem
medsebojnega razumevanja v
spoštovanju skupnega zdravja,
sreče in miru.
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tekmovanje v Varaždinu za nas zelo uspešno. Na pozavni, kategorija I A, je zlato
dosegel Urh Malavašič. Njegov mentor
je prof. Luka Logar, korepetitor pa je bil
prof. Aleksander Oražem. Na saksofonu
sta s prej navedenima mentorico in korepetitorjem na tem tekmovanju postala
srebrna še Nace Kristić Benedik in Renato Kastigar, oba kategorija I A. Srebra
sta se veselili tudi klarinetistki Aida Tabaković, kategorija A, in Neža Gradišar,
kategorija C, bronasto priznanje pa sta
osvojili Neža Mihelič in Lucija Zabukovec, obe kategorija A. Njihov mentor je
prof. Vanjo Tomc, korepetitorka pa je bila
prof. Kristina Jeke. Matic Levstek je na
mednarodnem tekmovanju klasične kitare Veleposlaništva Kraljevine Španije
v Sloveniji dosegel srebrno priznanje v
kategoriji I. Njegov mentor je prof. Viktor
Papež. Trobentači, Vid Starič – kategorija
I, Luka Cukrov – kategorija II in Zala Mi-
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Veseli

Vzemimo
si čas za
prijetne reči

december
pri Želvicah

Katja Rus, Vanja Novak

Anja Cebin, dipl. vzg.
Miša Knafelj, pom. vzg.
V igralnico skupine Želvice se
je prikradel decembrski škrat
Fonzi in otrokom pripravil lov
na čarobne bombone, v katere
je skril najrazličnejše naloge.
Vsak dan odprejo enega in
se ob petju in igranju na male
instrumente, ustvarjanju
voščilnic z brivsko peno,
sejanju božičnega žita,
premagovanju ovir na
poligonu, raznih socialnih
igrah in snežnih vragolijah
zelo zabavajo.

Sajenje
božičnega žita

Igralnico so skupaj
spremenili v pravo
čarobno sobico, kjer je
vsak prispeval svoj delček.

Telovadba z baloni.

Ves čas hitimo, se brezglavo podimo
(pač za nečim) in dirjamo skozi življenje
… Ni časa za nujne stvari, kaj šele za (nepotrebne!) prijetnosti … Ampak včasih se
preprosto moramo ustaviti, umiriti in zadihati. In novo leto je gotovo trenutek, ki marsikoga prisili k (vsaj kratkemu) počitku.
Učenci Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, ki sodelujejo v Šolski skupnosti
razredne stopnje in Projektu SOŽITJE, so
seveda komaj čakali svoj počitek v tokrat ne
ravno dolgih počitnicah, vendar so se odločili, da pred tem še polepšajo praznične dni
obilici ljudi. Tako so izdelali cel kup prazničnih snežakov!
In kam so odšli ti čudoviti snežaki?
Po dolgoletni tradiciji smo najprej poskrbeli, da je darilo in lepe želje dobil prav vsak
stanovalec Doma starejših občanov Ribnica. Govori se, da sedaj snežaki krasijo sobe
stanovalcev doma, jih bodrijo in jim lepšajo
zimske dni.
Z domovanja najstarejših smo se odpravili
v stavbo z najmlajšimi – v Vrtec Ribnica. Tam
smo obdarili vzgojiteljice in njihove pomočnice, malčke pa presenetili z zabavnim voščilom.
Preden smo se vrnili v šolo, smo se ustavili še v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica in z veselimi snežaki presenetili
vse zaposlene, ki smo jih v sredo, 22. 12. 2021,
tam našli. Veseli in presenečeni so nam mahali, ko smo zapuščali njihov drugi dom.
Prav na koncu pa smo seveda voščili še
vsem zaposlenim na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica in obeh podružnicah.
Vsak izmed njih je bil vesel svojega snežaka,
lepih želja in obljubljenega počitka, kar nas je
prav vse čakalo ob koncu decembra.
Kar dobro nam je šlo letos s temi snežaki,
kajne?! Ampak … da nismo še koga pozabili?
Morda bi si kdo še posebej zaslužil naše najlepše želje? Seveda, učitelji in ostali delavci
naše šole, ki uživajo v zasluženi upokojitvi!
Tudi njim želimo vse lepo!
Tako smo ponovno odprli našo »delavnico«, še vedno polni idej izdelali kup voščilnic,
jih napolnili z lepimi željami in jih poslali kar
vsem na dom.
Na koncu lahko rečemo, da je bil praznični decembrski počitek za naše res pridne
učence resnično zaslužen.
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V koraku s
sončkom
Katja Rus
Individualnost – vrednota današnjega časa. Zaradi ločevanja ljudi je s pojavom korone
individualizacija le še pridobila
pomen. Žal pa individualizacija
poleg medsebojnega odtujevanja vodi tudi do vse večjih
razlik med ljudmi. In razlike
povzročajo drugačnost …
Pa je drugačnost vedno slaba?
Sploh ne! To, da se ljudje med seboj razlikujemo, je prav zares vrednota, ki nam
omogoča spoznavanje novega, medsebojno učenje, sprejemanje tujega in še
mnogo drugih prednosti. Zato je prav,
da tudi otrokom predstavimo razlike
med nami, kajti šele tako jih drugačnosti ne bo strah in se bodo z nepoznanim
pripravljeni spoprijeti.
Z namenom spoznavanja in sprejemanja drugačnosti ter dajanja možnosti neobičajnemu se je na pobudo
njihovih razredničark skupina razredov razredne stopnje Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna Ribnica v tekočem
šolskem letu vključila v projekt Korak k
sončku, ki drugačnosti daje pozitiven
predznak. Zavzema se za upoštevanje pravic prav vseh otrok in spodbuja uspešno vključevanje vseh v okolje
in šolski sistem. Ker si tudi mi želimo
oblikovati strpno družbeno in socialno
klimo, ki bo otrokom, mladostnikom
in odraslim z invalidnostjo omogočila
enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki, smo se odločili, da za začetek v Ribnici obiščemo uporabnike Varstveno
delovnega centra (VDC) Ribnica.

pa
uarju im
V jan
v
o
o, z n
vesel ov v nov
zagon tek!
zače

Zaradi preprečevanja širjenja
okužb in vseh zavor, ki jih je v zadnjih
dveh letih v naše življenje prinesel
covid-19, smo žal bili prisiljeni v kot
poriniti v preteklih letih uspešno sodelovanje z VDC-jem, zato je bil tokratni obisk uporabnikov centra našim
četrtošolcem povsem nepoznan izziv.
C-jevci in D-jevci so se v pričakovanju
neznanega z učiteljicama Tatjano in
Matejo prijetno vznemirjeni odpravili
proti VDC-ju. V rokah so nosili svoje
izdelke iz fimo mase, ki so jih naredili
z namenom razveseliti in presenetiti
svoje gostitelje, kar jim je kasneje tudi
uspelo. Ob prihodu pred VDC so varovance najprej pozdravili s pesmijo, nato
pa jim izročili svoja darila, ki so jih pri
mnogih učencih spremljale tudi prijetne, pozitivne misli z veliko domišljije in
ustvarjalnosti, zapisane na papir. Naši
gostitelji so bili navdušeni!
Vsekakor pa smo bili presenečeni
tudi šolarji! Varovanci VDC-ja so namreč pripravili darila za vse nas. V šolo
smo tako odnesli lep kup unikatnih
ročno izdelanih obeskov za ključe, ki so
jih ustvarili naši gostitelji. Tako je naše
srečanje ne samo doseglo svoj namen,
ampak še dodatno motiviralo učence
za ponovno srečanje, ki ga načrtujemo
na začetku novega leta. Kdo ve, morda
pa bodo zdravstvene razmere tedaj že
ustreznejše in nam bodo dovolile tudi
obisk notranjosti VDC-ja, kamor smo v
svetlejši prihodnosti tudi povabljeni.
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Medvedje zimovanje
Katja Rus
Če ste se v zadnjem mesecu sprehodili v okolici Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna Ribnica, ste na njej gotovo opazili veliko novega.
V Ribnico je namreč na obisk prišel medvedek Poldi s svojo družino.
Ravnateljico šole je uradno zaprosil za začasno bivališče, učitelji in
učenci ribniške šole pa smo se z njeno odločitvijo seveda strinjali.
Tako zdaj v ribniški osnovni šoli v tej
hladni zimi biva medvedek Poldi s svojo
družino. Čeprav je nočna žival, pa ga kar
dobro vidimo tudi podnevi. Čeprav je na
videz neokreten in počasen, lahko zelo
hitro teče. Če vam bo morda pomežiknil
in pobegnil z enega okna na drugega,
ne bodite presenečeni! Prav rad vam ponagaja in se z vami poigra. Res pa je, da
malo slabše vidi in včasih ne ve, da je ravno vam že včeraj ponagajal. Tako si vas
včasih lahko privošči tudi večkrat na dan.
Vsekakor pa je medvedek Poldi z
življenjem na ribniški osnovni šoli kar
zadovoljen. Učenci so tako njemu kot
tudi vsem njegovim prijateljčkom izdelali čudovito rdečo kapico, ki toplo greje
premražena medvedja ušeska. Ponoči, ko
so otroci doma v svojih toplih posteljah
in šolo greje le tišina, si medvedki kapice
potisnejo še bliže proti svojemu nosku in
kdaj pa kdaj v rdečem zavetju tudi sladko

Staro leto
je za nami,
novo pa
pred nami …
Špela Gornik Oražem,
vodja POŠ Dolenja vas
Na POŠ Dolenja vas smo
septembra veselo sedli v šolske
klopi in se veselili dogodivščin,
skozi katere nas bo peljalo
šolsko leto.
Na dvorišču šole smo nestrpno pričakali 25 prvošolčkov, ki so s seboj prinesli
veselje in smeh. Pogumno so zakorakali v
prvi razred ter veselo in razigrano pišejo
svoja doživetja. Poskušali smo pozabiti na
virus, ki je med nami, in doživeti čim več.
Petošolci so se v začetku meseca sep-

zaspijo. Ob upočasnjenem srčnem utripu
globoko razmišljajo, kako bodo naslednji
dan polepšali dan učencem šole in vsem
mimoidočim, katerih pogled se spočije na
oknih ribniške osnovne šole.
Žal pa se vsi zavedamo, da pravi življenjski prostor malih medvedkov niso
stavbe osnovne šole, ampak zeleni gozdovi, ki prekrivajo doline in pobočja naše
čudovite Slovenije. Zato vemo, da bo
medvedek Poldi s svojo družino slej ko
prej zapustil naša okna. Vendar pa je Poldi obljubil, da pred novim letov vsekakor
še ne odide. Le kdo bi rinil v ta sneg in
mraz?! Sploh pa je tukaj v Ribnici enostavno čudovito!
Preden to noč trdno zaspijo, so me
medvedki še opomnili, da bi se za odlične
bivanjske pogoje še posebej radi zahvalili hišniku Janezu, učiteljici Niki in vsem
otrokom, ki so pomagali pri ustvarjanju
njihovega začasnega bivališča.

tembra odpeljali v šolo v naravi, v Ankaran, in v svoje morske dnevnike zapisali
nepopisna doživetja. V prijetnih jesenskih
dneh so opravili praktični del kolesarskega izpita in se že naslednji dan pripeljali v
šolo s kolesi. Zahvala velja tudi upokojeni
učiteljici Sonji Pogorelc, ki je rada priskočila na pomoč.
Na šoli smo se razveselili tudi obiska
Ministrstva za infrastrukturo, ki je potekal v spremstvu gospoda župana Sama
Pogorelca in gospe ravnateljice Andreje
Modic. Na šolskem dvorišču smo zaplesali in z veseljem prisluhnili gostom, ki so
spregovorili o varnosti na poti v šolo in v
prometu nasploh. Dan za tem nas je policist Saša Janjić iz PP Ribnica popeljal po
prometno varnih poteh, veseli pa smo bili
tudi projekta Peš bus, ki nas je iz Prigorice do šole popeljal v deževnih jesenskih
dneh. Izvedli smo evropski športni dan in
se odpravili na pohod do Nemške vasi,
kjer smo se na igrišču veselili ob zanimivih športnih igrah.
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kaj besed. Priprava dogodka je bila vsekakor nekaj posebnega, saj so tudi otroci
zavihali rokave pri nastajanju prizorišča
in pripravi programa. Ob decembrskih
jutrih smo na hodniku naše šole brali
zimske pravljice in uživali v poslušanju
prazničnih pesmi. Klepetali smo ob toplem čaju in pekli piškote.
Vmes smo pridno vadili in se pripravljali na našo tradicionalno božično-novoletno prireditev, ki smo jo letos morali
posneti. Pričarali smo si čisto pravo prednovoletno vzdušje, se svečano oblekli in
se s hvaležnostjo ozrli na dogodke, ki so
za nami. V decembru nismo pozabili na
krašenje naših učilnic in šole, pa tudi na
majhne pozornosti, ki nas delajo srečne.
V novo leto smo zakorakali pogumno,
željni novega znanja, sodelovanja in dogodkov.
Celo leto smo z roko v roki ustvarjali
in pisali čudovite zgodbe. Brez malih, nadobudnih učencev in odličnih sodelavcev to ne bi bilo mogoče.
Dragi učenci, vsak od vas je dragocen,
to dokazujete vedno znova. Izžarevate nepopisno energijo in z vami je res prijetno
ustvarjati. Hvala vam za lepe trenutke.
Sodelavci, hvala vam za vse, kar nam
z roko v roki uspeva uresničevati.
Veseli smo srečanj, sodelovanja in
druženja s starši, starimi starši, vodstvom
naše šole in Občino Ribnica.

Hvala vodstvu šole, ki z nami diha, se
veseli naših dosežkov in nas podpira.
Hvala Občini Ribnica za sodelovanje,
pomoč pri uresničevanju vizije naše šole,
dragocene obiske in spodbudne besede.
Hvala KUD-u France Zbašnik, ki poskrbi, da so naše prireditve slišane, veseli
pa smo tudi skupnega sodelovanja in
ustvarjanja.
Hvala Alenki Bojc za instrumentalne
spremljave našega petja.
Hvala staršem za sodelovanje, podporo in pomoč. Srečni smo lahko, da imamo
drug drugega, in hvaležni, da imamo tako
čudovite otroke.

In še naše

voščilo:

Beli sneg zasipa
vse stopinjein premajhne
rokavičke romajo v skrinje.
V predal spomina.
Izbrskajmo le dobre misli.
Za vse nas.
Podarimo si čas.
Naj bo v novem letu
dovolj časain priložnosti
za vse dobro.
Srečno 2022!
Učenci in kolektiv
POŠ Dolenja vas
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V tednu otroka nas je obiskal umetnik
Janez Porenta in nam popestril dopoldne
s smešno pesniško zbirko. Z avtobusi smo se popeljali v pustolovski park
Geoss, kjer smo se v naravi preizkusili
v raznih pustolovskih izzivih. Čisto vsak
od nas se je moral opogumiti, saj preizkušnje niso bile šala. Pred šolo smo se v
tem tednu več igrali, porisali površine s
kredami, peli in plesali.
V mesecu novembru smo okušali
dobrote tradicionalnega slovenskega
zajtrka, ubrano smo zapeli Slakovega
Čebelarja in ustvarjali na temo čebelic.
Pripravljali smo se na razna tekmovanja in se pridno učili.
Na začetku decembra smo okrasili
smrečice v parku Dolenje vasi in dan namenili ustvarjanju za naš bazar. S skupnimi močmi smo izdelali veliko različnih
zanimivih izdelkov, ki smo jih z veseljem
ponudili na stojnicah ob naši prireditvi
Glasbena pravljica o božični dobroti, ki
smo jo izvedli v sredini decembra pred
našo prelepo šolo. Pridno smo vadili, se
vživljali v vloge, ki smo jih dramatizirali,
in prepevali razne božične pesmi, ki so
krasile prelepo pravljico. Pogreli smo se
s topim čajem in se posladkali z okusnim
kostanjem. Veseli smo, da so nam na pomoč priskočili tudi starši, za kar se iz srca
zahvaljujemo. Z obiskom sta nas počastila vodstvo naše šole in gospod župan.
Veseli smo bili, da sta nam namenila ne-

VREME
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Mreža
meteoroloških
postaj
Rok Nosan

Ste se kdaj odpravljali na Sveto Ano in se
spraševali, kakšne razmere vas bodo pričakale
na vrhu? Zdaj lahko to preverite že v dolini.
Ob koncu novembra je bila namreč na naši najpriljubljenejši
izletniški točki postavljena vremenska postaja, ki se je pridružila
trem že obstoječim vremenskim postajam v občini Ribnica, hkrati pa je zaživela tudi posebna spletna stran vreme-podnebje.si,
na kateri lahko skoraj v realnem času spremljate podatke z vseh
postaj.
Za vzpostavitev mreže meteoroloških postaj sem se odločil,
ker je občina Ribnica reliefno zelo razgibana in se posledično
vremenske razmere pogosto spreminjajo že na manjših razdaljah, kar je še posebej izrazito ob jasnih in mirnih nočeh, ko
se ustvari izrazit temperaturni obrat. Ker pa to ne velja le za
Ribnico, sem projekt razširil še na občino Loški Potok, povsem
ob koncu lanskega leta pa na pobudo g. Bojana Trdana tudi na

občino Sodražica. Tako so bile v letu 2021 ob finančni podpori
vseh treh občin na novo postavljene kar štiri postaje.
Že januarja sem z meteorološkimi meritvami začel v vasi
Retje, kar je že v prvih dneh pritegnilo veliko pozornosti ne
samo domačinov, ampak tudi širše javnosti in medijev, saj so
bile tukaj izmerjene precej nižje temperature kot v Babnem
Polju, ki zaradi dolgoletnih meritev velja za naše najbolj znano
mrazišče. Februarja je sledila postavitev vremenske postaje na
Gašpinovem v Slemenih, novembra pa na Sveti Ani, ki velja za
priljubljeno izletniško točko. Kot zadnja pa je bila postavljena
vremenska postaja pri smučišču Izver, ki ne ponuja le podatka
o trenutnih razmerah v Sodražici, ampak je v pomoč tudi upravljavcem smučišča pri zasneževanju proge.
Na spletni strani vreme-podnebje.si lahko poleg aktualnih
in arhivskih podatkov z vseh vremenskih postaj preverite še
napoved in ostale zanimivosti o vremenu v tem delu Slovenije.
Podatki bodo zelo dragoceni tudi v primeru ekstremnih vremenskih dogodkov, saj bom z njihovo pomočjo lahko naredil
podrobne analize, ki bodo prispevale k boljšemu razumevanju
vzrokov nastanka vremenskih pojavov.
Spletno stran bom sproti nadgrajeval, hkrati pa že razmišljam
o širitvi mreže meteoroloških postaj še na druge zanimive lokacije na tem območju. Ker pa kot vsaka druga stvar tudi ta nekaj
stane, vas vabim, da projekt po svojih najboljših močeh podprete.
Poziv velja tako za podjetja kot za posameznike. Vsi zainteresirani
mi pišite na elektronski naslov rok.nosan@vreme-podnebje.si.
Na koncu naj vam postrežem še z nekaj zanimivi podatki, ki
so bile na ribniških vremenskih postajah izmerjene v obdobju
med 1. in 25. decembrom. Zbral sem jih v tabeli:

Ribnica

Prigorica

Gašpinovo

Sveta Ana

Najnižja temperatura

-10,5 °C (12. 12. ob 7.40)

-10,9 °C (12. 12. ob 7.30)

-5,6 °C (7. 12. ob 7.10)

-4,7 °C (12. 12. ob 6.00)

Najvišja temperatura

10,9 °C (24. 12. ob 15.00)

11,0 °C (25. 12. ob 2.30)

11,3 °C (19. 12. ob 1.20)

10,8 °C (19. 12. ob 12.30)

Povprečna temperatura

0,6 °C

0,5 °C

0,8 °C

0,3 °C

Najnižja vlaga

54 % (1. 12. ob 00.00)

54 % (1. 12. ob 00.00)

30 % (19. 12. ob 20.30)

29 % (19. 12. ob 20.10)

Najvišja vlaga

100 % (večkrat)

100 % (večkrat)

100 % (večkrat)

100 % (večkrat)

Povprečna vlaga

95 %

96 %

90 %

89 %

Višina padavin

56 mm

78 mm

86 mm

–

Največja temperaturna razlika med dvema postajama: 13 °C (19. 12. ob 21.00: Gašpinovo 11,2 °C, Ribnica –2,8 °C)
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Zdenka Mihelič

V gorah je ponovno zapadel sneg, višina snežne
rstock
odeje je znatna. Ob vsej lepoti in vsem veselju,
Kloža Shutte
ki ga prinašajo zimski pohodi, moramo upoštevati
tudi zakonitosti zimskega gorništva. V sneg in led
meji plazu se pojavi izrazita napoka, nato
odete gore k sebi pustijo le tiste, ki so ustrezno usposobljeni,
se odpelje cela kloža oziroma pobočje.
psihofizično dobro pripravljeni, pravilno opremljeni in znajo
Najprej drsi enotno, nato pa se zaradi
opremo tudi pravilno uporabljati.
terena razlomi. Od daleč je plaz videti
Tokrat poglejmo nekaj osnovnih pojmov, kot so sneg, vejavica, zameti in klože. Vse to nas pozimi v gorah spremlja
in je prav, da smo seznanjeni z njimi, saj
lahko tako lažje predvidevamo razmere
in skladno s tem napredujemo oziroma
se vrnemo.
Sneženje je izviren vremenski pojav,
saj se skoraj vse padavine začnejo kot
drobne snežinke. Čim nižje so temperature, tem manjše so snežinke. Od temperature je odvisna tudi gostota novega
snega. Bolj kot je mrzlo, bolj je sneg redek in lahek, in obratno.
Poznamo različne vrste snega, ki ga
ločujemo po starosti. Nov sneg je lahko
pršič (suh, nesprijet sneg), puhec (posebno lahek pršič, ki nastane ob hudem
mrazu), ledene iglice (t. i. diamantni
prah) in južen (vlažen, nesprijet). Star je
preobražen sneg, na katerega so že delovali toplota, mraz, dež ali veter. Tu razlikujemo napihan (ali nabit, sprijet sneg,
ki je delo vetra in tvori klože, opasti), sren
(skorja snega, ki se ne predira pod težo
človeka), srenec (star, debelozrnat, uležan sneg), (skorjasti) požled in globinski
srež (ledeni kristali, poznan tudi kot plovni ali tekoči sneg), ledeniški firn in led.

Preobrazba snega

Sesedanje snega je mehanski pojav,
ki poteka zaradi sile teže, hkrati pa se v
snežni odeji spreminjajo tudi oblike snežink. Posamezna snežinka postaja vse
bolj okrogla, prostornina se zmanjša in
višina snežne odeje se zniža – sneg se
seseda in zgosti. Voda, ki zmrzne, pa poveže posamezna zrna v sren. Srenjenje
in zrnjenje sta odvisna od temperature.
Višja kot je temperatura, hitreje poteka
proces preobrazbe.
V gorah tudi med sneženjem pogosto piha. Takrat nastajajo vejavica, zameti

in klože. Vejavica ali živi sneg rečemo
snegu, ki ga veter vrtinči po zraku v snežne zastave. Ko ta sneg, ki ga veter nosi s
sabo, pade na tla, nastanejo na mestih,
kjer se veter upočasni, zameti. Lahko so
manjši za kakšnimi skalami ali večji tik
pod grebeni, ki jim rečemo opasti. Na zavetrnih straneh nastajajo klože.

Klože

Kloža je z vetrom nanesen sneg. Nastane med sneženjem (če piha veter) ali
ob močnem vetru – vejavici, ko veter
prenaša sneg z enega mesta na drugo.
Klože so lahko narejene na trdi podlagi,
njihov sneg ni sprijet s podlago in večinoma se odpeljejo po pobočju že ob
majhni obremenitvi.
Kloža (zamet) je lahko majhna, prisotna le na delu grape (pobočja) ali pa
zajema večje območje. Manjša je večkrat
še bolj nevarna in zahrbtna, saj nas preseneti ali pa si rečemo, samo tole kložico
še prečkam, pa sem čez. A ta se spremeni v večji plaz, ki nas lahko pokoplje
pod sabo. Poznamo dve vrst klož, mehko
in trdo.

precej nedolžno, vendar so sile velike,
hitrost plazu pa hitro naraste na 60 in
tudi do 100 km/h. Zaustavitev s cepinom
je možna le ob takojšnjem reagiranju, če
gre za majhno, tanjšo kložo; pri večjih
plazovih, ko drsi celo pobočje, pa je to
praktično nemogoče.
Zato spremljajmo vremenske in
snežne razmere ter na varnih območjih
spoznavajmo sneg in njegove lastnosti.
Tako se bomo naučili prepoznati kložo
in se v danih razmerah znali pravilno
odločiti. Usposabljajmo in izobražujmo
se ves čas, ob začetku zimske sezone
obnovimo znanje, ne hodimo sami, uporabljajmo kakovostno opremo, pred vstopom na nevarno območje pa se ustrezno
pripravimo. Zberimo in upoštevajmo vse
dane podatke in ne poskušajmo doseči
vrha za vsako ceno.

Kloža

spletna stran gore-ljudje.net

Mehka kloža

Zračni tok na zavetrni strani izgubi
moč in se vrtinči, na grebenih se delajo
opasti, pod njimi pa tok odlaga snežinke
in tam nastanejo mehke klože. Mehke
klože nastajajo tudi v grapah, povsod
za robovi, kjer se veter vrtinči in odlaga
snežinke.

Trda kloža

Močan veter na privetrni strani pa
nabija snežinke v pobočje, kjer nastajajo trde klože. Trda kloža je sestavljena iz
skorje, ki ne drži naše teže, pod njo pa je
mehak, nepredelan sneg. Plaz se sproži že ob majhni obremenitvi. Na zgornji

Pazite nase in na naravo. Bodimo odgovorni do sebe, soplanincev in narave. Pred
odhodom v hribe preverite odprtost planinskih koč, vremenske in snežne razmere, stanje poti, stopnjo nevarnosti proženja
snežnih plazov, s seboj imejte vso potrebno
opremo – osebno in tehnično zimsko opremo, prav tako pa tudi plazovno opremo.

Srečno, varen korak na vseh
vaših poteh ter ... 'mejte se radi!

VZPONI IN SESTOPI

Sneg, vejavica,
zameti in klože

UPOKOJENCI
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Društvo upokojencev Ribnica (DURi)
Prednovoletne aktivnosti (DURi)
– izdelovanje novoletnih čestitk
Jožef Debelak

Jerica Korpič

Pod vodstvom g. Jerice Korpič se je spontano zbralo osem nadobudnih
članic društva, ki so v prijetnem druženju izdelale novoletne čestitke za
naše najstarejše člane, partnerska društva, z nami sodelujoče delovne
in upravne organizacije ter združenja.
V društvu načrtujemo aktiviranje
rokodelske sekcije, v kateri bi zainteresirani člani v interesnih skupinah
po svoji volji in navdihu izdelovali različne izdelke za osebno, družbeno in
društveno rabo. Veseli bomo raznih
predlogov članov, v vodstvu društva pa
se bomo potrudili, da bomo omogočili
ustrezne pogoje za delovanje.
Novoletno obdarovanje članov
nad osemdeset let
Vsem starejšim članom bi se radi
zahvalili za dolgoletno sodelovanje v

Likovna razstava
v Domu starejših
občanov Ribnica
Monika Žunič

Peter Polončič Ruparčič

Leto se počasi zaključuje, ko se
začenjamo ozirati nazaj in se sprašujemo, kako uspešni oziroma
neuspešni smo bili.
Žal nam je tudi letos življenje krojila
pandemija, številne omejitve, prepovedi in podobno so otežili naš vsakdanjik.
Ljudje smo postali še bolj odmaknjeni
drug od drugega, druženja je vse manj
in to se še kako pozna tudi v kulturi in
kulturnih prireditvah.
Toda ne glede na to se člani Društva
likovnega ustvarjanja Ribnica trudimo in
poskušamo na najboljši možen način izvesti program, ki smo si ga zastavili na
začetku leta. Večino stvari nam je uspelo
spraviti pod streho, tudi zadnjo razstavo
v Domu starejših občanov Ribnica. Zaradi situacije, v kateri se nahajamo, ni bilo
uradne otvoritve, kar pogrešamo, saj je
to priložnost za druženje in pogovor tako
z obiskovalci kot s stanovalci doma.

društvu in jim v teh psihološko in zdravstveno negotovih časih covida-19 pokazali, da mislimo nanje in da se vedno
veselimo snidenja z njimi. Naši poverjeniki
po mestu, vaseh in naseljih v občini Ribnica so izvedli neposredne stike z okoli 100
obdarovanci.
Iskanje sponzorjev
Društvo se je obrnilo in obrača na ribniške delovne organizacije za sponzorstvo
v upanju, da pridobimo nekaj sredstev za
pokrivanje materialnih stroškov delovanja
društva na kulturnem, izobraževalnem,

Na letošnji razstavi se s svojimi deli
predstavljajo člani Društva likovnega
ustvarjanja Ribnica: Marta Tekavec, Milica Koštrun, Francka Dejak, Željko Vertelj,
Edith Kopač, Lojze Kalinšek in Neva Vranešič Virant, Konstantin Virant, Romana
Kajdiž ter Irena Gayatri Horvat. Likovna
dela, ki si jih lahko ogledate do 15. januarja 2022, so raznovrstna, naslikana v
različnih tehnikah in z različno tematiko.
Razstava je malce posebna, saj so dela
nastala v različnih obdobjih, v različnih
tehnikah in na različno tematiko. Prevladujejo akril in podobe narave, tihožitja in
abstrakcija.
S svojevrstnim izborom nas je presenetil Peter Polončič Ruparčič, ki je
postavil na ogled plakate, ki so nastali v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko
je bil zaposlen kot grafični oblikovalec
na oddelku informativno-propagandne
dejavnosti Sektorja za posle z občani v
Ljubljanski banki. Avtor je o nastanku teh
del povedal naslednje: »Prešernov dan,
kot se je takrat imenoval, še ni bil uradni
praznik in dela prost dan. Vendar smo v
banki čutili, da moramo nekako prispevati k zavedanju naše slovenske samobitnosti. Tako se je porodila zamisel, da
Prešernov dan obeležimo z izdajo plaka-

ta in izvode razpošljemo po vseh bančnih enotah, kjer so jih potem razstavili na
vidna mesta po likvidaturah, pa tudi po
hodnikih in pisarnah. Prvi plakati so bili
dobro sprejeti, zato smo vsako leto izdali
novega. Sledili so si nekako od leta 1982
pa do leta 1992. Izbrali smo malo manjši
format od običajnih, da je bil primeren
tudi za lepljenje na omare in stebre, kajti
takrat še nismo imeli primernih plastičnih
okvirjev oziroma nosilcev. Prvi plakati so
bili še nepodpisani, enobarvni in natisnjeni v tehniki sitotiska, pozneje pa smo
dodali več barv, kolofon z informacijo o
izdajatelju in oblikovalcu. Tiskali so jih v
Tiskarni Ljubljana ali v Tiskarni Slovenija
v ofsetni tehniki. Vsega skupaj je bilo izdanih okrog deset različnih plakatov, po
osamosvojitvi pa se je vodstvo odločilo,
da niso več potrebni. Meni jih je uspelo
ohraniti teh šest, ki jih vidite na razstavi.«
Žal, kot že rečeno, ni bilo priložnosti, da bi se družili ob otvoritvi, kjer imajo
avtorji navadno priložnost, da interpretirajo svoje delo ter si izmenjajo izkušnje
in vtise z drugimi. A razstava je zanimiva,
prijetna, zato vabljeni, da si jo ogledate.
Za konec bi v imenu Društva likovnega ustvarjanja Ribnica zaželela vsem
srečno, zdravo in uspešno novo leto.
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Društvo želi vsem svojim
članom, upokojencem in
drugim občanom veliko
zdravja, veselja in osebne
sreče v novem letu, ki je že
odprlo vrata.
Jožef Debelak, predsednik DURi

Upam, da bo leto bolj prijazno in naklonjeno druženju in skupnemu ustvarjanju
tako na likovnem kot tudi na ostalih področjih kulture.

Društvo upokojencev
v iskanju osnove
zgodovine gibanja
Jožef Debelak — Sifonar, Društvo upokojencev Ribnica
Čim bolj raziskujemo realno preteklost Društva upokojencev
Ribnica, tem bolj učinkovito iščemo smisel svojih pravic in dolžnosti
za pozna, nebogljena, pomoči potrebna upokojenska leta. Ta
dognanja nas po upokojitvi plemenitijo in pomagajo razumeti smisel
združenega aktivnega delovanja upokojenih tudi v visoki starosti.
V naši občini je malo društev, ki imajo tako dolgo tradicijo več ali manj učinkovitega delovanja kot naša. Petinsedemdeset let je le novejša zgodovinska
letnica. Vse se je začelo že mnogo prej,
z začetki v 18. stoletju, bolj intenzivno
in uspešno pa celo devetnajsto stoletje. Znano je, da so že mnogo prej pri
nas obstajale oblike zdravstvenih in
socialnih prispevkov, uveljavljene v posameznih cehih, združenjih delavcev, ki
so opravljali enako obrt. Na začetku v
okviru občin, nato pa širše. Prvotno so
zadruge zagotavljale zavarovanja za
hujše nesreče pri delu, pri hujših boleznih delavcev ali varščine za stara leta
le v omejenih oblikah, in sicer glede na
vložek delavca. Začetki so omenjeni
že v času Ilirije oživljene (1779—1818),
ko je Kranjska s prestolnico v Ljubljani postala center države, imenovane
Ilirske province, ki so zavzemale del
današnje Tirolske, večino Koroške, Julijsko krajino, Istro in Dalmacijo. Ta kratki čas nadzorovane države je prinesel
Slovencem in nam Ribničanom nove
izzive v umeščanju pravic ostarelih v
družbeni prostor. Ribničani smo bili
zaradi krošnjarjenja precej na tekočem
o spremembah in dogodkih tistega nemirnega in revolucionarno razgibanega
časa. Za delno samostojne evropske
narode je takratno dogajanje omogočalo ponovno politično, socialno in gospodarsko rehabilitacijo. Tako je po letu
1848 tudi v naše kraje prišlo narodovo
prosvetljenstvo, ki so ga zanetili Francozi, kurivo pa je bilo pripravljeno že
najmanj od Trubarja naprej. To je malo
pristriglo krila nemško govorečim državljanom, zlasti vodilnemu sloju, ki je
svoje vplivne lovke raztezal že po vsej
kranjski deželi. Posledica novih razmer

je bila hiter vzpon že obstoječe namerno ohromljene slovenske inteligence,
ki je omogočila hiter razcvet slovenske
kulture, podjetništva, upravno-administrativnih nalog. Tako se je v takratnih
občinah pod vodstvom slovenske inteligence razvila realna konkurenca
privilegiranim nemško govorečim vodilnim slojem, ki jih obubožana Avstrija
ni mogla več denarno in organizacijsko
podpirati.
Z manjšim časovnim zamikom so
tudi trški cehi v Ribnici ustanovili prve
obrtne zadruge, že okrog leta 1850, z
namenom razvijanja obrti, boljših socialnih odnosov in na osnovi sprejete
avstrijske zakonodaje. V zadrugah in
njihovih posojilnicah so podjetniki in
pogodbeni delavci varčevali za družinski standard, naložbe za stara leta ter
na osnovi tega glede na vloženi vložek
pridobivali posojila za gospodarske naložbe, osebne potrebe ob težkih osebnih zdravstvenih težavah, v primerih
hudih nesreč pri delu, socialnih stisk
in podobno. Torej lahko z gotovostjo
trdimo, da so bili prvi zametki združenj
za pomoč ostarelim delavcem že v tem
obdobju in so razvijali vedno uspešnejše oblike interesnega delovanja vse
do danes. Sedaj veljaven pokojninski
zakon in uveljavljeni predpisi so torej
plod razvoja najmanj 150-letnega delovanja, zato je jubilejna 75-letnica delovanja Društva upokojencev Ribnica
le mejnik, ko so upokojenske pravice
začele veljati enako za vse zaposlene
delavce v državi. Na osnovi višine odvajanih prispevkov v pokojninski sklad
so upokojeni pridobili pravico do odmerjene višine pokojnine in dodatnih
ugodnosti, ki izhajajo iz aktivnega delovanja v društvu upokojencev.
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športnem, izletniškem, pohodniškem in
prostovoljskem področju. V načrtu imamo pokriti še druge interesne skupine
dela, ki se dotikajo interesov upokojencev. Društvo se namreč financira izključno iz članarin svojih članov, zato so nam
zlasti pri članih z najnižjimi pokojninami
priprta vrata za boljše kakovostnejše in
aktivnejše delovanje. Ugotavljamo namreč, da si marsikatere zadeve, ki jo
organiziramo, ne morejo privoščiti. Naši
člani so vir znanj in izkušenj in prava
škoda bi bila, da bi se ta znanja izgubila
v času in prostoru.
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december v
Domu starejših
občanov Ribnica
Za nami je turbulentno obdobje,
obdobje sprememb, obdobje, ki
ga nihče od nas ni pričakoval.
V mesecu decembru smo se
v DSO Ribnica potrudili našim
stanovalcem, kljub čudni
situaciji, ki je med nami, pričarati
čaroben in vesel december.
Tako kot vsako leto so nas s
pozornostmi obdarili iz Karitasa
Ribnica, domske prostovoljke
iz Medgeneracijskega društva
za kakovostno starost Ribnica,
otroci iz Vrtca Ribnica, učenci
iz Osnovne šole dr. Franceta
Prešerna Ribnica, skrivni
Božiček in člani Lions kluba
Ribnica, obiskal nas je sveti
Miklavž, prav tako pa je vse
stanovalce obiskal tudi
Božiček z darili.
Vsem se za pozornost najlepše
zahvaljujemo, hkrati pa vsem
želimo, da bo leto, ki prihaja, čim
bolj čarobno, veselo in seveda
zdravo.

Stanovalci in zaposleni
DSO Ribnica

Zahvala!

Društvo upokojencev
Ribnica se zahvaljuje
ribniškim pekarnam:
• Vahidin Seferović, s. p., Škrabčev trg 36;
• E&E – Pekarstvo in slaščičarstvo
Kanija Muše, s. p., Škrabčev trg 46,
• Pekarna in slaščičarna Žulj Gorenjska
cesta 20, ki so darovale piškote in
tako polepšale božično-novoletno
kosilo društva.

Hvala!

Društvo upokojencev Ribnica

Pred božičem
spodbudne novice iz
Evropskega parlamenta
Ljudmila Novak, evropska poslanka
Evropski parlament je na novembrskem plenarnem zasedanju potrdil
proračun Evropske unije (EU) za leto
2022, ki je za 480 milijonov evrov višji
od izhodiščnega predloga Evropske komisije. V parlamentu smo ocenili, da v
teh kriznih časih potrebujemo dodatna
sredstva za reševanje zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19. Poleg tega
smo tudi prepričani, da moramo več
sredstev nameniti mladim in podnebnim
ukrepom, zato smo s končnimi, višjimi
postavkami v proračunu zadovoljni.
Zadnji podatki kažejo, da nova različica koronavirusa še hitreje kroži med ljudmi, kar pomeni, da je cepivo, ki je varno
in ga je v EU več kot dovolj, življenjskega
pomena. Vsak pa se mora sam odločiti,
komu najbolj zaupa in kako bo odgovorno
poskrbel za svoje zdravje in večjo varnost
nas vseh.
V jesenskem ciklu plenarnih zasedanj je bilo pomembno tudi sprejetje
nove kmetijske politike EU. Spremenjena
različica bo bolj zelena, pravičnejša, prilagodljivejša in preglednejša.
Na pogajanjih o svežnju zakonodajnih reform smo vztrajali, da bosta za
izvajanje reformirane Skupne kmetijske
politike (SKP), ki bo začela veljati leta
2023, ključna krepitev biotske raznovr-

stnosti ter spoštovanje okoljske in podnebne zakonodaje in zavez EU.
Evropska komisija bo zato ocenila, ali
so nacionalni strateški načrti SKP v skladu
s temi zavezami, kmetje pa bodo morali izvajati podnebju in okolju prijazne prakse.
Sprejete smernice zagotavljajo, da bodo
najmanj 10 odstotkov neposrednih plačil
dobile male in srednje kmetije, najmanj tri
odstotke proračuna SKP pa mladi kmetje. Hkrati smo v Evropskem parlamentu
vztrajali, da naj bo v primeru nestabilnosti
cen ali trgov kmetom v državah članicah
EU na voljo krizna rezerva z letnim proračunom v višini 450 milijonov evrov (v
tekočih cenah).
Najlepša praznovanja so tista, ko doživljamo svoje bližnje in svet okrog sebe
kot velik dar, ki nas osrečuje in nam daje
moč za življenje. Naj bo vaš letošnji božič
še posebej lep in duhovno bogat. Naj vas
napolni z novim upanjem in zaupanjem,
da bomo premagali sedanje težave in se
spet veselili številnih dobrin, ki smo jih
deležni iz dneva v dan, pa jih premalokrat
opazimo in cenimo.
Želim vam blagoslovljen božič, ob dnevu slovenske samostojnosti in enotnosti pa
hvaležno spominjanje velikega trenutka
naše skupne odločitve za samostojno Slovenijo ter zdravo in uspešno novo leto.

Za Ribnico
in kraje okoli nje
Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora
Poslanci smo edini, katerih delo je
popolnoma javno in pregledno, še posebej po tem, ko smo v času prve Janševe
vlade (2004–2008) z zakonom o RTV na
3. parlamentarnem programu uzakonili
neposredne prenose sej iz državnega
zbora. Marsikdo ima možnost, da nas
spremlja, a veliko več je tistih, ki zaradi
delovnih obveznosti ali česa drugega
tega ne morejo storiti.
Čeprav smo poslanci predstavniki

vsega ljudstva, tako je zapisano v naši
ustavi, moramo veliko postoriti tudi za
območja, iz katerih prihajamo in v katerih
smo izvoljeni. Sam sem bil v vseh mandatih, v opoziciji in v koaliciji, kar trinajst
let pa sem vodil tudi poslansko skupino
SDS, zelo aktiven in sem uspel z marsikaterim predlogom. Zdi se mi prav, da
osvetlim najpomembnejše.
Še v času Drnovškove in Ropove
vlade (2000–2004) sem uspel s predlo-
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naprave v Dolenji vasi, s čimer je bila dana
ključna osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Tudi investicija bi se lahko začela že pred dvema ali celo tremi leti, če le
ne bi sedanja lokalna oblast poskušala z
novo lokacijo. Zdaj so se vrnili na prvotno.
Aktivno sem se vključil tudi v postopek odobritve projekta Soriko, s katerim
se je v celoti posodobilo glavno vodovodno omrežje Hydrovoda v občinah
Ribnica, Sodražica in Kočevje.
V tem poslanskem mandatu pa sem
uspel doseči, da se je ohranil volilni okraj
Ribnica, saj se ga je nameravalo zaradi
majhnosti ukiniti. To je pomemben politični dosežek, ki bo omogočal, da bomo
tudi v naslednjih mandatih imeli »svojega« poslanca. Sprejet je bil tudi moj
predlog zakona o ustavnem sodišču, s
katerim se onemogoča, da ustavno sodišče vloge državljanov, ki jih je sprejelo
v obravnavo, kasneje med postopkom
izloči in ne sprejme odločitve. Predlagal
sem tudi novelo zakona o dohodnini, s
katero bi se dvignila splošna olajšava na
4.800 evrov. Zakon sicer ni bil sprejet, a
to popravljamo z vladnim zakonom. Sem
pa zadovoljen, da sem uspel z amandmajem k proračunu za medgeneracijski
dom v Loškem Potoku, ki bo dokončan
letos, in s tem, da se je z mrtve točke premaknilo dokončanje doma za starejše v
Osilnici. Vrednost dokončanja bo približno 8 milijonov evrov. Tu moram omeniti
tudi napore Božidarja Voljča, dr. med., ki
se je prav tako zelo močno angažiral.
Žal se aktualna lokalna ribniška oblast
kljub pozivom in pripravljenosti dr. Voljča
in mene iz meni neznanih razlogov sploh
ni bila sposobna odzvati, da bi v Ribnici
pridobili dializo in negovalno ustanovo.
Dializa je že trajno izgubljena, ker bo v Kočevju, za negovalno pa je še nekaj možnosti. Upam, da bo prevladal razum, da ne
bo tudi za ta projekt prepozno.
Nekdanjemu županu Loškega Potoka
Janezu Novaku sem pomagal pri zagonu
projekta doma starejših občanov, na prošnjo župana Občine Sodražica pa sem
pred leti, ko je projekt izgradnje športne
dvorane finančno popolnoma zastal, uspel zagotoviti sprostitev sredstev državnega proračuna.
Lani sem v koalicijskih pogajanjih
uspel s predlogom, da se tudi občina
Ribnica umesti med tiste občine, ki bodo
na osnovi zakona o razbremenitvi občin
pridobile dodatna sredstva v višini 3,5 %
glavarine (približno 300.000 evrov) zara-

di romske populacije. Občine prvotno ni
bilo med njimi, nasprotovanja med poslanci pa tudi ni bilo malo, a se je kljub
vsemu izšlo.
Konec leta 2018 sem pripomogel, da
je vlada zdravstvenemu domu v Ribnici
odobrila dodatnega 0,5 tima za nujno
medicinsko pomoč. Zdravstveni dom je
tako pridobil dodatnih približno 400.000
evrov/letno, s čimer se je izkopal iz stalnih finančnih težav. Dobički lekarne se
zdaj lahko namenjajo za druge zdravstvene programe.
Prav tako sem pripomogel, da je ministrstvo za kulturo lani prevzelo financiranje ene plače v »Rokodelcu«, letos
pa še druge. Skupno to znese približno
60.000 evrov na leto. Prav tako sem pomagal ribniškemu županu, da je občina
pridobila zelo visoka sredstva sofinanciranja projekta obnove in dograditve »bazena« v Ribnici.
Na prošnjo nekdanjega ravnatelja
poklicne šole v Kočevju Matjaža Nosana
sem večkrat interveniral na ministrstvu
za šolstvo, da so se v kočevski poklicni
šoli ohranili nekateri zaradi premajhnega
vpisa ogroženi poklicni oddelki šole. S
tem se je ohranila tudi šola, ki se je kasneje priključila Gimnaziji Kočevje.
Ne nazadnje pa sem tudi dosegel,
da se je od leta 2000 dalje postopoma in
brezplačno na Občino Ribnica prenašalo
»vojaško« premoženje. Najprej ceste v kasarni v izmeri 1,7 ha (17.000 m2), kasneje
še športne površine v kasarni v izmeri 3,5
ha (35.000 m2) in na koncu tudi Ideal s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Leta 2018 sem se uspel s Komisijo
Vlade Republike Slovenije za reševanje
vprašanj prikritih grobišč dogovoriti, da
se opravita izkop in pokop žrtev partizanskega pokola, ki se je zgodil 28. julija
1942 pri breznu Žiglovica, na pokopališču
Videm. Nekaj mesecev kasneje smo na
tem pokopališču pokopali še 150 po vojni pomorjenih vojnih invalidov in ranjencev iz morišča pri Konfinu. Žal primerno
spominsko obeležje kljub pozivu županu
Samu Pogorelcu še ni postavljeno.
Opravljenega je bilo še veliko drugega dela, organiziranih veliko obiskov
ministrov ali sestankov na ministrstvih in
organih v sestavi. Veliko ljudi z ribniškega
okraja in drugih delov države se je obrnilo
name za pomoč, poleg državljanov tudi
gospodarstveniki, šolniki, lokalni politiki
itd. Po svojih močeh sem trudil pomagati
vsakomur in marsikaj se je uredilo.
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gom zakona za sofinanciranje prevozov
vajencev, dijakov in študentov, na osnovi katerega se je mnogim iz oddaljenih
krajev znatno pocenilo izobraževanje.
Prav tako sem uspel z amandmajem k
zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se je občinam zaradi
prisotnosti nevarnih zveri zagotovilo financiranje šolskih prevozov iz državnega
proračuna. V teh letih so občine na teh
območjih prejele približno 20 milijonov
evrov, od tega občina Ribnica približno
2 milijona evrov. Prav tako sem leta 2003
uspel s predlogom umestitve obvoznice
Škofljica v nacionalni program izgradnje
avtocest. Žal projekt zaradi kasnejšega
prekritja z »Naturo« in naravovarstvenih nagajanj še ni realiziran. Je pa realiziranih več drugih cestnih odsekov na
Ribniškem in v drugih okoljih (npr. 3. pas
Pijava Gorica–Smrjene, Gorenjska cesta,
posodobitev Merharjeve, križišče v Mali
Hrovači, pločnik do Nemške vasi, pločnik
Podpoljane itd.). Številni drugi predlogi
pa so zavedeni v načrtih razvojnih programov državnega proračuna (npr. obvoznice Ribnice, Velikih Lašč, Hriba v Loškem Potoku). Za nekatere teče priprava
dokumentacije, nekateri pa se tudi že
fizično izvajajo.
V času prve Janševe vlade (2004–
2008) sem uspel s predlogom za posodobitev železniške proge od Grosuplja do
Kočevja. Ta več kot 120 milijonov evrov
težak projekt je že v funkciji, posodablja
se še železniška postaja na Grosuplju. Po
več desetletjih je ponovno uveden reden
železniški potniški promet. Je pa prav, da
spomnim, da je po moji intervenciji ostalo v uporabi vseh pet prehodov čez železnico na območju med Dolenjimi Lazi in
Ribnico in da so vsi ustrezno zavarovani z
zapornicami. Po projektu naj bi sicer zaprli dva prehoda, pri čemer bi morala občina urediti še nadomestne ceste, kar bi
poleg velikih stroškov povzročilo še vrsto
drugih težav stanovalcem v Lepovčah in
nekaterim gospodarskim družbam.
V času prve Janševe vlade sem predlagal tudi zakon o brezplačnem toplem
obroku za dijake, ki je bil prav tako sprejet. Dosegel sem tudi spremembo pri zakonu o dohodnini, s katero so se vsem,
ki so imeli status izdelovalca »domače in
umetnostne obrti«, znatno dvignili normirani stroški (na 60 %).
V zadnjem mandatu bivšega župana
Občine Ribnica sem pomagal občini pridobiti vodno soglasje za lokacijo čistilne
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Bralke in bralci pišejo
V rubriki Bralke in bralci pišejo objavljamo prispevke, ki niso žaljivi. Pridržujemo si pravico, da zaradi razpoložljivega prostora v časopisu besedila
tudi skrajšamo – po predhodnem obvestilu avtorja ali avtorice prispevka.
Uredništvo si pridržuje pravico, da zavrne besedilo, ki vsebuje neresnično,
rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno vsebino. Zahvaljujemo se vam za korektno sodelovanje.
Uredništvo

Polemika …
… na članek, objavljen v občinskem glasilu
Rešeto v oktobru 2021 (str. 38), avtorja g. Jožeta
Cente, v katerem izraža osebno mnenje o sedanjem volilnem sistemu in nestrinjanju z izbiro
kandidatov.
Moj pogled pa je, da so z razpisom volitev
razpisana prosta delovna mesta političnih predstavnikov za določen čas, za mandat vodenja in
upravljanja države. Politične stranke na predvolilnih shodih predstavijo svoj program in kandidate, ki bodo ta program izvajali. Na volilni dan
smo volivci kadrovska komisija. Izbiramo stranke
z najboljšim programom in kandidate za izvajanje programa. Dana beseda naj velja, čeprav so
pri enih strankah obljube prazne. Na volitvah z
večino glasov legitimno izberemo demokratično
oblast po volji ljudstva. Od spodaj navzgor.
Imamo socialno tržno gospodarstvo, takšnega, kot ga imajo v razvitih evropskih državah z
dobro urejeno socialno varnostjo. Tako socialno
ureditev dobro poznajo tudi Ribničani, ki so odšli
s trebuhom za kruhom. Tudi v Nemčijo k nekdanjemu okupatorju. Nemški delodajalci so za dobro
opravljeno delo dali dobro plačilo, zato so s prihranki in brez posojil gradili hiše in druge zgradbe.
Socialno tržni blaginji nasprotuje manjšina
volivcev. Svoje nezadovoljstvo izvajajo petkovi
kolesarji in sredini »anticepilci« s podporo stricev in tet iz ozadja. Vse za ohranitev vrednot,
pridobljenih z revolucijo. Revolucija je ustvarila
15.000 nepotrebnih žrtev in več kot 600 morišč,
kar je opisano v najbolj brani knjigi Razkol. Parola revolucionarjev je bila »vse je naše«. Enako
mišljenje imajo danes ulični demonstranti – »ulice so naše«. Simpatizerji Levice imate priložnost,
da jim dobrovoljno izročite vse svoje premoženje, da vas ne bodo z bajoneti – vojaškimi noži
nagnali v morje.
Leta 1945 prevzame oblast kader, izšolan v
Rusiji, na šoli Džerdžinski, šoli terorizma. Na vodilna mesta ustoličijo moralno-politično neopo-

rečen kader, zvest ideologiji, sposobnost ni bila
pomembna. Prednostna naloga je bila izvajanje
nacionalizacije – kraje zasebnega premoženja.
Ustanovijo visoko šolo za prevzgojo prebivalstva Goli otok, nižjo prevzgojno šolo za ženske v
Ferdrengu in Škofji Loki ter za moške v Rajndolu.
Revolucionarji vodijo socialno bedno ekonomijo
po načelu Moše Pijade – samo nesrečni in lačni
državljani bodo postali komunisti, zvesti partiji.
S to parolo skrivajo svojo lastno nesposobnost.
Leta 1948 se zgodi upor Stalinu. Socialno-ekonomsko pomoč z Maršalovim načrtom ponudijo Američani. Revolucionarna oblast pomoč
odkloni, razen pomoči v hrani, ki jo Američani
odvržejo z letal. S tem v raju komunizma in socializma lajšajo – blažijo lakoto. Za blažitev lakote
in razvoj socializma ameriške in zahodne banke
posojajo denar. Blaginja v socialno-planskem
gospodarstvu se izboljša, vendar ne dohiteva
socialno tržne ekonomije zahodnih sosedov.
Pokazatelj nepravilno porabljenega denarja so
pomanjkanja živil tekstilnega, gradbenega in
tehničnega materiala še po letu 1980. Na črpalkah je primanjkovalo goriva, zato nam je oblast
omejila porabo z bencinskimi boni. Na vozilo je
pripadalo 40 litrov. Kriza se je še povečevala,
zato so dobili prepoved vožnje z osebnimi vozili
po sistemu par–nepar. Take socialne blaginje nočejo niti ekonomski migranti. Vsi bežijo v zahodni
kapitalizem.
Pisec članka g. Jože Centa pohvali g. Jožeta
Tanka kot lesnega strokovnjaka, dobrega gospodarstvenika in izkušenega politika. Delo poslanca je javno, zato je njegova naloga, da nas občane seznani, kaj je storil za našo lokalno skupnost.
Samo od sebe se ne premakne nič. Take informacije bi pričakovali tudi od poslanke Ljudmile
Novak, ki je bila trikrat izvoljena za poslanko v
našem okraju.
France Vidervol

Ko lučke ugasnejo
Na začetku decembra po mnogih krajih svečano prižgejo lučke. To je prava paša za oči, še
posebej za mlade. Decembra se po navadi sprejemajo tudi proračuni občin za prihodnje leto. Letošnji so zelo visoki, tudi Občina Ribnica je sprejela
daleč najvišjega v zgodovini. Vzrok temu so deloma sofinanciranja lokalnih projektov, za katere je
vlada izdatno odprla državni proračun, za Ribnico
pa večinoma spremembe pri financiranju občin, ki
smo jih sprejeli v zadnjem letu in pol, v času vlade
Janeza Janše. O tem sem že nekaj pisal v predhodnih člankih. Gre za izdaten dvig glavarine, veliko
sredstev bo »kapnilo« za »uravnoteženje občin«,
pri stroških in tudi pri prihodkih se pozna učinek
finančne razbremenitve občin. Nekaj malega pa
se bo nateklo tudi iz finančne izravnave.
To so več ali manj standardni viri, odvisni
od vnaprej predpisanih parametrov oziroma
formul. Učinek dela župana in občinske uprave
se prikaže pri sofinanciranjih projektov. Tudi tu
je pozitivna sprememba, gre za obnovo bazena,
kjer je občina zaradi okoliščin in primernega
skupnega sodelovanja pridobila znatno več, kot
je bilo predhodno načrtovano.
Niso pa pomembni samo prihodki, pomembno je, kako in za katere namene se odreja
proračunski denar. V zadnjih dveh letih (2020–
2022) so zelo poskočili materialni stroški župana
(iz 27.000 EUR na 57.000 EUR) in strošek plač v
občinski upravi (iz 460.000 EUR na 652.000 EUR),
čeprav se je del nalog prenesel na Komunalo, ki
se tudi kadrovsko krepi. V proračunu se tudi ne
pozna, da je bila lani ena plača v »Rokodelcu«
prenesena na državo, letos pa bo dodatno še ena.
Velik problem so tudi investicije. Če je bilo
v volilni kampanji župana in kandidatov njegove
LSP za svetnike po terenu obljubljeno marsikaj
kot lahko izvedljivo, se zdaj kaže, da gre za zelo
trde orehe. Ideal je še slabši, kot je bil, že četrto leto se nekaj pripravlja in obljublja, pa nismo
prišli niti do gradbene jame.
Obljubljeni sta bili igrišči v Goriči vasi in Brežah. Če bo sreča, se bosta obe začeli graditi tam
nekje na sredi prihodnjega mandata. Isto velja za
igrišči v Grčaricah in na Velikih Poljanah.
Podobno je s kanalizacijami, ki se v načrtu
razvojnih programov vedno znova premikajo
enkrat v prihodnost. Ne vem, zakaj se čaka z
Dolenjo vasjo, ki je bila že v prejšnjem mandatu precej daleč pripravljena, podobno velja za
komunalne ureditve drugih večjih naselbinskih
sklopov (npr. Breg, Grič, Dolenji Lazi ali Goriča
vas). Celo z rušitvijo hiše na križišču v Jurjevici,
ki je bila odkupljena že v prejšnjem mandatu, in z
ureditvijo križišča se je mečkalo štiri leta.
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Jože Tanko

Vzdrževanje vodotokov
Spodbudno je in vesel sem, če se kdo oglasi na temo naših vodotokov, kot je to objavil g.
Franc Vidervol v objavi Vzdrževanje vodotokov.
Strinjam se z njim glede zadrževalnika Prigorica,
takratne angažiranosti prisotnih služb in potrditve, da mora nekdo pritisniti, da se dela začnejo
in kakovostno izvedejo. Žal pa ni vse tako idealno
in je bolj podobno leporečju.
Kot je poznano, imamo tako imenovani
Zakon o vodah, ki ureja upravljanje z morjem,
celinskimi in podzemnimi vodami, vodnimi in
priobalnimi zemljišči, obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi vode ter ureja tudi
javno dobro in javne službe na področju voda. To
spada pod okrilje Ministrstva za okolje in prostor,
natančneje Direkcije za vode Republike Slovenije, ta pa ima za podizvajalca koncesionarja, v
našem primeru VGP Hidrotehnik. Njegove naloge so izdelava letnega načrta vzdrževalnih del,
izdelava projektov in njihova izvedba. Je pa država za vodni živelj in upravljanje z njim podelila
koncesijo registriranim ribiškim družinam na območju Republike Slovenije. Tako moramo ribiči in
vodarji delati z roko v roki, kar pomeni, da ribiška
družina ne sme posegati v vode brez vednosti
koncesionarja upravljavca, ta pa mora za svoje
posege v vodotoke pridobiti mnenje Zavoda za
ribištvo RS in o tem obvestiti dotično ribiško družino. Moram poudariti, da z VGP Hidrotehnik zelo
dobro sodelujemo, je pa večni problem pomanjkanje denarja, tudi v sedanjem času.
Glede zelo dobrega dela na področju urejanja rečnih korit, vzdrževanja vodotokov, čiščenja
ponikalnic in rečnih strug pa naslednje: VGP
Hidrotehnik res izvaja vzdrževanje vodotokov
na našem področju, žal pa ne tako aktivno, kot
je navedeno v članku, pri čemer naj omenim
nekatere znane realizacije v zadnjih letih: nujno
vzdrževanje na hudournikih, nujno vzdrževanje
kritičnih odsekov brežine vodotoka Tržiščica,
nujno vzdrževanje pritokov Bistrice, urejanje
brežine Bistrice na lokaciji Žimarice–Sodražica,
sanacija betonskih prelivov na Bistrici na lokaciji
Sodražica–Zamostec, ureditev pretočnega kanala iz Bistrice v Tentero in sanacija izpustnega
tunela na zadrževalniku Prigorica, medtem ko
čiščenja ponikalnic tukaj ne morem omenjati,
ker so mi nepoznane, potem pa je tukaj še čiščenje struge Bistrice skozi Ribnico, ki se je izvajalo
izključno na pritisk sedanjega župana. To se je
odlagalo lep čas: strugo vsako leto čistimo ribiči
in dosegli smo popolno izkoreninjenje bičevja,
ista dela pa opravljamo v strugi Ribnica v Dolenji vasi. Dodatno sta župan in Občina Ribnica z
domačim podizvajalcem izposlovala čiščenje –

mulčenje odvodne struge iz Obrha, ista dela na
odvodni strugi Ribnice ter čiščenje in odvoz materiala iz struge Ribnica v Dolenji vasi, kjer smo
tudi postavili in uredili tri manjše prelivne jezove,
čiščenje naplavin v Bistrici na območju Lipovšice
pa omogoča Občina Sodražica. Tu vodarja – koncesionarja ni bilo zraven.
Toliko o (ne) uspešnem delu, za kar pa ne
morem kriviti VGP Hidrotehnik, ampak večno načelo o pomanjkanju denarja. In kje so še kritične
točke, na katere ribiči opozarjamo vodarje:
struga Bistrice se znatno zarašča, polna je
naplavin, določeni predeli so pretočno ovirani,
že ob malo večjem deževju je voda izven struge, potok Sajevec je v celoti zaraščen, struga ni
več vidna, na sotočju z Ribnico je struga Sajevca popolnoma zamuljena in podobna močvirju,
ob strugi Ribnica znotraj akumulacije se drevje
znatno zarašča in je že blizu korena zadrževalne pregrade, struga Ribnice dolvodno od zadrževalnika se znatno zarašča, struga Ribnice v
Prigorici je popolnoma zaraščena in poleti pravo
leglo mrčesa, jez v Prigorici vidno propada, kar je
velika žalost tudi z vidika spomeniškega varstva,
voda Ribnica pa ponikne že v Dolenji vasi in tako
naprej.
Če je to za koga pohvalno, potem naj bo
tako! Utvara, da se protipoplavna zaščita izboljšuje zaradi dobrega vzdrževanja, je minimalna in
ne pije vode, saj temu botrujejo klimatske razmere: vodotoki se pregrevajo, vode je vsako leto
manj, določeni potoki so presahnili, dokaz pa je
letošnje štirimesečno obdobje brez primernih
padavin.
To, da če na referendumu ne bi padel Zakon
o vodah in bi tako bilo več namenskih sredstev
za urejanje vodotokov, je že izrabljena fraza –
morda bi bil primeren za kaj drugega, za urejanje vodotokov pa bore malo. Kaj več premlevati
na to temo je nesmisel, ker je bilo o tem zakonu
že veliko povedanega. Skratka, moj odziv glede
urejanja vodotokov je realna slika trenutnega
stanja, s tem se ukvarjam že vrsto let in žal je res,
da ni vse zlato, kar se sveti!
Vojko Štanfelj

Naslednja številka izide
10. februarja 2022.
GRADIVO ODDAJTE
do 26. januarja 2022.
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V tem mandatu se je kljub opozorilom in pripravljenosti posameznikov zunaj uprave občine
bistveno premalo angažiralo za pridobitev dialize
v Ribnico, ki ima kot kraj odlično pozicijo, odlično
lokacijo prostih zemljišč ob zdravstvenem domu
in tudi bistveno večjo možnost pridobitve dodatnih pacientov iz sosednjih občin kot Kočevje. A
Kočevje se je angažiralo, kupilo parcelo z objektom, zagotovilo denar za investicijo in ob slabših
izhodiščih pridobilo investitorja. Ribnica pa je (ali
še bo) parcelo starega vrtca prodala. Dializa je za
Ribnico izgubljena. Trajno izgubljena.
Naslednji projekt, za katerega se splača angažirati vse razpoložljive politične in strokovne
potenciale občine, je negovalna ustanova. Na
to opozarjam že nekaj let, a žal do zdaj ni bilo
pozitivnega odziva župana. Upam, da bo od zdaj
dalje bistveno drugače. Tudi negovalna ustanova
je projekt regionalnega značaja in na tem območju bo največ ena. Izguba projekta tudi tu pomeni trajno izgubo. Pri cestah, pločnikih, lučkah itd.
je vseeno drugače, tam lahko kaj prestaviš na
naslednje leto, pri negovalni ustanovi pa ne moreš. Če tu ne uspemo, bo isto kot pri dializi – to bo
trajen izpad. Vsi politični funkcionarji – od lokalne
do državne ravni – smo se dolžni boriti ne samo za
»male« lokalne projekte, ampak predvsem za projekte, ki imajo širši značaj in dolgoročne posledice.
Če kdaj, je zdaj priložnost, saj se je tudi Janševa
vlada odločila, da investira znatna sredstva za to
do zdaj podhranjeno ali zanemarjeno področje.
Nedavno, na začetku novembra, smo imeli
tudi obisk vlade v Ribnici. Med drugim sem sodeloval na sestanku v »Rokodelcu« z ministrom
Simonitijem in njegovo ekipo. V. d. direktorica »Rokodelca« je predstavila že pred več leti narejen
projekt širitve »Rokodelca«, pri čemer je minister
obljubil podporo investiciji. A glej, v decembra
sprejetem proračunu za ta projekt župan ni namenil niti evra. Menim, da se je treba na take zadeve
hitro odzivati, saj nas nihče ne bo čakal. Čas je
dragocen, zato morajo biti odzivi pravočasni in
ustrezni. »Rokodelc« je projekt, s katerim Ribnica močno izstopa, ne samo v regijskem, ampak
v slovenskem prostoru. In čas je, da po zastoju
ponovno oživimo idejo, da bi »Rokodelc« postal
Slovenski center domače in umetnostne obrti. Da
nam »prijatelji« še tega ne ukradejo.
Grad in center Ribnice sta letos res lepo okrašena. Tudi v prejšnjih letih sta bila. A ko bodo lučke
tiho ugasnile, se bomo soočili s stvarnostjo. Če ne
bomo uspe(va)li s projekti, ki Ribnico dvigujejo
in krepijo kot pomembno regionalno središče, se
bomo sami potiskali na raven malo večje krajevne
skupnosti. To pa je za ambicije in možnosti Ribnice
enostavno premalo.

Z AHVALE
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Tiho od nas si odšla,
ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več tvoj glas se ne sliši,
pustila si nam le spomine.

Dragi

JANEZ MATE,
najboljši mož, oče, dedek,
pradedek …

11. januarja bi dopolnil 91 let. Vsakič, ko smo
praznovali tvoj rojstni dan, smo se spraševali,
kaj ima tvoja topla osebnost skupnega z
najhladnejšim mesecem. Zdaj vemo … Toplota
je tista, ki jo tudi v tej zimi čutimo s tabo. Z
nami je bila sleherni trenutek, vsak dan, vsa ta
leta, ki nam jih je bilo dano deliti s tabo. Sevala
je iz tebe in brez nje ne bi mogli narediti gotove
gazi skozi zamete, ki so prinašali piš ledu v naša
življenja.
Odhajaš v zimi … Skoraj takšni, kot smo jih
poznali nekdaj. V petek, 3. decembra, je postal
onkraj za dobro dušo toplejši, naša življenja
pa so postala brez tebe hladnejša. Vedno boš
najboljše med nami in v nas.
Zbogom, dobri človek …
P.S.: Iskrena hvala vsem vam, ki ste
pomagali, da je naš Janez odšel brez bolečin,
dostojanstveno in da smo lahko bili ob njem do
zadnjega trenutka. Še posebej se zahvaljujemo
dr. Lidiji Šmalc, sestri Nataši, patronažni
službi in osebju Zdravstvenega doma Ribnica,
ribniškemu Centru za socialno delo in
oskrbovalkam, sodelavkam in sodelavcem
Doma starejših občanov Ribnica, župniku
Antonu Brčanu in kaplanu Roku Pogačniku,
Kvartetu Gallus in trobentaču Romanu
Grabnerju, pogrebni službi Komunale Ribnica
ter vsem vam, ki ste ga pospremili na poslednji
poti.
Žena Linči, sinova Jani in Miran, snahi
Darja in Marinka, vnuki Črt, Klemen,
Matej in Vasilij ter pravnuk Teodor

Zahvala ob izgubi ljube žene,
mame, stare mame, tašče in sestre

MARIJE KLJUN

(9. 12. 1937–23. 11. 2021) iz Zapuž 3
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sodelavcem, sosedom in drugim, ki
ste nam izrekli sožalje, tolažilne besede, podarili
sveče in darovali za svete maše ter se poslovili od
nje na njeni zadnji poti.Hvala pogrebni službi,
gospodu kaplanu Roku Pogačniku za opravljen
obred, pevcem za zapete pesmi in gasilcem
PGD Dolenji Lazi, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti. Zahvala velja tudi zaposlenim v DSO
Ribnica, ki so v zadnjem mesecu skrbeli zanjo.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

Ni besed, ki bi nas potolažile v
samotnih nočeh, ni solz, ki bi
oprale bolečino iz naših src …
So le dragoceni spomini, ki nas
učijo živeti naprej.
Zahvala ob izgubi
naše drage žene, mame in babice

NUŠE MERHAR

iz Lipovca 1a (9. 9. 1954–5. 11. 2021)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
znancem in prijateljem, ki ste nam stali ob
strani, za izrečeno sožalje, sveče in cvetje. Hvala
tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti.
Za dobroto tvojo
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala in večno
lep spomin nate, draga mami ...
Žalujoči: vsi njeni
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal ….

Zahvala ob boleči izgubi naše

Zahvala ob boleči izgubi
našega moža, očija in dedija

IVANE ANDOLJŠEK
(23. 11. 1930–13. 12. 2021) iz Lepovč 5

Celo življenje si garala, za dom in družino si se žrtvovala.
Do zadnjega si se borila, da bi se čim pozneje od nas poslovila.Bolezen ni hotela, da bi z nami še živela,a ljubezen,
ki si nam jo dala, za vedno v naših srcih bo ostala.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, znancem in prijateljem za izrečena
sožalja in besede tolažbe, za podarjene sveče ter
darove svete maše. Hvala tudi gospodu kaplanu
Roku Pogačniku za lepo opravljen obred, pevcem
za zapete pesmi, Komunali Ribnica in vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsa toplina
njenega srca bo za vedno ostala z nami.
Žalujoči: vsi njeni

BRANKA MIHELIČA
(20. 12. 1953–1. 12. 2021) iz Prigorice 1

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem za ustna in pisna sožalja,
podarjene sveče in darovane svete maše. Hvala
g. župniku Alešu Pečavarju za opravljeni obred,
pevcem in gasilcem PGD Prigorica za zadnje slovo
ter pogrebni službi Komunale Ribnica. Iskrena hvala
tudi lovcem LD Dolenja vas, ki ste ga pospremili
k večnemu počitku. Še posebej se zahvaljujemo
zdravnici dr. Andreji Rako iz ZD Ribnica, Kliničnemu
oddelku za kirurgijo srca in ožilja UKC Ljubljana,
asist. mag. Sabini Jakše Hren in prim. dr. Rafaelu
Kapšu iz Interne intenzivne medicine SB Novo mesto
za trud, da bi ga ohranili pri življenju.
Vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar
je njeno,a kar ni njeno, nam
ne more vzeti, in to, kar je
neskončno dragoceno, je večno
in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)
Zahvala ob izgubi

FRANCA MIHELIČA
(19. 10. 1937–29. 11. 2021)
iz Otavic

Zdaj ne trpiš več, dragi oče, zdaj počivaš, te nič
več ne boli. Svet je mrzel in prazen, odkar te več
med nami ni. Niti zbogom nisi rekel, niti roke
nam podal, a v naših srcih za vedno boš ostal ...

Zahvala ob boleči izgubi
moža, atija, dedija, sina, brata in strica

IVANA ZOBCA

6. 2. 1962–9. 12. 2021 iz Dolenjih Lazov
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam
ob njegovem mnogo prezgodnjem in
nepričakovanem slovesu izrekli besede sožalja,
podarili sveče in cvetje ter darovali za maše.
Hvala reševalni ekipi ZD Ribnica, še posebej
dr. Alenki Nadler Žagar. Hvala tudi gospodu
župniku Francu Bizjaku za opravljen pogrebni
obred, pevcem za zapete pesmi in pogrebni
službi Komunale Ribnica.
Najlepša hvala vsem, ki ste ga z nami pospremili
na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

Z AHVALE

Skrb, dobrota, delo in poštenje,
tvoje je bilo življenje.
Dela tvojih pridnih rok,
sledi ostale so povsod.

Z AHVALE
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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.

Zapel je zvon
tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina.

Zahvala ob smrti drage mame,
zlate babice, prababice, sestre in tašče

Zahvala
ob smrti ljube mamice

roj. FAJS (1939–2021), iz Gornjih Lepovč

(1934–2021) iz Dolenje vasi

MARIJE LESAR,

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče,
cvetje in maše. Hvala gospodu župniku za lep
obred in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala
tudi dragi sosedi za nesebično pomoč in vsem, ki
ste jo radi obiskovali in z njo poklepetali.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo
pospremili na njeni zadnji poti. Ohranite jo v
lepem spominu.
Vsi njeni

MARIJE ŠKERJANEC
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem za vso
podporo in pomoč v težkih trenutkih slovesa.
Posebna zahvala velja dr. Alenki Nadler Žagar
in medicinski sestri Andreji ter celotnemu
Zdravstvenemu domu dr. Janeza Oražma
Ribnica. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku
Alešu Pečavarju, pevcem in Komunali Ribnica.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoča hči Berta in vsi njeni

Smrt je samo enkrat,
življenje pa traja in traja in traja.
Kakor obnavljanje znane pesmi.
Kakor poslušanje večne duše.
Kakor prehajanje iz legende v
legendo. Kakor spreminjanje
kaplje v kapnik. Kakor sesipanje
peska v puščavi. Kakor romanje
iz večnosti v večnost.
(Tone Pavček)

Vsi nosimo s seboj dva križa.
Križ na ramenu, ki ga kdaj pa
kdaj odložimo in se spočijemo,
in bolečino, križ, ki ga nosimo v
duši.Z njim vstanemo in z njim
zaspimo.
R. Kerševan

Od nas se je tiho poslovila naša draga mama

(19. 6. 1944–19. 12. 2021)

DANIJELA LAVRIČ

Zahvala ob smrti nam vsem dragega

STANISLAVA VESELA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in
prijateljem za pomoč, tolažbo, darovano cvetje in
sveče. Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Ribnica.
Hvala Komunali Ribnica, pevcem in gospodu
kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen
pogrebni obred.

Za pomoč in podporo v težkih trenutkih se
Iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom, znancem, njegovi
dolgoletni zdravnici dr. Šmalčevi, dr. Loličevi,
dr. Vovku s sodelavci iz UKC LJ, negovalnemu
osebju DSO Kočevje, vodji in pogrebni službi
Komunale Ribnica, župniku g. Andreju Muleju
in pevcem ter vsem sodelavcem v podjetju Inles,
d. d., in ZD Ribnica. Zahvaljujemo se tudi za vse
podarjeno cvetje in sveče.

Vsi njeni

Hvala vsem, ki ste njemu in nam stali ob strani.

(13. 4. 1927‒21. 11. 2021)
iz Ribnice, Opekarska cesta 44.

Vsi njegovi
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Zahvala ob izgubi našega dragega
moža, očeta, dedija, tasta in brata

DUŠANA PETRA
OVNA
(1937–2021) iz Ribnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja,
besede tolažbe, podarjeno cvetje in
sveče. Iskrena hvala Klubu Veselih
ventilčkov, osebju Zdravstvenega
doma dr. Janeza Oražma Ribnica in
Komunali Ribnica.
Vsi njegovi

Opravičilo
V novembrski številki Rešeta smo pri
prepisovanju zahvale ob smrti Matije
Kluna iz Bukovice izpustili poved:

»Posebna zahvala velja
čebelarjem, predvsem
g. Jožetu Škulju za
poslovilne besede.«
Vsem prizadetim se iskreno
opravičujemo.
Uredništvo

Najtišji mir … Še dih za hip zastane.
V ta mir neznana spušča se skrivnost
in pne med srci zagoneten most,
da v njih se nekaj, kakor struna, zgane …
Ljubka Šorli: Goriške pesmi, 1954
V spomin in zahvalo

VERI ŠENK
Pred nami se kot nepopisan list začenja novo leto, zato
pretekli dogodki počasi bledijo in izginjajo. Čas bi želeli
ustaviti, ko nam je lepo, a žal ga prepogosto zaustavijo težki
trenutki. Čas je relativen, tako kot razdalja. Lahko sedimo
drug ob drugem in se ne vidimo, smo sosedje in se ne
poznamo, lahko pa smo kilometre daleč in je med nami most
bližine. V tem za hip zaustavljenem času in topli bližini srca
se spominjamo pokojne Vere Šenk. Poslovne, sorodstvene in
prijateljske vezi so gospo Vero Šenk povezale z Novo Gorico,
njena srčnost pa je te vezi oplemenitila, da ostajajo z nami: za
danes, za dolgo, za zmeraj. Slavistično društvo Nova Gorica
je z njeno podporo uresničilo številne zamisli: izpeljavo
več strokovnih srečanj primorskih slavistov, imenovanih
Primorski slovenistični dnevi, slovenski slavistični kongres
in postavitev spomenika pesnici Ljubki Šorli. Na Goriškem
smo hvaležni njenemu čutu za kulturo in umetnost, s katerim
je prepoznala naša prizadevanja in jih dobrodelno podpirala.
Na vabila za naše dogodke smo dolga leta tiskali logotip
podjetja Inotherm. Leta 2013 pa smo ob nazivih Mestna
občina Nova Gorica in Slavistično društvo Nova Gorica na
kamniti podstavek kipu Ljubki Šorli vklesali tudi njegovo
ime: Inotherm Ribnica. Besede hvaležnosti so bile izrečene
po telefonu, elektronski pošti, v bežnih srečevanjih, vedno pa
z željo, da si bomo vzeli čas za obisk. Želeli smo ji povedati,
kako zelo je pomagala oživljati delovanje Slavističnega društva
Nova Gorica. Ostali smo samo pri željah, saj nas je vest o
njeni bolezni in smrti prehitela. Prezgodaj se je poslovila,
med njenimi in našimi željami. Neizrečene ostajajo besede,
hvaležnost v srcu pa ne pozna ne časa ne razdalje. Njen
prispevek za naše delo in delovanje sta večno zapisana ne
samo v naših srcih, ampak tudi na naših poteh. Ko se bomo
sprehajali po novogoriški aleji slavnih ali se povzpeli na nam
in njej ljubo Kostanjevico nad Novo Gorico, se bomo spomnili
nanjo. Spomini bodo oživeli ob besedah pesnice Ljubke Šorli
in zvokih cerkvenih orgel, za danes, za dolgo, za zmeraj …
vse tja do večnosti.
Trenutek še … in že nemirni prsti
po tipkah v vsej prešernosti drve.
Zdaj so vihar, zdaj sapica z gore ¬–
Če jok molči, sta smeh in vrisk na vrsti.
Oči zagrinja neprodirna noč ...
In vendar kaže nam … nasmeh in moč ...
Ljubka Šorli: Goriške pesmi, 1954
Sonja Žežlina in Ernesta Dejak Furlan v imenu
Slavističnega društva Nova Gorica

Z AHVALE

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre …
Le daleč, daleč je …
(Tone Pavček)

OBVESTILA
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Obvestilo o izvajanju 24-urne dežurne službe
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/2016) so občine Ribnica, Sodražica in
Loški Potok sprejele Odlok o pokopališkem redu na območju vsake predmetne
občine (Uradni list RS, št. 94/2021, št.
163/21 in št. 108/21). Odloki med drugim
urejajo tudi način izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe, ki je v skladu z
Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti del javne službe.

do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe.

Obveščamo vas, da je Komunala Ribnica, d. o. o., skladno s 4. členom Odlokov
o pokopališkem redu na območju občin
Ribnica, Sodražica in Loški Potok od 1. 1.
2022 dalje edini izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe.

Kratek opis postopka

24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevzem in prevoz pokojnika na
območju občine, od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika ali odvzema organov oziroma
drugih postopkov na pokojniku in nato

Komunala Ribnica, d. o. o., ima zagotovljeno 24-urno dežurno službo, na
katero nas pokličete v primeru smrti oskrbovanca, pacienta oziroma v primeru
smrti na domu.

Dežurna številka pogrebne
službe je 051 324 894.

24-urne dežurne službe izvede in po njihovi veljavni ceni zaračuna izvajalec tiste
občine, v kateri je pokojnik umrl. V njihovi hladilnici ga izvajalec pogreba tudi
prevzame.
Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni strani www.komunala-ribnica.si ali pa nam pišite na
e-naslov info@komunala-ribnica.si.

Ob nastopu smrti svojci umrlega na telefonski številki 051 324 894 naročijo
izvedbo dežurne službe in prevoz pokojnika do hladilnega prostora izvajalca 24urne dežurne pogrebne službe. Dežurna
služba po prihodu na kraj smrti prevzame listino o ugotovljenem nastopu smrti,
se dogovori o nadaljnjih postopkih in
pokojnika prepelje v hladilni prostor. V
primeru, da nastopi smrt izven območja
občin Ribnica, Sodražica ali Loški Potok
(v bolnišnici ali na drugem kraju), storitev

Ekološki otoki poleg pokopališč
Ekološki otoki so poseben prostor, kamor lahko občani dostavite odpadke, ki
ne spadajo v domače zabojnike in vreče.
Na vseh ekoloških otokih sta postavljena
zabojnika za papir, papirno/kartonsko
embalažo ter stekleno embalažo, na nekaterih pa je postavljen tudi zbiralnik za
odpadno električno in elektronsko opremo manjših velikosti.
Na ekoloških otokih poleg pokopališč
pa sta tudi zabojnik za embalažo in zabojnik za biološke odpadke. Ta dva sta
namenjena zgolj in samo odpadkom
s pokopališč.
V zabojnik za embalažo spadajo: plastične vrečke, plastični podstavki rož,
plastični lončki rož itd., ki nastanejo na
pokopališčih.
V zabojnik za biološke odpadke spadajo: ovenelo cvetje z grobov in vaz,
ovenelo cvetje ikeban in vencev, trava,
plevel, obrez grmovnic z grobov, papirne

brisače itd., ki nastanejo na pokopališčih.
Biološke odpadke in embalažo, ki nastaja
v gospodinjstvu, je prepovedano odlagati v zabojnike na ekoloških otokih poleg
pokopališč. Če potrebujete zabojnik za
biološke odpadke, ga lahko naročite na
Komunali Ribnica.
Nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo
izgled tako ekološkega otoka kot naših krajev. Nepravilno odlaganje hkrati
povzroča, da odpadkov, ki nastanejo na
pokopališču, velikokrat ni mogoče odložiti, ker so zabojniki prepolni odpadkov,
ki jih nevestni občani prinesejo iz gospodinjstev. V primeru napačno odloženih
odpadkov je zagrožena denarna globa
v višini 200 EUR za fizične osebe in do
1000 EUR za pravne osebe.

Zabojnik za odpadne sveče
Pri odlaganju odpadnih sveč v za to namenjene zabojnike poskrbite, da sveče v
celoti potisnete skozi odprtino in jih ne

puščate zataknjenih v odprtini. Posledično obiskovalci predvidevajo, da je zabojnik poln, in po nepotrebnem odlagajo
sveče poleg zabojnika. V zabojnik za
sveče spadajo samo sveče: parafinske in elektronske sveče.
Poskrbimo, da bomo odpadke, ki smo jih
povzročili ob obisku ali pri urejanju grobov, odložili v za to namenjene zabojnike
in ekološki otok zapustili čist in urejen.

Komunala Ribnica, d. o. o.
Goriča vas 11a, 1310 Ribnica
t: 01 836 11 38
t: 01 835 90 80
t: 031 758 717
e: info@komunala-ribnica.si

Pogrebna dežurna služba
t: 051 32 48 94

Cestna dežurna služba
t: 041 90 31 09
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Vsak dan ob 10. uri
na lokalni televiziji R KANAL+
Vaje kažeta: Andraž Purger, prof. športne vzgoje in
Eva Jeza, mag. kineziologije
Redni jutranji vadbi se lahko priključite
tudi prek Zooma, vsak delavnik ob 8. uri
Vaje kaže: strokovni kader Društva Šola zdravja
Povezava je javno dostopna na njihovi spletni strani:
https://solazdravja.com/
Telovadbi »1000 gibov«
se lahko pridružite tudi v živo!
Trenutno telovadijo na 248 lokacijah v 89 občinah.
Tukaj si lahko pogledate seznam skupin:
https://solazdravja.com/skupine-po-obcinah/
Seveda ob upoštevanju ukrepov stroke:
pogoj PCT in varnostna razdalja 1,5–2 m.
Vabljeni!

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije,
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih
ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno
upravo zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19
na Upravni enoti Ribnica do preklica uvajamo zaščitne
ukrepe.
• Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po
telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila
na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem
naročila v obliki klasične pošte.
• Vlogo lahko vložite na upravni enoti le, če se po
zakonu lahko vloži samo na upravni enoti.
• Vložitev vloge na upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z
organom.
• Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru
urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče
odložiti na kasnejši čas.
• V prostorih organa ne izvajamo pregledovanja dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni
interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
• Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse)
prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih
kartic (brezgotovinsko).
• Obvezni so nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 m), razkuževanje rok, preverjanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni,
testirani).
• Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred
poslovno zgradbo je prepovedano.

Sistem naročanja strank:

• na telefonski številki: (01) 837 27 10 (Upravna enota
Ribnica zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas),
• prek elektronskega naslova: ue.ribnica@gov.si,
• po klasični pošti na naslov: Upravna enota Ribnica,
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica.
Ker vsakodnevno beležimo izjemno veliko število
klicev, vse stranke vljudno prosimo za strpnost in
razumevanje.
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Vabljeni na jutranje
razgibavanje s Šolo zdravja!
»Metoda 1000 gibov«

Predhodno naročanje
strank na Upravni enoti
Ribnica v času izrednih
zdravstvenih razmer
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OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO RIBNICA
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Naj se začne in konča v miru, zdravju in ljubezni, zato radostno
pojdimo naproti novemu letu, spoznajmo pravo pot, prave ljudi,
storimo prave reči ter v sebi in drugih najdimo le dobre stvari.
Predsedstvo OZVVS Ribnica vam vošči vesel božič ter
srečno in zdravo novo leto 2022.

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

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

Pridobili boste veliko koristnih
informacij o nosečnosti, porodu,
poporodnem obdobju, dojenju in
negi novorojenčka. Z udeležbo na
predavanjih bo prehod v materinstvo in
očetovstvo gotovo lažji. Za spremljanje
zadošča pametni mobilni telefon
ali računalnik, posebno predznanje
uporabe tovrstnih spletnih orodij ni
potrebno. Predvidena so 1 predavanje
v zgodnji nosečnosti (12.–24. teden) in
4 predavanja po 30. tednu nosečnosti.
Udobno se namestita v domačem
okolju in se nam pridružita!

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

Naslednja številka izide
10. februarja 2022.
GRADIVO ODDAJTE
do 26. januarja 2022.
Trženje oglasnega
prostora 041 536 889
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KRIŽANKA

Stran ureja Knjižnica Miklova hiša
KORISTNO RAZVEDRILO

NAVPIČNO
1. angleška kraljica
3. verska slika
7. dolina, ki povezuje Kranjsko in Štajersko
8. začimba, značilna za Madžarsko
9. stročnica
10. skladatelj, ki se je v Piranu rodil pred 330
leti in mu je posvečeno leto 2022
12. glavno mesto Severne Makedonije
16. kneževina med Švico in Avstrijo
VODORAVNO
2. slovenski arhitekt
4. slovenska smučarka
5. testament
6. proces, ki poteka v zelenih delih rastlin
11. nebesno telo, ki kroži okrog sonca in je
veliko manjše od planetov
13. slovenski košarkar v ligi NBA
14. sozvočje treh ali več tonov
15. športna disciplina, ki vključuje streljanje ter smučanje
17. najvišje razviti vretenčarji
18. kraj na avstrijskem Koroškem, središče puškarstva
19. znan slovenski kuharski mojster
20. nordijski center

REŠITEV KRIŽANKE: 1. Plečnik 2. Tuhinjska dolina 3. Borovlje 4. Lihtenštajn 5. Skopje
6. Tartini 7. Ana Bucik 8. Dragić 9. Elizabeta 10. Volčič 11. biatlon 12. asteroid 13. sesalci
14. fotosinteza 15. akord 16. grah 17. ikona 18. oporoka 19. paprika 20. Planica
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
REP
U

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših
domovih
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Kako delujejo drzni tatovi?
• Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne.
• Tatovi delujejo v skupinah.
• Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma;
pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in
poskuša zvabiti stran od doma.
• Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.
policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje

policija svetuje
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policija svetuje

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer
odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so
bili ti v stiku.

59

ZBIRANJE STAREGA
PAPIRJA
Sobota, 15.1.2022, na komunali v Goriči
vasi
od 8h do 12h.
Če nimate možnosti, da bi sami dostavili
papir pokličite na 051- 863-972.

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

