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komentar Volitve v DZ 2022
kolumna Naše rože in druga zelenjava
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PRJAVE ODPRTE

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

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

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

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



KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
maj–junij 2022
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Koledar dogodkov pripravlja Zdenka 
Mihelič. Podatke za prihodnji mesec pošljite 
na mihelic.zdenka@gmail.com. 

»Če bi bile 
volitve naslednjo 
nedeljo, kam bi 
šli na morje?«

Tale citat sem si izposodil od radijskega 
voditelja Tadeja Košmerlja iz Vala 202, ki ga 
je prav imenitno sestavil po nekih volitvah 
izpred let. Citat nikakor ne nagovarja volivk 
in volivcev k bojkotu volitev, še zdaleč ne, 
sam sem navijal, bolj kot za kogar koli, ravno 
za visoko volilno udeležbo. In ta je bila rekor-
dna! Komentar politologa lahko preberete v 
nadaljevanju. 

Na zgornji citat sem se spomnil ob spre-
mljanju televizijskih soočenj, med katerimi 
sem resno podvomil v visoko volilno udelež-
bo, ko so bili vsi sodelujoči v enem trenutku 
za vse in v naslednjem proti vsem. Kako naj 
si, recimo, deset morebitnih voditeljev pred 
televizijskimi kamerami pridobi naklonje-
nost – pustimo zaupanje – večine ljudi, ki jih 
spremljajo v živo na televiziji, ob takih izpa-
dih? Nekateri so samo »mantrali« naučene 
fraze, drugi so prišli polni gneva in želje po 
osebnem maščevanju, tretji se sploh niso 
ozirali na voditeljeva vprašanja in so »sekali« 
popolnoma iz okvirjev predvolilnih soočenj, 
voditelj pa nič. Krivično bi bilo vse metati v 
en koš; tu in tam se je namreč našla izjema 
(ona ali on), pripravljena na dialog, a v tistem 
trenutku to ni bilo opaženo.

Spoštovane politične kandidatke in ce-
njeni kandidati, vsi kazalci kažejo na debelo 
kožo volilnega telesa in tokrat ste imeli srečo 
glede volilne udeležbe. Samo nekaj dni po 
volitvah je dobršen del tega telesa le odšel 
na morje. 

Sašo Hočevar

Trženje oglasnega prostora 
041 536 889

13. 5. ob 18. uri: 
REPRIZA PREDSTAVE MAČEK 
MAČKURSSON v izvedbi KUD-a 
DramŠpil
TVD Partizan

14. 5. od 7. do 12. ure: 
TRŽNICA RIBNICA 
Makadamska površina ob parkirišču 
pred Miklovo hišo

21. 5. od 7. do 12. ure: 
TRŽNICA RIBNICA 
Makadamska površina ob parkirišču 
pred Miklovo hišo

21. 5. ob 12. uri: 
KULTURNA PROMENADA
Grad Ribnica 

23. 5. 2022 od 19.00 do 20.30: 
SPREJEMI PREIZKUS GLASBENIH 
SPOSOBNOSTI (solopetje)
Glasbena šola Ribnica

25. 5. od 17. do 19. ure: 
SPREJEMI PREIZKUS GLASBENIH 
SPOSOBNOSTI (solopetje)
Glasbena šola Ribnica

28. 5. od 7. do 12. ure:
TRŽNICA RIBNICA 
Makadamska površina ob parkirišču 
pred Miklovo hišo

28. 5. od 9.00 do 10.30: 
SPREJEMI PREIZKUS GLASBENIH 
SPOSOBNOSTI (solopetje)
Glasbena šola Ribnica

2. 6. ob 12. uri: 
ZBOROVSKI BOOM
Športni park Ribnica

4. 6. od 7. do 12. ure: 
TRŽNICA RIBNICA 
Makadamska površina ob parkirišču 
pred Miklovo hišo

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: 
9. 6. 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 25. 5. 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.

Naslovna fotografija: 
  Sašo Hočevar
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V spomladanskih mesecih, ko se 
prebuja narava in prijetno sonce vabi 
na potep, se začnejo tudi prve aktiv-
nosti na prostem in z novo energijo 
se lažje soočamo s številnimi izzivi.
 
Tudi na Občini Ribnica smo bili v 
preteklem mesecu postavljeni pred 
številne izzive, a lahko rečemo, da je 
bil mesec april 2022 za nas izredno 
pomemben. Na zadnji seji Vlade RS, 
tik pred volitvami, je bil namreč po-
trjen dopolnjen načrt razvojnih pro-
gramov z našim projektom – Med-
generacijski center (nekdanji Ideal 
center). To pomeni, da bomo za iz-
gradnjo tega pomembnega objekta 
deležni nepovratnih sredstev iz dr-
žavnega proračuna v višini kar 5 mio 
evrov. Gre za izjemen uspeh, ki smo 
ga lahko dosegli le z veliko vložene 
energije in trdega dela. Na tem mes-
tu bi se želel zahvaliti celotni ekipi v 
občinski upravi, ki je opravila veliko 
delo. Seveda gre velika zahvala tudi 
Ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve in Ministrstvu za infra-
strukturo, saj sta prav ti dve mini-
strstvi zagotovili sredstva za projekt, 
na katerega vsi čakamo že desetletje. 
Hkrati gre zahvala tudi Vladi RS, 
ki je prepoznala potencialen pomen 
projekta za širšo regijo in za sofi-
nanciranje iz državnega proračuna. 
Za ta projekt je le malokdo verjel, 
da ga nam bo uspelo uvrstiti v dr-

S strateškega vidika smo zaključili 
tudi dva pomembna projekta:
1. Prvič v zgodovini občine Ribnica 
smo izdelali strategijo turizma. Gre za 
izjemno pomemben in obširen doku-
ment, ki nakazuje konkretne smerni-
ce razvoja turizma v obdobju 2022–
2028. Seveda pa se v tem delu projekt 
ne konča. To je šele začetek, da bomo 
Ribnico postavili na turistični zemlje-
vid Slovenije. Izjemno ponosen sem 
na vse, ki ste sodelovali pri izdelavi 
tako pomembnega dokumenta. 
2. Začetek meseca maja smo na ob-
javljen razpis oddali tudi vlogo za pri-
dobitev nepovratnih sredstev s strani 
Ministrstva za gospodarstvo – Komu-
nalno opremljanje industrijske cone 
Lepovče. Če bomo na razpisu uspešni, 
bomo lahko v drugem letu začeli s pre-
potrebno širitvijo cone. Gospodarstvo 
je izjemno pomemben deležnik v naši 
občini, in da bosta sodelovanje in so-
oblikovanje podobe gospodarsko pro-
dorne občine še tesnejša, vabim vse 
samostojne podjetnike, mikro, mala, 
srednja in večja podjetja na srečanje 
gospodarstvenikov, ki se bo v tem me-
secu odvijalo v Rokodelskem centru. 
Skupaj znamo in zmoremo. 
 
Na koncu bi ob izvolitvi v državni zbor 
iskreno čestital obema izvoljenima 
poslancema, tako gospodu Jožetu Tan-
ku kot gospodu Janezu Ciglerju Kralju. 
Želim si, da bi oba z roko v roki skupaj 
z lokalno skupnostjo aktivno sodelova-
la in si prizadevala za razvoj naše obči-
ne. Ribnica je le ena izmed 212 občin, 
zato si iskreno želim konstruktivnega 
sodelovanja in povezovanja. Samo sku-
paj smo lahko uspešni.

Vaš župan
Samo Pogorelc

žavni proračun, a z odločnostjo, že-
ljo, znanjem in skupnim pristopom 
nam je uspelo. Zato se želim vsem, 
ki ste pomagali pri tem izjemnem 
projektu, še enkrat iskreno zahvali-
ti. V medgeneracijskem centru se bo 
poleg prepotrebne kulturne dvorane, 
multimedijske sejne sobe, prostorov 
za društva, ki jih imamo v svoji sredi-
ni, pisarn za delo od doma in startup 
pisarn nahajala tudi parkirna hiša. 
V dveh letih načrtujemo izgradnjo 
sodobnega objekta, ki bo ključnega 
pomena za širšo regijo. Več o sami za-
snovi pa v prihodnjih številkah, ko bo 
končan tudi postopek izbire izvajalca.

To, da je za nami investicijsko in 
strateško pomemben mesec, lahko 
utemeljujemo tudi z drugimi uspehi:
1. Uspešni smo bili pri dogovoru z 
Nepremičninskim skladom, kajti v 
Ribnici se bodo predvidoma konec 
leta začela graditi oskrbovana stano-
vanja. Tudi za ta del je v naši državi 
veliko interesa in le malo je občin, 
ki jim uspe prepričati investitorja v 
naložbo. Tudi tukaj smo dokazali, da 
znamo in zmoremo. Nepremičninski 
sklad je novico objavil tudi na svoji 
spletni strani, kjer lahko vidite tudi 
že vizualizacijo objekta.
2. Končali smo z deli na kolesarskem 
poligonu (Pumptracku) – objekt bo 
4. 6. 2022 tudi uradno odprt in na 
voljo našim uporabnikom.
3. Pospešeno se izvajajo dela v gradu, 
ki bo konec junija dobil popolnoma 
novo podobo.
4. Zaključujemo gradnjo ceste Zlati 
Rep, hkrati pa začenjamo s prep-
lastitvami in rekonstrukcijami na 
ostalih predvidenih odsekih. Tako 
bo tudi letos veliko cestnih odsekov 
dobilo novo podobo.

INVESTICIJSKO IN 
STRATEŠKO

Spoštovani občanke 
in občani!
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Za frontno linijo
   Sašo Hočevar

Sprejem beguncev
Takoj, ko se je začela vojna v Ukrajini, 

je odšel na ukrajinsko veleposlaništvo v 
Ljubljano, pripravljen iti v Ukrajino ali pa 
vsaj pomagati tukaj. Žena seveda ni bila 
za to, da gre v vojno, zato sta se odločila, 
da bosta pomagala beguncem z nastani-
tvijo v domu na Travni Gori, kjer sta bila 
pripravljena sprejeti 50 ljudi naenkrat. 
Na družabnem omrežju sta napisala ob-
vestilo, da nudita prenočišča beguncem, 
in tako je prišla prva skupina tridesetih 
ljudi. Drugih trideset ljudi pa je sem na-
potilo veleposlaništvo. Skupine ljudi so 
se vrstile v različnih številih in okrog 90 
% jih je pot nadaljevalo proti zahodu, 
vseh nočitev pa je bilo približno dvesto. 
Dimitrij pravi, da ima stike od vseh in da 
jih bo povprašal, kako so nadaljevali svo-
je poti. Meni tudi, da se polovica begun-
cev ne bo več vrnila v Ukrajino. 

Ob obilici ljudi mu je zmanjkovalo 
hrane in osnovnih življenjskih potrebščin, 
zato je spet prek družabnih omrežij prosil 
za te stvari in nad odzivom je bil prijetno 
presenečen: »Domačini od Loškega Po-
toka do Kočevja so prinašali hrano in ob-
leko. Gasilci so dovažali vodo, saj v koči ni 
vodovoda, drva za ogrevanje pa so napra-
vili domačini.« Pogovor z Dimitrijem sem 

smo zapustili mesto. Mož Vitalij je ostal 
na bojišču, saj moškim ni dovoljeno za-
pustiti države. Vsak dan napiše, ali je živ 
ali ne. Možev sin iz prvega zakona pa je 
ostal v Mariupolju,« pripoveduje Polina. 
Ko so odhajali, ruska vojska še ni prišla 
v mesto. Polina mi je pokazala nekaj fo-
tografij na telefonu, ki jih je poslal Vitalij, 
in skoraj za vsako lokacijo povedala, kaj 
je nekoč bilo tam, kjer so zdaj opustoše-
nje, ruševine, dim. Dekleti se nista želeli 
fotografirati.

Dimitrij pravi, da se ta vojna ne bo 
končala kmalu, primerjal jo je celo z dru-
go svetovno vojno, Putina pa s Hitlerjem, 
češ da se tudi ta ne namerava kar tako 
ustaviti. Švedska in Finska naj bi hkrati 
oddali vlogo za članstvo v NATU, Slove-
nija je na pragu največjega orožarskega 
posla v zgodovini, Amerika diktira, kdo 
lahko rožlja s kakšnim in čigavim orož-
jem itd. Pod to črto ni več kaj pisati, na 
mestu je le poziv k prenehanju morije.

opravil že marca in takrat je dejal, da mu 
je ostalo precej hrane in ostalih dobrin, ki 
jih je že odpeljal na Rdeči križ in v druge 
humanitarne institucije. 

Komentar o vojni
»Stoodstotno je kriv Putin. Ali ima te-

žave z glavo ali pa je dobil napačno infor-
macijo, češ da Rusi v Ukrajini čakajo na 
rusko osvoboditev izpod nacistov. A na 
volitvah v Ukrajini so nacisti dobili samo 
5 % glasov. Ta vojna se ne bo končala hit-
ro, ker se Putin ne bo kar potegnil nazaj, 
saj mora obraniti svoj prav. Če bi vojsko 
obrnil domov, bi s tem priznal poraz, in 
to bi bil konec njegove politične kariere 
v Rusiji. Njegova politična kariera pa se je 
že končala drugod po svetu.« Dimitrij je iz-
postavil še mlačnost svetovnih voditeljev 
in dodal, da nam manjka kakšen bolj ka-
rizmatičen voditelj, kot sta bila Roosevelt 
in Churchill, ter da bi Evropa morala imeti 
svojo, od Amerike neodvisno vojsko.

Polina in Anastasia
V domu na Travni Gori sta ostali Poli-

na in Anastasia, mati in hči, ki sta prišli iz 
mesta Irpin', sedem kilometrov zahodno 
od Kijeva. »Četrtega marca so začele pa-
dati bombe na Irpin', šestega marca pa 

Dimitrij Cohanschii je lastnik doma na Travni Gori in je na začetku 
ruske ofenzive na Ukrajino sprejel precej ukrajinskih beguncev. Tudi 
sam je, kot pravi, politični begunec iz Moldavije, kjer je ustanovil 
politično delavsko stranko Transnistri. Pravi, da je v domovini 
opozarjal na korupcijo in se zoperstavljal ruski fundaciji »Russkiy 
mir«. V Sloveniji živi od leta 2016. Slovenijo je izbral zaradi podobne 
kulture in jezika, ki se ga je naučil v štirih mesecih. Sem se je preselil 
z družino s sedmimi otroki, osmi pa se je rodil že tukaj. 

Dimitrij Cohanschii

Manjše sobe Skupna ležišča
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Komentar
10. demokratične 
volitve v Državni 
zbor Republike 
Slovenije

 Jurij Kožar

Na šele drugih rednih volitvah v državni zbor po letu 
2008 (vmes smo imeli kar nekaj predčasnih volitev) 
s(m)o volivci in volivke lahko oddali svoj glas za eno od 
dvajsetih različnih političnih možnosti, ki so se nam po-
nujale na volilnih lističih. Izbira se je iz leta 2018 skrčila 
za dobrih 20 %, saj smo takrat imeli na izbiro petindvaj-
set različnih list. Rezultat tako široke izbire je, da je 24 
% glasov bilo namenjenih strankam in listam, ki se jim 
ni uspelo uvrstiti v državni zbor. Za primerjavo: leta 2018 
je bil ta delež 12-odstoten. Zagotovo velika številka, ki 
v kombinacijo z dokaj visoko 70-odstotno volilno ude-
ležbo pomeni, da velik del volivcev ne bo imel svojega 
predstavnika v predstavniškem domu. Na ravni države 
so (neuradni) rezultati jasni; volivci so si na vrhu vlade 
zaželeli spremembe, ponovno pa je najbolj prepričal nov 
obraz, čeprav dr. Robert Golob ni neznan in tudi njegova 
lista kandidatov in poslancev ponuja marsikatero ime, ki 
ni novost na slovenskem političnem prizorišču. Gibanje 
Svoboda bo imelo v novi sestavi kar 41 poslancev in za 
sestavo vlade potrebuje podporo zgolj ene od preostalih 
štirih strank, ki jim je uspelo prepričati dovolj volivcev 
in so prestopile volilni prag za vstop v parlament. Če je 
na državni ravni prišlo do sprememb, pa je v volilnem 
okraju, kamor spada tudi občina Ribnica, ostalo vse po 
starem, z izjemo volilne udeležbe, ki je bila tudi pri nas 
precej višja. Rezultati v našem okraju so ostali približno 
sorazmerni s prejšnjimi volitvami. Dolgoletni poslanec 
Jože Tanko je ohranil mandat in hkrati pridobil več kot 
1400 novih glasov v primerjavi s prejšnjimi volitvami ter 
je ohranil najboljši rezultat v volilnem okraju. Naš okraj 
ohranja tudi tradicijo dveh poslancev, saj je bil iz naše-
ga okraja v državni zbor izvoljen tudi Janez Cigler Kralj, 
ki je sicer prvič kandidiral v našem okraju, vendar mu 
je v primerjavi z Ljudmilo Novak pred štirimi leti uspelo 
pridobiti kar 1100 glasov več. Med SDS in NSi pa se je 
na tokratnih volitvah uspelo vriniti kandidatki novona-
stale stranke Gibanje Svoboda Aleksandri Marijanović, 
ki je prepričala 2200 volivcev. V Ribnici z izjemo večje 
volilne udeležbe sprememb pri rezultatih glasovanja ni 
bilo. Na državni ravni pa so se karte dodobra premešale. 
Zmagovalna stranka težav s sestavo vlade ne bi smela 
imeti. Vprašanje, ki se poraja, pa je, ali bo vladna ekipa, 
kakršna koli že bo, uspela zdržati skupaj do naslednjih 
rednih volitev ali bodo interesi posameznih poslancev 
ponovno ustvarili negotovost.

Ribn'ška mreža
 Sara Hočevar, predsednica Komisije za mladinska vprašanja

Dogodek je organizirala Komisija za mladinska vprašanja 
v sodelovanju z Ribniškim študentskim klubom, ki je tudi po-
sodil svoje prostore za izvedbo. Vabilu so se odzvali tri pod-
jetja (Yaskawa Ristro, Komunala Ribnica, Kljun International) 
in en javni zavod (ZD Ribnica). Rdeča nit celotnega dogaja-
nja je bila sproščenost, s katero smo se poskušali približati 
mladim. S tem smo tudi zadostili zahtevam strateškega cilja 
3 iz dokumenta »Strategije za mlade v Občini Ribnica«, ki 
podpira razvoj kariernih poti in podjetnosti mladih. Dogodek 
je načrtovan za vsako leto, najbrž pa v kakšni drugačni ob-
liki, da bo privabil še več mladih in več podjetij ter bo nudil 
boljše možnosti navezovanja stikov in spoznavanja aktualne 
ponudbe dela na ribniškem trgu. V prihodnosti pa sledi še 
več različnih ugodnosti in dogodkov, ki bodo mladim nudili 
podporo in olajšali življenje v naši občini. 

Letos, natančneje v petek, 22. 4. 2022, se je 
prvič v ribniški občini odvil dogodek »Ribn'ška 
mreža«, ki je bil namenjen mreženju lokalnih 
podjetnikov in mladih perspektivnih Ribničank 
in Ribničanov. 

Luka Ilc, predstavnik Komunale Ribnica o tem, kakšne kadre 
bodo potrebovali v prihodnosti.

Naslednja številka izide 
9. junija 2022.

GRADIVO ODDAJTE 
do 25. maja 2022.

Trženje oglasnega prostora 
041 536 889
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Po dolgih sivih zimskih mesecih nas 
majski dnevi vsako leto presenetijo z ek-
splozijo cvetja, barv, zelenja, ponovnega 
življenja. Čudenje in radostno vznemirjenje 
nas poneseta na naše vrtove, na zemljo k 
sejanju in sajenju. Nezavedna želja, da pre-
kosimo samo naravo, nas v vrtnarskih cen-
trih in v živo pisanih katalogih mami in pre-
mami, da naberemo polne prtljažnike sadik 
z obeti najlepšega vrta.

Pa se v tej nakupovalni evforiji malo 
ustavimo in zamislimo! Živimo v trenutku, 
ko nas dogodki časa in prostora opominja-
jo, da globalizacija ni absolutna vrednota. 
Izbira vsega in od kjerkoli ni vedno dobra 
izbira. Tudi pri rožah. Pri hrani smo se že 
zamislili, saj nas na to opozarja aktualno 
dogajanje v svetu.

Kaj pa cvetje? Tako dostopno rezano 
cvetje pri vsaki blagajni prihaja prek Holan-
dije iz Afrike in Azije. Koliko okoljske obzir-
nosti je v teh lepih cvetovih? Slovenija reza-
nega cvetja sploh več ne goji, saj računica 
tega ne prenese. Naše vrtnarije vzgojijo 
manj kot polovico sadik, za nakup rastlin iz 
tujine pa je šlo pred petimi leti 32 milijonov 
evrov. Naša dežela ima odlične pogoje za 
samooskrbo. Za cvetoče in okrasne rastli-
ne pa je trenutno namenjena ena tisočinka 
kmetijskih površin. 

Pustimo ekonomsko plat ob strani in 
poglejmo na stvar še z drugega zornega 
kota. Sadika potonike, ki jo je gojila že stara 
mama, je vredna več, čebulice tulipanov, ki 
jih je razmnoževal moj oče, so še po šestde-
setih letih najzanesljivejše, ovijalko mi je 
prinesel prijatelj, ki jo je sam vzgojil, nekaj 
sva izmenjali s sosedo, nekaj sem prinesla 
s potepanj. Vse to zelenje in cvetenje nas 
vsakokrat spominja na nekoga ali nekaj, 
nas povezuje. Ker je navajeno domačega 
okolja, zemlje in podnebja, bo gotovo manj 
zahtevno in bo lepše uspevalo. S tem smo 
si vrtnarjenje poenostavili in obogatili. Če 
pa se osredotočimo na trajnice (npr. potoni-
ke, maslenice, pijavčnice, mlečki, jesenske 
astre in vetrnice, hermelike, zelišča itd.) in 

samosevke (npr. spominčice, baldrijan, og-
njič, orlice, mak, kamilice), pa se bo vrt že 
skoraj sam obnavljal in vzdrževal. Spoprija-
teljimo se še s pleveli, če niso preveč inva-
zivni. Nekateri so prav lepi, številni pa celo 
užitni in bogati z minerali in vitamini. Potem 
za nas že skoraj vse naredi narava, ki naredi 
najbolj prav. Nam pa ostane malo dela, ve-
liko čudenja in uživanja. Tudi po cvetje za 
šopek na mizi, za poklon, za na grob ali za 
oltar, nam ni treba v trgovino, v vseh letnih 
časih »glej stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji 
prejemat ne mudi«.  

Da je zeleno okolje najvišja katego-
rija bivanjskega standarda, nam danes 
ne zatrjuje le stroka. V vseh zgodovinskih 
obdobjih, krajih in kulturah so bili vrtovi in 
narava izraz prestiža in omike. Žal za ne-
nasitne potrebe avtomobilskega prometa 
in grajenega okolja izginjajo drevesa in 
velike površine zelenic, vsakdo bi rad par-
kiral tik pred vhodom, motita nas odpadlo 
listje in morebitna nevarnost odlomljene 
veje. Narava je živa in za nekatere v imenu 
udobja obremenjujoča. Vendar se občutlji-
vost do zelenega povečuje. Vrtnarjenje je 
moderno in vedno bolj smiselno. O lokalno 
pridelani hrani je veliko govora, manj o lo-
kalnih okrasnih rastlinah in cvetju. Avtoh-
tone slovenske kulturne rastline poleg le-
pote in skladnosti s podnebjem in okoljem 
prispevajo tudi del narodne identitete, kar 
plemeniti prostor. Ljubezen Slovencev do 
balkonskega cvetja ni oklepanje prežive-
lega sloga, ampak način ohranjanja naše 
kulture.

Umetniki so v vseh oblikah izraza peli 
hvalnico lepoti in čudežu narave, tako Le-
onardo da Vinci: »Človek ne more ustvariti 
nikoli tako popolne stvaritve, nikoli ne bo 
lepša, varčnejša, v naravi ni pomanjkljive-
ga in nepopolnega.« Dajmo našim vrto-
vom več tradicije, trajnostne naravnanosti 
in spontanosti narave. 

Mamine spominčice in očetovi tulipani ter 
mrtve koprive in žajbelj

Kolumna
Naše rože in 
druga zelenjava

   Mateja Dekleva

Občina Ribnica
vabi predstavnike 

mikro, malih in srednje 
velikih podjetij na

okroglo mizo na temo

Gospodarski 
razvoj v 

občini Ribnica 

ki bo v četrtek, 
19. maja 2022, 

ob 17. uri v dvorani 
Rokodelskega centra 

Ribnica.

Na srečanju bomo izpostavili 
ključne ukrepe na področju 
gospodarstva, ki jih izvaja 

lokalna skupnost. Predstavili 
bomo tudi načrtovano širitev 

in komunalno ureditev 
industrijske cone Lepovče 

ter možnosti koriščenja 
nepovratnih finančnih 

spodbud, ki jih razpisujeta 
Občina Ribnica in država za 

vlaganja v gospodarski razvoj.
Srečanje je namenjeno 

aktivnemu sodelovanju lokalne 
skupnosti s predstavniki 

gospodarstva, iskanju skupnih 
rešitev, idej in predlogov za 
izvajanje ukrepov, ki bodo 

predstavljali podlago in temelje 
za prodoren razvoj naše občine 

na področju gospodarstva.
Vljudno vabljeni!

Župan
Samo Pogorelc



V kamniški galeriji Veronika sva leta 2011 z možem Filipom 
v okviru prireditve 41. dnevi narodnih noš pripravila 

razstavo s področja oblačilne dediščine na Slovenskem. Pod 
naslovom »Spremembe oblačenja v sliki, obleki in preobleki« 

je razstava obiskovalcem približala podobo oblačil s konca 
zadnjih desetletij 19. stoletja, do medvojnega obdobja.

 Alenka Pakiž    Filip Pakiž

Velik del razstave je bil posvečen 
Ribniški dolini. V letih ljubitelj-

skega dela pri raziskavah oblačilne de-
diščine na širšem ribniškem območju 
sva zbrala ustna, slikovna in predmetna 
pričevanja o nekdanjem oblačenju. V 
tvarnem izročilu in fotografijah se ri-
šejo razlike med praznično in delovno 
podobo žena, mož in otrok. Opazijo 
se poglavitne oblačilne spremembe v 
posameznih časovnih obdobjih. Teh-
nični napredek v tekstilni industriji je 
povzročil vse pogostejše spremembe 
v takratni modi. Obrtniki, trgovci in 

krošnjarji so se na svojih potovanjih 
seznanjali z modnimi novostmi, boga-
tejšo ponudbo blaga in konfekcijskih 
izdelkov ter novotarije prinašali domov. 
Videna je raznolikost oblačil ribni-
ških tržanov in okoličanov, ki so dobro 
gmotno stanje izkazovali tudi z obleko. 
Oblačilna moda, ki se je uveljavila po 
slovenskih krajih, je prihajala iz več-
jih središč takratne Avstro-Ogrske. Je 
pokazatelj takratnih razmer in načina življenja. Posnemali so jo premožnejši 

tržani in posestniki in jo oblikovali svo-
jemu stanu in okolju primerno. Druž-
bene norme so določale, kaj se komu 
spodobi obleči, kako naj bo pokrita 
naglavna ruta, kdo lahko nosi klobuk 
z višjo štulo. Uveljavile so se številne 
novosti, sčasoma so se spremenili kroji 
oblek, dolžine in širine kril, ženske pri-
česke in pokrivala.

Na ogled so bila moška, ženska in 
otroška oblačila in obutev: od platnene-
ga spodnjega perila, kjer je ohranjenih 
veliko širokih »podkikel«, do pokrival 
in obutve. Ob razstavljenih oblačilnih 
predmetih so obiskovalci spoznavali 

Ribniška oblačilna 
zapuščina na razstavi 

v Kamniku
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S predstavljenimi preslikavami fotografij 
in starimi oblačili zaznamo spremembe 
v treh obdobjih. Prvi pano in pred njim 
razstavljena oblačila so prikazali oblačilno 
podobo trškega in kmečkega prebivalstva 
v drugi polovici 19. stoletja. V drugem 
delu je prikaz oblačilne mode ob prelomu 
iz 19. v 20. stoletje. Najočitnejše so 
spremembe v letih po prvi svetovni vojni, 
ko je pomanjkanje denarja in blaga 
odločno spremenilo pogled na družbi 
primerno oblačenje.

Razstavljeni oblačilni ženski, moški in 
otroški predmeti ter družinske fotografije 
s pripadajočimi podatki so bili zbrani 
na Ribniškem. Ohranjeni so moški 
polsteni in slamnati klobuki, suknjiči, 
plašči, telovniki in hlače ter ženske jakne 
in krila, izdelana iz volnenih tkanin. 
Pozornost so vzbujale praznične svilene 
obleke. Zanimivo je bilo videti ponošene in 
zakrpane nogavice ter otroške čeveljce.



izbrane barve svilenega in volnenega 
blaga z vtkanimi vzorci in se čudili na-
tančno izdelanim naborkom, ozkim gu-
bicam ter ročno oblikovanim in šivanim 
okrasnim trakovom. Vse je kazalo nek-
danji odnos do oblačil, šiviljsko ustvar-
jalnost in izbrano preprostost.

Mnogo pogledov so privabile ohra-
njene barvaste rute in šerpe, industrij-
sko tkane v »žakar« vzorcu, ki so se po-
javile pri nas sredi 19. stoletja in ostale v 
rabi do druge svetovne vojne. Pričajo o 
raznovrstni ponudbi materialov in bo-
gatejši izbiri barv. Razstava je prisotne 
vodila do spoznanja, da med Ribničani 
in okoličani še živi spoštljiv odnos do 
oblačilne dediščine, saj so bili prikaza-
ni kosi oblačil, ki so jih v družinah lepo 
ohranjali več generacij. Odnosu do oh-
ranjevanja so botrovali kakovost izdel-
kov in visoka cena blaga, miselnost, da 
se bo kaj še dalo uporabiti, ter spomini 
na prednike.

Staro gradivo je bilo na razstavi do-
polnjeno s kostumi, ki sem jih poustva-
rila po raziskavah. Oblačila se po svoji 
obliki in barvah zgledujejo po oblačenju 
ribniškega trškega in kmečkega prebi-
valstva. Začetki oblikovanja folklornih 
kostumov za plese iz Ribniške doline 
segajo pred leto 2000. Člani veteranske 
folklorne skupine Tine Rožanc v odrski 
postavitvi ribniških plesov posredujejo 
krajevno izročilo. Za širjenje izročila 
prednikov na področju Ribniške doli-
ne sem snovala obleke za pevke Vesele 
Ribn'čanke, pri katerih značilno kroje-
ni predpasniki in raznovrstne rute pou-
darjajo delovno podobo žena. Veliko za-
nimanja so vzbudili kostumi, oblikovani 
za otroško folklorno skupino Lončki iz 
Dolenje vasi in za oglarje iz Rakitnice.

Govorica oblek in oblačenja razkri-
va preteklost in bogati našo sedanjost. 
Stari rek pravi: »Kdor pozabi na kore-
nine, ne more več rasti!« V veliko ve-
selje nama je bilo, da sva z obiskovalci 
razstave v Kamniku delila spoznanja in 
gradivo iz ribniške preteklosti, zbrano 
z najinim vztrajnim ljubiteljskim razi-
skovanjem po ribniški deželi. Ponosna 
sva, da je ohranjena tvarina našla svoj 
prostor v Muzeju Ribnica. Leta 2015 
sva jim v hranjenje in nadaljnjo rabo 
izročila več kot petsto zbranih in evi-
dentiranih garderobnih kosov in dru-
gih predmetov. 

O
B

L
A

Č
IL

N
A

 D
E

D
IŠ

Č
IN

A

9

Pred stoletjem so bila zelo pomembna 
ženska pokrivala, brez katerega ni bila 
nobena žena. Ohranila so se do danes.

O skrbi za boljši oblačilni videz 
pričajo razstavljeni oblačilni dodatki. 

Kostumske interpretacije nekdanjega 
oblačenja.  

Na tem mestu se iskreno zahvaljujem vsem, ki so 
iz spoštovanja do oblačilnega izročila prednikov 

ohranili predmete, jih darovali in tako omogočili, da 
bodo v prihodnje pripovedovali o nekdanji podobi 
prebivalcev Ribniške doline. Prav njihov odnos do 

oblačilne dediščine nam daje možnost, da se tudi mi 
naučimo ceniti izročilo naših prednikov.
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Občine Ribnica za leto 2021
Občinski svet Občine Ribnica je na 

22. redni seji, ki je potekala 14. 4. 2022, 
sprejel Zaključni račun proračuna Ob-
čine Ribnica za leto 2021. Prihodki pro-
računa so bili v letu 2021 doseženi v 
višini 11.338.188 EUR in odhodki v višini 
13.460.835 EUR, zadolževanje je bilo rea-
lizirano v višini 1.800.000 EUR in odplači-
lo dolga v višini 382.516 EUR.

Realizacija prihodkov in drugih 
prejemkov

Celotni prihodki proračuna Občine 
Ribnica so bili v letu 2021 realizirani v vi-
šini 11.338.188 EUR oziroma v 89,1 % in 
so se v primerjavi z letom 2020 povečali 

Realizacija odhodkov in drugih 
izdatkov

Celotni odhodki proračuna Občine 
Ribnica so bili v letu 2021 realizirani v 
višini 13.460.835 EUR oziroma v 90,2 % 
in so se v primerjavi z letom 2020 po-
večali za 15,4 %. Po skupinah odhodkov 
največji delež predstavljajo investicijski 
odhodki (6,2 mio EUR oziroma 46,5-od-
stotni delež), sledijo tekoči transferi (3,5 
mio EUR oziroma 26,3-odstotni delež), 
tekoči odhodki (3,2 mio EUR oziroma 
23,8-odstotni delež) ter investicijski 
transferi (464.033 EUR oziroma 3,4-od-
stotni delež). 

Odhodki po programski 
klasifikaciji

Programska klasifikacija izkazuje 
področja, na katerih se porabljajo pro-
računska sredstva. V letu 2021 je bilo iz 
občinskega proračuna največ sredstev 
namenjenih področju športa, sledijo 
izobraževanje, promet in prometna in-
frastruktura, prostorsko načrtovanje in 
stanovanjsko-komunalna dejavnost, lo-
kalna samouprava, gospodarstvo in so-
cialno varstvo. 

Realizacija računa financiranja
V računu financiranja sta prikazani 

realizacija zadolževanja in realizacija 
odplačila dolga. Zadolževanje je bilo v 
letu 2021 realizirano v višini 1,8 mio EUR, 
najet je bil kredit za financiranje investi-
cij, načrtovanih v občinskem proračunu 
v letu 2021. Odplačilo dolga je bilo reali-
zirano v višini 382.516 EUR in predstavlja 
plačilo glavnic kreditov.

  Nataša Abram

za 3,6 %. V skladu z ekonomsko klasifi-
kacijo so razčlenjeni na davčne, nedavč-
ne, kapitalske in transferne prihodke ter 
prejete donacije. Po skupinah prihodkov 
največji delež (7,3 mio EUR oziroma 
64,1 %) predstavljajo davčni prihodki, 
in sicer podskupina davki na dohodek 
in dobiček, ki vključuje dohodnino kot 
glavni prihodek občin (6,3 mio EUR). 
Sledijo transferni prihodki (2,7 mio 
EUR oziroma 23,9-odstotni delež), ne-
davčni prihodki (920.864 EUR oziroma 
8,1-odstotni delež), kapitalski prihodki 
(449.833 EUR oziroma 3,9-odstotni de-
lež) in prejete donacije (855 EUR oziro-
ma 0,01-odstotni delež). 

Iz državnega proračuna, proračuna 
EU, občinskih proračunov in javnih skla-
dov so bili v letu 2021 transferni prihodki, 
ki predstavljajo sredstva za tekočo pora-
bo, investicije in sredstva za uravnoteže-
nje razvitosti občin, realizirani v skupni 
višini 2,7 mio EUR. Realizacija prejetih 
sredstev za investicije je znašala 2,3 mio 
EUR, kar predstavlja 38-odstotni delež 
investicijskih odhodkov. Ostali investicij-
ski odhodki so bili financirani iz lastnih 
sredstev.

Realizacija odhodkov 2021

Realizacija prihodkov 2021

Prihodki
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
SKUPAJ

Realizacija prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom (v EUR)
Veljavni proračun 2021

7.360.479
1.282.395
989.236

855
3.089.441

12.722.407

Realizacija prihodkov 2021
7.261.879
920.864
449.833

855
2.704.756
11.338.187

Odhodki
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi 
SKUPAJ

Realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom (v EUR)
Veljavni proračun 2021

3.505.716
4.072.973
6.855.446

492.768
14.926.903

Realizacija odhodkov 2021
3.198.243
3.544.961
6.253.598

464.033
13.460.835
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Zaključni račun proračuna 
Občine Ribnica za leto 2021

Občinski svet sprejel zaključni račun za leto 
2021 in prvo strategijo ribniškega turizma

Po sprejemu zapisnika 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine Ribnica je ta potr-
dil dnevni red, tako da je upošteval predlog 
župana Občine Ribnica Sama Pogorelca o 
umiku 13. točke dnevnega reda, ki je pred-
stavljala seznanitev z OPPN Lepovče. Odlok 
o OPPN Lepovče, ki zajema širitev obrtne 
cone, so svetniki, tudi zaradi kandidiranja na 
razpis za nepovratna sredstva za ureditev 
cone s strani ministrstva, sprejeli na izredni 
seji Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je 
21. aprila 2022 potekala prek videopovezave. 

Po daljši razpravi, ki je potekala zlasti 
glede realizacije odhodkov in drugih izdat-
kov, ki je bila v letu 2021 dosežena v višini 
13.460.835,01 EUR oziroma v 90,18 %, so sve-
tniki z 9 glasovi za med 11 prisotnimi sprejeli 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica 
za leto 2021 po hitrem postopku. Soglasno 
sta bili sprejeti spremembi Načrta razvoj-
nih programov Občine Ribnica za obdobje 
2022–2025, ki je bil sprejet s Proračunom 
Občine Ribnica za leto 2022. Predmet spre-
membe načrta razvojnih programov sta 
projekta Fekalna kanalizacija Sajevec in 
Medgeneracijski športni kompleks Ribnica. 
Pri obeh projektih se je vrednost povečala 
za več kot 20 %, zato je moral spremem-
bo vrednosti projekta v skladu z 8. členom 
Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 
2022 potrditi Občinski svet Občine Ribni-
ca. Bosta pa oba projekta sofinancirana s 

natelja Vrtca Ribnica, direktorico Knjižnice 
Miklova hiša Ribnica in direktorico Javnega 
zavoda Rokodelski center Ribnica.

Do spremembe je prišlo v Komisiji za 
spremljanje položaja romske skupnosti, saj 
je Občinski svet Občine Ribnica na podlagi 
odstopa razrešil člana komisije Muhameda 
Delića.

Prav tako so bile sprejete dopolnitve 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ribnica za leto 2022. 

V 12. točki so se svetniki seznanili s po-
ročilom Medobčinskega inšpektorata in re-
darstva za leto 2021. Vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva mag. Stojan Ro-
van je pojasnil, da je bilo v letu 2021 opra-
vljenih za 15 % manj inšpekcijskih nadzo-
rov kot v obdobju pred koronavirusom. Po 
zmanjšanju višine glob z novelo Zakona o 
pravilih cestnega prometa so na Medob-
činskem inšpektoratu in redarstvu v drugi 
polovici leta 2021 zaznali porast kršitev, kar 
je imelo za posledico tudi večje število iz-
danih plačilnih nalogov. 

Ob zaključku seje Občinskega sveta Ob-
čine Ribnica je župan Ribnice Samo Pogo-
relc svetnike seznanil s potekom projektov, 
ki se trenutno odvijajo, in sicer kolesarski 
poligon – »pumptrack« pri stadionu Ugar, 
rekonstrukcija in prenova bazena v Špor-
tnem centru Ribnica, prenova in razširitev 
ulične razsvetljave v mestnem jedru Rib-
nice, gradnja ceste Škrlovica–Zlati Rep in 
prenova grajskega kompleksa, ter s postop-
kom izbire izvajalca za izgradnjo Medgene-
racijskega centra Ribnica (nekdanji center 
Ideal). Med svetniškimi pobudami je bila s 
svetniške strani izpostavljena problematika 
okvare zapornice na zadrževalniku Prigori-
ca, ki bo posredovana v nadaljnje reševanje 
upravljavcu objekta, podjetju Hidrotehnik.

  Kristjan Kozina
strani države. S strani Ministrstva za okolje 
in prostor bo sofinanciran projekt Vodovod 
Bukovica, ki so ga svetniki uvrstili v Načrt 
razvojnih programov Občine Ribnica za ob-
dobje 2022–2025. 

Strategijo trajnostnega razvoja turizma 
v občini Ribnica za obdobje 2022–2028 je 
predstavila Miša Novak iz podjetja ALOHAS, 
ki je skupaj z Občino Ribnica in Rokodelskim 
centrom pripravila ta dokument. Strategija je 
nastala s pomočjo strateške skupine, v kate-
ri je sodelovalo 23 članov. Strateška skupina 
je vključevala gostince, turistične delavce, 
predstavnike javnih zavodov, centrov, agen-
cij, društev, lokalne skupnosti in drugih čla-
nov. V sklopu raziskave je bilo tudi ugotovlje-
no, da v Ribnici ni turistične tradicije, da ima 
Ribnica majhen obseg turistične ponudbe 
in da Ribnica ni znana kot izletniška desti-
nacija. V načrtu predvidenih ukrepov je bilo 
identificiranih 106 projektov ali aktivnosti, ki 
bodo pomembno vplivali na razvoj turizma 
in turistične destinacije v občini. V skladu s 
strategijo predstavljata poslanstvo oziroma 
priložnost Ribnice visoka kakovost ponudbe 
in butični turizem, ki ustvarjata vrednost za 
vse. Strategija želi Ribnico predstaviti na trgu 
kot sodobno, butično, pristno in stacionarno 
zeleno turistično destinacijo s suhorobarsko 
dediščino za sodobnega iskalca avtentičnih 
zgodb. Načrt je razvijati turizem v občini na 
trajnostni oziroma celo regenerativni način. 
Eden izmed številnih ciljev, ki so si ga zadali 
snovalci strategije, je, da bi bilo v letu 2028 v 
občini Ribnica opravljenih 20 tisoč prenoči-
tev. Svetnice in svetniki so obravnavani do-
kument po krajši razpravi soglasno sprejeli.

Na predloge svetov zavodov so svetniki 
soglasno podali soglasja k redni delovni us-
pešnosti za leto 2021 za ravnateljico Osnov-
ne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, rav-

Občinski svet Občine Ribnica je 
14. aprila 2022 na svoji redni seji 
sprejel zaključni račun za leto 
2021 in strategijo trajnostnega 
razvoja turizma za obdobje 
2022-2028, ki je prvi strateški 
dokument na področju turizma 
v občini.

Občina Ribnica obvešča, da bo predvidoma od 9. maja 2022 do 23. maja 
2022 potekalo video snemanje kategoriziranih občinskih cest na območju 
občine Ribnica. Snemanje bo po naročilu Občine Ribnica izvajalo podjetje 
DFG CONSULTING, d. o. o., z namenom pridobivanja podatkov cestne in-
frastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč poteka urejanje 
podatkovne baze o cestah, ki bo omogočala lažje upravljanje in vzdrževanje 
cest. Podatki bodo zaupne narave in ne bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo 
opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4, srebrno-kovinske barve. Na 
njem sta zapisana ime podjetja in dejavnost – snemanje cest.

Obvestilo o video snemanju 
občinskih cest na območju 
občine Ribnica

Vozilo ki bo snemalo občinske ceste.
 Občina Ribnica
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Občina Ribnica je trenutno v fazi izbire 
izvajalca za gradnjo novega, sodobnega 
medgeneracijskega centra. Za zagotovitev 
dodatnih sredstev za izgradnjo celotnega 
objekta na mestu nekdanjega doma JLA 
si je Občina Ribnica prizadevala že od leta 
2020, ko je bil projekt uvrščen na seznam 
pomembnih investicij na podlagi Interven-
tnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi po-
membnih investicij za zagon gospodarstva 
po epidemiji covida-19. Občina Ribnica je v 
preteklih letih intenzivno izvajala aktivnosti 
za izgradnjo, pripravljena je bila podrobna 
projektna naloga in objavljen je bil razpis za 
izvajalca. Na podlagi vloge Občine Ribnica 

Stanovanjska politika Občine Ribnica 
sledi iskanju rešitev stanovanjskih potreb 
starejših občanov, zato Občina Ribnica ak-
tivno sodeluje pri projektu izgradnje novih 
oskrbovanih stanovanj v Ribnici z Nepre-
mičninskim skladom. 

Nepremičninski sklad PIZ, d. o. o., kate-
rega ustanovitelj in edini družbenik je Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, že 25 let skrbi za primerno bivanje 
v tretjem življenjskem obdobju. Sklad ima v 
lasti 3.172 najemnih stanovanj za upokojen-
ce in druge starejše v 116 krajih po vsej Slo-
veniji. Med njimi je 409 oskrbovanih naje-
mnih stanovanj, ki se nahajajo v 17 različnih 
krajih. Osnovni namen Nepremičninskega 
sklada je zagotavljanje in oddajanje stano-
vanj za upokojence in druge starejše. 

V luči zagotavljanja regionalno uravnote-
žene ponudbe najemnih stanovanj za starej-
še v občini Ribnica je Nepremičninski sklad 
v preteklem letu na javni dražbi od Občine 
Ribnica kupil stavbna zemljišča v velikosti 
2.285 m2. Zemljišče, na katerem se načrtuje 
izgradnja 21 oskrbovanih stanovanj, je na ob-
močju med Majnikovo ulico in Krošnjarsko 
potjo, v neposredni bližini vrtca, zdravstve-
nega doma in doma starejših občanov. 

Oskrbovana stanovanja bodo arhitek-
turno in arhitektonsko prilagojena bivanju 
starejših (dvigalo, držala, prilagojena kopal-
nica, vgrajena kuhinja itd.) ter primerna za 
bivanje ene ali dveh oseb. Namenjena bodo 
osebam, starejšim od 65 let, ki jim zdravstve-
no stanje omogoča samostojno bivanje, in 
bodo vseljiva predvidoma v letu 2024. Stano-
vanja se bodo oddajala z razpisom, ki ga bo 
Nepremičninski sklad objavil ob zaključku 
del. Do razpisa Nepremičninski sklad prijav 
za najem ne sprejema, zainteresirani pa se 
lahko prijavijo na obveščanje o informacijah 
o razpisu za oskrbovana najemna stanova-
nja na spletni strani www.ns-piz.si.

  Helena Mate   Helena Mate

  Danilo Hočevar

je tudi Vlada RS projekt spoznala kot po-
memben za celotno regijo in ga kot takega 
uvrstila v Načrt razvojnih programov 2022–
2025, s čimer je zagotovila dodatna sredstva 
v višini 5 milijonov evrov.

Osnovni namen investicije je zagoto-
vitev prostorskih pogojev za vzpostavitev 
večfunkcijskega centra v občini Ribnica, 
v katerem bodo večnamenska kulturna 
dvorana, manjša kongresna dvorana in 
pisarne za delo od doma. Poslovni del 
objekta bo zagotavljal ustrezne pisar-
niške prostore in tako javni upravi kot 
gospodarstvu omogočal, da poskrbi za 
ustrezno decentralizacijo in izvajanje sto-
ritev bliže državljanom. V objektu bodo 
tudi prostori za društva, športna dvorana 
s kavarno in ustrezna parkirna hiša, ki bo 
zagotavljala vsaj 60 parkirnih mest.

Če bodo razpisni postopki in vsa 
dela stekli po načrtih, je načrtovano, da 
bo gradnja novega objekta, ki bo postal 
stičišče kulturnega, gospodarskega in 
družabnega dogajanja za vse generacije, 
zaključena do leta 2025.

Ministrstvo za infrastrukturo je začelo z 
deli na rekonstrukciji glavne ceste G2-106 – 
odsek Žlebič–Kočevje skozi naselji Grič in 
Breg. 19. aprila 2022 je tako župan Ribnice 
Samo Pogorelc z ministrom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Jane-
zom Ciglerjem Kraljem v družbi državnega 
sekretarja Ministrstva za infrastrukturo Ale-
ša Miheliča tudi simbolno naznanil začetek 
del ureditve glavne ceste G2-106 – odsek 
Žlebič– Kočevje skozi naselji Grič in Breg.

V sklopu ureditve predmetnega odse-
ka se bodo izvedle rekonstrukcija glavne 
ceste v skupni dolžini 1.120 metrov (za-
menjava spodnjega in zgornjega ustroja 
vozišča, izgradnja meteorne kanalizacije, 
nova vertikalna in horizontalna signalizaci-
ja), izgradnja hodnika za pešce na celotni 
trasi predmetnega odseka, izgradnja nove 
javne razsvetljave in novih avtobusnih 
postajališč v naseljih Grič in Breg, nova 
povezovalna cesta v naselju Grič, obnova 
vodovoda v celoti in navezave na bodoče 

kanalizacijsko omrežje. Vrednost vseh del 
je 1.883.866,47 EUR z DDV-jem, od tega de-
lež DRSI znaša kar 1.237.701,12 EUR, delež 
Občine Ribnica pa 596.165,35 EUR.

Izvajalec del Komunalne gradnje, d. o. o., 
bo s partnerjem Trgograd, d. o. o., dela za-
čel izvajati 10. maja 2022 in z njimi zaključil 
predvidoma konec meseca januarja 2023.

Urejene prometne površine bodo zago-
tavljale večjo varnost vsem udeležencem v 
prometu, v času gradnje pa Občina Ribnica 
naproša vse občanke in občane za strpnost 
ter vse udeležence v prometu, da upošteva-
jo začasno prometno signalizacijo.

Stavba bivšega Ideal centra, ki je 
v preteklosti predstavljala sre-
dišče kulturnega in družabnega 
dogajanja in je že več kot dve 
desetletji prepuščena propada-
nju, bo v naslednjih letih dobila 
povsem novo podobo. Za izgra-
dnjo novega objekta je Vlada RS 
v državnem proračunu zagotovila 
sredstva v višini 5 mio evrov.

Občini Ribnica za gradnjo 
medgeneracijskega centra 
zagotovljena sredstva iz državnega 
proračuna v višini 5 milijonov evrov

Ribnica bo 
bogatejša za 
21 oskrbovanih 
stanovanj

Ureditev glavne ceste G2-106 – odsek 
Žlebič–Kočevje skozi naselji Grič in Breg

Idejna zasnova, Studio Uršič za 
Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o.



Novice iz 
Miklove hiše
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19. aprila 2022 smo v Miklovi hiši 
lahko prisluhnili predavanju Vanesa 
Husića, svetovalca Kluba Gaia, ki nam 
je povedal nekaj več o temi, ki v tem 
letnem času zanima marsikoga – o vr-
tnarjenju. Na svoj račun so tokrat prišli 
tisti, ki prisegajo na visoke grede. 

Izvedeli smo, kako visoko gredo 
postavimo in s čim jo napolnimo. Na 
predavanju so bili predstavljeni tudi 
primeri zasaditev za celo leto in na-
čini gnojenja, da bo od visokih gred 
čim več koristi. 

Zanimanje za to predavanje je pri-
vabilo lepo število obiskovalcev. Upa-
mo lahko le, da bo letošnji pridelek 
vaših visokih gred še obilnejši, kot je 
bil lansko leto.

Kot smo že omenili, vsako leto 23. 
aprila praznuje knjiga in z njo vsi knjigo-
ljubci! Obeležujemo namreč svetovni dan 
knjige, ki je posvečen promociji branja, 
založništva in zaščiti avtorskih pravic ter 
intelektualne lastnine. To je dan, ki je pos-
tal rojstni dan ali dan smrti več kulturnikov 
hkrati: Nabokova, Druona, Cervantesa, 
Shakespeara itd. Mednarodni dan knjige 
in avtorskih pravic tako počasti tudi spo-
min na velike ljudi, ki so zelo prispevali h 
kulturni in literarni dediščini sveta.

Svetovni dan knjige smo na svojstven 
način počastili tudi v Knjižnici Miklova 
hiša. V soboto, 23. aprila, ste nas lahko 
srečali na tržnici, kjer smo vam ponudili 
knjigi Tam med Malo in Veliko goro, zbra-
no izročilo Ribniške doline avtorja Dom-
na Češarka, ter Doma je vse po starem, 
Miklovi iz Ribnice na Dolenjskem, avtorice 
Rosalie Marie Arnšek. Na stojnici ste lah-
ko dobili tudi svoj bralni seznam za pred-
šolsko bralno značko (V objemu s knjigo) 
in za bralno akcijo Srečni ljudje berejo 
(bralna značka za odrasle). 

O vrtnarjenju

Svetovni dan knjige

V pogovoru z novinarko Marušo Pre-
lesnik Zdešar nam je avtorica Bronja Ža-
kelj predstavila s kresnikom nagrajeno 
knjigo Belo se pere na devetdeset. Obe 
gostji sta poskrbeli za prijetno in navdi-
hujoče srečanje. 

Na tem mestu pa vas tudi že vabimo, 
da se nam pridružite v novi sezoni bralne 
značke za odrasle Srečni ljudje berejo! Z 
njo želimo pritegniti bralce, da posežejo 
po knjižnih delih, ki jim drugače morda 
ne bi prišla v roke, in si na tak način ne-
koliko razširijo svoja obzorja. 

Pravila so sila preprosta. Za dokon-
čanje bralne akcije morate prebrati pet 

knjig, ki jih izberete z bralnega seznama. 
Izberete si lahko tudi poljubno delo av-
torja, ki je naveden na seznamu. Naslove 
knjig zapišite na zadnjo stran zgibanke in 
jo oddajte v svoji knjižnici. 

Bralna akcija se je začela na svetovni 
dan knjige, 23. aprila 2022, in traja do slo-
venskega kulturnega praznika, 8. februar-
ja 2023. Po zaključku akcije bomo pripra-
vili srečanje z znanim avtorjem in podelili 
priznanja vsem, ki boste izziv zaključili. 

Bralni seznami vas čakajo na knji-
žničnem pultu. In saj veste: srečni ljudje 
berejo!

Srečni ljudje berejo
12. aprila 2022 smo z malo zamu-
de zaradi epidemičnih ukrepov 
še uradno zaključili prvo sezono 
bralne akcije za odrasle Srečni 
ljudje berejo. 



DramŠpilovci z novo premiero 
Maček Mačkursson

  Dramšpil    Agara Vučemilović

Zbiramo spomine: 
Življenje ob vodi

  Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša

Ampak ne DramŠpilovci. Ves čas smo 
iskali možnosti, kako svojo dejavnost ob-
držati živo. Spodbujanje drug drugega, 
skupinski duh, pozitivna energija in pred-
vsem želja po uprizoritvah so nas obdr-
žali skupaj in danes smo veseli, da smo 
zdržali in se vrnili na odre pripravljeni.

Z vajami smo bili ponovno »na knap«, 
tako kot vedno, vmes je posegla še 
kakšna odsotnost, vendar nam je uspelo. 
Tokratna sobota nam bo ostala za večno 
v spominu. Pred nami je bila nova pre-
miera otroške predstave Maček Mačkur-
sson. Zgodba, ki nas popelje na daljno 
Islandijo, kjer prebiva čarovnica Grila s 
svojimi sinovi in zvestim mačkom Mač-
kurssonom. In kaj počnejo sinovi? Zelo 
radi nagajajo človečnjakom. Loputač jih 
straši in jim vse razmeče, Firbec jim kuka 
v dnevno sobo, saj mu je drugače dolg-
čas, Mlaskač tako rad vse, kar ostane od 
njihovih kosil, postrga, poliže in pomla-
ska, Podprepnik pa rad straši živali in pri 
tem tako uživa, da kar vriska od veselja. 
In maček Mačkursson? Kot vsak maček 

Še nekaj vtisov naših gledalcev:
• Čudovita predstava z dušo. Uspešno 

naprej!
• Jaz sem čisto noter padla, otroka pa 

itak. Res je bilo super, ste lahko ponos-
ni nanjo. Pa vaše vstopnice. Top izku-
šnja. Javite, ko boste spet kaj ušpičili.

• Čestitke vsem nastopajočim za ču-
dovito predstavo. Odlično odigrano, z 
dobro glasbo, scenografijo in svetlob-
nimi učinki. Pohvale!!!

• Vse je v presežkih. Čudovita igra, čudo-
vito odigrano. Bravo.

• Bilo je, kot sem pričakovala. Vedro, 
razigrano, usklajeno. Bilo je popolno. 
Naužila sem se sobotnega dne v celoti.

Zahvaljujemo se Občini Ribnica in 
JSKD za finančno podporo. Posebna 
zahvala pa gre tokrat tudi podporni ekipi, 
še posebej našemu novemu članu Tilnu 
Begiču, ki je osvojil Mačka Mačkurssona 
v trenutku. Bravo, Tilen!

rad poležava in je. Ampak kaj, ko je bila 
lakota tako huda, v kotlu pa se je kuhalo 
nekaj res dobrega … A Grila glasno pove: 
»Da ne bi kdo iz kotla kradel!« Le kaj so 
ušpičili nagajivi škratje in maček in kaj je 
nato storila Grila? Vse to in še več izves-
te v predstavi Maček Mačkursson, ki je 
primerna za vse od 4. pa tja do 99. leta. 
Predstava, ki te popelje v otroški svet do-
mišljije in zabave.  

Hvala občinstvu za tako topel sprejem. 
Vaše navdušenje nam je dalo nov zalet, 
škratje, Grila in Mačkursson pa že komaj 
čakamo, da ponovno skupaj zapojemo. 

In kaj je zapisala o predstavi 
Alenka Pahulje iz JSKD? 

»Tale Maček nam je pa dal vetra v kri-
la! Predstave za otroke, ki jih igrajo odrasli 
igralci, niso ravno pogoste in so tudi na 
ravni Linhartovega srečanja odraslih gle-
dališč zelo zaželene. In tale naša nas prep-
riča že na prvi mah. Všečna scenografija, 
v kateri gotovo zmaga kotel, kjer se več 
kot očitno nekaj dogaja, našpičena ušesa 
igrivih škratkov, pesmica, ki si jo otrok poje 
na poti s predstave, ležeren mačkon in se-
veda strašno prepričljiva čarovnica, ki os-
tane v naših glavah tudi, ko njen mogočni 
glas več ne odzvanja. Kriki navdušenega 
občinstva ob koncu predstave so pove-
dali vse. Obožujemo domače predstave 
za otroke in kličemo: ŠE, ŠE, ŠE!«

Za nami so težki časi, v katerih 
nam je usodo krojil virus korone. 
Še posebej smo to začutili gle-
dališčniki. Večmesečno zaprtje 
dvoran in prepoved javnih prire-
ditev je marsikateremu društvu 
odneslo člane ali pa so se zavili v 
medvedji spanec.

Vesna Levstik – Grila. Scenarij je po knjižni 
predlogi Svetlane Makarovič priredila 
Andreja Škrabec.

Mirjana Pajnič, Marta Lovšin, Romana Tomažin, Urša Jaklič - Žagar, Antonija Češarek in Andre-
ja Škrabec v vlogah mačka in škratov (Mlaskač, Podrepnik, Loputač, Firbec, Stuvur)

Se spomnite kopalne kape, 
ki si jo je vaša mama zvesto 
nadela v toplicah? Kje je bilo 
najbližje rečno kopališče? Ali 
se spomnite delujočih mlinov, 
žag in črpalnic? Si umijete 
lica v izviru večne mladosti ali 
zdravilnih moči? Živite blizu 
hidroelektrarne? Ste kdaj drsali 
po zaledeneli strugi ali mrzlega 
decembra prali čreva v bližnjem 
potoku? Čolnarili ali se udeležili 
tekmovanja v muharjenju?

K
U

L
T

U
R

A

14



K
U

L
T

U
R

A

15

Člani Muzejskega društva Ribnica 
na sprehodu po Velikih Laščah

  IO MDR    Marina Gradišnik

Zbiramo spomine: 
Življenje ob vodi

  Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša

Zbrali smo se pred Levstikovim do-
mom, kjer nas je sprejela članica društva 
in kustosinja zavoda Trubarjevi Kraji mag. 
Barbara Pečnik. Prijazno nas je povabila 
na razstavo Velike Lašče skozi obrti, kjer 
smo spoznali Velike Lašče v času od leta 
1913, ko so postale trg, do 2. polovice 20. 
stoletja. Velike Lašče smo spoznali skozi 
najrazličnejše dejavnosti, ki so se odvijale 
na trgu in sledove katerih lahko vsaj malo 
zaslutimo za zidovi današnjih trških hiš.

Razstava se začne s prikazom go-
stiln – hudičevih kapelic, ki so kraljevale 
v Laščah. Ivan Pucelj in Jože Javoršek jih 
omenjata kar trinajst. »Tak majhen kraj, 
tak reven kraj, pa ima trinajst gostiln: 
pomislite, o preljubi bratje v Gospodu: 
Lašče trinajst gostiln, trinajst hudičevih 
kapelic. Amen!«, je gromel s prižnice ve-
likolaški župnik v začetku 20. stoletja.« 
(Ivan Pucelj, Vesela pisarija, 1938) 

Gostilne so bile najrazličnejših vrst. 
Bile so furmanske gostilne, take, ki so 
stregle samo pijačo, spet druge tudi je-
dačo, trške gostilne, pa liberalne in kle-

Če je bila voda nekoč zelo viden del 
človekovega vsakdana, se je s tehnolo-
škim razvojem in dviganjem sanitarnih 
kriterijev skrila v podzemne cevi vodo-
vodnih in kanalizacijskih omrežij, postala 
je regulirana tako fizično kot upravno ter 
se oddaljila od družabnega in socialnega 
življenja.

Vabimo vas, da z nami delite fotogra-
fije, dokumente, predmete ali spomine 
na življenje ob vodi, od pomolov, jezov in 
mostov, v mestu ali na vasi, do gospodar-
skih objektov in dejavnosti, kot so zdra-
vilišča, napajališča, perišča, kopališča, 

ceste s križiščem proti Novi vasi, kjer 
je včasih delovala Gostilna pri Draksle-
rici, poznana predvsem po tem, da je v 
njej Levstik prvič uprizoril svojo kmečko 
burko Juntez. Nadaljevali smo skozi Tru-
barjev park nazaj proti središču Lašč, 
mimo občinske stavbe do vatikanskega 
vodnjaka in naprej proti Zdravstveni po-
staji in Javorškovi ulici. Na drugem veli-
kolaškem trgu – Levstikovem trgu smo 
slišali zanimivosti o zgodovini velikolaške 
cerkve in prvem velikolaškem župniku 
Janezu Brodniku, o postavitvi spomenika 
Franu Levstiku in o nekdaj največji ve-
likolaški gostilni Pri Matetu (Pri Matije-
tu). Pokukali smo tudi v Zazid, kjer je še 
danes najbolj vidna podoba nekdanjih 
Lašč, sprehod pa smo zaključili v Gostilni 
pri Kuklju na gluhih štrukljih v lešnikovi 
omaki z medom.

Bilo je res eno lepo popoldne, po-
poldne prijetnega druženja in zanimivih 
zgodb. Ob sproščenem klepetu smo 
ponovno ugotovili, kako slabo poznamo 
svoje kraje. Poslovili smo se z mislijo, da 
se moramo v bližnji prihodnosti ponovno 
podati na kakšen skupni potep.

rikalne, pisatelj Jože Javoršek se je celo 
zavzemal, da bi Lašče dobile pri Kuklju 
svojo prvo literarno krčmo.

Gostilne so bile pogosto združene z 
najrazličnejšimi dejavnostmi, na primer s 
kmetijstvom, mesarstvom, lesno in živin-
sko trgovino, trgovino na debelo in drob-
no, pekarijo, sifonarstvom. Seznanili smo 
se tudi s pomembnimi javnimi stavbami 
na trgu, kot so občinska stavba, Levsti-
kov dom oziroma nekdanji Vatikan, Za-
družna stavba in trgovine. Na razstavi so 
predstavljene čevljarska, krojaška in sed-
larska zbirka, prvi dve smo prek odličnih 
pričevalcev spoznali tudi v dokumentar-
nem filmu avtorja Tadeja Bavdka.

Po zgodovinskem uvodu v zgodovino 
Velikih Lašč je sledil še kratek sprehod 
po samem kraju. Pot nas je vodila po 
Stritarjevi cesti (ki bi jo lahko poimeno-
vali kar Obrtna ulica – skoraj v vsaki hiši 
je namreč vsaj nekaj časa živel kakšne 
obrtnik), po Šolski ulici do Trubarjeve 

sejmišča. Obiščite nas v Knjižnici Miklo-
va hiša Ribnica med 19. aprilom in 19. 
oktobrom 2022. Priporočamo, da se za 
obisk predhodno dogovorite na telefon-
ski številki 041 390 057 ali pošljete gradi-
vo, ki ga želite deliti, po navadni pošti na 
naslov knjižnice ali po e-pošti na naslov 
info@miklovahisa.si.

Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradi-
vo pa digitalizirali in vam ga vrnili. Zbra-
no digitalizirano gradivo bomo shranili v 
arhivu knjižnice in ga delno uporabili za 
pripravo novih digitalnih zbirk na sple-
tnem portalu digitalizirane kulturne de-
diščine slovenskih pokrajin Kamra. 

Vsaka zgodba šteje pri snovanju ži-
vljenjske zgodbe našega kraja!

V letošnjem letu člani Muzejske-
ga društva Ribnica nadaljujemo z 
obiskovanjem bližnjih trgov, vasi 
in mest. V sredo, 13. aprila, smo 
se tako odpravili v Velike Lašče.

Ribniško kopališče. 
Fotografijo hrani Muzej Ribnica
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Ribniška dolina poje
Pevci preživeli tudi zahtevne koronske 

čase in ubrano zazveneli
  Alenka Pahulje, JSKD Ribnica    Marko Burger

Posebej nas je presenetil Kvartet 
Zvon, ki je po novem petčlanski, saj z 
njimi prepeva njihova umetniška vodi-
teljica Tanja Ozirska. Njihov zven je bil 
izjemno bogat, selektorica Ana Erčulj 
ga je označila za prvinskega, 'starozve-
nečega' na najžlahtnejši način. Tako 
petje se skorajda več ne sliši, zato so 
ji pustili izjemen vtis. Tako kot vsi se-
lektorji v prejšnjih letih je bila tudi ona 
presenečena nad dobrimi vokalnimi 
zasedbami, čeprav smo številčno šib-
ki. Dejansko obstaja v Ribniški dolini 

sedem zborov in skupin, če seštejemo 
Ribnico, Sodražico in Loški Potok, a so 
svoje naredili protikoronski ukrepi in je 
večini primanjkovalo vaj, da bi se revije 
udeležili. Ta naj bi bila presek vokalne-
ga dogajanja na domačih tleh in je zato 
toliko pomembnejša, saj pevci vidijo 
svoj napredek, napredek drugih in ne 
nazadnje svoje zborovske kolege. Ker je 
postkoronsko leto nekoliko posebno, so 
bila tudi pravila za nastop malce razrah-
ljana in so lahko nastopajoči sami zbrali 
pesmi, saj želi Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti motivirati pevce k nadaljnje-
mu udejstvovanju. Zborovstvo je bilo za-
radi ukrepov eno najmočneje prizadetih 
kulturnih področij, zato mu bo tudi na 
Ribniškem posvečeno veliko pozornosti. 
6. maja se je odvilo 43. Srečanje pevskih 
zborov Zahodne Dolenjske s trinajstimi 
nastopajočimi zbori in vokalnimi zased-
bami, 2. junija bo v Športnem parku Rib-
nica ob 12. uri Zborovski boom otroških 
in mladinskih pevskih zborov, 10. junija 
pa Oktet Gallus pripravlja srečanje ok-
tetov pri Novi Štifti. 

Res da so bili samo štirje nastopajoči na naši območni reviji, a so trije 
izmed njih dosegli regijski nivo, kar pomeni, da so se uvrstili še en razred 

višje glede na kakovost in bodo lahko sodelovali na jesenski regijski reviji. 

Zborovsko leto se je začelo z območno revijo Ribniška dolina poje, ki je potekala 9. aprila v dvorani Rokodelskega centra. Udeležili so se je 
že prej omenjeni Kvartet Zvon, poleg njih pa še Oktet Gallus, Nonet Vitra in Ženski komorni zbor Anamanka. Selektorica, ki je revijo pozorno 
spremljala in se nato še temeljito pogovorila z umetniškimi vodji in zborovodji, je bila Ana Erčulj, ki smo jo tu gostili prvič. Doma je sicer iz 

Dobrepolja, je pa ena vidnejših predstavnic sodobne zborovodske smeri. 



Predmet meseca
Pinje

  Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka 
    Jernej Marinč

17
R

O
K

O
D

E
L

'C

Mlajše generacije, ki obiščejo Muzej 
Ribnica, pinje več ne poznajo. Če pa jo 
kateri otrok prepozna, največkrat misli, 
da damo notri mleko in s stepanjem 
dobimo maslo. To, da maslo nastane iz 
smetane, je zanje povsem nov podatek. 
Sestavna dela pinje sta tudi pokrov in 
žvrkalo. Vse tri pinje so iz Zbirke Muzeja 
Ribnica.

Pinja iz jelovega lesa s tremi 
kovinskimi obroči.

Pinja iz jelovega lesa 
s tremi kovinskimi 
obroči in lesenim 
ročajem.

Pinja iz žgane gline, 
rumeno loščena. 

Minister za kulturo 
na obisku v Ribnici

Sredi meseca aprila nas je v 
Ribnici obiskal minister za kulturo 
dr. Vasko Simoniti. Skupaj smo se 
sprehodili skozi Ribniški grad, Park 
kulturnikov, si ogledali aktualne mu-

zejske razstave in Rokodelski center 
Ribnica. V sproščenem pogovoru se 
je seznanil z dejavnostjo zavoda in 
našimi novimi projekti, ki se nanašajo 
tudi na razvoj turizma v našem kraju.

  zaposleni v Rokodelskem centru Ribnica

Obisk ministra za kulturo
  Daniel Vincek

Razstava in delavnice ob 
svetovnem dnevu zemlje

Ob tej priložnosti smo v Roko-
delskem centru Ribnica v sodelova-
nju z Vrtcem Ribnica in Osnovno šolo 
dr. Franceta Prešerna Ribnica pripra-
vili razstavo o našem planetu. Otroci 
so s svojimi likovnimi deli prikazali, 
kakšen planet si želijo in kako ga je 
mogoče zaščititi. 

Prav tako smo skupaj s Komu-
nalo Ribnica in Ekologi brez meja 
pripravili ekološko obarvan program, 
posvečen obeleževanju tega dne. Za 
učence Osnovne šole dr. Franceta 

Prešerna Ribnica smo izvedli delav-
nico »Ne Mečmo Hrane Stran«, po-
peljali smo jih na ogled razstave Ne 
pametuj, ločuj! v Ribniškem gradu, za 
širšo javnost pa smo organizirali ve-
černo predavanje »Prazen koš, polna 
denarnica«. V nov dan stopamo polni 
novih idej za boljši jutri. Imamo samo 
en planet, zato poskrbimo zanj!

Vse od leta 1970 se na 22. april 
praznuje svetovni dan Zemlje. 
Letošnja tema »Investirajmo 
v naš planet« nas nagovarja k 
trajnostni prihodnosti, varova-
nju naravnih virov, ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in bla-
ženju podnebnih sprememb. 
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Odprtje info točke in grajske 
kavarne v Ribniškem gradu

Prišla je pomlad in z njo aktivnosti in razvajanje na 
prostem, zato smo na začetku meseca maja znova odprli 
INFO točko v Ribniškem gradu, ki ponuja številne infor-
macije za turiste in brezplačne publikacije o turistični 
ponudbi naše Ribnice. 

V njej lahko obiskovalci spoznajo ponudbo naših do-
živetij, aktivnosti in nastanitev, ki jih ponuja naša regija. 
Na INFO točki je tudi prikupna, butična trgovina, v kateri 
lahko turisti kupijo spominke in domače izdelke suhe 
robe ter lončarstva. 

Tisti, ki bi radi prosti čas preživljali bolj aktivno, si lah-
ko na INFO točki izposodijo mestno kolo RICIKEL in se 
popeljejo skozi staro mestno jedro ali pa se podajo na 
gozdno pustolovščino z električnimi gorskimi kolesi. INFO 
točka je odprta vsak dan od 10. do 18. ure. Več informacij 
najdete na spletni strani: www.turizem.ribnica.si.

Ljubitelji dobre kave in sladic pa lahko v zavetju graj-
skega obzidja uživajo v čudovitem ambientu in ponudbi, 
ki jo ponuja znova odprta Grajska kavarna v Ribniškem 
gradu. 

Vabljeni na grajsko doživetje v Ribniški grad.

Dobrodelni tudi v Ribnici
Dobrodelno okrog Slovenije – 

DOS je največji vseslovenski huma-
nitarni kolesarski dogodek, ko Dami 
Zupi s cestnim kolesom prekolesari 
traso okrog celotne Slovenije. Trasa 
vožnje v letu 2022 ostaja enaka tisti iz 
leta 2021, z nekaj »lepotnimi« poprav-
ki, prav tako koncept projekta, edina 
sprememba je ta, da se kolesarska vo-
žnja ne bo več odvijala nepretrgoma, 
temveč samo tekom dneva. 

Glavni cilji projekta so združiti mara-
tonsko rekreativno kolesarjenje in dobro-
delnost ter ozaveščati o celiakiji in izzivih 
bolnikov s celiakijo v vsakdanjem življe-
nju. Zato so kolesarji tudi letos zavrteli 
pedale okoli Slovenije za dober namen 
in s skupnimi močmi zbirali sredstva, na-
menjena nakupu koles za otroke iz soci-
alno ogroženih družin.

Vseh 1.225 km trase DOS-a je bilo 
razdeljenih v pet etap, prva etapa pa je 

vodila pogumne in dobrodelne kole-
sarje tudi skozi Ribnico in prav tistega 
prazničnega dne, 27. aprila, smo jih 
sprejeli tudi pred našim Rokodelskim 
centrom Ribnica.  

Svet je lahko lepši, če se ljudje 
pridružimo dobrodelnosti, vsak po 
svojih zmožnostih. Lepo je deliti in 
pomagati, zato smo kolesarje in vso 
tehnično ekipo z veseljem sprejeli in 
gostili tudi v našem kraju.
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Mali šefi z »veliko kuhalnico«

Občina Ribnica v zeleni shemi 
slovenskega turizma

S kuhanjem so se otroci naučili osnovnih življenjskih 
spretnosti in prek zabavne aktivnosti pridobili novo znanje. 
Samo učenje kuhanja zagotovo pozitivno vpliva tudi na ra-
zvoj fine motorike in koordinacije med očmi in rokami. 

Ker smo ves čas delovali v skupini, so se otroci naučili 
sodelovanja, organizacije, jasnega izražanja in prilagaja-
nja ter bogatili svoj besedni zaklad. Pri kuhanju so razvili 
svojo kreativnost, saj so nastale prave kuharske umetnine. 

Zadnjo delavnico smo izvedli v pravi gostinski kuhinji, 
ki nam jo je za izvedbo posodila Gostilna Mihelič, ki se 
ji zahvaljujemo za pomoč in velik prispevek k temu, da 
so tudi naši mali šefi lahko izkusili pravo doživetje velikih 
kuharskih mojstrov.

In kot bi zaključili naši mali šefi: » Na delavnicah se 
zabavamo, ko skupaj ustvarjamo, in malo manj, ko pomi-
vamo in pospravljamo. Pa dober tek do naslednjič!«

V Ribnici smo se pridružili destinacijam, 
ki svojo trajnostno poslovanje na področju 
turizma presojajo z uporabo mednarodne-
ga orodja Green Destinations Standard, 
kar nam bo omogočilo tako nacionalno 
kot mednarodno primerljivost in vidnost. 
Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo 
predvidoma trajala do konca letošnjega 
leta, bomo prek različnih aktivnosti zbira-
li podatke o trajnosti našega turističnega 
razvoja ter ozaveščali lokalno prebivalstvo, 
gospodarstvo, obiskovalce in preostale de-
ležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Zelena (okoljsko in družbeno odgo-
vorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, 
naloga oziroma odgovornost zgolj turi-
stične organizacije. Je nekaj, kar lahko 
dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki 
v destinaciji, tako v javnem, nevladnem 
kot zasebnem sektorju, in to ne samo v 
turizmu, temveč na vseh področjih delo-
vanja. Ne nazadnje pa so v tem procesu 
ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izre-
dnega pomena je namreč, da je destina-
cija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu 
delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za 
ljudi, ki nas obiščejo.

Več o Zeleni shemi slovenskega tu-
rizma si lahko preberete na spletni strani 
Slovenske turistične organizacije: www.
slovenia.info/zelenashema.

namenjena tako destinacijam in zava-
rovanim območjem kot tudi ponudni-
kom turističnih nastanitev, turističnim 
agencijam, atrakcijam, plažam in od lani 
tudi restavracijam in drugim gostinskim 
obratom, med katerimi so znak Slovenia 
Green pridobile tudi nekatere najboljše 
slovenske restavracije.

Zelena shema slovenskega turizma 
(ZSST) je celovito zasnovan nacionalni 
sistem za pospeševanje razvoja trajno-
stnega turizma v Sloveniji v vseh stebrih 
trajnostnega razvoja, okoljskem, družbe-
nem in ekonomskem. 

Shema, katere lastnik in upravitelj 
je Slovenska turistična organizacija, je 

Občina Ribnica se je v tem letu 
skupaj s sedmimi destinacijami 
pridružila oseminpetdesetim 
destinacijam v nacionalnem 
programu Zelena shema sloven-
skega turizma. 

  Daniel Vincek

Letos smo v Rokodelskem centru Ribnica prvič začeli z 
izvajanjem otroških kulinaričnih delavnic za »male šefe«. 
Odvijale so se vsako sredo med 17. in 19. uro in na njih je aktivno 
sodelovalo več kot 15 otrok. Otroci so na delavnicah spoznavali 
različne kuharske tehnike, sestavine in recepture ter hkrati ves 
čas razvijali samozavest in krepili svojo sposobnost.
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(prostori - Železniške postaje) 
ELSA ALOJZIJ SLADIČ s.p, PE Dolgouhec, Tesarska ulica 2, 1330 Kočevje 

RAZSTAVNI PROSTOR: Kolodvorska c. 14, Kočevje 
041 479 252  /  lea.sladic@dolgouhec.si  /  www.dolgouhec.eu 

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

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

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

- KOLESARSKA KLINIKA           

- #KOLESARSKAKLINIKA

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.

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

WWW.KOLESARSKA-KLINIKA.SI



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

PRODAMO HIŠE PRODAMO  
GRADBENE PARCELE

KUPIMO 
KMETIJSKE 
PARCELELOŠKI 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 gospo-
darskim 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 gospodar-
sko poslopje z vrtom, v izmeri 198 m², del hiše je tudi poslovni 
prostor trgovina, celotna parcela je velika 765 m² in predstavlja 
dvorišče. Hiša je bila zgrajena leta 1968, obnovljena leta 1997, 
gospodarsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1990. Takoj vseljivo. 
Ogrevanje CK na olje, elektrika, voda, vsa infrastruktura, cena 
73.000 EUR. EI v izdelavi. 

VELIKE LAŠČE - Opalkovo – Na lepi lokaciji pro-
damo gradbeno parcelo v izmeri 2579 m², vsa infrastruk-
tura na oz. ob parceli. Cena za m2 je 42 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center
Prodamo gradbeno parcelo v izmeri 925 m², vsa infrastruk-
tura na oz. ob parceli. Pridobljena lokacijska informacija o 
gradnji. Cena za m² je 49 EUR. 

DOLENJA VAS
Prodamo zemljišče v izmeri 699 m², k. o. 1629 Dolenja vas, 
vsa infrastruktura je ob oz. na parceli, cena na m² je 30 
EUR, skupna cena ie 20.970 EUR. Avtobusno postajališče, 
šola in trgovina so dosegljivi peš. Primerno za vse, ki si 
želijo manjše hiše z vrtom v neposredni bližini narave.

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

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.

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



Dobrodelna prireditev Lions 
kluba Ribnica v Velikih Laščah

  Dr. Tatjana Devjak, predsednica Lions kluba Ribnica,
Peter Tanko, tajnik Lions kluba Ribnica    Marko Burger

Lions Clubs International je največja mednarodna prostovoljna huma-
nitarna organizacija na svetu. Deluje v več kot 200 državah sveta in 
ima več kot 1,35 milijona članov. Lions klub Ribnica deluje na področju 
štirih občin – Ribnice, Sodražice, Loškega Potoka in Velikih Lašč. 

Pomagati želimo, ker lahko in ker ver-
jamemo, da skupaj zmoremo več. Kdo so 
ljudje ali posamezniki, ki so pripravljeni 
pomagati finančno ali z dobrimi deli? So 
to preprosto dobri ljudje, ljudje, ki premo-
rejo empatijo? So to samo uspešni po-
samezniki in podjetja? Ni tako preprosto.

To so posamezniki, ki so v prvi vrsti 
dobri in empatični, vendar so radodarni 
brez pričakovanj o nagradi, in ki verja-
mejo, da bo dobrota našla svojo pot na-
zaj, kot je zapisala princesa Diana. Vodijo 
jih pričakovanja, da vsako dobro dejanje 
ustvari spremembo, ki je brezmejna, kot 
je zapisal tudi Scott Adams. Preprosto: to 
so dobri, pošteni, pozitivni ljudje, katerih 
dejanja usmerjajo obče človeške vred-
note in ljubezen do sočloveka. Skupaj z 
vami, dragi donatorji in dobrotniki, smo 
pomagali že mnogim. Organizirali smo 
že veliko odmevnih akcij, kot na primer: 
dobrodelne koncerte, koncerte z glasbo 

»KUD Dramšpil odigra gledališko 
predstavo z naslovom: Dušan. Avtor igre 
je Miran Mate, režiserka Simona Zorc 
Ramovš in avtorica priredbe besedila 
Andreja Škrabec. V igri je Dušan čustven, 
občutljiv in lepo vzgojen moški, ki se znaj-
de v vrtincu štirih vplivnih žensk, ki z njim 
manipulirajo, vse skupaj pa začini in pre-
meša še srbski tajkun Miki.« 
(iz gledališkega lista) 

Skozi leta nam je pomagalo 87 pod-
jetij z različnih koncev Slovenije; največ 
jih je z območij delovanja našega kluba. 
Seznam donatorjev in vse v povezavi z 
delovanjem kluba si lahko pogledate in 
preberete na naši spletni strani Lions-
-ribnica.si, ki nam jo je letos brezplačno 
postavila Naveza, d. o. o., iz Velikih Lašč, 
za kar smo jim člani Lions kluba Ribnica 
iskreno hvaležni. Tako smo na nek način 
digitalizirali naše delovanje.  

do sočloveka v stiski, dobrodelne gle-
dališke predstave, dobrodelne pohode, 
postavitev klopi v mestu Ribnica, plakat 
miru, praznične obdaritve starostnikov in 
varovancev, donacije osnovnim šolam, 
družinam in posameznikom v stiski, lju-
dem s posebnimi potrebami. 

V četrtek, 31. marca 2022, smo se 
zbrali v Levstikovem domu v Velikih Laš-
čah, na osrednji prireditvi kluba, ki smo jo 
poimenovali Pomagajmo. Prireditve se je 
udeležil guverner Zveze Lions klubov Slo-
venije, Distrikta 129, Nino Maletič. Namen 
izkupička letošnje dobrodelne prireditve z 
zbiralno akcijo je pomoč ogroženim dru-
žinam v naši neposredni okolici in seveda 
tudi beguncem iz Ukrajine, kar je trenu-
tno najbolj pereča problematika. V prvem 
delu prireditve smo se javno zahvalili svo-
jim donatorjem, v nadaljevanju večera pa 
smo si ogledali predstavo gledališke sku-
pine KUD DramŠpil z naslovom Dušan. 
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Uvodoma se nam je z Beethovnovo 

Sonato v G-duru na klavirju predstavila 
učenka Glasbene šole Ribnica Alja Ri-
gler. Sledila je javna zahvala trem naj-
večjim donatorjem Lions kluba Ribnica: 
Inothermu Ribnica, Yaskawi Slovenija 
in Yaskawi Risto. Direktor Inotherma se 
je zaradi delovnih obveznosti opravičil, 
pisno zahvalo v imenu Yaskawe pa je 
prevzela Barbara Kosler.

V podjetju Inotherm pravijo, da sim-
bolizirajo edinstven spoj tradicionalne 
kakovosti in vodilnih tehnoloških ino-
vacij. Na temeljih bogatega slovenske-
ga znanja in najsodobnejših postopkov 
izdelave namreč že tretje desetletje 
ustvarjajo vhodna vrata, ki izpolnjuje-
jo najvišje kriterije naprednega, stilsko 
dovršenega, varnega in trajnostnega 
doma. 

So največji evropski proizvajalec 
aluminijastih vhodnih vrat, vsak njihov 
produkt pa je unikat, ustvarjen v skladu 
z naročnikovim edinstvenim slogom in 
vsakdanjimi potrebami.

Ljudje, zaposleni v Yaskawi, pa so 
zavezani svoji strasti – sledijo viziji za 
pametnejšo prihodnost z naprednimi 
tehnologijami, ki smotrno razpolagajo 
čas in energijo. Zanje je vsak dan nova 
priložnost za napredek in izboljšave. Nji-
hov cilj je prispevati k razvoju družbe z 
izboljšanjem narave poslovanja, poveča-
njem učinkovitosti in produktivnosti in-
dustrije ter s tem tudi našega vsakdana. 
Promovirajo obnovljive vire, da ohranjajo 
zdravo okolje – za trajnostni planet za 
vse nas. 

Uvodni del večera sta zaključila Aljo-
ša Oražem na saksofonu in Aleksander 
Oražem s klavirsko spremljavo. Slišali 
smo Macinijevega Pink panterja. Hva-
la Glasbeni šoli Ribnica za sodelovanje 
na prireditvi. V nadaljevanju večera smo 
uživali v gledališki predstavi.

Po predstavi, končno po dveh letih, 
smo uživali v skupnem druženju. Po-
gostitev je pripravila Kmetijska zadru-
ga Velike Lašče, za vinske užitke sta z 
donacijo poskrbela Vinska klet Goriška 
brda in naša članica Brigita, pecivo pa 
so spekle članice našega kluba. Hva-
la tudi Občini Velike Lašče, ki nam je 
omogočila brezplačni najem dvorane, 
in Matjažu Grudnu, našemu članu, ki je 
vodil prireditev. 

Hvala vsem in vsakemu posebej, 
ki karkoli prispevate k humanitarnemu 
poslanstvu Lionizma.

Pogovor z Ladom 
Ambrožičem in Vesno Milek 
na Škrabčevi domačiji

   Jurij Kožar

Po dolgem času se je v skednju 
Škrabčeve domačije odvil dogodek. 
Na prijeten pomladni večer sta se 
ob izidu knjige Spotikanja pogovar-
jala in obujala spomine Lado Am-
brožič, dolgoletni urednik in obraz 
slovenske televizije, ter sogovornica 
Vesna Milek. 

Po dobrih štirih desetletjih na 
javni Radioteleviziji se je leta 2017 
Lado Ambrožič upokojil od vsako-
dnevnega ustvarjanja novic. Pred 
dobrim mesecem je pri založbi Buča 
izdal knjigo z naslovom Spotikanja. 
Knjiga opisuje dogajanje na Televiziji 
Slovenija v obdobju med letoma 1991 
in 2021. 

 Knjigo je Ambrožič razdelil na tri 
obsežna poglavja. Skoznje razkriva 
poskuse oblastnikov po prevzemu 
hiše in programov. Posebno pozor-
nost posveti tudi času, ko je bil varuh 
pravic gledalcev in poslušalcev in ko 
je bil član programskega sveta RTV-
-ja. V času njegovega urednikovanja 
je zasnoval oddajo Odmevi. Med le-
toma 1991 in 2013 je izvedel več kot 
250 enournih večernih pogovornih 
oddaj Intervju in pogovorov s pred-
sedniki vlade in države. Od leta 1996 
pa več kot 50 televizijskih oddaj iz ci-
klov Očetje in sinovi, Družinske vezi 
in Družinske zgodbe. V knjigi opisu-
je, kako so mnogi vzpon na oblast v 
novi državi razumeli tudi kot pravico 
do prostega razpolaganja z mediji. 

Kot je o knjigi povedal Marko Crnko-
vič, so »spotikanja polpretekla zgo-
dovina nacionalke po osamosvojitvi. 
Informativnega programa, v glav-
nem. In televizijskega zakulisja. Tako 
to funkcionira. Novejša zgodovina 
javnega servisa v demokraciji in ci-
vilne družbe po slovensko. Osupljivo, 
kaj vse so politiki – namreč že prej, 
v vseh teh zadnjih tridesetih letih – 
delali z RTV Slovenija in na RTV Slo-
venija. Primeri vmešavanja v neodvi-
snost RTV, poseganja v avtonomijo 
novinarjev in uredništev, internih in 
medmedijskih mahinacij, strankar-
skih, državnozborskih perturbacij so 
neverjetni in praktično neskončni. 
Ne nazadnje pa je knjiga tudi doku-
mentaren in dokumentiran imenik 
pokončnih, profesionalnih novinarjev 
in urednikov, ki se niso pustili in se še 
vedno ne. V njihovem imenu in zanje 
je Ambrožič napisal to knjigo.« 

»Nekateri, zlasti levica, so mu 
očitali, da je bolj naklonjen desnici, 
oni drugi pa so mu zamerili poziti-
ven odnos do NOB-ja in strpnost do 
starega sistema. V resnici pa je bil 
pokončen in si je prizadeval, da bi 
bil čim bolj objektiven in pravičen. 
Vselej mu to ni uspelo. Seveda pa 
je to izjemno zahtevna naloga v 
večstrankarskem sistemu in plura-
lizmu različnih interesov,« je o Am-
brožiču zapisal nekdanji generalni 
direktor RTV-ja Aleks Štakul.
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TD Grmada 
pozdravlja 
pomlad

  Anita Andolšek  
  Darko Hribšek, Gašper Krže

Zbor krajanov KS Sv. Gregor
  Peter Adamič, predsednik KS Sv. Gregor

namenom. Najpomembnejši razlog za 
novodobne kresove je namreč druženje. 
Tudi na Grmadi je bilo tako. Da obisko-
valci niso ostali lačni in žejni, je skrbel 
najemnik doma na Grmadi, Gašper Krže. 
Za to, da je vse potekalo po predpisih, 
in za požarno stražo pa je skrbelo PGD 
Velike Poljane.

Naslednji dan, prvega maja, so 
Grmado že navsezgodaj obiskali prvi 
pohodniki. Prišli so po tradicionalni na-
gelj, saj je dogodek Po nagelj na Grmado 
eden najstarejših in najprepoznavnejših 
projektov našega društva. Rdeč nagelj 
je simbol delavskega razreda, ki prvega 

Zadnje dni aprila je moški del naše-
ga društva postavil velik kres. Kot veli 
tradicija, smo ga prižgali na predvečer 
prvega maja. Ogenj je vedno imel veliko 
simbolično vrednost, saj prikazuje moč, 
energijo, nekaj mističnega, pogosto ne-
razumljenega. V preteklosti so spomla-
di kurili kresove, da bi pomagali Soncu, 
da se ogreje, okrepi in zasije s polno 
močjo. Simbolično z ognjem opozarja-
mo tudi na delavske pravice. Kres je bil 
viden daleč naokoli, kot v starih časih, 
ko je ogenj na Grmadi opozarjal bližnjo 
in daljno okolico na prihajajočo nevar-
nost. Tokrat je sicer gorel s prijaznejšim 

maja praznuje svoj dan. Zadnji dve leti 
smo nageljne delili 'brezstično', letos pa 
tako, kot smo bili navajeni doslej. Na vo-
ljo je bil tudi tradicionalni golaž, brez ka-
terega si marsikdo ne more predstavljati 
prvomajskega praznovanja. 

Istočasno smo se v središču vasi 
pripravljali na prihod ribniškega pihal-
nega orkestra. V organizaciji PGD Velike 
Poljane smo jih postregli, oni pa so zai-
grali nekaj udarnih prvomajskih. 

čitev že možna, po načrtih pa naj bi bila 
dela končana v jeseni 2023. V napeljavo 
in možnost priključitve so po dopolnitvah 
seznama vključena vsa gospodinjstva 
našega področja. Hvala županu Občine 
Ribnica in vsem njegovim sodelavcem za 
budno spremljanje in podana soglasja za 
izvedbo investicije. 

Nadaljevali smo s predstavitvijo izve-
denih investicij v KS Sv. Gregor. Na po-
budo krajanov in glede na razpoložljiva 
finančna sredstva smo uspeli zaključiti 
zadane načrte, kot sta ureditev meteorne 
vode iz dvorane in ureditev vaških poti. 
Pobude krajanov na temo javne razsvet-
ljave, varnosti v cestnem prometu, sana-
cije lokalnih cest in ureditve pokopališča 
so le delno izvedene. Prav tako nam je 
župan Občine Ribnica Samo Pogorelc 

Razpisana finančna sredstva za naš 
kraj s pridom koristi podjetje 3tel, kate-
rega predstavnik Marko Kogelnik nam je 
predstavil načrt in delno izvajanje napelja-
ve. V kratkem bo v nekaterih krajih priklju-

predstavil izvedena dela, kot so: celotna 
sanacija ceste Črnec–Zadniki, utrditev in 
škarpiranje ceste v vasi Črni Potok, ure-
ditev odvodnjavanja ob pokopališču (še 
ni zaključena) in ureditev igral na igrišču. 

Po dveh letih prepovedi prvomaj-
skih druženj smo letos vendarle 
lahko organizirali naše tradicio-
nalne prireditve.

Po uvodnem pozdravu 
predsednika KS Sv. Gregor 
Petra Adamiča in župana Občine 
Ribnica Sama Pogorelca smo z 
radostjo prisluhnili načrtom za 
napeljavo optičnega omrežja. V 
minulem obdobju, ko so šolarji 
in starši opravljali svoje naloge 
na daljavo, se je še kako izkazala 
potreba po zmogljivejšem 
internetnem omrežju. 
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Skozi poletje nas čaka prireditev 

Moja vas, lepa in urejena. Kot dose-
danje akcije bo tudi letošnja usmer-
jena v urejenost celostne podobe 
bivalnega okolja, domiselne cvet-
lične zasaditve in urejenost javnih 
objektov. Velja za vse vasi krajevne 
skupnosti Velike Poljane. Jeseni vas 
bomo povabili na zaključno priredi-
tev. Upamo, da nam bo po dveletni 
pavzi uspelo izvesti tudi to.

Zbor krajanov smo nadaljevali s 
predstavitvijo načrtov KS Sv. Gregor: ure-
ditev odvodnjavanja v vasi Marolče in 
ureditev vaških poti. V sodelovanju s TŠD 
Slemena načrtujemo še sanacijo oziroma 

prestavitev kozolčka pri Sv. Gregorju ter 
namestitev klopi, namenjene za morebiten 
počitek vztrajnih kolesarjev in pohodnikov. 

Župan Občine Ribnica nam je 
predstavil investicijski načrt: sanaci-
ja cestišča Ortnek–Sv. Gregor, celotna 
preplastitev ceste Brinovšica–Črnec, 
delna preplastitev Hojče–Hudi Konec. V 
izvajanju je celotna ureditev ceste Zlati 
Rep–Škrlovica. Prav tako je v izvajanju 
sanacija ceste ob železniški progi v Or-
tneku. V postopku projektiranja Direkcije 
za ceste RS Slovenije je predlog odstav-
nega pasu iz smeri Ribnica za zavijanje 
proti Sv. Gregorju. S končano projektno 
nalogo vodooskrbe faz 1 in 2 pa se še 
čaka na finančno ustrezen razpis. 

Po končani predstavitvi načrta del 
smo prešli na zastavljena vprašanja kra-
janov in na vprašanje ravnateljice OŠ 
Sodražica Majde Kovačič Cimperman o 

stanju Podružnične šole dr. Janeza Evan-
gelista Kreka pri Sv. Gregorju. Na vsa 
zastavljena vprašanja je župan korektno 
odgovarjal, bo pa potrebno še veliko vo-
lje in trdega dela. 

Menim, da so in bodo moji redni 
sestanki z županom Občine Ribnica le 
obrodili sadove. Na vseh nas pa je, da 
s svojim delom in pobudami stremimo 
k boljšemu jutri. Kot sem dejal na zbo-
ru krajanov 7. aprila letos, se zahvaljujem 
vsem krajanom, ki s svojo voljo pripo-
morete k dobrobiti kraja, pa naj bo to na 
kulturnem, gasilskem, športnem, turistič-
nem področju ali na področju vodooskr-
be. Naj velja, da smo s skupnimi močmi 
močnejši, zato so vedno dobrodošle vaše 
pobude in še bolj vaša udeležba na vseh 
dogodkih našega kraja. 

Skupaj vse dobro nadgradimo, vse 
slabo pozabimo in zdravi ostanimo.

Z nageljčkom do žena
   Irma Grbec, predsednica ObO SD Ribnica

8. marec je mednarodni dan žena. Ko 
govorimo o 8. marcu, se pri tem dotikamo 
praznovanja, ki za ženske pomeni eko-
nomsko, politično in socialno enakoprav-
nost, pa tudi spomin na vse dosežke, ki 
so jih ženske dosegle z ramo ob rami z 
moškimi in jih včasih tudi presegle.

Da so ženske v 20. stoletju dosegle ve-
liko pravic, predvsem pa volilno pravico, 
so se morale zato mnoge ženske pred tem 
junaško boriti. Veliko protestov in uporov 
se je zgodilo ravno na ta dan ali okoli tega 
dne. Dogodki, o katerih govorimo, so upor 
delavk v tekstilnih tovarnah v New Yorku v 
drugi polovici 19. stoletja, v New Yorku se 
je na začetku 20. stoletja uprlo tudi 15.000 
žensk, ki so zahtevale krajše delovne ure, 
boljšo plačo in volilno pravico, v Rusiji pa 
so ženske v drugem desetletju 20. stoletja 
začele s protestom zaradi svojih mož na 
fronti v prvi svetovni vojni. Dosegle so, da 
je bil car prisiljen k odstopu. Tudi v drugi 
svetovni vojni so imele ženske povsod po 
svetu pomembno vlogo.

To so le drobci vseh dogodkov in do-
gajanj v preteklosti, da bi ženske imele 
enak položaj kot moški. Čeprav so ženske 
v tretjem tisočletju že mnogo dosegle, pa 
je še vedno razlika med obema spoloma. 
Dandanašnji svet, kjer na površje ponovno 
prihajajo konservativne družbene struje, bi 

rad ženske postavil nazaj v odvisen polo-
žaj. Kot pravijo, na mesto »ob štedilniku«.

Zato je še toliko bolj pomembno, da se 
tega praznika spomnimo vsako leto. Soci-
alni demokrati smo obeležili ta dan z na-
geljčkom. Tudi Občinska organizacija So-
cialnih demokratov Ribnica se je pridružila 
vseslovenski akciji »Nageljček za žensko«.

Tako smo članice in simpatizerke 
naše organizacije v soboto, 5. marca, 
delile nageljčke vsem delovnim ženam 
in vsem ženskam, ki smo jih srečale na 
našem sprehodu po Ribnici.

Upamo in želimo si, da smo vsem, 
ki smo jim uspele pokloniti nageljček, 
polepšale droben trenutek njihovega 
dneva. Če nam bodo zdravje in okolišči-
ne dopuščale, pa bomo šle v akcijo tudi 
naslednje leto.



Pater Niko pri 'žegnanju' motorjev in njih lastnikov.

M
E

D
 V

E
L

IK
O

 I
N

 M
A

L
O

28

Več kot 300 motorjev na Novi Štifti, 
slabemu vremenu navkljub

   Sašo Hočevar

MzM so ustanovili motoristi z ribniške-
ga konca, s prvotnim imenom MK Ribnčan. 
Kasneje, leta 2oo6, se je društvo preime-
novalo v MzM, ki deluje na treh področjih: 
preventiva v prometu, pomoč žrtvam pro-
metnih nesreč in reintegracija invalidov. 
Društvo je izpeljalo številne tečaje varne 
vožnje po Sloveniji, otrokom so po šolah 
razdelili okrog 500 svetlečih brezrokavni-
kov in podobno. Do sedaj je društvo razde-
lilo več kot 120.000 EUR finančne pomoči 
žrtvam prometnih nesreč, pomagalo je tudi 
motorističnim prijateljem na Hrvaškem, v 
Srbiji, Bosni, Italiji in Avstriji.

opozarja na preventivo in na take dogod-
ke se radi odzovemo. Sodelovanje z MzM 
traja že leta in se še poglablja. Treba je po-
hvaliti ne samo njihovo humanitarno noto, 
ampak tudi njihov poudarek preventivi.« 
Pa srečne poti!

Posebej je MzM znan po organizaciji 
velikih potovanj po Sloveniji in okoliških 
državah. Največje in najodmevnejše je 
bilo potovanje v Rim in Vatikan k papežu 
Frančišku, ki ga je obiskalo 250 moto-
ristov in 50 prejemnikov pomoči MzM. 

MzM je začetnik blagoslovov moto-
ristov v Sloveniji. Pater Niko, sam nav-
dušen motorist, vsako leto spregovori 
na tisoče motoristom v Novi Štifti in 
drugod po Sloveniji.

Predsednik MzM Valentin Sojar o le-
tošnjem geslu 'Z vami smo': »Geslo nas 
nagovarja k zavedanju tistih sorodnikov, 
prijateljev in znancev, ki sami ne zmore-
jo skozi življenje. Prav tako je prav, da se 
zavedamo svoje ranljivosti v prometu in 
tudi sicer v življenju. Geslo nas opominja, 
da se prav vsak od nas lahko znajde v si-
tuaciji, ko bo odvisen od pomoči drugih.«

Marjan Cimprič, pomočnik načelnika 
na Policijski postaji Ribnica, pravi, da so 
motoristi ena najranljivejših skupin v pro-
metu. Vsaka peta evidentirana prometna 
nesreča, v kateri je udeležen motorist, se 
konča s hudo telesno poškodbo ali smrtjo. 
»Policija na takšnih prireditvah, kot je ta, 

Društvo Motoristi za Motoriste 
(MzM), ki je pripravilo že 24. 
blagoslov motorjev na Novi Štifti, 
danes združuje že 362 motoristk 
in motoristov iz vse Slovenije, 
avstrijske Koroške in Italije.

Kljub slabemu vremenu je na Novi Štifti 
parkiralo vsaj 300 motoristov.

Klub harmonikarjev Urška

Predsednik MzM Valentin Sojar 

in Marjan Cimprič, PP Ribnica
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Razglednica kot umetnost
Vavpotičeva ilustracija za Ribnico

 Peter Lesar    razglednici: osebni arhiv

Razglednica ob petnajstletnici Sokolov v Ribnici, 1906 - 1921, odposlana 1921, 2. izdaja.

V preteklosti so številna društva in organizacije obele-
ževale svoje jubileje in obletnice tudi z izdajo priložnostnih 
razglednic. Med njimi je bilo tudi Sokolsko društvo Ribnica, 
ki je ob svoji 15-letnici telovadnega društva (1906–1921) iz-
dalo tovrstno razglednico. Silhueta ribniške cerkve skupaj 
z gradom in francoskim mostom v ozadju dopolnjuje mo-
tiv mogočnega sokola in čudovitih ornamentov slovenskega 
cvetja ob straneh z napisom: »Ob petnajstletnici Sokola v 
Ribnici 1906–1921«. Gre za razglednici na tanjšem papirju, 
vendar lepo ohranjeni. Za nekaj deset evrov sem eno izmed 
njih kupil že pred leti, pred časom pa mi je še eno ponudil 
zbiratelj. Misleč, da to že imam, sem ob podrobnem pogledu 
opazil, da gre za drugačen vzorec ilustracije, zato sem tudi 
to želel imeti v svoji zbirki. Obe razglednici sta bili oddani v 
letu obletnice, z znamko Kraljestvo Srba, Hrvata i Slovena-
ca in podobo kralja Aleksandra I. Karadžordžević a, vendar 
brez posebnih zapisov in oznak o ustvarjalcu ali izdelovalcu 
razglednice. Po številnih pregledih albumov in katalogov, da 
bi se dokopal do avtorja razglednic, sem se za pomoč obrnil 
še na dolgoletnega zbiratelja Milana Škrabca iz Ljubljane, 
ki velik del prostega časa posveča slovenski kartofiliji in je 
avtor številnih publikacij in člankov o razglednicah. Sam je 

hitro ugotovil, za katerega avtorja naj bi šlo, vendar se je za 
dokončno potrditev obrnil še na umetnostnega zgodovinarja 
Ferdinanda Šerbelja, ki deluje kot muzejski svetnik in kustos 
Narodne galerije Slovenije. Oba sta ugotovila in potrdila, da 
je avtor priloženih razglednic slikar, ilustrator in scenograf 
Ivan Vavpotič (1877–1943).

Vavpotič je predstavnik akademskega realizma, portre-
tist in vedutist. Pomembno so še njegovo ilustratorsko delo 
in osnutki za gledališke scene. Vavpotič je tudi avtor prvih 
slovenskih poštnih znamk Verigar, uporabljenih tudi v Kra-
ljevini SHS.

Sam sem zdaj še bolj ponosen na svoji razglednici in 
sploh na svojo zbirko, saj s takšno ugotovitvijo zraste tudi 
vrednost razglednici. Prav omenjeni razglednici lahko defi-
niramo tudi kot umetnini in imata zdaj zame neprecenljivo 
vrednost. Prav tako sta lahko v ponos Ribnici, da jo je nekoč 
upodabljal priznani slikar.

Tudi v času, ki ga živimo, bi si želel, da bi ustanove in pod-
jetja na takšen način z naklado priložnostnih razglednic in 
tudi poštnih znamk obeleževale svoje jubileje in dosežke ter 
s tem zanamcem pustile neizbrisno sled, kot so jo pred 101 
letom ribniški Sokoli skupaj s slikarjem Ivanom Vavpotičem.

Razglednica ob petnajstletnici Sokolov v 

Ribnici, 1906 - 1921, odposlana 1921.
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Naj živijo knjige!
   Katja Rus

Naša Zemlja – naš dom
   Katja Rus

Vsi ti dogodki so učenke in učence Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica prebudili iz običajnega šolskega življenja in jih 
motivirali, da so se odločili nekako proslaviti vse te dneve literature. 

Ker branje spada med najčudovitejše dejavnosti tega sveta, 
kjer bralec res lahko spusti z vajeti svojo domišljijo in si pričara vse 
lepote tega stvarstva, seveda tudi naši učenci radi berejo. Res pa 
je, da eni bolj in drugi malo manj. Učenci Šolske skupnosti razre-
dne stopnje so se tako odločili še dodatno spodbuditi k branju tiste 
malo manj redne bralce, zato so izdelali zajeten kup knjižnih kazal. 
Najprej je vsak izdelal enega zase, nato pa so jih pridno izdelali še 
cel kup za druge učence. V sodelovanju s šolskima knjižničarkama 
Marinko Mate in Majdo Ilc Hussein so knjižna kazala pustili v šolski 
knjižnici, kjer si jih učenci lahko izberejo in odnesejo domov.

V prepričanju, da bodo vsa ta unikatna knjižna kazala res spod-
budila naše najmlajše bralce k rednejšemu branju in pogostejšim 
obiskom knjižnice, učenke in učenci Šolske skupnosti razredne 
stopnje še enkrat čestitajo vsem oblikam literature in jim želijo kar 
najlepše praznovanje vsaj tja do konca meseca aprila.

Zemlja ni samo moja, Zemlja je naša, od prav vseh, ki na njej 
vdihujemo zrak in pijemo vodo. Kar bomo danes posejali, bomo 
jutri lahko poželi. Če bomo Zemljo čuvali, bomo na njej srečno in 
zdravo živeli ter jo prijetno in ohranjeno predali prihodnjim ge-
neracijam. 

Ker odrasli občasno na vse to pozabimo, pa je dobro, da nas 
na lepote našega planeta spomnijo otroci. Tako so učenci in 
učenke 2. b Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica z učite-

ljico Niko Vrbinc Mihelič s svojimi izdelki poudarili, kaj vse dela-
mo narobe in kako bi z lahkoto precej bolje poskrbeli za planet, 
ki je res povsem naš. Ob dnevu Zemlje, ki ga že več kot 50 let 
obeležujemo 22. aprila, razstava naših drugošolcev v prostorih 
Rokodelskega centra v Ribnici obiskovalce opozarja na mnoge 
vrednote in lepote planeta Zemlje. 

Ameriška pisateljica Louise L. Hay je nekoč zapisala, da je 
šlo naši materi Zemlji kar dobro, preden smo na ta planet prišli 
mi – ljudje. Kaj menite torej, kdo je tisti, ki na Zemlji dela nered?! 
Če je ne bomo ljubili in ji te ljubezni tudi primerno izkazovali, 
bomo namreč izgubljeni mi, ne Zemlja. Ker si želim, da se zgod-
ba človeštva optimistično nadaljuje, nas vse skupaj spodbujam 
k primernejšemu ravnanju z našim planetom. Verjamem Tonetu 
Pavčku, ki pravi, da skupaj zmoremo. Poskusi, SKUPAJ z nami 
zmoreš tudi ti!

Svetovni dan pripovedništva, svetovni dan poezije, 
svetovni dan lutkarjev, svetovni dan gledališča in še 
svetovni dan mladinske književnosti! Vse to v času 
od 19. marca pa tja do 2. aprila. 

Zemlja. Naša Zemlja. Naš čudoviti planet. Samo naš. 
Naše čudo, polno bioloških pestrosti, ki nudi dom 
neverjetni množici živih bitij. Na vse to pa žal prepogosto 
pozabljamo, dokaz česar je sicer počasno, a žal 
neustavljivo onesnaževanje in s tem uničevanje planeta. 

Ni res, da je eno samo sonce in da samo ono greje.Sonc je na Zemlji in nebu,da jih nihče ne prešteje. 
(Tone Pavček)
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Kam so odleteli 
pisani metulji?

   Katja Rus

Ta svet je lep …
   Katja Rus

Pa še to: ker je začetek metulja v ličinki, ki ji pravimo goseni-
ca, ki se kasneje zabubi, iz te bube pa se na koncu izleže metulj, 
po ljudskem izročilu metulja zaradi te popolne preobrazbe pove-
zujejo celo z večnim življenjem. Prav zanimivo, kajne?

V boju proti covidu in njej podobnim boleznim smo se, upo-
števajoč prihajajočo pomlad, na Osnovni šoli dr. Franceta Pre-
šerna Ribnica v okviru projekta Sožitje tako odločili za stanoval-
ce Doma starejših občanov (DSO) Ribnica izdelati metulje. Prav 
vsak dobi svojega! V upanju, da se kmalu spet vidimo v živo, bo 
metulj tisti, ki bo prav vsakega od stanovalcev spomnil, da jih za 
stenami DSO-ja čakajo pisano življenje, vesela narava, takšni in 
drugačni otroci, ki so prav tako željni snidenja.

Včasih, ko ne gre drugače, so pač želje, upanje in prepričanja 
dovolj in verjamemo, da bo tudi tokrat tako. Sedaj, ko so šolski 
pisani metulji odleteli v svoje nove domove, bodo tja prav gotovo 
prinesli kak nasmeh, nekaj upanja in pomladni pozdrav. In tako 
bo njihovo delo narejeno.

Vsekakor je bil ta svet lep za stano-
valce Doma starejših občanov (DSO) 
Ribnica v četrtek, 7. aprila, ko so jih po 
kar desetih mesecih končno spet obi-
skali učenke, učenci, učiteljice in učitelji 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Rib-
nica. Ledino je tokrat orala Podružnična 
osnovna šola Dolenja vas. Težko pa je 
reči, kdo je bil v večjem pričakovanju, 
kajti tudi učenke in učenci so že pošteno 
pogrešali stike s starejšimi.

Tako je občinstvo najprej pozdravil 
pevski zbor, v katerem poje večji del vseh 
učencev Podružnične osnovne šole Do-
lenja vas. Zaradi neprijetnega vetra, ki je 
občasno zavihral med nami, je bilo treba 
za začetek gledalce dobro ogreti in mis-
lim, da je mladim pevcem to kar dobro 
uspelo. Ogrevanje pa je potem prešlo v 
druge roke, kajti prvošolčki so ob sprem-
ljavi kitare vse še enkrat pozdravili in ve-
selo zapeli »Juhej si zapoj!«. Tretješolci 
pa so si ob tem dobro podmazali podpla-
te: najprej so odigrali skeč, nato pa za-
igrali harmoniko in si ob plesu pošteno 
nabrusili pete. Še dobro, da so nastop za 

Ste morda vedeli, da so metulji najboljši pokazatelj 
ohranjenosti narave in raznovrstnosti v naravi? 
Tam, kjer so metulji, so namreč dobro zaščitene tudi 
preostale skupine živih organizmov. 

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.

Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,

Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.

Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

(Tone Pavček)

nekaj trenutkov zasluženo umirili drugo-
šolci z deklamacijo »Cicibana in čebele«, 
kajti četrtošolci so ob pesmi Maje Keuc 
»Lepa si« naredili cel muzikal. Nastop so 
seveda zaključili petošolci, ki so po nekaj 
skečih na šolarjem žal dobro znano šola-
nje na daljavo razigrano zaplesali. 

Z veseljem lahko zatrdim, da smo sta-
novalce DSO Ribnica danes zapustili res 
dobro razpoložene, kar je vsekakor bil naš 
namen. Zaključna pesem »Čebelar«, zape-
ta iz grl učencev ob spremljavi harmonike, 
bo gotovo še nekaj časa igrala v srcih sta-
novalcev DSO-ja, za kar bodo poskrbele 
tudi papirnate rože, ki so jih učenci izde-
lali za starostnike. Spominček pa naj traja 
le do naslednjega srečanja, ki ga bo topla 
pomlad gotovo kmalu omogočila.
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Glasbena šola 
Ribnica »vivo« 
v pomlad

  Franc Malavašič, ravnatelj    GŠ Ribnica

Godalci na Vrhniki
  Martin Lavrič, Ksenija Abramović Grom    GŠ Ribnica

Veseli nas, da se spekter instrumentov 
in število različnih tekmovalcev na naši 
šoli, ki se udeležujejo različnih tekmovanj, 
iz leta v leto širi in povečuje, kar kaže na 
konstanto in kakovost v pospešenem ra-
zvoju na celotnem spektru predmetnika, 
ki ga Glasbena šola Ribnica nudi. Aljoša 
Oražem se je udeležil mednarodnega »on-
line« tekmovanja King´s Peak International 
Music Competition, kjer je pod vodstvom 
prof. Tjaše Perigoj dosegel zlato priznanje. 
Od 18. do 22. marca je v Beogradu pote-
kalo Mednarodno klavirsko tekmovanje 
Davorin Jenko. Tekmovanje se odvijalo že 
devetnajstič in se uvršča med zelo renomi-
rana in zahtevna mednarodna tekmovanja. 
Kakršenkoli uspeh oziroma dosežek na 
takšnem tekmovanju je izjemen in rezul-
tati učencev Glasbene šole Ribnica, ki so 
se udeležili tekmovanja, so bili izjemni. Alja 
Rigler je pod vodstvom prof. Mirjane Zeljić 
Brnčič v kategoriji A, kjer je bila izredno ve-
lika konkurenca, osvojila zlato priznanje. V 
isti kategoriji se je s srebrnim priznanjem 
okitil Nik Rus, učenec prof. Kristine Jeke. V 
tej kategoriji sta nastopili še Lara Levstik in 
Hana Đukič iz razreda prof. Kristine Jeke, ki 
sta osvojili bronasto priznanje. V predkate-
goriji B je Glasbeno šolo Ribnico zastopala 
Zala Sedej, ki je pod vodstvom prof. Mirja-
ne Zeljić Brnčič osvojila bronasto priznanje. 

Čeprav je bil dan pretežno deževen in se je za mnoge naše učen-
ce začel že zgodaj, smo kljub temu dobre volje prispeli na Vrhniko. 
Revija je potekala na Glasbeni šoli Vrhnika. Kljub koroni in vsem 
drugim nevšečnostim se je zbralo kar nekaj orkestrov, ki so, nekateri 
nestrpno, drugi z rahlo tremo, čakali na svoj nastop. Na več koncertih 
so nastopili godalni orkestri različnih glasbenih šol. Pod taktirko prof. 
Ksenije Abramović Grom je naš orkester nastopil drugi in nam zaigral 
tri skladbe: Amazing Grace v priredbi J. Rajka, Tri Planike v priredbi 
T. Zorka in Ruski ples iz baleta Hrestač skladatelja Petra Iljiča Čaj-
kovskega. Pri drugi skladbi je sodeloval tudi naš solist na harmoniki 
Peter Andolšek, katerega mentor je prof. Ciril Skebe. Na začetku je 
nastopila rahla trema, ki pa se je hitro razblinila in godalni orkester 

Mesec marec je bil tudi mesec Temsiga. 
Državnega tekmovanja mladih slovenskih 
glasbenikov so se udeležile štiri učenke iz 
Glasbene šole Ribnica. Učenka klavirja Zala 
Sedej je pod vodstvom prof. Mirjane Zeljić 
Brnčič v kategoriji I. a dosegla srebrno pri-
znanje. Ema Zbašnik, učenka flavte pri prof. 
Janji Turk, je v kategoriji I. c dosegla bro-
nasto priznanje. Tekmovanja sta se udeleži-
li tudi dve solopevki. Zala Gornik iz razreda 
prof. Dejana Herakovića je v kategoriji I. a 
dosegla bronasto priznanje, Katja Andol-
šek, učenka pri prof. Naji Zapušek Buge-
za, pa je v kategoriji I. b dosegla priznanje. 
To leto je potekalo državno tekmovanje 
Temsig brez predtekmovanj, kar pomeni, 
da je bilo v vseh kategorijah veliko tekmo-
valcev in s tem velika konkurenca, v kateri 
so naše učenke dosegle odlične rezultate. 
Ob koncu meseca marca so se trije učenci 
Glasbene šole Ribnica udeležili mednaro-
dnega online tekmovanja PaMus Flow. Jan 
Malavašič iz razreda prof. trobente Dom-
na Graceja je dosegel bronasto priznanje, 
Tinkara Oražem iz razreda prof. flavte Bar-
bare Gričar je osvojila srebrno priznanje 
in Urh Malavašič iz razreda prof. pozavne 
Luke Logarja je osvojil zlato priznanje. Na 
spomladansko edicijo mednarodnega tek-
movanja World open online music compe-
tition smo prijavili šest učencev. Bronasto 

priznanje je osvojila Kaja Škantelj – tam-
burica (prof. Emina Kuhar). Srebrna prizna-
nja so prejeli Nik Rus – klavir (prof. Kristi-
na Jeke), Ema Zbašnik – flavta (prof. Janja 
Turk) in Jurij Košir – trobenta (prof. Andrej 
Štrekelj). Osvojili smo tudi dve zlati prizna-
nji: Tinkara Oražem – flavta (prof. Barbara 
Gričar) in Aljoša Oražem – saksofon (prof. 
Tjaša Perigoj). Tretjega mednarodnega tek-
movanja Celeia se je pod vodstvom prof. 
Damjane Praprotnik udeležilo pet citrarjev. 
Luka Kljun je osvojil srebrno, Ajda Oražem, 
Karla Gruden, Teja Korošec in Taja Peterlin 
pa zlato priznanje. Prof. Emina Kuhar je bila 
mentorica Neži Mihelič, ki se je udeležila 
mednarodnega tekmovanja IMMCC Mari-
bor, kjer je v kategoriji Ustvarjanje dosegla 
zlato priznanje. Instrumente in pevce, ki 
potrebujejo spremljavo klavirja, sta korepe-
tirala prof. Kristina Jeke in prof. Aleksander 
Oražem. Ti vrhunski rezultati so posledica 
odličnega dela naših profesorjev in učen-
cev. Glasbena šola Ribnica je ponosna na 
vse te rezultate.

Dolgoročna vizija Glasbene šole Ribni-
ca je omogočanje čim boljših pogojev za 
delo in v to se primarno uvrščajo vrhunski 
instrumenti. Naš oddelek harfe je bogatejši 
za povsem nov instrument vrhunske znam-
ke Salvi, model Daphne 47SE. Ponosni 
smo na vsak takšen nakup, ki je še dodaten 
košček v mozaiku odličnosti naše šole. 

Ob zaključku vas vabimo, da se nam 
pridružite pri vrsti aktivnosti, ki jih bo Glas-
bena šola Ribnica prirejala v mesecu maju. 
Mesec smo otvorili z Dnevi odprtih vrat 
Glasbene šole Ribnica, ga nadaljevali s 
predstavitvami instrumentov po osnovnih 
šolah in ga bomo zaključili s sprejemnimi 
preizkusi, na katere ste vabljeni vsi mladi 
glasbeni nadobudneži. 

Spremljajte našo spletno in FB-stran, 
kjer boste našli vse dodatne informacije.

In šibamo »vivo« dalje …

Vsako šolsko leto, ko se bližamo 
pomladi, lahko slišimo in pobira-
mo sadove vloženega dela, truda 
in energije naših učencev in profe-
sorjev ter podpore staršev v ozad-
ju, brez katere tudi ni uspehov. 

V petek, prvega aprila, so naši učenci sodelovali na 
14. reviji godalnih orkestrov na Vrhniki.
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Pianisti in tolkalci »pod 
taktirko« gostujočih 
profesorjev

  Franc Malavašič, ravnatelj    GŠ Ribnica

Vsi učenci so se ga udeležili z velikim 
veseljem, saj je šlo za enkratno priložnost, 
da so učenci lahko izkusili, kako poteka 
pouk ter kakšni so standardi znanja in 
poučevanja pri drugih profesorjih. Prof. 
Aleksandra Alavanja Drucker je naša pri-
znana pedagoginja, ki poučuje v Kopru, 
tako na nižji stopnji kot na umetniški gi-
mnaziji, ter ima večletne izkušnje s pripra-
vami učencev na različna tekmovanja in 
sprejemne preizkuse (glasbene akademi-
je, umetniške gimnazije) ter z organizacijo 
seminarjev vrhunskih tujih klavirskih pe-
dagogov, kot so Arbo Valdma, Konstantin 
Bogino in drugi. Bilo je zelo poučno, za-
bavno in prijetno druženje. 

Zapis učenke klavirja Zale Sedej:
»V petek, 22. aprila, sem v Glasbeni šoli 

Ribnica imela priložnost, da me uči pri-
znana prof. Aleksandra Alavanja Drucker. 

Tudi učenci tolkal so se zbrali v sobo-
to, 23. 4. 2022, in pod vodstvom prof. Petre 
Vidmar poglabljali svoje znanje in pridobi-
vali nove izkušnje. Tolkalistka Petra Vidmar 
je članica Simfoničnega orkestra RTV Slo-
venija, profesorica na Akademiji za glasbo, 
solistka in članica mnogih različnih ansam-
blov. Ne gre pa pozabiti, da je Petra začela 
svojo pedagoško kariero ravno na naši šoli 
in izjemno lepo je, da se vedno znova rada 
vrača ter deli znanje in izkušnje z našimi 
učenci. Učenci so ob delu z njo zelo uživali 
in se zabavali. 

je zaigral ubrano in z velikim uspehom. Kasneje so se mladi godalci 
lahko pridružili občinstvu in se primerjali z nastopi drugih orkestrov. 
Strokovni sodelavec, priznani dirigent prof. Slavko Magdić, ki je sode-
loval na reviji, je v svoji oceni najprej poudaril, da je vesel in prese-
nečen, da se je obdržalo toliko orkestrov in se odločilo sodelovati na 
reviji, saj epidemija ni prizanašala nikomur, še posebej pa je prizadela 
delovanje orkestrov. Naši učenci so bili upravičeno pohvaljeni.

Sledilo je kosilo in od mize nihče ni vstal lačen. Nato smo se 
odpravili na kratek ogled kraja, kjer smo nekaj besed namenili znani 
enajsti šoli pod mostom, ogledali pa smo še nekaj zanimivosti osre-
dnjega trga Vrhnike. Pot smo nadaljevali na znameniti klanec in se 
ustavili v Cankarjevi hiši, kjer nas je sprejel kustos muzeja, oblečen 
v pravo nošnjo iz tistega časa, manjkali pa niso niti znameniti brki. 
Slišali smo mnogo zanimivih dejstev, anekdot in pripovedi iz življe-
nja našega največjega pisatelja ter si ogledali muzej, ki je bil prijetno 
ogret in je v deževnem dnevu dajal vtis resničnega doma. Dan je bil 
odlična kombinacija resnega igranja na reviji, zabavnega sprehoda 
po kraju in kulturnega udejstvovanja. Skodelico kave smo tokrat iz-
pustili, kljub temu pa smo se zadovoljni in polni vtisov vrnili domov.

Na začetku ure sem zaigrala Mozartovo 
sonato »Facile«. Ko sem jo odigrala, mi je 
učiteljica ob njenem igranju pripovedovala 
zgodbo, da bi se čim bolj vživela v skladbo. 
Vsake toliko je nehala igrati, da sem zaigra-
la skladbo in si predstavljala zgodbo, ki mi 
jo je prej pripovedovala. Popravili sva mojo 
držo rok, da sem lažje igrala klavir. Lestvi-
ce niso bile najboljše, a mi je povedala za 
čarovnijo. To pa ni kar neka čarovnija! To je 
pravilna postava rok! S tem mi je zdaj veliko 
lažje pri vaji tudi doma. Zdaj vem, da to, kar 
mi je govorila tudi učiteljica Mirjana, »ni kar 
nekaj«! Ta čarovnija pride prav vsakemu, ki 
igra klavir. Paziti moraš le, da je ne izgubiš. 
Ko sem na prvem delu pesmi zvadila ča-
rovnijo, je sledil drugi del. Tudi tam je treba 
upoštevati čarovnijo. Seveda, kaj pa druge-
ga! Ponovili sva tudi ta del in nato še nas-
lednjega. In tako naprej. Vadili sva počasi, 
da sem si vse zapomnila. Doma zdaj vadim 
počasi in s čarovnijo. Tako je tudi lažje. Prav 
vsem svetujem, da vadite s čarovnijo. Pa 
da vam še povem, kaj je čarovnija: z roko 
narediš obok in potem z njim igraš. Paziti 
pa je treba tudi na konice prstov. Tako uro 
bi še kdaj ponovila, saj sem se naučila kar 
nekaj novega. Bilo je odlično in vesela sem, 
da sem imela možnost imeti uro klavirja z 
Aleksandro Alavanjo Drucker.«

Po dolgem času smo na naši šoli organizirali 
gostovanje priznane profesorice klavirja Ale-
ksandre Alavanja Drucker, ki je v petek, 22. 4. 
2022, izvedla mojstrski tečaj za mlade pianiste 
iz razreda prof. Mirjane Zeljić Brnčič. 
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Razpis za vpis novih učencev 
šolsko leto 2022/23

Glasbena šola Ribnica vabi vse, ki se nam želite 
pridružiti, na vpis v naslednje programe:

Program predšolska 
glasbena vzgoja
(otroci, rojeni v letu 2017)

Glasbena pripravnica
(otroci, rojeni v letu 2016 – bodoči učenci prvega 
razreda osnovne šole)

Na šoli bosta organizirana po en razred programov Predšolska 
glasbena vzgoja (največ 15 učencev) in Glasbena pripravnica 
(največ 15 učencev). Za vpis v Predšolsko glasbeno vzgojo in 
Glasbeno pripravnico ni treba opravljati predhodnega preizku-
sa glasbenih sposobnosti. Vpis v oba programa bo možen do 
zapolnitve prostih mest. Vpisne liste dobite v tajništvu šole v 
Ribnici ali na spletni strani šole.

Program glasba 
– instrumenti in petje
(kandidati, ki v letu 2022 dopolnijo sedem let sta-
rosti in starejši)

violina, viola, violončelo, kontrabas, klarinet, fagot, 
flavta, saksofon, oboa, trobenta, rog, pozavna, 
evfonij (tenor, bariton), tuba, tolkala, citre, kitara, 
harfa, tamburica, harmonika, klavir, orgle in petje.

Več podatkov o priporočeni starosti in trajanju izobraževanja 
najdete na spletni strani šole (www.gs-ribnica.si), v meniju Vpis 
– Izobraževalni program. Predhodni preizkus glasbenih sposob-
nosti je obvezen za vse, ki se želijo vključiti v program Glas-
ba – instrumenti in petje. Število mest je omejeno. Glede na 
morebitne spremembe normativov in standardov s strani MIZŠ 
si pridržujemo pravico, da katerega od instrumentov oziroma 
petja ne bomo vpisali. 

Sprejemni preizkus glasbenih sposobnosti bo potekal v pro-
storih glasbenih šol v Ribnici in Velikih Laščah ter v Osnovni 
šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok in Osnovni šoli dr. Ivana 
Prijatelja Sodražica po naslednjem urniku: 
Ribnica: sreda, 25. 5. 2022, od 17.00 do 19.00
sobota, 28. 5. 2022, od 9.00 do 10.30
SOLOPETJE – ponedeljek, 23. 5. 2022, od 19.00 do 20.30
Velike Lašče: petek, 27. 5. 2022, od 17.00 do 19.00
Sodražica: četrtek, 26. 5. 2022, od 17.00 do 19.00
Loški Potok: četrtek, 26. 5. 2022, od 17.00 do 19.00

Prijavnice boste prejeli in izpolnili neposredno pred preizkusom 
glasbenih sposobnosti. Preizkus se opravlja samo enkrat. V pri-
meru, da kandidat opravlja preizkus večkrat, se upošteva rezultat 
prvega preizkusa. Kandidati bodo obveščeni o rezultatih oziroma 
sprejemu/zavrnitvi v glasbeno šolo med 1. in 10. junijem 2022.

Več podatkov o vsebini vseh razpisanih programov, pogojih za 
vpis in prispevku staršev najdete na spletni strani šole: 
www.gs-ribnica.si.

Zlata medalja na 
državnem prvenstvu 

  Lara Nedeljkovič   Nastja Fijolič in osebni arhiv

S soplesalcem Klemnom Dremljem sva tekmovala v katego-
riji Combi Standard class 2 in v vseh petih plesih osvojila prvo 
mesto ter tako prepričljivo postala državna prvaka. Drugo mesto 
sta v isti kategoriji osvojila paraplesalka Martina Smodiš in njen 
soplesalec Roman Maček.

V Austria Trend Hotelu pa je 9. 4. 2022 potekalo državno pr-
venstvo v latinskoameriških plesih. S Klemnom sva tekmovala 
v kategoriji Combi Latin class 2 in ubranila naslov državnih 
prvakov za leto 2022. 

Zdaj se že pridno pripravljava na prihajajoča mednarodna 
tekmovanja in evropsko prvenstvo, ki ga bo letos gostila Češka. 

V športni dvorani OŠ Zgornja Kungota je 19. marca 
2022 potekalo državno prvenstvo v standardnih 
plesih, ki ga je organizirala Plesna šola Samba 
Maribor. Tekmovanja smo se udeležili tudi paraple-
salci iz Plesnega kluba Zebra.



AKTIVNE POČITNICE
NA BAZENU

1. termin: 4.7 – 8.7.2022 

2. termin: 11.7 – 15.7.2022

3. termin: 18.7 – 22.7.2022

4. termin: 25.7 – 29.7.2022

5. termin: 22.8 – 26.8.2022

prijave do  1.7.2022 

prijave do   8.7.2022

15.7.2022

22.7.2022

19.8.2022

prijave do 

prijave do 

prijave do 
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Duatlon Ribnica 
letos pobelil sneg

  B. K.    Aljaž Lovšin

Organizatorji so z olajšanjem v me-
secu pred tekmo spremljali ukinjanje 
nadležnih ukrepov in situacija je prav do 
datuma tekme postala tista »spet svo-
bodna«, podrejena le športu in tekmo-
valcem. In toliko, kolikor so imeli sreče s 
tem, je niso imeli z vremenom.

V soboto, 9. aprila, so po vseh letih iz-
peljali tekmo, ki si jo bodo prav zagotovo 
zapomnili za vselej. Vsega vajeni organi-
zatorji zunanjih prireditev, kot sta triatlon 
in duatlon, so sredi sicer pozne pomladi 
letos doživeli prav poseben dan. Če so 
si duatloni z leti postali precej podobni, 
bodo o tem zanesljivo govorili še čez leta; 
prepričani so, da bo postal legendaren.

Res je, da je bila vremenska napoved 
v pičico natančna, a dopoldne so še pri 
15 stopinjah Celzija in ob kratkih rokavih 
ohranjali optimizem in se tolažili, da pač 

zjutraj v resnici nihče ni bil pripravljen na 
zimo. Sprint sta ob močno skrajšani pro-
gi dobila član TK Utripa Žiga Podgoršek 
in članica domačega Triatlon kluba Inles 
Riko Ribnica Monika Bartol. Za oba je bil 
ta duatlon tudi nekakšen trening pred 
prihajajočo sezono – Monika se je nas-
lednji vikend že udeležila mladinskega 
evropskega triatlonskega pokala v Tur-
čiji. Poleg nje so imeli tokrat na sprintu 
le še dva predstavnika; Matej Dečman je 
zasedel drugo mesto med člani 1, Dejan 
Mihelič pa je zmagal med veterani 1.

Novost letošnje sezone je delitev su-
per sprint kategorije v duatlonu in triatlo-
nu na dve različni distanci. Odločitev vsi 
pozdravljajo, saj je mladim tekmovalcem 
vedno lažje prestopati v zahtevnejšo kate-
gorijo, če ta ni prezahtevna. Klasični super 
sprint duatlon 2 km–8 km–1 km se je tako 

sploh ni mogoče, da se jim »zgodi« sneg. 
Nekoliko več skrbi so povzročile sveže 
novice, da po severu Slovenije že divja 
fronta in da se spušča proti Ribnici.

Otroške starte duatlona so tako us-
peli izpeljati le z nekaj kapljami prvega 
dežja, situacija pa se je močno zresnila, 
ko sta bila na vrsti oba super sprint dua-
tlona za starejše deklice in dečke ter za 
kadete in kadetinje. Zaradi mokre ceste 
in sodre, ki je tolkla po tekmovalcih, so 
se odločili, da skrajšajo oba super sprinta 
in kasneje tudi sprint za člane, predvsem 
kolesarski del.

Prizorišče in vse, ki so bili na njem, 
je že pokrivala plast snega, ko so star-
tali člani na sprint duatlonu. Pogled na 
zasnežene tekmovalce je bil na trenutke 
prav nerealističen. Težave so poleg tek-
movalcev imeli tudi vsi ostali prisotni, saj 

Po lanskem duatlonu, ki ga je zaradi covida 
in zdravstvene situacije v Sloveniji Triatlon 
klub Inles Riko Ribnica moral izpeljati šele 
oktobra, je letos postavil datum tega zani-
mivega športnega dogodka spet tradicio-
nalno v mesec april. 
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Monika Bartol prvič med članicami na 
evropski pokal v triatlonu 

  B. K.    Triatlon Media TV

V tednu po zasneženem ribniškem duatlonu je zma-
govalka tega Monika Bartol odpotovala v veliko bolj 
toplo Turčijo, kjer je v nedeljo, 17. aprila, prvič v svoji ka-
rieri nastopila v članski oziroma »elite« konkurenci na 
evropskem pokalu v triatlonu. Dvodnevno tekmovanje 
v triatlonu za mladince in člane je potekalo v starem 
mestu Mersin, ki leži na jugu Turčije ob Sredozemskem 
morju. Konkurenca med dekleti je bila zelo močna in 
Monika je med njimi nastopila kot najmlajša. Zasedla 
je solidno štiriindvajseto mesto in osvojila nekaj po-
membnih točk.

Po nastopu nam je zaupala nekaj besed: »Po pla-
vanju sem za las ujela drugo skupino na kolesu in sku-
paj smo ujele še nekaj tekmovalk iz ospredja. Na tek 
sem prišla s precej utrujenimi nogami, vendar sem 
kljub temu solidno odtekla. S tekmo sem zadovoljna, 
dala sem vse od sebe in dosegla svoje prve točke v 
elite konkurenci.«

za starejše dečke in deklice skoraj razpo-
lovil in so ga izvedli v dolžini 1,5 km–4,5 
km–500 m. Zmagala sta Jaka Mlakar iz 
TK Utrip in Enja Martinšek iz TK Ljubljana. 
Urša Kromar je zasedla drugo mesto.

Poleg te novosti so letos uvedli še 
eno: kategorijo mlajših mladincev in 
mlajših mladink, ki so morali do sedaj 
ob vstopu v to kategorijo preiti na sprint 
distanco, se je zadržalo na super sprintu, 
kar je nedvomno ena prijaznejših odloči-
tev glede mladih tekmovalcev. Ta super 
sprint sta dobila član domačega kluba 
Jurij Žagar in članica TK Ljubljana Luna 
Sraka (oba mlajša mladinca), med kadeti 
pa sta zmagala prav tako članica Triatlon 
kluba Inles Riko Ribnica Tinkara Prele-
snik in Marcel Pavlin iz TK Utrip. Matic 
Žagar je med mlajšimi mladinci zasedel 
drugo mesto.

Piko na i je ob vsem skupaj dodala 
razposajena zmagovita trojka mlajših rib-
niških dečkov – Bor Križan s prvim, Jure 
Majdič z drugim in Filip Žagar s tretjim 
mestom na cici duatlonu B.

Organizator Triatlon klub Inles Riko 
Ribnica se zahvaljuje vsem donatorjem 
in sponzorjem duatlona, posebno zah-
valo pa namenja vsem prostovoljcem, 
ki so kljub premraženim obrazom v ne-
mogočih razmerah vztrajali do konca in 
naredili vse, da se je prireditev varno in 
zanesljivo odvila do konca.

Ambrož 
duatlon 
Komenda 
2022

  B. K.    TK Trisport Kamnik

Sprint duatlon (5 km – 20 km – 2,5 km) 
sta dobila David Aljoša Pavlin iz TK Utrip 
in Tanja Kompan, članica domačega TK 
Trisport CSE Projekt, dobro pa so se od-
rezali tudi člani ribniškega Triatlon kluba 
Inles Riko Ribnica: Matej Dečman je zma-
gal med člani 1 (5. mesto absolutno), De-
jan Mihelič je bil drugi med veterani 1 (7. 
mesto absolutno), v svoji starostni skupini 
med veterani 4 je zmagal tudi Stane Fajfar 
(23. mesto absolutno).

Medalje si je na obeh super sprintih 
in na cici duatlonu priteklo še nekaj naše 
mladine: 1. mesto Tinkara Prelesnik – ka-
detinje, 2. mesto Ela Križan – starejše de-
klice, 3. mesto Jurij Žagar – mlajši mladinci 
in 2. mesto Luka Cukrov – cicibani. Rezul-
tati so objavljeni na Timing Ljubljana.

Duatlonci in duatlonke so se v 
boju za nove točke slovenskega 
pokala v duatlonu na volilno 
nedeljo podali v Komendo, 
kjer je kamniški Triatlonski 
klub Trisport v Poslovni coni 
Komenda organiziral duatlon za 
vse kategorije. 
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Futsal prvaki Slovenije – U17
   NK Ribnica

Najstarejša selekcija NK Ribnica U17 
je bila v sezoni 2021/22 vstopna genera-
cija v 1. SFL in je med osmimi ekipami 
osvojila prvo mesto prvenstva.

Želje, ki so se na začetku sezone zde-
le res samo sanje, so se uresničile. Ekipa, 
ki šteje 13 članov – med njimi je eno dek-
le, je z neverjetno borbenostjo, energijo 
in velikim trudom dosegla praktično ne-
mogoče, saj je ekipa vstopna generacija 
v 1. SFL U17. Ekipa je najmlajša in nima 
niti enega člana letnika 2005. Otroci v 
ekipi so letniki 2006, 2007 in eden, naj-
mlajši, je celo letnik 2008. 

2. aprila 2022, na zasnežen sobotni 
dan, je odpeljal avtobus, poln navijačev, 
na finalno tekmo v Benedikt – v goste 
smo odšli s prednostjo dveh golov. Tek-
ma je bila napeta, polna ovacij; domača 
ekipa Benedikta se je trudila, da bi prebila 
steber obrambe Ribnice, vendar jim to po 
zaslugi odličnih Ribničanov ni uspelo. Fan-
tje in Naja so odigrali neverjetno tekmo, 
prežeto z borbenostjo in napeto do zadnje 
sekunde. Na igrišču so pustili srce! Ekipa – 
kot ji pravimo – Z VELIKIM SRCEM!

Po tekmi je sledila podelitev medalj in 
pokala s strani Nogometne zveze Slove-
nije. Občutki po zmagi so bili neverjetni! 
V dvorani se je nabralo več kot 350 gle-
dalcev, ki so ustvarili nepopisno vzdušje 
in noro tekmo! 

NK Ribnica, selekcija 
U17, je državni prvak 
Slovenije v futsalu!

Prejeti pokal za prvo mesto

Selekcija U17 s trenerjem Ladom

To so otroci, o katerih bo zagotovo še slišati: Žan, Jakob, Tinjan, Tim, 
Ažbe, Alen, Urban, Naja, David, Jure, Luka, Aid in Maj. 

V Ribnici so prvakom pripravili ne-
pozaben sprejem z ognjemetom, ki se je 
zavlekel pozno v noč, pravzaprav v nov 
dan. Ob tej priložnosti bi se še enkrat 
ISKRENO ZAHVALILI vsem staršem, 
prijateljem in ostalim podpornikom rib-
niškega nogometnega kluba. Posebna 
zahvala velja donatorjem, podjetju Logi-
sta, d. o. o., za avtobusni prevoz, Gostilni 
Ribnčan za odlične pice ter Slaščičarni in 
okrepčevalnici Isak Iseni za slastne dob-
rote z žara.

Selekcijo U15, ki je celo sezono 
2021/22 zasedala prvo mesto na lestvici 
1. SFL – Zahod, je v končnici finala zapus-
tila »sreča« zaradi poškodb treh igralcev 
iz prve postave in se tako oslabljena 
ekipa ni prebila v boj za prva tri mesta 
v državi. Poškodbe so, žal, del športa 
in upamo, da bo teh v prihodnosti čim 
manj. Vseeno čestitke tudi ekipi U15, ki se 
je celo sezono borila in držala prvo mes-
to na lestvici 1. SFL – Zahod! 

Ekipa U17 z navijači v 
Športni dvorani Benedikt

Sprejem prvakov pri županu
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Nogometni turnir 
že od leta 1990

   Sašo Hočevar

Osem ekip iz KS Dolenja vas je pri-
kazalo vrhunske predstave in prvič po 
letu 2014 je spet zmagala ekipa iz Obrtni-
ške ulice, ki je v finalni tekmi premagala 
ekipo FC Brlog. Tretje mesto so osvojili 
mladeniči iz Pristave (Prigorica). Gledali 
smo lep nogomet z zelo malo prekrški, 
saj je veljalo pravilo, da po štirih storje-
nih prekrških celotne ekipe in za vsakega 
naslednjega nasprotnik strelja na gol iz 
šestih metrov. Nobena ekipa ni naredila 
več kot tri prekrške v posameznem pol-
času, zato tudi ni bilo večjih poškodb. 
Večina igralcev na turnirju je bila mlajših 
od prehodnega pokala, ki je na krože-
nju med zmagovalci vse od leta 1990. V 
Dolenji vasi je torej nogometna tradici-
ja precej dolga in kaže, da se nadaljuje, 

čeprav je bilo na teh turnirjih v preteklo-
sti prijavljenih tudi več ekip.

Dogodek je bil razširjen še na pohod 
v sodelovanju s KS Dolenja vas in moto 
klubom Crknene podgane, ki so za ude-
ležence pripravili vrhunski golaž. Predse-
dnik ŠTD Lončar Simon Pogorelc pravi, 
da povezovanje na vseh ravneh lahko 
prispeva k boljši organizaciji in večji pre-
poznavnosti dogodka.

Prvo julijsko soboto člani ŠTD Lončar 
vabijo na 20. Tek po Lončariji – z novim 
imenom Lončarija teče – ali pa na 3. trail 
po Veliki gori – z novim vzdevkom Potični-
ca – v dolžini 25 kilometrov. Če vam ni do 
tekanja, pa se lahko oglasite v tako imeno-
vani Kühni na stežaj, kjer vam bodo na vo-
ljo kuharski presežki različnih ponudnikov.

Tradicionalni prvomajski turnir v malem nogometu v Dolenji vasi 
poteka vse od leta 1990 v režiji Športnega in turističnega društva 

(ŠTD) Lončar. Še pred začetkom turnirja je skupina dvajsetih 
pohodnic in pohodnikov krenila na Okamnele svate. 

NOGOMETNI 
KLUB RIBNICA

Vabi k vpisu 
v nogometno 
šolo otroke 

od 4. leta 
dalje!

Strokovno vodeni treningi 
potekajo po preizkušenem in 

predpisanem učnem programu.
Treningi potekajo na 

stadionu Ugar:
ponedeljek, torek in 

četrtek ob 18.00

Pripeljite otroke v času treninga 
na stadion Ugar, kjer jih čakajo 

novi prijatelji, dobra volja, 
usposobljeni trenerji in seveda 

nogomet! 

Spremljajte nas na FB, 
Instagramu in spletni strani 

www.nkribnica.si.
Prvi mesec vadbe za nove 

člane je brezplačen!

Več informacij o treningih in 
vpisu: info@nkribnica.si; 

041 393 490 (Sabina)

Zmagovalna ekipa z nekaj podpore.
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Nas po hladni pomladi čaka 
dolgo in vroče poletje?

   Rok Nosan

Veliko spremenljivost vremena lahko 
pripišemo zamiku v segrevanju ozračja, 
ki ga povzročita močno spomladansko 
sonce in hladen zrak v višinah. Ker son-
ce ogreva zrak od tal navzgor, se med 
februarjem in majem najbolj ogrejejo ni-
žine, ki iz dneva v dan dobivajo novo, bolj 
pomladno podobo, medtem ko po naj-
višjih vrhovih gora vztraja še prava zima. 
Če temperaturna razlika med Kredarico 
ter nižinami vzhodne in južne Slovenije 
januarja v povprečju znaša le 7 stopinj 
Celzija, pa do sredine aprila naraste že 
na 18 stopinj Celzija. In ob takšni razpo-
reditvi temperatur ozračje spomladi po-
gosto postane nestabilno. Razvijejo se 
plohe in nevihte, ki lahko mejo sneženja 
za krajši čas potisnejo vse do nižin.

Tudi letos se za ta del leta nezaželenim 
pojavom nismo mogli povsem izogniti, saj 
nas je zima v zadnjih šestih tednih obi-
skala kar trikrat. Ker pa vegetacija v letoš-
njem aprilu še ni bila toliko razvita kot pre-
tekla leta, smo se hujši pozebi tokrat na 
srečo izognili. Mnoge od vas skrbi, da se 
bo spremenljivo vreme nadaljevalo tudi 
poleti, a glede na napovedi večjih mete-
oroloških centrov je strah odveč. 

Velik vpliv na vreme pri nas ima na-
mreč polarna fronta, ki je v zadnjih tednih 
valovila nekoliko južneje, kot je običajno 

za ta čas. Zaradi pomika polarne fronte 
proti severu je v prihodnjih tednih pri-
čakovati, da bo vpliv potujočih ciklonov 
in spremljajočih front, ki nam prinašajo 
padavine, slabel, krepil pa se bo vpliv 
azorskega anticiklona. Kadar je azorski 
anticiklon močan, imamo pri nas suho 
in vroče poletje. Azorski anticiklon na 
vreme pri nas običajno vpliva nekaj dni, 
lahko pa je tudi veliko bolj vztrajen in se 
na istem območju zadržuje več tednov. V 
primeru, da se k nam razširi zračna masa 
iznad severa Afrike, lahko izmerimo tudi 
rekordno visoke temperature.

Najnižja temperatura
Najvišja temperatura
Povprečna temperatura
Povprečna jutranja 
temperatura
Povprečna popoldanska 
temperatura
Število dni s temperaturo 
pod ‒0 °C
Število dni s temperaturo 
ves dan pod 10 °C
Število dni s temperaturo 
nad 20 °C

Prigorica
–2,0 °C (18. april)
24,4 °C (14. april)
8,2 °C
2,2 °C

14,8 °C

12

2

3

Gašpinovo 
–2,5 °C (4. april)
21,8 °C (14. april)
7,0 °C
2,6 °C

12,3 °C

5

7

2

Sveta Ana
–3,7 °C (3. april)
22,3 °C (14. april)
6,2 °C
2,8 °C

11,8 °C

8

9

2

Letošnji april je zelo dobro upravičil sloves najbolj muhastega 
meseca v letu, vremenske muhavosti pa se je že takoj na 
začetku nalezel tudi maj. Že nekaj tednov se namreč skoraj 
vsakodnevno srečujemo z možnostjo nastanka krajevnih ploh 
in neviht, kar pa za ta del leta pravzaprav ni nič neobičajnega. 

Povsem drugačno vreme imamo, ko 
se nad nami zadržujejo višinski cikloni s 
precej hladnejšim zrakom kot v azorskem 
anticiklonu. Deževnemu in hladnemu 
vremenu v času našega dopusta se po-
gosto lahko zahvalimo prav višinskemu 
ciklonu. Ta vrtinec lahko nad nami kroži 
tudi dalj časa, kar se je nazadnje zgodilo 
v poletju pred dvema letoma, ki se je na 
Ribniškem uvrstilo med najbolj namoče-
ne od sredine minulega stoletja. Pogo-
steje kot v zadnjih letih so višinski cikloni 
poletno vreme krojili v šestdesetih in se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja.

Projekcije večine meteoroloških cen-
trov, ki se ukvarjajo s sezonskimi napo-
vedmi, kažejo na suho in vroče poletje. 
Pričakovani odklon temperature od dol-
goletnega povprečja med letoma 1991 
in 2020 je okoli 2 stopinji Cezija, kar 
pomeni, da bi se lahko letošnje poletje 
uvrstilo med pet najbolj vročih do zdaj. 
Seveda se iz sezonske napovedi ne da 
sklepati, kakšno bo vreme v času našega 
dopusta. Znotraj daljšega obdobja lahko 
namreč pride do velikih nihanj, od vro-
činskih valov do hladnejših in bolj dežev-
nih obdobij, a slednja naj bi bila, če se 
napovedi seveda uresničijo, v letošnjem 
poletju prej izjema kot pravilo.  



V visokogorju 
še sneg, 
nižji hribi in 
planinske 
koče vabijo

   Zdenka Mihelič

Pomlad je že na veliko odprla svoja 
vrata, in to ne samo po dolinah, ampak 
tudi v hribovitem in gričevnatem svetu 
naše lepe dežele. Svoja vrata so odprle 
tudi nižje ležeče planinske koče in vas 
prav tako vabijo, da jih obiščete. V vi-
sokogorju in na osojnih pobočjih (tj. na 
strani vstran od sonca) pa je še precej 
snega, tudi novozapadlega, zato je tre-
ba upoštevati vsa priporočila za zimsko 
obiskovanje gora in opozorila glede klož, 
zjutraj pomrznjenega in čez dan udirajo-
čega se snega ... 

Medtem ko se je večina planinskih 
koč hribovitega in gričevnatega sveta od-
prla z začetkom prvomajskih praznikov, 
pa visokogorske ostajajo zaprte do začet-
ka poletne planinske sezone v sredini ju-
nija. Nekatere nižje ležeče koče so odprte 
le ob koncu tedna, zato njihovo odprtost 
preverite na spletni strani Planinske zveze 
Slovenije (pzs.si/koce.php) ali neposred-
no pri društvih oziroma oskrbnikih koč. 
Na nekaterih kočah, ki so bile uspešne na 
razpisu ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, bodo potekala obnovit-
vena dela in bo v marsikateri od teh koč 
ponudba prilagojena, zato bodite potrpež-
ljivi, ko jih obiščete. 

Vse te dni, ko je v dolinah deževalo, 
je v visokogorju snežilo, tako da so gore 
še vedno globoko pokrite s snegom, ki je 
prek noči pomrznjen, a se že zjutraj ojuži 
in snežna odeja ni ravno stabilna. Strokov-
ni sodelavec Planinske zveze Slovenije in 
inštruktor Gorske reševalne zveze Slove-
nije Matjaž Šerkezi opozarja: »Gore so ve-
činoma še vedno pokrite s snegom, nekaj 
je tudi novozapadlega. Zato veljajo vsa 
priporočila za zimsko obiskovanje gora: 
izberimo pot, ki smo ji kos tako po zna-
nju kot po izkušnjah, potrebujemo zimsko 
opremo – cepin, dereze in čelado – in 
znanje uporabe te opreme. Klože, pomr-
znjen sneg in težek južni sneg pa od nas 
zahtevajo posebno previdnost.« Šerkezi 

na nogah pa udobne planinske čevlje s 
kakovostnim narebrenim podplatom, če-
vlji naj bodo polvisoki ali visoki, da zašči-
timo gležnje. V mislih naj bo vedno – ne 
samo pri izvedbi, ampak tudi že pri načr-
tovanju: naš cilj je varna vrnitev v dolino in 
domov, na vrhu smo šele na polovici poti.

Če se v teh toplih dnevih odpravljamo 
na eno od priljubljenih zavarovanih plezal-
nih poti oziroma ferato na nižji nadmorski 
višini, zanje prav tako potrebujemo znanje 
in izkušnje. Po zimski sezoni je dobro, da 
se postopno podate nanje od lažjih k zah-
tevnejšim, saj se mora telo ponovno nava-
diti oziroma spomniti na določene gibe in 
tehniko vzpenjanja/sestopanja po njih. »V 
nasprotnem primeru se nanje podajmo 
skupaj z usposobljenim vodnikom.« Med 
opremo spadajo čelada, plezalni pas in 
samovarovalni komplet, pri zelo zahtevnih 
feratah pa imejmo s seboj tudi popkovino 
za počivanje na ferati. Priporočljive so tudi 
rokavice za ferate. Pred uporabo vadimo 
doma, da se navadimo rokovati s samo-
varovalnim kompletom. Gorski reševalec 
Šerkezi še opozarja, da se »kljub vsej op-
remi, znanju in izkušnjam, padec na fera-
tah v samovarovalnem kompletu po vsej 
verjetnosti ne bo končal brez hudih po-
škodb. Zato previdno! Izogibajmo se tudi 
gneči in zavarovano plezalno pot pred 
obiskom preverimo, da zadostuje vsem 
varnostnim zahtevam in ni ena izmed tis-
tih domače (neprimerne) izdelave.«

Dobro načrtujte svoje ture, preverite 
razmere na poti in vremensko napoved 
ter imejte s seboj vso potrebno opremo. 
Srečno, varen korak, pazite nase in ... 'mej-
te se radi!

izpostavlja tudi nevarnost krajših snežišč, 
ki so ostala od zime: »V večini primerov 
gre za nekaj metrov zbitega, pomrznje-
nega snega. Če je to nekje na ravnem, ni 
težav. Težave nastanejo, ko je takšno sne-
žišče na strmem pobočju, prek katerega 
poteka planinska pot. V mislih imamo: 'Ah, 
saj gre samo za nekaj metrov snežne za-
plate.' Takrat se zgodi nesreča še prehitro. 
Zato tako snežišče prečimo le s primerno 
opremo (cepin, dereze) in znanjem, sicer 
je lahko zelo nevarno, konča pa se s hudi-
mi poškodbami ali smrtjo, ko človek pade 
čez skalni skok. Kaj narediti, če pridemo 
do takšnega predela in nimamo opreme 
in znanja? Čisto preprosto – obrnemo se. 
Gora nas bo počakala in se bomo nanjo 
lahko povzpeli drugič.«

Ko se odpravljamo v gore oziroma 
hribe, doma načrtujmo svojo pot – vzpon, 
sestop, počitke, preverimo snežne razme-
re, napoved vremena. Bližnjemu povejmo, 
kam bomo šli in kdaj se nameravamo 
vrniti. Izlet prilagodimo svojim izkušnjam, 
znanju in tudi psihofizičnim sposobnos-
tim, saj so te marsikdaj višje od pričakova-
nega. Na pot – naj bodo to hoja, kolesarje-
nje ali tek – se odpravimo z nahrbtnikom. 
V njem naj bo vedno obvezna planinska 
oprema: osebni komplet prve pomo-
či, naglavna svetilka z rezervno baterijo, 
alufolija, mobilni telefon s polno baterijo, 
tiskani planinski zemljevid novejše izdaje, 
kompas, železna rezerva (tj. visokoener-
gijska hrana z dolgim rokom trajanja), 
zadostna količina brezalkoholne tekočine, 
zaščita pred soncem, vetrom in mrazom 
(topla kapa, rokavice, vetrovka ipd.). S se-
boj imejmo tudi topla in rezervna oblačila, 
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Ferata Mojstrana



Volitve so 
končane.
Gradimo 
naprej.

 Jože Tanko, ponovno izvoljeni poslanec

Najprej bi se rad zahvalil za podporo volivkam in volivcem v 
novem okraju Ribnica - Dobrepolje za izkazano visoko podporo, 
višjo od 34 %, z naskokom najvišjo med vsemi kandidati. Zahvalju-
jem se tudi podjetniku Marjanu Bolhi, podžupanu Občine Sodraži-
ca Andreju Pogorelcu, županu Občine Loški Potok Ivanu Benčini 
in županu Dobrepolja Igorju Ahačevčiču, ki so podprli mojo kan-
didaturo, ter županu Občine Sodražica Blažu Milavcu in županji 
Osilnice Alenki Čebulj Kovač, ki sta dala posebni izjavi. Zahvalju-
jem se tudi vsem lastnikom in direktorjem podjetij in ustanov, ki so 
mi odprli vrata, predstavili svoje podjetje ali zavod ter si vzeli čas 
za pogovor. Ne nazadnje gre zahvala tudi prostovoljcem, ki so mi 
pomagali na terenu v vseh štirih občinah okraja.

Zanimivo je, da sem kot edini kandidat predstavil volilni pro-
gram za vsako od občin okraja, kar pomeni, da nisem šel na volitve 
samo po glas zase in za stranko, ampak sem se v volilno kampanjo 
podal predvsem z načrtom za občine in ljudi v okraju. Povedano 
drugače, ponudil sem vsebino. Nekateri cilji so sicer povzeti po 
lokalnih programih, predlagal pa sem tudi take, ki niso v načrtih 
programov posameznih občin.

Zdi se mi pomembno, da se v volilnem okraju, osrednja občina 
je Ribnica, krepijo vsebine, ki so širšega regionalnega ali celo na-
cionalnega pomena. Občinam prinašajo status, tudi drugačna in 
stabilna delovna mesta, deloma ali v celoti pa tudi drugačno finan-
ciranje delovnih mest. Ribnica bi tu morala biti še posebej zavzeta. 
Ne bi se smelo dopustiti, da celo ob boljših pogojih v Ribnici odide 
projekt v Kočevje, kot se je to zgodilo z dializo. Negovalna usta-
nova in center šolskih in obšolskih dejavnosti sta projekta, ki bi 
morala najti mesto v načrtih občine, prav tako bi moral »Rokodelc« 
postati ustanova nacionalnega oziroma državnega pomena. 

Bi pa opozoril na nekatere zadeve, ki se mi zdijo nespoštljive 
in nehigienične. Poslanec sem že mnoga leta, velika večina pro-
jektov, sploh s področja infrastrukture, je bila vnesena v državne 
proračune in NRP-je prav po letu 2000, ko sem bil prvič izvoljen 
za poslanca. V teh dveh letih Janševe vlade je resor infrastrukture 
vodila NSi z ministrom Vrtovcem in državnim sekretarjem Miheli-
čem. Janša jima je »dal« ogromno denarja za cestne naložbe, za-
radi česar se je lahko investiralo marsikje. Je pa zanimivo, da sta 
koalicijska partnerja iz NSi redno pozabila na svečane začetke del 
ali otvoritve povabiti poslanca iz tega volilnega okraja. 

Tako mi je bilo vabilo za otvoritveno vožnjo s potniškim vlakom, 
ki se je zgodila 3. januarja 2021, poslano po intervenciji tik pred 
novim letom, 30. decembra 2021. Za otvoritev omenjene proge 
nista imela omenjena gospoda iz NSi in tudi NSi ne prav nobenih 
zaslug. 

Tudi na predstavitev nove vizije 3.a razvojne osi, ki se je zgodila 
17. februarja letos v Kočevju, nisem bil povabljen. Šele po inter-
venciji mi je bilo poslano vabilo, prav tako kočevskemu poslancu 
Bakoviću, na Alenko Jeraj, ki je poslanka »Velikih Lašč in Škofljice« 
pa sta kar pozabila.

 19. aprila, nekaj dni pred volitvami, je župan Samo Pogorelc 
na »Facebooku« zapisal, da je ta dan v družbi ministra za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti simbolno naznanil za-
četek ureditve glavne ceste skozi naselji Breg in Grič. Da bi župan 
in ministrstvo za infrastrukturo na ta dogodek povabila državnega 
poslanca iz Ribnice, ki ima vsaj malo zaslug za ta projekt, niso niti 
pomislili. Najbrž bi nekoliko ostareli gospod iz SDS pokvaril sliko 
tega veličastnega dogodka. 

Istega dne (19. aprila 2022) ob 16. uri je minister Janez Cigler 
Kralj imel svečanost v Osilnici, kjer je naznanil nadaljevanje del na 
nedokončanem objektu doma starejših občanov. Najbrž sva imela 
z Božidarjem Voljčem, dr. med., nemalo zaslug, da je do tega nada-
ljevanja del sploh prišlo, a ministrstvo mi je vabilo na ta dogodek 
poslalo šele 18. aprila ob 21. uri, torej noč pred dogodkom. Na tak 
način pošlješ povabilu nekomu, ki ga sicer moraš povabiti, a ga na 
dogodku ne želiš videti.   

Še večji spodrsljaj pa si je 11. aprila privoščil ribniški župan 
Samo Pogorelc. Ko sem ga poklical, da bi si ogledal potek obnove 
bazena, mimogrede, prav na njegovo prošnjo sem se pri projektu 
angažiral, še preden je bil objavljen državni razpis, se je zgodilo 
nepojmljivo – župan ogleda ni dovolil, čeprav so bili tedaj na grad-
bišču odgovorna vodja del in nadzorni.

  Kljub tem načrtnim in sistematičnim političnim nagajanjem 
članice Janševe koalicije in župana Sama Pogorelca sem na voli-
tvah dosegel odličen rezultat. Tudi v tem mandatu, ne glede na to, 
kako dolg bo, se bom potrudil po svojih najboljših močeh, znanju 
in povezavah, da bom vsem županom olajšal dostop do informacij, 
nudil pomoči pri komunikaciji z vladnimi resorji in drugimi institu-
cijami. In seveda pri tem, da bodo občine volilnega okraja prihajale 
do zaželenih ustrezno (so)financiranih projektov.  

Čaka nas veliko dela, zato sodelovanje ne bo odveč. Izkoristiti 
moramo vse razpoložljive potenciale.
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Vse iz kamna 
že od leta 1965

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

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si
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V Evropskem parlamentu smo zaskrbljeni, ker je kriza pandemije 
covida-19 še poglobila obstoječe neenakosti med spoloma pri plačilu 
za enako delo. Številke kažejo, da je pandemija globalno potisnila 
pod prag revščine kar 47 milijonov žensk in deklet. Ob tem pa ne gre 
spregledati tudi dejstva, da je od 49 milijonov zdravstvenih delavcev 
kar 76 odstotkov žensk.

Nedavno predstavljeni izračuni evropskih institucij kažejo, da pov-
prečna razlika v plačah med moškimi in ženskami v EU za enako delo 
znaša okoli 13 odstotkov. Pokojnine moških pa so v EU v povprečju za 
29 odstotkov višje od pokojnin žensk. 

Zato smo v Evropskem parlamentu aprila letos podprli Evropsko 
komisijo pri direktivi o preglednosti plač, ki bi v podjetjih z več kot 
50 zaposlenimi olajšala primerjavo plač in ukrepanje, če so najdene 
razlike. Višina plače namreč vpliva tudi na višino kasnejše pokojnine.

Evropski poslanci smo ob tem ponovno pozvali Svet Evrope, naj 
nemudoma začne organizirati nova srečanja, na katerih se bodo sre-
čevali ministri, odgovorni za enakost spola. Evropski poslanci verja-
memo, da bi to lahko pripomoglo k napredku pomembnih pobud na 
področju enakosti spola, denimo k ratifikaciji istanbulske konvencije o 
boju proti nasilju nad ženskami.

V Evropskem parlamentu v Bruslju smo ob tem še izrazili zaskrblje-
nost nad tem, da se v nekaterih državah pravice žensk slabšajo, pri 
čemer zaradi pomanjkanja ukrepov zaznavamo povečano tveganje, da 
bi lahko enakost spola padla na lestvici prioritet držav članic EU.

Evropsko komisijo smo zato še pozvali, naj zagotovi, da vsi njeni 
predlogi upoštevajo pravice žensk, da naj pripravi konkretne načrte, 
kako se boriti proti revščini med ženskami in kako okrepiti prizadeva-
nja za zmanjšanje plačnega razkoraka med moškimi in ženskami.

Strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025, ki jo je predsta-
vila Evropska komisija, je izjemnega pomena. Ključni cilji so odprava 
nasilja zaradi spola, premagovanje spolnih stereotipov, odpravljanje 
spolnih vrzeli na trgu dela, doseganje enake udeležbe v vseh gospo-
darskih sektorjih, obravnavanje spolne vrzeli pri plačilih in pokojninah, 
odpravljanje spolne vrzeli pri oskrbi in doseganje spolne uravnoteže-
nosti pri odločanju in v politiki.

Evropski parlament 
za izničenje 
neenakosti med 
spoloma pri plačilu 
za enako delo

 Ljudmila Novak, evropska poslanka

V rubriki Bralke in bralci pišejo objavljamo pri-
spevke, ki niso žaljivi. Pridržujemo si pravico, 
da zaradi razpoložljivega prostora v časopisu 
besedila tudi skrajšamo – po predhodnem ob-
vestilu avtorja ali avtorice prispevka. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da zavrne be-
sedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, naci-
onalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, 
žaljivo ali podobno vsebino. Zahvaljujemo se 
vam za korektno sodelovanje.

Uredništvo

 Bralke in bralci pišejo

Prvi maj je zopet tu!   
Novi premier dr. Golob je tudi tu!
Vsem obljublja novo Svobodo! 
Hvala mu!
Delavce je zapustila politika, 
ki vse za ljudstvo dela. Nekoč je pela:
»Vse bo naše, delu čast, oblast!«
Delavcu je ostalo delo, politiki pa oblast, 
ki več ne ve, kaj je čast!
Brez vesti je dopustila, 
da so menedžerji brez denarja
postali še lastniki, kapitalisti, 
na račun kapitala podjetja.  
Delavci pa so le raja brez kapitala.
Politika je pomagala lastnikom podjetja, 
ki niso uspeli ustvariti dovolj kapitala, 
potrebnega, da ne bo stečaja. 
Politika in stroka sta uzakonili, 
da lastnik, ko mu zmanjkuje kapitala,
lahko kar zadrži prispevke, 
ki so jih zaposleni zaslužili za pokojnino. 
Lastnik o tem molči in na plačilni listi to prikrije. 
Univerzitetni profesor ekonomije celo pravi, 
da država tako pomaga podjetnikom, 
da jih kreditirajo kar zaposleni, ki tega ne vedo. 
Leva politika »Antona Ropa« je odobrila
laganje delavcem in krajo njihovih prispevkov. 
Goljufanje poteka že več kot 20 let.
Sindikati razumejo stisko lastnikov podjetij.
Političnih strank to sprevrženo dogajanje, 
ki je sramota naše kulture, ne moti. 
Kaznovanih skoraj ni, tožilci so zadovoljni, 
saj so vendar suvereni pri svoji oceni. 
Svoboda nam je dragocena. 
Novi premier dr. Robert Golob to dobro ve.
A mogoče še ne vsega?
  
Franc Mihič
29. april 2022

Opravičilo
V aprilski številki Rešeta smo pomotoma zapisali, da sta 
avtorica prispevka o ribniškem pasijonu (na straneh 32–33) 
Petra Stopar in avtor fotografij Gregor Ilc. Pravi podatki so: 
avtorica prispevka je Helena Ilc, avtor fotografij pa Lojze Ilc. 
Vsem vpletenim se iskreno opravičujemo.

Uredništvo



Ob nenadni in boleči izgubi našega

BORISA FINKA
(1975–2022) iz Ribnice

V 90. letu nas je tiho zapustila naša draga 
mama, babica, prababica, tašča in sestra

STANISLAVA MESTEK
(1933–2022) z Velikih Poljan.

Zahvala ob izgubi našega dragega očeta, tasta, 
dedka in pradedka

FRANCA SMREKARJA
(1940–2022) iz Ribnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, znancem, kolektivu 
Vrtca Ribnica in Društvu rokometnih 
sodnikov za izrečene besede tolažbe, stiske 
rok, ustna in pisna sožalja, poslovilne 
govore, podarjeno cvetje in sveče ter zbrana 
sredstva.Iz srca hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki ste našega Borča imeli radi in ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in darovane maše.
Hvala osebju ZD Ribnica in Bolnišnice 
Sežana, oskrbovalkam na domu CSD 
Ribnica, kaplanu Roku Pogačniku za lep 
poslovilni obred, pevcem, Komunali Ribnica 
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in 
prijateljem za izrečena sožalja in tople besede.

Posebna zahvala velja ZD Ribnica, gospodu 
kaplanu za lep poslovilni obred, pogrebcem in 
kolektivu Komunale Ribnica.

Žalujoči: vsi njegovi

Atu v slovo
Posijejo žarki sonca in slišim ptice,
ko se te spominjam.
Primerjam pretekle dni z današnjimi,
ugotovim, da nekaj hudo manjka mi.
Morda ti ali tvoj nasmeh ali tvoji koraki.
Ne boj se, če padaš,
namreč tudi v breznu lahko rastejo 
cvetlice.
In rahlo lice tvoje dotika se trave,
in cerkveni zvonovi zvonijo v čast tvoje 
slave.
Medtem ko se te jaz spominjam,
gledam v zaprta vrata in vem, da zaman,
vem, da se ne bodo odprla, ampak
včeraj sem utrinek uzrla.
Še enkrat svetloba in spet zaslišim ptice,
spominjam se tebe, tvojega nasmeha in 
tvojih korakov.
To je vse, kar imam.
Je čisto, je pristno in je moje.

Ula

Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(T. Pavček)

Bremena v življenju te niso 
zlomila, a bolezen iz tebe vso moč 
je izpila – za tabo ostala je velika 
praznina, ki z našim spoštova-
njem in mislijo nate se bo polnila.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudile niso, ostala je le 
praznina, ki hudo boli.
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S tem občutkom večnosti, ljubezni in 
hvaležnosti smo se poslovili od naše 
drage tete Tini.

KRISTINA JECELJ
iz Hrovače (15. 12. 1927–30. 3. 2022)

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

MARJETE MARIJE 
LOVŠIN 
(6. 12. 1931–22. 4. 2022) iz Slatnika 1.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvaljujemo se 
osebju ZD Ribnica, še posebej dr. Alenki Nadler Žagar, 
in g. kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen obred. 
Iskrena zahvala velja Društvu upokojencev Velike 
Poljane, predvsem ge. Mariji Pirnat za poslovilne besede. 
Hvala tudi pevcem za zapete pesmi, gasilcem PGD Sušje, 
Komunali Ribnica, g. Ivanu Škofu in negovalkam centra 
za socialno delo za vsakodnevno pomoč na domu. 
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in jo boste 
ohranili v lepem spominu.
                                                                                              
Žalujoči: vsi njeni

»Glej zemlja si je vzela, kar je 
njeno. A kar ni njeno, nam ne 
more vzeti.In to, kar je 
neskončno dragoceno, je večno 
in nikdar ne more umreti.«
(Svetlana Makarovič)

Kdo molil zdaj tukaj bo za nas?
Mama, ti šla si tja, kjer tvoja prošnja 
bo uslišana. Zaprte tvoje so oči,
počitek našlo je srce in sklenjene 
pridne so roké. A mi vemó, da si tam, 
kjer naš angel varuh boš vsakdan.
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DURi
Društvo upokojencev Ribnica (DURI)

Prosti termini 
letovanja
Društvo upokojencev Ribnica obvešča vse 
svoje člane, da razpisuje proste termine 
letovanja na naslednjih lokacijah:  
• 8-dnevni aktivni klub na otoku 

VIS, 10. 9.–17. 9. 2022;
• 7-dnevni termin na Dugem otoku, 

31. 8.–7. 9. 2022.

Za vse informacije se obrnite na sedež 
društva ali pokličite gospo Mijo na 
031 608 161.
Letovanje z Agencijo Relax je v jesenskem 
terminu. Za vse informacije pokličite 
gospo Nevenko na 041 725 130.

Muzejsko društvo 
Ribnica vas v soboto, 
4. junija 2022, vabi 
na celodnevno 
ekskurzijo po 
Slovenski Istri. 
Potepali, občudovali in spoznavali 
bomo znane in malo manj znane kraje 
slovenske Istre. Med drugim si bomo 
ogledali etnološko zbirko in oljarno, tipično 
istrsko vasico Krkavče, po Pomjanu nas 
bo popeljala v narodno nošo oblečena 
Šavrinka, okušali in vonjali bomo lokalna 
istrska zelišča ter soli, se ustavili na več dih 
jemajočih razglednih točkah in si za konec 
ogledali še Socerb. Poskrbljeno bo tudi za 
okusno kosilo (doplačilo).  
Cena ekskurzije za člane Muzejskega 
društva Ribnica je 33 EUR, za ostale 
udeležence 38 EUR.
Za več informacij in prijavo na 
ekskurzijo nam pišite na e-naslov muzej-
skodrustvoribnica@gmail.com ali nas 
pokličite na telefonsko številko 041 764 022 
ali pa izpolnite spletni obrazec, ki je na naši 
spletni strani www.muzejskodrustvoribnica.si. 

Srčno zahvalo izrekamo Ribniškemu 
pihalnemu orkestru, ki je uresničil tiho 
željo naše drage tete Tini, da ji ob zadnjem 
slovesu igra godba.

Hvala vsem, ki ste bogatili 
njeno življenje.

Vsi njeni



KRIŽANKA
Stran ureja Knjižnica Miklova hiša
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NAVPIČNO
1 avstrijska plemiška družina
3 zavetnik gasilcev
4 obdobje med odraščanjem
5 slovenski Tibet
6 vas pri Novem mestu, kjer stoji velodrom
10 mešanica pijač
12 otoška država v Tihem oceanu
13 portugalski nogometaš
16 bog vina in rodovitnosti
17 srednjeveška bolezen, črna smrt
18 mesto na Hrvaškem, ki ga je nedavno prizadel potres

VODORAVNO
2 bolezen pozabljanja
7 raziskovalec, ki je odkril Ameriko
8 mednarodno glasbeno tekmovanje
9 sladka tekočina, ki jo izločajo žleze v cvetovih rastlin
11 naselje na robu dolenjevaškega polja
14 vrh nad reko Nadižo
15 Homerjev ep
19 slovenska atletinja
20 dnevna informativna oddaja REŠITVE: Habsburžani/Florjan/puberteta/Bloke/Češča vas/koktajl/

Filipini/Figo/Dioniz/kuga/Petrinja/demenca/Kolumb/ Eurosong/
Nektar/Rakitnica/Stol/Iliada/Tina Šutej/ dnevnik






