GLASILO OBČINE RIBNICA
APRIL 2022/XXVI

intervju Tina Peček
aktualno Seja občinskega sveta ponovno v živo
priloga Volitve v DZ 2022
kolumna Aleš Poženel

GRADI RIBNICO #ZATE

NAŠI NAČRTI ZA OBČINO RIBNICA

• prekategorizacija glavne ceste iz G2 v G1
• nadaljevanje vseh ukrepov za izboljšanje varnosti, pretočnosti in povezljivosti
• obvoznica Ribnica

ŠOLSTVO IN ŠPORT

ZDRAVSTVO IN SOCIALA

• izgradnja centra šolskih in obšolskih dejavnosti
• dograditev manjkajočih športnih objektov
• posodobitve šolskega prostora

• negovalna ustanova

KULTURA
• dograditev Rokodelskega centra
• ponovna oživitev predloga, da postane
Slovenski center domače in umetnostne
obrti

JAVNI OBJEKTI
• prenova Ideal

OSAMOSVOJITEV
• poimenovanje trga pred Miklovo hišo in
gradom po dr. Jožetu Pučniku

VIRI
• pomoč pri pridobivanju državnih in EU
sredstev

OKOLJE IN KOMUNALA
• dograditve kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja

PIETETA
• postavitev spomenika na
pokopališču Videm pokopanim
žrtvam vojnega (Žiglovica) in
povojnega nasilja (Konﬁn)
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v občini Ribnica
april/maj 2022

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka
Mihelič. Podatke za prihodnji mesec pošljite
na mihelic.zdenka@gmail.com.
15. 4. ob 18. uri
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, RD RIKO
RIBNICA – RK TRIMO TREBNJE
Športni center Ribnica
15. 4. ob 21. uri
KONCERT SKUPINE VIAENTROPIA
Prostori RŠK (Obrtna cona Ugar 11)
16. 4. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred
Miklovo hišo
20. 4. ob 19. uri
Predavanje Katje Sreš: PRAZEN KOŠ,
POLNA DENARNICA
Rokodelski center Ribnica
22. 4. ob 21. uri
KONCERT SKUPINE INŠPEKTORJI
Prostori RŠK (Obrtna cona Ugar 11)
23. 4. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred
Miklovo hišo
23. 4. ob 10. uri
PREMIERA PREDSTAVE ZA OTROKE
MAČEK MAČKURSSON v izvedbi KUD-a
Dramšpil
TVD Partizan
23. 4. ob 16. uri
PONOVITEV PREDSTAVE ZA OTROKE
MAČEK MAČKURSSON v izvedbi KUD-a
Dramšpil
TVD Partizan

Apolitično
V tokratni številki Rešeta ni nič politike,
a hkrati največ v zadnjih dveh letih. Slišati
je popolnoma narobe, pa vendar.
Glede na to, da je to zadnja številka Rešeta pred državnozborskimi volitvami, ki
bodo 24. aprila, smo iz uredništva pozvali
vse pisce političnih strani, da ta mesec ne
pošiljajo svojih sestavkov v objavo, in sicer
zaradi objektivnosti časopisa, ki ga berete, in
zaradi objektivnosti vseh ustvarjalcev časopisa. Menim, da nam je uspelo, zato se za sodelovanje vsem (ne)vpletenim zahvaljujemo.
Kako pa je potem lahko največ politike
prav v tokratni izdaji? Vse politične stranke

23. 4. ob 20. uri
KOMIČNA DRAMA FETIŠ NA PUTER
V IZVEDBI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA JESENICE, zadnja abonmajska
predstava in za izven, TVD Partizan
30. 4. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
30. 4. ob 20. uri
KRESOVANJE NA GRMADI
Grmada
1. 5. od 7. ure dalje
PO NAGELJ NA GRMADO, Grmada
1. 5. ob 8. uri
POHOD NA OKAMENELE SVATE
Dolenja vas, igrišče, pred stavbo KS
1. 5. ob 9. uri
TRADICIONALNI PRVOMAJSKI TURNIR
V MALEM NOGOMETU, Dolenja vas,
igrišče, pred stavbo KS
4. do 6. 5.
DNEVI ODPRTIH VRAT GLASBENE ŠOLE
RIBNICA, Glasbena šola Ribnica
5. 5. ob 18. uri
Predavanje/delavnica VSAK TRENUTEK
JE LAHKO NOV ZAČETEK, predavatelj
Nikolay Grishin, dr. med., Rokodelski center
Ribnica (II. nadstropje, sejna soba)
7. 5. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
7. 5. ob 19. uri
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, RD RIKO
RIBNICA – MRD DOBOVA
Športni center Ribnica
14. 5. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču
pred Miklovo hišo
in liste so imele možnost oglaševanja in so
lahko izbirale med zakupom različnih velikosti oglasov. Na naslednjih straneh je tako
precej predvolilnih letakov kandidatk in
kandidatov strank in list, ki se bodo pomerile na volitvah. Drago bralstvo, izbira je vaša.
Družabno življenje na Ribniškem zajema zrak s polnimi pljuči, kar je razvidno iz
števila prispelih prispevkov občank in občanov. Dobro prezračena pljuča družabnih
dogodkov se odražajo tudi v dolgem koledarju dogodkov, ki pa še ni popoln. Pozabili smo dodati najbolj obiskan dogodek –
volitve v Državni zbor Republike Slovenije,
ki bodo 24. aprila.
Sašo Hočevar

SKOZI REŠETO

KOLEDAR DOGODKOV

Naslovna fotografija:
Sašo Hočevar
Občinsko glasilo

izdaja Občina Ribnica.
Uredniški odbor:
Sašo Hočevar – odgovorni
urednik,
Tina Peček – članica,
Jurij Kožar – član
Programski svet: Alenka
Pahulje, Mitja Ilc, Tadeja Šmalc,
Uršula Jaklič Žagar, Domen
Češarek, Matej Zobec, Metka
Tramte, Tjaž Mihelič
Lektura: Jasmina Vajda
Vrhunec, s. p.
Trženje oglasnega prostora:
041 536 889
Oblikovanje in prelom:
Špela Andolšek
Tisk: LUart, d. o. o.
Naklada: 3.300 izvodov
Naslov: Škrabčev trg 40,
1310 Ribnica
GSM: 051 641 021, 041 932 232
E-pošta: reseto@ribnica.eu
Izid naslednje številke:
12. 5. 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 29. 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.

ŽU PAN OVAN J E
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MESTNO JEDRO,
UREDIMO GA LAHKO
SAMO SKUPAJ

Drage občanke,
cenjeni občani.
Vsak od nas si zagotovo želi, da
bi se tudi Ribnica lahko ponašala z
urejenim mestnim jedrom. V končni fazi je to eno od ogledal vseh nas.
Že desetletja smo zaradi neustrezne
razsvetljave priča temačnemu trgu.
Zaradi vrste neprimernih reklamnih izveskov, napisov na oknih in
praznih, zapuščenih lokalih je naš
trg videti zelo žalosten. Hkrati trg
kazi tudi prometni režim, tako tekoč kot mirujoč. Smo na točki, ko
moramo vsi lastniki, najemniki in
lokalna skupnost začeti zasledovati isti cilj, to je podoba mestnega
jedra, na katero bomo vsi ponosni. Za pomembnejše prostorske
ureditve so sicer potrebna velika
finančna sredstva, vendar pa je mogoče tudi z manjšimi posegi, kot so
namestitev ustreznih reklamnih izveskov, ureditev izložbenih oken,
ustrezna sanacija fasad in stavbnega
pohištva ter umestitev novih vsebin
v zapuščene lokale, bistveno prispevati k boljši podobi mestnega jedra.
Seveda bo do končne želene podobe potrebne veliko energije, a
dejstvo je, da bo treba tako pri načrtovanju kot pri izvedbi sodelovati.
Občina Ribnica je v letu 2020
aktivno pristopila k izdelavi konservatorskega načrta za staro mestno jedro. Z Zavodom za

varstvo kulturne dediščine se nam
je uspelo dogovoriti za izdelavo
strokovnih podlag, hkrati pa smo
v tem času izbrali tudi izdelovalca
omenjenega akta. Ker je konservatorski načrt osnovna podlaga za
ureditev jedra, smo naredili tu že
korak dlje. V lanskem letu smo začeli z aktivnostmi tudi na arhitekturnem področju trga. Ta vsebuje
prometni režim (ureditev prometa
na samem trgu in tudi zagotovitev
parkirnih prostorov zunaj osrčja
trga), katalog urbane opreme in
ureditev odprtih površin (Gallusovo nabrežje, Škrabčev trg, nabrežje
Bistrice, park ob gradu, obstoječe
parkirišče pred Miklovo hišo in
Zadružnim domom).
Ker je del dotrajane oziroma
neprimerne infrastrukture tudi
javne, smo že v lanskem letu začeli
z izgradnjo nove brvi, v letošnjem
letu pa nadaljujemo z eno izmed
najbolj perečih zadev v mestnem
jedru – celovito prenovo ulične
razsvetljave. Končno bo tudi naš trg
ustrezno osvetljen. Celovita prenova javne razsvetljave v mestnem jedru se bo začela izvajati že v mesecu
aprilu, končna podoba pa bo vidna
predvidoma konec avgusta. Z deli
pospešeno nadaljujemo tudi v gradu, kjer bodo prireditveni prostor,
nov portal, klančina za gibalno ovirane in razsvetljava končani v mesecu juliju.
Pri tem se ne bomo ustavili, a
dejstvo je, da bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov (bodisi lastnikov ali najemnikov nepremičnin).
V mesecu maju bomo organizirali
javno razpravo na temo predstavitev

idejnih možnosti mestnega jedra.
Moja želja – ali če hočete prošnja
– je, da se takrat kot lastniki, najemniki ali pa ostali občani odzovete
in se udeležite razprave. Vse posodobitve, tako pri načrtovanju kot pri
izvedbi, izvajamo za vas, spoštovane
občanke in občani, zato je prav, da
pri tem aktivno sodelujete.
Da bi spodbudili postopno urejanje zasebnih nepremičnin na območju mestnega jedra, je Občina
Ribnica že tretje leto zapored razpisala nepovratne finančne spodbude, ki jih posamezniki lahko
pridobijo s kandidiranjem na objavljene razpise. Tako lastniki ali
pa najemniki nepremičnin znotraj območja pridobijo nepovratna
sredstva za:
1. najemnine za opravljanje poslovne dejavnosti v pritličnih prostorih,
2. obnove fasade in namestitev
ustreznih izveskov.
V želji po povečanju nastanitvenih kapacitet smo letos prvič zagotovili tudi nepovratna sredstva za
sobodajalstvo, s katerim želimo v
nadstropjih nepremičnin zagotoviti
dodatne nastanitvene kapacitete.
Verjamem, da si vsi skupaj želimo urejen trg – zaslužimo si ga. A
dejstvo je, da bomo uspeli le skupaj. Dokazali smo, da če stopimo
skupaj, je uspeh zagotovljen.
Ob koncu vam želim lepe in
mirne velikonočne praznike.
vaš župan
Samo Pogorelc
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V letu 2022 bo ribniški šport deležen
dodatnih sredstev za izvajanje programov,
saj so svetniki na seji sprejeli spremembe
in dopolnitve Letnega programa športa za
leto 2022. Zaradi prizadetosti panoge zaradi covida-19 so svetniki na predlog župana
povečali sredstva za nemoteno delovanje
izvajalcev športnih programov in spodbujanje športne dejavnosti ter na ta način
udeležencem v programih športa zagotovili dodatna sredstva v višini 5.000 EUR, s
čimer je v letnem programu tako za leto
2022 namenjenih 45.000 EUR sredstev za
izvajanje športnih programov in prireditev.
Na seji so svetniki imenovali predstavnike Sveta javnega zavoda Knjižnica
Miklova Hiša. V Svet zavoda so imenovali
Aleksandro Petek in Slavico Mihelič. Nadalje so na podlagi podane izstopne izjave
razrešili članico v Občinski volilni komisiji
go. Simono Lovšin in za novo članico imenovali go. Sonjo Rigler.
Spremembe so se zgodile tudi v Svetu
Krajevne skupnosti Ribnica, kjer so na podlagi odstopne izjave razrešili člana g. Aleša
Hogeta. Občinski svet je tudi razrešil člana
za spremljanje položaja romske skupnosti.

Namesto g. Aleša Hogeta in g. Stanka Bajta sta bila na njuno mesto imenovana g.
Franc Češarek in g. Oto Hudorovac.
Zaradi odstopa namestnika predsednika Občinske volilne komisije g. Kristjana Kozine je Občinski svet Občine Ribnica
imenoval tudi novega namestnika Občinske volilne komisije. Občinski svet je za
namestnico občinske volilne komisije imenoval mag. Nušo Orel. Na seji so svetniki
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in po predhodni
predstavitvi potrdili novo direktorico Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica, ki
je postala ga. Tina Peček.
V 12. točki so svetniki ukinili status javnega dobrega na šestih parcelah v občini.
Svetniki so se tudi seznanili z načrtom dela
Nadzornega odbora občine Ribnica za
leto 2022. V letu 2022 bo Nadzorni odbor
opravil nadzor nad razpolaganjem s stvarnimi pravicami Občine Ribnica, nad poslovanjem zavoda Osnovna šola dr. Franceta
Prešerna Ribnica, nad izvajanjem projektov za Športni park Ribnica, nad asfaltiranjem ceste Velike Poljane in nad dodelitvijo sredstev na podlagi javnega razpisa
za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za
leto 2021. Svetniki so na seji podali tudi
soglasje k Statutu lekarniškega zavoda Lekarna Ribnica, ki je bil spremenjen zaradi
uskladitve z zakonodajo.

Napišimo nekoliko razigrano. Če je
bilo nekdaj, pet in več tisoč let tega, najučinkovitejše namakalno poljedelstvo, pa
danes, recimo zadnjih sto let, vedno uspešneje prodira po celotni obli (torej ne le ob
porečjih) tako imenovano biodinamično
poljedelstvo.
Še preden sta industrializacija in brezkončno pridelovanje hrane resno ogrozila
zdravje nas in našega okolja, je vzniknila
etika vesoljno-harmoničnega pridelovanja in tešenja človekovih naravnih potreb.
Tako se je rodil, dame in gospodje, setveni
koledar, odlikovan sad človeškega uma,
kot enoletnica, prilagajoč se vsakič novi
rabi, a trpežnejši od najstarejših trajnic.
Prek filozofa Rudolfa Steinerja (odpustite obema – tako pravkar imenovani kot
avtor teh vrstic sta pomešala filozofijo s
poljedelskim tečajem) je Maria Thun namreč prišla do biodinamičnega uvida, da
se življenje ne poraja le samo iz sebe na
našem planetu, ampak tudi prek nevidnih
vezi z drugimi planeti in kajpak ozvezdji,
pri čemer svojo materialno podstat gradi
na elementih, prisotnih tu, s katerimi si je
moč umazati roke. Gibanje zvezd in planetov, predvsem pa lune, tvori sile, ki pritekajo na zemljo, pritekajo na naše vrtove ob
točno določenih ritmih, ki pa so, kljub enormnemu vplivu na ves živelj, razpoznavni
le najpreciznejšemu očesu.
Tako rekoč že na začetku svoje desettisočletne poti je poljedelstvo obrnilo

tok človeške zgodovine, odprlo pot široko razvitim družbenim sklopom in spremenilo naravni svet. Vse to iz neke gole
preživetvene prakse. Daleč pred svojo
znanstveno utemeljitvijo. Navrzimo, da
je predlogu kranjske družbe za poljedelstvo in koristne umetnosti po ustanovitvi univerzitetne stolice za poljedelstvo
ugodila cesarica Marija Terezija leta 1771;
sledila so sicer leta številnih zapletov, a
s tem odlokom so postopoma začeli s
kmetijskimi predavanji pravniki, filozofi
in predvsem teologi. V tem in poznejšem
obdobju se je kmetijstvu začelo polagati
znanstvene temelje, kaj ti točno pomenijo za to samo prakso, poleg skoraj zastrašujoče učinkovitosti in intenzivnosti, pa
bo videno za nami – vsekakor bo odvisno od tega, kako bo to človeško znanje
povezano s smislom.
Biodinamično gonilo, ki mu danes lahko sledimo pri opazovanju poljedelskih
praks oziroma ki je s temi prijazno povezano, je le moderna oblika (ali ena od)
osmišljanja preživetvene prakse. Se pravi,
kolikor preživetje ni (le) nekaj drugega kot
golo živetje, saj se je pridelane dobrine
skozi vso zgodovino razumelo kot izmenjavo (trg) oziroma vzajemno obdarovanje
človeka, bitja zemlje, in njegovega nadzemeljskega počela.
Ostanimo pozorni, da od zadnje naznačenega »tržnega gospodarstva« ne ostane le moderni pomen.

Jurij Kožar
Občinski svet Občine Ribnica se je
10. 3. 2022 zbral na 21. redni seji, ki je po
letu in pol ponovno potekala v živo. Seje
v predhodnem letu so bile namreč zaradi
vladnih ukrepov in epidemiološke situacije
izvedene prek videokonference. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 15 točk.
Po sprejetju zapisnika prejšnje seje so
svetniki sprejeli Pravilnik o sofinanciranju
projektov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije gospodinjstev v občini Ribnica.
Občina bo sofinancirala zlasti toplotno učinkovitost stavb gospodinjstev s sofinanciranjem toplotnih izolacij v stavbah,
sofinanciranjem menjave stavbnega pohištva ter s sofinanciranjem vgradnje solarnih sistemov, toplotnih črpalk za ogrevanje
sanitarne vode in vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete.
Z ukrepi želi občina povečati delež obnovljivih virov energije in spodbuditi občane
k nižji porabi energije.
Nadalje so svetniki podali Soglasje k
redni delovni uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Ribnica za leto 2021, ki ga je
sprejel Svet zavoda Glasbene šole Ribnica.

Gostolenje ali:
O poljedelstvu
Aleš Poženel
Draži nas tačas segrevajoča
se polobla, ki se
zibajoče prebuja
z zimskega mirovanja. Človeka,
ki stoji na svoji
zemlji, jo opazuje,
tipa in premerja, ki v glavi vidi že podobe
bogate obroditve, kliče k delu in potrpežljivosti obenem, saj je prva žetev, mati vseh
jesenskih, obvladovanje časa setve.
Poljedelstvo je gospodarska dejavnost,
ki se, tako kot vsaka druga, opravlja na trgu.
A še prej se opravlja na grudi. Še poprej,
torej ne časovno, ampak smiselno zgodovinsko, se opravlja v toku človeške zgodovine, kolikor človeku, poprej nomadu, iskalcu
hrane, omogoča stalno naselitev in s tem
odnos do svoje zemlje. Tuje in nepredvidljivo naravno okolje človek s posegom v kipeča tla, samorazplojevanje rastlin, napravi
domače in toplo, da tudi v dobah, ko narava miruje, sam ostaja preskrbljen in miren.
A miri ga ne le preskrbljenost, temveč (še
prej) roke v razmočeni zemlji, prav takrat se
mu zde tako čiste, kot bi jih iztegoval visoko
v oblačno nebo.

KOLUMNA

Seja Občinskega sveta Občine
Ribnica ponovno potekala v živo

INTERVJU
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Intervju Tina Peček, nova direktorica
Rokodelskega centra Ribnica

»Ves čas je potrebno
slediti novim
smernicam«
Sašo Hočevar

Daniel Vincek

»Človek lahko doseže prav vse, če je iznajdljiv, vztrajen in usmerjen k izbranemu cilju
z vsem svojim srcem in dušo,« je misel,
ki vodi skozi življenje Tino Peček, novo
direktorico Rokodelskega centra Ribnica.
Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana
pravnica in že 17 let živi v Ribnici. Pravi, da
je po naravi zelo komunikativna, polna pozitivne energije in zelo rada dela z ljudmi.
Delovne izkušnje in znanje je pridobivala
tako v gospodarskem kot v javnem sektorju, na pravnem in medijskem področju.
Ves čas jo spremlja turizem, v katerem je
odraščala, dobro razvila veščine komuniciranja s strankami in seveda, kar je najpomembnejše, dobila pristen občutek za
ljudi, kar je še dandanes ena najpomembnejših veščin tako v poslovnem svetu kot
v vsakdanjem življenju.
Pred nastopom petletnega mandata
direktorice Rokodelskega centra Ribnica (RCR) ste bili vodja kabineta župana. Ostajate še naprej na tej funkciji?
Drži, pred nastopom mandata direktorice RCR sem bila vodja kabineta
župana in seveda bom z znanjem in izkušnjami še vedno na voljo za pomoč,
če bo to potrebno. Dobro sodelovanje in
neposredna komunikacija z Občino Ribnica, ki je hkrati tudi ustanoviteljica našega javnega zavoda, je zelo pomembno za
uspešno in nadaljnje delovanje ter razvoj
našega zavoda.
Po nekaj mesecih na tem mestu kot
vršilka dolžnosti direktorja lahko
že pokomentirate stanje v hiši. Teče
dvanajsto leto obstoja RCR. Ali menite, da je bilo narejenega dovolj, bi kaj
spreminjali, dodajali?
Javni zavod vsekakor ponuja zares pestre
vsebine in plemenite zgodbe tradicije, kar
sem dodobra spoznala šele s prihodom

v to hišo. Če lahko pavšalno pokomentiram to polletno obdobje funkcije vršilke
dolžnosti, bi po mojem osebnem mnenju
moral zavod bolj na »široko odpreti vrata« za domačo lokalno skupnost, jo absolutno vključiti v vsebine, povezati in ji
dati predvsem priložnost sodelovanja na
različnih področjih.
Vsekakor bo treba veliko postoriti na
področju promocije, ki je zelo pomemben element na poti do uspeha. S širšo
prepoznavnostjo namreč želimo doseči,
da zavod postane priznana institucija na
vseh ključnih področjih in trgih delovanja,
in to tako v domačem kot v tujem okolju.
Z odlično promocijo pa želimo privabiti
čim več obiskovalcev, željnih nepozabnih
zelenih, rokodelskih doživetij, ki jim bomo
v okviru turistične ponudbe predstavljali
tudi našo bogato kulturno dediščino.
Verjamem, da bomo s strokovnimi
sodelavci in bogatimi izkušnjami z vseh
področij uspeli odlično timsko sodelovati
in kot zavod uspešno delovati.

Sprejeta je strategija turizma v Ribnici in Rokodelski center tukaj igra
večjo vlogo. Kakšno smer ubira strategija turizma?
Zagotovo je Ribnica butična destinacija, ki lahko ponudi doživetje tudi za
zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika
in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
Sicer je bolj kot po naravi prepoznavna po
suhorobarski tradiciji, a tudi narava je njen
močan in še neizkoriščen adut. Ribnica
ima lepo urejeno kulturno krajino, širne
gozdove, vendar za zdaj še nima izstopajočih naravnih točk oziroma vrednot, ki bi
ustvarjale prepoznavnost in motiv za prihod, izreden potencial pa daje za aktivnosti in doživetja v naravi. Potencial narave
je v njeni ohranjenosti, neobremenjenosti
in kot osnovi za izvajanje aktivnosti in doživetij v naravi (pohodništvo, kolesarjenje,
čolnarjenje, fotolov, glamping itd.). Ribnica je na turističnem področju pretekla
leta svoje aktivnosti osredotočala na kulturno dediščino, manj pa na vzpostavitev
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ponudbe za izvajanje aktivnosti v naravi.
V vrtincu časa velikokrat pozabimo, kdo
smo in od kod izhajamo. Včasih je prav,
da se ustavimo in se vrnemo na začetek
– k pristni naravi in življenju v njej. Vsi se
vedno znova radi vračamo k naravi, kjer
sprostimo svoj um in si »napolnimo baterije«. Za piko na i naravi dodamo še
zgodbo o rokodelstvu, ki predstavlja identiteto našega območja, in brez dvoma bo
vsak obiskovalec navdušen nad ponudbo,
saj prav takšna doživetja v tem stresnem
vsakdanjiku največ štejejo!

nje in nadaljevanje tradicije ter aktivno
vključevanje mladih generacij. Vsebine bo
treba osvežiti in kakovostno nadgraditi v
doživetja rokodelstva, tudi na »terenu«, ter
jih povezati skupaj v zgodbo z gastronomijo. Za nove, mlajše generacije bo treba
pripraviti zanimive rokodelske delavnice
za izdelovanje aktualnih, sodobnih predmetov, po katerih povpraševanje narašča,
in le na takšen način jih bomo lahko privabili v hišo rokodelstva, jim hkrati predajali bogata, tradicionalna znanja in jih
poskušali navdušiti nad tem poklicem.

Ribniško rokodelstvo nekako najbolj
izstopa tudi v slovenskem merilu. Ob
odprtju RCR so potekali pogovori v
smeri, da bi bil prav RCR vodja konzorcija vseh slovenskih rokodelskih
centrov. Kaj menite o tem, so ti cilji
še aktualni?
Vsekakor je želja zavoda, da se tudi
na tem področju postavi na prvo mesto
in postane vodilna sila tega področja, pa
vendar je o tem še preuranjeno govoriti.
Sicer zavod aktivno sodeluje v konzorciju vseh slovenskih rokodelskih centrov
in skupaj z njimi pripravlja projekte, ki jih
bomo lahko prav kmalu predstavili tudi
širši javnosti.

Kakšna pa je strategija razvoja muzejske in galerijske dejavnosti?
Muzej Ribnica beleži kolektivni spomin in ohranja kulturno dediščino Ribniške doline in njenega širšega zaledja. Je
osebna izkaznica lokalnega prebivalstva
in sestavni del mozaika narodove samobitnosti, zato sta še kako pomembna način same predstavitve in pripovedovanja
zgodb zunanjim obiskovalcem ter napredek v tehničnem razvoju, ki v sodobnem
svetu ponuja »obogateno resničnost« in
obiskovalcu zagotovo ponudi bogatejšo
izkušnjo. Vključitev vsebin obogatene resničnosti (AR) v program muzeja pomeni,
da gremo v korak s časom, saj je nadgradnja vsebin v obliki enega največjih tehnoloških trendov, po katerem bo vedno
več povpraševanja; namreč pametnih
telefonov in tablic, ki podpirajo tovrstno
tehnologijo, je vedno več.
V tem trenutku poteka aktivna prenova in osvežitev Stalne razstave suhe
robe in lončarstva, ki se seli iz grajskega prostora v prostore zavoda, kjer bo
na voljo za ogled tudi osebam z gibalno
oviranostjo. Razstava bo pridobila nov
sveženj elementov in ponudila tudi di-

Kot rečeno, ima rokodelstvo močne
korenine na Ribniškem. Suha roba se
ponaša z geografsko označbo, dosežena je tudi nacionalna poklicna kvalifikacija Suhorobar. Kakšno dodano
vrednost vidite v naštetem?
Zagotovo je podelitev nacionalne kvalifikacije za to tradicionalno ribniško obrt
velika prednost in hkrati dodana vrednost
zavoda, pa vendar bo treba tudi na tem
področju vložiti še veliko truda v ohranja-

Ob odprtju RCR je takratni upravljavec Obrtna zbornica Ribnica vsebine
postavil prek projekta in ob tem predvidel visok delež za delovanje, ki bi bil
dosežen na trgu. Ta delež je zdaj precej nizek, Občina Ribnica pa povečuje
sredstva za delovanje centra. Imate vi
kakšno strategijo za dvig tega deleža,
doseženega na trgu?
Vsekakor sledimo cilju, da se znesek
financiranja zavoda s strani ustanovitelja,
torej Občine Ribnica, z leta v leto zmanjšuje ter da pridobimo čim več sredstev
za delovanje iz resornega ministrstva in
s prihodki od prodaje na trgu. Aktivno
sledimo vsem aktualnim razpisom za pridobitev finančnih sredstev s strani države
in LAS ter pripravljamo projekte, za katere
menimo, da bodo lahko uspešni pri pridobivanju sredstev.
Poteka prenova gradu, preselili ste
stalno zbirko Suha roba in lončarstvo,
prenovili ste tudi prostore v Rokodelskem centru. Najbrž zaradi boljših
izkušenj obiskovalcev?
Seveda, vse prenove so se zgodile zaradi boljših izkušenj obiskovalcev. Želimo
jim namreč ponuditi prostor, v katerem
se bodo prijetno počutili, in tudi zanimive vsebine, ki bodo ustvarile nepozabno
doživetje. Ves čas je treba slediti novim
smernicam, trendom, da se lahko postavimo ob bok konkurenčnim ponudnikom, s
ciljem, da se bodo obiskovalci vedno znova z veseljem vračali k nam.

INTERVJU

»Zagotovo je Ribnica
butična destinacija, ki
lahko ponudi doživetje
tudi za zahtevnega
obiskovalca ...«

gitalne vsebine. Nadaljnje priložnosti so
tudi v nadgradnji razstave o čarovništvu,
ki že dvajset let ostaja nespremenjena v
prostorih Ribniškega gradu. Vsekakor bo
treba vsebine dopolniti z novimi orodji,
zanimivejšimi elementi, ki bodo privabljali nove obiskovalce.
Poslanstvo Galerije Miklova hiša je
usmerjeno v ohranjanje in varovanje likovne kulturne dediščine ter razvijanje zavesti
o njenih vrednotah. Galerija je prostor, ki
ga v osnovi obiskuje peščica višje situiranih ljudi, zato bomo v prihodnosti dodali
nove občasne oziroma tematske vsebine,
ki bodo pripomogle k popularizaciji galerijske dejavnosti in lokalne kulturne dediščine ter privabile večje število obiskovalcev. Možnost soustvarjanja vsebin bomo
ponudili tudi našemu lokalnemu prebivalstvu, društvom, zavodom, ki so bili v
preteklosti premalo vpeti v te vsebine (npr.
občasne razstave domačih ustvarjalcev).

OBLAČILNA DEDIŠČINA
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Oblačilno izročilo
gozdnih delavcev
in oglarjev
Oglarjenje, ki je bilo v preteklosti pogosta
oblika izkoriščanja slovenskih gozdov, v
zadnjih dvajsetih letih ponovno oživlja Klub
oglarjev Slovenije. Več kot petdeset oglarjev iz
raznih predelov Slovenije želi ohraniti tradicijo
oglarjenja in enkratno prepoznavnost krajev
po kopah. Vsak kraj oglarjenja ima svojo
zgodbo, nosilca akcije in program. Idejni vodja
za Vseslovensko srečanje oglarjev leta 2010 v
Rakitnici je bil domačin Janez Levstek.
Alenka Pakiž

Pretežni del nekd
anjega vsakdana
v gozdu, prevoz
in predelava lesa na Ribniškem so bila opravila
. Pregled ohranj
s posnetki mož
pri
en
izdelavo moških delu je omogočil usmeritev za ih fotografij
oblikovanje in
delovnih oblači
l.

Trojica, zaslužna za
pripravo in oblikovanje
nekdanje oblačilne
podobe gozdnih delavcev:
pobudnik in organizator
Janez Levstek, snovalka
in poustvarjalka oblačil
Alenka in prizadevna
šivilja Marija.

Janez Levstek, Filip Pakiž

O

glarska obrt je bila na širšem kočevskem območju močno razširjena v času razvoja fužinarstva sredi 19. stoletja.
Za potrebe vaških kovačij na Ribniškem je nekaj domačinov
kuhalo oglje še na začetku druge polovice dvajsetega stoletja.
Pomen tradicije oglarjenja in obuditve v današnjem času je
začutil Rakitničan Janez Levstek, takrat zaposlen v kočevski
območni enoti Zavoda za gozdove. Tesno je sodeloval z Jožetom Prahom, vodjem Kluba oglarjev.

Ob svečani otvoritvi
Vseslovenskega srečanja
oglarjev ob kopi v
Rakitnici so se sodelujoči
predstavili v podobi
starodavnih oblačil
oglarjev, gozdarjev,
furmana, »birta«, med
drugim tudi slikarja in
harmonikarja.

Pomerjanje pokrival. Zavzet
in dosleden za ohranitev
oblačilnega izročila se je Janez
odločil za posvet in naročilo
moških pokrival pri klobučarju
Pajku v Ljubljani.
Kot pobudnik celotnega projekta Vseslovenskega srečanja oglarjev se je Janez natančno poglobil v izročilo. V želji,
da bi oglarjenje prikazali čim bolj verodostojno času, ko je
bilo to delo pri nas še močno razširjeno, je svečan dogodek
želel dopolniti z oblačilnim izročilom. Naprosil me je, da kot
poznavalka ribniške oblačilne preteklosti raziščem nekdanjo delovno podobo gozdnih delavcev. Na osnovi slikovnega
materiala sva z Janezom iskala blago, ki bi najbolj ustrezalo
raševini in staremu suknu. Skupaj sva izbrala ustrezen material za srajce, telovnike, hlače in suknjiče, ki jih je v izdelavo sprejela šivilja Marija Levstek. Po pregledu starih krojev
krojaškega mojstra M. Kunca je oblikovala dvanajst moških
kompletov delovnih oblačil.
Od udeležencev pri pripravi kope je izročilo oglarjenja kot
otrok spoznal Branko Žunič. Njegov oče je oglaril na tem
območju. Ko je prihajal k njemu, je spoznal težke delovne
razmere, ki jih je oče premagoval noč in dan, ko je varoval
kopo, da se ne bi vžgala. Za dneve oglarjenja je ročno izdelal
čevlje z lesenim podplatom in cokle, v kakršne so bili nekdaj
pri delu obuti oglarji.
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Prikaz oglarjenja, kamor spadajo
priprava lesa, postavitev kope, kuha in
spravilo oglja. Možje so se predstavili
v delovnih oblačilih, poustvarjenih po
krajevnem izročilu.
Poleg svetle srajce z dolgimi rokavi
in ravno krojenih suknenih hlač je bil
v času med obema vojnama telovnik še
vedno praznično in delovno oblačilo
odraslih moških. Prednja stran je bila
praviloma iz volnenega blaga, zadnja
pa iz temnega klota. Tedanji telovniki
so običajno imeli ovratnik, enovrstno
ali dvovrstno zapenjanje ter tri žepe,
levo in desno v višini pasu in enega na
prsih. V hladnejših dneh so moški pri
oglarjenju potrebovali suknjič, toplejše
volneno oblačilo z dolgimi rokavi, krojeno z ovratnikom na fazono. Po takratni navadi so na splošno nosili klobuk
iz polsti temnejše barve ali kapo. Danes pokrivanje s klobuki ni več v navadi, zato je toliko bolj pomembno, da
so udeleženci predstavitve oglarjenja
in nekdanje podobe gozdnih delavcev
pokriti s pokrivali. Kot dodatek k delovni obleki je moškim za zaščito oblačil služil platnen predpasnik. Krojen
je bil scela s prsnim delom in se v pasu
zavezoval z ozkima trakovoma.

V okviru tradicionalnega prikazovanja oglarjenja so obiskovalci prireditve spoznavali celoten postopek, vse
od vleke lesa, priprave kopišča, zlaganja bukovega lesa in izdelave kope do
njenega slavnostnega prižiganja, uravnavanja procesa kuhanja oglja, štoranja – razdiranja kope in spravila oglja.
Oblečeni v oblačila, oblikovana po stari podobi gozdnih delavcev, so ribniški
oglarji posredovali podobo časa, ko je
bila oglarska obrt na tem območju še
močno prisotna.

Dogodke ob kopi so popestrili rokodelci
z izdelavo šinder in suhorobarsko
dejavnostjo.

OBLAČILNA DEDIŠČINA

Dandanes je oglarjenje večinoma zamrlo. Oglarsko izročilo ohranjajo prizadevni posamezniki v okviru delovanja
Kluba oglarjev Slovenije, kjer so vključeni tudi oglarji Rakitnice. Namen vsakoletnih srečanj slovenskih oglarjev in
svečanega prižiga kope je posredovanje
tradicije novim generacijam. Spodbudno bi bilo, če bi sledili spoznanju Janeza
Levstka in tudi druga srečanja oglarjev
nadgradili s podobo starodavnih delovnih oblačil. Brez njegovega prizadevanja
za obujanje izročila, prispevka k uspešni
izvedbi in zanesenjaškega ljubiteljskega
dela bi bil del življenja in tradicije te doline pozabljen.

O B ČI NSKA U PR AVA
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Občinska uprava
zaposleni na Občini Ribnica

»Očistimo Ribnico 2022 in
ohranimo naš rokodelski biser«
Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane,
zato je pomembno, da se do narave obnašamo
odgovorno in ji to, kar nam daje, tudi vračamo.
V mesecu med svetovnim dnevu voda, ki ga obeležujemo
22. marca, in svetovnim dnevom Zemlje, ki nastopi 22. aprila, je
Občina Ribnica v sodelovanju s podjetjem Komunala Ribnica,
d. o. o., organizirala tradicionalno čistilno akcijo 'Očistimo Ribnico 2022 in ohranimo naš rokodelski biser'.
Tako je bila zadnja sobota v mesecu marcu namenjena prostovoljcem, društvom, raznim organizacijam in predvsem tistim,
ki vam je mar za naše okolje, v katerem vsak dan bivamo. Na

povabilo Občine Ribnica se je odzvalo kar nekaj društev, organizacij, šol in vrtčevskih skupin ter tudi krajevne skupnosti v
naši občini. Tudi letos je vsem aktivnim udeležencem Komunala Ribnica razdelila pripomočke za pobiranje odpadkov (rokavice, vrečke in vodo).
Kljub nekoliko manjši udeležbi kot prejšnja leta se je nabralo kar nekaj odpadkov, ki so bili nepravilno odloženi v naravi. Pohvalno je, da med zbranimi odpadki ni bilo bele tehnike,
omaric, elektronike, salonitnih plošč, kar pomeni, da se stanje
izboljšuje, kar lahko pripišemo tudi redni ozaveščenosti javnosti
o okolju in odpadkih.
Vsega skupaj je bilo zbranih in pripeljanih v zbirni center
Komunale Ribnica okrog 15 m3 odpadkov, ločenih po frakcijah.
Največ je bilo embalaže, preostanka odpadkov in gradbenega odpada. Žalosti nas, da še vedno v naravi najdemo stiropor,
pnevmatike, steklo in nevarne odpadke (baterije, akumulatorje, barve, olja, žarnice ipd.). Na tem mestu tudi opozarjamo, da
razna kovina in leseni izdelki ne spadajo v naravo, temveč kot
večina odpadkov v zbirni center v Goriči vasi.
Večino odpadkov so udeleženci odložili na dogovorjena zbirna mesta, za katera je za odvoz poskrbela Komunala Ribnica. Nekateri predstavniki organizacij pa so sami pripeljali odpadke neposredno v zbirni center, za kar se jim še posebej zahvaljujemo.
Hvala vsem udeležencem v čistilni akciji, ki ste s svojim dobrim
delom pripomogli k doseženemu namenu tovrstne akcije in poskrbeli, da je naše okolje v katerem vsak dan bivamo čisto in urejeno.

Občina Ribnica objavlja javno
dražbo za prodajo nepremičnin
Občina Ribnica obvešča, da je
na spletni strani in oglasni deski
Občine Ribnica objavila javno
dražbo za prodajo naslednjih
nepremičnin:
1. šestih gradbenih parcel v naselju
Grčarice z oznako 5, 7, 8, 9, 11 in 12, v
izmeri 654–895 m2;

2. kompleksa stavbnih zemljišč, parceli
1916/1 in *46/3, obe k. o. 1623 Jurjevica, v
skupni izmeri 1.385 m2;

3. kompleksa stavbnih zemljišč, parceli
6323 in 54/1, obe k. o. 1629 Dolenja vas,
v skupni izmeri 2.263 m2, na parceli 54/1
stojita stavbi št. 142 in 143, obe sta po
podatkih GURS ruševini.

Javna dražba je razpisana za četrtek, 28. aprila 2022, ob 8.00, 9.30 in
10.00. Celotno besedilo javne dražbe pa je objavljeno na spletni strani
www.ribnica.si in na oglasni deski Občine Ribnica.
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Občina Ribnica je prejemnica
zlatega certifikata ISSO za
leto 2022, ki se podeljuje na
Konferenci Zlati kamen in
prinaša dodaten ugled tako v
domačem kot v tujem okolju.
Na vsakoletnem srečanju deležnikov s
področja lokalne samouprave se srečajo
predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Konferenca Zlati kamen
je namenjena vsem, ki vodijo in upravljajo
občine, delujejo v javni upravi ter javnih
in zasebnih podjetjih ter spremljajo razvoj
občin. Na dogodku, ki hkrati predstavlja
tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen, je laskavi naziv
prejemnice zlatega certifikata v letošnjem
letu prejela tudi naša občina.
Občina Ribnica je letos na 43. mestu
med vsemi slovenskimi občinami. S tem
se je uvrstila med občine, ki ponujajo
prebivalcem kakovostno raven življenja
ter jih odlikuje solidna in uravnotežena
stopnja doseženega razvoja.
Izhodišče za podelitev certifikata je
Indeks ISSO, ki je sestavljen iz 61 kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in

gospodarskih podatkov o občini, ter meri
doseženo stopnjo razvitosti občine. Analiza ISSO vključuje osem področij, in sicer
demografijo, proračunsko učinkovitost,
gospodarstvo, trg dela, izobrazbo, življenjski standard, socialno kohezijo in okolje.
Ribnica po izvedeni analizi spada
med kraje z najboljšim življenjskim standardom pri nas: na tem področju se
uvršča med prvih deset občin. Indeks
življenjskega standarda sestavljajo kazalniki zdravja, blaginje, razvitosti stanovanjskega področja ter vlaganj v kulturo
in šport. Med zgornjo desetino slovenskih občin spada Ribnica še na področju
proračunske učinkovitosti.
Če pogledamo posamezne kazalnike,
Ribnica v zadnjem obdobju najbolj izstopa po vlaganjih v šport. V občini je bilo v
ta namen porabljenih 76 evrov na prebivalca. V občini je zelo dobra tudi oskrba
z osnovnim zdravstvom, v času zadnjega
mandata se je relativno močno izboljšalo tudi stanje na področju brezposelnosti. Glede na indeks brezposelnosti, ki
združuje absolutno število brezposelnih
in stopnjo brezposelnosti, je Ribnica izboljšala svoj položaj za 92 mest. Drugi
največji premik v občini v času zadnjega
mandata je zaznan pri odhodkih za jav-
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Občina Ribnica prejela zlati
certifikat ISSO za razvojno odličnost

no upravo, kjer je občina pridobila kar 79
mest. To pomeni, da so odhodki za javno
upravo v tem obdobju naraščali znatno
počasneje kot v večini drugih krajev.
Glede na analizo, ki je spričevalo poglavitnih dosežkov razvojnega položaja
občine in njene uspešnosti v zadnjih štirih letih, predstavlja zlati certifikat ISSO
za leto 2022 izjemno odlikovanje za občino. Certifikat, ki potrjuje kakovost življenja v občini in uravnoteženo stopnjo
razvoja, dokazuje tudi razvojno naravnanost in prodornost občine.

Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini
Ribnica za obdobje od leta 2022 do leta 2028
Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica

Občina Ribnica je v sodelovanju
z Rokodelskim centrom Ribnica v
lanskem letu začela s postopkom
priprave strategije trajnostnega
razvoja turizma za naslednje
šestletno obdobje.
Pri pripravi strategije je sodelovalo
več deležnikov. Člani širše Strateške skupine, ki je bila vzpostavljena v podporo
pripravi strategije in so jo sestavljali člani
z različnih področij delovanja, so aktivno
sodelovali pri pripravi in podajanju idej
za turistični razvoj občine. Pripravljena je
bila tudi anketa, v kateri so lahko sodelovali vsi občani in podali svoje predloge
in ideje za razvoj turizma in turistične ponudbe v občini.
Priprava strategije je temeljila na
dejstvu, da je občina bogata z izjemno

in edinstveno rokodelsko dediščino ter
tudi navdihujočo naravo, a turizem trenutno še vedno predstavlja neizkoriščeno priložnost. Kljub izjemni večstoletni
dediščini rokodelstva (suhorobarstva
in lončarstva) ter lepo ohranjeni kulturni krajini in naravi danes Ribnica še ni
vzpostavljena kot destinacija prihoda z
jasno obljubo, kaj je poleg spoznavanja
rokodelske dediščine na tem območju
še mogoče doživeti. Tradicije turizma na
območju ni, v zadnjem desetletju se je
vlagalo v ohranjanje in predstavljanje rokodelske dediščine, v zadnjih dveh letih
pa se je začela vzpostavljati tudi podpora aktivnostim v naravi, k čemur je pomembno prispevala vzpostavitev enote
Turizem Ribnica v okviru Rokodelskega
centra Ribnica.
V strategiji turističnega razvoja sta
opredeljena prepoznavni potencial in

potreba po aktivnejšem, usklajenem in
razvojno usmerjenem pristopu, z jasno
vizijo, razvojnim konceptom in prioritetami. Glavni namen dokumenta je bil
namreč poenotenje vseh ključnih deležnikov v pogledih na to, kakšen turizem
želimo na območju in kakšne so potrebne aktivnosti, da bomo to dosegli. Strategija ponudnikom, podjetjem in investitorjem sporoča razvojne ambicije Občine
Ribnica in razvojni koncept turizma, ki
je prepoznan kot pravi za to območje.
Dokument naj bi investitorje usmerjal k
investicijam, ki bodo podpirale destinacijsko vizijo.
Prvi strateški dokument na področju turizma v Ribnici je nastal v času,
ki prinaša delno spremenjene oziroma
okrepljene vrednote v smeri spoštovanja lokalnega, zelenega, butičnega in
nemnožičnega. Turizem je v preteklem
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obdobju, bolj kot kadar koli doslej, pokazal svojo ranljivost, pa tudi svoj izjemen vpliv na vse dejavnosti in kakovost
življenja, zato ga je treba razumeti ne
zgolj kot pojmovanje gospodarske panoge, ki prinaša koristi za tržne gostitelje, temveč kot sistem, ki hkrati vpliva na
številne druge dejavnosti. To so principi,
ki jih zasleduje krovna Slovenska turistična strategija, in to je tudi princip, ki
nas je v Ribnici vodil k oblikovanju Ribnice kot nove zelene in butične destinacije na slovenskem turističnem zemljevidu, ki navdušuje z izjemno rokodelsko
dediščino (Since 1492) ter črpa navdih
in bogastvo iz narave. V Ribnici že od
nekaj živimo v ravnovesju z naravo, zato
tudi prihodnji razvoj zastavljamo na trajnostni in regenerativni način: ne le kot
minimiziranje negativnih vplivov, temveč turizem kot vzvod za regeneracijo

(oživljanje) okolja, prostora, dediščine,
ljudi in dejavnosti.
Na krovni ravni destinacije podajamo jasno usmeritev, kakšen turizem želimo, opredeljujemo ukrepe in projekte,
ponudnike pa usmerjamo na način, da
bomo gradili skupno zgodbo. Za okrepitev turizma v Ribnici bo v prihodnjem
strateškem obdobju ob usmerjeni javni
podpori Občine Ribnica ter okrepljenem upravljanju turizma in razvoju konkurenčnejših produktov, ki bodo ustvarili motiv tudi za nekajdnevno bivanje,
predvsem potrebno povečanje obsega
nastanitvene in gostinske ponudbe.
Ribnica bo v prihodnjem obdobju
izboljšala konkurenčnost ponudbe v
okviru dveh glavnih produktnih stebrov,
in sicer kulture oziroma rokodelstva ter
aktivnosti in doživetij v naravi, ob tem
pa bo aktivno krepila kakovost in ob-

seg gastronomske ponudbe. Ribnica bo
skozi okrepljeno delo tako na razvoju
produktov kot krepitvi trženja okrepila
svojo pozicijo v regiji in se pozicionirala
na zemljevidu kot zelena, butična in stacionarna destinacija za sodobnega iskalca avtentičnih zgodb, oddiha in navdiha.
Stran od množic in ustaljenih tokov, a
preprosto dostopna iz prestolnice.
Za doseganje ciljev in vizije je naša
pot povzeta v naslednjem razvojnem
principu: visokokakovostni zeleni in butični turizem, ki ustvarja vrednost za vse.
Skozi turizem delamo na regeneraciji
lokalne ekonomije, naravnega okolja,
rokodelske dediščine, promociji edinstvene identitete Ribnice in dobrobiti za
celotno skupnost s sloganom:
Za nas – Ribničane. Za Ribnico – danes in jutri. Za vse, ki cenijo to avtentičnost in nas obiščejo.

Tematska razprava o zaposlovanju Romov
Svet romske skupnosti Republike Slovenije je v sodelovanju
z Občino Ribnica 24. marca 2022 v Rokodelskem centru Ribnica organiziral Tematsko razpravo o zaposlovanju Romov v JV
delu Slovenije.
Razpravo je povezoval predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc. Na razpravi je aktivno sodelovalo več udeležencev iz različnih institucij, in sicer centrov za socialno delo, uradov
za delo, Urada za narodnosti Republike Slovenije, Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport ter javnih podjetij. Prav tako so na
razpravi aktivno sodelovali predstavniki Romov in lokalnih skupnosti. Ključna tema posveta so bile možnosti, ki jih imajo Romi pri
zaposlovanju oziroma izobraževanju. Gospod Horvat Muc je izpostavil problematiko zaposlovanja izobraženih Romov, saj Romi
po njegovih besedah ne dobijo prakse in imajo premalo možnosti
vključevanja v delovne procese. Po mnenju Horvat Muca je ključnega pomena vzpostavitev zaupanja Romov v institucije, prav
tako pa meni, da je treba ustvariti Romom prijazno delovno okolje.
Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je predstavil položaj
Romov v občini Ribnica in izpostavil aktivno delovanje Občine
Ribnica na področju spremljanja in reševanja romske problematike. Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini
Ribnica, ki je sestavljena iz predstavnikov romske skupnosti, policije, centra za socialno delo, občinskega sveta, zdravstvenega
doma, osnovne šole, vrtca in občanov, aktivno deluje na povezovanju vseh področij s ciljem večje integracije in socializacije
romske populacije. Občina Ribnica v zadnjih letih omogoča na
področju romske integracije zaposlovanje prek javnih del v komunalnem podjetju, na centru za socialno delo pa Občina Ribnica
poleg javnih del zagotavlja tudi dodatno zaposlitev osebe, ki skrbi
za integracijo romske populacije. Za povečanje možnosti zaposlovanja Romov sta namreč ključni večja integracija in socializacija,
kar lahko zagotovimo le z ustrezno izobrazbo in vključevanjem
otrok v izobraževalni proces. Na tem področju aktivno delujejo
vse institucije v občini. V vrtcu aktivno izvajajo krajši program za
romske otroke, vse več otrok se vključuje tudi v redni program, kar

povečuje možnost socializacije in omogoča lažje vključevanje otrok v šolo. Izpostavljena je bila tudi pobuda župana, da bi poiskali
sistemske rešitve oziroma ustrezno uskladili zakonodajo tako, da
bi bil pogoj za pristop k opravljanju vozniškega izpita dokončana
osnovna šola.
Direktor Komunale Ribnica Bojan Trdan je izpostavil težavo
velike bolniške odsotnosti romske populacije, zaposlene prek programa javnih del, saj so ti v povprečju za 30 % manj prisotni na
delovnem mestu od redno zaposlenih. Kljub temu se komunalno
podjetje že drugo leto trudi zaposlovati pripadnike romske populacije, ki pa pogosto nimajo želje in motivacije za delo. Vendar so
enega izmed dveh Romov, ki sta bila zaposlena prek javnih del,
po končanih javnih delih tudi redno zaposlili, ker je izkazal interes.
Sodelujoči so izpostavili možnosti, ki jih imajo Romi pri zaposlovanju oziroma izobraževanju, vendar je pogosto opaziti nezainteresiranost za delo, saj zaradi socialnih transferov pripadniki
romske skupnosti pogosto niso motivirani za zaposlitev.
Na razpravi se je večina sodelujočih strinjala, da je osnova za
reševanje problematike Romov izobraževanje Romov, ki se začne
z vključevanjem in rednim obiskom romskih otrok v šolo in še prej
v vrtec. Na posvetu so bile predstavljene različne možnosti zaposlovanja in programov izobraževanja, ključna pri zaposlovanju pa
je volja pripadnikov romske skupnosti, da se vključujejo v delovni
in izobraževalni proces.

Javni razpis za sofinanciranje projektov učinkovite rabe energije in
izrabe obnovljivih virov energije
gospodinjstev v občini Ribnica za
leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje
mladinskih programov in mladinskih projektov v občini Ribnica za
leto 2022

Upravičenci do sredstev so fizične
osebe s stalnim prebivališčem v občini Ribnica, ki so lastniki, solastniki ali
najemniki nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep,
ali imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep. Nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma
stanovanja v večstanovanjski stavbi,
kjer bo izveden ukrep, se morajo nahajati na območju občine Ribnica.

Upravičenci do sredstev sofinanciranja na tem razpisu so neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze društev oziroma organizacij, ki so nosilci
programov in projektov, namenjenih
mladim med 15. in dopolnjenim 29.
letom starosti, ter delujejo na območju občine Ribnica. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja imajo
tisti prijavitelji, ki izvajajo izključno
programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega
pomena v občini Ribnica.

Višina razpisanih sredstev
23.500,00 EUR

Višina razpisanih sredstev
4.000,00 EUR

Ukrepi:
• Ukrep 1: sofinanciranje toplotne
izolacije zunanjih zidov z obnovo
fasade.
• Ukrep 2: sofinanciranje vgradnje
solarnih sistemov za ogrevanje
vode.
• Ukrep 3: sofinanciranje vgradnje
specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za centralno
ogrevanja na lesno biomaso.

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški obsegajo sofinanciranje mladinskih programov in projektov, zlasti na naslednjih področjih:
• neformalno izobraževanje in druge
obšolske dejavnosti;
• informativna središča in druge
oblike informiranja in svetovanja
mladim;
• raziskovalna dejavnost mladih;
• mladinsko prostovoljno delo;
• aktivno in kakovostno preživljanje
prostega časa;
• aktivnosti, ki spodbujajo solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
• aktivnosti, ki spodbujajo participacijo mladih pri javnem odločanju;
• aktivnosti za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih snovi;
• aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti
in nenasilju med in nad mladimi;
• aktivnosti, ki spodbujajo kulturno
izražanje in kreativnost mladih;
• aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.

Upravičeni stroški: Predmet sofinanciranja so stroški nakupa ali vgradnje naprave, materiala ali sistema, ki
je predmet ukrepa. Prav tako so lahko
upravičeni stroški tudi drugi stroški, ki
so neposredno in smiselno povezani
z izvedbo ukrepa. Sredstva bodo dodeljena le za vgrajeno opremo in sisteme, ki so na seznamu, objavljenem
na spletni strani www.ekosklad.si.
Rok prijave 30 dni od objave javnega razpisa.

Rok prijave 30 dni od objave javnega razpisa.

Javni razpis za
spodbujanje
razvoja starega
mestnega jedra
Ribnice
Občina Ribnica je objavila javni razpis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra
Ribnice v letu 2022. Predmet javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo posameznih
ukrepov z namenom spodbujanja razvoja starega mestnega jedra Ribnice,
in sicer za: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, sofinanciranje obnove fasad, sofinanciranje reklamnih
izveskov in napisov ter spodbujanje
sobodajalstva.
Roka za oddajo vlog sta 15. 5. 2022 in
15. 9. 2022. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku,
bo Občina Ribnica nemudoma objavila
javno informacijo in drugi rok oddaje vlog
ukinila. Upravičenci vlogo z vsemi dokazili (prilogami) vložijo v elektronski obliki
na spletni strani Občine Ribnica. Celotna
razpisna dokumentacija s pogoji sofinanciranja bo v času objave javnega razpisa
objavljena na spletni strani Občine Ribnica (www.ribnica.si) in bo na razpolago za
vpogled v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Javni razpis za dodelitev sredstev
za spodbujanje razvoja starega
mestnega jedra Ribnice
ukrep 1: sofinanciranje najemnin
15.000,00
ukrep 2: fasade 10.000,00
ukrep 3: izveski n2.000,00
ukrep 4: sobodajalstvo 30.000,00
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Najave javnih razpisov Občine
Ribnica v mesecu aprilu
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Okrajna volilna
komisija Ribnica
- Dobrepolje
obvešča volivce občin Ribnica,
Sodražica, Loški Potok in Dobrepolje,
da bo na volitvah poslancev v
Državni zbor RS mogoče predčasno
glasovati:
• v torek, 19. 4. 2022,
• v sredo, 20. 4. 2022,
• v četrtek, 21. 4. 2022,
in sicer med 7.00 in 19.00 na
sedežu Upravne enote Ribnica,
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica.
Okrajna volilna komisija Ribnica - Dobrepolje
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica
Tel. št.: 01 837 27 11, 01 837 27 21, 01 837 27 22
E-naslov: ovk.4002Ribnica@gov.si
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✓ Z ukrepi pomoči gospodarstvu smo med
epidemijo ohranili 300.000 delovnih mest.

✓ Brezplačen vrtec za drugega otroka
(skupaj s sorojencem) in vsakega nadaljnjega.

✓ Več kot 225 mio € sredstev za gradnjo novih
domov ter druge infrastrukture za starejše.

✓ Priprava na izgradnjo novih
varovanih stanovanj v Ribnici.

Naročnik: NSi

VOLITVE
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Janez
Cigler Kralj

odlocnonaprej.si

✓ Posodobitev cestne povezave
Ljubljana - Petrina (3.a razvojna os).

15
VOLITVE

David Ogrin
#Zaljudi
Potrebe pri mlajših generacijah so se spremenile in čas je, da
vsak naš glas prispeva k sodobnejšim rešitvam, zlasti na področju
kmetijstva, stanovanjske problematike, fleksibilnejšega vstopa na
trg dela ter boljšo prihodnost vseh generacij.

nasadezela.si
Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

David Ogrin, kandidat za poslanca Naše dežele,
nove stranke dr. Aleksandre Pivec
David Ogrin pravi, da je Ribn`čan
že vse svoje življenje. »Moj
deda je bil vedno prostovoljni
gasilec in je pravil: 'Za vse, kar
narediš, ne boš poplačan, ti bodo
pa ljudje hvaležni'. Šele zdaj
razumem pomen teh besed.«
Kot politik verjame, da lahko za
skupnost in okraj naredi veliko.
Četudi je mlad, je bila njegova
pot polna vzponov in padcev. In
ti padci so mu pokazali, da je v
sistemu nekaj narobe. »Mladi
nismo vedno slišani, smo pa
polni idej in zagona, zato si
zaslužimo novih priložnosti.
Izkušnje sem si nabiral pri delu
s starejšimi, v zdravstvu in
tudi v zasebnih izobraževalnostoritvenih zavodih.«
Kako bi opisali politično stanje duha
v državi?
Politično stanje duha v Sloveniji je
zaskrbljujoče. Ni dialoga, ni več spoštovanja drugače mislečih in vse se rešuje
prek javnega obračunavanja. Edini pravi
način sprememb je skozi demokratično izpeljane volitve in nadaljnje iskanje
večine znotraj državnega zbora. Mlade
generacije smo bile izkoriščene in pozabljene. Mladi želimo spremembe. Kot

družba moramo napredovati, saj če bomo
živeli v preteklosti in hvalili stare čase, potem bomo postali del zgodovine. Otresti
se moramo starih spon in ustvariti novo,
našo zgodbo.
V čem se vaš program razlikuje od
ostalih oziroma kaj bi izpostavili?
Naša dežela dr. Aleksandre Pivec je
sredinska stranka. Podpiramo slovenskega kmeta, obrtnike, delavce iz različnih
poklicev in vse prevečkrat prezrte družbene skupine. Nasprotujemo mačehovskemu odnosu države do mlade generacije
in praznim obljubljam upokojencem in
drugim ranljivejšim skupinam.
Je pa stranka Naša dežela strogo neideološka stranka. Mi delamo za ljudi in na
ta način tudi gradimo politiko izražanja
mnenj in stališč, povezovanja, medsebojnega zaupanja in spoštovanja.
Katere zadeve se boste najprej lotili,
če boste izvoljeni v državni zbor?
Decentralizacija je zelo pomembna
tudi za naše lokalno okolje. Gravitacija
mladih je bolj usmerjena v odseljevanje
proti Ljubljani ali drugim večjim mestom,
ker ni dovolj izobraževalnih programov,
okolje samo jih ne motivira, predvsem pa
ni strategije, kako jih po končanem izobraževanju privabiti nazaj. Zavzemal se

bom za razširitev nabora izobraževalnih
programov znotraj lokalnih območij, povezovanje gospodarstva z mladimi (štipendiranje, pripravništvo, zaposlovanje),
konkretno pa je treba pristopiti tudi k prepoznavanju kritičnih poklicev in k dodatni
stimulaciji za odločanje zanje.
Železniška povezava med Ljubljano in
Kočevjem je urejena. Na vrsti je posodobitev cestne povezave. Imate
kakšne konkretne predloge, načrte?
Infrastrukturni projekti so izredno
pomembni. Na žalost večina strank zdaj
utemeljuje predvolilne obljube na popravljanju napak te vlade. Torej se bomo prvi
dve leti spet lovili v krogu in iskali neke
parcialne rešitve, namesto da bi se skupaj
pogovorili o prioritetah?
Se strinjam z vašim vprašanjem, da je
prvi del projekta železniške povezave
med Ljubljano in Kočevjem urejen. Zdaj
bomo prešli na spodbujanje, da ljudje za
pot dejansko uporabijo vlak in s tem razbremenijo cestišča. Takrat se bomo lahko
lotili ureditve cest. Če preprosto zapiramo
odseke in razbijemo cestišče, bomo naslednje mesece spremljali še daljše kolone
vozil, živčne voznike in dolge ure voženj. K
tem projektom je treba pristopiti razumno.
Včasih je zamik začetka boljši, če v obnove pristopimo bolj pripravljeni.

Dovolj je delitev in skrajnosti,
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POVEŽIMO SE ZOPET !
Prebivalci Slovenije, ki kot posamezniki in družba uživamo največ svobode in blaginje v vsej svoji zgodovini, se ne znamo
pogovoriti, v kakšni državi ter v kakšni družbi želimo živeti. Po vseh dosežkih, ki nam jih lahko zavida marsikatera mnogo
večja država, nimamo splošnega družbenega soglasja, nacionalnega konsenza, kako bomo doseženo ohranili in kako
postavili okvir, da bo Slovenija svoje danosti uporabila za razvoj varnega, zdravega, trajnostnega in spodbudnega okolja,
da bo v njem posameznik imel najboljše možnosti za razvoj svojega potenciala in lastne izpolnitve.
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§

Prehranska samooskrba in zdrava domača hrana za
potrošnika. Večja podpora kmeticam, kmetom in vsem
mladim na podeželju.

§

Vzpostaviti je treba zavezništvo med slovenskim kmetom in
slovenskim potrošnikom, ki zagotavlja kvalitetno hrano
potrošniku in dostojno življenje kmetu, v primeru izrednih
razmer, pa je to zavezništvo jamstvo, da nihče ne bo ostal
lačen.

§

§

Preko 300 milijonov evrov, ki se letno porabijo za prehrano v
vrtcih, šolah, bolnišnicah, drugih javnih zavodih, v vojski in
drugih državnih ustanovah, naj se prednostno nameni v
Sloveniji pridelani hrani.
Javno zdravstvo mora pomeniti pravico do hitre in
učinkovite zdravstvene oskrbe. Na prvem mestu je zdravje
ljudi, ne ideologija. Brez celostne spremembe in poenotenja
organizacije, dolgoročnega kadrovskega načrtovanja in
transparentnosti v zdravstvenem sistemu, se nam bo prvič v
zgodovini znižala življenjska doba zaradi nepotrebnega
umiranja ljudi.

§

V sodelovanju z občinami po vsej Sloveniji je treba
mladim ponuditi izenačitev stanovanjskih možnosti z
določitvijo območij v javni lasti, ki se komunalno opremijo,
uredi tamkajšnja infrastruktura in mladim ponudi parcele za
postavitev enodružinskih hiš.

§

V zunanji politiki se morata ideologija, napuh in osebna
naklonjenost politikov do posameznih igralcev na
svetovnem prizorišču umakniti interesu Slovenije in
njenih ljudi. Da pa lahko premočrtno zasledujemo
zunanjepolitični interes Slovenije, se moramo najprej o njem
dogovoriti. Pri tem morata sodelovati koalicija in opozicija.

§

Naivno bi bilo prepričanje, da se vojna grožnja
Slovencem ne more ponoviti, kot bi bilo naivno
prepričanje, da lahko Slovenija ob spopadu velikih
razsežnosti igra ključno vojaško vlogo. Dejstvo, da smo del
najmočnejšega vojaškega zavezništva v zgodovini sveta,
lahko izkoristimo za tisto, kar znamo najbolje – razvijemo
nišne in maloštevilne, a na ravni zavezništva in svetovni
ravni elitne enote.
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Naročnik oglasa je stranka Lista Marjana Šarca.

VOLITVE

Franc Vesel

»V življenju
je treba preiti
od besed h
konkretnim
dejanjem.«
Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Franc Vesel Rešeto vod.indd 1

6. 04. 2022 14:06:28

Zaslužimo si Slovenijo, kjer ne bomo več razdeljeni
zaradi preteklosti, ampak združeni zaradi prihodnosti.
24. aprila pridite na volitve in glasujte ZA! Gibanje Svoboda
MLADI glasujte ZA! Slovenijo, da si boste lahko ustvarili dom in družino, ker boste imeli stalno službo in lastno
stanovanje, vaši otroci pa kvalitetne vrtce in javne šole.
STAREJŠI glasujte ZA! Slovenijo, da boste imeli finančno varno in dostojanstveno starost, dostop do
zdravnika in da boste z mrežo dolgotrajne oskrbe lahko ostali v svojem domu.
VSI glasujmo ZA! Slovenijo, ki bo zelena, gospodarsko uspešna in socialno pravična. Z evropskimi sredstvi in z
državnimi subvencijami pa tudi prehransko in energetsko samooskrbna.
VSI glasujmo ZA! Slovenijo, kjer ne bomo iskali razlik, ampak podobnosti, kjer ne bomo govorili o problemih,
ampak o rešitvah, kjer ne bomo izključevali, ampak združevali za vključenost vseh. .
VSI glasujmo ZA! Svobodo.
Svoboda je ptica,
je večna resnica,
daleč leti.
Svoboda je v zraku,
na vsakem koraku,
v meni živi.
(Drago Mislej Mef)

VOLITVE
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OGLASI

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

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

RAZSTAVNI PROSTOR: Kolodvorska c. 14, Kočevje
(prostori - Železniške postaje)

ELSA ALOJZIJ SLADIČ s.p, PE Dolgouhec, Tesarska ulica 2, 1330 Kočevje

Muris Seferović s.p.

Delovni čas
po
dogovoru

051 325 524

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

- 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.

MEGADOM RIBNICA • 01/835 1 640 • www.megadom.si •

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.
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Ribnica skozi objektiv
kočevskega fotografa
Verderberja
Peter Lesar

razglednice: osebni arhiv

Ribnico so v objektiv in kasneje na
razglednico ali dopisnico ovekovečili
tudi nekateri potujoči fotografi. V obdobju med obema svetovnima vojnama so motive za ribniške razglednice
prispevali različni fotografi. Med njimi
največkrat zasledimo imena Foto Bavec - Rajhenburg, Brežice, Franc Kunc
– Ljubljana, Vekoslav Kramarič – Ljubljana, Jože Pungartnik – Kočevje, Rudolf Verderber – Kočevje. Pogosto sta
zapisana tudi izdajatelj in založnik, ob
tem je tudi pripis, da je ponatis prepovedan, le redko pa je napisan datum izdaje.
Kočevski fotograf Rudolf Verderber
je bil rojen v Trstu leta 1876, po očetovi
strani pa izvira iz Kočevskega. Deloval
je kot potujoči fotograf, saj je imel svoj
fotografski atelje tako na Rabu kot v
Kočevju. Prav zaradi bližine Ribnice je
kot fotograf veliko prispeval k temu, da
je zgodovina Ribnice ostala živa na fotografijah. Izdal je kar precej razglednic s
pogledom na takratno Ribnico. Značilnost njegovih razglednic pa je napis na
prvi strani razglednice, kjer poleg imena
Ribnice doda v oklepaju še Dolenjsko.

Ribnica, glavna ulica, današn
ji
Škrabčev trg, fotograf Rudi
Verderber, Kočevje, neodposlan
a

Ribnica, glavna
ulica pred
vo
današnjo Miklo
,
jo
vi
rk
ce
hišo in
na današnjem
parkirišču še
esa,
vodnjak in drev
i
ud
R
af
fotogr
evje,
Verderber, Koč
a
neodposlan

Ribnica,
Kolodvorska ulica,
na levi strani stavb
a
ribniške šole,
ulica je že takrat
imela drevored,
fotograf Rudi
Verderber, Kočevje
,
neodposlana

Tečaj vezenja
Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka
Znanje vezenja je slovenska nesnovna kulturna dediščina, ki zadnja leta hitro
tone v pozabo. Skrb muzeja ni samo skrb
za premično kulturno dediščino (vezen prtiček kot muzejski predmet), temveč tudi
skrb za ohranjanje starih znanj (vezenje).
Zato smo v muzeju v mesecu marcu razpisali tečaj vezenja s ciljem, da izdelamo
velikonočni prtiček. Mentorica je bila Bernarda Arko, ki ima z vezenjem bogate izkušnje. Prve šive smo udeleženke povadile
na vajenici. Nato pa smo se lotile izdelave
velikonočnega prtička. Udeleženke so se
nad vezenjem tako navdušile, da oktobra
s tečajem nadaljujemo, naučile se bomo
še tehnike vezenja rišelje.

RO KO D EL'C

Zgodbe z razglednic

RO KO D EL'C
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Prvi poskusi tiskanja
gline na 3D-tiskalnikih
Katja Žagar
S predajanjem znanja 3D-tiska
gline nikakor ne gre za
diskreditiranje osnov lončarjenja
in tradicionalnega obrtniškega
znanja. Naše znanje oblikovanja
gline sloni na delu z rokami in
taktilnosti gline, na katero ne
smemo pozabiti.

Prvi poskusi tiskanja gline v
Rokodelskem centru Ribnica.
kodelskih rok, misli in navsezadnje srca
stroji že ne bodo nadomestili, kvečjemu
jih lahko naučimo, da postanejo naši
pomočniki. 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.
Nakup 3D-tiskalnikov za glino je del
projekta Rokodelski Digi Lab, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.

Menimo pa, da je spoznavanje novih
tehnologij in metod nadgradnja, ali še
bolje, vzporedna pot, s katero bomo le
obogatili znanje, ki ga že nosimo v sebi.
Tridimenzionalno tiskanje gline je predvsem zelo uporabno za izdelovanje maket, vzorcev, testov za trdnost gline ipd.
Že sama ideja, primerna za tisk, je lahko izvedena le, če glino poznamo in če
vemo, kaj nam dovoli. Zato brez skrbi, ro-

Pestra turistična
ponudba Ribnice
na 32. sejmu
Alpe Adria
Petra Lovšin

Daniel Vincek

Konec meseca marca se je na
Gospodarskem razstavišču odvijal 32. sejem Alpe Adria s poudarkom na zelenem, aktivnem in
trajnostno naravnanem turizmu.

Na štiridnevnem sejmu se je predstavilo več kot 130 turističnih predstavnikov
iz Slovenije in sosednjih oziroma bližnjih
držav. Predstavljali so se turistične destinacije, društva, nevladne organizacije,
lokalne skupnosti, posamezniki in drugi
ponudniki. Pester spremljevalni program
in veliko število ponudnikov pa sta privabila več kot 10.000 obiskovalcev.
Tudi letos je imela Ribnica svojo živahno in pisano stojnico, na kateri smo
s pestro vsebino lokalnih ponudnikov in
zanimivostjo samega kraja privabljali veliko »radovednih« obiskovalcev.
Na stojnici je dišalo po lokalnih dobrotah, ljudska pesem in ples sta zapolnila
prostor z veseljem, rokodelci so poskrbeli
za bližnji stik z večstoletno tradicijo, društva
za informiranje, hudomušni in navihani
krošnjarji pa za smeh in dobro voljo.
Zahvalili bi se radi vsem, ki ste z nami
soustvarjali pestre vsebine in poskrbeli za odlično promocijo, da je Ribnica
ostala v lepem spominu prav vsakemu
obiskovalcu naše stojnice. Hvala Občini Ribnica, Gizmo turizmu, TD Grmada,
Folklorni skupini Grmada, pletarjema
Dušanki Češarek in Nikolaju Mikliču,
krošnjarjem Metodu in Francu Jakliču ter

Niku Rusu, Gostišču in penzionu Makšar, ŠTD Lončar, lončarju Janezu Bojcu,
DPŽ Ribnica, Ribniškim vinogradnikom,
Brewwoodu, Matevžu Henigmanu, TD
Ribnica, Klubu ponosnih posameznikov
in posodarju Francetu Jakliču. Hvala tudi
Andreji Škrabec za okusno in avtohtono
ribniško fižolovo torto.
Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje skupaj gradili uspešno zgodbo.
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Od konjske vprege
do tovornjaka
Ročno oblikovanje
gline ima vedno
terapevtski
učinek.

Ustvarjanje z glino polepšalo
dan ukrajinskim otrokom
Katja Žagar
Na začetku marca smo izvedli delavnico oblikovanja gline za
ukrajinske otroke, ki so zaradi domačih, izrednih razmer nastanjeni
v Boštjanovi hiši v Hrovači. Upamo, da smo jim s tem polepšali vsaj
en dan bivanja v Ribnici, hkrati pa smo jih seznanili z rokodelsko
dediščino kraja, v katerem trenutno živijo. Z zadovoljnimi obrazi so
šli iz Rokodelskega centra Ribnica in se potem še večkrat vrnili, kar
je tudi dokaz, da jim je bilo ob ustvarjanju z glino prijetno, hkrati pa
so se navdušili tudi nad drugimi rokodelskimi panogami.

Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka
Na primeru fotografij krošnjarske družine Gornik iz Kota pri Ribnici se lepo vidi razvoj prevoznih
sredstev po drugi svetovni vojni. Oče Janez Gornik
je krošnjaril še s konjsko vprego. S seboj je rad jemal tudi sina Ivana, rojenega leta 1931. Na fotografiji
sta posneta enkrat med letoma 1946 in 1947.
Ivan Gornik pa si je za svoje krošnjarske poti
že omislil avto, prvi je bil Fiat 500, legendarni fičo.
Vsak avto, ki ga je nato kupil, je bil večji od prejšnjega in tako je postopoma v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja prišel do tovornjaka.
Preslikave predstavljenih fotografij hranimo v
Zbirki digitalnih fotografij Muzeja Ribnica, originali
pa so last Ivanke Gornik iz Kota.

RO KO D EL'C

Predmet meseca

K U LT U R A
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Literarni zbornik Samosvoji 2
V tej deželi se bleščijo dragi
kamni in vse ptice
Alenka Pahulje, JSKD Ribnica

Marko Burger

Kako je koronačas neke
stvari zavlekel v prihodnost
… Verjetno z razlogom in
tako smo za predstavitev
drugega literarnega
zbornika Samosvoji 2 izbrali
dan z močno simboliko:
dan žena.
najbolj izstopa Rok Horžen v recimo Traperski: »Zgodi se, da z avtom zbiješ mačko na cesti. Klinc, se dogaja. Ustavi in jo
vrzi v prtljažnik. Crknjeno. Doma jo nafilaj
z ricinom in daj čez noč v skrinjo, da rata
trda. Razumeš?«
Še vedno mlada Jasna Janež se dotika najintimnejšega v pesmi, kjer te povabi … Greva? »Zlezem v tvoj poljub. In
ti vame tam, kjer stikajo se rame. Dišiš
po limonah in vetru. Gibko zdrsneš med
gube mojih bokov. Slana sem in tebi je to
dovolj.«
Vsi interpreti tistega literarnega večera so imeli tistega dne svoj dan. Bili
so izjemni v podajanju sebe ali drugih,
prevzeli so, tako kot prevzamejo zgodbe, ki so človeku lastne in le njemu blizu.
Marija Bojc, Karolina Šmalc, Majda Vrh,
Ida Guzijan, Breda Lovšin, že omenjena
Jasna, Ivan Šega in Marko Modrej za
Roka, Alenko Lesar, Niko Podgorelec in
Mojco Jelušić.
Mentorica in urednica zbornika mag.
Porenta vabi prihodnje bralce na potovanje po njihovih literarnih svetovih – iščite
svoje bisere besed in pomenov. Zbornik
lahko dobite na JSKD Ribnica, z avtorji
pa se boste med letom lahko še srečevali
na naših literarnih večerih.

V zborniku se namreč s svojimi besedami predstavljajo večinoma avtorice in
tudi iz njihovih del veje ženskost – tako
milina kot življenjska in značajska moč.
Enajst avtorjev sestavlja drugi jubilejni
zbornik domačih literatov, ki se že dvanajsto leto srečujejo v literarnem klubu pod
okriljem Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (JSKD), Območna izpostava
Ribnica. Z nami ostaja mentorica mag.
Ana Porenta, pa tudi Občina Ribnica,
ki je finančno podprla izdajo zbornika,
sodelovala pa je tudi Občina Sodražica.
Grafično ga je, tako kot prvega, oblikovala Mateja Leban, izšel pa je v nakladi 300
izvodov, saj nam je prvi pošel do te mere,
da sta v arhivu samo še dva izvoda.
Osmomarčevski večer v dvorani
Miklova hiša, ki nas je kot prve v tem
letu res prijazno gostila, je bil za nas
pomemben mejnik, saj se je bilo treba
po turbulentnem epidemiološkem času
ponovno znajti, se postaviti navzven
in izpostaviti s čustvi. Nismo se preveč
ubadali s tistimi, ki so nastajali v času
korone, izdani so tisti, ki so ves čas del
naših literatov in njihovega življenja. Tako
se začne že z besedami, ki so si jih avtorji
sami izbrali kot uvodne besede in naj bi
jih najbolj ponazarjale; tako so se na skoraj skupnem imenovalcu znašle besede
ljubezen, sreča, družina, svetloba, ali pa
so solirale take, po katerih kakega avtorja takoj prepoznamo. Besedno hrabro

Monika Žunič

arhiv DLU

Že od samega začetka
delovanja Društvo likovnega
ustvarjanja (DLU) Ribnica
sodeluje pri različnih
projektih, kopa in oglarjenje
pa sta nam še posebej draga.
Vsako leto, ko se je v Rakitnici žgalo
oglje, smo slikali, rezbarili, ustvarjali iz gline in razstavljali svoja dela. Ko je bilo ustanovljeno Društvo oglarjev Slovenije, pa
se je sodelovanje razširilo in likovne kolonije ob kopi smo organizirali v številnih
krajih po Sloveniji, lani na Dolah pri Litiji.
Letos smo se ob tednu gozdov pridružili Društvu oglarjev Slovenije, ki je v sodelovanju z Zavodom za gozdove v tednu
gozdov pripravilo vrsto prireditev. Še posebej odmevni sta bili razstavi z naslovom
OGLJE JE ČRNO ZLATO, na katerih so bila
razstavljena tudi naša likovna dela.
Otvoritev prve razstave je bila v ponedeljek, 21. marca, na mednarodni dan
gozdov, v avli občine Litija. Na ogled
smo postavili del zbirke likovnih del, ki
so nastala na kolonijah ZELENI MOST
2021 v Ribnici in na Dolah pri Litiji. Ob
tej priložnosti je zbrane nagovoril predsednik Društva oglarjev Slovenije Jože
Prah, ki se mu je pridružila podžupanja
Občine Litija Lijana Lovše. Predsednik
DLU Ribnica je predstavil likovna dela in
poudaril pomen projekta Zeleni most, saj
v njem združujemo likovne ustvarjalce,

Likovna dela

lovce, gozdarje, oglarje, civilno družbo
in vse, ki si želijo odkritega dialoga glede ohranitve narave, gozda in prijetnega
sobivanja ljudi z divjimi živalmi. Tu pa nastajajo problemi, predvsem zaradi škode,
ki jo povzročajo zveri, in o tem tečejo
pogovori, ki jih organiziramo vsako leto
v sklopu likovne kolonije. Likovna dela, ki
nastanejo na teh kolonijah, odražajo prav
to – sodelovanje in sobivanje med vsemi
deležniki v naravi. V Ribnici smo ustvarjali na temo narave, gozda, na Dolah pri
Litiji, kamor so nas povabili oglarji, pa so
nastala likovna dela predvsem na temo
kope in oglarjenja.
V četrtek, 24. marca, pa je na Gozdarskem inštitutu Ljubljana potekala
osrednja prireditev ob tednu gozdov, s
poudarkom na oglarjenju. Prireditve so
se udeležili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek,
direktor družbe Slovenski državni gozdovi, direktor Gozdarskega inštituta, direktor Zavoda za gozdove, predstavnik Slovenske turistične organizacije, generalna
sekretarka Združenja evropskih oglarjev
in drugi. V galeriji so bila postavljena na
ogled likovna in fotografska dela, ki so si
jih prisotni z zanimanjem ogledali in prisluhnili likovnim ustvarjalcem, ki so se v
velikem številu udeležili prireditve.
Predsednik DLU Ribnica se je ob tej
priložnosti zahvalil vsem, ki so prispevali
svoja likovna dela in jih donirali Društvu
oglarjev Slovenije za razvoj in delovanje
vnaprej. Našemu povabilu so se tako poGIS Ljubljana

Predsednik DLU v Litiji
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Razstavi Društva
likovnega
ustvarjanja Ribnica
v Litiji in Ljubljani
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leg članov DLU Ribnica, in sicer Milice in
Slavka Koštrun, Marije Klančar, Petra Polončiča Ruparčiča, Edith Kopač, Francke Dejak, Marte Tekavec, Amalije Janša,
Nine in Brede Žunič, Željka Vertlja, Lojzeta Kalinška ter Branka in Monike Žunič,
odzvali tudi številni likovniki širom Slovenije in tudi iz Hrvaške. Tako so z nami
ustvarjali: Romana Kajdiž, Neva Vranešič
Virant in Kostja Virant iz Ljubljane, Janez
Ovsec iz Logatca, Ludvik Kos iz Sevnice, Nataša Fir Čečura in Slavko Čečura
iz Črnomlja, Dajana in Rebeka Kopač iz
Kočevja, Maja Čemažar iz Železnikov,
Sara Bavcon iz Cerknega ter Irena Gayatri Horvat in Jelena Martinović iz Zagreba. Na Dolah pri Litiji so se nam pridružili
še člani Likovnega društva LILA Litija,
in sicer Tone Sveršina, Jelka Jantol, Joža
Ocepek, Dunja Guček in Danijela Kunc.
Seveda velja posebna zahvala še
vsem tistim, ki so pomagali pri organizaciji in postavitvi obeh razstav, saj je
za to potrebnega ogromno potrpljenja
in časa, ki ga nam vedno primanjkuje.
Srčno upamo, da nam bo projekt Zeleni
most uspelo peljati naprej in k sodelovanju pritegniti še več deležnikov, kajti
narava in ohranjanje ravnovesja v njej
sta pomembna tako za nas kot za naše
zanamce. In ne sme nam biti vseeno.
Prireditev, tako v Litiji kot v Ljubljani, so s svojim prisrčnim nastopom popestrili učenci POŠ Dole pri Litiji, ki se
jim je v Ljubljani pridružil kvintet mladih
glasbenikov s Svibnega.
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Spletno predavanje: Kako otroku
pomagamo pri učenju branja?
Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Predšolska
bralna značka
V objemu s
knjigo
Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša
Ilustracija Tina Đenadić
Konec marca smo zaključili prvo
sezono predšolske bralne značke V objemu s knjigo. V bralni
akciji so sodelovali otroci, mlajši
od šestih let, ki so praviloma še
v predbralnem obdobju. Za branje ni nikoli prezgodaj.
Z majhnimi otroki se najprej pogovarjamo, potem si skupaj gledamo ilustracije in jih postopno vključimo v branje.
Otrok lahko v tem obdobju kaj poišče na
ilustraciji, ponavlja besede, obrača liste,
nas oponaša in seveda posluša. Ob branju se z otrokom zelo dobro povežemo.
Čeprav otrok še ne razume vsega, mu
branje v našem naročju vzbuja občutke
nežnosti, ljubljenosti in varnosti.

V torek, 22. marca 2022, smo v sklopu
projekta Sodobno znanje za vse generacije organizirali spletno predavanje Kako
otroku pomagamo pri učenju branja, kjer
so bile predstavljene novosti s tega pod-

ročja. Predavala nam je Ursula Lavrenčič,
ki je začetnica aplikacije Kobi, soustanoviteljica podjetja Hopalai in mama deklice z disleksijo. Hopalai je primorsko startup podjetje, ki je razvilo aplikaciji Kobi
in Kobi TO! za učenje branja, še posebej
za otroke z disleksijo. Starši so tako lahko
izvedeli, kako poteka učenje branja po
korakih, kako se izogniti določenim težavam, in predvsem, kako otrokom pri tem
pomagati. Kot za druga področja tudi za
branje velja, da se brez muje še čevelj ne
obuje. Vsakodnevno redno branje je tisto, ki bo prineslo napredek. Predavanje
je imelo izjemen odziv, saj se ga je udeležilo več kot 120 slušateljev. Vsi, ki ste ga
zamudili, ste vabljeni, da si ga za nazaj
ogledate na naši spletni strani!

V sklopu bralne akcije smo pripravili
brošuro, kjer so zbrani predlogi knjižnih
del, ki jih priporočamo otrokom. Seznama se ni treba držati, lahko pa staršem
služi kot vodilo za izbiro kakovostnih
knjig. Otroci so prebrali pet knjig in za
vsako prejeli štampiljko na zadnjo stran
brošure. Izpolnjen seznam so vrnili, za
nagrado pa smo jih v petek, 1. aprila
2022, povabili na lutkovno predstavo.
Samo za udeležence bralne akcije V objemu s knjigo je v Miklovi dvorani naše
knjižnice nastopila Gospodična Bazilika,
ki je zelo nenavadna gospa. Najraje po-

tuje in ima zato vse svoje stvari vedno
pospravljene v kovčkih. Za naše najmlajše je odprla svoj pravljični kovček in jih
presenetila s predstavo Zlati ključek. Na
prireditvi so otroci prejeli priznanje in leseno kazalko.
Nova sezona predšolske bralne značke V objemu s knjigo se je začela 2. aprila
2022, ob mednarodnem dnevu otroških
knjig, in bo trajala eno leto. Navodila ostajajo enaka, seznam priporočenih knjig
pa smo obogatili še z novimi naslovi. Seznam lahko prevzamete v knjižnici ali pa
ga poiščete na naši spletni strani.
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V knjižnici
se veselimo
otroškega
smeha

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Izjemno veseli smo, da lahko v knjižnici spet sprejemamo skupine otrok. V letošnjem šolskem letu nas je tako obiskala
že večina osnovnošolcev, v marcu pa so
bili pri nas tudi otroci iz vrtca Ribnica, in
sicer iz starostnega obdobja 3–6 let. Načrtujemo, da bo ribniško knjižnico v tem
šolskem letu obiskalo več kot 1400 otrok.
Na bibliopedagoških urah se z najmanjšimi pogovarjamo o ravnanju s knjigami in
knjižničnem bontonu, poiskali pa smo tudi
največje, najtežje, najstarejše in najmanjše knjige. Z otroki tretjega razreda smo
si ogledali knjižne zbirke. Četrtošolci se
naučijo iskanja knjig in iskanja podatkov
v njih. Petošolci odkrivajo osnove navajanja virov, šestošolci se zabavajo ob stripu,
sedmošolce pa povabimo na republiški
projekt Rastem s knjigo. Osmošolcem
vsako leto predstavimo domoznanski oddelek in se z njimi na jezikovni delavnici
pogovarjamo o ribniškem narečju, devetošolce pa naučimo uporabljati aplikacije
Cobiss, Biblos in Audibook.

Pripovedni junaki med
Kočevjem ter dolinama Kolpe in
Čabranke
Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica
V torek, 29. marca, sta v Mikovi
dvorani Knjižnice Miklova hiša Ribnica
avtorica Anja Moric in ilustratorka Barbara Koblar javnosti predstavili njune
nove otroške učne knjige.
Anja deluje na Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti ter predava na
Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete. Je direktorica Zavoda Putscherle.
Je tako rekoč vsestranska raziskovalka
etnološke dediščine Kočevarjev. Barbara pa deluje na področju oblikovanja
vizualnih komunikacij, ilustrira slikanice in knjige za odrasle. Njuno sodelovanje je obrodilo štiri knjige o ljudskih
junakih z območja Kočevskega ter dolin Kolpe in Čabranke, ki temeljijo na
ljudskem pripovednem izročilu.
Prva v opusu knjig, ki sta jih predstavili, so Čebelarske domislice Jurija Jonkeja. Poučna slikanica zajema zgodbe
o domiselnem čebelarju Juriju Jonkeju,
ki je rešil mesto Kočevje in naučil ljudi
čebelariti. Na Kočevsko se veže tudi
naslednja predstavljena slikanica Polšji
možic: zgodba iz kočevskih gozdov, v
kateri se srečamo z bajeslovnim zavetnikom divjine. S Kočevskega sta avto-

Nastja Hafnar

rici nadaljevali pot v dolino Kolpe. Slikanica Mikulov vrag: vragolije iz Kostela
pripoveduje o lokalnem grešnem kozlu
Mikulovem vragu, ki se je udomačil na
Mikulovi kmetiji na trgu pod Kostelskim
gradom. Zadnja od slikanic je postavljena v Osilnico in govori o volkcu Vilku,
ki je želel postati Peter Klepec. Zgodba
ima zanimivo moralno sporočilo: pravi
junak je tisti, ki je dober.
Lično oblikovane in ilustrirane knjige vsebujejo spremno besedo za starše, učitelje in vse vedoželjne pojasnil,
ki seznanijo z vsebino zgodb. Ilustracije
temeljijo na naravnih in etnoloških posebnostih krajev, kjer se odvijajo zgodbe. To daje njunim knjižnim delom še
poseben pečat, saj bralca popeljejo v
čas in prostor, kjer se zgodbe odvijajo. Pomembno pa je omeniti tudi, da
tovrstna publicistična dela krepijo lokalno identiteto in zavest o varovanju
naravne in kulturne dediščine. Knjige
so nastale v okviru projekta Junaki
skrivnostnih gozdov, ki ima namen promovirati kulturno dediščino oziroma
mitološko izročilo območja LAS, zlasti
občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
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Ribniški pasijon prvič
na letnem srečanju
Europassiona
Petra Stopar

Gregor Ilc

Letos obeležujemo štirideseto obletnico združenja Europassion, saj so se
leta 1982 v benediktinskem samostanu
Montserrat v bližini Esparreguere zbrali
trije francoski in trije katalonski pasijonski kraji, ki so dali pobudo za povezovanje evropskih pasijonskih mest.
Združenje je zaživelo in zdaj povezuje
skoraj devetdeset pasijonskih krajev iz
šestnajstih evropskih držav.
Občina Škofja Loka s Škofjeloškim pasijonom se je združenju Europassion pridružila leta 2007, leta 2018 pa je pridružen
član postalo tudi slovensko pasijonsko
združenje Pasijonski veter, ki povezuje vse
slovenske pasijone pod duhovnim vodstvom kapucinov iz Škofje Loke.
Po dveh odpadlih srečanjih zaradi
epidemije (nemški Tirschenreuth in Škofja Loka) se je v Esparregueri zbralo okrog 130 udeležencev iz več kot tridesetih
evropskih pasijonskih krajev. Med njimi
so bili predstavniki Občine Škofja Loka
in dvanajst predstavnikov Pasijonskega
vetra. Ker je Ribniški pasijon član združenja Pasijonski veter že od ustanovitve,
sva se srečanja v Kataloniji udeležila tudi
dva ribniška pasijonca.
Prvi dan srečanja je uradna delegacija
Europassiona obiskala Nadškofijo Barcelona, kjer jo je sprejel nadškof, in katalonski
parlament, kjer jih je nagovorila tudi predsednica parlamenta Laura Borras.
Ostali udeleženci smo obiskali kraj
Manresa, kjer je devet mesecev bival
sveti Ignacij Loyolski. Letos obeležujemo
petstoletnico njegove spreobrnitve, med

Esparreguera, 3. 3.–6. 3. 2022
– V katalonskem mestu Esparreguera, ki leži slabih 40 km
severozahodno od Barcelone,
je na začetku marca potekala
38. letna konferenca združenja
Europassion.
njegovimi najbolj znanimi deli pa so spisi
Duhovne vaje, ki jih je pisal v votlini, nad
katero zdaj stoji mogočna cerkev, ki od
lanskega leta nosi tudi slovenski pečat.
Pater Marko Rupnik je skupaj s sodelavci
Centra Alleti marca 2021 v stranskih kapelah postavil mozaike v skupnem obsegu okrog 550 m2, ki teološko izhajajo iz
Ignacijevih besedil.
Popoldan smo obiskali znamenito romarsko središče na Montserratu, ki leži
na istoimenski gori na nadmorski višini
1.236 m. Benediktinski samostan ima
svoje začetke v 9. stoletju. Številni romarji
se sem zatekajo po priprošnjo in pomoč
Črne Marije z Jezusom v naročju, ki je
tudi zavetnica Katalonije.

Predstavniki Pasijonskega vetra pred pasijonskim gledališčem v Esparregueri.
V soboto dopoldne je potekala letna
skupščina združenja. Glede na trenutne
razmere v Ukrajini so delegati sprejeli
posebno izjavo v podporo ukrajinskemu
narodu in jim za pomoč namenili 5.000
EUR denarne pomoči.
Drugi udeleženci smo si ogledali mesto
Esparreguera, ki je bilo za Ribničane še toliko bolj zanimivo, saj predstavlja središče
lončarstva širšega območja. Ogledali smo
si eno od dveh še delujočih lončarskih delavnic. Ker je s prihodom industrializacije
ročno delo zamrlo, je kraj danes usmerjen
v proizvodnjo surove gline, ki jo izvažajo po
celem svetu. V mestu, ki je ime dobilo po
špargljih, smo si ogledali cerkev, ki je zgrajena po načrtih cerkve na Montserratu in
katere notranjost je bila med špansko državljansko vojno popolnoma uničena. Vzpon
na 63 metrov visok zvonik nam je odprl
pogled vse do obronkov Barcelone.

Prizor iz pasijona
– Jezus svoje učence uči
molitev Oče naš.

Prizor iz pasijona
– Pilat obsodi Jezusa na smrt.

Zvečer je sledil vrhunec našega srečanja – ogled premiere njihovega pasijona. Začetki pasijona La Passió d’Esparreguera (www.lapassio.net) segajo v srednji
vek, v leto 1611. Skozi leta se je pasijon
spreminjal, od leta 1960 pa se uprizarja
po besedilu v katalonskem jeziku. Pasijon uprizarjajo vsako leto, od leta 1969 v
novozgrajenem posebnem pasijonskem
gledališču, ki sprejme 1.800 gledalcev. V
uprizoritvi pasijona sodeluje okrog 1000
prostovoljcev (od igralcev, pevcev, orkestra do tehnične ekipe, kostumografov

Montserrat – samostanski kompleks
z mogočno baziliko je zgrajen na
naravnem platoju

dojenčkov do starejših, vse pa povezujeta ljubezen do oznanjanja Jezusovega evangelija in prostovoljno darovanje
svojih talentov za skupni projekt. Ker se
pasijon uprizarja v namenskem gledališču, je tudi scena prilagojena odru ter
skupaj z najsodobnejšo odrsko in računalniško tehniko s pomočjo svetlobnih in
tehničnih učinkov še poveča doživljanje
pasijonske zgodbe. V nedeljo smo naše
srečanje zaključili s sveto mašo, ki jo je
daroval tamkajšnji škof. Na koncu maše
so leseno skulpturo Marije, ki je duhovni
simbol združenja Europassiona, prevzeli pasijonci s češkega mesta Horice na
Šumave, kjer bo junija 2023 naslednje
srečanje Europassiona.
Ribniški pasijon smo že tretje leto
zapored odpovedali zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer. Srečanje
v Esparregueri nam je dalo novega pasijonskega zagona, da po tej prekinitvi
obudimo pasijonski duh in da po naši
dolini ponovno zaveje pasijonski veter.

Zimski
pohodi
na Veliko
Goro
Tjaša Kljun
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itd.). Posebnost pasijona je v živo izvedena spremljevalna glasba, ki jo ustvarja
30-članski orkester in 50-članski zbor ob
spremljavi mogočnih orgel s 700 piščalmi. Uprizoritev pasijona poteka čez cel
dan: prvi del v dopoldanskem času, nato
je čas za kosilo (tako za nastopajoče kot
za gledalce), pozno popoldne pa sledi še
drugi del pasijona. Letos so se odločili, da
polovico uprizoritev (skupaj jih bodo imeli
osem) odigrajo na ta način, štiri uprizoritve pa bodo skrajšane na slabi dve uri
in pol in se odvijajo v večernem času. Mi
smo bili torej deležni premiere pasijona v
novi obliki z besedilom v sodobnem jeziku
(tega sicer nismo veliko razumeli).
Pasijon je bil odlično uprizorjen.
Čeprav nismo razumeli jezika, smo lahko
iz gibanja, mimike obraza in govorice čutili strast (kar tudi pomeni »La Passio«).
Sodelujejo različne generacije, od malih
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Vesna Kljun

Ljubitelji narave,
tišine in pohodov na
južni strani Ribniške
doline, ob vznožju
Velike Gore, smo
združili moči in
skupaj organizirali
tako imenovane
zimske pohode na
nasprotnem bregu
obljudene Sv. Ane.
Do ideje smo prišli, ko smo iskali najprimernejšo točko, ki bo peš
dostopna s praga hiše, ne bo vzela
preveč dragocenega časa, omogoča
občudovanje naravnih lepot, hkrati
pa bo razdalja poskrbela za konkretno sprostitev po napornih dnevnih
obveznostih. Z vzponom na vrh se
približamo 1000 m n. v., kjer nas pričaka čudovit razgled na slovenske
Julijske Alpe.

Na vrhu smo postavili »hiško«,
vrh pa poimenovali »Adamov laz«.
Vsebina hišice je dobro poznana
prav vsem pohodnikom, ki so že
zbrali pogum in zagrizli v klanec.
Dnevni rekord Adamovega laza je
37 obiskovalcev.
S 1. 11. 2021 smo začeli z vpisovanjem v knjigo, ki je del vsebine hiške.
Pohodi so se zaključili 31. 3. 2022, in
to zelo uspešno! Vse do končne razglasitve je bilo zelo napeto, saj so se
kar trije vztrajni pohodniki potegovali
za prestižen naslov »Najbolj vztrajen
pohodnik Adamovega laza«.
Z največjim številom vpisov se
lahko pohvali Ribničanka Vesna, ki
ima visoke nadmorske višine v genih in je z vzponi krepko presegla
število 100. Domala vsak dan, v vseh
vremenskih pogojih in v različnih
delih dneva – od sončnega vzhoda
pa vse do polne lune – se je sprehodila do vrha in občudovala razgled
na Ribniško dolino. Velik del lepot z
veseljem ujame tudi v svoj objektiv.
Sajevčanka Simona ji je vse do
konca dihala za ovratnik in na koncu
osvojila drugo mesto. S tretjim mestom in malenkostnim zaostankom
se lahko pohvali Bukovčan Robi, ki
je dekleti še dodatno motiviral, da
sta vztrajali do konca.
Vsem trem iskreno čestitamo,
želimo varen korak in v prihodnjem
letu vsaj izenačitev letošnjega rezultata.
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Šola zdravja tudi v Dolenji vasi
Breda Lovšin
Morda ste že kdaj na svoji poti v službo ali drugod po Sloveniji opazili
skupinice v oranžnem, ki zjutraj pridno telovadijo. To so člani Društva
Šola zdravja, ki trenutno deluje v 89 občinah, kjer v 248 skupinah
vsako jutro telovadi več kot 4500 članov.
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
vabi na predavanje/delavnico

»Vsak
trenutek je
lahko nov
začetek«

Predavatelj:
Nikolay Grishin, dr. med.
Predavanje bo: 4. maja 2022,
ob 18. uri v Rokodelskem centru
Ribnica (II. nadstropje, sejna
soba), Cesta na Ugar 6,
1310 Ribnica
Čakanje v zdravniški čakalnici nam
ne bo prineslo zdravja. Za svoje
zdravje smo odgovorni sami. Nevrolog in manualni terapevt Nikolay
Grishin, dr. med., bo izpostavil pomembnosti zdravega duha v današnjih kriznih časih ter pozitivne
učinke redne in zmerne telesne dejavnosti na zdravje ljudi. Nezdrav življenjski slog, katerega ključni del je
premalo gibanja, vodi do depresivnih stanj, nezadovoljstva z življenjem
in tudi do neučinkovitosti na delovnem mestu. Zato je pomembno, da
se sami odločite in storite nekaj zase
in za svoje dobro počutje. Spremenite svoje življenje na bolje!
Predavanje je brezplačno!

Društvo Šola zdravja je nevladna organizacija, ki združuje ljudi z namenom izvajanja jutranje vadbe na prostem v vseh
letnih časih. Oranžna barva pa je njihov
zaščitni znak. Njihov projekt že sedmo
leto podpira Ministrstvo za zdravje RS.
Nihče se ne rodi z znanjem. Učenje je
vseživljenjski proces, ki zajema tako umske kot telesne dejavnosti. Komaj otrok
dobro začne živeti, že mora v šolo. Šolamo
se dobršen del svojega življenja. Obstajajo različne šole, ki posamezniku nudijo, da
se razvija v tisti smeri, ki mu je blizu in s
pomočjo katere bo razvil svoj potencial.
Da pa obstaja tudi šola zdravja? Ko si
mlad, se ti zdi zdravje nekaj samoumevnega. Pa ni. Tega se zaveš, ko te začne
špikati tu, pa boleti tam … Da, takrat pa
pomisliš, da bi bilo treba nekaj narediti
tudi za zdravje. Če v tistem trenutku izveš,
da obstaja šola zdravja, je to že korak bliže
k izboljšanju počutja. Samo še odločiš se
in prideš na vadbo. Tako preprosto je to.
Na tako preprost način smo se zbrali v Dolenji vasi na občinskem dvorišču
in začeli z vsakodnevno jutranjo vadbo
po metodi »1000 gibov«, ki jo je sesta-

vil nevrolog in manualni terapevt Nikolay
Grishin, dr. med. Na samem začetku nas
je v vadbo vpeljala Magda Lukančič, ki
že dlje časa vodi skupino Šole zdravja na
Turjaku. Kmalu smo vodenje vaj »vzeli v
svoje roke«. Ana, Mija, Sonja in Breda izmenično vodimo vadbo in skrbimo, da se
vaje izvajajo pravilno in po navodilih. Kajti
le pravilno izvedene vaje vodijo k izboljšanju počutja. Bolečine tu in tam, špikanje in škripanje v vratu počasi pojenjajo.
Iz dneva v dan se počutimo bolje in smo
bolj gibljivi. Mija na koncu vadbe poskrbi,
da se uglasimo s samim seboj in z okolico.
Smisel vadbe pa ni le razgibavanje,
pomembno je tudi druženje in ohranjanje socialnih stikov. Napolni nas z energijo, da se lažje posvetimo vsakodnevnim
obveznostim. Vadbe se udeležujemo
večinoma ženske, bi pa bile vesele tudi
moške družbe. Vabljeni, da se nam pridružite, kajti »vsak dan je lahko nov
začetek«, kot pravi dr. Nikolay Grishin,
idejni vodja in ustanovitelj Društva Šola
zdravja, ki bo 4. 5. 2022 ob 18. uri v dvorani Rokodelskega centra v Ribnici vodil
delavnico s tem naslovom.
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Z začetkom pomladi se je zbudilo
tudi naše turistično društvo.
V sredo, 23. marca, smo se
na povabilo Turizma Ribnica
udeležili sejma Alpe Adria in tako
dali svojevrsten pečat prvemu
dnevu te mednarodne prireditve.
Dva para naše folklorne skupine in
harmonikar so poživili in popestrili dogajanje. Sprehodili so se po prizorišču
sejma, zaigrali in zaplesali ter vzbudili
pozornost marsikaterega obiskovalca.
Med drugim se je z njimi želel fotografirati Tone Fornezzi – Tof. Poleg folkloristov
je na stojnici sodeloval tudi najemnik
Doma na Grmadi Gašper Krže, ki je obiskovalcem postregel s svojim znamenitim jabolčnim zavitkom.
V petek, 25. marca, smo izvedli redni
občni zbor društva. Letos je bil prav poseben, saj se je vodstvu društva iztekel
štiriletni mandat. Skoraj isti sestavi, z le
manjšimi spremembami, je bilo zaupano vodenje društva v obdobju od 2022
do 2026, na čelu s predsednico društva
Polono Čampa. Društvo ima v načrtu izvesti marsikatero aktivnost, o katerih vas
bomo redno obveščali prek Rešeta, Facebooka in spletne strani. Vedno pa so
dobrodošli vsi, ki želijo pomagati.
Kot vsako pomlad doslej smo povabili krajane Velikih Poljan in okoliških vasi
na čistilno akcijo, ki je tudi letos potekala
v okviru ribniške akcije Očistimo Ribnico 2022, in sicer v soboto, 26. marca.
Pred gasilskim domom se je zbralo 17
občanov, med njimi precej otrok. Razde-

Alpe Adria 2022

Duša Bartol

lili smo si rokavice in vrečke, ki smo jih
dobili na Komunali Ribnica. Dogovorili
smo se o poteku poti, razdelili v majhne
skupine in posneli skupinsko fotografijo
za spomin. Vsaka skupina se je odpravila
po svoji izbrani poti. Počistili smo okolico glavne ceste, stare ceste do Ortneka,
poti do pokopališča, makadamske poti
do njiv in travnikov, ceste do Bukovca
in ceste do Grmade. Kot vsako leto smo
tudi tokrat našli precej odvržene embalaže, predvsem pločevink piva. Ponovno
apeliramo na vse, da prazno embalažo
raje kot v naravo odvržejo v za to namenjen zabojnik oziroma odnesejo domov.
Po končani akciji je bil za vse udeležence
akcije na voljo okrepčilni prigrizek.
Nekako istočasno je potekala prav
posebna čistilna akcija. Iz Finkove jame
3 so namreč domačini potegnili precej
kosovnega odpada, ki ga je prav tako
prevzela Komunala Ribnica v sklopu letošnje čistilne akcije.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se udeležili čistilne akcije, predvsem pa tistim,
ki skozi vse leto skrbite za čisto okolje.
Zahvala velja Komunali Ribnica za darovane vrečke, rokavice in odvoz smeti
ter Občini Ribnica za sofinanciranje prek
razpisa za turizem.

Čistilna akcija

Anita Andolšek

Kresovanje
na Grmadi
30. april 2022
ob 20. uri

Ob mraku bomo slovesno
prižgali kres. Prinesite dobro
voljo, za hrano in pijačo
poskrbimo mi.

Po nagelj
na Grmado in
prvomajski
golaž
1. maj 2022
od 7. ure dalje

Začnite praznični dan z obiskom
priljubljene izletniške točke.
Od 7. ure naprej vas bomo za vašo
vztrajnost nagradili s prvomajskim
simbolom, rdečim nageljnom.
Na voljo bo tudi okusen golaž.
Vabljeni!
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Pomlad v
TD Grmada
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Finkovo – bogat
podzemni svet
Anita Andolšek

Metka Starič

Vemo, da je Ribniška dolina bogata z naravnimi
znamenitostmi. Pri tem običajno mislimo
na gozdove, polja, reke, vrhove. Poznamo
Francetovo jamo, Tentero in še kaj. Le malo pa so
poznane čudovite jame na Finkovem.
Kar štiri so posejane okrog te vasice na obrobju ribniške občine. Vse so tudi zapisane v Kataster jam. Največja med njimi
je Podstenska jama, dolga 3376 m in globoka kar 60 m. S tem
uživa sloves druge najdaljše jame na Dolenjskem.
Tokrat se bomo osredotočili na drugo jamo – Finkovo jamo 3. Z
dolžino 38 m in globino 12 m spada med manjše jame, a kljub temu
je zelo zanimiva. Začne se kot brezno, nadaljuje kot jama. V daljni
preteklosti jo je ustvarila voda, zdaj je jama suha.
V ne tako daljni preteklosti so brezno izkoristili okoličani za
odlaganje kosovnega odpada. Tako je jama ždela skoraj pozabljena vrsto let. V soboto, 26. marca, je jamar Jaka Jakofčič iz
Sežane sodeloval z Zavodom Parnas pri ogledu več jam na Finkovem. Ob obisku je padla ideja o odstranitvi kosovnih odpadkov iz Finkove jame 3, ki je kombinacija brezna in jame ter lepo
zasigana. Zavod Parnas je prek Facebooka pozval k očiščenju
jame in javilo se je precej domačinov in jamarjev. A že isti dan je
domačin Darko Prijatelj skupaj s sorodniki z vitlom in traktorjem
izvlekel smeti iz jame. Župan Samo Pogorelc in občinska uprava
sta se hitro odzvala in tako je Komunala Ribnica odpeljala odpadke v sklopu akcije Očistimo Ribnico 2022. Odličen razplet
dogodkov, ki bi ga bilo vredno ponoviti še kje.

Čistilna akcija v Žlebiču
Frenk Ambrožič

Jernej Podobnik

V soboto, 26. marca 2022, smo se tudi vaščani
Žlebiča na pobudo vaškega odbora odločili, da
se pridružimo čistilni akciji Občine Ribnica in
Komunalnega podjetja Ribnica pod geslom »Skupaj
očistimo Ribnico in ohranimo naš rokodelski biser«.

Zbrali smo se v kar lepem številu, vse od otrok do upokojencev – ko smo se prešteli, smo prišli do številke 33. Razdelili
smo se v več manjših skupin. Začeli smo ob 9. uri in dobre tri
ure marljivo polnili vreče z raznimi odpadki, ki jih tisti, ki jim
ni mar za okolje, še bolj vneto mečejo v naravo. Čistili smo ob
glavni cesti od viadukta Žlebič do križišča za Breže in ob cesti
proti Sodražici do vasi Sušje. Čistili smo tudi potok Tržiščnica
in njeno okolico vse do Tentere. Tudi v Tenteri je bilo veliko
predvsem kosovnih odpadkov. Ena od skupin se je odpravila v
Žrnovec in tudi tam ni manjkalo neprimernih stvari za v naravo.
Pozabili nismo niti same vasi Žlebič, je pa res, da je vrečka skozi vas ostala skoraj prazna. Sam imam hišo blizu glavne ceste
proti Ljubljani, tako da vsakodnevno pobiram razne papirčke,
plastenke, lončke od »coffee to go »in druge nesnage, ki jo, »ne
vem, kako bi jih imenoval«, mečejo iz avtomobilov. Ob zaključku akcije smo nabrali štirinajst vreč odpadkov. Največ je bilo
napolnjenih črnih vreč za mešane odpadke, nekaj tudi rumenih
za plastiko in ena zelena za steklo. Na srečo za okolje je modra
vrečka za nevarne odpadke ostala prazna. Bilo je tudi precej
kosovnih odpadkov (gum, železa, večjih kosov plastike itd.).
Za zaključek smo se posedli za gasilske mize pod mogočno
vrbo sredi vasi, se malo okrepčali, analizirali opravljeno delo in se
že dogovorili za akcijo v letu 2023.
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Mladi gasilci
preizkusili
svoje znanje
Andreja P. Primožič

Kaj je Spin in kaj je Vulkan? Kje
in kdaj je bilo ustanovljeno prvo
gasilsko društvo? Kaj sestavlja
trikotnik gorenja? Kakšen je
položaj za nezavestnega? Kako
se naredi tesarski vozel? Ta
in podobna vprašanja so mala
malica za skoraj 200 mladih
gasilcev, ki so se v soboto, 19.
marca, udeležili gasilskega kviza
v Dolenji vasi.
Tekmovanje se je začelo z dvigom tekmovalne zastave in nagovorom predsednika GZ Ribnica Jožeta Andolška, vodje
tekmovanja Petra Lovšina in predsednika
mladinske komisije GZ Ribnica Sebastijana Podobnika. Nagovori so bili kratki, saj
se je čutila nestrpnost tekmovalcev, ki so
se želeli čim prej lotiti nalog.
V grobem lahko tekmovanje razdelimo na dva dela: teoretičnega in praktičnega. V praktičnem delu se tekmovalci
spopadejo z vezanjem vozlov in navezavo
gasilskega orodja, sledi gasilska spretnost
z različnimi nalogami: od spajanja cevi na
trojak, prepoznavanja vrste požarov in gasilskega orodja do metanja vrvi ali cevi v
ustrezen prostor. Pri teoretičnem delu se
najprej spoprimejo z vprašanji iz gasilske
preventive, prve pomoči in zgodovine gasilstva, sledita križanka in osmerosmerka,
ki vsebujeta različne gasilske pojme.
Da se tekmovalci niso dolgočasili med
čakanjem na praktični del in pozneje na
rezultate, je poskrbel Sebastijan Podobnik
s priložnostnimi gasilskimi igrami. Otroci

Mladinci
1. Sveti Gregor (Lana, Jerca, Veronika)
2. Dolenji Lazi (Mija, Neža, Aljoša)
3. Sveti Gregor (Timotej, Tilen, Mark)

Pionirji
1. Dolenji Lazi (Lina, Žana, Ita Julija)
2. Sveti Gregor (Hana, Doroteja, Špela)
3. Sveti Gregor (Miha, Neža, Matej)
so se lahko pomerili v vlečenju cevi, hitrostnem zvijanju cevi in še v čem.
Tekmovanja se je udeležilo 59 ekip s
po 3 tekmovalci in mentorjem: 28 pionirskih (starost 6–11 let), 27 mladinskih (12–16
let) in 4 ekipe pripravnikov (16–18 let).
Zmagovalni društvi sta tokrat Sveti Gregor
in Dolenji Lazi, saj sta si razdelili čisto vsa
prva tri mesta v vseh kategorijah.
Razglasitev rezultatov je poleg mladih

gasilcev spremljala tudi vodja Podružnične šole Dolenja vas Špela Gornik Oražem,
ki je navzoče tudi nagovorila. Obiskal nas
je tudi regijski predsednik mladinske komisije Marko Katern, ki je nadzoroval potek kviza.
Letošnji kviz je bil nekaj posebnega
tudi zato, ker so se novopečeni sodniki
GZ Ribnica prvič preizkusili pri sojenju na
tekmovanju. Ker ni bilo pritožb, so svoje
delo odlično opravili.
Vse prvouvrščene ekipe nadaljujejo
svojo pot na regijskem tekmovanju, ki bo
23. aprila v GZ Ivančna Gorica. Želimo jim

Pripravniki
1. Sveti Gregor (Manca, Iza, Julija)
2. Dolenji Lazi (Lara, Maša, Sara)
3. Dolenji Lazi (Vita, Tomaž, Karla)
veliko uspeha. Glede na pokazano znanje
na tokratnem kvizu smo prepričani, da
bodo posegli po najvišjih mestih.
Zahvaljujemo se Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica, ki nam je omogočila uporabo šole v Dolenji vasi, vsem
mentorjem, ki ste ekipe odlično pripravili,
staršem, ki ste podpirali otroke pri pripravi
na tekmovanje, in ne nazadnje tudi tekmovalcem, ki so z žarom in energijo naredili tekmovanje nepozabno.
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Materinski dan v Dolenji
vasi: mame, hvala vam!
Petra Stopar

Gregor Ilc

Po dveh dolgih koronskih letih,
ko prireditev v živo ob množici
obiskovalcev ni bilo mogoče
izvajati, se je v Dolenjo vas
vrnila tradicionalna prireditev
ob materinskem dnevu v organizaciji Podružnične osnovne
šole (POŠ) Dolenja vas, Kulturno-umetniškega društva France
Zbašnik in Občine Ribnica.
Dokaz, kako smo ljudje po vsem tem
času omejitev željni dogodkov in druženja v živo, je bila polna dvorana staršev,
starih staršev in mnogih drugih obiskovalcev, seveda še vedno ob upoštevanju
vseh potrebnih zdravstvenih priporočil.
Lahko bi rekli, da je bilo celotno
dogajanje na odru šolske dvorane ena

sama velika zahvala staršem, še
posebej pa materam, za katere
se je v času karanten in šole na
daljavo po besedah predsednika KUD-a
Feliksa Podgorelca izkazalo, da so v hiši
poleg treh vogalov podpirale še četrtega,
saj so bile ob vseh materinskih zadolžitvah še učiteljice, vzgojiteljice ... Prav zato
se jim je v pozdravnem nagovoru še posebej zahvalil tudi ribniški župan Samo
Pogorelc. Nastope je odprla domača otroška folklorna skupina Lončki. Pod mentorstvom učiteljic se je z lastnimi točkami
predstavilo vseh pet razredov. Ob pogledu na oder, ki ga je s sceno okrasil Janez
Andoljšek, smo lahko prisluhnili mislim
učencev in učenk o mamah in očetih, recitalom, pesmim, pripovedim o zabavnih
družinskih prigodah med karanteno; otroci so večkrat zaplesali, tudi ob spremljavi

Praznično v Slemenih
Rudi Adamič, predsednik KUD Sv. Gregor

Po dvoletnem sušnem
kulturnem dogajanju smo bili
v petek, 25. marca 2022, pri
Sv. Gregorju deležni kar dveh
kulturnih dogodkov.
Najprej so nas učenci POŠ dr. Janeza Evangelista Kreka navdušili na
prireditvi Praznovanje pomladi ob materinskem dnevu. Premišljen izbor točk
nas je najprej v folklornem spletu vodil v
preteklost, ko so prebivalci slemenskih
vasi nosili mlet žito v Stari maln. Moka,
ki je prišla iz mlina, nas je spremljala
tudi v nadaljnjih točkah programa.

Tadeja Bambič, Marko Burger
Nadarjenost slemenskih učencev
smo lahko videli tudi v dramsko-literarnih prispevkih ter instrumentalnih
izvedbah glasbenih del. S prepletanjem
starega in sodobnega sveta so mentorice (učiteljice Zdenka, Mojca, Saša in
Nastja) ustvarile program, ki je, tako kot
tudi vsa pretekla leta, navduševal polno
dvorano ponosnih staršev, starih staršev in ostalih gostov.
MePZ KUD Sv. Gregor nas je s pesmijo Ljubezen do domovine popeljal v drugo prireditev. Verzi »Čvrst Slovencev rod
vam prebiva tod« prebujajo v nas zavest
in ponos do našega naroda in njegove

klavirja in harmonike,
za katero so poskrbeli
kar sami. Za dodaten »odmerek« smeha
in parodije je poskrbel skeč na temo družinskih peripetij, ki so iz časa karanten in
izolacij gotovo marsikomu znane. S petjem in glasbo je prireditev popestril tudi
cvet domačih zborov: Šolski pevski zbor,
Moški pevski zbor Lončar, Otroški in mladinski cerkveni pevski zbor ter Mešani
pevski zbor Sv. Rok.
Ob sklepu prireditve se je tudi vodja
POŠ Dolenja vas Špela Gornik Oražem
zahvalila vsem, ki so na različne načine
pripomogli k uspešni izvedbi prireditve v
razmeroma kratkem času.

bogate zgodovine. Delček te zgodovine so nam prikazali naši gosti: urednik
monografije Sodraških 800 mag. Ludvik
Mihelič ter posamezni avtorji in avtorice
prispevkov v njej. G. Primož Tanko je orisal razvoj občine Sodražica med letoma
1872 in 1947, s poudarkom na obdobju
pred drugo svetovno vojno. G. Andrej Pogorelc se je dotaknil obeh referendumov
o odločitvi za ali proti ustanovitvi lastne
občine ter njenih samostojnih začetkov.
Etnološke značilnosti Sodražice in njenega zaledja nam je predstavila domačinka
Polona Rigler Grm.
Eden izmed pomembnih mož, opisanih v monografiji, je tudi naš rojak dr.
Janez Evangelist Krek, na katerega smo
Slemenci zelo ponosni. Od novembra
2018 še toliko bolj, saj naša podružnična

Sašo Hočevar

Matevž Petrovič

Člani Društva ljubiteljev kmečkih salam so pri planinski
koči na Sveti Ani po dveh letih ponovno pripravili
ocenjevanje salam. Poleg tekmovalcev dogodek privabi
tudi precej obiskovalcev.
Med seboj se je pomerilo osemnajst salam. Komisija, ki jo je vodil
Alojz Lovšin Špiček, v njej pa so
bili še Nik Starc, Gregor Mihelič
in Janez Belaj, je ocenjevala videz,
prerez, strukturo, okus, sestavo in
aromo. »Res je, da nobena salama
ni prejela zlatega odličja, za kar je
bilo treba zbrati 20 točk, a je kakovost izdelkov vsako leto boljša,«
je povzel Špičkov Lojz. Podelili so
štiri srebrne in osem bronastih medalj. Zmagovalec Toni Zupanc, ki je
zmago odnesel že prejšnjič, je povedal, da se rad vrača sem zaradi
prijaznih ljudi in lepih krajev.

šola nosi njegovo ime. Ker smo ravno ta
dan praznovali materinski dan, nam je
Ludvik Mihelič predstavil Krekovo mater.
Večer so obogatili tudi recitator Krekove
pesmi Bršljana ni Mark Modic, kitarist
Vid Adamič ter govorniki Peter Adamič,
predsednik KS Sv. Gregor, g. Jože Tanko,
poslanec v državnem zboru, in g. Andrej
Pogorelc, podžupan Občine Sodražica.
Zanimiv in razgiban program je spretno
vodila Lucija Adamič.
Ob poslušanju predstavitve in prebiranju obsežne knjige smo spoznali, da so
krajevne zgodbe neusahljiv vir modrosti
prihodnjim rodovom. Kulturno bogat večer smo sklenili z mislijo prekmurskega
poslanca Jožefa Horvata, ki je dejal: »Narod, ki se ne zaveda svoje zgodovine, ni
vreden prihodnosti.«

Društvo ljubiteljev kmečkih
salam se za pomoč pri
dogodku zahvaljuje:
Turizmu Ribnica (generalnemu
sponzorju), Planinskemu društvu
Ribnica za kočo in strežbo,
Gregorju Klunu za nagrade,
Medardu Puclju za kulturni
program, Pekarni Žulj za kruh,
podjetju Klementina – sadje in
zelenjava, Milici Ponikvar za joto in
Janezu Dejaku, šerifu za dostavo.
Drugo mesto Janez Žužek iz Velikih
Poljan, zmagovalec Toni Zupanc iz
Izlak in tretji Tadej Osvald
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Druženje
članov
izjemoma po
spolu
Mednarodni dan žena, 8. marec,
praznujemo nekoliko drugače,
tudi po svoje, bi lahko rekli za
današnji čas. Nekateri možje
se še spomnijo na darilo ali
cvetje za svojo najdražjo, tudi
otroci; drugi so to premaknili na
materinski dan v istem mesecu,
40 mučenikov pa je bilo običajno
bolj za šalo kot zares.

Plakat ob dnevu žena v Nemčiji iz leta 1914

V Društvu upokojencev Ribnica pa se
je zgodilo oboje, to je praznovanje članov
na oba dneva. Kar 63 žensk se je odločilo
za druženje v kavarni Štacion. Ljudje v teh
časih res potrebujemo druženje; povabilo
na kavo ali čaj pa je izziv za odziv. Upokojenci imamo svoje mesto zdaj doma,
od vsakega posebej pa je odvisno, kako
si organizira življenje. Ribniško društvo
upokojencev je bilo vseskozi aktivno, pod
vodstvom Jožefa Debelaka, ki je pozdravil
vse prisotne, je tega še malo več. Kar je
novo, nas pritegne, ker potrebujemo spremembe, še posebej pa to velja za druženje v bližini doma, saj je bolj dosegljivo.
Družba žensk je presegla pričakovano
število, tako da je bilo kramljanja dovolj,

prostora pa je skoraj zmanjkalo, a se je
izšlo. Rdeč cvet vrtnice v vazi me je še
nekaj dni spominjal na spoznavanje novih
ljudi, klepet, veselo družbo brez nerganja,
saj se upokojenci glede na vse življenjske
izkušnje ne damo kar tako.
10. marca pa so se sestali še moški
člani, bilo jih je ravno za polovico manj
kot nas članic, vendar to ne pomeni, da
jih je bilo malo. Vsi so vredni spoštovanja
in so prav tako prejeli darilo, primerno za
ta dan, sicer malo posodobljeno – majhen zavitek s čokoladico in suhimi slivami, po starem pa bi poleg suhih sliv dobili še trnje in klobaso.
V zgodovini znana osebnost, nemška
feministka, socialistka in borka za ena-

kopravnost žensk Clara Zetkin, je s svojimi
dejavnostmi začela konec 19. stoletja. Prvo
praznovanje je bilo 19. marca 1911 v Avstriji,
Nemčiji, Švici in na Danskem, v Sloveniji
pa v Trbovljah. Že leta 1897 je začel izhajati
ženski časnik Slovenka. V državah sovjetskega bloka se je dan delovnih žena praznoval 8. marca od leta 1907 dalje, ker so
se na ta dan začeli protesti v nekdanjem
Petrogradu, iz katerih se je rodila oktobrska revolucija. Danes mednarodni dan
žena praznuje vsako leto okrog sto držav.
Zgodba o zgodovini moškega praznika sega daleč nazaj, v leto 320. Krščanska vera je bila priznana leta 313
pod cesarjem Konstantinom, a ko se s
sovladarjem Licinijem nista ujela, je ta
videl v kristjanih nasprotnike in jih dal
kruto pokončati. Bilo jih je štirideset, ki
so bili najbolj junaški in so se raje odrekli odlikovanju in denarni nagradi kot
krščanstvu. Brez oblačil so umirali na
zamrznjenem ribniku v Armeniji. Tisti,
ki so se spreobrnili, so imeli pripravljeno kopališče s toplo vodo, kar je enega
prepričalo, pa ga je zadela kap, preden je
prišel na toplo. Njegovo mesto je zasedel
vojak, ki je stražil kopališče, in junaških
pričevalcev je bilo spet štirideset. Zjutraj
so še živim polomili roke in noge, jih sežgali na grmadi, pepel pa stresli v reko. Na
Vzhodu so bili ti neustrašeni vojaki čaščeni, medtem ko se na Zahodu praznik
ni povsem prijel.
Prazniki se spreminjajo, tudi izginjajo,
gredo v pozabo, menjajo poimenovanja,
vsebino, človeške vrline pa so konstantne; zanje naj se potrudi vsak sam, skupek vsega pa je družba, v kateri živimo.

Te brigade so v neposrednem boju,
v boju na srečanje, premagale do zob in
čez oborožene Italijane. Zmagale so taktika, odločnost in hitrost.
Po dveh letih, ko nam je spominjanje
na te dogodke preprečilo zdravstveno
stanje v državi zaradi koronavirusa, nam
je letos le uspelo organizirati spominsko
slovesnost tako na samem prizorišču in
tudi v Ribnici.
Tradicionalno so na pohod odšli pohodniki iz smeri Rakitnica, Sodražica in
Loški Potok. Ob 11. uri je na prizorišču
bitke potekala manjša slovesnost s polaganjem vencev in učno uro. Delegaciji
GO ZZB NOB Slovenije in ZB za vrednote NOB Ribnica sta položili venca pri

osrednjem spomeniku in pri spominskih
ploščah ob spremljavi častne straže Slovenske vojske. Daniel Divjak, predsednik
ZB za vrednote NOB Ribnica, je imel krajšo zgodovinsko učno uro za vse prisotne.
Ob 13. uri je bila osrednja spominska
svečanost, ki je potekala v TVD Partizan v
Ribnici. Pozdravni nagovor je imel župan
Občine Ribnica Samo Pogorelc, ki je vsem
prisotnim izrekel dobrodošlico v Ribnici in
se zahvalil, da se spomin na te dogodke
ni pozabil. Osrednji govorec je bil poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Predrag Baković. Spomnil se je bitke
in njenega pomena za vse nadaljnje delovanje partizanskih enot na slovenskem
ozemlju. Potegnil pa je tudi vzporednico

Darinka Suljević

Boj v
Jelenovem
Žlebu
Irma Grbec

Alenka Bajrami

Od tega dogodka je minilo 79
let. Zgodil se je v jutranjih urah,
26. marca 1943. V neposrednem
boju z bataljonom divizije
Macerata sta se bojevali dve
partizanski brigadi, in sicer
Cankarjeva in Gubčeva, na
pomoč pa sta jima prihiteli tudi
Šercerjeva in Tomšičeva.
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oviro na poti strahovlade, žalitev in posmehovanja. Tudi na račun ustave, pravne
države in naše veličastne zgodovine narodnoosvobodilnega boja.« V kulturnem
delu so zaigrali himno in domoljubne
pesmi člani Pihalnega orkestra Ribnica,
zelo lepo so zapeli pevci kvarteta Gallus,
nastopali sta osnovnošolki Brina in Špela
Ažman, ki sta recitirali in zaigrali na violončelo in citre, nazadnje pa moram omeniti
tudi naše nepogrešljive recitatorke: Majdo
Rački, Jano Šega in Jelko Domevšček. Za
ozvočenje in dobro kuliso je poskrbel Aleš
Škaper. Vsem, ki so pomagali udejanjiti
spomin, se tudi na tem mestu zahvaljujemo. Dekoracijo pa je prispevala kandidatka na državnozborskih volitvah iz vrst
Socialnih demokratov, Alvina Bajrami, ki
je bila prav tako prisotna na slovesnosti.
Tudi njej hvala. Prireditev pa sem vodila
Irma Grbec. Na koncu se je vsem zahvalil
še predsednik ZB NOB Ribnica in vse tudi
povabil na tovariško druženje, ki je bilo
zelo prisrčno, saj se znanci in prijatelji že
dolgo niso videli.
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s sedanjo geopolitično situacijo v Evropi,
po svetu in pri nas. Med drugim je dejal:
»Prepoznati oblastnost, škodoželjnost in
popolno razvrednotenje najbolj svetega –
človekovega življenja, je učna ura, ki terja
izkušnje, še bolj kot to pa srce in razum.
Srce in razum namreč zmoreta prepoznati
še tiste najbolj subtilne trenutke škodoželjne oblastnosti, ki so se morda sprva
zdeli nepomembni, a ob nepravočasni
reakciji lahko vodijo naprej in naprej. Do
dejanj, ki so se še pred dobrim mesecem,
če pogledamo dogajanje v Ukrajini, zdela
nepredstavljiva. Da pa lahko pravilno in
smiselno umestimo sporočilo današnjega
dogodka v aktualni čas, moramo najprej
začeti pri sebi. Ni nam treba gledati okoli v
več sto ali tisoč kilometrov oddaljene kraje. Tudi pri nas vse očitnejša sla po oblasti
skuša prezreti in prezirati demokratične
vrednote ter iz nje izhajajoče nenapisane
in napisane zapovedi družbe in države.
Vrednote solidarnosti, svobode, demokracije in ne nazadnje spoštovanja želijo
nekateri prikazati kot nebodigatreba, kot

Ribniški sklad objavil tri nove razpise
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ribniški sklad objavil tri nove
razpise, 8 milijonov posojil za
gospodarstvo, kmetijstvo in
neprofitne zasebne organizacije
ter javne organizacije.
Slovenski regionalno razvojni
sklad iz Ribnice je v Uradnem
listu št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
objavil tri nove javne razpise za
dodeljevanje premostitvenih
posojil:
• Javni razpis za predfinanciranje
projektov v kmetijstvu in
gozdarstvu – A – PF (2.000.000
EUR);
• Javni razpis za predfinanciranje
projektov gospodarskih subjektov
– B – PF (2.000.000 EUR);
• Javni razpis za predfinanciranje
projektov javnih organizacij in
neprofitnih zasebnih organizacij
– C/D – PF (4.000.000 EUR).
Namen in cilj razpisov je
premoščanje nepovratnih sredstev
za izvedbo projektov z odobrenimi
evropskimi in/ali nacionalnimi

sredstvi. Vlagatelji morajo imeti
podpisano pogodbo ali odločbo o
sofinanciranju projekta z nepovratnimi
sredstvi, ki jih bodo premoščali po
teh razpisih. V sodni register oziroma
register kmetijskih gospodarstev morajo
vlagatelji biti vpisani pred 1. 1. 2020.
Posojilo vlagatelj vrača sproti, ob
prejemu nepovratnih sredstev,
vendar najkasneje v roku 3 let.
Višina zaprošenih sredstev:
• A – PF: od 5.000 EUR do 250.000
EUR oziroma do 450.000 EUR (v
primeru, da vlagatelji pri Skladu hkrati
zaprošajo oziroma imajo odobreno
dolgoročno investicijsko posojilo
za izvedbo vsaj 30 % upravičenega
istega projekta);
• B – PF: od 5.000 EUR do 150.000 EUR
oziroma do 300.000 EUR (za vlagatelje
z bonitetno oceno enako ali višjo od
8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja
neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00);
• C/D – PF: od 5.000 EUR do 100.000
EUR (za neprofitne zasebne
organizacije) oziroma do 150.000 EUR
(za javne organizacije).

Prednosti Skladovega
»predfinanciranja«:
• odprt rok do 31. 12. 2022;
• elektronska oddaja vloge;
• elektronsko dopolnjevanje vloge;
• hitra obdelava vlog;
• ugodni pogoji zavarovanja
posojila;
• svetovanje.
Še vedno je možno do 30. 5.
2022 oddati vloge za Javni razpis
za obratna sredstva – odprava
posledic pozebe v sadjarstvu
in vinogradništvu v 2021 – A1.
Za upravičence je posojilo
BREZOBRESTNO.
Vabimo vas k ogledu Skladovih
razpisov in oddaji vlog v aplikaciji
eRsklad www.r-sklad.si.
Z veseljem vam bomo tudi svetovali
– vaša vprašanja lahko pošljete na
info@srrs.si. Informacije o
Skladovih razpisih in napovedi
objav novih razpisov lahko najdete
tudi na naši spletni strani
www.srrs.si.
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Korakamo k sončku
Katja Rus
Drugačnost je biser narave,
ki bogati prav vsakega izmed
nas. Lepo je biti edinstven,
poseben, drugačen, ni pa vedno
lahko sprejemati nekoga, ki se
razlikuje od tebe. In še težje je
takrat, ko drugi ne sprejmejo
tebe, ker si ti drugačen.
V projektu »Korak k sončku« želimo
k sprejemanju drugačnosti popeljati tudi
naše učence, zato se veliko pogovarjamo
o tem, da se prav vsi med seboj razlikujemo. Tako ugotavljamo, da nekdo, ki je drugačen od mene, drugačen od večine, zato
še nikakor ni slab.
Pri spoznavanju in učenju vrline, ki ji
rečemo strpnost do drugih, pa so seveda
najpomembnejše izkušnje. Prav zato smo
se z učenci 4. a in 4. b Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna Ribnica na začetku
marca podali na drugo stran mesta in obiskali uporabnike VDC-ja v Ribnici. Ti so
se res lepo pripravili na naš obisk. Po lepi

Akcija zbiranja
zamaškov!
Katja Rus z učenkami in učenci Šolske
skupnosti razredne stopnje
Zdrava šola, pa tudi naravi
prijazna šola! Nabiramo,
ločujemo, zbiramo …
Pa ne samo papir, zbiramo tudi zamaške! Tiste plastične zamaške, ki brez predelave delajo res veliko škodo okolju. Na
Osnovi šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica
je Šolska skupnost razredne stopnje rav-

predstavitvi svojega življenja v VDC-ju so
nas prijazni gostitelji presenetili še z ljudskimi pesmimi, ki smo jih ob spremljavi
kitare vsi skupaj zapeli.
Ker je melodija tista, ki podira ovire
med ljudi, pa smo si tokrat tudi šolarji za
pozdrav izbrali glasbo in zaplesali na pesem Jeruzalem. Ta skladba namreč svetu sporoča, da glasba tudi v težkih časih
povezuje ljudi ter jim daje novo upanje in
veselje. Ker se zaradi vojne v bližini veliko
pogovarjamo o miru, pa so imela tudi darila, ki so jih četrtošolci izdelali za svoje gostitelje, mirovno sporočilo. Poleg tablic, na
katere so zapisali prijetne misli, so podarili
še iz volne izdelane »Mirkote« – kepice, ki
svojemu novemu lastniku prinesejo mir.
Čeprav ob sebi niso več imeli »Mirkotov«, pa so se umirjeni v šolo vrnili tudi
četrtošolci, z zavestjo, da so naredili nekaj dobrega in se naučili veliko novega.
In tokrat je bilo to spoznanje vse, kar smo
potrebovali za svoj notranji mir.

no v marcu oddala kar 280 kg plastičnih
zamaškov, namenjenih recikliranju.
Pa tudi s prisluženim denarjem ravnamo okolju in učencem prijazno! Z zbiranjem zamaškov namreč pripomoremo
k temu, da izbrane učence naše šole že
vrsto let občasno obiskujejo terapevtski
psi društva Tačke Pomagačke, kar je res
odličen projekt.
tudi
nadaljevali
Zato bomo
aškov!
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Vojna v
Ukrajini z
vidika ribniških
učencev
za šolski parlament
Rebeka Duščak, 9. d

Študentski klub tudi
uradno odpira vrata
svojih novih prostorov!
Jure Ilc, predsednik Ribniškega študentskega kluba

V petek, 11. 3. 2022, smo se zbrali
učenci šolskega parlamenta. Tako kot je
za zdajšnje čase značilno, je bila tudi pri
nas prva tema vojna, ki divja le slabih tisoč kilometrov in pol od nas, kolikor znaša
približna zračna razdalja med Ribnico in
Kijevom. To znese slabih 19 ur z avtomobilom, kar pa se ne sliši več tako daleč.
Tega se zavedamo tudi mi, otroci.
Čeprav nenatančnih, neresničnih, je internet poln grozljivih novic, vidimo že
prve begunce in tudi zbiramo hrano, denar in vse druge, za nas nepotrebne, za
nekoga pa nepogrešljive stvari. Čeprav
še vedno upamo, da se bodo stvari izboljšale, se nas veliko zaveda, da je stanje resno. Tako resno, da lahko privede
tudi do tretje svetovne vojne.
Mislim, da smo v takih težkih časih
vsi spoznali, kako smo nekatere stvari
vzeli kar same po sebi umevne. Na primer mir ali pa dvig cen goriva, podražitev
hrane in druge. Vse to smo imeli prej na
dosegu roke in nismo znali spoštovati,
biti hvaležni.
Na sestanku smo izdelali tudi
majhne transparente in nanje na različne načine napisali, kaj bi mi sporočili
svetu oziroma Ukrajini.
Mislim, da je pomembno, da se otroci zavedamo, kaj se dogaja po svetu, saj
bomo ne nazadnje mi nekoč tisti, ki bomo
vodili svet. In na to moramo biti pripravljeni, da bomo znali vse to ceniti in obdržati.

Po večletnih prizadevanjih
je Ribniški študentski
klub končno tudi uradno
javnosti predstavil svoje
nove prostore.
V sklopu uradne slavnostne
otvoritve, ki je potekala v petek,
25. 3. 2022, je društvo tudi uradno vstopilo v novo obdobje svojega sicer večletnega delovanja
na ribniškem območju. Zbrane
je prvi nagovoril župan Občine
Ribnica Samo Pogorelc, ki je v
svojem govoru poudaril pomen
in potencial, ki ga Občina Ribnica prepoznava v mladih. Poudaril
je, da je Občina Ribnica v zadnjih
letih izkazala izreden posluh za
mlade, kar se kaže tudi v številnih ukrepih in razpisih, ki ciljno
prispevajo k izboljšanju razmer
tako za življenje mladih kot za
delovanje mladinskih organizacij
v občini Ribnica. Za županom je
na oder stopila nekdanja predsednica kluba Lučka Ilc, ki je
skupaj s tedanjim kolektivom
tudi zaslužna, da sta bili selitev
in obnova prostorov Ribniškega
študentskega kluba sploh mogoči. V svojem govoru je izpostavila
lastno veselje in ponos, pa tudi
hvaležnost, ki jo čuti ob pogledu
na prostore novega študentskega
kluba. Ob tem je nagovorila obstoječe vodstvo kluba k sprejemanju pogumnih in odgovornih
odločitev. Kot zadnji je zbrane na-

Boštjan Podlogar

govoril aktualni predsednik Jure
Ilc, ki se je zahvalil vsem, ki so
na kakršenkoli način pripomogli
k otvoritvi prostorov, in izpostavil
pomen skupinskega dela in sodelovanja v delovanju mladinskih
organizacij.
Po končanih govorih je sledil
čas za pogostitev. Po druženju
je sledil zabavni program večera. Oder so zasedli fantje iz indie
skupine Kokosy, ki so s svojo mladostno energijo ustvarili nepozaben študentski večer.
Ribniški študentski klub je
tako po več kot petindvajsetih
letih delovanja končno pridobil
prostore, kjer lahko samostojno
udejanja svoje poslanstvo. Program dogajanja v Ribniškem študentskem klubu za prihodnje mesece je že pripravljen. Spremljajte
nas na družabnih omrežjih, kjer
boste kmalu lahko izvedeli več.
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Prvi odmevnejši rezultati
Komisije za mladinska vprašanja
Klemen Gorše (član)

Komisija za mladinska vprašanja deluje kot posvetovalno telo župana z namenom zagotavljanja boljšega celostnega položaja mladih v Ribnici. Z mlado
ekipo iz različnih okolij tvori še kako potrebno vez med mladimi in Občino Ribnica, da so tudi mladi lažje slišani in da
aktivno soustvarjajo svoje okolje.
Komisija je aktivno pomagala pri pripravi Strategije za mlade v občini Ribnica
za obdobje 2022–2026, ki je bila sprejeta
na občinski seji konec leta 2021. V njej so
po področjih razdelani strateški cilji, kako
konkretno mladim izboljšati razmere na
področju izobraževanja, zaposlovanja,
društvenega udejstvovanja in prostega
časa, bivanjske problematike, aktivne
participacije mladih in informiranja.
Čeprav je bila štiriletna strategija sprejeta pred kratkim, so že sedaj vidni pozitivni vplivi na več področjih – med drugim

so mladim omogočeni kritje stroškov tiska
in vezave diplomskih, magistrskih in doktorskih del, opravljanje obvezne in poletne
prakse v občinski upravi in javnih ustanovah, dodelitev enkratne denarne pomoči
mladim in mladim družinam za reševanje
stanovanjskega problema na območju
občine Ribnica, več javnih razpisov, namenjenih mladim, mreženje mladih s prihodnjimi delodajalci itd.
Pomembno področje Komisije za mladinska vprašanja pa je tudi informiranje
mladih. S tem vse pomembne informacije
formalne ali družabne narave prispejo do
mladih, da so obveščeni o vseh novostih, ki jih zadevajo. S tem namenom smo
ustvarili več kanalov, na katerih najdete
vse informacije »od mladih za mlade«.
Če veš, kako ta koda deluje, nam
sledi tudi ti!

Iz ŠD Extremove šole kar štirje
mladinski reprezentanti
Frenk Ambrožič

V septembru 2022 bo osrednji
dogodek futsala, Evropsko
prvenstvo v starostni kategoriji
U-19. Gostiteljica prvenstva bo
Španija. Triintrideset držav je
bilo razvrščenih v sedem skupin.
Slovenska futsal reprezentanca do 19
let je bila z žrebom uvrščena v tretjo skupino, v kateri so bile tudi Madžarska, Srbija in glavna favoritka skupine, Francija.
Na prvenstvo je vodilo samo prvo mesto.
Boj za mesto na evropskem prvenstvu v
tej skupini je potekal od 16. do 20. marca
2022 v Srbiji. Tekme so se odvijale v kraju
Vrnjačka Banja.
Barve Slovenije sta v mladinski reprezentanci Slovenije po izboru selektorja Andreja Dobovičnika iz ŠD Extrem zastopala Andraž Žlindra in Nik Ambrožič.
Barve Slovenije je zastopal tudi Žan Janež (FK Siliko), ki je prve korake in osno-

ŠD Extrem, David Janež, Saša Đorđević
ve futsala naredil v ŠD Extrem in v njem
igral vse do konca kadetov U-17. Za srbsko reprezentanco pa je branil še en nekdanji igralec ŠD Extrema, Luka Đorđevič.
Tudi on je bil vso svojo mladost (do 17.
leta) član ŠD Extrem. Pomočnik selektorja Dobovičnika je bil tudi nekdaj trener
in član kluba Tadej Levstik iz Sodražice.
Fizioterapevt reprezentance je bil še en
naš znanec, Klemen Nose iz ZD Ribnica.
V ŠD Extrem smo ponosni na naše igralce, vsakokratni vpoklici in izbira igralcev
v reprezentance so pohvala in spodbuda
za nadaljevanje našega dvajsetletnega
dela, ki ga nameravamo obeležiti letos
ob zaključku poletja.
Člani končali sezono, mladinci
polovično uspešni
Člansko moštvo ŠD Extrem je s tremi
zaporednimi zmagami v 2. futsal ligi kon-

Člana ŠD Extrem v reprezentanci
U-19 Nik Ambrožič in Andraž Žlindra

Nace Majcen

Ribniški plavalci in plavalke
so bili v mesecu marcu precej
aktivni. Poleg vsakodnevnih
voženj na vodne treninge v
Ljubljano so prav vsak vikend
nastopili tudi na tekmovanjih
doma ali v tujini.
Najmlajši so tekmovali na tradicionalnih plavalnih tekmovanjih Dr. Fig v
Kranju in Pokal Ježek v Ljubljani, starejši
pa na mednarodnih mitingih v Zagrebu
in na Reki. Vrhunec marčevskega dela
je bila udeležba štirih naših plavalcev na
mladinskem in kadetskem četveroboju
BiH, Hrvaške, Srbije in Slovenije zadnji
marčevski vikend v Mariboru. Slovenijo
so uspešno zastopali Marta Arko in Neli
Škaper v kadetski ter Filip Ćirović in Klemen Topolnik v mladinski konkurenci.
Prvi vikend v aprilu pa se je odvijalo
prestavljeno zimsko državno prvenstvo

čalo sezono na petem mestu s 24 točkami. Premagali so KMN Benedikt z rezultatom 9 : 2, MNK Proteus v Postojni s 5 :
1 in v zadnjem kolu še v domači dvorani
v Sodražici KIX Ajdovščino s 4 : 0. Prvak
2. futsal lige je prepričljivo postala ekipa
KMN Sevnica z 42 točkami. Za člansko
ekipo lahko povemo, da smo od nje pričakovali več in tudi boj za višja mesta. V
prihodnji sezoni je cilj vsaj tretje mesto.
Treba bo okrepiti tako igralsko zasedbo
(tukaj računamo predvsem na igralce
mladinske ekipe) kot tudi stroko in upravo. Seveda je veliko odvisno tudi od pokroviteljev – sponzorjev. Smo sposobni
in imamo kakovosten trenerski kader, da
natreniramo veliko kakovostnih igralcev,
ki pa jih žal z obstoječim proračunom
ne moremo zadržati. Ne nazadnje so na
zbor članske reprezentance povabljeni
kar trije v ŠD Extrem vzgojeni reprezentanti (Teo Turk, Max Vesel, Žan Janež).
Mladinci so bili na treh tekmah polovično uspešni. Najprej so v 18. krogu
v Zagorju z 2 : 2 remizirali s ŠD Mlinše.
Na zaostali tekmi so nesrečno in nepričakovano izgubili v Kobaridu s KMN
Oplast z rezultatom 4 : 3. V 19. krogu pa

za mlajše kategorije, na katerem je blestel Lovro Ćirović, ki si je v šestih nastopih
priplaval štiri naslove državnega prvaka
ter še po eno srebrno in bronasto medaljo. Pri deklicah v mlajšem letniku je
blestela Polona Tanko, ki si je priplavala
en naslov državne prvakinje, še štirikrat
je bila druga in enkrat tretja. V isti konku-

renci je bila Ajda Škaper enkrat srebrna
in bronasta.
Državnega prvenstva se je skupno
udeležilo triindvajset naših plavalcev, sedem je bilo takih, ki so se v tako veliki
tekmi preizkusili prvič. Prav vsi pa so podirali svoje osebne rekorde, za kar jim pri
PK Ribnica iskreno čestitamo.

Kapetan reprezentance Slovenije Žan Janež in kapetan
reprezentance Srbije Luka Đorđević
so doma visoko premagali FC Trzin z
10 : 1. ŠD Extrem je prvi na lestvici s 47
točkami, najbližji zasledovalec je KMN
Meteorplast s 43 točkami. Napeto in zelo
izenačeno bo vse do konca. Čaka jih še
nekaj težkih tekem. Najprej 10. aprila v
Sodražico prihaja FC Litija, 18. aprila odhaja ekipa v goste k tretjeuvrščenemu
KMN Bronx Škofije. 24. aprila sledi domača tekma s Futsal klubom Dobovec

in nato 2. maja še najtežji nasprotniki,
drugouvrščeni KMN Meteorplast Šic bar.
To bo po vsej verjetnosti tudi odločilna
tekma za naslov prvaka. Zadnja tekma
bo 8. maja v Sodražici proti KMN Oplast
Kobarid. Vse domače tekme v sodraški
dvorani se igrajo ob 17. uri. Vljudno vabljeni na tekme, da skupaj ustvarimo
dobro vzdušje in z navijanjem pomagamo ekipi do zmag.
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Zakaj so spomladanske
pozebe v zadnjih letih
tako pogoste?
Rok Nosan

April že od nekdaj drži sloves
meseca z najbolj muhastim
vremenom. V tem mesecu
lahko namreč ob sončnem
vremenu beležimo že skoraj
povsem poletne temperature,
le nekaj dni kasneje pa nas
presenetita sneg in mraz.

Tudi letošnji april se ni izneveril tradiciji. Ponovil se je scenarij iz preteklih let,
ko se je po dolgem obdobju sončnega in
nadpovprečno toplega vremena, ki smo
ga bili deležni marca, na začetku aprila v
naše kraje vrnila zima. V soboto, drugega aprila, je pomladne cvetlice v večjem
delu Slovenije prekril sneg. Sledila so tri
hladna jutra z negativnimi temperaturami. V zatišnih legah je že četrto leto
zapored udarila pozeba, ki pa na srečo

ni bila tako izrazita kot pretekla leta. Občutljivost na pozebo je namreč odvisna
od vrste in razvojne faze rastline – te zaradi zelo suhega vremena, ki smo ga bili
deležni v marcu, še niso bile tako razvite
kot lani in predlani. V času nabrekanja
brstov se kritična temperatura za pozebo pri večini sadnega drevja giblje med
–8 in –5 stopinj Celzija, v času cvetenja
oziroma po cvetenju pa je ta temperatura precej višja, le okoli –1 stopinje Celzija.
Na tem mestu se postavljata vprašanji,
zakaj so izrazite spomladanske ohladitve
v zadnjih letih tako pogoste in kaj nas
čaka v prihodnosti.
Glavni vzrok za vse pogostejše pozebe so spremenjeni vremenski vzorci, ki
jih povzroči temperaturna razlika med
ekvatorjem in polom. Zaradi podnebnih
sprememb so v zadnjih letih vse pogostejša daljša obdobja nadpovprečno toplega vremena, ki jih prekinjajo kratke,
a izrazite ohladitve. Ob visokih temperaturah v februarju in marcu se narava
začne prebujati tudi mesec prej, kot se je
včasih, zato so poznejše ohladitve toliko
usodnejše.
Najmočnejše spomladanske ohladitve so v preteklosti sledile zelo toplim
zimam in začetkom pomladi. To je posledica dogajanja visoko na severu poloble,
kjer se pozimi izoblikuje polarni vrtinec.
Če je polarni vrtinec močan, se mrzel
zrak pozimi le redko spušča proti jugu,
kar je tudi vzrok za nadpovprečno toplo
zimo pri nas. Vsako leto pa se v drugi
polovici zime ali šele spomladi zgodi, da

Prigorica

Gašpinovo

Sveta Ana

Najnižja temperatura

–10,6 °C (13. 3.)

–7,5 °C (12. 3.)

–7,4 °C (12. 3.)

Najvišja temperatura

22,9 °C (24. 3.)

20,5 °C (24. 3.)

21,0 °C (24. 3.)

Povprečna temperatura

3,4 °C

4,3 °C

2,9 °C

Povprečna vlaga

64 %

60 %

53 %

Najnižja vlaga

11 % (24. 3.)

12 % (24. 3.)

9 % (24. 3.)

Višina padavin

60 mm

57 mm

-

polarni vrtinec razpade, in takrat se začne mrzel polarni zrak v valovih spuščati
proti našim krajem. Močnejši kot je polarni vrtinec v zimskih mesecih, kasneje
pride do njegovega razpada in hujše so
lahko spomladanske pozebe.
Zelo hladno se je april začel predlani,
ko se je na Ribniškem živo srebro spustilo do –8 stopinj Celzija. Še veliko bolj
mrzlo pa je bilo lani, ko nas je šestega
aprila najprej obilno zasnežilo (zapadlo
je dobrih 20 centimetrov snega), naslednje jutro pa smo marsikje izmerili za ta
mesec rekordno nizke temperature. Na
Ribniškem se je ohladilo do –15, v sosednjih Retjah v Loškem Potoku pa celo do
–26 stopinj Celzija.
Po zelo hladnem začetku aprila so se
temperature vrnile v okvire pričakovanih
vrednosti za ta čas, a to žal še ne pomeni, da ne bomo v drugi polovici aprila ali
celo maja deležni še kakšnega zimskega
prebliska. Pred pozebo bomo varni šele,
ko se bo zračna masa tudi visoko na severu toliko ogrela, da njen morebitni spust
proti jugu ne bo več predstavljal nevarnosti za negativne temperature, kar se
običajno zgodi šele v drugi polovici maja.
Na koncu se ustavimo še pri marcu,
ki se je uvrstil med najbolj sončne in
suhe v zgodovini meritev. Zaradi velikega padavinskega primanjkljaja, obilnejše
padavine nam je namreč prinesel šele
zadnji marčevski dan, se ni izsušila le
vrhnja plast tal, ampak so bile zelo nizke
tudi podzemne vode. In takšne razmere
so bile kot nalašč za nastanek in širjenje
požarov v naravnem okolju, ki jih tudi na
Ribniškem v preteklem mesecu ni bilo
malo. Požarna ogroženost je običajno
največja ravno v času zgodnje pomladi,
ko narava še ni zelena. Ob tako izraziti
suši so bila temperaturna nihanja med
nočjo in dnevom izjemno velika, relativna vlaga pa zelo nizka, saj se je spustila
celo pod 15 odstotkov.

Planincem
na pot
Zdenka Mihelič

V kočah višje cene nočitev
in hrane
V Sloveniji imamo 179 planinskih koč,
zavetišč in bivakov, med njimi je 161 takih,
ki nudijo prenočišče in hrano. Na letošnjem zboru gospodarjev so glede na
splošen dvig cen surovin, materialov in
storitev sprejeli višje priporočene cene
nočitev in osnovne oskrbe. To pomeni, da
so to najvišje cene, ki jih lahko zaračunajo
v planinskih kočah. Lahko so nižje, a višje
ne smejo biti.
Pri nočitvah v kočah I. kategorije znaša popust 30–50 odstotkov, v kočah II. in
III. kategorije pa 50 odstotkov. V kočah
III. kategorije, to so predvsem nižjeležeče
koče, cene prenočevanja upravljavci oblikujejo samostojno, obvezno pa morajo
upoštevati 50-odstotni članski popust.
V ceno nočitve ni zajeta uporaba posteljnine, ki je pri prenočevanju obvezna.
Najem posteljnine določi upravljavec koče,
ceno pa objavi v ceniku. PZS sicer priporoča uporabo lastne posteljnine. Za prenočevanje z lastno posteljnino v kočah III. kategorije morajo upravljavci koč obračunati
popust v minimalnem znesku en evro.
Turistična in promocijska taksa sta
definirani z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Turistična taksa je, pravi
zakon, pristojbina za prenočevanje, ki jo
zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na
voljo na turističnem območju; promocijska taksa (25 odstotkov zneska obračunane turistične takse) pa je pristojbina, ki
je namenjena za načrtovanje in izvajanje
trženja ter promocijo celovite turistične
ponudbe Slovenije. Posamezna občina, v
kateri stoji planinska koča, določi turistično takso v znesku do 2,5 evra.

Najvišje cene nočitev
V kočah I. kategorije je v sobah z dvema posteljama zdaj priporočena cena
na ležišče s 30-odstotnim popustom 23
evrov za člane (33 evrov za nečlane). V
sobah s tremi do šestimi posteljami je priporočena cena na ležišče s 30-odstotnim
popustom 21 evrov za člane (30 evrov za
nečlane). Na skupnih ležiščih s sedmimi

Triglavski dom na Kredarici spada med
koče I. kategorije, prav tako ostale koče v
neposredni bližini Triglava.
do dvanajstimi posteljami je nova cena s
50-odstotnim popustom za člane 13 evrov
(26 evrov za nečlane) na ležišče, na skupnih ležiščih z več kot dvanajstimi posteljami pa 11 evrov (za nečlane 22 evrov).
Med koče I. kategorije spadajo koče v visokogorju, do katerih je najmanj uro hoje,
oprema in hrana sta preprosti. Taki so na
primer Dom na Komni, vse koče v okolici
Triglava, Koča na Planini pri Jezeru, Koča
pod Bogatinom, Gomiščkovo zavetišče na
Krnu, Krekova koča na Ratitovcu, Cojzova koča na Kokrskem sedlu, Češka koča
na Spodnjih Ravneh, Frischaufov dom na
Okrešlju, Koča Draga Karolina na Velikem
Snežniku, Koča na Kriški gori, Roblekov
dom na Begunjščici itd.
V kočah II. kategorije (kot npr. Aljažev
dom v Vratih, Blejska koča na Lipanci, Dom
dr. Klementa Juga v Lepeni, domovi na Kofcah, Lubniku, Menini planini, Zelenici, Peci
in Smrekovcu, Koča v Krnici, koče na Vršiču in pod njim) velja 50-odstotni popust pri
prenočevanju tako v sobah kot na skupnih
ležiščih, in to ne glede na število ležišč. V
sobah z dvema posteljama je tako priporočena najvišja cena na ležišče 13 evrov za
člane (26 evrov za nečlane), v sobah s tremi do šestimi posteljami 11 evrov za člane
(22 evrov za nečlane), na skupnih ležiščih s
sedmimi do dvanajstimi posteljami je cena
na ležišče 10 evrov (20 evrov za nečlane),
na skupnih ležiščih z več kot dvanajstimi posteljami pa je nova cena za člane 9
evrov (za nečlane 18 evrov) na ležišče.
Za družine še vedno velja ugodnost,
da imajo v vseh kočah ob nočitvi dveh
odraslih oseb otroci do sedmega leta
starosti nočitev brezplačno; enako so do
brezplačnega prenočevanja upravičeni
gorski reševalci in markacisti na akciji.

PZS planinskim društvom priporoča, da
brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi registriranim vodnikom PZS in mentorjem planinskih skupin,
ki vodijo organizirane planinske skupine z
vsaj osmimi udeleženci.

Cene osnovne hrane in
pijače
PZS določa pri prehrani le cene
osnovne oskrbe, enolončnice z mesom,
čaja in vode v veliki plastenki (1,5 litra).
Priporočena najvišja cena enolončnice z
mesom bo v kočah I. kategorije 8 evrov, v
kočah II. kategorije pa 7 evrov. Za čaj bo v
kočah I. kategorije (predvsem visokogorskih kočah) treba odšteti 2 evra, v kočah
II. kategorije pa 1,8 evra. Za vodo v liter in
pol veliki plastenki v kočah I. kategorije bo
zdaj cena 5 evrov, v kočah II. kategorije pa
3 evre. Koče I. in II. kategorije lahko ponudijo te dobrine tudi po nižjih cenah, cene
ostalih priboljškov v obliki hrane ali pijače
pa določajo same.
Cene v planinskih kočah III. kategorije
niso del priporočil in so oblikovane prosto. PZS ob prenočevanju v planinski koči
svetuje koriščenje polpenziona oziroma
nočitve z zajtrkom. Obiskovalcem, ki pri
mizi v koči uživajo le lastno hrano in hrane ali pijače v koči ne naročijo, lahko koča
zaračuna strošek pogrinjka v višini enega
evra na osebo (ne velja za predšolske in
osnovnošolske otroke).
Več o priporočenih najvišjih cenah
nočitev, osnovne hrane in pijače ter o taksah si preberite na spletni strani: https://
www.pzs.si/vsebina. php?pid=17.
Dobro načrtujte svoje ture, na vseh
vaših poteh naj vas spremlja varen korak,
pazite nase in ... 'mejte se radi!
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Bralke in bralci
pišejo

Spoštovane bralke in bralci Rešeta,
če sledite pismom bralk in bralcev v Rešetu,
ste verjetno opazili, da se je nadme spravil Franc
Vidervol in da namerava svoje leskovke lomiti
na mojem hrbtu, čeprav sem mu v povratnem
pismu razložil, da zaključujem 'polemiko', ki to ni
bila; saj ga nisem ničesar vprašal, ker je njegova
pravljična 'zgodovina' stresena na raztrgano reto
(rajto) z največjimi luknjami. Če se nam je s tem
želel predstaviti kot zgodovinar, bi to lahko opravil
v kakšni menažki z naslovom 'Preberite, kaj vse
vem'. Prav to pa me popolnoma nič ne zanima.
Jaz sem 'predihal' te lekcije vsaj obrobno z drugim pomembnejšim védenjem za svoj poklic. To
povem zato, ker je moja 'šolska klop' trajala vse
od šestega leta pa do diplome na akademiji, torej polnih 19 let. Res nič posebnega; podobno se
godi vsem, ki študirajo. Kje je tu razlika? Vsa ta
leta študija nisem prejel niti dinarja štipendije
(če izvzamem blago za obleko od Rdečega križa
in dveh mesecev pred diplomo, ko so se v Kočevju na kulturni skupnosti spomnili name in mi
dvakrat poslali po 2500 DIN, potem ko je nekdo

spregovoril in se javno vprašal, ali je »to pošteno,
kar se mu godi«). Godi tistemu, ki je bil dolgih pet
let do mature na odru Šeškovega doma z glavnimi
vlogami in zanje z malo več kot ničelnimi sredstvi izdeloval kulise; vse od zabijanja žebljev na
letvice do poslikave. Tako je bilo tudi v Ribnici v
študentskih letih, še prej pa v nižji gimnaziji.
Za to hvalisanje imam zadosten razlog, saj to
počnem kot nekateri pred menoj. Ugibajte!
In zakaj ne štipendije? Zato, ker sta imela
teta in njen mož, pri katerih sem po vojni živel,
več kot 3 ha obdelovalne zemlje. Bil sem preponosen, da bi izpolnil prošnjo za štipendijo v rubriki
'Obojestranska vojna sirota'. Pa ni bilo samo to. Že
leta 1942 so italijanski okupatorji granatirali vas
in naš dom se je sesedel v pepel. Dobro leto zatem je mina na cesti, ki je bila nastavljena trem
bližajočim se tankom 'Tiger', zmasakrirala mojo
mamo, ki ji je mož umrl prav na moj prvi rojstni
dan za posledicami plina, ki ga je vdihoval na belgijsko-francoski fronti. Njegovemu bratu, mojemu
stricu Ivanu, ki naj bi bil moj drugi oče, pa so hrbet

Zakonca Hribar, sprava se odmika! (odgovor)

No, pa niso samo komunisti označili kolaborantov okupatorjev za izdajalce, to je storil tudi
kralj Peter II. Karađorđević 12. septembra 1944 z
naslednjimi besedami: »Vsi, ki se opirajo na sovražnika proti interesom lastnega naroda in njegovi prihodnosti, in ki se ne bi odzvali temu pozivu,
se ne bodo uspeli osvoboditi izdajalskega žiga, ne
pred narodom ne pred zgodovino. S tem svojim
pozivom odločno obsojam zlorabo kraljevega
imena in avtoritete krone, s katero se je skušalo
opravičiti sodelovanje s sovražnikom in izzvati
razdor med borbenim narodom v najtežjem času
njegove zgodovine, pri čemer so koristili samo
sovražniku.«
Vzrok za Mihičevo kritiko komunistov in
omalovaževanje NOB je tudi pakt Hitler–Stalin.
Nobenega dvoma ni, da je bil ta pakt moralno
zavrženo dejanje, saj sta si oba totalitarca obetala delitev vsak s svoje strani osvojenega dela
sveta. Drži tudi, da je Komunistična partija Slovenije (Jugoslavije) priznavala ta pakt in Angelo
Vode vse njeno življenje maltretirala, ker je bila
proti njemu. Ravnala je načelno, moralno, Komunistična partija Slovenije (in drugih držav)
pa politično pragmatično. In ne le komunistične
partije, tudi druge stranke so ravnale enako, saj
je bila vsa Evropa po bliskoviti nemški okupaciji
ene države za drugo – tako rekoč brez odpora –
v nekakšnem šoku, prepričana, da je Hitler nepremagljiv. Z njegovim napadom na Sovjetsko
zvezo pa se je v ljudeh Evrope vzbudilo upanje,
da vendarle premagljiv! Vzniknila so odporniška
gibanja, a tako kot v Jugoslaviji, nikjer drugje,
saj je imel naš odpor notranji vzgib: upanje za
boljše življenje, ki ga je vzbujal komunizem.
Manipulatorji pakta Hitler–Stalin seveda
tudi niso upoštevali, da so s Hitlerjem sprejele
pakte še druge države: leta 1934 Poljska, leta
1938 pa poleg Sovjetske zveze še Grčija, Velika

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

Z gospodom Mihičem sva si več let prijazno
dopisovala. V svojih besedilih je narodnoosvobodilnemu boju priznaval legitimnost in veličino
ter kritično osvetljeval izvajanje revolucije. Po
zadnjem »ustoličenju« Janševe oblasti pa je
bilo NOB vedno »manj« – dokler mi ni v pismu
zapisal: »Državotvorno in domoljubno je, da
spoštujemo upor, kolikor ga je bilo …« (Moj poudarek!) Več kot trideset tisoč partizanov je padlo v boju z okupatorji in njegovimi služabniki in
še okrog pet tisoč terenskih delavcev OF, pa na
tisoče domoljubov, poslanih v koncentracijska
taborišča na podlagi izdajalskih ovadb?! Tega
svetoskrunskega omalovaževanja smrti ljudi, ki
bi vsi radi živeli, živeli v miru – tako kot smo mi,
tudi gospod Mihič po krvavi vojni –, nisem več
mogla tolerirati in sem dopisovanje z gospodom
Mihičem prekinila, še posebej zato, ker o krvavem sodelovanju desnice z okupatorji ni zapisal
kritične besede.
Z veliko izjavami gospoda Mihiča se strinjam, problem pa je v tem, da sestavlja izjave,
ki si logično in dejansko nasprotujejo in iz vsega
nastane nek konglomerat, ki ne vzdrži strokovne
presoje. Žal je v pisanju gospoda Mihiča mešanice dejstev, resnic in ideoloških »resnic« toliko,
da jih v enem besedilu ni mogoče »razmontirati« Zato naj omenim le nekatere!
Takšno je njegovo pojmovanje državljanske
vojne, ki naj bi pri nas potekala med vojno in ki
naj bi bila »legitimna, ne pa legalna«: čeprav
naj ne bi bila legalna, pa naj bi domobranci bili
»legalni nasprotniki komunizma«! Legalni, torej
zakoniti? Samo po okupatorjevem zakonu! Pobijanje partizanov in sodelavcev OF po tej logiki
ni izdajstvo! V čem je logična napaka? Gospod
Mihič reducira narodnoosvobodilni boj na drža-

vljansko vojno, ki je (po definiciji) spopad dveh
izključujočih se političnih opcij za prevlado (za
oblast) na enem teritoriju (državi). Pri nas pa
je bila med vojno dežela (država) okupirana;
okupator je uvedel svojo zakonodajo (legaliteto) za uresničevanje svojega političnega interesa – ki ni bil »tretji«, temveč prvi (Italijani
so tako imenovano Ljubljansko pokrajino celo
priključili Italiji). Zato je bilo treba deželo (državo) najprej osvoboditi okupatorjev – in to je
bil partizanski boj. Pri nas med vojno torej ni šlo
za državljansko vojno kot tako, ampak primarno
za osvobodilno vojno, znotraj nje pa za hibridno državljansko vojno: spopad dveh »domačih« političnih opcij za prevlado. To se je lahko
zgodilo, ker je bila zasnova postavljena že v 19.
stoletju z Mahničevim klerokatolicizmom, ki je
prvi na Slovenskem uvedel »delitev duhov«, to
je ideološko sektaštvo; vse njegovo prizadevanje je bilo usmerjeno proti spravi med cerkveno
vernimi in bolj svobodoljubnimi katoličani. Torej
med Slovenci! In to po načelu: Niti sprave niti
kompromisa, temveč vojna na življenje in smrt!
Ker gospod Mihič NOB reducira na notranji
spopad med komunizmom in protikomunizmom, NOB ne vidi kot takega v njegovi vlogi in
pomenu, ampak kot nekaj nepomembnega, kolikor ga je bilo …! A kolikor ga je bilo, je bil temeljnega pomena za prihodnost naše dežele – tudi
za osamosvojitev Slovenije. Na tem mestu ni
prostora za natančnejšo razlago, zato naj le poudarim, da so komunisti res poleg okupatorjev
pobijali tudi Slovence, domobranci, protikomunisti, pa so pobijali samo Slovence. Vse, kar tu
le navajam, je razloženo v najini knjigi Slovenski
razkoli in slovenska sprava (Ciceron, Mengeš
2021, 580 strani).
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Krapini bi se pogovarjala. Današnjo in včerajšnjo
zgodovino pa nam tako ali drugače pišejo sodobna občila, v katerih najdemo več 'zgodovin',
odvisno od tega, v katero partijo spadajo v predvolilni propagandi. Tu je pa dobro, če imaš glavo
nasajeno na svoj vrat.
Kaj pomeni, če na eni strani glasila poveš
vse, kar veš o Stalinu, Hitlerju, Angeli Vode, Škrabčevi Ivanki, partizanih, komunistih, domobrancih,
revoluciji, braniteljih zasebne lastnine, Svetem
pismu ter citatih iz nekomu priljubljenih in priporočenih bukev brez Abecedariuma, in če bog si ga
vedi kaj vse še potegnemo iz rokava, da dobimo
godljo, ki jo lahko prebavi le prazen želodec z
vsemi ostalimi prazninami njegovega veličanstva
– človek, zapisano kot homo sapiens.
Gospod spisatelj morda ve, da je Lipovec
četrta postaja od Velikih Lašč do Kočevja, kamor sem v letih 1945 in 1946 kot enajstletnik s
polnočnim vlakom nosil paket s prežganjem in
prepečencem, ker je bil 17 mesecev za žično ograjo zaprt moj drugi stric po zaslugi takratnega
požrešnega salonskega komunista. Takih spreobrnjencev se nismo otresli vse do danes.

Britanija, Francija in Italija ter leta 1939 Estonija
in Litva. Še posebej pa manjka Mihičeva navedba (poznavanje?) paktov oziroma konkordatov,
ki jih je s totalitarci sklepal Vatikan, recimo s
Salazarjem leta 1928! Najspornejša sta bila
konkordata Vatikana z italijansko državo, z Mussolinijem leta 1929, s katerim je Vatikan dobil
nazaj svoj teritorij, to je svojo državo, in tisti s
Hitlerjem, podpisan 20. julija 1933, ratificiran pa
10. septembra 1933. Vsi ti konkordati so imeli velik vpliv na Hitlerjevo ravnanje, zato je Resolucija Evropskega parlamenta o evropski zavesti in
totalitarizmu pomanjkljiva, saj ne vsebuje kritike
četrtega totalitarizma (klerofašizma) in je prav,
da je slovenski parlament ni sprejel.
Leta 2004 je izšla knjiga Angele Vode Skriti
spomin, gospod Mihič pa jo je – tako je videti
– odkril šele lani in javno zastavil vprašanje:
»Zakaj zakonca dr. Spomenka Hribar in Tine
Hribar zanemarjata knjigo Skriti spomin Angele
Vode?« V osebnem pismu sem mu odgovorila,
da je Angela Vode izrazila željo, da bi se pred
smrtjo srečali, s čimer sem mu hotela sporočiti,
da sva si bili duhovno blizu. Za to njeno željo pa
sem žal izvedela šele prav pred kratkim, povsem
po naključju. Ne vem, zakaj mi priče te njene
izjave niso posredovale že takoj takrat. Angela
Vode je vedela za moj esej Krivda in greh (napisan leta 1983, izšel pa zaradi prepovedi šele leta
1987), ki se je v obliki krtačnih odtisov širil po
deželi in svetu in je lahko le na njegovi podlagi
izrazila željo po najinem srečanju. Kajti v eseju
sem se zavzela za narodno spravo, poimenovala povojne komunistične poboje zločin, »zločin
nad narodom, nad nami vsemi«, in zapisala
idejo o postavitvi obeliska v spomin vsem žrtvam: »Umrlim za domovino.« Polemike (pa tudi
smrtne grožnje) so se začele spomladi 1984,
najhuje je bilo leta 1985 (v letu njenega odhoda

s sveta), sicer pa se niso nehale do prvih parlamentarnih volitev. Mene so tedaj pred partijo
javno branili nekdanji partizani, Milan Apih, dr.
France Bučar, Viktor Blažič in tedaj mladi Ivo
Žajdela. G. Franca Mihiča ni bilo med njimi.
G. Mihič deli nauke in sumničenja brez
vsake utemeljitve, recimo, da »njen odnos do
pokojne žrtve Kidriča ne obeta prave sprave«.
»Njen«, to naj bi bil moj odnos do Vodetove.
Zaradi omejenega prostora navajam le najizrazitejša citata iz Tinetovega članka Angela
Vode, živa zakopana v prilogi Nove revije Ampak
(1/2005/ 11) in iz podpoglavja njegove knjige Ena
je Groza (LJ, 2010) z naslovom Pričevalka Angela
Vode. Prvi odstavek tega besedila se glasi: »Malokatera knjiga me je tako pretresla kot knjiga
Skriti spomin Angele Vode. Nenadoma sem se
zavedal, da sem z njeno avtorico desetletja živel
v Ljubljani, ne da bi vedel zanjo. Ne da bi vedel
za to neuklonljivo in pronicljivo, tudi politično,
le svoji vesti poslušno, obenem pa dobrosrčno
in tankočutno žensko. Ni se uklonila ne klerikalcem ne komunistom; in bila prav zaradi tega
preganjana, življenjsko ogrožena od obeh vrst
skrajnežev.« Zadnji stavek Pričevalke pa poudari: »Za Angelo Vode, ki se je s svojo – ne po sebi
sami izbrano usodo – najbolj približala Antigoni,
pa prav zaradi tega, ker je bila živa zakopana,
spomin ostaja ne samo neizbrisen, ampak je iz
dneva v dan vse bolj živ.«
Očitno spada gospod Mihič med tiste pogumneže, ki vedo malo, sodijo pa o vsem in vsakomer. Seveda danes, ko kritizirati komunizem
in komuniste ni več noben problem, nasprotno,
oblast to celo spodbuja in še sama sodeluje pri
tej junaški raboti. In tudi zato se sprava odmika,
gospod Mihič!
Spomenka Hribar, Tomišelj

Vse ostalo je tisočkrat omenjena roba za žvečenje in prežvekovanje, s katero hoče bralcem
(upam, da ne meni) pokazati, kaj on vse ve. Bog
mu požegnaj njegovo znanje in mu tudi odpusti,
če se zaveda, kaj počne. Želim mu še naprej veliko uspeha pri izdelovanju lepih grabelj, s katerimi
bo lahko ogrebel čebelji roj, da bo tako najbolj
koristil slovenski politiki in gospodarstvu. (To mi
pove (raz)očarani bralec njegovega ekspozeja.)
O tem, kako smo 'skup spravili' Trubarjevo
domačijo na Rašici in kako sem od slovenskih
slikarjev in kiparjev nabral več kot štiri milijone
dinarjev, pa drugič, kje drugje, kjer berejo tudi
bližnjo domačo zgodovino. Tudi za to mi je podeljeno priznanje za življenjsko delo in častno
občanstvo sosednje občine. Tudi Ribnica se je
nekoč davno spomnila in mi podelila Urbanovo
nagrado za ustanovitev vsakoletnega srečanja
'Likovnikov Janko Trošt', ki se nadaljuje v Miklovi
hiši in Rokodelskem centru Ribnica; delno tudi v
muzeju. Nisem pripravljen še naprej sejati polja
brez semena!
Jože Centa, Ljubljana

Izbiramo svojo
prihodnost
Župan Ribnice se v medijih pohvali, da so
občinski svetniki za leto 2022 potrdili rekordno
visok občinski proračun, približno 16 milijonov
evrov. Država namenja več denarja lokalni
skupnosti za nove investicije in vzdrževanje
vodovodnega omrežja, ureditev kanalizacij,
preplastitve cestišč z asfaltno maso, obnove
mostov in vsega premoženja, katerega lastnik
je občina. Da v občinskem proračunu ostane
več denarja, država plačuje še nekatere socialne transferje – podpore. Vlada je kot politični gospodar omejena z mandatom in mora
sprejeti prave odločitve za uspešno poslovanje gospodarstva. Zaposleni v gospodarstvu
ustvarijo zaslužek za socialno in ekonomsko
blaginjo v državi. S plačanimi davki in prispevki se omogoča delo javnega sektorja in
javne uprave. Zaposleni v ustanovah se vedno
pritožujejo, da imajo premajhne plače, da so
izkoriščani in šikanirani. Zato s pomočjo sindikata od gospodarstva zahtevajo več denarja.
To pomeni višje davke in prispevke. Nezadovoljnim z delom v javni upravi predlagam, da
si delo najdejo v gospodarstvu, pa jim ne bo
treba stavkati. Tudi nevladne organizacije denar zahtevajo od gospodarstva z neprijavljenimi uličnimi demonstracijami. Staro pravilo
še vedno velja: humanost in sociala sta davek
za gospodarstvo. Zato mora biti pošteno opravljeno delo dobro plačano.
Na volilni dan, 24. aprila, bomo volivci
kadrovska komisija. S pravilno izpolnjeno glasovnico bomo izbrali prave kandidate, zato je
naša moralna obveza, da se volitev udeležimo.
Franc Vidervol

BRALKE IN BRALCI PIŠEJO

prestrelili domobranci iz Kočevja iz čisto osebnega maščevanja v Stari Cerkvi, kjer je kot samec
– civilist poskušal zaživeti v mirnem sožitju z
naravo v majhni hišici, ki so jo zapustili Kočevarji.
To in še kaj več je moja zgodovina tistega
časa, ki sem ga živel in vsaj štirikrat čudežno
preživel. Zato naj me nihče ne poučuje o bližnji
zgodovini iz belih, črnih ali rdečih bukvic, ki so
namenjene določeni naivni in lahkoverni skupini
revanšistov, ki komaj vedo, zakaj so to.
Hvaliti se s pomembnostjo 'njegove mladosti'
pa je do skrajnosti nekultivirano in žaljivo. Gospod zapisovalec naj bi si le osvežil spomin v Prešernovi pesmi Memento mori … Ob takšni puhlici
ostanem brez besed.
Kaj je traktat, si lahko preberemo v vsakem
priročniku za tujke in bomo izvedeli, da je traktat
razprava. Take razprave se je z menoj lotil omenjeni 'zgodovinar'. Zato mu prek vas, bralk in
bralcev, povem, da bi se tega lotil z nekom, ki ve
vsaj trikrat več od mene, in bi začela tam nekje
v Pirenejih, v prebivališčih pračloveka, v jamah
Altamira in Lescaux ali v spodmolih pečin Gibraltarja – prebivališčih neandertalca; tudi o hrvaški

Z AHVALE
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Si kot sonce življenje sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

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

Zahvala ob boleči izgubi našega
dragega moža, atija, sina, brata in strica

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

(3. 1. 1970–19. 3. 2022) iz Zapuž 3

(1930–2022) iz Dan

JOŽETA KLJUNA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom, generaciji sošolcev,
sodelavcem kolektivov Inles, Spar in Riko Kor ter
vsem drugim, ki ste nam izrekli ustno ali pisno sožalje, podarili cvetje, sveče, darovali za svete maše
in ostale darove. Zahvaljujemo se ZD Ribnica, še
posebej dr. Žagarjevi in patronažni sestri Martini
za nesebično pomoč. Hvala komunalni službi za
vso organizacijo, g. kaplanu Roku Pogačniku za
lepo opravljen obred, citrarju Dejanu in pevcem za
lepo zapete pesmi. Zahvaljujemo se Stanku Trdanu
za ganljive besede slovesa. Hvala gasilcem PGD
Dolenji Lazi in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

FRANČIŠKE GORNIK
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom in znancem za ustna in pisna sožalja,
podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše
ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
zemeljski poti. Hvala gospodu kaplanu za lepo
opravljen obred, pogrebni službi Komunale
Ribnica in pevcem za zapete pesmi. Zahvala
velja tudi negovalkam centra za socialno delo za
vsakodnevno pomoč na domu. Hvala vsem in
vsakemu posebej.
Vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

»Vse v smehu,« si zmeraj rad rekel.
Pa nismo znali dovolj zaslutiti,
kolikokrat je bil zastrt z žalostjo,
kako pogosto je bil to smeh skozi
solze.

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

Zahvala ob slovesu od

Zahvala ob nenadni izgubi
dragega atija, brata, strica in svaka

ANTONA MARINŠKA
(28. 5. 1945–4. 3. 2022) s Praproč 3

Hvaležni smo vsem prijateljem, znancem,
sosedom in sodelavcem za podarjene sveče in
mašne darove, za slovo v poslovilni vežici in
udeležbo na njegovi poslednji poti.
Iskrena hvala gospodu župniku Antonu Berčanu
za pripravo pogreba in ganljivo pogrebno
slovesnost, govornikoma Dušanu Hočevarju
in Antonu Virantu za izrečene besede slovesa,
ribniškim pevcem za zapete pesmi in pogrebni
službi Komunale Ribnica za vse storitve v zvezi
s pogrebom. Bog povrni vsem, ki ste mu ob
njegovem odhodu v Očetovo hišo naklonili dobro
misel ali se ga spomnili v molitvi.
Naj počiva v miru.

ANTONA TOMŠIČA
(1946–2022) iz Dolenjih Podpoljan

Prišel je čas, ko smo morali spoznati, da je prag
večnosti prestopil ati, prijatelj, sorodnik, sosed in
znanec Toni. Vsem se iskreno zahvaljujem za pisno
in ustno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete
maše. Hvala tudi sodelavcem Inlesa in Inotherma.
Posebno zahvalo namenjam Daniju Andoljšku za
nudenje prve pomoči in zdravnici dr. Milenki Vidrih
Starc za zdravljenje v času bolezni. Prisrčno zahvalo
izrekam duhovniku Andreju Ojstrežu, pevcem pod
vodstvom Alojza Osvalda, pogrebnikom in Urošu za
sočutno zapete pesmi ob odprtem grobu. Zahvala pa
velja tudi sestrični Darinki Strle za ganljive besede
ob slovesu. Dolg žalni sprevod je priča, da ste ga
imeli radi in ga spoštovali, zato vsem in vsakemu
posebej še enkrat hvala.
Žalujoči: sin Anže z Andrejo in ostalo sorodstvo
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Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

Zahvala ob boleči izgubi naše dobre in predrage
mame, sestre, tete, babice in prababice

Zahvala ob boleči izgubi našega ljubega sina,
brata, strica, nečaka in bratranca

rojene POGORELEC
(5. 10. 1924–24. 3. 2022), iz Bukovice

(17. 5. 1963–12. 3. 2022) iz Rakitnice

FRANČIŠKE LEVSTEK,
Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
tople besede, stiske rok, podarjeno cvetje, sveče
in darove za svete maše. Iskrena hvala dr. Alenki
Nadler Žagar, sestri Andreji, patronažnima sestrama Janji in Jani, gospodu kaplanu Roku Pogačniku
za lepo opravljen obred in spremni govor, Pavli
Osvald za molitev ob njenem odhodu, pevcem za
lepo zapete pesmi, pogrebcem, gasilcem, Komunali
Ribnica in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Za vedno bo ostala v naših mislih, besedah
in srcu. Zelo jo bomo pogrešali in smo hvaležni, da
smo bili del njenega življenja. Mama, hvala ti za vse
dragocene trenutke, ki smo jih skupaj doživeli.
Žalujoči: vsi njeni

Ne bomo tožili,
ker si odšla.
Hvaležni smo,
ker si bila.

IVANA LOVŠIN,
roj. 2. 11. 1926

Ob smrti naše tete se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom in znancem za podarjene
sveče, cvetje in darovane maše ter osebju DSO
Ribnica, ki je v zadnjih letih skrbelo zanjo.
Hvala gospodu Antonu Berčanu, gasilcem PGD
Goriča vas, pevcem in pogrebni službi Komunala
Ribnica za opravljen obred.
Hvala vsem!
Zogradni

JANEZA LEVSTKA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, znancem, prijateljem, vaščanom in
sodelavcem podjetja SIDG, d. o. o., ter drugim
podjetjem, skladom, ministrstvom in društvom,
v katerih je deloval, za darovano cvetje, sveče, sv.
maše in darove za cerkev Sv. Vida v Rakitnici,
gospodu župniku Alešu za molitve in opravljen
pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi,
govornikom za sočutne besede tolažbe ter pogrebni
službi Komunala Ribnica in pogrebcem PGD
Rakitnica. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki
ste Janeza imeli radi in ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti. Naj počiva v miru!
Žalujoči: vsi njegovi

Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel, nam ne
more biti odvzet, kajti v našem
srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(Thomas Carlyle)

BORIS FINK
(1975–2022) iz Ribnice

Ob izgubi dragega sina se želimo zahvaliti vsem,
ki ste nam ob njegovi prezgodnji smrti stali ob
strani in nam pomagali v težkih trenutkih.
Vsi njegovi

Z AHVALE

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdajala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

KORISTNO RAZVEDRILO

KRIŽANKA

Stran ureja Knjižnica Miklova hiša
VODORAVNO
2 Jed iz riža
4 Ponorna jama v Žlebiču
7 Najvišji vrh na Dolenjskem (dve besedi)
8 Žitarica
10 Stripovski junak Alan
11 Rahljanje zemlje
14 Misleče bitje
15 Skupek voščenih celic v panju
17 Grška črka
19 Star. Ime za mesec april (dve besedi)
NAVPIČNO
1 Čabranka / Reka v Osilnici
3 Glavno mesto Latvije
5 Slovenski bog pomladi (dve besedi)
6 Koroško poimenovanje pomladi
9 Loškopotoška velikonočna jed
(narečna beseda)
12 Potek ceste ali železnice
13 Ribniška skladateljica Nina
16 Divji česen
18 Kradljivec zmikavt
20 Srebro

Vodoravno: rižota / Tentera / Goteniškisnežnik / ajda / Ford / štihanje /
Človek / satovje / beta / malitraven. Navpično: Čabranka / Riga / Zelenijurij /
vigred / filejne / trasa / Šenk /čemaž / tat / Ag.

52

53

Društvo upokojencev Ribnica (DURI)

OB 18:00

Vabilo na občni zbor

Ribn'ška

MREŽA
SPOZNAJ
MOŽNOSTI
ZAPOSLITVE V
RIBNICI!

SLEDI KONCERT
SKUPINE
INSPEKTORI!

Ilustracija: Klara Perušek

Vse člane Društva upokojencev Ribnica
vabimo na občni zbor, ki bo v
soboto, 23. 4. 2022,
ob 12. uri v prostorih gostišča Pugelj.
Prijave sprejemamo na telefonski številki
društva 068 627 482 vsak ponedeljek od 9.00
do 11.00 ali pri tajnici društva Miji Kozina na
mobilni številki 031 608 161, kjer boste dobili še
morebitne dodatne informacije.
Veselimo se ponovnega srečanja. S seboj
prinesite smeh in veliko dobre volje!
Jožef Debelak,
predsednik Društva upokojencev Ribnica

1. maja na Grmado
po nagelj!
Vse člane Društva upokojencev Ribnica
vabimo na prvomajski pohod na Grmado.
Dobimo se v nedeljo, 1. 5. 2022,
ob 9. uri pri gostišču na Grmadi.
Pohodniki pa se zberemo na parkirnem
prostoru nad Velikimi Poljanami ob 8. uri in
gremo skupaj po pešpoti do gostišča.
Prijave sprejemamo na telefonski številki
društva 068 627 482 vsak ponedeljek od 9.
do 11. ure ali pri tajnici društva Miji Kozina na
mobilni številki 031 608 161, kjer boste dobili
še morebitne dodatne informacije. Začnimo
praznični dan z obiskom priljubljene izletniške
točke! Vljudno vabljeni vsi, ki radi hodite in
se družite v naravi, da s svojo aktivnostjo in
veselim razpoloženjem počastimo praznik dela.
V primeru slabega vremena
pohod odpade!

Društvo upokojencev
Ribnica se zahvaljuje za
donacijo:
• Lions klubu Ribnica,
Škrabčev trg 21, Ribnica;
• podjetju Dafin, d. o. o.,
Šeškova ulica 14, Ribnica.
Hvala!

OBVESTILA

DURi

RŠK,
PETEK, 22.4.2022,
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Vse iz kamna
že od leta 1965

Zakaj bi morali biti zaposleni pri nas?

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI
RESTAVRIRANJE
IN OBNOVA
SPOMENIKI
PULTI, POLICE
STOPNICE

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

Pridružite se
•
•
•
•
•

kot:

Monter z elektrotehničnimi znanji (m/ž)
Monter (m/ž)
TIG Varilec (m/ž)
Oblikovalec kovin (m/ž)
Operater krivilnega stroja (m/ž) (3-izmene)
Prijavite se na: kadri@belimed.com
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Vabljeni
na dneve
odprtih vrat
Glasbene šole
Ribnica,

ki bodo potekali od 4. do 6. maja 2022
v Glasbeni šoli Ribnica, dislociranem
oddelku v Velikih Laščah ter v OŠ
Sodražica.
Predstavitev inštrumentov in pouka v glasbeni šoli
ter ogled učilnic. Potrudili se bomo odgovoriti na
vprašanja, ki se vam morda zastavljajo.
Več informacij najdete na spletni strani
Glasbene šole Ribnica ali na telefonski številki
01/ 8369 – 733.
Veseli bomo vašega obiska!

2
Janez
Cigler Kralj
Kar se je leta govorilo, smo
brez velikih besed naredili.

125 investicij v
institucionalno
varstvo

Naročnik: NSi

Krepitev
družinske
politike

Rekordna
zaposlenost

Pravičnejši in
preglednejši sistem
socialnih transferjev

Programi za hiter
prehod mladih
na trg dela

Posodobitev
cestne povezave
Ljubljana - Petrina

Janeza Ciglerja Kralja za poslanca
podpira župan Samo Pogorelc.
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