GLASILO OBČINE RIBNICA
MAREC 2022/XXVI

intervju Peter Andolšek
aktualno Že 30 let imamo kaj za pusta hrusta
vzponi in sestopi Kako po bolezni COVID-19 nazaj v kondicijo
kolumna Primož Tanko

KUD DramŠpil Ribnica
napoveduje predstavi
gledališkega abonmaja:
19. marec 2022
ob 19. uri

SMRTNA PAST
kriminalka s primesmi komedije
v izvedbi Kulturno prosvetnega
društva Josip Lavtižar
Kranjska Gora

Naslovna fotografija:
Sašo Hočevar
Občinsko glasilo

9. april 2022 ob 20. uri
predstava za odrasle

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

»Priprava na porod
in starševstvo«

ŠJORA
OD POSLANCA
komedija v izvedbi
Kulturnega društva
Domovina Osp, TVD Partizan

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

Vse navedene predstave
so tudi ZA IZVEN.
Vstopnice bodo na voljo
pol ure pred predstavo
na vhodu v TVD Partizan.
Cena vstopnice
za otroško predstavo:
4 eur.
Cena vstopnice
za odraslo predstavo:
8 EUR

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:
14. 4. 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 1. 4. 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.
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Zaradi izdatnega koledarja
dogodkov tokrat bolj na
kratko.
Pereča tematika okrog
covida-19 se umirja, število
obolelih strmo pada. Oh, kako
dobro dene natipkati nekaj
takega. Na hitro in čisto nič
analitično bi dahnil, da bližina
volitev umiri strasti na vseh
frontah, če se ne bi začela
tista, čisto prava. Fronta,
namreč.
Pustimo vzroke, tudi
tokrat ima vsakdo svoj prav,
tukaj predvsem merim na
slehernika, običajno z nekaj
profili na družabnih omrežjih.
Stresla nas je novica, da se
je začela vojna. V tem času?!
S stotero slabimi izkušnjami
in pričevanji vojskujočih, z
milijoni padlih, s po vsaki
vojni ponavljajočo se
mantro »nikoli več!«, v času,
ko človek v enem dnevu
prejme več informacij, kot jih
človek pred sto leti ni prejel
za časa celega življenja?!
Nezamisljivo. Ko bomo po
tej vojni spet vzklikali »nikoli
več!« – upam, da najkasneje
jutri –, dajmo misliti resno.
Res resno!
Sašo Hočevar

Naslednja številka izide
14. aprila 2022.
Gradivo oddajte
do 1. aprila 2022.
Trženje oglasnega prostora
041 536 889.

KOLEDAR DOGODKOV

v občini Ribnica marec–april 2022
Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič.
Podatke za prihodnji mesec pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com.
16. 3. od 7.30 do 8. ure
ZAČETEK JUTRANJE TELOVADBE
»1000 GIBOV« (nato vsak delovnik)
Dolenja vas, na igrišču
za občinsko stavbo
19. 3. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
19. 3. od 9. ure dalje
20. JUBILEJNA SALAMIJADA
za izbor NAJ SALAME 2022
Planinska koča pri Sv. Ani
na Mali gori
19. 3. od 19. uri
SMRTNA PAST, KRIMINALKA S
PRIMESMI KOMEDIJE v izvedbi
Kulturno prosvetnega društva
Josip Lavtižar Kranjska Gora
TVD Partizan
21. 3. ob 19. uri
POGOVORNI VEČER Z
ZGODOVINARJEM DR. JOŽETOM
MOŽINO. Pozdravni nagovor: Jože
Tanko, poslanec Državnega zbora RS.
Rokodelski center Ribnica
25. 3. ob 19. uri
OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA
DRUŠTVA GRMADA
Šola na Velikih Poljanah
25. 3. ob 20.15
URADNO ODPRTJE PROSTOROV
RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEGA
KLUBA
Prostori RŠK (Obrtna cona Ugar 11)
26. 3. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
26. 3. ob 7.30
TRADICIONALNI POHOD V JELENOV
ŽLEB (980 m) ob 79-letnici zmage
partizanskih brigad nad bataljonom
italijanske divizije Macerata
Zborno mesto v Rakitnici
pri nakladališču lesa
26. 3. ob 9. uri
ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO KS
VELIKE POLJANE
Pred gasilskim domom
na Velikih Poljanah

26. 3. ob 11. uri
VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
INVALIDOV RIBNICA
Gostišče Pugelj
26. 3. ob 11. uri
SLOVESNOST IN POLAGANJE
VENCEV pri spomeniku nad
breznom v Jelenovem Žlebu
Pri spomeniku nad breznom
v Jelenovem Žlebu
26. 3. ob 13. uri
SPOMINSKA SLOVESNOST s
kulturnim programom ob 79-letnici
zmage partizanskih brigad nad
bataljonom Macerata pri Jelenovem
Žlebu. Slavnostni govornik:
Predrag Baković, poslanec Državnega
zbora RS.
TVD Partizan
26. 3. ob 18. uri
PRIREDITEV OB MATERINSKEM
DNEVU
Dvorana DC-16 v Dolenji vasi
31. 3. ob 18. uri
DEMOKRACIJA, VSESLOVENSKA
TURNEJA – PREDSTAVITEV KNJIGE
RADA PEZDIRJA: VZPOREDNI
MEHANIZEM GLOBOKE DRŽAVE
Rokodelski center Ribnica
2. 4. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
2. 4. ob 19. uri
ROKOMETNA TEKMA RD, člani,
RD RIKO RIBNICA –
MRK LJUBLJANA
Športni center Ribnica
9. 4. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
9. 4. ob 8. uri
ŠPEHARJADA »ZA NAJ ŠPEH
V OBČINI RIBNICA«
Koča pri Francetovi Jami
9. 4. ob 20. uri
ŠJORA OD POSLANCA, KOMEDIJA
v izvedbi Kulturnega društva
Domovina Osp
TVD Partizan

SKOZI REŠETO

Nikoli
več?
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MLADI
V OBČINI RIBNICA

Mladi imajo sanje, imajo vizijo,
so neustrašni in imajo pogum ter
ideje. Zato jim je vredno prisluhniti. In v Občini Ribnica smo jim prisluhnili, saj kot župan verjamem, da
bomo s svežimi idejami mladih in
z izkušnjami starejših vzpostavili
kakovostno medgeneracijsko sodelovanje, ki bo predstavljalo temelj
razvoja naše občine.
V naši občini želimo mladim
dati krila, da poletijo, in jim zgraditi varne temelje, da se bodo vračali in ostali v kraju, kjer so odrasli.
S skupnim sodelovanjem želimo
omogočiti boljše okolje za razvoj
njihovih svežih idej, uresničevanje
sanj in iskanje poti proti uspehu.
Občina je septembra 2020
ustanovila Komisijo za mladinska
vprašanja, ki je prevzela vlogo posvetovalnega organa med občino in
mladimi. Člani komisije so resno
in odgovorno pristopili k delu. Ker
Občina Ribnica na področju mladih
v preteklosti ni imela izoblikovane
strategije in tudi ne opredeljenih
ukrepov, je bila naloga komisije izoblikovati strategijo, ki bo za
naslednjih pet let začrtala prioritetna področja in delovanje občine v
okviru mladinske politike.
Hkrati sem si kot župan želel v
najkrajšem možnem času vsaj delno
urediti status mladih v naši občini.
Tako smo jim prisluhnili na področjih izobraževanja, zaposlovanja
in sodelovanja pri skupnih projektih.
Mladim so zdaj poleg razpisa za
šport in kulturo na voljo še:

1. javni razpis za enkratno denarno
pomoč za mlade in mlade družine za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja;
2. javni razpis za sofinanciranje
programov mladinskih organizacij;
3. možnost izvajanja počitniškega
dela v javnih zavodih in javnih
podjetjih, ki je zavodom in podjetjem s sedežem na območju
občine Ribnica financirano iz
proračuna;
4. javni razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente;
5. sofinanciranje tiska in vezave
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.
Poleg navedenih ukrepov bomo
z novim šolskim letom dodali še
šesti ukrep. S kočevskim županom
dr. Vladimirjem Prebiličem sva se
namreč dogovorila za financiranje
izobraževanja za deficitarne poklice, katere programe izvaja Srednja
šola Kočevje. Tako smo v mesecu februarju župani jugovzhodne
regije podpisali sporazum, kjer
smo se zavezali, da bomo dijakom
omogočili štipendije iz proračuna.
S tem bomo mlade spodbudili, da
se odločijo za poklice, ki jih v naši
subregiji primanjkuje, ter zagotovili konkurenčnost in gospodarski
razvoj regije.
Z izvajanjem navedenih ukrepov
bomo pomagali mladim, da razširijo krila in poletijo novim priložnostim naproti.
Pred nami je še vrsta izzivov,
med katerimi je ključno zagotavljanje stanovanjskih kapacitet in
stavbnih zemljišč za individualno
gradnjo. Z vključevanjem mladih v
sodelovanje pri prostorskem načrtovanju in z zagotavljanjem stanovanjskih kapacitet bomo vzpostavili ustrezne temelje, da bodo mladi
lahko v svojem domačem kraju tudi
ostali, delovali in ustvarjali. Konec

letošnjega leta se bo začela zasebna
gradnja večstanovanjskega objekta na Knafljevem trgu, občina pa
pospešeno pripravlja vse potrebno
za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta soseske
Hrastje. Naredili bomo vse, da konec letošnjega leta sprejmemo občinski podrobni prostorski načrt in
pridobimo gradbeno dovoljenje za
komunalno opremljanje, s katerim
bi lahko začeli prihodnjo pomlad.
Na ta način bomo v prihodnjih letih omogočili gradnjo na skoraj 180
novih gradbenih parcelah.
Želim si, da bodo mladi v naši
občini vedno slišani, da bodo za
uspehe pohvaljeni in da bodo njihova mlada leta vedno prijetna,
raziskujoča in razigrana. S strategijo za mlade postavljamo smernice
skupnega sodelovanja in soustvarjanja, ki jih bomo v prihodnjih letih še nadgrajevali. Postati mladim
prijazna občina so naše skupne želje in ambicije. Verjamem, da bomo
to tudi dosegli ter vsem našim mladim zagotovili kar najboljše pogoje
za lažji in enostavnejši vstop v svet
odraslih.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti Komisiji za mladinska vprašanja, predsednici, podpredsedniku
in članom komisije ter tudi vsem
vključenim, ki so sodelovali tako
pri anketi kot pri delavnicah. Pridobili smo izjemno uporaben dokument, ki nam bo vodilo na področju
mladih v prihodnjem petletnem
obdobju.
Naj zaključim z mislijo neznanega avtorja: »Ključ do sreče so sanje … ključ do uspeha je uresničevanje
sanj.« Mladi v naši občini imajo sanje, Občina Ribnica pa vzpostavlja
pogoje za njihovo uresničevanje.
Skupaj znamo in zmoremo.
vaš župan
Samo Pogorelc
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Sašo Hočevar
Ni bilo kot običajno, ker nič
ni kot običajno, čeprav gre na
bolje. Ni bilo karnevala, bilo pa
je jako pisano, glasno in dobro
obiskano pustno rajanje.
Pretekli dve leti sta bili res komorni, kar
se tiče pustovanja in letos se je začelo, tako
kot svetujejo zdravniki po prebolelem COVIDU-19; »postopno stopnjevanje aktivnosti«. Ribniški župan Samo Pogorelc v družbi
direktorice občinske uprave Helene Mate
– oba v maskah, kakopak – je dejal, da se
»po dveh letih se končno vračamo iz ti. virtualnega sveta v resničnost. Za organizacijo
pustnega karnevala je bilo premalo časa,
saj so še mesec dni nazaj veljali ukrepi, ki
tega niso dovoljevali. Rokodelski center je
skupaj z Miklovo hišo in Občino pripravil
čudoviti dogodek v sklopu tržnice in imeli
smo izjemen obisk.«
V dopoldanskem času se je torej na
Škrabčevem trgu odvijalo otroško pustovanje, kjer so si najmlajši lahko ogledali čudovito glasbeno predstavo super junakov z
Vilo Eksena in maske Pustnega društva Goriča vas, ki je ob svoji 30. obletnici delovanja
pripravilo fotografsko razstavo, ki si jo lahko
ogledate na panojih od Miklove pa tja skozi
grad.
Vrvež je bil vrvež in vsi smo čakali na
korante iz Lancove vasi in ko so prišli, so
bili kar malce razočarani, ker je bilo vse pre-

R E P O R TA Ž A

Kako
postati
korant
v Ribnici?

Koranti iz Lancove vasi
Nejc Lovšin, Pustno društvo Goriča vas,
Helena Mate, direktorica občinske uprave
in župan Samo Pogorelc

cej mirno, saj se je vrvež med čakanjem že
polegel. Tu pa v zgodbo vstopam zelo subjektivno; pojemek dopoldanskega rajanja
pustnih mask je bil precej dobrodošel, saj
sem s koranti v miru popil osvežilni napitek,
po izmenjavi nekaj sočnih dovtipov mi je
Slavko Ostroško – korant iz Lancove vasi
razložil, da se pust tam začne takoj po svečnici, s tako imenovanim prvim skokom, pustujejo pa do pustnega torka. Tradicija veleva
da bi moral biti korant neporočen, samski
fant, a ni vedno tako, saj njihovo društvo
šteje kar 90 članov - samo fantov za razliko
od drugih tovrstnih društev. Slavko je tako
opisal korantovo opravo: »Osrednji del je
kožuh, okrog pasu pa visi pet kravjih zvoncev. V roki drži ježevko, palico, ki je najdena
v naravi, na koncu palice pa je ovita ježeva
koža. Mi ježev ne ubijamo, ampak uporabimo povožene. Tudi pri nas dekleta vežejo
robčke na ježevko tistega koranta, ki jim je
posebej všeč, ampak še preden si ta sname
masko«.
Koranti na svojih pohodih odganjajo
zimo in zle duhove ter kličejo pomlad. In
tukaj bi se ta prispevek lahko končal, če se
ne bi med vsemi koranti našel fant, ki mi
je rekel: »Sašo, kaj bi se oblekel v koranta?« Jasno! Topel kožuh, kakšnih petnajst

Pravi korant Slavko Ostroško
in navdušen začetnik

Razstava Pustne
ga druš
Goriča vas ob 30 tva
letnici
kilogramov zvoncev za pas ter impozantno
masko? Pa kdo tega ne bi hotel poizkusiti?! Slavko mi je dal nekaj hitrih napotkov in
že sva zdivjala iz šotora na plano ter besno
zvonila s kravjimi zvonci. Tako sva naredila
nekaj krogov in poskokov, potem ko je moj
mentor opazil da ne sledim več tako vneto,
sva snela maski in ju nataknila na ježevko
ter z ostalimi koranti poplaknila prah po grlu,
ki sva ga dvignila med ognjenim krstom.
Lahko rečem, da sem dal vse od sebe,
da bi pregnal zimo, a se mi zdi, da je mraz še
bolj pritisnil. Če že nismo odgnali zime, smo
pa gotovo zle duhove. Hvala vam koranti iz
Lancove vasi!

R E P O R TA Ž A
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Že 30 let imamo kaj
za pusta hrusta!
Agara Vučemilović, Tatjana Tanko,

Tatjana Tanko, arhiv Pustnega društva Goriča vas

Kar pomnimo, je na pustno
soboto ribniški trg drugačen.
Kako ne bi bil, saj je to čas za
norčije in pustni karneval!

Včasih se je skozi trg sprehodilo
mnogo skupin. Če se dobro spomnimo,
jih je moralo biti krepko čez 300. Obvezno sprevod otvori zastavonoša, nato
pa zimo podi burovž ali dva. Ta dva tudi
oznanjata smrt kurenta Naceta. Maskoto
Pustnega društva Goriča vas spremljajo
Ribničani, ki jim suhe robe za dobre ljudi
nikoli ne zmanjka. Smo se že zamislili, če
nas ne pridejo gledat samo zaradi zastonj kuhalnic, ki jih tako radi razdajajo.
Pustno našemljeni se nam pridružijo
Ribniška godba, Osnovna šola Ribnica,

male maske iz Vrtca Ribnica in čudovite
mažoretke. Na pustno soboto nas lahko
vsak preseneti. Imamo družbo živali, »takih in onakih«, velikih in malih prevoznih
sredstev, športnikov in politikov, celo
kakšna mavrica ali snežinka se prikaže,
in to ne samo na nebu.
Prvi koraki pustnega društva so se
delali že pred letom 1991. Idej je bilo
vedno mnogo. Izdelovali so različne
pustne maske, ki so presenečale in
navduševale občinstvo, ter k sodelovanju vabili še druge pustne navdušence. Od velikih mask smo lahko videli vlak, kamelo, velikansko
žirafo, ladjo in pustne skupine, kjer
je bilo udeleženih veliko sodelujočih članov, pa tudi živali. Tako
so se skozi mestni
trg sprehodile tudi
skupine s konji – Indijanci, kavboji, grad
z grajsko gospodo in
vitezi s konji. V mnogih letih se je preprost sprevod pustnih
mask razvil v pravi
pustni karneval, kjer
so na povabilo našega društva sodelovala
tudi druga društva iz
cele Slovenije. Člani
Pustnega društva Goriča vas so v Ribnico
pripeljali maske, ki so

prava paša za oči, saj so
predstavili tudi etnografske maske, kot so kurenti, koranti, škoromati, laufarji in druge. Vedno pa
sta sodelovala tudi šola
in vrtec s svojimi otroki,
ki so vedno navdušeni
nad pustnim rajanjem.
Ribničan, kar je
obljubil, še ni dal. Mi
pa smo obljubili in smo
pripravili. Zopet se je

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da
smo v enem tednu lahko pripravili pustni čas, skoraj kot včasih. To so:
Občina Ribnica, Rokodelski center Ribnica, Deta & co., d. o. o., Gostilna
pri Andoljšku, R. Inženiring, d. o. o., Medical 4, d. o. o., Posestvo Ugar,
BS Gradbenik, d. o. o., Primož Dejak, s. p., Košček, d. o. o., Kleparstvo
Franci Andoljšek, s. p., Avtoprevozništvo Bojc, Lesna galanterija Boris
Oberstar, s. p., Proizvodnja lesene embalaže Jože Tanko, s. p., Pekarna
Ribnica, Elektroinštalacije Gru – Gre, s. p., Pumej, d. o. o., DRVAR Roman
Kromar, s. p., ŠTD Lončar, Rival varovanje, vse članice in člani Pustnega
društva Goriča vas ter vsi ostali podporniki in pustni prijatelji, ki pa naj ne
zamerijo, če niso poimensko navedeni.
Najlepša hvala vsem!
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pelo, plesalo in norelo.
Dopoldne smo se veselili na parkirišču pred
Miklovo hišo, saj je Rokodelski center pripravil nepozaben program
za otroke. Delili so se
krofi, pele so se pesmice, koranti so nam zmešali frizure, Ribničani so
opletali z žlicami, burovž
je dodobra ožulil zvon.
Na večer pustne sobote pa so na vrsto prišle
malo starejše maškare. Zbrali smo se v
šotoru. In to ne virtualno, v živo. Rdeča
kapica se je spet zavrtela okrog volka,
Gadi pa so obrabili naše podplate.
Na pustno soboto, 26. 2. 2022, smo
se lahko sprehodili tudi po bogati zgodovini našega društva. Barvito obarvana
razstava, ki še vedno poteka, se začne
pri Miklovi hiši, kjer se srečamo z našimi
stalnimi in tradicionalnimi maskami, nadaljuje prek gradu, kjer smo počastili vse

naše vsakoletne goste (koranti iz Lancove vasi, Vir pri Domžalah, Pustno društvo
Prezid itd.), do Rokodelskega centra, ki je
začasni dom naših mlajših udeležencev
karnevalov (Osnovna šola Ribnica, Vrtec
Ribnica, Ribniška godba, mažoretke ter
Varstveno delovni center Ribnica. Razstava je še vedno na voljo, tako da lepo
vabljeni k ogledu. Naj bo pustni čas letos
malo daljši!
Res je, prišle so maske, ki nam niso pogodu, vendar pa smo se po
kratkem zimskem spancu spet prebudili v jutro,
ko te zaščemi v želodcu,
saj imaš toliko idej, v kaj
bi se lahko našemil letos. Tvoja divja domišljija
utre svojo pot in že komaj čakaš, da pogumno
stopiš med množico šem
in si lahko prav nagajivo
šemast tudi sam. Se vidimo znova drugo leto!
Le premislite, kaj boste
vi drugo leto za pusta
hrusta!

INTERVJU

8

Peter Andolšek
zlat na tekmovanju
iz astronomije!
Konec lanskega leta se je zaključila 14. mednarodna olimpijada iz
astronomije in astrofizike. Nepoznan dogodek je bil prav poseben
za Ribničana Petra Andolška, saj je bil na tem tekmovanju nagrajen
z zlatim odličjem. Zdaj dijak bežigrajske gimnazije se že od malih
nog zanima za astronomijo. Že pri štirih letih in pol se je naučil brati
in bolj kot slikanice so ga prevzeli atlasi, v katerih je bilo nekaj
osnovnih informacij o vesolju. Tako je petletnik razlagal, koliko lun
ima kateri planet in koliko so oddaljeni od Sonca.
Jurij Kožar

osebni arhiv

Kako si se navdušil za opazovanje
in poizvedovanje o nočnem nebu?
Kako si začel?
Nekako me je vse skupaj zanimalo
že od malih nog. Zanimivo je, kako se
da vse predvideti, kam bo šla luna, kako
se premikajo zvezde. Vse skupaj me je
vedno zanimalo, bolj dejavno pa sem se
začel za to zanimati v sedmem razredu.
V osmem razredu sem se že prijavil na
tekmovanje iz astronomije. Ob uspehu
na regionalnem nivoju sem se nato uvrstil na državno tekmovanje in še naprej
na olimpijado.
Na kakšen način potekajo tekmovanja?
Najprej poteka tekmovanje na šolski
ravni. Imaš dva dela: del »a« je teoretični
del z obkroževanjem, del »b« pa je bolj
računski in prosti. Na tekmovanju lahko
dobiš bronasto medaljo, na državnem
nivoju pa se lahko dobi srebrna ali zlata
medalja. Organizirana je St. Peterburška

olimpijada, ki pa vključuje bolj vzhodnoevropske države, ki tekmujejo v astronomiji. Na tekmovanje se lahko uvrsti deset
najboljših iz državnega tekmovanja.
Ali opazujete nebo in prepoznavate
posamezna nebesna telesa? Kako pa
je sestavljeno samo tekmovanje?
Bistvo niti ni samo opazovanje, ampak bolj poznavanje kvantitativnega in
kvalitativnega, torej da lahko izračunaš
oddaljenost, krožnico in tudi prepoznavaš posamezna nebesna telesa, kot so
meglice, planeti, galaksije. Opazovanje
pride potem s pravo olimpijado. Zbiranje
postopka za mini olimpijado astronomije
in astrofizike je, da najdeš čim več objektov v eni noči od skupno 110 objektov, kolikor jih je v nalogi.
Kako pa sploh poteka olimpijada iz
astronomije in astrofizike?
Letos bi morala biti v Kolumbiji, ampak je zaradi razmer potekala na daljavo.

Na nočnem nebu je ogromno objektov – meglic,
galaksij, zvezdnih kopic. Zbrani so v tako imenovanem
Messierjevem katalogu, ki je izšel leta 1771 in vsebuje
110 nebesnih teles. Vsako leto naj bi jih teoretično lahko
samo v marcu v eni noči videli vseh 110. V preostalih
mesecih so nekateri objekti preblizu Sonca in jih je tako
nemogoče opazovati. Tekmovanje je potekalo v Trnovem
nad Novo Gorico. Zmaga pripada tistemu, ki najde največ
objektov. Peter je dosegel tretje mesto.
Tekmovanje je zato potekalo na teoretični ravni. To je pomenilo, da so projicirali
nebo, v mojem primeru južno nebo, ki
ga iz Evrope ni možno opazovati. Tam
smo morali poznati in prepoznati razne
zvezde in objekte. Potekalo je tudi opazovanje sonca s posebnim programom,
ki nam je bil posredovan in smo se ga
naučili uporabljati. Bile so tudi teoretične naloge z veliko računanja in obdelave
podatkov. To pomeni, da smo dobili slike
in tabele, iz katerih smo nato morali izluščiti podatke.
Kdo vse pa se je udeležil olimpijade?
Letos so izjemoma dovolili dve ekipi
po pet ljudi iz reprezentance. Zaradi odpovedi lansko leto je lahko letos na olimpijadi poleg letošnje zmagovalne ekipe
nastopala tudi lanska zmagovalna ekipa.
Ekipe so bile mešane iz cele Slovenije.
Verjetno pa tekmovanja niso glavni
razlog za opazovanje in učenje o vesolju. Kaj sam najraje opazuješ?
Skupinska fotografija udeležencev
Tekmovanja petih dežel. Peter Andolšek
je prvi z leve. Andrej Guštin
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Precej lepa je meglica od Oriona, kjer
se izjemoma vidi že malo barve. Tudi na
Luni se lepo kaj vidi, zlasti črta med svetlobo in temo. Sicer pa je najbolj oddaljen
objekt, ki sem ga videl, galaksija Messier
M109, ki je oddaljena 100 milijonov svetlobnih let.

Saturn z obroči

Kaj predlagaš začetnikom in navdušencem?
Najprej se seznanite z osnovami, kako
funkcionira koordinatni sistem v vesolju,
da se navadite pozicionirati telo, predvidevati premike nebesnih teles. Začnete s
prostimi opazovanji, lahko tudi s prostim
očesom. Kasneje lahko z daljnogledom,
na primer 10X50, s katerim se da že dobro
videti luno in tudi kakšen planet. Ob dobrih razmerah se lahko vidijo tudi obroči.
Če se izkaže, da je to res zanimiva dejavnost, pa se lahko kupi tudi teleskop. Najbolj bi priporočal teleskop tipa Dobson.

V katerem letnem času pa je najboljše opazovati nebo? Kakšni pogoji
morajo biti izpolnjeni, da se lahko res
lepo opazuje?
Nebo mora biti jasno, to je sploh prvi
pogoj. Najprimernejše so temne poletne
noči, tudi zimski čas ni napačen. Med
polno luno se zelo težko opazuje, saj
ustvarja hkrati senco in difuzno svetlobo.
Katera pa je najzanimivejša stvar, ki
si jo do sedaj uspel videti? Katero je
najoddaljenejše telo, ki si ga našel?

Opazovanje zvezd na Grmadi.

Za zaključek mogoče še kaj o tvojih
ciljih za v prihodnje?
Za zdaj se mi zdi, da imam še kar
precej časa za razmislek. Sem šele v 2.
letniku gimnazije, zagotovo pa bom po
končani gimnaziji šel študirat nekaj, kar
je povezano s fiziko in matematiko.

Kolumna
Primož Tanko

Pravkar smo ukinili praktično vse ukrepe
proti covidu-19. Mrtvih zaradi covida-19 skoraj ne štejemo več, odkar je izbruhnila vojna v
Ukrajini. Število informacij in dogodkov je večje,
kot mu moremo slediti. Kot vedno pa je 41 dni
pred prvo nedeljo po pomladanski polni luni
pustni torek in tradicija pustnega karnevala in
vsega, kar spada zraven. Najprej pa pokanje z
biči na debeli četrtek in burovž, ki nas glasno spomini, da se je
začel pustni čas.
V Muzeju Ribnica hranijo pričevanja o pustnih norčijah že iz
časa kmalu po prvi svetovni vojni in ta norčavost je spremljala
Ribničane tudi v povojnem obdobju. Tradicionalna Urša se je
vrsto let redno pojavljala med maskami in menda je nekega
leta v več svojih inkarnacijah zajahala kolo in odganjala zimo
tako po trgu kot po okoliških vaseh. Številne pogrebne delegacije ribniških podjetij so kropile Naceta v trških gostilnah in
duh časa se je zdel sproščen in norčav. Tradicionalne maske,
burovž, korobači, kamela in Urša ter komentiranje družbe in
časa so bili ključni del porajajočega se karnevala, ki je v nekem
trenutku zrastel v pravo malo institucijo. Interpretacije družbenopolitičnih aktualnosti so nekoč privedle do zapornih kazni
akterjev in prekinitve karnevala za nekaj let.

Dolga tradicija se je prekinila, nekaj let
kasneje pa ponovno zrastla na obrobju Ribnice, prevzela prostor in idejo ter se posledično
institucionalizirala v obliki društva. Društvo je
organiziralo lep nabor karnevalov, ki so postali
prepoznavni daleč naokrog, razširilo je število
domačih in gostujočih mask in karneval je postal ribniška tradicija. Skoraj kot semenj.
Oboje pa se mi zdi povezano s tem, kako
smo uspešni pri prenašanju ideje in kulturnih tradicij. Ali je
semenj še vedno takšen, kot je bil, in ali je karneval še vedno
takšen, kot je bil? Se je preveč spremenil in ni več tisto, česar
smo vajeni? Je prav, da se takšne dolge tradicije spreminjajo?
Ali je pomembno, da karneval je, ali je bolj pomembno, da ohranjamo tradicijo v zavesti in takrat, ko bodo možnosti nekoliko
boljše, ponovno zaženemo kolesje? Koga naj nagovarjamo z
ohranjanjem tradicije? Tiste, ki se dogodkov še spominjajo in
jim tovrstni dogodki pomenijo ohranjanje nostalgije na doživeto v mladih letih, ali tiste, ki bi jim radi predali tradicijo? Bodisi
semnja bodisi karnevala. Ali pa hišne tradicije.
Vem, mnogo več vprašanj kot odgovorov. Pa predvsem pomemben opomnik za nosilce nekaterih znanj, tradicij, idej in
miselnih svetov. Ključno vprašanje pa je, ali znamo oziroma hočemo vzgojiti svoje naslednike v zavedanju ohranjanja tradicije.

KOLUMNA

Dosti dobri in zanimivi so planeti, tudi
za začetnike. Lepo se vidijo kakšne stvari, sence, lune na planetih. Sčasoma pa
izgubiš interes in zanimanje ter začneš
iskati kakšne težje stvari, kot so kakšne
meglice, ki so dovolj svetle. Na slikah, ki
jih običajno vidimo, sicer izgledajo lepo
barvite, vendar gre tukaj v ozadju za več
ur zbiranja slik, medtem ko pri pogledu
z očesom vse skupaj traja zgolj delček
sekunde. Zanimivo je opazovati tudi galaksije, ki so ene najtežjih nebesnih predmetov za opazovanje, saj moraš točno
vedeti, kam postaviti in obrniti teleskop,
da se vidi.

OBLAČILNA DEDIŠČINA
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Otroška folklorna
skupina Lončki iz Dolenje
vasi posreduje izročilo
preteklosti v prihodnost
(tretji del)

S

trokovni vodji otroške folklorne
skupine Lončki Dolnja vas sta vodenje skupine začeli kot Eva Henigman
in Mira Češarek, končali pa kot Eva
Podgorelec in Mira Sedmak. V prvem
letu vodenja sta pridobili licenco za
poučevanje otroške folklorne skupine.
Za odrske plesne postavitve sta zbirali
pričanja o starih običajih, instrumentih, nekdanjih otroških igrah in doma
narejenih igračah ter vnašali krajevno
izročilo – na primer vitre in kuhalnice,
lončeni bas in še kaj.
V dolenjevaški otroški folklorni
skupini je bilo aktivnih več kot trideset
mladih plesalcev v starosti od tretjega do petnajstega leta. Skupina je bila
pred leti vzor, kako uskladiti delo z
otroki različne starosti. V desetih letih
dela z mladimi sta mentorici pripravili
okoli sto petdeset nastopov. Mlade plesalce sta vsako leto popeljali na Območno srečanje otroških folklornih skupin v okviru Javnega sklada Republike

Odrska uprizoritev otroške igre
»Kovce zbijat'«.

Mentorici Eva in Mira sta v folklorne
priredbe vpletli lončene in lesene
instrumente. V Danah pri Ribnici
ohranjen ročno izrezljan in okrašen ptiček
je preprost otroški instrument.

Mladi plesalci iz Dolenje vasi s folklorno
dejavnostjo posredujejo med ljudi dediščino
Ribniške doline. S pravim odnosom do
kulturnega in oblačilnega izročila dajejo
upanje, da bo z zavzetim delom mladih
prehajalo iz roda v rod in tako ostalo živo.
Alenka Pakiž
Eva Henigman, por. Podgorelec, Filip Pakiž

Slovenije za kulturne dejavnosti. Kljub
veliki konkurenci so se Lončki pod
njunim strokovnim vodenjem uvrstili
na regijska srečanja otroških skupin
osrednje Slovenije, kjer se predstavijo
najboljši programi, izbrani z območnih
srečanj.
Na srečanjih mladih folklornikov je
bilo med Lončki vedno opaziti medsebojno pomoč, za kar so pogosto prejeli
pohvalo strokovne folklorne komisije. Na regijskem srečanju otroških
folklornih skupin v Logatcu leta 2013
so Lončki pokazali neverjetno samostojnost. Mentorici Eva in Mira sta bili
na porodniškem dopustu. Sodelovanje
in zavzetost vseh članov skupine sta
bila vrhunska. Pomagali so si pri oblačenju, oblikovanju pričesk, skrbi za

Utrinki z nastopov otroške
folklorne skupine Lončki iz
Dolenje vasi na območnem
srečanju otroških folklornih
skupin leta 2008 v Vidmu
Dobrepolje ter na regijskem
srečanju leta 2011 v Ribnici
in leta 2012 v Sori pri
Medvodah.

Leta 2010 so Lončki iz Dolenje vasi dobili povabilo
na četrto srečanje slovenskih društev v Srbiji. S
tremi plesnimi folklornimi postavitvami, izštevanko
in izvirnimi oblačili, oblikovanimi po ribniškem
izročilu, so predstavili Slovenijo in Ribnico. Popestrili
so srečanje slovenskih društev v Zrenjaninu in bili
deležni velikega navdušenje med navzočimi.
najmlajše. Potrdili so pohvalno mnenje
o pozitivnem duhu skupine, ki jo druži
močna pripadnost folklori, krajevnemu izročilu in delu mentoric. Ponosni
in navdušeni so po
nastopu
telefonirali
vodji Miri:
»Tol'k je
blo dobru,
zmagal
smo!«

L

ončki so pogosto vabljeni k udeležbi na raznih prireditvah, kjer z
nastopi in oblačili občinstvo pozitivno
presenetijo. Otroška folklorna skupina
iz Dolenje vasi med ljudmi širi spoznanje, da so stari običaji in oblačila ogledalo časa, kraja, naroda in kulture.
Na prireditvi
Fižolov dan
v Hrovači so
Lončki redni
gosti. Njihov
ples s fižolovimi
preklami –
natiki leta
2009 je bil
popestritev na
prireditvi.

Tematiko otroške in mladostniške
obleke na Slovenskem je v svojih delih
opisovala etnologinja Marija Makarovič. V Slovenskem šolskem muzeju v
Ljubljani je muzejska svetnica, mag.
etnologije in profesorica zgodovine
Marjetka Balkovec Debevec s sodelavci v mesecu novembru 2010 pripravila
razstavo »Kaj naj oblečem za v šolo?«
Časopisni viri, literatura in fotografije
pričajo o tem, da so za vstop v šolo poskušali otroka primerno obleči v novo
obleko, pokrivalo in obutev. Razlike
med premožnimi in revnimi so vedno
obstajale in so bile vidne tudi v oblačilnem videzu otrok. Pogosto so v revnejših družinah oblačila prikrojili iz
rabljenih oblek odraslih. Otroška oblačila so ohranjena v skromni meri. Z
možem Filipom sva k nastajanju razstave prispevala oblačilno in slikovno gradivo, zbrano na Ribniškem. Otroška
folklorna skupina Lončki iz Dolenje
vasi je bila ob odprtju razstave povabljena v slovenski Šolski muzej. Prisotna je bila tudi šivilja Marija Levstek,
ki je posredovala nekaj krojnih pol in
obrazložila starejši način šivanja.

Vsako leto se prvo
nedeljo v septembru na
ribniških ulicah zberejo
in predstavijo rokodelci.
Ribniški sejem je postal
največja etnografska
prireditev v Sloveniji,
kjer so se leta 2010
predstavili tudi Lončki z
mentorico Evo.
V program ob prižigu
oglarske kope leta
2011 v Rakitnici je bila
vključena tudi otroška
folklorna skupina
Lončki. Do novih
oblačil imajo otroci
skrben odnos, zato
so pri kopi v strahu,
da bi obleke umazali,
spraševali Evo in Miro:
»Ali mor'mo res tukej
plesat?«
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Čas prinese spremembe, pridobljeno in ohranjeno izročilo ter znanje pa
mlajši rod ponese naprej. Vodenje otroške folklorne skupine Lončki sta septembra 2016 prevzeli nekdanji izvrstni
plesalki Lara Henigman in Barbara
Dejak. Kljub trenutnim pogojem, ki
otežujejo druženje, nadaljujeta delo s
skupino. Otrokom odgovorno posredujeta ljudsko izročilo v pesmih, otroških
igrah in plesu, istočasno pa tudi pomen
ribniške oblačilne dediščine.

Otroška oblačila, razstavljena v Šolskem
muzeju v Ljubljani. Del razstave je bil
posvečen tudi folklorni skupini Lončki,
ki se je z mentorico Miro predstavila v
poustvarjenih oblačilih, na katerih se
riše časovno obdobje konca 19. stoletja.
S pesmijo,
plesom in
prikazom
otroške igre
so navdušili
mlajši člani
skupine. Na
izviren način
so prispevali k
predstavitvi,
kako so
bili otroci v
preteklosti
oblečeni na
Ribniškem.

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Dolenjevaška folklorna skupina Lončki je 6.
decembra leta 2014 praznovala 15. obletnico
delovanja. Na praznovanju so uprizorili Miklavžev
prihod in bili obdarovani z ogrinjali in pleti. K temu
presenečenju so prispevale šivilja Marija s šivanjem
in dolenjevaške babice s pridnim kvačkanjem in
pletenjem.

Ribničani so leta 2011 lahko
občudovali predstavitev
otroške folklorne skupine
na prireditvi Kulturna
promenada v Ribnici. Njihovi
folklorni kostumi so pokazatelj
nekdanjega boljšega
gmotnega stanja ribniških
prebivalcev, ki so služili kot
»zdumarji« in z raznimi
obrtnimi dejavnostmi.

AKTUALNO
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Občinska uprava
zaposleni na Občini Ribnica

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002,
Ri005-Ri009, Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026

❸ Izhodišča za pripravo OPPN se skla-

❶ Občina Ribnica vodi postopek za za-

❹

četek priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta mestnega jedra Ribnice za EUP Ri001-Ri002, Ri005-Ri009,
Ri011-Ri016 in Ri018-Ri026 (v nadaljevanju:
OPPN). Občina Ribnica želi na podlagi izdelanega in sprejetega OPPN urediti staro
urbano središče s celostnim in organizacijsko usklajenim pristopom.
❷ Obravnavano območje OPPN je območje, ki delno sovpada z območjem
kulturnega spomenika Ribnica – Mestno
jedro (EŠD 7833). Meja OPPN se na severu začne s križiščem med Gorenjsko
cesto in Vrvarsko potjo ter poteka ob
meji začetka Ljubljanske ulice in se nadaljuje v nadaljevanju Vrvarske poti do

vodotoka Bistrica. Južno od vodotoka
zajame objekte ob Čolnarski ter celotne
kareje in posamezne objekte ter njihovo
začelje ob Urbanovi ulici, vse do Ceste
na Ugar, kjer je v območje vključena tudi
nekdanja grajska pristava. V celoti obsega objekte in pripadajoči odprti prostor
Grajske poti do reke Bistrice. Meja območja nato poteka ob levem bregu Bistrice
in se kmalu prečno naveže na Šeškovo
ulico. Proti severu poteka tako, da obide novejše naselje enodružinskih hiš na
Prešernovi ulici, zaobjame niz objektov
ob Struški ulici, nato pa poteka prek dvorišč, ki pripadajo objektom na Škrabčevem trgu, in se zaključi na križišču med
Kolodvorsko ulico in Gorenjsko cesto.

Kolesarski poligon
v Ribnici

V februarju 2022 je bil pripravljen
predlog izhodišč, ki se javno objavi od
22. 2. 2022 do vključno 22. 3. 2022, in sicer v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica (pritličje pred glavno
pisarno), in na spletni strani Občine Ribnica (www. ribnica.si).

❺

V času javne objave predloga izhodišč lahko vsi udeleženci urejanja prostora in zainteresirana javnost podajo pisne
pripombe in predloge k objavljenemu
predlogu izhodišč na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ali
na elektronski naslov: obcina@ribnica.si.
Rok za podajo pripomb in predlogov
je do vključno 22. 3. 2022.

V javni obravnavi
je predlog Strategije
trajnostnega razvoja
turizma v občini
Ribnica 2022–2028.

V mesecu februarju smo začeli z izgradnjo težko pričakovanega poligona Pumptrack Ribnica. Svoje mesto
bo dobil na športnih površinah v
industrijski coni Ugar v Ribnici.
Na voljo bosta kar dva poligona, eden za
naše najmlajše, drugi za tiste drznejše,
izkušenejše kolesarje. Tlorisna površina
poligona se bo razprostirala na 1.560
m2 , od tega bo malo manj kot 700 m2
asfaltne površine. Tako velik poligon bo
spadal med tri največje v Sloveniji. Poleg
poligona bomo dodatno uredili 21 parkirnih mest.
Poligon bo gradil izbrani izvajalec
Zavod Aliansa, ki ima z izgradnjo takšnih
poligonov pri nas in v tujini veliko izku-

dno z veljavno zakonodajo pripravijo pred
sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in
se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev
urejanja prostora.

šenj. Pumptrack je trenutno v fazi izvedbe
zemeljskih del (odriv humusa, utrjevanje,
drenaža itd.). V kratkem bomo začeli s preostalimi bolj specifičnimi deli. Veseli nas,
da so nam pri gradnji poligona priskočila
na pomoč tudi lokalna podjetja, ki nam po
svojih močeh pomagajo pri gradnji.
Če nam bo vreme naklonjeno in
bomo z deli lahko nemoteno nadaljevali,
je zaključek gradnje predviden že v mesecu maju.

Kot ste bili najbrž že seznanjeni
z objavo v avgustovski številki
glasila Rešeto, je Občina Ribnica v
partnerstvu z Rokodelskim centrom
Ribnica v letu 2021 začela s pripravo
strategije turizma v naši občini do
leta 2028.
Pripravljen dokument izhaja iz analize v
septembru 2021 izvedene ankete, h kateri
so bili povabljeni tudi občani. Vsem, ki so
z izpolnjeno anketo pripevali svoj pogled
na pozicijo turizma v občini Ribnica, se
zahvaljujemo. Ob tem so bila izvedena
štiri srečanja strateške skupine, v kateri so
sodelovali številni deležniki, ki v občini ali
širše delujejo na področjih, ki se dotika turizma. V oktobru je bila izvedena delavnica
na področju turističnih produktov v okviru
delavnice za področje turizma.
Na podlagi vseh aktivnosti je pripravljen dokument – Strategija trajno-
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2022–2028 (ima status predloga). Glavni namen dokumenta je poenotiti vse
ključne deležnike v pogledih na to, kakšen turizem želimo na območju in kaj so
potrebne aktivnosti, da bomo to dosegli.
Strategija ponudnikom, podjetjem in investitorjem sporoča razvojne ambicije
Občine Ribnica, vodstvu Občine Ribnica,
Rokodelskemu centru Ribnica (in enoti
Turizem) ter izvajalcem javnih služb pa
služi kot vodilo pri delovanju in osnova
za letne Programe dela. Nadalje strategija ponudnikom in potencialnim investitorjem sporoča razvojni koncept turizma,
ki je prepoznan kot pravi za to območje,
in jim usmerja k investicijam, ki bodo
podpirale destinacijsko vizijo.
Občina Ribnica je dokument objavila
na svoji spletni strani in ga posredovala v
javno obravnavo. V času javne obravnave, ki je odprta do 27. 3. 2022, lahko vsa
zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo predloge dopolnitev
ali predloge sprememb. Podajo se lahko
pisno na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ali posredujejo na
elektronski naslov: obcina@ribnica.si.

Osvetlimo
mestno jedro
v Ribnici
Prenova javne razsvetljave v
starem jedru Ribnice predstavlja
enega izmed pomembnejših
izvedbenih projektov, h kateremu
pristopa Občina Ribnica v
letošnjem letu.
Območje prenove obsega osrednji del
mestnega jedra, ki se razteza vzdolž
Škrabčevega trga in nekaterih manjših
robnih območij mestnega jedra.
Obstoječa ulična razsvetljava je trenutno pomanjkljiva in dotrajana. Osrednji
del vzdolž Škrabčevega trga se namreč
osvetljuje s konzolnimi svetilkami z LED-svetili in manjšim številom svetilk na električnih drogovih. Svetilke so bile nameščene pred približno 15 leti, vendar jih danes
od prvotnega števila deluje približno le
ena tretjina. Elektro napajanje je izvedeno
s podzemnimi kablovodi, ki potekajo do
svetilk prek kabelske kanalizacije. Celotna
infrastruktura je precej dotrajana in v nekaterih območjih neuporabna.

Osnovni namen načrtovanega projekta je, da se v sklopu obnove ulične razsvetljave dopolni oziroma poveča osvetljenost
na obstoječih mestih in da se ulična
razsvetljava razširi na ostale neosvetljene
predele mestnega jedra. Ulična razsvetljava se bo v prihodnje povezala v enoten
sistem s skupnim odjemnim mestom, kar
bo omogočalo redukcijo svetilnosti sijalk.
S tem se bo zagotovila prometna varnost vseh uporabnikov javnih površin v
mestnem jedru Ribnice.
Investicija obnove ulične razsvetljave
bo obsegala izvedbo nove kabelske kanalizacije, ki bo potekala pod pločnikom,
v skupni dolžini 1127 m. Vzdolž osrednje
ulice v mestnem jedru – Škrabčev trg – je
predvidena namestitev 33 novih uličnih
svetilk, od tega je predvidenih 22 konzolnih svetilk in 11 svetilk na električnih drogovih. Približno polovica svetilk bo nameščena na obstoječih priključnih mestih, za
ostalo polovico pa je predvidena izvedba
novih priključnih mest.
Namestitev novih konzolnih svetilk in
svetilk na električnih drogovih je predvidena tudi v okolici cerkve, na parkirišču
pri tamkajšnji zavarovalnici, Miklovi hiši,
vzdolž Ceste na Ugar, vzdolž začetka Kolodvorske in Urbanove ulice, na Gallusovem nabrežju in občinski stavbi.
Na navedenih območjih je predvidena namestitev 20 novih uličnih svetilk, od
tega je predvidenih 9 konzolnih svetilk in 11
svetilk na električnih drogovih.
Za nove konzolne svetilke je predvidena izvedba priključkov s priključnimi
dozami in priključnimi vodniki po fasadah
objektov do priključnih jaškov na pločniku ob objektih. Svetilke na električnih
drogovih bodo priključene s podzemnimi
priključnimi vodniki do priključnih jaškov
ob svetilkah.
Načrtovana je uporaba novih, sodobnih sijalk z naprednimi optičnimi sistemi,
kar ob uporabi visoko zmogljivih LED-izvorov, z učinkovitimi elektronskimi predstikalnimi napravami, pomeni izboljšanje
svetlobno-tehničnih pogojev. Vse uporabljene svetilke bodo v skladu z zahtevami,
ki jih postavlja Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007 in 46/2013).
Pri izbiri oziroma določitvi svetilk je bila
posebna pozornost posvečena tudi njihovi
obliki oziroma izgledu. Vse svetilke, konzole in električni drogovi so namreč oblikovani na tradicionalno sodoben način, z
odtisom ribniškega grba. Ker gre za po-

seg v kulturni spomenik, vplivno območje
kulturnega spomenika oziroma varstveno
območje dediščine, je bilo treba pridobiti
tudi 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
(ZVKDS), Območna enota Ljubljana.
Dela na trgu se bodo začela predvidoma v mesecu aprilu letošnjega leta. Želimo
si, da bi staro jedro Ribnice z neposredno
okolico čim prej »zasijalo v novi luči«.
Dodatna pojasnila in informacije je
mogoče pridobiti na Občini Ribnica, na
Oddelku za urejanje prostora in varstva
okolja, in sicer v času uradnih ur, na telefonski številki 01 837 20 11 ali elektronskem
naslovu: emil.adamic@ribnica.si.

Pogodba za
projektiranje zunanjih
igrišč je podpisana
Konec februarja je župan
Samo Pogorelc podpisal
Pogodbo za izdelavo projektne
dokumentacije za zunanja igrišča
Grčarice, Goriča vas, Jurjevica in
Velike Poljane v skupni vrednosti
32.000 EUR.
V postopku evidenčnega naročila je bil
kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Zasnova – gradbeni biro, Lovšin Tone,
s. p., ki prevzema izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova), DGD
(gradbeno dovoljenje) in PZI (projekt pred
začetkom izvedbe in popis del) za zunanja
igrišča Grčarice, Goriča vas, Jurjevica in
Velike Poljane. Vzporedno s projektiranjem
že omenjenih zunanjih igrišč pa se projektiranje za zamenjavo ograje na zunanjem
igrišču Grič že izvaja. Varna in urejena
asfaltna igrišča bodo krajanom ponudila
osrednji prostor za različne športne dejavnosti (košarka, nogomet, odbojka itn.).
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Začenjamo z gradnjo
nekategorizirane ceste
Škrlovica–Zlati Rep
Zadnjega februarja je župan Samo
Pogorelc podpisal pogodbo za
obnovo nekategorizirane ceste
Škrlovica–Zlati Rep. V postopku
javnega naročila je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec
Komunalne gradnje, d. o. o., ki bo z
gradnjo začel v prvi polovici marca.
Izvedla se bo obnova ceste (spodnji ustroj in
asfalt), vključno z meteornim odvodnjavanjem
v dolžini 700 m, sočasno se bo izvedla tudi izgradnja TK-kabelske kanalizacije. Pogodbena
vrednost je ocenjena na dobrih 150.000 EUR
z DDV, projekt pa se bo predvidoma zaključil
že v mesecu maju 2022.

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva
in gospodarstva v občini Ribnica za leto 2022
Upravičenci so podjetja s sedežem v občini Ribnica, če svojo dejavnost na tem območju tudi
opravljajo. V primeru, da je upravičenec ﬁzična oseba, mora svojo naložbo izvesti na območju
občine Ribnica.
Višina razpisanih sredstev in ukrepi
Ukrep 1: spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep 2: spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov
Ukrep 3: spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise

35.000 €
1.000 €
5.000 €

Upravičeni stroški
Ukrep 1: ▸ investicije, ki pomenijo naložbo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema);
▸ nematerialne investicije, ki pomenijo naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup
patentov, licenc, znanja in izkušenj – know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja ter
programske opreme).
Ukrep 2: ▸ nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov;
▸ nakup obstoječih ali gradnja novih objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za
poslovno dejavnost; ▸ prenova objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost zgolj v primeru nakupa obstoječih objektov oziroma prostorov.
Ukrep 3: ▸ stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
običajnim poslovanjem podjetja. Nakup storitve (priprava prijave) je dovoljena le od tretjih oseb,
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25-odstotno povezana
(lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.

Rok in način prijave: 30 dni od objave javnega razpisa.

Javni razpis za soﬁnanciranje programov na področju turizma
v letu 2022
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma – turistična društva.
20.000 €
Višina razpisanih sredstev
Upravičeni stroški
Soﬁnancirajo se naslednje vsebine: ▸ redna dejavnost turističnih društev; ▸ delovanje turističnega
podmladka; ▸ organiziranje čistilnih akcij v krajih, ki jih pokrivajo turistična društva ali ostali
organizatorji; ▸ organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev krajevnega
značaja in občinskega pomena; ▸ akcije na področju ohranjanja kulturne, tehnične in naravne
dediščine ter urejanja okolja; ▸ izdaja promocijskega materiala; ▸ izobraževanje lokalnega
prebivalstva za aktivnosti na področju turizma; ▸ projekti promocije in informiranja lokalnega
in širšega prebivalstva.
Rok in način prijave: 30 dni od objave javnega razpisa.

Javni razpis za
pokroviteljstvo Občine
Ribnica za leto 2022
Občina Ribnica je objavila javni razpis
za pokroviteljstvo Občine Ribnica za
leto 2022, za dodelitev 25.000,00 EUR
sofinancerskih sredstev. Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje prireditev,
dogodkov, izdaj knjig oziroma zvočnih
ali slikovnih posnetkov ali izvedbe
drugih projektov, ki so v organizaciji
fizičnih ali pravnih oseb. Sofinancira
se projekte, ki promovirajo občino,
njene prebivalce ali kraje, projekte, ki
so socialne, izobraževalne, kulturne,
glasbene, športne narave, projekte, ki
spodbujajo prostovoljstvo, projekte, ki
so vezani na medobčinsko, medregijsko
in mednarodno sodelovanje. Rok za
oddajo vlog je 25. 4. 2022. Razpisna
dokumentacija s pogoji sofinanciranja
je objavljena na spletni strani Občine
Ribnica (www.ribnica.si), na razpolago pa
je tudi v glavni pisarni Občine Ribnica.
* Projekti, za katere se lahko upravičenci
prijavijo na druge razpise občine, ne morejo
pridobiti sredstev iz naslova pokroviteljstva.

Javni razpis za soﬁnanciranje programov izvajalcev humanitarne
dejavnosti
Upravičenci so društva, zveze društev, klubi, združenja in druge organizacije, ki izvajajo
programe humanitarne dejavnosti za občane občine Ribnica.
7.500 €
Višina razpisanih sredstev
Upravičeni stroški
Predmet soﬁnanciranja so materialni in programski stroški prijavljenih programov/projektov
humanitarne dejavnosti, pri čemer so neupravičeni naslednji stroški: ▸ stroški formalnega
izobraževanja; ▸ stroški nakupa in vzdrževanja nepremičnin in opreme; ▸ stroški dela izvajalcev
programov/projektov; ▸ materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali
reprezentance pri programu/projektu; ▸ stroški programov/projektov, ki so soﬁnancirani iz drugih
občinskih razpisov
Rok in način prijave: 30 dni od objave javnega razpisa.

Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim
družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini
Ribnica za leto 2022
Upravičenci:
▸ mladi, ki na dan vložitve popolne vloge niso stari več kot 35 let in so samski oziroma pari brez
otrok z državljanstvom Republike Slovenije in stalnim prebivališčem v občini Ribnica;
▸ mlada družina, v kateri vsaj eden od staršev na dan vložitve popolne vloge ni star več kot 35 let
z državljanstvom Republike Slovenije in stalnim prebivališčem v občini Ribnica.
40.000 €
Višina razpisanih sredstev
Upravičeni stroški
Za posamezno obliko reševanja prvega stanovanjskega problema po tem razpisu so upravičeni
naslednji stroški: ▸ pri gradnji stanovanjske stavbe se upoštevajo vsi stroški, ki so neposredno
povezani z gradnjo stanovanjske stavbe in so nastali v tekočem proračunskem letu javnega
razpisa; ▸ pri nakupu nepremičnine se upoštevajo vsi stroški, ki so neposredno povezani z
nakupom nepremičnine in so nastali v tekočem proračunskem letu javnega razpisa; ▸ pri ureditvi
nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe se upoštevajo vsi stroški, ki so
neposredno povezani z ureditvijo nove stanovanjske enote in so nastali v tekočem proračunskem
letu javnega razpisa; ▸ pri opremljanju najemniškega stanovanja se upoštevajo stroški nakupa
pohištva in gospodinjskih aparatov, ki so nastali v tekočem proračunskem letu javnega razpisa.

Rok in način prijave: 30 dni od objave javnega razpisa.

(predvideni datumi objave razpisov so v mesecu marcu)

Sporočilo prispevka, ki je bil
objavljen v Slovenski kroniki na RTV
SLO, je podalo izkrivljeno sliko in
zgodbo zapeljalo v nasprotno smer
od naših dolgoletnih prizadevanj.
Rokodelski centri po Sloveniji se
že leta trudimo, da se področje
rokodelstva na novo ovrednoti, da se
mu priznata pomen in vrednost ter
da se poskrbi za njegovo ohranjanje
in razvoj. Smo namreč ene izmed
redkih institucij, ki zagovarjamo
vrednosti in pomen še delujočih
rokodelcev in rokodelk, in to vedno
jasno in glasno povemo.

Tudi v Rokodelskem centru Ribnica
si že enajst let prizadevamo, da sledimo
osnovnemu poslanstvu, kar je trajna skrb
za izdelovanje, ohranjanje, raziskovanje,
prikazovanje, izobraževanje, razstavljanje
in populariziranje domače in umetnostne
obrti. V tem času smo pomagali pri pridobivanju tradicionalnih rokodelskih veščin
prek tako imenovanih pletarskih in lončarskih šol več kot 200 posameznikom. Da
ne omenim vseh krajših rokodelskih tečajev za otroke in odrasle, tehniških dni za
osnovnošolce, delavnic, rokodelskih raz-

stav – lastnih in gostujočih – in še drugih
aktivnosti, vezanih na rokodelstvo.
Skozi vsa ta leta se je oblikovala skupnost, v katero so vključeni strokovnjaki, rokodelci in ljubitelji rokodelstva ne le iz občine Ribnica, ampak iz širše regije, saj smo s
svojim delom prepoznavni kot eno ključnih
vozlišč rokodelstva na Slovenskem.
Ker želimo temu okolju ponuditi več,
se je razvila ideja, da VZPOSTAVIMO
KREATIVNI PROSTOR, ki bi bil namenjen
mladim, starejšim in potencialnim podjetnikom. Tako smo po vzoru Fab Labov, ki
delujejo v tujini, pristopili k pripravi projekta
Rokodelski Digi Lab. Projekt v osnovi izhaja
iz tradicije Ribnice in njene identitete – rokodelstva. Po drugi strani pa izhaja tudi iz
potreb gospodarstva, saj okoliško gospodarstvo potrebuje mlade z visoko razvitimi digitalnimi kompetencami in znanjem
uporabe novih tehnologij.
Da približamo lončarstvo tudi mladim,
je bila kupljena različna oprema, med drugim sta bila kupljena tudi dva 3D-tiskalnika
za glino. Ob tem v sklopu projekta izvajamo
tudi različne delavnice, kjer mladi in podjetniki pristopajo k usvajanju novih znanj.
Za zdaj smo izvedli tečaj 3D-modeliranja,

Predmet meseca
Za nami je gregorjevo, ki se je po starem koledarju praznovalo na prvi pomladni dan. Takrat se je dnevna svetloba že tako
podaljšala, da se je delo ob umetni razsvetljavi prenehalo.

Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka,

Zbirka Muzeja Ribnica

Nekoč smo za razsvetljavo v naših krajih uporabljali trske. Te so
bile običajno narejene iz smrekovega ali bukovega lesa, ki so ga
pooblali s posebnim »ub'lčam za trske ublat«. Obdelano in posušeno trsko so zataknili v železne klešče, imenovane čelešnik, in jo
prižgali. Tako obdelani trski se je reklo luč. Da je lepše gorela, je bila
obrnjena vodoravno, gorela pa je približno 20 minut. Pod gorečo
trsko so postavili posodo z vodo, kamor so se ujeli padajoči ogorki.
Trskam so na nek način podobne bakle, le da so jih ljudje uporabljali pretežno zunaj, saj so se precej dimile. V osnovi je bakla
lesena palica, ki ima na enem koncu ovito krpo,
namočeno v smolo, včasih pa tudi v olje ali voElektrična svetilka
sek.
Petrolejka
Iz ovčjega ali govejega loja
so nekateri ljudje sami ulivali lojene sveče. Tiste prave,
voščene, pa so bile drage,
zato so si z njimi svetili predvsem premožnejši tržani. Za
razsvetljavo so voščene sveče uporabljali tudi v cerkvah.
V Cerkvi so sveče še vedno

usposabljanje na laserskem rezalniku in
usposabljanje na 3D-tiskalniku. V marcu
se načrtujejo tečaj lončarstva za začetnike
in druge delavnice, namenjene različnim
ciljnim skupinam.
Ob tem želimo vzpostaviti kreativni
prostor za kakovostno preživljanje prostega časa lokalnih prebivalcev in dvig zaposljivosti mladih.
Nikakor ne bo šlo za nadomestitev ročno izdelanih glinenih izdelkov z množično
proizvodnjo, saj množična proizvodnja s
3D-tiskalnikom niti ni možna.
Kljub vsemu pa 3D-tiskalnik za glino
omogoča tiskanje oblik, ki jih ni mogoče
izdelati ročno. In tako lahko samo zatrdimo,
da bo možna produkcija drugačnih lončarskih izdelkov, nikakor pa ne izpodrivanje
človeka s tehnologijo. To je nesprejemljivo,
saj če kdo, smo mi prvi, ki se zavedamo
dejstva, da nobena tehnologija ne more
zamenjati človeških rok in energije, s katero je izdelek nastal.
Rokodelstvo v Ribnici ni teorija, je praksa že več kot 500 let.
Katja Žagar, strokovna sodelavka na

področju rokodelstva v Rokodelskem centru
Ribnica in vodja projekta Rokodelski Digi Lab

Čelešnik

pomemben
Zmaga Kumer,
Klic nočnega čuvaj
Ljudska glasba
element bo»Poslüšajte, vi pürgarji,
med lončarji
goslužja, saj rešetarji in lončarji!
in rešetarji
goreča sveča Varte âgej, varte lüč!
simbolizira Buh nam daj svojo pomüč! v Ribniški
dolini, str. 168
božjo priso- In svet Florjan!«
tnost med
obredom.
Že dokaj varen vir svetlobe so bile petrolejke, saj je bil
ogenj večinoma že zavarovan s steklenim valjem. Petrolejke so k nam prišle iz Amerike daljnega leta 1855 in se
v dveh desetletjih razširile po celi Evropi. Je pa res, da
je bila cena petroleja kar visoka, zato so ljudje, če so si
ga lahko sploh privoščili, z njim ravnali nadvse varčno.
Na podlagi predstavljenih svetil lažje razumemo,
zakaj so se ljudje nekdaj tako bali ognja. Celo tako zelo,
da so imeli nočnega čuvaja, ki je javno oznanjal čas
in skrbel, da ne bi kje izbruhnil požar. Ribničani imamo srečo, saj se je
zapis pesmi ribniškega nočnega
čuvaja ohranil do današnjih dni.
Več kot sto let nazaj, leta
1909, je Ribnica dobila električno razsvetljavo po zasebnih
hišah. In električne svetilke še
danes osvetljujejo naše hiše in
stanovanja.
Svečniki
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Odgovor na prispevek na rtv slo v oddaji slovenska kronika z dne
21. 2. 2022: V rokodelskem centru v ribnici kupili 3d-tiskalnik
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Stara župnijska cerkev sv. Štefana
v podobi in besedi
V Ribnici je nekoč ob bregu
Bistrice stala stara cerkev.
Večkrat je bila prezidana in
popravljena, saj so jo prizadele
številne neprilike. Času je
kljubovala do druge polovice
19. stoletja, danes pa na
njenem mestu stoji naslednica,
veličastna dvostolpna cerkev,
ki s Plečnikovimi kronami in
slikovito notranjostjo bdi nad
Ribnico.
Domen Češarek, Muzejsko društvo Ribnica
Veliko je napisanega o ribniški župnijski cerkvi sv. Štefana, zgodovina stare
cerkve pa širši javnosti ni poznana. Poglejmo si, kaj o njej povedo zgodovinski,
slikovni in ustni viri.
Ali je bila cerkev sv. Štefana prva ribniška cerkev, ni znano. Ribniški dekan
Anton Skubic je menil, da so župnijo s
cerkvijo ustanovili oglejski patriarhi v 10.
stoletju, kar nakazuje izbira farnega zavetnika sv. Štefana, papeža in mučenca.
Nemški vitezi novoustanovljenim župnijam navadno niso podeljevali papežev
ali rimskih svetnikov za zavetnike, zato
je bila cerkvica v Dolenji vasi posvečena
sv. Marjeti in na ortneškem gradu sv. Juriju. Domneva se, da je bila prva cerkev v
Ribnici zaradi svoje vloge med zgodnjim
pokristjanjevanjem v 9. stoletju grajska
kapela sv. Janeza Krstnika. Pri kapeli se je
še v Valvasorjevem času (okoli leta 1680)

morala na nedeljo
po prazniku svetnika
zbrati vsa župnija s
podružnicami, kar
je za grajsko kapelo
nenavadno in si to
lahko razlagamo na
način, da so kapelo
imeli za prvo cerkev
v župniji. Z ustanovitvijo župnije sv. Štefana je kapela najbrž
izgubila svojo prvotno funkcijo.
Kdaj je bila zidana prva cerkev
sv. Štefana, se v pisnih virih torej ne da
dognati. Skubic je
domneval, da naj bi bil prezbiterij stare
cerkve iz prvotnih časov. Skozi zgodovino so jo prizadele številne nesreče, ki so
prinesle številne spremembe. Leta 1340
naj bi bila prva cerkev sv. Štefana poškodovana v potresu. Leta 1445 je Ribnico
zajel požar, v katerem je zgorela tudi cerkev. Novo so zgradili Celjski grofje. Cerkev je imela v Valvasorjevem času devet
oltarjev: sv. Štefana, sv. Rešnjega telesa,
sv. Andreja, sv. Mohorja in Fortunanta,
Marijinega znamenja, sv. Katarine in Janeza Evangelista, sv. Krištoforja, sv. Treh
kraljev in sv. Mihaela nadangela. Prvotna
cerkev sv. Štefana je imela stranski oltar
posvečen sv. Juriju, in ker se v virih več
ne omenja stranskega oltarja sv. Jurija, bi
to pomenilo, da je bila to nova, torej druga cerkvena stavba. V tej cerkvi je hotel
pridigati Primož Trubar, vendar mu ribniški arhidiakon ni dovolil vstopa. Tri stoletja kasneje je cerkev obiskoval France
Prešeren, ko se je šolal v Ribnici.
Cerkev je bila prvič naslikana na
znameniti Valvasorjevi podobi Ribnice
iz 17. stoletja. Upodobljena sta ribniški
grad in trg s cerkvijo, ki jo obkrožata zid
in pokopališče, ki so ga v času francoskih provinc preselili v Hrovačo. Glavni
prostor v svetišču – cerkvena ladja – je
bil tedaj grajena v enojni prostor brez
stranskih ladij. Ob pokopališču je nekdaj
Edina znana fotografija stare cerkve (neznani avtor)

Oltarna slika Sv. Štefana
Ana Pucelj

stala kapela sv. Rožnega venca, ki jo
je zgradila njena
bratovščina v 17.
stoletju. Manj znana
je še slika cerkve
na votivni podobi iz
leta 1715. Pomembni
upodobitvi ribniškega trga nam dajeta
uvid v njegov izgled
pred spremembami
francoske revolucije.
Valvasor je zapisal, da je bila stara
cerkev krita z lesenimi skodlami in tako
podvržena naravnim nesrečam. Leta
1764 je udarila vanjo strela in jo hudo
poškodovala. Leta 1775 pa je strašanski
požar upepelil ves trg, pri čemer je pogorela tudi cerkev. Zgorele so prve znane cerkvene orgle, delo orglarja Franca
Ksaverja Križmana, in od vročine so se
stopili zvonovi. Leta 1779 je bil v Ljubljani ulit nov zvon, ki je odzvanjal do leta
1944, ko je bil v bombardiranju Ribnice
uničen. Popravila po požaru so trajala do
leta 1780. Primerjava fotografskega in slikovnega gradiva iz 19. stoletja kaže, da je
bila tedaj prizidana zakristija, zvonik pa je
dobil baročni videz.
Kljub vsem nesrečam pa je bilo
na tej cerkvi in njenem svetniku nekaj
skrivnostnega in čudežnega, saj naj bi
večkrat obvarovala ribniški trg pred napadi Turkov. Valvasor je o turških časih v
Ribnici zapisal,
»da so se Turki že večkrat približali temu trgu, toda udarila jih je slepota,
tako da so bili sicer čisto blizu Ribnice,
pa so z odprtimi očmi trg spregledali, kar
pripisujejo zaščiti sv. Štefana, papeža in
mučenca. Nekoč se je zgodilo, da so Turki že drveli proti trgu, ko se je njihovim
očem pokazala cerkev, so se umaknili in
rekli, da jih je strah svetnika v njej.«
Od stare župnijske cerkve so se do
danes ohranili vsega trije kosi cerkvene
opreme. Ohranjena je glavna oltarna slika
z motivom papeža Štefana I., ki jo je leta
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Cerkev na
Valvasorjevi
upodobitvi Ribnice.
času. In so ponosni bili in ponosni
odšli domov, kako
so razširili cerkev.«
Konec
koncev
cerkev ni premajhna ali
prevelika stavba, je svetišče,
namenjeno duhovni kulturi. Njena naslednica dobro služi temu namenu, spomin
na staro cerkev pa naprej živi v ljudskem
izročilu. Objavo zaključujem z najbrž izmišljeno šaljivo zgodbo, ki Ribničanom
namenja zanimivo moralno sporočilo.
Zabeležil sem jo leta 2019 na Notranjskem.
»Cerkovnik v Ribnici je imel koze.
Najbolj fajn se je mleko skisalo pa na
cerkvenem koru. Je zmeraj nosil latvice
na kor, da se je tam skisalo. Mulci so to
zavohali in so hodili smetano pobirat s kislega mleka. Enkrat so se domislili,
so pa kip sv. Štefana okoli ust
namazali s smetano, pa
še po cerkvi so malo
pokapali, kakor da je
šel na kor smetano
jest. In potem cerkovnik gleda, gleda
in pravi: »Ti, sə mə
žəru smietano!« Je
šel, pa ga je klofnil.
Svetnik pa lesen in
Cerkve na votivni podobi iz
leta 1715 (Nova Štifta)

star, se je pa sesul. Žalostno je bilo to,
ker je bilo žegnanje čez nekaj dni. Kje če
dobit svetnika? Je bil pa en šuštar zelo
podoben sv. Štefanu, je šel do njega in
mu je rekel: »Pajdə no stat, saj ze žegnajne med mašo. Tə buom plačou!« In res
mu je kar precej plačal, ampak je šuštar
rekel: »Samu med mašo. Ne, cau dan pa
ne buom.« Ljudje so začeli hodit noter,
da bodo pri maši. Kar lepo se je oblekel
in mu je bil še kar podoben. Takrat še ni
bilo električnih žarnic, je voščenke prižgal. Ljudje gledajo in pravijo: »Joooj, lejte
sviet Štiefan, ku žiu je, ku žiu!« Je mencal,
ker ga je peklo v noge, ker so bile sveče
prižgane tudi okoli njega. Med pridigo pa
gospod pravijo: »Glejte sv. Štefana, kako
stoji tam in bo stal na veke!« Je šuštar
pokazal in rekel: »Figo! Samu ze eno uro
smo se zmajnil!« Pa je skočil dol in odšel.
Joj, Ribničani so kar roke sklepali: »No,
kakšnə grajšnəkə smo, de nam je še svetnik ušu!««
––––––––––––––––––––––––
Viri in literatura
• Arnšek, R. M. Miklovi iz Ribnice na
Dolenjskem. 2019.
• Cevc, E. Srednjeveška plastika na
Slovenskem. 1963.
• Češarek, D. Tam med Malo in Véliko goró.
2019.
• Höfler, J. Lastniške cerkve v Sloveniji. 2019.
• Ipavec, M. Vodnik po cerkvah ribniške
župnije. 1997.
• Kronika župnije Ribnica 1866–1891.
• Pucelj, A. Oljne slike iz obdobja od 1800 do
1914 v cerkvah ribniške župnije. 2013.
• Sapač, I. Arhitekturna zgodovina gradu
Ribnica na Dolenjskem. 2018.
• Skubic, A. Zgodovina Ribnice in ribniške
pokrajine. 1976.
• Valvasor, J. V. Slava vojvodine Kranjske. 2009.

Ribnica na portretu Antona Rudeža iz leta 1833 (avtor Matevž Langus)

K U LT U R A

1837 naslikal Matevž
Langus. Na stranskem oltarju naj bi
stala gotska lesena
skulptura sedeče
Marije z Jezusom,
ki jo datiramo v čas
med letoma 1430 in
1435. Skulptura naj bi
nastala v času, ko je leta
1427 na čast Marije in sv. Mohorja oltar posvetil pičenski škof Gregor.
Okoli leta 1950 so neznanci v sakralnem
prostoru, ki je stal v bližini bivšega grajskega vrta na Pungartu, na trske razsekali starodavno skulpturo, ki je vojno preživela nepoškodovana. Restavrirani kip
danes krasi kapelo v Pastoralnem centru. Delno so se do danes ohranile tudi
cerkvene orgle, ki jih je leta 1782 izdelal
celjski orglar Anton Scholz. Orgle so leta
1874 prenesli v hrovaško cerkev. Ker je bil
strop cerkve prenizek, so orgle morali nekoliko znižati, pri čemer je utrpelo škodo
nekoč impozantno ohišje.
Tretjo, današnjo cerkev je
v letih 1866/68 na novo
postavil dekan Ignacij
Holzapfel. V Kroniki
župnije Ribnica je
zapisal, da so staro
cerkev porušili, ker
je bila premajhna,
slabo grajena in
neprimerna za obnovo. Ob pogledu na
veliko, dvostolpno cerkev v Velikih Laščah se je
Ribničanom zdela domača
cerkev še toliko manjša. Tretjo nedeljo v postu leta 1865 so nehali v njej
opravljati božjo službo. O tem, da stara
cerkvena stavba Ribničanom res ni bila
pogodu, govorijo šaljive ljudske zgodbe,
ki so navdihnile tudi Frana Miličniškega
pri pisanju znamenitih Butalcev. Sogovornik iz Goriče vasi je iskrivo in šegavo,
kot se za Ribničana spodobi, obudil znano zgodbo o širitvi ribniške cerkve:
»Ribniška cerkev je bila premajhna,
Ribničanov pa dosti, in so dejali: »No, pa
jo povečajmo.« Pa se je našel en pameten, ki je rekel: »Tokulej, vsə buomo šlə
nuotər, uprlə se buomo, pa rinlə. Ampak,
da buomo vajdlə, za kulku se je premaknilu, pa rekəlce postaumo zunaj, pol griemo pa nuotər.« Rečeno, storjeno. Potem
so šli pa pogledat in rekəlca ni bilo nobenega. Jih je pa nekdo pokradel v tistem
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Razstava ob 30-letnici
Knjižnice Miklova hiša
8. februarja, na slovenski
kulturni praznik, smo v Knjižnici
Ribnica odprli razstavo, ki
obeležuje 30-letnico delovanja
knjižnice. Na razstavi si
lahko ogledate zgodovino
knjižničarstva v naših krajih,
razvoj Knjižnice Miklova hiša in
področja njenega delovanja v
sedanjosti.
Domen Češarek

Nastja Hafnar

Zgodovina knjižnic in knjižničarstva se na
razstavi vrsti kronološko. Iz pisnih virov je
znano, da so imeli zasebno knjižnico že
ribniški graščaki Trilleki, prav tako tako
zadnji ribniški graščaki Rudeži. Jožef Rudež
je za svoje kulturno in
politično delovanje po
navodilih Jerneja Kopitarja
sistematično
uredil »slovansko knjižnico«, v kateri je zbral
bogate knjižne zbirke
etnografskih, zgodovinskih in teoloških del.
Zametki knjižničarstva
segajo v romantiko, z
načrtnim ustanavljanjem čitalnic, predhodnic današnjih knjižnic. Ribniška Narodna čitalnica je bila
ustanovljena 21. januarja 1870. Delovala
je v prostorih gostilne Cene, nato je skozi
leta menjala različne lokacije. Dalj časa
je knjižnica delovala v spodnjih prostorih nekdanje občinske stavbe (Čiček).
V spominu je ostala prva sodobna knjižnica v Domu JNA. Pred natanko 30 leti

je ribniška knjižnica svoja vrata odprla v
prvem nadstropju ponosne meščanske
hiše Miklovih sredi ribniškega trga. Hišo
je družina Arkovih podarila občini Ribnica z namenom, da jo napolni s kulturnimi vsebinami. Iz prostorov tedanjega
Doma JLA se je preselila 12. julija 1991, ko
je prvič sprejela obiskovalce. Februarja
1992 je Knjižnica Miklova hiša uradno
odprla svoja vrata, kjer deluje še danes.
V počastitev okrogle obletnice svojega delovanja si na razstavi lahko ogledate še razvoj Knjižnice Miklova hiša in
področja njenega delovanja v sedanjosti.
Predstavljena je domoznanska dejavnost, ki hrani knjižnično gradivo z območja občin Ribnica, Sodražica in Loški
Potok. Predstavljene so tudi
dejavnosti, ki jih knjižnica
nudi za otroke in odrasle.
Dejavnosti zajemajo različne aktivnosti, ki spodbujajo
bralno kulturo in informacijsko pismenost v lokalnem
okolju. Ena od izpostavljenih dejavnosti knjižnice je
tudi organizacija različnih
prireditev. Skozi vse leto organizira literarne in kulturne
večere, koncerte, potopisna
predavanja, okrogle mize,
bralne krožke, domoznanske večere ter
lutkovne predstave in druge dogodke za
otroke. Razstavo zaključuje predstavitev
delovanja knjižnice v luči statistike.
Vsebino razstave sta pripravila Domen Češarek in Nastja Hafnar. Razstavo
je lično oblikovala Anja Zobec. Razstava
je na ogled vsak dan v času odprtosti
knjižnice. Vabljeni!

Tina Dobrajc –
Owls Are Not
What They
Seem
(Sove niso,
kar se zdijo)

Februarja smo v Galeriji Miklova
hiša odprli razstavo priljubljene
slovenske umetnice Tine Dobrajc.
Avtorica pogosto spotakljivih razgaljenih mladenk, zvedavih medvedov in ambivalentnih simbolov
nacionalizma se v Ribnici tokrat
predstavlja s svojimi najnovejšimi,
malenkostno predrugačenimi deli.

Maša Žekš in Ana Pucelj
Tina Dobrajc je na domači umetniški
sceni izjemno prepoznavna, njena
mistična in presunljiva dela pa zaradi
rabe bogate živalske ikonografije,
številnih folklornih emblemov in
prefinjenega
feminizma
postajajo vse
bolj priljubljena. Na svojih
slikah redno
upodablja
gozdne živali,
hrabre dekliške protagoniste, raznolike
pustne elemente in dele narodnih noš (od
gorenjske avbe
do ruskega
kokošnika);
gozd pa je tisti,
ki gospoduje kot večna, neomajna
kulisa. Drug prepoznavni dejavnik
njenih pogosto monumentalnih in
dražljivih slik pa je raba priljubljenih
glasbenih in filmskih referenc. Tokratni naslov razstave Owls Are Not
What They Seem (Sove niso, kar se
zdijo) izhaja iz priljubljene, ugank in
preobratov polne serije Twin Peaks
(1990, 2017) ter namiguje na nekoliko
skrivnostno in mračnjaško naravo
škofjeloških gozdov, po katerem se

potikajo avtoričina zamaskirana in
neukrotljiva bitja.
Za razliko od njenih prejšnjih
del, na katerih so bile prevladujoče dekliške figure upodobljene v prvem planu in so s svojo
frontalno, samozavestno držo in v
gledalca zrečim pogledom domala
stopale iz slike, so na najnovejših
slikah potisnjene v ozadje, globlje v
gozdno kuliso. Avtoričin priljubljen
gozd je tokrat barvitejši in občutno
zgoščen. Zdi se, kot da je v stiski
in kliče na pomoč. Ponekod ga
zajemajo ognjeni zublji, prve plane
pa obvladuje polomljeno, odmrlo vejevje. Takšno scenografsko
dodelano in uravnoteženo gozdno
kuliso, kjer je pozornost odvzeta
sicer izredno pomembnim človeškim figuram, lahko interpretiramo
kot eksponirano okoljevarstveno
opazko, ki sovpada s trenutnim
tesnobnim in apokaliptičnim duhom časa.
Razstava se prikladno sklene s
serijo manjših
kvadratnih slik
živo fluorescentne barve z
naslovom
Smoke 'Em If
You Got 'Em, ki
je v slovenščino prevedena
kot Čik pavza.
Na slikah
opazujemo
energično nabite portrete
zamaskiranih
mladenk z
različnimi
Tina Dobrajc, Post
tradicionalTenebras Lux, 2020
nimi pokrivali, cigareto v ustih in valečim
se dimom prek obraza. Serija del,
ki je pravzaprav nastala zaradi
gole prilike in avtoričine potrebe
po predahu, gledalčev pogled za
trenutek ali dva odtrga od divjih
gozdov in uporniške bestije, ki
kljub predrugačenju in postopnemu eksperimentiranju z barvo
ostajajo najpomembnejša in
kardinalna vsebinska komponenta
aktualne razstave.

Zimske počitnice
v Rokodelskem
centru Ribnica
V času zimskih počitnic smo v
Rokodelskem centru Ribnica
izvedli različne delavnice za
otroke z namenom, da aktivno
preživijo počitnice, hkrati pa se
srečajo s tradicionalnimi znanji,
se prek likovne ustvarjalnosti
spoznajo s pustnimi običaji in se
na koncu počitnic še poskusijo v
pripravi različnih jedi.
Katja Žagar

arhiv RC

V pripravi vsebin smo sodelovale vse
enote zavoda: Rokodelstvo, Galerija
Miklova hiša, Muzej Ribnica in Turizem
Ribnica.
Prvi dan smo namenili ustvarjanju
glinenih zvončkov in drugih glasbil, s
katerimi naj bi pregnali zimo in priklicali
pomlad. Drugi dan smo izdelali mogočne
kurente, katerih zvok je odmeval po vseh
prostorih. Tudi tretji dan je bil pustno
obarvan, saj smo izdelovali pustno masko – klobuk in očala. Navdih za pustni
klobuk sta bili pokrivali klovna Pierrota in
etnološke maske Škoromata, vendar smo
se pri izdelavi povsem prepustili domi-

šljiji. Zadnja
dva dneva pa
smo ustvarjalnost zamenjali za kuharske veščine.
Otroci so se
spremenili v
prave kuharske šefe; prvi
dan so pripravili šmoren oziroma praženec, drugi dan pa so se lotili
izdelave malce zahtevnejše jedi – njokov,
ki so bili odlični.
Zaradi zelo velikega zanimanja otrok
za tovrstne vsebine se že veselimo prihajajočih aktivnosti, ki jih pripravljamo.

VSE ZA SETEV
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Ve č v r s t s e m e n s k e g a
KROMPIRJA in ostalih semen.

PRODAMO HIŠE
LOŠKI POTOK - Lazec

Prodamo stanovanjsko stavbo (gostinski objekt) v izmeri 87 m²
in dva poslovna prostora v izmeri 85 m² in 199 m² ter dvorišče v
izmeri 1649 m², primerno za turistično dejavnost, v idilični okolici,
zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK na olje in trda goriva,
takoj vseljivo, cena 88.000 EUR. EI - Strokovno mnenie - Izkaz!

KOČEVJE - Črni Potok, center

Prodamo starejšo stanovanjsko hišo z večjim vrtom in gospodarskim poslopjem. Hiša je v izmeri 124 m² (spomeniško varstvo),
gospodarski objekt je v izmeri 66 m², velikost vseh parcel, delno
stavbne, delno kmetijske, je 2.331 m², vse k.o. 1593 Črni potok.
Možno je kupiti tudi sosednji parceli brez hiše, v skupni izmeri
1.689 m2. Hiša je bila zgrajena leta 1914, pred letom 1957, vsa
infrastruktura. Cena je 43.000 EUR, EI v izdelavi.

LOŠKI POTOK - Retje

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

PRODAMO
GRADBENE PARCELE
VELIKE LAŠČE - Opalkovo – Na lepi lokaciji prodamo gradbeno parcelo v izmeri 2579 m², vsa infrastruktura na oz. ob parceli. Cena za m2 je 42 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center

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

TREBNJE - okolica Bevško

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.

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.

VELIKE LAŠČE - Dolnje Retje, prodamo zazidljivo parcelo, v izmeri 1392 m2, vsa infrastruktura na oz. ob
parceli. Cena za m2 je 40 EUR ali 55.680 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.

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.

Vse iz kamna
že od leta 1965

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI
041 479 252 / lea.sladic@dolgouhec.si / www.dolgouhec.eu

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

RESTAVRIRANJE
IN OBNOVA
SPOMENIKI
PULTI, POLICE

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

STOPNICE

031 889 757 (Matej)
041 338 163 (Aleš)
info@kamnosestvo-erjavec.si
www.kamnosestvo-erjavec.si

Postani
poštar
Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.

Že nestrpno čakate novo kolesarsko sezono,
vaše kolo pa še ni pripravljeno? Mi smo pravi
naslov za SERVIS VAŠEGA KOLESA!
PONUDBA: Servis vseh vrst koles

Diagnostika Shimano Di2
Diagnostika Shimano E motorjev
Uradni servis za: Trek, Fuji, Botteccia, Conway,
Rock Machine, Kenzel, Brezzer, Douglas in druge.

WWW.KOLESARSKA-KLINIKA.SI
- KOLESARSKA KLINIKA

Kolesarski Servis Žiga Češarek s.p.
Nemška vas 41, 1310 Ribnica
GSM: 040 812 275
kolesarska.klinika@gmail.com

- #KOLESARSKAKLINIKA

Delovni čas: PON - PET:
8:00 - 14:00 in 15:00 - 17:00
Po predhodnem dogovoru po telefonu
možen obisk tudi izven delovnega časa.

Muris Seferović s.p.

Delovni čas
po
dogovoru

AVTONEGA
• zunanje in notranje čiščenje vozila, poliranje
• globinsko čiščenje osebnih vozil in kamionov,
• globinsko čiščenje tepihov in sedežnih garnitur,
• ozon in dezinfekcija vozila,
Muris Seferović, Cesta na ugar 8.a, Ribnica 1310

Naslednja številka izide
14. marca 2022.
GRADIVO ODDAJTE
do 1. marca 2022.

Inštitut dr. Jožeta Pučnika vabi na

Pogovorni večer
z zgodovinarjem
dr. Jožetom Možino,
ki bo v PONEDELJEK, 21. 3. 2022 ob 19.00 uri
v Rokodelskem centru Ribnica.
Pozdravni nagovor:
JOŽE TANKO,
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

Dr. Možina bo predstavil najbolj brano knjigo o slovenski
novejši zgodovini - Slovenski razkol, izpostavil pa bo tudi
svoj pogled na 30-letnico slovenske osamosvojitve.

PRISRČNO VABLJENI! VSTOP PROST!
Ob obisku je potrebno upoštevati določila NIJZ
za preprečitev širjenja okužb COVID-19.

Tina Zajc Zver

Irena Marn

Občina Ribnica je eden izmed
desetih partnerjev, ki so prijavili
projekt S kolesom od nature
do kulture in dobili sredstva iz
Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja na 7. javnem
pozivu LAS Po poteh dediščine
od Turjaka do Kolpe.
Partnerji projekta so še Občina Loški
Potok, Lesna zadruga Loški Potok, z. b.
o., so. p., Občina Osilnica, Zavod za kulturo in turizem Kostel, Občina Sodražica,
Občina Velike Lašče, Kolesarsko društvo
Melamin, Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje in Občina Dobrepolje.
Cilj projekta je povečati prepoznavnost območja LAS Po poteh dediščine
od Turjaka do Kolpe, povezati in povečati
lokalno turistično ponudbo ter spodbujati trajnostni oziroma zeleni turizem s
spodbujanjem uporabe sredstev trajnostne mobilnosti (kolesarstvo).
Ena izmed aktivnosti projekta je
bila tudi nakup petih električnih koles,
ki bodo v Ribnici na voljo za izposojo v
Rokodelskem centru Ribnica tistim obiskovalcem, ki bi se želeli nekoliko lahkotneje popeljati po gozdnih stranpoteh, saj
bi jim pri tem pomagal električni motor.

Električna kolesa si bo možno izposoditi
v Rokodelskem centru Ribnica.
Obiskovalci se bodo lahko orientirali po
obstoječih kolesarskih poteh, ki jih ponujajo sveže, že obstoječe kolesarske karte
in označene poti, ali pa si bodo izbrali
poti iz novega digitalnega kolesarskega vodnika, ki nastaja v okviru projekta.
Zamišljen je tako, da bo obiskovalcem
ponujal spoznavanje nature in kulture
celotnega območja LAS, ter je namenjen
tudi povezovanju in promociji posameznih turističnih točk in ponudnikov, ki
skupaj tvorijo privlačno, trajnostno naravnano destinacijo, kjer se bodo turisti
zadržali več dni.
Zahtevnejši obiskovalci si želijo
spremstva »pravega« vodnika, ki jih

»Zgodbe
z razglednic«
Pozdrav iz Dolenjih Lazov – Žnidarjeva gostilna
Peter Lesar

osebni arhiv

Razglednica – dopisnica z naslovom »Pozdrav iz
Dolenjih Lazov« prikazuje skupino ljudi pred znano
staro vaško gostilno pri Žnidarjevih. Družba pozira fotografu na cestišču ob gostišču, del skupine sedi okrog okrogle gostilniške mize, na kateri je bokal vina s
kozarci, okrog njih pa so še številni vaščani ob poti, s
kolesom, na konju. V ozadju vidimo tudi nabožno znamenje križa, ki stoji še danes. Fotografijo in razglednico
je izdelal fotograf Franc Kunc iz Ljubljane, ki je v tistem
Razglednica, dopisnica Pozdrav iz Dolenjih Laz (Dolenji lazi Žnidarjeva gostilna), fotograf Franc Kunc, Ljubljana Wolfova
ul. 6, neodposlana.

lahko vodi tudi po bolj skritih poteh in
jim pokaže tiste značilnosti kraja, ki jih
še posebej zanimajo. V sklopu projekta
tako organiziramo izobraževanje za turne kolesarske vodnike, s katerim si lahko
zainteresirani kolesarji pridobijo uradno
licenco in naziv turni kolesarski vodnik
pri Planinski zvezi Slovenije.
Izobraževanje za turne kolesarske
vodnike bo za potrebe projekta potekalo
v Kočevju, od 13. 5. do 15. 5. in od 20. 5.
do 22. 5. 2022, in bo za udeležence brezplačno.
Zainteresirani morajo izpolnjevati:
• splošne pogoje: starost najmanj 18
let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe,
tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je
opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS,
ustrezno zdravstveno stanje;
• posebne pogoje: uspešno opravljena teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur.
Zainteresirane kolesarje, ki bi želeli
postati turni kolesarski vodniki in se želijo vključiti v turistično ponudbo Občine
Ribnica, vabimo, da pošljete sporočilo na
naslednji elektronski naslov:
tina.zver@rc-kocevjeribnica.si.

času izdal precej razglednic z našega področja. Razglednica datira v obdobje med letoma 1900 in 1910. Takratni izdajatelji razglednic so bili v večini premožni vaški trgovci in gostilničarji, ki so s
tem predstavljali svojo dejavnost tudi širše. Priloženo razglednico
mi je podaril gospod Karlo Šoper z Griča pri Ribnici, za kar se mu
najlepše zahvaljujem.
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Z električnim kolesom in turnim
kolesarskim vodnikom od nature do kulture
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Bogato zgodovinsko izročilo,
spodbuda za prihodnost
Ribnica je bila vedno na pravi poti, da bi postala vodilna razvojna sila našega kočevskoribniškega območja, in to kljub nenehnemu zaviranju tujerodnih sil. Danes, ko smo v glavnem
sami sebi kovači sreče, pa obotavljajoče iščemo preboj na višji razvoj občine in celotnega
zaledja, kot je bilo ob začetku novega razvoja našega področja.
Jožef Debelak, Društvo upokojencev Ribnica

Z

gotovostjo gre na samem začet-

ku ustanavljanja ribniške prafare
za darilo našega širšega, redko
naseljenega območja oglejskim
patriarhom. Zgodovinsko se ujemajo
dejstva, da je na sredini sedmega stoletja naša, zdaj legalno in po vrstnem redu
znana država Karantanija osvojila precejšen del današnje Julijske krajine in s tem tudi Oglej.
Vse to z namenom, da bi oglejski patriarhi, ki so bili v
tem času eden močnejših krščanskih sedežev, takoj za
Rimom, pomagali pokristjanjevati v frankovskem cesarstvu in tudi v svojih jugovzhodnih območjih grofije
Kranjske. Zato so dobili ta območja od Prezida, Čabra,
Starega trga, Bloške planote do barja, Suhe krajine,
Roga, delne Bele krajine in nazaj do Kolpe v posest.
Iz oglejskih zapisov je razbrati, da so že na začetku
osmega stoletja postavili v neposrednem območju
današnjega ribniškega gradu kapelo in utrjene bivalne
prostore. Patriarhi postavijo Diakona, ki s pomočniki
vodi pokristjanjevanje in organizira razvoj območja.
Zaradi učinkovitosti oddajo patriarhi v fevd fevdalnim
gospodom celotno območje prafare in ti postavijo
poleg njihovih bivališč grad. Tako nastanejo varnejši
pogoji za nastanek večjega naselja in širitev naselij po
vsej fari. V večjih naseljih in na strateških mestih so se
začeli postopoma graditi cerkve in gradovi, s čimer je
bila postavljena osnova za večje naseljevanje. Tako so
v tridesetih letih štirinajstega stoletja Ortenburžani iz
gospodarskih razlogov začeli naseljevati prve koloniste s svojih posestev na Koroškem, ki so bili verjetno
delno ponemčeni Slovenci – Korošci (namreč sto let
kasneje je Trubar trdil, da je na koroškem podeželju še
približno 70 % slovensko govorečih prebivalcev). Kasneje so naseljevali tudi nemške koloniste iz Frankovske
in Turingije. Ves čas se je upravljalo vsa posestva, vasi
in naselja, cerkve prek ribniške diakonije, tudi Kočevsko, vse do propada celjske kneževine in prevzema
njihovega imetja na Koroškem, Kranjskem, Štajerskem,
Primorskem, v Spodnji Panoniji – Madžarski in Bosni.
Kočevje prejme kmalu mestne pravice od cesarja Ferdinanda, čeprav je bilo takrat manjši kraj od Ribnice.

Tako se začne načrtovano ponemčevanje.
Karantanija razpade oziroma jo Habsburžani pridružijo Avstriji. Vse vodstvene in
upravne naloge začno na celem področju,
pa tudi v Ribnici, upravljati kočevski Nemci. Ostane delno samo še posvetna oblast
oglejskih patriarhov, ki pa se podreja na
novo nastalim avstrijskim predpisom in
ukazom ter vodi cerkvene obrede v latinščini. Cerkev
potrebuje izobražene kadre za duhovnike po nastalih
cerkvah v vplivnih območjih in naokoli do Trsta ter
po vsem kranjskem ozemlju. Tako sezida in ustanovi
diakon v Ribnici latinsko šolo kot trialko (poučujejo se
samo trije predmeti: gramatika, retorika in dialektika –
nižja stopnja) že ob koncu štirinajstega stoletja. Danes
obstaja še kot Štekličkova hiša, v njej pa je žal poslovni
urad namesto muzeja. Šola je zaslovela daleč naokoli
kot dobra šola. V času šolanja Franceta Prešerna v
Ribnici so poučevali že učence, ki niso bili namenjeni
samo za duhovniški poklic. Ribnica je začutila vpliv
Ilirskih provinc. Šolanje je trajalo sedem let, ni pa bilo
to obvezno. Ob koncu sedemnajstega stoletja je šola
postala dvorazrednica, kar je pomenilo, da je poleg
učitelja učil tudi pomočnik. To je čas, ko je začel hoditi
v šolo Prešeren in se je v šoli učilo že šestdeset do
sedemdeset učencev. V tem času so za silo odprli
učilnice tudi že v sosednih krajih. Učile so otroke za
silo brati in pisati, saj so jih lahko učili laični učitelji, ki
so prihajali že iz ribniške šole. Učenje v ribniški šoli je
bilo zelo strogo in zlasti v prvem razredu je pomožni
učitelj precej tepel učence, tako da je Prešeren vse to
zelo težko prenašal in je komaj čakal, da so ga prepisali v ljubljansko normalko, v tretji razred. V Ribnici je
tako končal dva razreda in bil zaradi odličnega uspeha
vpisan v zlato knjigo. V to knjigo je bilo vpisanih tudi
precej Ribničanov in okoličanov. Vanjo se še danes
vpisuje najboljše dijake. Prav zato je pomen o čim večji
izobraženosti padel na plodna tla. Ljudski rek »če se
ne boš učil, boš mogu pa dajlat« je dozorel po marčevski revoluciji leta 1848, saj so se razmere v šolstvu
izboljšale. Ribniška šola se je razširila in leta 1874 smo
dobili štirirazrednico, čez štiri leta pa so bili razredi že ▶
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tri hiše poleg cerkve in dobili šest učilnic. Ko je deška
šola dobila novo zgradbo na Kolodvorski ulici leta 1907,
so ostale v tem poslopju le deklice in šola je postala
dekliška. Ta je med drugo svetovno vojno pogorela in
danes tu stoji zadružni dom. Za potrebe Ribničanov
pa šoli nista zadostovali, zato je bila že leta 1919, torej
po prvi svetovni vojni, ustanovljena meščanska šola,
ki je na začetku gostovala po zasebnih hišah. Ker jo
je takratna oblast zaradi slabih razmer hotela ukiniti,
so Ribničani stopili skupaj in leta 1926 poleg deške
zgradili s pomočjo posojilnice novo meščansko šolo.
Meščanska šola je delovala še dve leti med drugo
svetovno vojno in ob zaključnem izpitu četrtega letnika jasno pokazala okupatorju, da se lahko le ustrezno

izobražen človek kosa z na novo nastajajočimi izzivi,
jih dojame in rešuje v prid svoje skupnosti.
Z vso vnemo, ko preko tisoč let gledamo pod
zgodovinsko lupo razvoj trga Ribnice, vzpone in
padce, lahko z gotovostjo potrdimo, da vsi grobo
opisani dogodki pričajo o zelo slavni zgodovini naše
ribniške prafare. Krasijo nas iznajdljivost, pridnost,
vztrajnost in globokoumnost. Čez vsa prešteta stoletja
je umno krmaril ribniški človek svojo srečo, saj je
Ribnica vendarle postala mesto in si s tem odprla
nove perspektive v razvoju. Bistvena naloga je: dvigniti
nivo dodane vrednosti na vseh bistvenih področjih
medsebojnega ustvarjanja in sodelovanja, tako da
bomo omogočili kakovosten razvoj mesta in njenih
krajevnih skupnosti.

Kulturni praznik, 8. februar
Slovenski kulturni praznik, 8. februar – Prešernov dan, smo člani
Društva upokojencev Ribnica (DURi) proslavili na prav zanimiv in
prijeten način.
Jerica Korpič, DURi
Pred cerkvijo se nas je zbralo več kot
trideset. S svojim kratkim programom
smo počastili največjega slovenskega
pesnika, ki je kot mlad fantič živel in se
šolal v Ribnici. Gospod Peter Lesar je
povedal nekaj uvodnih besed o Francetu Prešernu ter postavil pred spominsko
ploščo nasproti cerkve zanimivo razstavo
različnih knjig in zbirk v povezavi s Prešernovimi poezijami in njegovim pesniškim delom. Kulturni program je pove-

zoval predsednik društva Jožef Debelak
in prebral pesnikovo zelo znano pesem
Vrba. Marjana Starc pa je doživeto zrecitirala Povodnega moža. Po kulturnem programu smo si ogledali razstavljene knjige
in ob spominski plošči položili šopek rdečih nageljčkov. Danilo Divjak pa je poskrbel za fotografije.
Nato je sledil ogled knjižnice pod
vodstvom knjižničarja Domna Češarka.
Predstavil nam je razstavo o Miklovih,

po katerih ima hiša s knjižnico tudi ime
– Miklova hiša.
Pred vstopom v grad nas je pričakala vodička Breda Lovšin, ki je tudi naša
nova članica. Popeljala nas je skozi
Park kulturnikov s spominskimi obeležji.
Predstavila je nekaj najbolj znanih in pomembnih slovenskih osebnosti, ki so se
rodile, živele ali ustvarjale v Ribnici. Njim
v čast in spomin je v parku postavljenih
več kipov in spomenikov.
Sledila sta obisk Rokodelskega centra
Ribnica in ogled izdelave viter, lončarske
delavnice ter trgovine z domačimi rokodelskimi izdelki. Za konec smo si ogledali
še hišo s fresko o Prešernu in Prešernovi
muzi na Kolodvorski ulici.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za
sodelovanje in čudovito preživet kulturni
praznik!
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Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Ribnica
Vendarle smo pričakali možnost, da v študijskem letu 2021/22
nadaljujemo z izobraževanji. Umirjanje okužb in ukinjanje ukrepov sta
zadovoljiva pogoja, da v marcu nadaljujemo s srečanji, ki potekajo v
predavalnicah.
Matjaž Nosan

DUTŽ Ribnica

To so programi: Računalništvo, Osnove
informacijske tehnologije, Uporaba pametnih telefonov in Umovadba. Prvič pa
se bodo marca srečali prijavljeni v vsa
jezikovna izobraževanja, ki smo jih morali
lansko jesen odpovedati, še preden so se
začela: Angleški pogovori, Angleščina za
začetnike in Italijanščina. Iz objektivnih razlogov se bo Umetnostna zgodovina v živo
nadaljevala šele maja, do tedaj bo prijavljenim ponujeno izobraževanje preko Zooma.
Upajmo, da se bo upad okužb nadaljeval in se bodo razmere še izboljšale, saj
smo se že dogovorili tudi za prvo glasbeno
izobraževanje. Ali bi poskusili zaigrati na
citre? Zakaj pa ne!

20. jubilejna
salamijada
pri Sv. Ani
19. 3. 2022

pozdravljeni, ljubitelji vsega
dobrega, predvsem pa dobrih
salam in vesele družbe!
Vabimo vas, da po dveh dolgih letih
premora ponovno na ogled postavite
svoje suhomesnate izdelke, kjer bomo s
pomočjo strokovne komisije izbrali:
NAJ SALAMO 2022
Ker se pričakujeta naval in obleganje
koče z vseh vetrov naše ljube domovine s
salamami in brez njih, smo določili nekaj
pravil za udeležence tekmovalnega dela
salamijade:

Upravni odbor društva se je novembra
odločil izdati knjigo Ribniški genij avtorja in našega člana Janeza Mateta. Njena
vsebina je kot nalašč za čase po covidu,
ko se moramo spet naučiti smejati. Knjiga je napisana vedro in poljudno in nas
veseli, da je zanjo kar veliko zanimanja.
Verjetno bo potreben ponatis. Članstvu bo
knjiga ponujena po ugodni znižani ceni,
zato lahko na e-naslov (info.u3.ribnica@
gmail.com) društva sporočite svoj interes
za nakup.
Predstavniki društva smo sredi februarja obiskali župana Sama Pogorelca in
mu predstavili našo dejavnost. V nadaljevanju pogovora smo bili deležni nekaj
zelo spodbudnih informacij. Najprej to, da
je Občina Ribnica začela izvajati projekt
Medgeneracijski center. V njem bo dovolj
prostora in ustrezne opreme, da bomo
lahko izvajali večino naših izobraževanj.
Predvsem eno najpomembnejših vsebin: digitalizacijo starejših. Gre za projekt
Evropske unije, ki se osredotoča na starejše od 75 let. Ta populacija v svojih nekdanjih službah večinoma ni imela opravka z
1. Sprejem salam med 9.00 in 11.00
(koča pri Sv. Ani).
2. Začetek ocenjevanja ob 11. uri.
3. Krajši kulturno-umetniški program
ob 20. izvedbi prireditve.
4. Razglasitev zmagovalca in podelitev
nagrad za ocenjene salame (ob 14.45).
5. Strokovna izmenjava mnenj o učinku
karantenskih časov na kakovost
suhomesnatih izdelkov.
6. Zaključno družabno srečanje in
pogostitev z ihanskim brancinom
zadnjega aktualnega zmagovalca.
Za ocenjene izdelke se podelijo bronasta,
srebrna ali zlata priznanja glede na število
doseženih točk po ocenjevalnem pravilniku, prve tri salame pa prejmejo trofeje
za osvojeno mesto. Zmagovalec se vpiše
tudi na mesnico slavnih. Vsaka salama bo
v pokušino tudi obiskovalcem.
Organizacijski komite je žal moral na svoji
izredni seji 25. 2. 2022 sprejeti sklep, da
se za normalno izvedbo letošnje priredi-

računalniki, kar je v današnjih časih podoben problem, kot je bila pred dvesto leti
pismenost. Slovenija za to populacijo ne
razpolaga z nobenimi potrebnimi podatki
in nas veseli, da župan podpira to izobraževanje na občinski ravni.
Spodbudna je tudi njegova podpora
opredelitvi, da načeloma zagotovimo izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju
za vse starejše občane in da bo Občina
Ribnica v največji možni meri zagotavljala
finančna sredstva. Pogovora se je z občinske strani udeležil tudi gospod Jurij Košir,
ki zgledno skrbi za komunikacijo z DUTŽ
Ribnica.
Do marca 2022 smo vendarle lahko
izvedli samo izobraževanja na prostem.
Predvsem je nad Sodražico tri pohodniške
skupine očarala Clavstra, januarja pa je
tri članice in dva člana navdušila hoja na
smučeh. Za slednje je društvo zagotovilo
potrebno opremo: smuči, palice in čevlje,
ki bodo mogoče aktualni še v marcu, sicer
pa v naslednjih zimah. Pohodništvo pa se
bo nadaljevalo takoj, ko bo teren dopuščal
varno hojo, zato se lahko prijavite kadarkoli do sredine junija. Mentor že pripravlja
tudi različne druge izobraževalne pohode,
saj Ribniška dolina in njeni hribi nudijo
številne zanimivosti.
tve določi subvencija, ki znaša 15,00 EUR
po vsaki prijavljeni salami in je usklajena
z direktivami EU za področje salamarstva
na širšem jugovzhodnem področju Unije.
Sredstva, pridobljena iz teh virov, bodo
namensko porabljena za razvoj salamarstva na omenjenem področju.
Pa še to!
Srečanje pri Sv. Ani je tradicionalno srečanje, kjer se izbere salama leta, vendar ker
ob salami teknejo tudi domač kruh, razne
pogače in edinstvena slovenska potica,
naj se zakurijo peči in naj v soboto pri Sv.
Ani diši, da srečni in siti bomo vsi. Vabljene
torej vse gospodinje, da se s svojimi dobrotami predstavite tudi širši javnosti.
Naj bo dovolj in nasvidenje do 19. 3. 2022
na SALAMIJADI pri Sv. Ani!
GENERALNI
POKROVITELJ
PRIREDITVE
Dodatne informacije:
Leon: 041/552 056, Boštjan: 041/644 415
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Zelo lačna gosenica
pri Račkah in Želvicah
Vzgojiteljici Tatjana Merhar in Anja Cebin
Pri skupinah Račke in Želvice se
je znašlo drobno jajčece, nato pa
je posijalo toplo sonce in sledil je
pok: iz jajčeca je prilezla drobna
in zelo lačna gosenica, s katero
smo se podali na pot.
Zgodbo smo spoznavali na različne
načine – s prebiranjem slikanice, risanko, senčnim gledališčem in tehniko slikopisa.
Gosenica nam je ponudila dejavnosti z raznih
področij. V telovadnici
smo ji prek ovir prinašali
hrano, s tempera barvo in
baloni smo natisnili lačno
gosenico, iz jajčnih škatel,
kosmatih žičk in perlic pa smo ustvarili
še mnogo njenih prijateljic ter peli pesem Gosenica je lezla.

Ob zgodbi smo utrjevali barve, števila
v slovenskem in nemškem jeziku ter dneve v tednu, ki smo jih tudi dnevno označevali. Otroci so imeli možnost spoznavati razvojni krog metulja. V kotičkih
pa so imeli na voljo različna didaktična
sredstva za razvoj fine motorike in grafomotorike ter namizne igre na obravnavano temo.
Ker je bila gosenica preveč požrešna
in se je preveč najedla,
poleg tega pa je pojedla
tudi preveč sladkega, jo je
bolel trebušček. To je bilo
naše izhodišče za pogovor o zdravi in uravnoteženi prehrani.
Tema je otroke zelo
pritegnila. Bila je zabavna in poučna. Na
koncu pa smo se kot metulj tudi mi podali novim dogodivščinam naproti.
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Čas je za nogomet!
NK Ribnica
Pa smo le dočakali – meteorološki začetek pomladi, prve zvončke in
citrončke! In ne samo to, po dolgih dveh letih epidemije se med nas
končno vračajo druženje, optimizem, aktivnosti, ki smo se jim bili
primorani v zadnjih dveh letih odpovedati. Nogomet kot kolektivni
šport, kjer je bila možnost prenosa okužbe koronavirusa zaradi
večjih in mešanih skupin večja, je zato zadnje obdobje preživljal s
stisnjenimi zobmi in v precej okrnjeni obliki. Zdaj je čas, da se vrnemo
na igrišča, na zrak, v gibanje, tako najmlajši kot starejši. Zato velja
vsem, ki sta vam nogomet in gibanje v veselje, da sprejmete naše
povabilo in se podate na igrišča, na nogomet in futsal!
Nogometni klub Ribnica je v februarju
praznoval peto obletnico delovanja. V teh
letih so ga zaznamovali požrtvovalno delo
ekipe, uspehi otrok, podpora staršev in skupnosti. Od leta 2017 je Nogometni klub Ribnica pridobil sloves razvijanja kakovostnega
znanja nogometa in futsala, selekcije pa so
osvojile lepe uspehe v nogometni ligi MNZ
Ljubljana in futsal ligi NZS.
Tako kot pri vsakem športu tudi treniranje nogometa in futsala vpliva na športni in
celostni razvoj igralcev. Otroci in mladostniki
se pri nas naučijo sodelovanja, timskega doseganja uspeha, strpnosti, vztrajnosti, discipliniranosti, razvijejo ljubezen do gibanja in
športa, tovarištvo, fairplay, spoštovanje avtoritete in še in še. Skozi vrsto let so otroci, zdaj
mnogi že mladostniki, postali dobri prijatelji,
kar se kaže tudi v sodelovanju na igrišču in
druženju izven njega. Mladi, ki so se kasneje
zapisali drugemu športu, se še vedno radi
vračajo k »starim soborcem« in jih spodbujajo na tekmah.

Nogomet in futsal za fante in
dekleta, tudi za najmlajše!
Mladi igralci, dekleta in fantje, se pri nas že
od četrtega leta dalje učijo tako nogometa
kot futsala, ki se odlično dopolnjujeta. Za
oba programa uporabljamo lastni učni načrt
za vsako selekcijo posebej, poudarek je na
pravilnem učenju in izvajanju telesnih vaj,
učenju tehnike v povezavi s taktiko. Znanje
igralca se vsako leto nadgrajuje. Igralci v
višjih selekcijah igrajo futsal in nogomet na
visokem nivoju, o kakovosti programa priča
tudi odhajanje igralcev v večje klube in višje
lige ter reprezentančne selekcije U15 in U17.
V sezoni 2021/2022 izvajamo programe
futsala za selekcije U6/U7, U9, U11, U13, U15

Zahoda. Po uvrstitvi v končnico tekmovanja
med Zahodom in Vzhodom je po dveh porazih s prvouvrščeno ekipo Vzhoda zaključila
prvenstvo.
Pri mlajših selekcijah (U11 in U9) se rezultati tekem še ne upoštevajo.
V nogometu edina tekmovalna selekcija
v MNZ Ljubljana, to je U12 – mlajši dečki v
skupini 1, zaseda peto mesto med dvanajstimi ekipami, vendar z velikim številom še neodigranih tekem zaradi epidemije.
Sezona 2020/21 je bila zaradi epidemije
covida-19 predčasno prekinjena.

in U17, programe nogometa pa za selekcije
U6/U7, U8, U9, U10, U12 in U13.

Brez dobre ekipe ne gre
Klub je leta 2017 ustanovila skupina staršev, ki
so še zdaj vsakodnevno vpeti v življenje kluba. Poleg sedmih članov upravnega odbora
kluba, ki skrbijo za pogoje delovanja, prinašajo največjo vrednost športu in otrokom predani trenerji – Lado Grgurič, dr. Anton Poje,
Primož Košir, Dejan Centa, Peter Goršič (trener vratarjev), Katjuša Rajšel in Nataša Zamida. Vodja trenerjev in programov je Lado
Grgurič, ki je tudi avtor zbirke »Futsal od A do
Ž« in licenčni predavatelj pri ZNTS.
Ker z leti rastemo, svoje vrste nenehno
krepimo, zato vabimo vse, ki vas šport in delo
z otroki veselita, da se nam pridružite!

Strokovno delo
prinaša uspehe
V dosedanjih letih delovanja je klub dosegel
veliko število uspehov, tako v futsalu kot v
nogometu. V letošnji sezoni futsala 2021/22
so se nad pričakovanji izkazale vse tekmovalne ekipe. V državnem prvenstvu futsala je
U17 pred končnicami zasedla četrto mesto
med osmimi ekipami v državi. Ekipa se bori
za naslov državnega prvaka Slovenije U17, na
prvi tekmi v končnici je 25. februarja z 2 : 0 na
domači tekmi premagala prvouvrščeni KMN
Meteorplast Šic bar iz Ljutomera.
Ekipa U15 je končala redni del futsal lige
na prvem mestu med šestimi ekipami Zahoda in se prav tako bori za naslov prvaka U15,
kjer se med seboj v finalu pomerijo prve štiri
ekipe iz Zahoda in prve štiri ekipe iz Vzhoda.
Selekcija U13 je najmlajša tekmovalna
selekcija in je zaključila redni del prvenstva
na četrtem mestu med sedmimi ekipami

V sezoni 2019/20 je v futsalu selekcija U13 dosegla drugo mesto na Zahodu in
končno četrto mesto v ligi.
V sezoni 2018/19 sta v nogometu obe
selekciji, U13 v 4. ligi mlajših dečkov in U12
– mlajši dečki, dosegli drugo mesto (MNZ
Ljubljana). V futsalu je U13 dosegla končno
tretje mesto v končnici državnega prvenstva,
prvo mesto na 8. tradicionalnem futsal turnirju v Cerknici v januarju 2019 ter drugo mesto
na 20. festivalu malega nogometa v Škofijah
v decembru 2018.

Brcamo po številnih igriščih
naše doline
V Ribniški dolini je za trening na voljo veliko
zunanjih športnih objektov. Program nogometa se izvaja na stadionu Ugar in na igrišču z umetno travo v Nemški vasi. Program
futsala poteka na zunanjih igriščih Dolenji
Lazi, Grič in Športni park Ribnica. V zimskem
času poteka vadba v ŠC Ribnica, POŠ Dolenja vas in dvorani OŠ Velike Lašče. V ŠC
Ribnica je ob večjem številu športnih društev
velika prostorska stiska, ki jo klub rešuje z najemanjem telovadnice v OŠ Velike Lašče.
V mesecu januarju je bila ustanovljena
nova enota kluba v Velikih Laščah. S tem korakom se krepi prisotnost kluba v dolini, širi
priljubljenost futsala in nogometa ter omogoča boljše prostorske pogoje za treniranje
in tekme.

Prihodnost ribniškega
nogometa
Poslanstvo Nogometnega kluba Ribnica
ni zgolj na papirju, v statutu in vlogah za
razpise! V nas je iskrena želja, da bi s svojim delom nenehno dvigovali priljubljenost
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Brez vaše podpore ne gre
Delovanje vseh društev je vedno zelo odvisno od podpore skupnosti, podjetij. Danes zaradi dvoletnega okrnjenega delovanja zaradi epidemije koronavirusa še toliko bolj. Zato prosimo vse, ki cenite
naše delo, da nam s finančnim prispevkom v kakršnikoli višini pomagate nadaljevati našo zgodbo. Donacijo lahko prispevate na: NOGOMETNI KLUB RIBNICA, Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 Ribnica,
TRR SI56 0232 1026 2225 003, odprt pri NLB, d. d.

Pridružite se nam!
Otroci in mladostniki se lahko vključijo v naš program čez celo leto,
kadarkoli! Prvi mesec, ko otrok spoznava trenerje in soigralce ter
način vadbe, je brezplačen. V program se lahko vključijo že
vrtčevski otroci od 4. leta dalje. Pri najmlajših je že v zelo kratkem času viden napredek v motoričnosti in gibanju otroka!
Za okrepitev ekip iščemo tudi nove igralce v starosti do 16 let.
Vabljeni!

VABILO K VPISU V NK RIBNICA
NK Ribnica VABI K VPISU NA URICE NOGOMETA
otroke letnika 2017 in starejše.
Treningi bodo potekali na stadionu Ugar v popoldanskem
času 2–3-krat tedensko. Predviden začetek treningov na
stadionu je v mesecu aprilu. Prvi mesec vadbe je brezplačen!
Več o klubu, URNIKIH in ZAČETKU nogometnih treningov ter
Prijavni obrazec so na voljo na spletni strani www.nkribnica.si.
Vabljeni v ribniški nogometni klub!
Več informacij: NOGOMETNI KLUB RIBNICA,
e-naslov: info@nkribnica.si, www.nkribnica.si,
Facebook: NK Ribnica, M: 041 393 490 (Sabina).

Jerneja Škaper
Plavalci Plavalnega kluba Ribnica in Športnega
društva Delfin so 5. 2. in 6. 2. 2022 tekmovali
v švicarskem Zürichu. Tekmovanje je bilo
razdeljeno na dva dni in ribniški plavalci ter
plavalci Športnega društva Delfin so v obeh
dneh nanizali kar precej odmevnih rezultatov.
Prvi dan sta si v 50-metrskem bazenu medalji na 50 m prosto priplavala Lovro Čirovič, ki je z osebnim rekordom 26,40
zmagal v kategoriji dečkov, in Neli Škaper, ki je z osebnim rekordom dosegla drugo mesto v kategoriji kadetinj. Drugi dan
mitinga je izstopal Lovro Čirovič. Priplaval si je še tri medalje.
Zlato medaljo je osvojil na 100 m prosto in srebrno na 100 m
delfin, v štafeti 4 x 50 m prosto, pa so Lovro, Mitja, Taj Majcen
in Taj Zupančič osvojili še srebrno medaljo.
Tudi ostali plavalci in plavalke Plavalnega kluba Ribnica
so nastopili odlično in odplavali veliko osebnih rekordov.
Ribniški plavalci so znova dokazali, da kljub oteženim razmeram zaradi obnove bazena še vedno pridno trenirajo in
dosegajo vrhunske rezultate.
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nogometa in futsala med mladimi v Ribniški dolini in širše, da bi s
športom »okužili« čim večje število otrok in mladostnikov ter z njimi
ustvarili zgodbe in navade, ki jih bodo spremljale še vse življenje!
Čeprav je koronavirus pokosil tudi številčnost skupin, upamo in si
prizadevamo, da otroke vrnemo na zelenice! Ostaja velika želja, da bi
v Ribnici igrale nogomet tudi starejše selekcije, kar pa je odvisno od
števila igralcev, ki so se do zdaj po odhodih v srednje šole razkropili
v druge klube ali opustili igranje. Poleg razvoja kakovostnega futsala
in nogometa bo klub še naprej sodeloval z ostalimi športnimi društvi
in pri družbeno odgovornih projektih in dogodkih v lokalni skupnosti.

Ribniški plavalci
uspešni tudi v tujini
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ŠD Extrem edini z vsemi
selekcijami
Frenk Ambrožič

ŠD Extrem

Športno društvo Extrem je edini futsal klub
v Sloveniji, ki ima ekipe v vseh selekcijah od
cicibanov do članske ekipe. Poleg tega ima tudi
žensko člansko ekipo.

Cicibani, U-9, U-11
Mlajše selekcije tekmujejo pod okriljem MNZ Ljubljana po turnirskem sistemu, rezultati se v mlajših selekcijah ne beležijo.
Imamo svoje vadbene skupine pod imenom ŠD Extrem Ribnica, ŠD Extrem Sodražica, ŠD Extrem Loški Potok, ŠD Extrem
Bloke in ŠD Extrem Loška dolina. Cicibani igrajo tekme na nivoju kluba med seboj. Extrem ima v selekcijah U-9 in U-11 po
tri ekipe, ki zelo zagnano trenirajo in se na turnirjih tudi srčno
borijo za vsako žogo. Med sabo se dopolnjujejo glede potrebe
v določeni ekipi. S to poteza jih že nekoliko privajamo na poznejša leta, ko se združijo v eno
ekipo, ki igra na nivoju državnega prvenstva.

Mlade selekcije
U-13, U-15, U-17
Te selekcije že igrajo pod okriljem Nogometne
zveze Slovenije v ligah za naslov državnega
prvaka. Selekcije igrajo v skupini Zahod. Ekipa U-13 je v skupini Zahod po rednem delu
zasedla drugo mesto. V končnici za prvaka je
žal izpadla po drugem kolu. Selekcijama U-15
in U-17 se letos ni uspelo uvrstiti v končnico
za prvaka. Vse tri selekcije so z letošnjo sezono zaključile. Je pa v vsaki selekciji nekaj zelo
nadarjenih fantov, ki ob vztrajnem delu lahko
postanejo zelo dobri igralci.

Mladinci U-19
Ta ekipa je letos paradni konj kluba, saj je vodilna ekipa lige
po šestnajstih odigranih kolih. Je edina v ligi še brez poraza,

ŽENSKA ČLANSKA EKIPA ŠD EXTREM

MLADINSKA EKIPA U-19 (letnik 2002 in mlajši)

ob štirinajstih zmagah ima še dva remija. V svojih vrstah ima
kar pet igralcev, ki so kandidati za mlado in mladinsko reprezentanco Slovenije. Naj ob tem omenimo, da
je še pet igralcev te generacije zaradi različnih razlogov klub zapustilo in igrajo v drugih
klubih. Tudi izmed teh sta dva kandidata za
slovensko mladinsko izbrano vrsto in eden za
srbsko. To je izredno nadarjena in zelo dobro
vodena ekipa, ki je bila že državni prvak U-15.
Kdor bi si želel ogledati zelo zanimive in razburljive tekme v borbi za naslov prvaka, sta
naslednji domači tekmi v nedeljo, 13. 3. 2022,
in nedeljo, 3. 4. 2022, ob 17. uri v Športni dvorani Sodražica.

Moška in ženska
članska ekipa
Dekleta so v ligi osvojile peto mesto in se
niso uvrstile v končnico, kjer igrajo samo prve
štiri ekipe. Prav tako so izpadle tudi v pokalu
in s tem zaključile sezono. So zelo borbena
in zagnana ekipa, tako da bomo zanje zagotovo še slišali. Ob
podobnem pristopu, kot je bil letos, zagotovo tudi uspehi še
pridejo.
Članska moška ekipa ŠD Extrem nastopa v drugi ligi. Po
odigranih šestnajstih krogih zaseda peto mesto na lestvici in
letos nima realnih možnosti, da se uvrsti v prvo ligo. V pokalu
so v osmini finala po ogorčenem boju izgubili s prvoligašem ŠD
Mlinše z rezultatom 5 : 3. V drugi polovici sezone vsako tekmo
k članski ekipi dodamo tudi po nekaj mladincev, da se kalijo
za naslednja leta, saj je cilj za prihodnje leto ali dve ponovno
prva liga. Cilj je tudi, da to dosežemo s samimi domačimi igralci.
Da bodo cilji dosegljivi, pa bo potrebnega veliko truda tudi na
področju stroke in uprave, da zagotovi pogoje in sredstva, ki so
potrebni za to.
Naj omenimo še, da je bilo lansko leto 20 let od ustanovitve
kluba. Zaradi situacije s covidom-19 smo to preložili na letošnje
leto. Kako in kdaj bomo obeležili to obletnico, vas bomo obvestili v eni od naslednjih številk Rešeta. Upamo, da to proslavimo
skupaj z naslovom državnega prvaka U-19.

1

Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

3

NAVPIČNO
1. hiter ljudski ples
3. šport, pri katerem uporabljamo loparje in žogico
4. sladica, ki je dobila ime po glodavcih
7. žensko pokrivalo ljudske noše
9. endemit, ki raste v Kadicah
11. furmansko orodje
13. obdobje med renesanso in klasicizmom
15. nobelovec, avtor romana Sto let samote
16. cesar, ki je zgradil palačo v Splitu
17. reka med Kanado in ZDA
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REŠITEV: 1. POLKA 2. DVOR 3. BADMINTON 4. MIŠKE 5. BOGATAJ 6. EXPO 7. PEČA 8. PILKEY
9. KRANJSKIJEGLIČ 10. HAMILTON 11. GAJŽLA 12. CASABLANCA 13. BAROK 14. REMBRANDT
15. MARQUEZ 16. DIOKLECIJAN 17. NIAGARA 18. SLIVNICA 19. BRON 20. VOLKULJA

VODORAVNO
2. kraj, kjer je nekoč delovala Auerspergova železarna
5. slovenska smučarska skakalka Urška
6. svetovna razstava
8. avtor Pasjega moža in Kapitana Gatnika
10. britanski dirkač Formule 1
12. film in istoimensko mesto v Maroku
14. holandski slikar in grafik
18. gora, kjer prebivajo čarovnice
19. zlitina bakra in kositra
20. žival, ki je hranila ustanovitelja Rima

Down:
1. hiter ljudski ples
3. šport, pri katerem uporabljamo loparje in
žogico
4. sladica, ki je dobila ime po glodavcih
7. žensko pokrivalo ljudske noše
9. endemit, ki raste v Kadicah
11. furmansko orodje
13. obdobje med renesanso in klasicizmom
15. nobelovec, avtor romana Sto let samote
16. cesar, ki je zgradil palačo v Splitu
17. reka med Kanado in ZDA
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Across:
2. kraj, kjer je nekoč delova
železarna
5. slovenska smučarska sk
6. svetovna razstava
8. avtor Pasjega moža in K
10. britanski dirkač Formule
12. ﬁlm in istoimensko mest
14. holandski slikar in graﬁk
18. gora, kjer prebivajo čaro
19. zlitina bakra in kositra
20. žival, ki je hranila ustano
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(Ne)
predvidljiva
pomlad
Rok Nosan
Tri tedne po meteorološki
pomladi v nedeljo, 20. marca,
vstopamo še v koledarsko
pomlad. Za marsikoga je to
najlepši čas v letu, toda z
vremenskega vidika običajno
tudi najbolj nepredvidljiv.
Vreme se pogosto spreminja iz ure v
uro, značilne so tudi hitre temperaturne
spremembe, ko imamo lahko v enem samem dnevu tudi več letnih časov. Sonce
namreč na začetku pomladi hitro pridobiva na moči, zato lahko ob jasnem vremenu in zračni masi, ki se k nam razširi
iznad Sredozemlja in severne Afrike, po
nižinah izmerimo zelo visoke temperature
zraka. Hkrati pa so noči v tem času ravno
še dovolj dolge, da lahko ob snežni odeji in spustu mrzlega zraka, ki ga je v tem
času nad polarnimi predeli veliko, izmerimo tudi še povsem zimske temperature.
Ob koncu poletja in na začetku jeseni je
mrzlega zraka nad polom občutno manj,

Letošnja meteorološka zima na ribniških vremenskih postajah
Prigorica

Gašpinovo

Sveta Ana

Najnižja temperatura

–13,7 °C (8. januar) –8,9 °C (8. januar)

Najvišja temperatura

15,7 °C (9. januar)

15,6 °C (31. december) 15,7 °C (1. januar)

Povprečna temperatura

0,8 °C

1,9 °C

1,5 °C

Povprečna jutranja temperatura

-3,8 °C

-1,3 °C

-1,7 °C

Povprečna popoldanska temperatura

5,9 °C

4,8 °C

4,6 °C

Število dni s temperaturo pod –10 °C

5

0

0

Število dni s temperaturo ves dan pod ničlo 4

11

10

Število dni s temperaturo ves dan nad ničlo 18

27

24

Število dni s temperaturo nad 10 °C

14

10

24

zato so tudi temperaturna nihanja takrat
manjša.
Ob tako hitrih temperaturnih spremembah ozračje spomladi pogosto postane nestabilno. To pomeni, da se toplejši
zrak pri tleh, ki je lažji, zaradi vzgona začne dvigati v hladnejše višine. Ko doseže
višino kondenzacije, nastane oblak, iz katerega se izločijo padavine, tako imenovane plohe, ki so zelo krajevnega značaja.
Spomladi visoke temperature pri tleh
običajno spremlja nizka vlaga v zraku,
zato taleče snežinke, ki padejo v plast s
pozitivnimi temperaturami, izhlapijo. Pri
tem se porablja toplota, kar lahko ob
močnih plohah temperaturo zraka toliko
zniža, da snežinke prinese tudi v nižine,
in to kljub temu, da je bilo pred ploho še
blizu 10 stopinj Celzija. Spremljevalec hitrih menjav vremena je veter, zato
ni presenetljivo, da je pomlad najvetrovnejši letni čas. V večjem delu
Slovenije največje povprečne hitrosti vetra izmerimo prav v marcu.
Na koncu se ustavimo še pri
pravkar končani meteorološki zimi.
Čeprav je bilo število dni s snežno
odejo v zimskem tromesečju na Ribniškem celo največje v zadnjih desetih letih, pa snega ni bilo prav veliko.

–7,9 °C (8. januar)

Skupaj je namreč v decembru, januarju
in februarju zapadlo le okoli pol metra
snega, kar letošnjo zimo uvršča v zgornjo
četrtino s snegom najskromnejših zim v
zadnjih sedemdesetih letih. Povsem drugačna je bila zima pred devetimi leti, ko je
skupaj zapadlo več kot štiri metre snega.
Veliko snega je bilo tudi v zimi pred štirimi
leti (250 centimetrov).
Tudi s hujšim mrazom nam je bilo v
letošnji zimi prizaneseno. V Prigorici je
bila najnižja temperatura izmerjena 8. januarja, ko se je ohladilo do –13,7 °C. Živo
srebro se je v kar devetih zimah v zadnjih
trinajstih letih spustilo nižje, kot se je letos.
Najbolj mrzlo je bilo ob koncu februarja 2018, ko je bilo ob debeli snežni odeji
–24,5 °C, pod –20 °C se je v zadnjih trinajstih letih ohladilo tudi v letih 2010 in 2012,
najmanj mraza pa nam je prinesla zima
pred dvema letoma, ko je najnižja temperatura znašala –10,6 °C.

Zdenka Mihelič
V dveh letih, odkar je bil koronavirus
prepoznan v Sloveniji, je za njim
zbolelo veliko ljudi, med njimi tudi
številni hribovci. Doktorica Petra
Zupet, strokovna direktorica Inštituta
za medicino in šport v Ljubljani, nam
je razložila, kako po preboleli bolezni
priti nazaj v kondicijo, kdaj začeti s
treningi, z vzponi, da si svojega stanja
ne poslabšamo, ampak izboljšamo.

Vsak preboleva bolezen na svoj način. Kaj
opažate pri svojem delu, kako močno zbolijo
za koronavirusom aktivni planinci, gorniki?
»Gorniki, aktivni planinci, torej posamezniki, ki se ukvarjajo s planinstvom, alpinizmom,
gorništvom, v bistvu spadajo med aktivno populacijo, torej med visoko aktivne športnike.
To pomeni, da to počnejo večkrat tedensko. Ti
načeloma zbolevajo za blažjo obliko covida-19,
lahko tudi brez kakšnih znakov bolezni. Lahko
gre tudi samo za potrjeno okužbo. Verjetnost,
da zbolijo za težjo obliko bolezni, je nižja. To pa
vsekakor ne pomeni, da ne more biti drugače,
in poznamo tudi primere, ko so zboleli za težjo
obliko.«
Po bolezni je lahko velik izziv priti nazaj v
fizično pripravljenost za vsakdanje delo in za
obiskovanje gora. Nekateri imajo blago obliko in želijo čim prej ponovno v hribe. Koliko
časa naj bi počivali pri covidu-19 po blažji,
zmerni in koliko časa po težji obliki te bolezni?
»Običajno je problem prekomerna motivacija. Da bi varovali zdravje, smo v slovenskem
Združenju za medicino športa po vzoru mednarodnih zvez napisali priporočila, kdaj in na
kakšen način se po prebolelem covidu-19
vrniti k športu. Najprej je ključno, da vemo, v
katero skupino spadamo. Kako smo prebolevali to okužbo z virusom, je pomembno tudi
zato, da vemo, kako se vračati nazaj v tako
imenovane predbolezenske tirnice.«

Katere so te skupine?
»Najprej je tu skupina tistih, ki imajo potrjeno
okužbo z virusom in nimajo nobenih simptomov. Druga skupina je tista, ki preboleva samo
z blagimi simptomi. Blagi simptomi pomenijo
neko blažjo utrujenost, glavobol, kašelj, vneto grlo, slabost, bruhanje in podobno. V tretji
skupini so tisti, ki so preboleli covid-19 s težjimi
ali vztrajajočimi simptomi, kar pomeni, da so
bili bolni več kot 14 dni, niso pa potrebovali
bolnišničnega zdravljenja, ali pa so starejši
od 65 let, ali imajo neka srčna obolenja ali
pa dejavnike tveganja zanje. Težji, vztrajajoči
simptomi so vztrajajoča telesna temperatura

nad 38 stopinj C, mrzlica, huda utrujenost,
pljučnica, težave z dihanjem ali kakšna prehodna motnja zavesti. V četrto skupino spadajo
tisti, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje.«

Kako naj se vrača
v kondicijo oseba iz
skupine s samo potrjeno okužbo brez
kakršnihkoli simptomov:
»Tudi pri rekreativnem športniku, gorniku
to zahteva počitek in desetdnevno izolacijo. Potem se lahko postopno začne vračati
v planinsko aktivnost. To vračanje naj bi trajalo en teden do dva. Odvisno tudi od tega,
kakšne simptome je imel ob tem. Zato je zelo
pomembno, da opazujemo svoje stanje in
spremljamo svoj srčni utrip, zadihanost, počutje v smislu utrujenosti, bolečin v mišicah,
motenj spanja in podobno. Če se ob stopnjevanju tur ali hitrosti na turah ali težavnosti tur pojavijo težave, kot so visok srčni utrip,
zadihanost, ki je nesorazmerna z naporom,
prekomerna utrujenost, slaba regeneracija po
povratku, potem je treba razmišljati o tem, da
zmanjšamo intenzivnost oziroma da celo obiščemo zdravnika.«
skupine z blažjimi simptomi:
»Iz moje prakse in moje ambulante je to največja skupina. Športnik, gornik prav tako potrebuje počitek deset dni od začetka simptomov oziroma vsaj sedem dni po koncu zadnjih
simptomov. Zato ker se v bistvu bojimo, da ne
bi virus povzročil kakšne kolateralne škode
bodisi na dihalnem sistemu bodisi na srcu,
na živčnem sistemu, prebavilih ali pa skeletni
mišici. Tudi zato, ker virus sam lahko vpliva na
več naših organskih sistemov.«
skupine s težjimi simptomi:
»Pri tretji skupini smo zdravniki previdnejši in
priporočamo, preden se začnejo športniki in
tudi rekreativci vračati v aktivnost, obisk pri
osebnem, družinskem zdravniku ali pa pri specialistu medicine športa, ko se akutni simptomi že umirijo. Kajti tu so že potrebne nadaljnje

preiskave, preden se vrnemo v šport, in sicer
zato, da zdravnik na podlagi našega trenutnega stanja in preiskav sprejme ustrezno odločitev, da si ne naredimo nekih dolgoročnih
posledic.«
skupine, zdravljene v bolnišnici:
»Tako kot pri tretji skupini je treba ravnati tudi
pri skupini, ki je bila bolnišnično zdravljena.
Preboleli morajo biti še bolj previdni in naj,
preden začnejo ponovno športati, hoditi v
hribe, naredijo obsežnejšo diagnostiko srčno-žičnega sistema ali pa dihal, in to bodisi
pri kardiologu bodisi pri pulmologu. Nato se
glede na rezultate zdravnik odloči, koliko in
kaj vse lahko.«

Postopnost je ključna
Dr. Zupetova je razložila, da pri boleznih ali
poškodbah vedno mislimo, da zmoremo enako kot pred tem. A zavedati se moramo, da
katerakoli bolezen/poškodba vpliva na naše
sposobnosti. Že če mirujemo deset ali štirinajst dni, nismo tam, kjer smo bili, preden smo
zboleli ali se poškodovali. »Vedno se moramo
vračati postopno in enako je pri covidu-19, kjer
je pomembno dejstvo, da virus poznamo bistveno bolje kot pred dvema letoma, a čisto
vsega o njem še ne vemo in se bojimo možnih poznejših posledic, ki so lahko zelo hude.
Z zdravniškega stališča je bistveno bolj varno
upoštevati ta desetdnevni nedejavni čas, se
nato postopno vračati nazaj k športu in ob tem
spremljati simptome svojega telesa.«
Dr. Petra Zupet je za konec dejala, da »se
nekateri, tako rekreativni športniki, planinci kot tudi tekmovalni športniki, po obolenju
zelo hitro regenerirajo in so se sposobni hitro
vrniti nazaj, na primer že v štirinajstih dneh.
Pri nekaterih pa se slabo počutje, utrujenost
in ne ista zmožnost v aktivnosti lahko vlečejo
tudi več mesecev. Enostavno ni preprostega
recepta, vsak organizem je zgodba zase. Zato
moramo biti potrpežljivi in naj bo raje malo
več kot manj previdnosti – tudi pri športu in
planinstvu. Nobena tekma, noben vrh in nič
drugo ni toliko pomembno, kot je naše zdravje.
Postopnost je ključna.«
Srečno, varen korak na vseh vaših poteh,
pazite nase in ... 'mejte se radi!

Noben vrh ni toliko pomemben, kot je naše zdravje. Vsi hribi počakajo.
Postopnost je ključna.

VZPONI IN SESTOPI

Kako po bolezni covid-19
nazaj v kondicijo
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Tudi Evropski parlament
na pomoč Ukrajini
Ljudmila Novak, evropska poslanka
Napad Putinove Rusije na Ukrajino je
napad na razviti demokratični svet. V Evropskem parlamentu je bila takoj po začetku
nedopustne ruske vojaške invazije v Ukrajini
podana zahteva za sklic izrednega zasedanja
na to temo.
Ob tem smo evropski poslanci 16. februarja letos, kar je le nekaj dni pred začetkom
Putinove vojne, odobrili predlog Evropske komisije, da Evropska unija (EU) Ukrajini posodi
1,2 milijarde evrov, s katerimi si bo 44-milijonska država lahko pomagala kriti zunanje
financiranje v letu 2022.
Polovico 1,2 milijarde evrov težkega posojila je bilo mogoče takoj izplačati za spod-

bujanje stabilnosti v državi, ki je v neposredni
bližini držav članic EU. Posojilo služi kot hitra
podpora v razmerah akutne (vojaške) krize in
za krepitev odpornosti države.
Evropski parlament je sicer že septembra
2014 dal soglasje k pridružitvenemu sporazumu med EU in Ukrajino, ki vključuje tudi
poglobljen in celovit prostotrgovinski sporazum (DCFTA). Dogovor je omogočil politično
in gospodarsko povezovanje med EU in Ukrajino ter medsebojni prosti dostop do trga.
Sporazum je vzpostavil temeljna pravila
sodelovanja na področjih, kot so energetika,
promet in izobraževanje. Prav tako je zahteval od Ukrajine, da vpelje reforme in spoštuje

Sem za močno,
prodorno in
prepoznavno Ribnico
Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora
Ko sem bil leta 1995, pred 27 leti, izvoljen
za župana Občine Ribnica, je bila situacija v
občini zaradi stečajev in težav podjetij zelo
klavrna, vzdušje slabo in mnogi so mi dejali,
da je Ribnica neperspektivna. A samo v nekaj letih so se razmere bistveno spremenile,
Ribnica je mnogim v širšem okolju postala
vzor ter kljub majhnosti postala industrijsko,
kulturno in športno središče v območju med
Ljubljanskim barjem in Kolpo.
V hudi krizi po osamosvojitvi se je gospodarstvo pobiralo mnogo hitreje kot v vedno
privilegiranem Kočevju. Velike zasluge gredo
prav podjetnikom, ki so oživljali propadlo industrijsko cono na Riku in vzpostavljali nove
v kasarni ali na Bregu. V tistih časih je tudi
Hubert Kosler v Ribnico prenesel podjetje
Ristro, ki je z razvojem postalo del koncerna
Yaskava. Še mnogi drugi so uspeli in pripomogli, da je Ribnica ostala močno industrijsko središče.
V iskanje virov za pomoč gospodarstvu
se je vključila tudi občina. Kot edina občina v
državi je pridobila znatna sredstva državnega
sklada za malo gospodarstvo in jih namenjala za ugodne kratkoročne in srednjeročne
kredite ribniškim podjetnikom. Mnogim smo
pomagali vzdrževati poslovno kondicijo in
premostiti neugodno finančno situacijo. Kasneje smo s spremembo zakona o dohodnini
še znatno dvignili normirane stroške za rokodelce in jim bistveno poenostavili poslovanje.

Tudi na področju občinskih investicij v
javne podsisteme smo močno prehitevali sosednje, precej večje in politično mnogo bolj
protežirano Kočevje, pa naj je šlo za vlaganja
v prometno, komunalno, šolsko, športno ali
drugo infrastrukturo. Ribnica se je relativno
hitro dvigovala in izboljševala standard, s
projekti smo črpali tudi evropski denar.
Bile pa so tudi drugačne pobude, take,
ki bi Ribnico oslabile. Nekdanji minister za
kulturo Školč in njegova naslednica Širca
sta si več let zelo prizadevala, da bi Ribnica prenesla »lončarski in suhorobarski«
muzej pod Pokrajinski muzej v Kočevju, za
kompenzacijo pa bi dobili kočevski Likovni salon. A nisem klonil, »duša« je ostala
v Ribnici. Dodatno pa sem zastavil projekt
Slovenskega centra za domačo in umetnostno obrt na Marofu, ki je tedaj imel zagotovljeno politično in strokovno podporo. Žal
se je po letu 2002 razpletlo drugače, projekt
je bil zminiran, saj so si ga nekateri zaželeli v
Ljubljani. Tam do sedaj niso storili prav nič,
nam pa je ostal Rokodelski center Ribnica.
Menim, da ga je treba dograditi in obnoviti
aktivnosti, da postane slovenski. Kar ni nepomembno, muzej je pridobil pooblastila
tudi za sosednje občine.
Že več let se trudim, da bi se v Upravno
enoto Ribnica vključila tudi občina Velike
Lašče. Postopki tečejo prepočasi, a upam,
da se bo po končani informacijski posodobi-

demokratična načela, človekove pravice in
pravno državo.
Ker Ukrajina spoštuje večino svojih zavez, predvsem tistih, ki govorijo o spoštovanju demokratičnih načel in človekovih pravic,
menim, da je treba odpreti vrata njeni priključitvi EU.
Ukrajina kot suverena država ima pravico, da sama izbira svoje zaveznike, in ima
pravico, da se v tej nedopustni Putinovi vojni
tudi brani. Zato podpiram vsak sprejeti ukrep,
ki sankcionira ruske finančne in vojaške interese na eni strani ter hkrati krepi obrambne
zmogljivosti Ukrajine na drugi strani.
Mir ni samoumeven in zanj se moramo
boriti. V Ukrajini se odloča evropska prihodnost, ki mora biti demokratična in svobodna. Evropska enotnost in solidarnost sta povezali demokratične države v EU z željo, da v
čim večji meri pomagamo napadeni državi in
trpečemu ukrajinskemu ljudstvu.

tvi državne uprave tudi ta projekt za Ribnico
ugodno zaključil. Ta prenos bo najbrž ena
prvih nalog novega načelnika upravne enote
v Ribnici.
Kot sem nedavno že zapisal, smo uspeli
ohraniti volilni okraj Ribnica, ki bi ga sicer po
odločbi ustavnega sodišča zaradi majhnosti
morali ukiniti. Ojačali smo ga z občino Dobrepolje.
Na občino Velike Lašče se je že pred tem
mandatom razširil tudi del dejavnosti zdravstvenega doma v Ribnici. Žal se je v tem
županskem mandatu zapravil projekt dialize,
ki bi Ribnici in njeni okolici poleg strokovnih
delovnih mest zagotavljal tudi splošno zdravstveno oskrbo območja. Podobno velja za
negovalno ustanovo. Če je ne pridobimo,
se zna v bližnji prihodnosti zgoditi, da bosta
Loški Potok in Sodražica ostala brez vsakodnevno prisotnega zdravnika. Če bo sledila
še kakšna zdravstvena reforma, pa bodo posledice lahko še usodnejše. Zato upam, da bo
občina k projektu negovalne ustanove resno
pristopila.
V prejšnjih obdobjih se je uspelo tudi
Glasbeni šoli Ribnica razširiti na področje
občine Velike Lašče, ponovno so se odprli
oddelki v Loškem Potoku in ob soglasjih ministrstva za šolstvo vsako leto povečujemo
vpis.
Do lani je delovala skupna občinska
uprava občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok,
Velike Lašče in Dobrepolje. A žal je Dobrepolje v tem mandatu iz tega projekta izstopilo.
Kar je slabo.
Ker se bo enkrat v prihodnosti izpeljala
decentralizacija ter se bo ustanovilo pokrajine in nanje preneslo precej finančno podprtih pristojnosti, bi morala Občina Ribnica
kot osrednja občina možne prihodnje pokra-
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rikoli projekt širšega pomena (prvi) predlagal
ali postavil v svoj volilni program, ali poslanec
ali sedanji ali prejšnji župani. Na nas, ki zastopamo ljudi občine na lokalni in državni ravni,
je, da jih z vsemi močmi podpremo, saj izgube ni moč popraviti ne naslednje leto ne naslednje mandate. Izkoriščajmo priložnosti in
krepimo položaj Ribnice. Ribnica mora, tako

Posodobitev ceste
Ljubljana–Petrina
Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
Po tem, ko smo na začetku lanskega leta
prvič po več kot 50 letih ponovno vzpostavili potniški vlak med Grosupljem in Kočevjem, je čas, da naredimo večje korake naprej
tudi pri prenovi oziroma posodobitvi cestne
povezave. Leta in leta se že pogovarjamo o
pomembnosti 3.a razvojne osi, ki poteka od
Ljubljane, prek Škofljice, Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja do mejnega prehoda Petrina, a
vendar pomembnega koraka naprej v smeri
celostne ureditve še ni bilo. Dovolj je bilo govorjenja in parcialnih rešitev. Bil je že čas, da
ribniško-kočevska regija dobi dobro prometno povezavo, do katere ste prebivalke in prebivalci nedvomno upravičeni. S tem namenom smo pripravili popolnoma nov koncept
3.a razvojne osi, ki s številnimi prednostmi
predstavlja nadgradnjo preteklih načrtov.
Pripravili smo predlog posodobitev z izgradnjo novih odsekov in tretjega pasu, vse skupaj
v ocenjeni vrednosti 168,8 milijona evrov. Pri
strokovni presoji glede vlaganj smo se poleg
gospodarskega, socialnega in ekonomskega osredotočili tudi demografski vidik. Z novo
sodobno in hitrejšo povezavo smo upoštevali

prispevek mladih, ki zaradi boljše infrastrukture
ostajajo na podeželju, izkazali zaupanje v potencial teh krajev in nagradili vse, ki ohranjate
in razvijate podeželje.
Na celotni trasi (gledano s smeri Ljubljane
proti Kočevju) bomo izvedli naslednje ukrepe:
• rekonstrukcijo ceste do Turjaka, gradnjo
izmeničnega tretjega pasu v dolžini 3,8 km
(skupna predvidena dolžina rekonstrukcije je
sicer 5,4 km) in ureditvijo križišč za Smrjene,
Gradišče in Turjak;
• gradnjo viadukta in nove ceste na območju Turjaka (skupna predvidena dolžina 1,8 km);
• gradnjo nove ceste na širšem območju
Velikih Lašč, s katero bo promet speljan mimo
naselij Rašica, Male Lašče in Velike Lašče
(predvidena dolžina 6,2 km);
• gradnjo obvoznice Ponikve (predvidena
dolžina 3,0 km);
• rekonstrukcijo ceste Retje–Žlebič, ki
zajema posodobitev cestne povezave med
Retjem in Žlebičem ter navezavo na obvoznico Ribnica na območju Žlebiča (predvidena
dolžina 6,8 km);
• gradnjo obvoznice Ribnica, kjer je predvidena nova trasa, ki se začne s predorom pred

Predor in viadukt Žlebič

Vozlišče Žlebič, navezava na Unec (AC - A1)

kot na začetku lokalne samouprave, pozitivno
odstopati od regijskega okolja.
Največ za Ribnico lahko naredimo tisti, ki
tu stalno živimo, ki dihamo z njo ves čas. Od
tistih, ki pridejo v Ribnico samo po glasove,
tega ne moremo pričakovati.
Držimo se reka »zaupaj sebi in svojemu
konju«.

Žlebičem in nadaljuje po vzhodni strani mimo
predmestja in mesta Ribnica (predvidena dolžina 6,8 km);
• gradnjo obvoznice Kočevje, kjer bo nova
trasa potekala ob železniški progi mimo Kočevja, z navezavo na regionalno cesto proti Dvoru
in Novemu mestu, ter se bo zaključila za Livoldom (predvidena dolžina 20,4 km);
• rekonstrukcijo ceste na delih povezave Livold–Petrina, s katero bomo izravnali krivine in
gradnjo tretjega pasu, ter ureditvijo prometnega režima na mejnem prehodu (skupna predvidena dolžina 23,7 km).
Tovrstne rešitve bodo skrajšale potovalni
čas, omogočile udobnejše potovanje in izboljšale prometno varnost ter dostopnost mestnih
središč v severni in južni smeri. Z umikom
tranzitnega prometa zunaj naselij bomo zagotovili boljšo pretočnost in razbremenili cestno
omrežje poseljenih območij.
Na območju Lavrice do Pijave Gorice bo
zgrajena nova povezovalna cesta, ki se v prostor že umešča v sklopu priprav na izgradnjo
drugega tira Ljubljana–Ivančna Gorica, s katero
bomo povečali potovalno hitrost.
Z željo po čim hitrejšem poteku del na
trasi smo že ob koncu lanskega leta aktivno
pristopili k izdelavi projektne dokumentacije
na nekaterih odsekih. Tako bomo lahko že v
letošnjem letu začeli z gradnjo podvoza pod
železniško progo na Škofljici in gradnjo tretjega
pasu od Pijave Gorice proti Turjaku. Žal bodo
dela povzročila nekaj omejitev za uporabnike,
saj drugače ni možno zagotoviti varnosti delavcev na gradbišču. Kljub temu bo poskrbljeno,
da bodo dela izvedena v kar se da kratkih rokih.
Ob tem vse uporabnike prosimo za strpnost in
razumevanje, predvsem pa za spoštovanje prometne signalizacije.
Potek gradnje novih cest bo dokončno
umeščen v prostor v okviru postopkov državnega prostorskega načrtovanja. K podajanju
pripomb in predlogov bo vabljena tudi širša
javnost. Vizualizacije predlogov tras so objavljene na spletnem naslovu www.3aro.cestniutrip.
si, v poglavju Predstavitev del.
Po zaključku načrtovane posodobitve bo
naša regija imela hitro povezavo, ki bo skupaj
z železniško progo predstavljala podlago za nadaljnji gospodarski razvoj in preboj regije med
območja z najboljšimi ekonomskimi in posledično na dolgi rok tudi demografskimi kazalniki.
Verjamem, da bomo pri zasledovanju tega cilja
znali združiti moči in biti enotni, da bo lahko
projekt hitro in učinkovito izveden.

POLITIKA

jine predvsem krepiti svojo pozicijo. Že dolgo
vemo, katere občine v območju bodo največji
konkurenti Ribnice za sedeže pokrajinskih organov, in prav zato moramo k projektom, ki
so širšega pomena, pristopati razsodno. Ne
moremo kar tako zlahka pristajati, da se taki
projekti »zgodijo« drugod.
Prav vseeno je, kdo je pokrajinski ali kate-

BRALKE IN BRALCI PIŠEJO
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Odgovor
gospodu Centi
Gospod Jože Centa v članku Polemika ni špas
žaljivo oporeka zapisu v mojem članku Polemika.
Moj članek je označil kot »traktat«, s čimer ga je
označil kot članek z nepomembno, neutemeljeno
in nedokazljivo vsebino. Oporeka mi, da z eno debelo knjigo Slovenski razkol ne morem pisati zgodovine. V nadaljevanju bom zapisal kratke izvlečke
zapisanih misli avtorjev knjig. Hitler in Stalin sta se
dogovorila o nenapadanju, delitvi sveta in gospodarskem sodelovanju. Dogovor sta 23. avgusta 1939
podpisala Molotov in Ribentrop. Ob sklenitvi dogovora in sodelovanju s Hitlerjem je bilo obveščeno
vodstvo KPS. Takšnemu sodelovanju se je uprla članica KPS Angela Vode, zato jo je vodstvo izključilo iz
stranke. Zanimivo je branje zapisov Angele Vode, ki
je doživljala pred-, med- in povojno kalvarijo. Prav
tako sta poučna dnevnik mladoletne Židinje Ane
Frank in poslovilno pismo Ivanke Škrabec Novak:
Pogovor z nerojenim otrokom. Dejanja zločina.
6. aprila je Jugoslavija napadena. Po enajstih
dneh vojska kapitulira. Vojaki razpadle vojske se
organizirajo v vojaško formacijo Plava garda. Na
podeželju se neorganizirano upirajo kmečki fantje z
napadi na okupatorja. Konec aprila se v Vidmarjevi
vili sestanejo komunisti in ustanovijo protiimperialistično fronto – PIF. Strah jih je pred zavezniško in
na novo nastajajočo slovensko vojsko zaradi oviranja komunistične revolucije. Ali se vodstvo KPS
v Mariboru res udeleži Hitlerjevega obiska aprila
1941 in skupnega prvomajskega praznovanja v Trbovljah? Z nemškim poveljstvom se komunisti dogovorijo, kako izvajati revolucijo, da ne bo prihajalo
do medsebojnih spopadov in da se ne bi preveč
razširilo odporniško gibanje. Komunisti svoje idejne nasprotnike in borce proti okupatorju izdajajo
Italijanom, ti pa jih pošiljajo v taborišča vse do ustanovitve domobranske vojske. Ta trditev je zapisana
v knjigi Bermanov dosje avtorja Aleksandra Bajta.
Po ukazu Stalina vodstvo KPS konec septembra 1941 ustanovi Osvobodilno fronto z nalogo

Zahvala občanoma
občine Ribnica
Dokončanje doma starejših občanov v Osilnici
sega vse do leta 2007, ko se je gradnja doma zaradi
pomanjkanja sredstev ustavila.
V vseh teh letih smo se župani trudili in iskali
rešitve za dokončanje: s črnomeljskim domom je
bilo dogovorjeno, da bo imel v Osilnici dislocirano
enoto, čez nekaj let smo našli kupca, ki bi dom kupil,
če bi dobil zanj koncesijo … Žal se je vedno zalomilo
pri soglasjih v Ljubljani.

izvajanja revolucije. Z razglasom se za vodstvo
razglasijo komunisti, ki bodo po uspeli revoluciji
razlaščali zasebno premoženje. To ustvari pogoj za
začetek državljanske vojne med branitelji zasebne lastnine in revolucionarji, ki bi vse pretvorili v
družbeno premoženje. V knjigi Krajevna skupnost
Podpeč Preserje v NOB pisec knjige Stanko Petelin – Vojko opiše, kako so se ustanavljali partizanski
odredi in vaške straže, iz katerih je nastala domobranska vojska. Da je partizanska vojska sodelovala z italijansko vojsko, potrjuje skupni napad na
domobranski utrdbi Kočevje in Turjak ter na Plavo
gardo v Grčaricah. Napad na skupnega nasprotnika
izvede partizanska pehota s podporo italijanskega
fašističnega topništva. Morda veste, kako se je imenovala ta skupna vojska?
Zgoraj navedeni boji so opisani v knjigi Kočevski proces avtorja Iveta Staniča. Partizani so
zaprisegli z naslednjo zaobljubo: »Jaz, partizan
osvobodilne ljudske armade slovenskega naroda,
ki se ob boku slavne delavsko-kmečke armade
Sovjetske zveze ter vseh ostalih za svobodo borečih
se narodov borim za osvoboditev in združitev slovenskega naroda. Za bratstvo in mir med narodi in
mir med ljudmi za srečnejšo bodočnost delavskega
ljudstva.«
Izpis iz knjige Krajevna skupnost v NOB na
straneh 152–153, kjer je zapisana ta zaprisega, nam
potrjuje kolaboracijo s Stalinom vse do Informbiroja
leta 1948. Tudi domobranska vojska je sodelovala z
italijansko in nemško. V to sodelovanje jo je potisnila revolucija. To je na kratko prikazan oris kolaboracije z okupatorjem obeh slovenskih vojska, gospod
Jože Centa. Menim, da knjige ne lažejo.
V demokraciji na volitvah kandidira več strank
in s tem tudi več kandidatov. Na volitvah izberemo
volivci dobre strokovnjake, v totalitarni ureditvi pa
se po ukazu partije ustoliči politične komisarje. Volitve so le navidezna demokracija. V socializmu smo
imeli delavsko samoupravljanje, delitev na prvo- in
drugorazredne, na vaše in naše. Sprašujem vas, zakaj ste dopustili, da je tako dobro propadlo. Spoštovani, za tistega, ki je dobro zapravil, na volitvah ne
morem glasovati.

Privilegij vodij socializma je trgovanje prek
slamnatih podjetij in ustanavljanja bank v tujini za
pranje denarja in nalaganje v davčne oaze. To lepo
opiše Rado Pezdir v knjigi Mehanizem globoke države. Poslanec Levice v parlamentu javno v izjavi
napove, da če pridejo na oblast, da bodo kapitalistom zaplenili vse premoženje in jih z bajoneti nagnali v morje. Levico podpirajo ulični demonstranti,
nevladne organizacije, ki se borijo samo za pravice,
na dolžnosti in obveznosti pa pozabijo. Še vedno
velja, da je država slab gospodar. Izrek Moša Pijade
je pravi za totalitarne sisteme – le revščina ustvari
pokorne in zveste državljane.
Med vojno obišče Jugoslavijo angleška vojaška misija. Partizani ji predstavijo, da se borijo za
izgon okupatorja in socialno tržno gospodarstvo. S
prevaro jih partizani preslepijo in Angleži začnejo
moralno in materialno podpirati partizansko vojsko.
Angleški pisatelj to lepo opiše v knjigi Titova prevara. V knjigi je opisana izročitev jugoslovanskih
beguncev partizanski vojski. O tem, kaj se je zgodilo
z njimi, priča več kot 600 morišč po Sloveniji.
Takratna socialistična oblast se ni hotela odreči planskemu gospodarstvu in ni izpolnila pogoja za
pridobitev nepovratnih denarnih sredstev iz Maršalovega sklada. Gospod Jože Centa, po končani drugi svetovni vojni so Američani iz letal odmetavali
pakete s hrano, morda je bila v paketu tudi kakšna
pločevinka s fižolom.
Da, gospod, kot pisca člankov v Rešetu sva
postala javni osebi. Demokratično izražava svoja
mnenja. Od vas sem mlajši za skoraj dve desetletji. Da vas bom dohitel, moram biti še aktiven, zato
se ne nameravam posloviti od javnosti. Še manj
od politike. Sporočam pa vam, da nisem advokat
nobenega od piscev v Rešetu, tako kot zavajate v
članku. Politik in poslanec Jože Tanko se zna dobro
braniti sam, najine različno izražene misli in poglede prepustiva v presojo bralcem Rešeta. Oni bodo
presojali o najinih zapisih in po znanem reku ugotovili, kdo je pameten in kdo naj bo tiho.

Za pomoč smo zaprosili vse od Poncija do
Pilata, dobili smo veliko podpore z različnih strani,
vendar pa sta nam od začetka stala ob strani dr.
Božidar Voljč in poslanec Jože Tanko.
Dr. Voljč je po strokovni strani zanikal pomisleke sekretarja g. Uršiča z Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti glede
oddaljenosti od različnih specialistov in zatrjeval,
da morajo imeti vsi državljani Slovenije enake možnosti dostopa do zdravstvenih storitev. Povezal nas
je tudi z URI – Soča, ki bo v domu v Osilnici imel rehabilitacijo za odrasle osebe s cerebralno paralizo.
G. Jože Tanko je še v času prejšnje vlade vložil amandma za dom v Osilnici v višini 4 milijonov

evrov. Za dokončanje se je zavzemal tudi v novi
vladi, ki je podpisala koalicijsko pogodbo, v kateri so se zavezali k dokončanju doma. Z njegovim posredovanjem smo se hitreje dogovorili za
sestanke, ob ovirah pa je odgovorne opominjal,
da je dokončanje doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra koalicijska zaveza, ki jo je
treba izpolniti.
Oba sta vztrajala, da je obstoj poselitve ob
meji in oskrbe starejših občanov močno odvisen
od realizacije dokončanja doma v Osilnici.

Z vsem spoštovanjem,
Franc Vidervol

Alenka Kovač,
županja Občine Osilnica
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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

Od praznih obljub
se ne da živeti
Redne volitve za državni zbor bodo letos aprila.
Stranke novih obrazov, moralnopolitični strokovni
kader, so zagovorniki vrednot, pridobljenih z revolucijo. Vrednote so družbena lastnina, socialna enakost in humanost. Te vrednote opevajo tudi civilnodružbene organizacije pod krinko glasu ljudstva.
Tovariši, vrednote komunizma so propadle. Avantgarda je izkoriščala proletariat, ki je za pridno in
pošteno delo dobil skromne plače in ima zato tudi
nizke socialne penzije. Z državno lastnino, družbenim premoženjem, je upravljal partijsko preverjen
kader. Moralnopolitično neoporečni socialistični
kapitalisti so bili dobro plačani, ljudem pa so radi
prikazovali vedno večje povprečje plač. Povprečje
je bil segedin golaž, kapitalisti socializma so bili z
obilico mesa, delavci pa z obilico zelja. Zares lepa
socialna enakost.
Izbrani prvorazredni socialisti so prek slamnatih podjetij v tujini opravljali uvoz in izvoz izdelkov.
Zaračunavali so velike provizije, denarne transakcije so potekale prek slovenskih bank, ustanovljenih
v tujini, provizije pa so se zbirale v davčnih oazah.
Tako poslovanje je zelo lepo prikazano v knjigi

Človeštvo rešuje
mir, ne pa vojne!
Človeštvu žal ne uspeva, da bi trajno živelo v
miru. Mnogo je primerov, ko človeštvo »ne zmore«
vedno rešiti nastalih problemov s pogovori in v
miru. Nesporazum preide v vojno, ki sama nič ne
reši. Nesporazum vedno reši le sporazumevanje.
Ruski predsednik Putin v to žal ne verjame, pa ni
edini, ki ga zgodovina ni streznila. Ne pozabimo! V
letih 1618–1648 so med katoličani in protestanti potekale vojne, ki so se v zgodovinsko zavest zapisale
kot krvava in pogubna tridesetletna vojna. Zarisale
nov politični zemljevid Evrope. V spopadih oziroma za versko vojno so vedno prevladali interesi
po širjenju vpliva in moči. Te vojne so se končale
le s pogovori in z znamenitim vestfalskim mirom.
Druga svetovna vojna je človeštvu povzročila ogromno trpljenja in škode ter velike spremembe po

Vzporedni mehanizem globoke države. Z opranim
denarjem v davčnih oazah vodje socializma poceni
kupujejo slovensko premoženje. Leta 2016 hotele
Sava Turizem proda leva vlada pod vodstvom Mira
Cerarja po ceni 27 milijonov evrov Turistični agenciji
York. Ker je bil pravi prodajalec in ker so bili pravi kupci iz davčne oaze, levi poslanci prodaji niso
nasprotovali. Ali mora sedanja vlada hotele Sava
Turizem odkupiti nazaj za 11 milijonov več (38 milijonov), kot so bili prodani, da jih bodo leve vlade ponovno prodale zgoraj navedenim prvorazrednim?
Podpirajo jih petkovi kolesarji in sredini anticepilci.
V pomoč koaliciji KUL strici iz ozadja ustanavljajo nove stranke z novimi obrazi. Za vodstvo strank
imenujejo preverjen kader in ga ponujajo kot strokovni kader. Za vodstvo novoustanovljene stranke
Svoboda imenujejo politično preverjenega Roberta
Goloba, ki je svoje izkušnje pridobil s članstvom v
več levih političnih strankah. Opisujejo ga kot zelo
sposobnega direktorja. Elektriko odkupuje po dogovorjeni minimalni ceni in jo prodaja po najvišji
ceni, razlika med cenama je dobiček. Enostaven in
lahek »kšeft«, električno energijo potrebujemo vsi
prebivalci. Direktor GEN I Robert Golob si je izplačeval več kot 40.000 evrov plače. Zares human in
sočuten do socialno ogroženih prebivalcev.
Zato nam stari privilegiranci še vedno trdijo,

kako nam je bilo lepo. Res vam je bilo lepo, delavski
razred pa je za pridno delo dobil skromno plačo.
Privilegiran kader je več trošil, kot je bilo ustvarjeno.
Tovariši, tako ste zapravili naše lepo gospodarstvo
in našo lepo domovino.
V te vaše privilegije je posegla sedanja vlada
pod vodstvom Janeza Janše. Delo opravlja zelo dobro, dana beseda velja, ukinja prvorazredno družbo,
skrbi za socialno blaginjo, dvignila je minimalne
plače in penzije, odpirajo se nova delovna mesta,
socialno ogroženim daje krizne dodatke, zmanjšuje
davke in prispevke, s tem pa se višajo plače. Vlada
za regionalni razvoj namenja več denarja za boljši
standard občanov. Takemu delu nasprotujejo poslanci koalicije KUL in strici iz ozadja, ki bi zelo radi
ohranili stare privilegije in življenje v dvorazredni
družbi socializma.
Volivci moramo do aprilskega volilnega dne
pozorno spremljati programe strank, se odločiti
za tisto, ki predstavlja dosegljive cilje, in za tisto, za
katero dana beseda velja. Od praznih obljub se ne
da živeti.
P. S.: Občina Ribnica je v zimskih mesecih organizirala drsališče v Rokodelskem centru Ribnica.
Ali držijo govorice, da brez pravega covidnega nadzora?
Franc Vidervol

končani vojni. Zahodni zavezniki, Anglija, Kanada,
Avstralija … in ZDA, so skupaj s Sovjetsko zvezo
(SZ) premagali fašiste in naciste. Države, ki jih je
osvobodila SZ, so pristale v vzhodnem bloku, za
železno zaveso, uvedeni so bili enopartijski režimi. Države, ki so jih osvobodili zahodni zavezniki,
Francija, Italija, Belgija, Nizozemska, Luxemburg,
Danska, Norveška in Zahodna Nemčija, so ostale
oziroma postale demokratične države, na primer
Japonska in Zahodna Nemčija. V teh dveh državah so imeli zahodni zavezniki zasedbene enote
vse dotlej, dokler nista obnovili oziroma postavili
institucij, potrebnih za delovanje demokratične
države. Državi sta ob obilni pomoči ZDA obnovili
demokracijo in postali gospodarski velesili. Američani so torej z zavezniki premagali fašistično Japonsko, napadalko ZDA. Ameriški general MacArthur
je postal vrhovni poveljnik zavezniških vojaških
zasedbenih enot na Japonskem. ZDA pa so se po
zmagi odločile, da se ne sme nadaljevati nevidno
sovraštvo do Japoncev in ne sovraštvo Japoncev

do Američanov. Tako sovražno stanje dopušča, da
ena ali druga stran, iz prikritega sovraštva, ponovno
začne z vojno. Zato so poraženim Japoncem predlagale zaustavitev medsebojnega sovraštva. Menim,
da ni prav, da bi se sovraštvo nadaljevalo med živimi, češ da to terjajo mrtvi. To je mnogim izgovor
za sovraštvo. Sovraštvo ni podlaga razvoja, temveč
je vzrok zaostajanja, lahko tudi propada. Sovraštvo
vedno prizadene samo žive, ne pa pokojnih! ZDA in
Japonci so se torej sporazumeli, tudi s cesarjem, da
se bodo trudili, da bosta med državama prevladala
prijateljstvo in spoštovanje, ne pa sovraštvo. To se je
obrestovalo obema, Japonski in tudi ZDA. Podobno
se je to dogajalo tudi v zasedeni Zahodni Nemčiji.
Obe državi sta ob pomoči ZDA postali demokratični državi in gospodarski velesili. Kdaj bodo naši
in drugi voditelji opazili njuno preobrazbo in njun
razvoj, ki sta koristna človeštvu? Putinova vojna to
gotovo ni!
Franc Mihič, Ribnica

BRALKE IN BRALCI PIŠEJO

Bralke in bralci pišejo

BRALKE IN BRALCI PIŠEJO

42

Zakonca Hribar,
sprava se odmika!
Spomnimo se! Vodja komunistične partije
Boris Kidrič je odobraval predvojno kolaboracijo
Stalina s Hitlerjem, Angela Vode pa mu je nasprotovala in bila zato kaznovana. Zanjo je bila ta
kolaboracija izdaja svetovnega komunizma in interesov naroda. Boris Kidrič, zagovornik Stalinove
kolaboracije, ima še vedno spomenik na Trgu
republike, bivšem Trgu revolucije, njegova žrtev
Angela Vode pa še vedno ne?! Uprla se je podrediti interesom in kolaboraciji Stalina, voditelju
svetovnega komunizma. Angela Vode, rojena leta
1892, je bila učiteljica, publicistka, defektologinja,
borka za pravice žensk in delavstva, predvojna
komunistka. Kidrič jo je zaradi nasprotovanja Stalinovi kolaboraciji izključil iz partije. Leta 1944 so
jo Nemci poslali v taborišče Ravensbrück. V Nagodetovem procesu leta 1947 je bila kot vohunka,
razredna sovražnica, plačanka iz inozemstva,
obsojena na dvajset let zapora s prisilnim delom in po njem na petletni odvzem državljanskih
pravic. Zaradi bolezni je bila leta 1953 izpuščena.
Do svoje smrti leta 1985 je izolirana spremljala
politično dogajanje in iz svoje osame kritično
presojala ravnanje nekdanjih revolucionarnih tovarišev. Spoznala je, da gre ob osvobodilnem boju
slovenskim komunistom za sovjetizacijo. Bila je
pokončna, dvoličnosti ni poznala. Trpela je zamere partijskih kolegov in kolegic. Skrivaj je pisala
spomine. Knjiga »Skriti spomini« je prvo pričevanje o ženskih zaporih po vojni pri nas. Ženske je v
času socializma čakal pravi pekel. Ženske, ki nastopajo v zgodbi Angele Vode, so več let preživele
v zaporu, v blatu in smradu, z vse bolj gnilimi zobmi, ob kiblah, iz katerih je zaudarjalo. Koža se jim
je vnemala od turov, tvorov, krast in ekcemov. Do
živega so jim jo žrli nespran gnoj, neprestrežena
menstrualna kri in piki mrčesa. Vse te ženske so
se naučile preganjati podgane in občasno živeti v
prijateljstvu z miškami. Nasledniki partije jim niso
doslej namenili ene besede. Niso vredne javnega
spomina družbe, za katero so trpele?! Veliki Boris
Kidrič pa še naprej obvladuje Trg republike. »Za
narode Jugoslavije je bil 6. april 1941 zgodovinski
dan, ko so Nemci napadli Jugoslavijo brez vojne
napovedi. V Ljubljani so domoljubi, Primorci, kar
po radiu pozivali k odporu, a noben komunist se
ni upal nastopiti – Stalin še ni dovolil, njegov pakt
s Hitlerjem je bil še vedno v veljavi. Ne klic domovine, klic Kominterne je bil odločilen za te ljudi!«
tako Angela vode. Dr. Spomenka in dr. Tine Hribar
si že vrsto let prizadevata za spravo. Nedavno sva
z go. Hribar polemizirala o spravi. Zanimal me je
njen vtis knjige o »Skriti spomini«. Napisala je
samo: »Angela Vode si je pred smrtjo najbolj že-

lela, da se osebno srečava.« Zakaj se na to željo
ni odzvala in je ni obiskala, je veliko vprašanje! V
DRUŽINI (št. 8, 27. februarja 2022) je dr. Spomenka
Hribar v prispevku »Slovenska sprava kljub štirim
razkolom« napisala: »Predpogoj slovenske narodne sprave je, da se skupaj distanciramo tako od
krvave revolucije kot od krvave kolaboracije. Na
osebni ravni je večina Slovencev to že opravila. Ni
(bilo) lahko, toda nobena katarza po tragediji ni
lahka.« Z zadnjo mislijo se strinjam, s predpogoji
za spravo pa ne. Tudi njen odnos do pokojne žrtve
Kidriča ne obeta prave sprave. Kako naj se skupaj
distanciramo od krvave revolucije in krvave kolaboracije? OF je pod vodstvom komunistov že prvo
leto okupacije brutalno likvidirala nasprotnike
revolucije, ki so bili povsem nemočni. Organizirali
so se v vaške straže, a niso imeli orožja. Obrnili so
se na okupacijsko oblast, da so dobili orožje, a so
morali stopiti v okupatorsko vojaško sestavo pod
nazivom MVAC. Partija je nasprotnike oklicala za
kolaborante, izdajalce naroda in jih tako obsodila
na smrt. Oboji, revolucionarji in njihovi nasprotniki, pa so bili prepričani, da je ta spopad zanje
pravičen, da se borijo za dobro Slovencev. Državljanska vojna je dejstvo in je legitimna, ni pa legalna. Privrženci revolucije so se odločili, da z revolucijo dosežejo spremembo krivičnega režima.
Obljubili so, da bo po zmagi revolucije uveden za
narod boljši sistem, tak kot je že v Stalinovi SZ.
To je bila laž. Matija Maček, vodja OZN, po vojni
le pove: »Če bi to, kaj se dogaja in kako se živi v
SZ, povedali ljudem, ne bi šel nihče v partizane!«
Kljub tej laži so bili revolucionarji prepričani, da
je sovjetski režim pravičnejši, kot je bil obstoječi
pri nas. Zato so izvedli revolucijo. To ni bil boj iz
čiste zlobe, temveč boj za pravičnejšo družbo, za
slovenski narod. Tega pa življenje v socialističnem enopartijskem režimu ni pokazalo, za kar
je narod utrpel ogromne žrtve. Kako naj se žrtve
revolucije distancirajo od take državljanske vojne,
ko jih zmagovalci revolucije še naprej obtožujejo
za kolaborante in izdajalce naroda, bili pa so le
legalni nasprotniki komunizma? Mar niso mogoče ravno revolucionarji izdajalci naroda, saj so se
borili in uresničili cilj prevzeti oblast po vzoru Stalina, voditelja komunizma? V Delu zopet berem:
»Komunistična partija je ves čas vojne in seveda
še po njej nadvse pretkano igrala svojo dvolično
vlogo z enim samim zelo jasnim ciljem: prevzeti
oblast. Nastanek domobranstva in državljanska
vojna sta bila del premišljenega načrta Partije, ki
si po končani vojni nikakor ni želela demokracije«. OF je že prva leta okupacije poleg napadov
na okupatorja likvidirala številne nasprotnike
revolucije, lojalne legalni vladi v izgnanstvu. OF
je že jeseni leta 1941 sprejela sklep, da je le boj
zoper okupatorja pod njenim vodstvom edini
pravi, vsak drugi upor pa je izdaja naroda. Tako
je vse nasprotnike že obsodila na smrt. Kdo je dal

OF mandat za tako ravnanje v »imenu ljudstva«?
Koga pa je OF v revoluciji premagala? Kdo so,
kje leže legalni nasprotniki revolucije? Obtoževanje nasprotnikov komunizma, da so samo
izdajalci, ne pa da so nasprotniki komunizma, je
poniževanje velikega dela državljanov. Imenovati partizane, pripadnike revolucije, za »hudičevo
zlo«, je neracionalno in nepošteno, ne prispeva
k potrebni spravi, temveč povečuje razkol. »Tako
na strani komunistov kot na strani nasprotnikov
komunizma so bili zmotljivi ljudje, ki jim je treba
priznati dostojanstvo in pravico do domovine,
tisti, ki so storili zločine in ukazali zločinsko ravnanje, pa sodijo pred sodišče. Sprava v narodu
je mogoča le na takšnem temelju,« je (bilo?) tudi
mnenje Spomenke Hribar in je tudi moje mnenje.
»Če ne sprejmete dejstva, da pri vsakem gibanju
obstajajo dobre in slabe stvari, imate težavo. Zgodovina je zapletena, da stvari niso tako jasne, kot
si ljudje želijo,« je mnenje Josepha Mussomelija,
ameriškega veleposlanika. Berem članek Maria
Plešeja iz leta 2013: »V spravo ne vlagamo dovolj naporov in ker nismo pripravljeni na večje
odpovedi in žrtve. Resnične in trajne sprave pa
brez vsega tega ni možno doseči. Sprava pomeni
dejstvo, da med dvema ali več sprtimi stranmi ni
več sovražnih ali odklonilnih odnosov. Za dosego
takega stanja je najprej potrebno, da vsaka stran
na osnovi prej omenjenih temeljnih vrednot opravi poglobljeno in iskreno refleksijo o tem, kje
in kako je zgrešila v svojem delovanju, kar neizogibno vodi k razkrivanju resnice. Odgovornost
za to seveda nosijo odločevalci v politiki, civilni
družbi in množičnih medijih, vendar je potrebna
tudi večja angažiranost državljank in državljanov,
da po svojih močeh z napori in žrtvami prispevajo k temu, da bodo naslednji državni prazniki
vedno lepši in vedrejši. »Blagor tistim, ki delajo
za mir.« (Mt 5, 9) Dolga in naporna bo še pot v
boljšo demokracijo. Revolucije ljudje ne začno iz
zlobe, temveč iz vzrokov in ciljev, ki so za vsako
stran različni, a vsaka je prepričana, da je samo
njeno ravnanje koristno za narod. Zakonca Hribar, kaj nam je vrednota, kaj v ponos, revolucija
in enoumje SFRJ ali demokracija in samostojna
Republika Slovenija? Bo slovenski parlament še
naprej zavračal podpis resolucije Evropskega
parlamenta? V čigavem imenu in komu v korist?
Slovenci, vprašajmo se, kam plovemo?!
Franc Mihič, Ribnica

Naslednja številka izide
14. aprila 2022.
Gradivo oddajte
do 1. aprila 2022.
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Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
in Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Uradni list RS št. 103/07, 64/19) izdajam

PRAVIL A ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA
ZA NAMEN IZVEDBE VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 2022.
Objava volilnih vsebin bo možna v aprilski številki javnega glasila Občine Ribnica
– Rešeto, ki bo izšla 14. aprila 2022.
V zadnji številki pred volitvami se ne objavlja političnih strani, pisem bralcev in
ostalih tem, ki zadevajo volilne kandidate ali stranke in na katere bi bil pričakovan
odgovor izzvanega kandidata ali stranke. Možno pa je objaviti odgovor na pisma
bralcev ali temo, v kateri je bil kandidat ali stranka izzvan. Odgovor se lahko osredotoči le na predmet komentarja in ne sme odpirati novih vsebin.
ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA
Organizatorji volilnih kampanj lahko zakupijo oglasni prostor po veljavnem ceniku.
DODATNA PONUDBA
Posameznim kandidatom omogočamo tudi zakup ½ časopisne strani vodenega
pogovora. Vodeni pogovor pomeni, da bo uredništvo vnaprej sestavilo
vprašanja, ki se neposredno nanašajo na delo v njegovo dobro.
Cena te dodatne programske ponudbe je 75,00 EUR (brez DDV).
ODDAJA GRADIVA
Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo sprejemali do 1. aprila 2022.
Prosimo, da nam interes za zakup sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo
obseg časopisa. Naš kontakt: reseto@ribnica.eu ali 041 932 232.
Sašo Hočevar, odgovorni urednik

CENIK OGLASOV
IN STORITEV V REŠETU
Zakup oglasnega prostora
(barvne strani):
• oglas 1: 16 strani
(99 mm x 31,5 mm) 25,00 EUR
• oglas 1: 8 strani
(99 mm x 67 mm) 50,00 EUR
• oglas 1: 4 strani
(99 mm x 138 mm) 95,00 EUR
• oglas 1: 2 strani
(138 mm x 202 mm) 150,00 EUR
• oglas 1: 1 stran
(202 mm x 280 mm) 260,00 EUR
Število možnih strani:
8 + druga, zadnja oziroma
predzadnja stran.
Zakup oglasnega prostora
(platnici – 3 strani):
• oglas 1: 4 strani
(99 mm x 31,5 mm) 114,00 EUR
• oglas 1: 2 strani
(99 mm x 67 mm) 180,00 EUR
Število možnih oglasov: 2 x 1/2
oziroma 4 x 1/4 ali kombinirano.
V ceno ni vračunan
22-odstotni DDV.
Sašo Hočevar, odgovorni urednik

VOLITVE

OBČINSKO GLASILO

Uredništvo: 041 932 232, 051 641 021
Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
Komerciala: 041 536 889
reseto@ribnica.eu

Z AHVALE
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Ko pošle so ti vse moči,
zaprla tiho trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Zahvala ob izgubi našega očeta, dedka,
pradedka in tasta

Zahvala ob boleči izgubi naše drage žene,
mame, stare mame, prababice in sestre

HENRIKA OPAČAKA

MARIJE HOČEVAR,

(1939–2022) iz Ribnice

rojene Šilc
(30. 3. 1944–27. 1. 2022), iz Lipovca 6

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje, podarjene sveče, cvetje in maše.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
vaščanom in znancem za vso podporo in pomoč v
težkih trenutkih slovesa. Hvala vsem za ustno ali pisno
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše.
Prisrčna hvala vsem, ki ste jo v času bolezni obiskovali,
ji pomagali in z obiskom lepšali dneve. Hvala vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili
v lepem spominu. Skrb, dobrota, delo in poštenje to
tvoje je bilo življenje. Hvala ti, mama, za vse, tvoje sledi
so ostale povsod. Odslej v naših srcih boš stanovala in
naš angel varuh postala.

Hvala njegovi zdravnici dr.Šmalčevi,
pevcem, g. kaplanu za lepo opravljen obred
in celotnemu kolektivu Komunale Ribnica.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas tvoj se ne sliši,
če lučko na grobu bo upihnil vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Zahvala
Nenadoma nas je zapustila naša ljubljena

Zahvala ob boleči izgubi
ljubljenega moža in strica

DARINKA PAVLIN

(13. 3. 1957–29. 1. 2022) iz Velikih Lašč
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, tople besede, darovano cvetje, sveče in
maše. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji zemeljski poti ter ji s tem še poslednjič
izkazali svoje prijateljstvo in spoštovanje. Hvala
gospodu župniku Antonu Berčanu za lep poslovilni
obred, pevski skupini Alegria, trobentaču,
pogrebcem in Komunali Ribnica.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja.
Vsi njeni

LEOPOLDA ILCA

(2. 1. 1934–31. 1. 2022) z Brega pri Ribnici 33
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in darove za
svete maše. Še posebej se zahvaljujemo družinama
Kusterle in Gornik za vso pomoč v času bolezni,
ZD Ribnica, predvsem dr. Alenki Nadler Žagar in
patronažni službi, g. kaplanu Roku Pogačniku za
lepo opravljen pogreb, Komunali Ribnica, pevcem,
gasilcem PGD Dolenji Lazi, društvu DPŽ Ribnica,
društvu VETER Breg, Društvu upokojencev
Ribnica in vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Dragica in vsi njegovi
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Zahvala ob bolečem slovesu od naše drage mame

PAVLE MRHAR,

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena so razdalje,
kraj in čas.
V 84. letu nas je tiho in mirno, kot je živela,
zapustila naša draga mami, babi, prababi,
tašča in sestra

rojene Levstek
(1935–2022), iz Prigorice

MARIJA ŽAGAR

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v
žalostnih trenutkih stali ob strani. Najlepše se
zahvaljujemo za vsak stisk roke in izrečene tolažilne
besede, za podarjene sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste jo obiskovali, imeli radi in bili del
njenega življenja ter jo pospremili na njeni zadnji
poti. Hvala tudi DSO Kočevje za nego in oskrbo,
gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za
zapete pesmi in pogrebni službi Komunale Ribnica.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Zahvaljujemo se vsem za darovano cvetje, sveče,
izrečena sožalja in denarne prispevke, ki smo jih
namenili Ustanovi za pomoč otroku z rakom.
Hvala dr. Lidiji Šmalc in patronažni službi ZD
Ribnica za pomoč v času bolezni. Lepa hvala
Marinki Vesel za poslovilni govor, Društvu
podeželskih žena, citrarki Tanji in pevcem
za zapete pesmi. Prav tako se zahvaljujemo
pogrebni službi Komunale Ribnica in kaplanu
Roku Pogačniku za opravljen pogrebni obred.

(1938–2022) iz Brega pri Ribnici.

Vsi njeni

Vsi njeni

»Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.«
(T. Pavček)

Srce je omagalo
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Zahvala ob bolečem slovesu našega

RUDOLFA ZAJCA
(1952–2022) z Griča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sodelavcem, dijakom, prijateljem, znancem in
sosedom za izrečeno sožalje in tolažbo ter podarjene
sveče in darove svete maše. Zahvala velja ravnatelju
Gimnazije in srednje šole Kočevje in svakinjama za
poslovilni govor, župniku Berčanu za lepo opravljen
obred, pevcem za odpete pesmi in pogrebni službi
Komunale Ribnica za organizacijo pogreba.
Posebna zahvala velja tudi Zdravstvenemu domu
Ribnica in zdravnici dr. Šmalčevi.

Zahvala ob smrti naše drage mame, babice,
prababice in sestre

MARIJE KROMAR
(1930–2022) iz Dolenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom
prijateljem, sosedom in znancem za ustna in
pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje in darovane
svete maše.
Hvala g. župniku Alešu Pečavarju za opravljen
obred, pogrebni službi Ave in pogrebni službi
Komunale Ribnica ter pevcem za zapete pesmi.
Zahvala velja tudi zaposlenim v DSO Kočevje,
ki so v zadnjih mesecih skrbeli zanjo.

Vsa toplina njegovega srca bo ostala z nami.

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

Žalujoči vsi njegovi

Vsi njeni

Z AHVALE

Rada si imela ljudi okrog sebe,
jih razveseljevala in spoštovala,
sovraštva in zlobe nisi poznala.
Toda ni besed več tvojih
in več stiska tvojih rok,
ostal je nate le spomin,
a ob spominu trpek jok ...

OBVESTILA
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KUD France Zbašnik
v sodelovanju z Občino Ribnica
in OŠ Dolenja vas vabi na

VABILO NA VOLILNI ZBOR ČLANOV
DRUŠTVA INVALIDOV RIBNICA
Društvo invalidov Ribnica vabi vse svoje člane
na volilni zbor članov, ki bo potekal

v soboto, 26. 3. 2022, v Gostišču Pugelj ob 11. uri.
Letošnje leto je volilno, zato prosimo svoje člane,
da podajo predloge za kandidate organov društva.
Volilo se bo predsednika društva, člane upravnega
odbora, predsednika in dva člana nadzornega odbora
ter častno razsodišče.
Obrazec za kandidaturo dobite v pisarni društva v času
uradnih ur. Prijave kandidatov sprejemamo do 14. 3. 2022,
za udeležbo na zboru članov pa do 23. 3. 2022.

Po uradnem delu bo sledila zabava.
Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo
v času uradnih ur društva, v ponedeljek in petek
od 9. do 11. ure, na telefonski številki 01/8361169
ali 070688811 in po elektronski pošti
(di.ribnica@gmail.com).

Vljudno vabljeni!

VABILO

VABILO

na prikaz rezi
sadnega drevja,

V četrtek, 10. 3. 2022, ob 9. uri vas vabimo
na spletno predavanje prek aplikacije ZOOM:

ki bo v četrtek,
17. marca 2022, ob 10. uri v
Dolenji vasi, Šolska ulica 3,
pri Juriju Bojcu,

ŽITA V KOLOBARJU –
kratke tehnologije pridelave različnih pravih žit.

in ob 15.30
v Dolenjih Lazih 11,
pri Branku Dejaku.

Izobraževanje je namenjeno vsem sedanjim in prihodnjim
pridelovalcem žit ter vsem, ki nameravate vložiti vlogo za neposredna
plačila. Predavala bo Damjana Iljaš, specialistka za poljedelstvo.

Kako se na rez pravilno
pripravimo in kako režemo, da
dosežemo optimalno rodnost
sadnega drevja, nam bo
predstavil izkušen sadjarski
strokovnjak in sadjar
g. Matjaž Maležič
s KGZS – Zavoda Ljubljana.
Vabljeni!

V spletni aplikaciji se nam lahko pridružite 10 minut pred začetkom,
in sicer na spodnji povezavi:
https://us02web.zoom.us/j/82537533709?pwd=cTNxL1FFQTFUOTlkano3Y0dla1Q1Zz09

Meeting ID: 825 3753 3709
Geslo: 112233
Vabljeni!
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Šola zdravja
v Dolenji vasi
od 16. marca 2022
PRINAŠAMO ZDRAVJE
IN »1000 GIBOV«

vas vljudno vabimo v soboto, 26. marca 2022,
ob 13. uri v TVD Partizan v Ribnici na

SPOMINSKO SLOVESNOST OB 79-LETNICI
ZMAGOVITE BITKE PRI JELENOVEM ŽLEBU.

Vadba »1000 gibov« končno
prihaja tudi v Ribnico, v Dolenjo
vas. Po tej metodi vadi že več kot
4.500 oseb po celotni Sloveniji.

26. marca 1943 so Gubčeva, Cankarjeva, Tomšičeva in Šercerjeva brigada
uničile bataljon italijanske divizije Macerata, kar je bila največja zmaga
nad italijanskimi okupatorskimi enotami v Sloveniji.

Z jutranjo telovadbo začnemo
v sredo, 16. marca 2022,
ob 7.30 v centru Dolenje vasi,
na igrišču za občinsko stavbo.

Slavnostni govornik bo poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije
Predrag Baković.

Če še niste opazili naših plakatov
in objav po Dolenji vasi, vas
obveščamo, da bomo vsak dan
od ponedeljka do petka pol ure
vadili na igrišču za občinsko
stavbo.
Vsi, ki si želite narediti nekaj
zase, vabljeni vsako jutro
od 7.30. do 8.00 na jutranje
razgibavanje.
Več o nas in našem delovanju si
lahko preberete na naši spletni
strani: https://solazdravja.com/ .
Vsak trenutek je lahko
nov začetek. Vabljeni!

Spominski dogodek bomo obeležili tudi z bogatim kulturnim programom
pod podstvom Irme Grbec.

POHOD IN SLOVESNOST
V JELENOVEM ŽLEBU
Hkrati s spominsko slovesnostjo vabimo tudi pohodnike, da se v organizaciji
Planinskega društva Ribnica udeležite tradicionalnega pohoda v Jelenov Žleb,
z začetkom v Rakitnici ob 7.30, ali Planinskega društva Loški Potok v Loškem
Potoku, izpred pošte na Hribu ob 8.00, pridružili pa se jim bodo tudi pohodniki
Pohodne sekcije Sodražica, in sicer z odhodom ob 7.30 iz Sodražice. V okviru
pohoda bomo ob 11. uri položili venec pri spomeniku nad breznom v Jelenovem
Žlebu. Pri druženju bo treba upoštevati tedaj veljavne predpise NIJZ.
Vljudno vabljeni!

Društvo
upokojencev Ribnica

Vse ljubitelje čiste narave vabimo na

vse svoje člane obvešča,
da v mesecu maju razpisuje

ČISTILNO AKCIJO

LETOVANJE
V IZOLI,
in sicer v HOTELU DELFIN
v času 15. 5.–22. 5. 2022.
Prijave sprejemamo do
zasedenosti na telefonsko
številko 031 608 161
(ga. Mija) ali osebno v
prostorih društva vsak
ponedeljek od 9. do 11. ure.

v soboto, 26. marca 2022, ob 9. uri
Zbrali se bomo pred gasilskim domom na Velikih Poljanah, kjer se bomo
razdelili po skupinah in dogovorili o izvedbi akcije. S sabo prinesite dobro
voljo, za vrečke in rokavice bomo poskrbeli mi. Udeležence po končanem
delu čaka okrepčilo. Zberimo se v čim večjem številu in pokažimo,
da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.
Očistimo Velike Poljane in druge vasi naše krajevne skupnosti.
Vabljeni tudi otroci!

TURISTIČNO DRUŠTVO GRMADA
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GUBČEVA BRIGADA, CANKARJEVA BRIGADA, TOMŠIČEVA BRIGADA,
ŠERCERJEVA BRIGADA, OBČINA RIBNICA, ZB NOB RIBNICA,
SLOVENSKA VOJSKA, PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA
in ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

