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aktualno Največji pumptrack je v Ribnici
obletnica Deset let dram in komedij

intervju Janez Cigler Kralj
kultura Odprtje prenovljene razstave Suhorobarstva in lončarstva

kolumna Primož Tanko



Kulturna promenada
    Alenka Pahulje, JSKD Ribnica

43. Srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske
 Alenka Pahulje, JSKD Ribnica    Marko Burger

Tokrat so v popoldanskem času 
za vas zaplesale mažoretke, tako 
starejša kot mlajša skupina, pomla-
jena in osvežena odrasla Folklor-
na skupina Grmada, zapele pa so 
ljudske pevke Vesele Rib'nčanke 

Trinajst zborov in vokalnih skupin regije od Turjaka do Kolpe 
se tradicionalno zbere in nato še druži, da postane prireditev 
celovita zborovska zgodba. Pevci radi pridejo na srečanje, ker 
je tod okoli edino in jih tudi na poseben način povezuje, so 
bili pa letos seveda pred istim pokoronskim izzivom zaradi po-
manjkanja vaj. A izbrali so si dve pesmi po svoji želji in smo tako 
videli, pri čem pevcem najbolj zaigra srce.  V uri in pol se je 
tako zvrstil program Kočevcev oziroma MPZ Svoboda, Društva 

in Ženski komorni zbor Anamanka. Pri kamniti 
mizi smo se igrali literarno igro LiteraTURA, še 
posebej pa nam je gladko teklo, ker je bila z nami 
snovalka te izvirne literarne domislice Ana Po-
renta. Na prelep sončni dan so se v parku z vami 
družili pravljičarji Knjižnice Miklova hiša, aka-
demska slikarka iz likovne šole LICE je otrokom 
pomagala pri risanju z ogljem, Milica Koštrun iz 
Društva likovnega ustvarjanja pa je prebirala dve 
igrivi zgodbici v kamišibaj gledališču. Društva li-
kovnega ustvarjanja je prikazalo tudi svoje slike, 
keramične izdelke in zelo izvirna likovna dela. 

Iskrena hvala vsem sodelujočim in podpor-
nikom projekta, še posebej naši knjižnici, Roko-
delskemu centru in Turističnemu društvu Ribnica. 

upokojencev, Koncavaškega speva, Grajskih 
pevcev in Ljudskih pevk Mavrica. Z nami so 
bili Potoški fantje iz Loškega Potoka, ostali pa 
so bili z ribniškega območja: MPZ Lončar, ŽKZ 
Anamanka, Kvartet Zvon, Nonet Vitra, Oktet 
Gallus, Cerkveni mešani PZ Sv. Rok in Župnij-
ski PZ Dolenja vas. Vse je prijazno nagovoril in 
spodbudil tudi ribniški župan Samo Pogorelc. 

Za vse omenjene prireditve velja velika 
zahvala tudi Občini Ribnica, ki pomaga sofi-
nancirati naše kulturno delo.

V naslednji številki pa o velikem Zbo-
rovskem bumu, ki je bil 2. junija v Športnem 
parku Ribnica. 

V Tednu ljubiteljske kulture, ko 
se kulturni ustvarjalci postavijo 
na ogled, smo v Ribniškem gradu 
pripravili Kulturno promenado, ki 
dejansko poteka že od leta 2014. 

Če se vrnemo bolj na začetek maja, na šestega, 
bomo vsekakor zapisali v spomin in arhiv 
43. Srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske, 
ki se odvija v Dolenji vasi. 
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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: 
14. 7. 2022
Na podlagi Zakona o davku na 
dodano vrednost (Ur. list št. 89/98) 
sodi glasilo Rešeto med proizvode, 
za katere se obračunava DDV po 
stopnji 9,5 %. V primeru objave 
istih oglasov v drugih tiskovinah si 
pridružujemo pravico do avtorskega 
honorarja. Pridružujemo si pravico 
do morebitnega tiskarskega škrata.
Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 1. 7. 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: 
  Mitja Ilc

KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
junij–julij 2022

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

11., 18., 25. 6. in 2. in 9. 7., 
od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred 
Miklovo hišo

11. 6. ob 8. uri
KOŠNJA TRAVE NA STAR NAČIN
Vaški kozolec na Bregu

15. 6. ob 19. uri
REKREATIVNA TEKAŠKA LIGA
Pri cerkvi sv. Marjete, Dolenja vas

18. 6.
NOX FUTSAL CUP RIBNICA
Športno igrišče Ribnica

18. 6. od 15. do 22. ure
ŽUPANOV DAN
Ribniški grad

24. 6.
PRVO POLETNO JUTRO PRI SV. ANI
Sv. Ana

24. 6.
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Cerkev sv. Štefana in Ribniški grad

2. 7.
LONČARIJA TEČE (TEK PO LONČARIJI)
Športno igrišče v Dolenji vasi

25. 6. ob 17. uri
PROSLAVA OB 150-letnici PGD 
DOLENJA VAS s prevzemom in 
blagoslovom novega gasilskega vozila 
in gasilsko veselico s srečelovom in 
narodnozabavnim ansamblom Vikend
Gasilski dom v Dolenji vasi

1., 8., in 15. 7. ob 20. uri
GRAJSKI VEČER
Ribniški grad

11.–15. 7. od 6.30 do 16.00
VESELE POČITNICE
Rokodelski center Ribnica

12. 7. in 15. 7.
ROKODELSKA DOŽIVETJA Z ROKODELCI
Rokodelski center Ribnica

Ob tej besedi najbrž takoj pomislimo 
na spremembo na čelu države in na to, 
kakšne spremembe bo ta sprememba 
prinesla. Najprej se bodo zamenjali nazivi, 
ostalo pa pustimo za zdaj ob strani, špe-
kulacije so mnogokrat stvar prepričanja, 
pripadnosti, navijaštva – če hočete.

Spremembe so v naši garderobi, saj 
je bil maj med najtoplejšimi v zgodovini 
meteoroloških meritev. In spremembe pri 
izbiri garderobe bodo pokazale, kako smo 
se med zimo približali ali oddaljili vsem 
tistim idealom, ki nas v reklamah in na 
plakatih prav nasilno nagovarjajo, kaj vse 
moramo imeti in kako izgledati, da bomo 
zadovoljni kot tisti cinični nasmehi z veli-
kih, kričečih panojev.

Ko smo že pri plakatih, tudi tu bele-
žimo dramatično spremembo. V zadnjih 
dneh sem imel nekaj poti po Sloveniji, 
predvsem po podeželju. Ni treba biti rav-
no ostrostrelec, da opaziš, da predvolilnih 
plakatov ni več, razen kakšnega pozablje-

nega. Tudi posebno umno naprezanje ni 
potrebno, da opaziš eksponentno rasto-
či trend gasilskih veselic. Na teh poteh 
je bil tako rekoč v vsaki vasi plakat, ki je 
vabil na gasilsko veselico s tem ali onim 
ansamblom. Gotovo gre za naključje, da 
plakate s političnimi agendami zamenjajo 
plakati z nagovorom k zabavi, ampak je 
zabavno naključje – sprememba.

Glede vojne vihre v Ukrajini sem raz-
mišljal, kako bi se ta lahko končala oziro-
ma kakšna sprememba bi bila potrebna, 
da do vojn in nasilja sploh ne bi prihajalo. 
Odgovor, ki sledi, je zelo preprost – nasilju 
v svetu in kazanju mišic bi se izognili, če 
bi na večino (ali pa kar na vse) vodilnih 
položajev v državah postavili ženske. Vsaj 
dva ducata Merklovih Angel. Kaj menite? 
Morda dobimo kakšen komentar na to 
temo v pismih bralk in bralcev za poletno 
branje v juliju.

Sašo Hočevar

Spremembe
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Vstopamo v koledarsko poletje. 
Nastopil bo čas zasluženih počitnic, 
dopustov, s tem pa tudi čas družab-
nih dogodkov. Da bo poletje čim bolj 
aktivno tudi v naši občini, smo sku-
paj z Javnim zavodom Rokodelski 
center Ribnica ter ostalimi zavodi 
in društvi poskrbeli za različno do-
gajanje, ki nas bo spremljalo vse do 
začetka septembra, ko bo za nami še 
zadnja, a hkrati največja prireditev, 
to je ribniški semenj.

 Letošnji program prireditev bo 
zelo zanimiv ter pripravljen za vse 
generacije in okuse. Po dveh letih 
ukrepov zaradi koronavirusa smo 
zagotovo že vsi komaj čakali obdobje 
brez omejitev. Zopet se bomo lahko 
družili ob številnih dogodkih na na-
šem prelepem grajskem prireditve-
nem prostoru, ki bo v kratkem času 
povsem prenovljen. Tako bo zopet 
na sporedu županov dan, ki bo v 
soboto, 18. 6. 2022, na predvečer 
državnega praznika, 24. 6. 2022, 
pa bomo s proslavo obeležili dan dr-
žavnosti. Sledili bodo grajski večeri, 
aktivne počitnice za našo mladino 
in poletni kino. Vseskozi nas bodo 
spremljali tudi različni športni, kul-
turni in drugi promocijski dogodki, 
kar bo dodatno obogatilo dogajanje 
in promocijo naše občine. 

V teh časih je še kako pomembno, 
da se znamo ustaviti, si privoščiti 
oddih. Pa naj bo to sprehod na bliž-
nji hrib, kolesarjenje, obisk gora, 
morja ali kakorkoli, kar nas sprosti 
in nam daje sveže energije. Oddih 
je namreč izredno pomemben tako 

Večino svoje mladosti je preživel 
v Ribnici, ki jo je kasneje s svojim 
slikarstvom tudi pomembno zazna-
moval. Čeprav je Ribnico zapustil 
že takoj po končani gimnaziji, se je 
na Ribniško vedno rad vračal. Raz-
gibana, gozdnata dežela mu je bila 
od nekdaj ljuba. Gospod Jože Cen-
ta pa Ribničanom ni poznan le kot 
izvrsten likovni ustvarjalec, kate-
rega dela krasijo številne domove, 
ampak tudi kot pobudnik za oživitev 
likovnega življenja južno od Lju-
bljane. S slikarstvom in z organiza-
cijskim delom je v Ribnici pomagal 
ustvarjati razmere, ki so omogo-
čile temelje za delovanje Galerije 
Miklova hiša, ki pod okriljem Ro-
kodelskega centra Ribnica deluje še 
danes. Njegovo prizadevanje je bilo 
nagrajeno tudi z Urbanovo nagra-
do Občine Ribnica, ki predstavlja 
največje občinsko priznanje za delo 
na kulturnem področju. Verjamem, 
da bo gospod Jože Centa prav zara-
di svojih del in prek njih v spominu 
živel še naprej, čeprav se je njegova 
življenjska pot končala.

Spoštovani občanke in občani, naj 
bo tudi vaša življenjska pot bogata, 
iskriva, prijetna in polna. Ustvarite 
si prijetne počitniške dneve, poskr-
bite za svoj oddih, da boste lažje pre-
magovali vsakodnevne izzive. Vsem 
učencem, dijakom in študentom pa 
želim uspešen zaključek šolskega leta 
in naj bodo ti predpočitniški dnevi 
polni zanosa in navdiha za še zadnje 
izzive pred zaključkom šolskega in 
študijskega leta.

vaš župan
Samo Pogorelc

za telo kot za duha. V zadnjem času 
in vse hitrejšem življenjskem tempu 
je med nami vse preveč napetosti 
in premalo strpnosti, kar je zagoto-
vo posledica tudi številnih ukrepov 
omejevanja, ki smo jim bili priča v 
zadnjem obdobju. 

Čeprav prihaja čas, ko si vsi malo 
oddahnemo, si napolnimo bateri-
je, pa na občinski upravi delamo na 
vseh aktualnih projektih. V teku 
so številne investicije, nekaj teh je 
že uspešno končanih. Med tistimi, 
ki se bodo zgodile v tem počitni-
škem obdobju, bo zagotovo popolna 
rekonstrukcija našega notranjega 
bazena, ki predstavlja izredno pri-
dobitev tako za našo občino kot za 
celotno regijo. Bazen bo že v leto-
šnjem poletju na voljo vsem vam, 
spoštovani občanke in občani. 
Hkrati pa se pripravljajmo tudi na 
nove investicije tako na cestnem, 
kanalizacijskem, vodovodnem kot 
energetskem področju. Prav nave-
dena področja namreč predstavljajo 
ključno infrastrukturo, v katero bo 
treba v prihodnosti še veliko vlagati.

 Poleg temeljne infrastrukture pa 
za skupnost predstavljata pomem-
ben del tudi kultura in umetnost, saj 
tudi ti predstavljata pomemben de-
javnik prepoznavnosti kraja in nje-
gove identitete. Zato želim zaključiti 
tokratni uvodnik tudi z nekaj stav-
ki v čast pred kratkim preminule-
mu slikarju, literatu in občinskemu 
nagrajencu gospodu Jožetu Centi, ki 
mi ga na žalost ni uspelo spoznati.

S svojim življenjem in delom je gos-
pod Jože Centa pustil neizbrisen pečat, 
saj njegova dela predstavljajo nepre-
cenljivo dediščino, ki bo nam in našim 
zanamcem pričala o njegovi veličini. 

VSTOPIMO V 
SPROŠČENO 
POLETJE

Drage občanke, 
cenjeni občani!
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Javni zavod Rokodelski center Rib-
nica je v sodelovanju z Občino Ribnica 
in lokalnimi ponudniki pripravil odprtje 
ribniškega pumptracka, istočasno pa se 
je odvila tudi tekma državnega pokala 
Pumpaj Slovenija s spremljevalnim in 
dobrodelnim programom Grbine so fine.

Dirka Pumpaj Slovenija šteje za toč-
ke slovenskega pumptrack pokala. Samo 
tekmovanje sestoji iz kvalifikacij, kjer se 
najhitrejši tekmovalci uvrstijo na osre-
dnje tekmovanje, ko se med seboj pome-
rijo v izločilnih dvobojih v vožnjah na čas.

Spremljevalni program Grbine so 
fine je brezplačen animacijski program, 

e-koles, ponudbo kolesarske opreme, 
atraktivni poligon za kotalkarje in rolerje, 
supanje in kajak na reki Bistrici, ki teče 
tik ob pumptracku, predstavitve društev, 
kulinarično doživetje in poslikavo obraza.

Kot zanimivost še lahko dodamo, da 
je bilo za ureditev proge potrebnih 1500 
kubičnih metrov nasipnega materiala, 
150 kubičnih metrov humusa in 185 ton 
asfalta, ki so ga polagali ročno.

kjer so se najmlajši otroci preizkusi-
li na spretnostnem poligonu v sedmih 
Foksijevih kolesarskih izzivih. Spremljal 
in spodbujal jih je lisjak Foksi, maskota 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdru-
ženja športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki je za 
vse vztrajne pripravil posebno pozornost. 
Nekoliko starejši otroci pa so se lahko 
udeležili Foksijeve male pumptrack kole-
sarske šole. Z dobrodelno akcijo En krog 
za razvoj so na poligonu izvedli še do-
brodelno kolesarjenje. 

Pred natančno enim letom je bila 
otvoritev Športnega parka Ribnica in 
župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je 
izrazil zadovoljstvo nad odprtjem največ-
je slovenske pumptrack steze: »Česar se 
lotimo, se lotimo z odliko. Želimo razvi-
jati tudi športni turizem in pumptrack 
je gotovo ena izmed pravih odločitev v 
to smer. Vesel sem tudi, da se je odzva-
lo precej domačih društev, ki ponujajo 
različne aktivnosti.« Kar se tiče ostalega 
območja okrog pumptrack steze in no-
gometnega stadiona, je župan dodal, da 
ga bodo »celovito sprojektirali in vanj 
umestili gostinski lokal z morebitno izpo-
sojo športne opreme in gibalni park«.

Lokalni ponudniki so v spremljeval-
ni spored dodali še kolesarske ture po 
Ribnici z okolico, predstavitev gorskih 

Gibanje v naravi je pomembno za telo in duha vsakega posameznika, 
zato so se tudi v Občini Ribnica odločili za gradnjo vedno bolj 
priljubljenega kolesarskega parka oziroma pumptracka. Ob obilici 
spremljevalnih dogodkov so ga svečano odprli 4. junija.

Največja slovenska pumptrack 
steza je v Ribnici!

   Sašo Hočevar

Foksijevi kolesarski izzivi

Tudi župan je preizkusil stezo in dejal, da 
so grbine res fine, so pa tudi naporne.

Podžupan Občine Ribnica Aleš Mihelič in župan 
Samo Pogorelec ob otvoritvi Pumptracka



»Maček Mačkursson je sicer predsta-
va, namenjena otrokom, ampak je noro 
zanimiva tudi odraslim, tako da smo na 
gledališkem listu popravili ciljno občin-
stvo na do 99 let,« pravi Urša. Predstava 
ima svoj vzgojni trenutek, saj Čarovnica 
Grila svoje škrate pohvali, kadar naga-
jajo, ne mara pa laganja. Tudi otroških 
predstav se lotevajo z vso resnostjo na 
vseh nivojih, tako kostumsko, scensko, 
glasbeno in režijsko kot tudi pri sami igri. 

Sledi časovni preskok za desetletje 
nazaj. Zanimale so me bistvene razlike 
pri pripravi predstave danes in na začet-
ku s prvo predstavo »A je k'du doma?«. 
»Največjo razliko vidim v tem, da smo 
se na začetku bolj ukvarjali s samo igro, 
sceno in kostume pa smo urejali zadnje 
trenutke. Zdaj se že v fazi načrtovanja 
predstave ukvarjamo tudi s scenografijo, 
ker ti mora med nastopom nekako po-
magati in mora biti vključena v igro.«

Udeležujejo se tudi različnih izobra-
ževanj o gibu, govoru, glasu, včasih pa 
povabijo predavatelje samo za člane 
Dramšpila. »Spomnim se recimo delav-
nic z Majo Gal Štromar, ki je vrhunska 

jih devet še vedno sodeluje v Dramšpi-
lu. Zdaj društvo šteje dvajset zanesljivih 
članov. »To je ekipa, brez katere ne bi bilo 
ničesar. Gledališče je ekipni duh. Tudi če 
vsi ne igramo v predstavi, je dela izven 
odra precej.« Na začetku je bil njihov 
najmlajši član star 13 let, kar je Urša po-
vedala tudi prvi mentorici Dramšpila Lu-
ciji Ćirović. Pričakovali so, da se fant ne 
bo počutil najbolje med starejšimi in se 
bo umaknil. A Maks Lesar se ni umaknil, 
ravno nasprotno, že za prvo vlogo je pre-
jel Linhartovo priznanje za obetavnega 
mladega igralca. Starostno so zelo hete-
rogena skupina, saj je razpon v letih od 
20 do 70 let. Če to ni podatek za nagrado 
za medgeneracijsko povezovanje! 

Dramšpil vsako leto pripravi eno do 
dve celovečerni predstavi in stremijo k 
temu, da vsako ponovijo vsaj desetkrat. 
Rešitev za to so gostovanja drugod po 
državi. »Gostovanja so res dobra stvar!« 
Urša je povedala, da predstave običajno 
štejejo do devet nastopajočih, ker jih gre 
lahko ravno toliko v najet kombi, poleg 
scenografije. »Vsi se nabašemo v avto 
in zabavno je že na poti.« Leta 2018 so 

strokovnjakinja na gledališkem področju. 
Takrat smo že imeli premiero predstave 
Dušan, a smo novo znanje uporabili v 
ponovitvah predstave, in to se mi je zdel 
res dober način.«

Pod scenarij in režijo se je nekajkrat 
podpisala tudi Andreja Škrabec. »Andre-
ja je ena bolj ustvarjalnih članic našega 
društva in smo nanjo res ponosni, jo 
imamo radi in z njo radi delamo. Najprej 
je bila amaterska igralka, kot mi vsi, a jo 
je stvar tako potegnila, da se je vpisala v 
šolo režije v organizaciji Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti (JSKD) in še na 
nekaj drugih izobraževanj. Ima pa tudi 
velik dar za pisanje scenarijev, kar sta si-
cer dve različni stvari, ampak je na obeh 
področjih odlična in ta svoj talent deli z 
nami.«

Ves 'špetir' okrog Dramšpila se je za-
čel v letu 2012, prav na pobudo Urše, ki je 
bila tiste čase na porodniškem dopustu 
in je razmišljala, s čim bi svoje življenje še 
dodatno obogatila. Prvi korak je bil obisk 
pri Alenki Pahulje na JSKD. Naslednji 
korak je bil oglas v Rešetu, na katerega 
se je prijavilo dvanajst ljudi, od katerih 

Deset let dram in komedij

»Gledališče je 
ekipni duh«

  Sašo Hočevar    arhiv Dramšpila, Sašo Hočevar 

Kulturno umetniško društvo (KUD) Dramšpil 
letos slavi prvih deset let. S predsednico Uršo 

Jaklič Žagar sva se pogovarjala na Škrabčevem 
trgu 40, v stavbi, kjer se je njihov teater začel. 

Pogovora pa nisva začela na začetku, ampak na 
koncu, pri njihovi zadnji predstavi 

Maček Mačkursson.

Prizor iz prve predstave A je k`du doma
Bog, Smrt in Sveti Peter iz predstave Večna lovišča
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se predstavili na prvi Gledališki tržnici in 
spoznali več kot štirideset tovrstnih dru-
štev. Zaradi te naveze imamo tudi v Rib-
nici abonma ljubiteljskih gledališč.

»Skoraj vsaka naša igra je prejela pri-
znanje. Predstavljamo se v okviru Linhar-
tovih srečanj na regijskem in državnem 
nivoju. Maksa Lesarja smo že omenili, pa 
tudi ta igra je bila uvrščena v spremlje-
valni program Linhartovega srečanja 
osrednje Slovenije. Andreja Škrabec je 
za vlogo Smrti prejela Linhartovo prizna-
nje za najboljšo žensko stransko vlogo v 
predstavi Večna lovišča, Nejc Horžen je 
za vlogo Japlja v predstavi Občinski svet 
prejel Linhartovo priznanje za najbolj-
ši moško stransko vlogo, prva avtorska 
predstava Knjižni klub je prejela Linhar-
tovo priznanje in se uvrstila na regijski 
nivo, tudi otroška predstava Zlati ka-
menčki je bila uvrščena v spremljevalni 
program Linhartovega srečanja.«

Ste si ogledali igrani dokumentar-
ni film Moj junak, ki govori o Ignaciju 
Merharju? To je bila prva izkušnja pred 
filmsko kamero za Dramšpil z ogromno 
statisti. »Pobuda za film je prišla iz Mu-
zeja Ribnica in Andreja je prevzela režijo 
in scenarij. Pred snemanjem smo imeli 
nekaj vaj, potem pa smo v sedmih urah 
vse posneli, kar je za 20-minutni film zelo 
hitro. Ignacij Merhar je bil zelo pomemb-
na osebnost slovenske zgodovine in mi 
smo prikazali dogodek, ko je poveljeval 

popolnoma neakustična, kar od njih zah-
teva še bolj jasen in glasen govor. 

Prva priložnost, da jih vidite v živo, 
bo na dogodku Lončarija teče, kjer bodo 
odigrali skeč Gremo v Ljubljano, ki prika-
zuje tipično ribniško družino na izletu v 
Ljubljano in domov.

Letošnjega decembra bodo prvih 
deset let obeležili s ponovitvijo njihove 
prve predstave, z vsemi takratnimi vlo-
gami, dodali pa bodo tudi nove, za vse 
tiste igralce, ki so prišli kasneje. Celoten 
Dramšpil teater naenkrat na odru!

gasilcem v slovenščini, čeprav je bilo tak-
rat to prepovedano.« Zaradi pandemič-
nih časov je film videlo bolj malo ljudi. 
Še vedno ga je mogoče videti na kanalu 
YouTube, morda pa se bo poleti v gradu 
zgodila tudi še kakšna projekcija.

Od lanskega leta se Dramšpil lahko 
pohvali s statusom društva v javnem in-
teresu, ki ga podeli Ministrstvo za kulturo. 
V desetih letih so na oder postavili šest 
celovečernih predstav, tri predstave za 
otroke in igrani dokumentarni film – sku-
paj je to več kot sto nastopov.

Sprejemajo tudi nove člane. »Vsi so 
dobrodošli. Sicer morajo vedeti, da takoj 
morda ne bodo dobili vloge v predstavi, 
čeprav so nekateri sveži člani imeli sre-
čo in v mesecu že nastopili pred občin-
stvom.« Pišite na naslov dramspil@gma-
il.com, morda pa sploh še ne poznate 
svojih gledaliških potencialov.

Delujejo v stavbi TVD Partizan in 
čeprav so tam kot doma, Urša pravi, da 
so prostori pomanjkljivi, odrske zavese 
so prelahke in prosojne, luči ni in jih ved-
no najamejo za predstave, dvorana pa je 

Komedija Knjižni klub je avtorsko delo 

Andreje Škrabec

Nastopajoči v predstavi Občinski svet

Palčki in miška iz predstave Zlati kamenčki

Nastopajoči v predstavi Zvezdica Zaspanka

Urša hrani gledališke liste 
vseh odigranih predstav.

Snemanje filma o Ignaciju Merharju
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Kako bi ocenili predvolilni čas?
 Za nami je izjemno intenziven in vse-
binsko bogat čas. Sam sem v predvolilno 
kampanjo vstopil paralelno z intenzivnim 
ritmom na terenu, poleg rednih vlad-
nih delovnih obiskov po regijah. V času 
mandata naše vlade smo namreč zagnali 
kar 129 projektov vlaganja v domove za 
starejše, ki so bili dolga leta zapostavlje-
ni. Veliko od teh projektov sem obiskal 
osebno, da sem se lahko tudi pogovoril 
z zaposlenimi in tamkajšnjimi stanovalci. 
V zadnjem mesecu pred volitvami sem 
obiskoval tudi veliko dogodkov, priredi-
tev, še posebej pa sem se želel čim po-
gosteje srečevati z ljudmi iz svojih volilnih 
okrajev. Kandidiral sem v Ribnici in Dom-
žalah ter sem bil kar pogost obiskovalec 
tamkajšnjih krajev. Naj se še enkrat najto-
pleje zahvalim vsem, ki so mi izkazali za-
upanje in me izvolili za poslanca. Potrudil 
se bom, da vas ne bom razočaral.

mom, saj verjamemo, da lahko rezultat 
še izboljšamo. Pokazalo se je, da stran-
ke, ki niso imele konkretnih, oprijemljivih 
stališč in so svojo strategijo gradile na 
sovražnosti do drugih, pri volivcih niso 
naletele na naklonjenost. 

Kakšna opozicija boste?
 Želimo biti konstruktivni. To smo po-
vedali tudi na večer volitev. Povemo, kaj 
mislimo, ampak na načelni ravni pozd-
ravljamo tudi nekatere obljube prihodnje 
vlade. V NSi se bomo zato potrudili, da 
bomo konstruktivna opozicija. Vendar 
bomo novi vladi predstavili jasno des-
nosredinsko alternativo. 

Ob delitvi mest v delovna telesa držav-
nega zbora ste se znašli na nasprotnih 
bregovih s SDS. Obe stranki sta do 
zdaj delovali kot naravni zaveznici. 
Kako komentirate to dogajanje?
 V državnem zboru sta obe stranki 
dosedanje vlade v opoziciji. Kot takšni 
seveda enakovredno opozarjata na po-
manjkljivosti delovanja vlade, tudi prek 
delovnih teles, ki jima tradicionalno 
predsedujejo njuni poslanci. Pri postop-
kih v zvezi z delovnimi telesi se je spoš-
tovalo poslovnik in NSi bo tudi vnaprej 
uporabljala vsa sredstva, ki se nam zdijo 
ustrezna, za izboljšanje naše družbe.

V času, ko ste bili v vladi, je vlada 
podpirala lokalne projekte. Precej 
odprtih projektov je bilo predvidenih 
tudi za občino Ribnica. Kako namera-
vate zagotoviti njihovo uresničitev?
 Res je, omenil sem že investicijski 
cikel obnove in gradnje namestitvenih 

Stranka je dosegla tretji rezultat na 
volitvah. Vas je rezultat v kakšnem 
smislu presenetil?
 Letošnje državnozborske volitve so 
NSi prinesle najboljši rezultat po zmagi 
na prvih demokratičnih volitvah v Repu-
bliki Sloveniji. Po volilni nedelji se lahko 
veselimo tretjega mesta med političnimi 
strankami in prejetih 6,69 odstotka ve-
ljavnih glasov, za NSi pa je glas oddalo 
80.757, kar je dobih 16.000 glasov več kot 
pred štirimi leti. Srčna hvala vsem, ki ste 
podprli mene osebno in s tem tudi NSi 
ter pripomogli k temu uspehu!
NSi je jamstvo za stabilnost in družbe-
no blaginjo. Državljani so poslankam in 
poslancem NSi izkazali zaupanje in na-
ložili odgovornost, da ohranjamo in bra-
nimo vrednote – solidarnost, blaginjo in 
svobodo –, ki so ključne za zagotavljanje 
nadaljevanja našega načina življenja. 
Nova Slovenija je stranka, ki se bo tudi 
v prihodnje zavzemala za to, da bosta 
življenje in delo naših ljudi še naprej ce-
njena in spoštovana. Je stranka, ki bo še 
naprej v največji možni meri jamstvo za 
stabilnost in družbeno blaginjo.

V parlament se je uvrstilo najmanj-
še število strank v zgodovini. Kako 
komentirate ta rezultat? Kako ko-
mentirate rekordno udeležbo na par-
lamentarnih volitvah? Kar dobra če-
trtina oddanih glasov je bila oddana 
za stranke in liste, ki se niso uspele 
prebiti v parlament. Imate kakšno 
rešitev, kako bi volitve v državni zbor 
naredili bolj reprezentativne?
 Ponosni smo na rezultat, ki ga je do-
segla naša stranka: tretje mesto! Doka-
zali smo, da smo sposobni z mlado ekipo 
in konkretnimi rezultati nagovoriti nove 
volivce. Zato naprej gledamo z optimiz-

Volitve v državni zbor so zaključene. Ribniški volilni okraj bo v 
državni zbor znova prispeval dva predstavnika ljudstva, ki prihajata 
iz vrst desnosredinskih strank, ki bodo glede na trenutno situacijo 
opozicijsko naravnane. Z izvoljenima poslancema g. Jožetom Tankom 
iz SDS in g. Janezom Ciglerjem Kraljem iz NSi smo želeli opraviti 
krajši intervju o rezultatu volitev, njegovih posledicah in ciljih v 
prihajajočem mandatu. Do zaključka redakcije smo prejeli zgolj 
odgovor Janeza Ciglerja Kralja. 

Intervju 

Janez Cigler Kralj
  Jurij Kožar    Žurnal, STA
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Littera 
scripta manet
(rimski)

  Primož Tanko 

Imam svojevrstno srečo. No, ali 
pa privilegij. Moja boljša polovica 
redno skrbi, da je nočna omarica 
vedno polna knjig. Pretežno so to 
knjige dveh vrst: otroške, predvsem 
pravljice za lahko noč, in pa novi na-
slovi knjig, ki so morda prvič zares 
odprte in prebrane. Prve so name-
njene 6-letniku. Redno branje pred 
spanjem smo uvedli pri največjem 
in vztrajamo tudi pri najmanjšem. 
Največji je oboževal Zverjasca, res 
dober prevod rim Milana Dekleve je 
vreden nagrad in pohval, ritmika in 
metrika sta popolni, vsebinsko pa v 
celoti sledi izvirniku in ilustracijam. 
Najmlajši, ki ima verjetno tudi naj-
večji kup knjig na izbiro, pa je iznašel 
nov izraz: knjigotres. Raje ne razla-
gam, kaj pomeni. Navdušen je nad 
knjigo Kako deluje pes (v branje pri-
poročam tudi jaz, smeh zagotovljen). 
Srednji pa je nekoč oboževal Martina 
Krpana. Tako zelo, da smo kupili CD, 
kjer ga interpretira Boris Kralj. Pos-
lušali pa smo ga tolikokrat, da samo 
eden reče »… sem jih v slamo zavil 
…« in je to že garancija za smeh (to 
je v tistem delu, ko cesar sprašuje Kr-
pana, kaj nosi v tovoru). Moje bralne 
navade v bistvu niso navade. Nimam 
reda, nimam ritma. Ampak ko mi je 
knjiga všeč, potem se ura mimogre-
de obrne čez polnoč in točno vem, 
kako se bom zjutraj jezil nase, ker je 
ura ob 5.22 pač neizprosna. No, med 
novimi naslovi mi je prišla v roke 
knjiga z zelo frazeološkim naslovom: 
Svet, kot iz škatlice vzet. Avtorica, 
letnik 1965, Prekmurka, opisuje svo-
jo mladost in spomine na njen svet, 
Prekmurje, in kako se spreminjata 
ona in svet. Natančno popisuje, kak-
šen je bil »džuboks« na soboškem 
kopališču, kakšne so bile plošče v 
njem in kdo je hodil kartat v bife na 
kopališču. Pripoveduje osebne zgod-
be, spomine in vzporedno razlaga 
strukturo sveta in dojemanja družbe-
nih fenomenov. 

Ugotavljam, kako je jezik vsakda-

kapacitet za starejše, za katerega name-
njamo med 100 in 200 milijoni evropskih 
in državnih sredstev. Viri financiranja so 
različni, od proračuna prek sklada React 
do načrtovanega Načrta za okrevanje in 
odpornost. Z ekipo smo se potrudili, da 
smo čim več projektov pripeljali do faze, 
kjer je njihova izvedba zagotovljena. Med 
drugim to velja tudi za Medgeneracijski 
center v Ribnici. 
 Ministrstvo za delo ostaja pomem-
ben resor, ki skrbi za celostno dobrobit 
vsakega posameznika in skupnosti. Tre-
nutno potekajo tudi številne investicije v 
domove za starejše, ki so pomembne za 
zagotavljanje dostojne starosti.  
 Pri novi vladi pogrešam vsebinske 
projekte in cilje, saj ko imaš skupni cilj, 
takrat temu slediš in tudi postaviš kom-
petentno in učinkovito ekipo. Ljudi vzne-
mirja in skrbi tudi vključitev stranke Le-
vica v vlado, saj to pomeni skrajno leve 
predloge, ki so diametralno nasprotni 
našim, v stranki NSi. V parlamentu bom 
oster nasprotnik norih predlogov stran-
ke Levica in koalicije. Vladi bomo gledali 
pod prste pri transparentnosti porabe 
javnih sredstev. Napovedali pa smo, da 
bomo dobre predloge podprli. A skrbi 
nas, da bomo očitno na prve resne, pred-
vsem pa sistemske predloge nove vlade 
predolgo čakali. In upamo, da se projekti, 
ki pomenijo razvoj in napredek Slovenije, 
predvsem na področju zdravstva in var-
nosti ter varstva starejših, ne bodo usta-
vili. Postavljeni ministri, zlasti iz strank, ki 
so ostale zunaj parlamenta, ne vzbujajo 
zaupanja. NSi – krščanski demokrati za-
radi vsega tega te vlade nismo podprli.

njega pogovora zgoščen, koliko in-
formacij, mnenj in predsodkov lahko 
posreduje in koliko pomena nosita s 
seboj majhna opredelitev osebe in 
določen ton govora. Prav tako konte-
kstualne informacije, kam kdo spada, 
mali rodovnik in hišna zgodovina. In 
tako deluje svet, kot iz škatlice vzet. 

Zdaj, ko mi manjka dragoceni vir 
informacij, zgodb in spominov, se 
spomnim marsikatere zgodbe po-
kojnega strica Toneta. Povedal mi je 
vrsto zgodb o svojih popotovanjih, 
konjih, ki jih je imel, in ljudeh, ki jih je 
srečal. V tej zgod(b)ovini je vsakega 
sodelujočega umestil v njegov krog. 
Kdo je ta in kam spada. Ampak te-
žava je, da moj luknjasti spomin na 
trenutke pomeša osebe, dogodke in 
posledice ter potem nastanejo zgod-
be brez repa in glave, z napačnimi 
glavnimi ali stranskimi osebami, ali 
pa posamezen dogodek umestim 
v čisto drug kontekst. Ni primerno 
za zgodovinarja in tukaj tudi posi-
panje s pepelom ne bo pomagalo. 
Tonetove zgodbe so šle z njim. Od 
tiste, kako so se mu splašili konji v 
Hrovači, ko je (tukaj vprašaj Toneta 
po osebi) dvignila rolete in so konji 
dirjali do polovice Male gore, pa do 
tega, komu je dva hloda za tramove 
prodal za tri. 

Ko tole počasi zložim v majhno 
celoto: pišite, pišite in pišite. Zapišite 
svoje spomine, zapišite svoje prigo-
de in povejte, kaj se vam zdi vredno 
ohraniti za zanamce. Zapišite svoja 
razmišljanja, tisto, kar vas določa 
in oblikuje. Zapišite ali posnamite. 
Označite fotografije. Nekomu, ki vas 
bo čez 30 let poskušal spoznati kot 
človeka, bodo v vsakem primeru os-
tali suhoparni dokumenti, tisto, kar 
je nekdo živel, mislil in bil, pa lahko 
ostane samo tako, da to védenje uja-
memo pri izvoru.
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Občinska uprava
   zaposleni na Občini Ribnica

Ribnici znova 
podeljen naziv 
prostovoljstvu 
prijazna občina 
za leto 2022

Širitev Industrijske cone Lepovče 

Slovenska filantropija, Združenje za 
promocijo prostovoljstva, je 24. maja, 
na Slovesni dan prostovoljstva, v Domu 
kulture v Kamniku ponovno potrdila in 
podelila naziv prostovoljstvu prijazna 
občina kar štiriintridesetim občinam, in 
sicer za sistematično spodbujanje pro-
stovoljstva, zagotavljanje podpore de-
lovanju prostovoljskih organizacij, sou-
stvarjanje pozitivne družbene vrednosti 
prostovoljstva v lokalni skupnosti ter pro-
mocijo prostovoljstva z lastnim zgledom 
vodstev občin.

Občina Ribnica namerava razširiti Industrijsko cono Lepov-
če (krajše: IC Lepovče) in s tem okrepiti konkurenčnost gospo-
darstva, prispevati k povečanju dodane vrednosti podjetij ter 
izboljšati pogoje za gospodarske aktivnosti in nastanek novih 
delovnih mest.

 Razširitev cone je predvidena severovzhodno od obstoje-
če IC Lepovče in predstavlja z gozdom prekrite površine ob 
vznožju Male gore. Na območju cone velja Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Ri_24 (Ri102) – In-
dustrijska cona Lepovče (krajše OPPN), ki ga je Občinski svet 
Občine Ribnica potrdil na 4. izredni seji 21. 4. 2022. Velikost ce-
lotnega območja OPPN je 17,80 ha, pri čemer je komunalno 
opremljanje območja predvideno po posameznih fazah. 

Občina Ribnica je investicijo, ki predstavlja I. fazo komunal-
nega urejanja OPPN, prijavila na javni razpis Podpora inovativ-
nim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki ga je 
marca 2022 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (MGRT). V primeru pridobitve nepovratnih sredstev je 
začetek komunalnega opremljanja I. faze predviden v letu 2023. 

Investicija I. faze bo obsegala komunalno opremljanje ob-
močja severovzhodno od obstoječe cone, in sicer izgradnjo 
skupaj približno 780 m dostopnih oziroma notranjih cest, eno-
stranskega pločnika ob novih cestah, cestne razsvetljave ob 
novih cestah, nove meteorne kanalizacije za odvodnjavanje 
vozišč, novega vodovoda v oziroma ob novih cestah in priklju-
čitev na obstoječe vodovodno omrežje, hidrantnega omrežja, 

Občina Ribnica ves čas aktivno spod-
buja prostovoljstvo v lokalnem okolju, s 
posebnim poudarkom na prostovoljstvu 
mladih, in uspešno povezuje lokalne pro-
stovoljske organizacije in posameznike. 
Prostovoljskim organizacijam nudi pod-
poro pri prostorski infrastrukturi in aktiv-
no sodeluje pri različnih prostovoljskih 
dogodkih in akcijah, kot so Dan za spre-

javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih in 
industrijskih odpadnih voda ob novih cestah ter priključitev na 
javno kanalizacijsko omrežje, ki se konča na čistilni napravi, 
EE-omrežja, transformatorske postaje z močjo transformatorja 
do 1.000 kVA, TK-omrežja, dveh ekoloških otokov, parkirišča in 
parkovnih površin ter hortikulturno ureditev ob pločnikih. Povr-
šina komunalno opremljenega dela cone bo 7,96 ha, pri čemer 
bo velikost uporabne površine za gospodarstvo po zaključku 
investicije 5,78 ha. Z investicijo bodo za domače podjetnike 
zagotovljene površine za nadaljnjo rast in razvoj. Prav tako bo 
lahko Občina Ribnica s komunalno opremljenimi površinami 
privabila investitorje iz drugih okolij. 

membe, Nacionalni teden prostovoljstva, 
Dnevi zdravja, Čistilna akcija Očistimo 
Ribnico, Projekt Prostofer, Evropski teden 
mobilnosti itd.

Prostovoljstvo ustvarja najlepše in 
najplemenitejše odnose med ljudmi, 
zato, dragi prostovoljke in prostovoljci, 
HVALA vam za vaš trud in nesebično po-
moč na vseh področjih!
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Prenova javne razsvetljave v 
mestnem jedru RibniceObveščamo vas, da podjetji Javna 

razsvetljava, d. d., in Gregorič Elektro-
mehanika, d. o. o., kot izvajalca del na 
projektu prenove razsvetljave mestne-
ga jedra Ribnica na območju Škrabče-
vega trga in okolice izvajata gradbena 
in elektromontažna dela. Zaradi nave-
denega se bodo izvajale delne zapore 
in posledično bo moten tudi promet 
skozi mestno jedro. 

Dela so se začela izvajati 25. 
5. 2022 in bodo trajala predvi-
doma do 1. 8. 2022.

Z deli se bodo zamenjali vsa sve-
tila ulične razsvetljave in pripadajoča 
oprema, po dokončanih gradbenih 
delih pa se bo izvedla še ureditev 
pločnikov in dotrajanih odsekov ceste. 
Uporabnike in stanovalce prosimo za 
strpnost in sodelovanje z izvajalci ter 
spoštovanje prometne signalizacije.

Mesec maj 
v znamenju 
izjemnih 
športnih 
uspehov

V mesecu maju smo bili deležni izje-
mnih športnih uspehov. V dvorani Špor-
tnega centra Ribnica smo bučno navijali 
za naše rokometaše, ki so osvojili žlahtni 
naslov v ligi šolskih športnih tekmovanj v 
rokometu, v Delnicah so na troboju med 
občinami Ribnica, Kočevje in Delnice 
naši učenci s skupnim prvim mestom 
ponovno dokazali, da so izjemni športni-
ki, rokometaši RD Riko Ribnica pa so v 
zaključni sezoni rokometne lige osvojili 
izjemno četrto mesto in si s tem v nas-
lednji sezoni zagotovili igranje v Evropi. 
Vsem športnikom, osebju, trenerjem in 
vodstvu iskreno čestitamo!

Podpora šolarjem na troboju v Delnicah

Sprejem rokometašev v šolski ligi – prvo mesto

OBVESTILO
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Okrogla miza na temo gospodarskega 
razvoja v občini Ribnica
Občina Ribnica je v četrtek, 19. 
maja 2022, ob 17. uri pripravila 
okroglo mizo, poimenovano 
Gospodarski razvoj v občini 
Ribnica. Okrogla miza, ki je 
potekala v dvorani Rokodelskega 
centra, je bila namenjena 
predstavnikom mikro, malih in 
srednje velikih podjetij. 

Župan Občine Ribnica Samo Pogo-
relc je v uvodnem nagovoru izpostavil 
pomen gospodarstva za samo občino in 
izrazil podporo gospodarstvu s strani Ob-
čine Ribnica. Njeni cilji so, da bi se s pred-
stavniki gospodarstva redno srečevali ter 
se seznanjali z novostmi, si izmenjevali in-
formacije glede kadrovskih in prostorskih 
vprašanj, skupaj reševali izzive ter tudi 
skupaj snovali strategijo razvoja. 

Župan Občine Ribnica je tudi 
podrobneje predstavil širitev Industrijske 
cone Lepovče. V aprilu je namreč stopil 
v veljavo Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za obmo-
čje Industrijske cone Lepovče. OPPN 
se neposredno navezuje na obstoječo 
gospodarsko cono Lepovče. S širitvi-
jo Industrijske cone Lepovče se bo za-
gotovil dolgoročni vir za gospodarske 
subjekte, hkrati pa se bo razbremenilo 
mesto in ostale dele občine. Projekt je 
Občina Ribnica prijavila na javni razpis 
za nepovratna sredstva s strani Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnolo-

gijo (MGRT) za komunalno opremljanje 
območja OPPN. Začetek izvedbe del je 
predviden v maju 2023.

Vodja oddelka za gospodarske in 
družbene dejavnosti na Občini Ribnica 
mag. Irena Marn je predstavila občin-
ske razpise za dodeljevanje pomoči v 
letu 2022, s katerimi želi Občina Ribnica 
spodbuditi razvoj podjetništva in gospo-
darstva v občini, razvoj starega mestne-
ga jedra Ribnice ter ohranjati in spodbu-
jati razvoj podeželja v občini. 

Aktualne razpise regionalnega razvoj-
nega sklada, pri katerih je na voljo skupaj 
13 milijonov evrov, je predstavila Tjaša Per-
ković, vodja sektorja za finančne spodbu-
de pri Slovenskem regionalno razvojnem 
skladu, ki je širši javnosti poznan tudi kot 
»ribniški sklad«, saj ima sedež v Ribnici. 
Perkovićeva je opisala in predstavila me-
rila, ki so določena v razpisih, opozorila pa 
je tudi na pogoje in na sam način oddaje 
vloge. Posebej je poudarila elemente, ki 
so potrebni za uspešno prijavo in izvedbo 
projektov, pri tem pa je ključnega pome-
na, da so cilji projektov realni.  

S predstavitvijo javnih razpisov in 
spodbud je nadaljeval tudi Primož Pahor, 
direktor Razvojnega centra Kočevje Rib-
nica. Predstavil je razpise in pozive Slo-
venskega podjetniškega sklada, Javne 
agencija Republike Slovenije za spodbu-
janje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slo-
venija), Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano, Eko sklada ter Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Še posebej je izpostavil javni razpis Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo za spodbujanje večje predelave lesa 
za hitrejši prehod v podnebno nevtralno 
družbo (NOO LES).

Občina Ribnica je k sodelovanju na 
okrogli mizi povabila tudi Območno obr-
tno-podjetniško zbornico (OOZ) Ribnica, 
ki deluje na območju občin Ribnica, Sod-
ražica in Loški Potok. Poleg zastopanja 
interesov članstva na lokalni, regionalni 
in nacionalni ravni, OOZ Ribnica tudi 
svetuje, informira in izobražuje ter med 
drugim izvaja javna pooblastila. Prav 
tako pa izvaja tudi Slovensko poslovno 
točko (točka SPOT Registracija), ki jo je 
na okrogli mizi podrobneje predstavil se-
kretar OOZ Ribnica Pavel Hočevar. Sle-
dnji je dejal, da je bilo v letu 2021 prek 
točke SPOT Registracija izvedenih 468 
postopkov in oddanih 344 pooblastil. Po-
leg OOZ Ribnica pa je točka SPOT Regi-
stracija na ribniško-kočevskem območju 
dostopna še pri: OOZ Kočevje, Upravni 
enoti Ribnica in Razvojnem centru Ko-
čevje Ribnica. 

Okrogla miza se je zaključila s pol ure 
trajajočo razpravo, v katero so se aktiv-
no vključili predstavniki ribniških mikro, 
malih in srednje velikih podjetij, ki so po-
dali tudi nekaj svojih predlogov in pobud 
na gospodarskem področju, ki se jih bo 
obravnavalo na naslednjih srečanjih.
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Na podlagi 112. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – 
ZUreP-3, 20/22 – odl. US) in 5. člena Statuta Občine Ribnica 
(Uradni list RS, št. 191/20) župan Občine Ribnica s tem

Javnim naznanilom
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v 
Ribnici R7-S11

I. Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo 
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7-S11, ki ga je 
izdelal krajinskoarhitekturni biro V PROSTORU, prostorsko, 
urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje, d. o. o., PE 
Pivka, Postojnska 16b, 6257 Pivka, pod št. projekta 21/PA-017-PI.

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov je: 2795.

II. Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih 
Občine Ribnica, v pritličju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
od 10. 6. do 10. 7. 2022. V času javne razgrnitve bo gradivo 
objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ribnica: 
https://www.ribnica.si/objava/565968. V času javne razgrnitve bo 
organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 22. 6. 2022, 
z začetkom ob 17. uri.

III. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko 
do vključno 10. 7. 2022 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve 
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na 
naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska 
c. 3, Ribnica, ali na elektronski naslov obcina@ribnica.si, pri 
čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede: 
»Pripomba na javno razgrnitev SD ZN Hrastje«. Pripombe se 
lahko podajo tudi na javni obravnavi.

Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki 
obdelovali v skladu s 56. členom ZUreP-2, in to le za namen 
uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta, ter ne bodo javno 
objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in internimi akti Občine Ribnica.

Občina Ribnica bo proučila pripombe in predloge javnosti ter bo 
do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine 
(http://www.ribnica.si) in na krajevno običajen način.

IV. Javno naznanilo se objavi v Občinskem glasilu Rešeto, na 
oglasni deski Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica 
(http://www.ribnica.si). 

Ribnica, 31. 5. 2022
Številka: 3503-0002/2021-73
 
Samo Pogorelec, župan Občine Ribnica

Cesta 
Zlati Rep–Škrlovica

Občina Ribnica je v času od marca 2022 do maja 
2022 izvedla obnovo javne poti Zlati Rep–Škrlovica, 
v dolžini približno 700 m. V sklopu obnove ceste so 
se izvedli zamenjava in vgradnja celotnega ustroja 
ceste (spodnji ustroj in asfalt) ter ureditev meteor-
nega odvodnjavanja ceste. Sočasno je na celotni 
dolžini potekala še izgradnja telekomunikacijske 
kabelske kanalizacije. Z ureditvijo in asfaltiranjem 
ceste se je prebivalcem naselja Zlati Rep omogočilo 
boljše pogoje bivanja in krajšo povezavo do glavne 
državne ceste.

Gradbena dela je izvedlo podjetje Komunal-
ne gradnje, d. o. o., z Grosuplja, skupaj s svojimi 
podizvajalci.

Pogodbena vrednost gradbenih del je zna-
šala 153.565,77 EUR z DDV.

Naslednja številka 
izide 14. julija 2022.

GRADIVO ODDAJTE do 
1. julija 2022.

Trženje oglasnega 
prostora 041 536 889
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Odprtje prenovljene razstave 
Suhorobarstva in lončarstva 

Projekt prenove stalne razstave Suha 
roba in lončarstvo je potekal v letih 2020, 
2021 in 2022. V letu 2020, ko se je začela 
epidemija koronavirusa, smo na spletu 
realizirali predstavitev virtualne razstave 
Suha roba in lončarstvo, v letih 2021 in 
2022 pa smo izvedli še vsebinsko preno-
vo fizične postavitve razstave z menjavo 
lokacije, in sicer iz Ribniškega gradu v 
prostore Rokodelskega centra. 

Ideja vsebinske prenove je zorela dlje 
časa in je bila zasnovana ob predlogih 
muzejskih kustosov in avtoric razstave, 
torej mag. Marine Gradišnik, Vasje Pavlin 
in Polone Rigler Grm, ter zunanjih stro-
kovnih sodelavcev: dr. Marjete Mikuž, 
Mojce Turk, Mateje Goršič, Marka Sla-
pnika in Žige Lovšina. Vsebine so plod 
večletnih muzejskih raziskav s področja 
materialne, socialne, duhovne in žive 
dediščine suhorobarstva in lončarstva. 
Rezultati izvedenih aktivnosti projekta so 
plod medinstitucionalnega sodelovanja 
Muzeja Ribnica z Oddelkom za lesarstvo 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljublja-
ni, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Ge-
ološkim zavodom Slovenije, Geografskim 
inštitutom Antona Melika ZRC SAZU.

Za celostno in grafično podobo raz-
stave sta poskrbeli podjetji Mašera Mah-
nič arhitekti in RPS. Za pripravo prostora 
pa ribniški podjetji J-Les in Blesk 2.

 V projekt je bilo vključenih še veliko 
posameznikov: strokovnjakov, pričeval-

ogledate filme o življenju in delu suhoro-
barjev in lončarjev ter s krmilom vstopite 
v zgodovinsko dogajanje, ko je bilo prvič 
izdano dovoljenje za prodajo izdelkov. 
Poskrbljeno je tudi za otroke, ki lahko prek 
iger doživijo svet suhe robe in lončarstva. 

Vabljeni na ogled. Pridite, raziskujte, 
prisluhnite in odkrijte, zakaj je Ribničan 
Urban znan po celem svetu.

cev zgodb ter darovalcev predmetov in 
fotografij. Na tem mestu vseh ne more-
mo našteti poimensko, lahko pa se vsem 
iskreno zahvalimo, saj brez njihovega so-
delovanja vsebine ne bi imele prave duše.  

Razstava vsebinsko v svoji osnovi oh-
ranja prvotni koncept predstavitve, ven-
dar sledi sodobnim muzeološkim smer-
nicam z vključitvijo sodobnih tehnologij 
in atraktivnih oblikovalskih rešitev.

Vsebine predstavljamo skozi les in 
glino ter izdelovanje in prodajo suhe 
robe in lončarstva. Pot obiskovalca pelje 
od domačega naravnega okolja, predsta-
vitve materialov in zgodovinskih dejstev 
v suhorobarsko in lončarsko hišo, vse do 
izdelkov in prodaje. Sledili smo potrebam 
časa, kot Ribničan to počne že vsaj 500 
let. Za humor in iskrivost v obliki stripa 
poskrbita Lesko in Glinko. Vsebine smo 
oplemenitili tudi digitalno. Med potjo se 
lahko ustavite, prislonite svoj telefon k 
QR-kodam in prisluhnete zvočnim zgod-
bam iz življenja ljudi, lahko si na ekranih 

18. maja, na mednarodni dan muzejev, je bilo v Muzeju Ribnica 
odprtje prenovljene stalne razstave SUHOROBARSTVO IN 
LONČARSTVO. Slavnostno sta jo odprla župan Občine Ribnica 
Samo Pogorelc in sekretarka Direktorata za kulturno dediščino na 
Ministrstvu za kulturo RS mag. Marija Brus.

  zaposleni v Rokodelskem centru Ribnica 
(str. od 14 do 18)

Tudi ribniški rokodelci so pomagali 
soustvarjati razstavo – tem za pogovor, 
izmenjavo izkušenj in spominov jim nikoli 
ne zmanjka.

Razstavo sta svečano odprla s piščalkama, 
ki »v riti piskata«, ribniški župan Samo 

Pogorelc in mag. Marija Brus z Ministrstva za 
kulturo. S to gesto sta se poklonila ribniškim 
lončarjem. Zraven sta soavtorica razstave in 
kustosinja Polona Rigler Grm ter direktorica 

Tina Peček. Odprtje je s svojo harmoniko 
popestril tudi Simon Hren.

Obiskovalci so si razstavo z zanimanjem 
ogledovali in izvedeli tudi marsikaj novega.



Predmet meseca
Opekarna A. Peterlin 

in tovariši
Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je v Ribnici doteda-

nje kmečke poljske in obrtne opekarne zamenjalo pravo 
opekarsko podjetje »Parna žaga in opekarna A. Peterlin 
in tovariši«. 

Leta 1910 je na slovenskem ozemlju delovalo 45 ope-
karn, med njimi tudi ribniška v lasti Andreja Peterlina, 
Andreja Podboja, Franca Pirkerja in Josipa Kluna. 

V tridesetih letih 20. stoletja je Peterlinov sin prodal 
svoj delež opekarne Ivanu Klunu. S tem se je ime podje-
tja spremenilo v I. Klun in tovariši ter je v najboljših časih 
zaposlovalo do 180 oseb. 

Med drugo svetovno vojno je bila opekarna požgana, 
po vojni obnovljena, leta 1969 pa je ponovni požar do-
končno zaustavil ribniško opekarsko zgodbo.

Ali ste vedeli …
• da je v opekarni med prvo svetovno vojno delovala 

bolnišnica za kužne bolezni?
• da je bilo na seznamu zaposlenih v opekarni leta 1919 

kar 60 oseb italijanske narodnosti, leta 1924 pa so bili 
delavci tudi iz Maribora, Vrhnike, Ljutomera, Ljubljane 
in drugih krajev po Sloveniji?

• da so v petdesetih letih 20. stoletja geologi v okolici 
Ribnice zabeležili več kot 1,2 milijona m3 opekarske 
gline, kar bi pri takratni proizvodnji opekarne zadoš-
čalo za 300 let? 
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Muzejski plakat pred 
ljubljansko Dramo 

Letošnja glavna tema MEDNARODNEGA DNEVA MUZE-
JEV, ki vsako leto po celem svetu poteka 18. maja, je bila MOČ 
MUZEJEV. Poleg številnih aktivnosti, ki so jih pripravili pri ICOM 
Slovenija oziroma Slovenskem odboru Mednarodnega muzej-
skega sveta, s katerimi so želeli opozoriti in promovirati moč ter 
vrednote slovenskih muzejev, je bila pripravljena tudi razstava 
muzejskih plakatov z naslovom Skrita moč muzejev. Tudi v Mu-
zeju Ribnica smo se pridružili urbani dvotedenski razstavi pla-
katov slovenskih muzejev, ki je potekala od 13. 5. do 27. 5. 2022. 

Ribniški muzej se je predstavljal z razstavo Ne pametuj, 
ločuj! O odpadkih, smeteh in drugih odvečnih rečeh skozi 
zgodovino. Razstava je postavljena v Ribniškem gradu, toda 
zaradi popolnega zaprtja države zaradi epidemije covida-19 je 
bila decembra 2020 javnosti najprej predstavljena virtualno. 
Na razstavi so med drugim razstavljeni tudi nagrajeni izdelki 
učencev okoliških šol in kočevske gimnazije, ki so sodelovali v 
istoimenskem literarnem in likovnem natečaju leta 2021. Tema 
razstave je aktualna in z njo smo poskušali pokazati aktivno 
moč muzeja, ki v lokalni skupnosti ozavešča in spodbuja trajni 
razvoj in socialne ekonomije ter razširja znanstvene informa-
cije o okoljskih izzivih. 

Muzeji hranimo bogate zbirke predmetov, znanj in vedenj iz 
naše dediščine in preteklosti. Te vsebine predstavljamo javno-
sti prek razstav, publikacij, predavanj idr. Prav zaradi vsega tega 
zbira znanja je naša naloga tudi, da smo kritični opazovalci tega, 
kar se trenutno dogaja okoli nas – tudi v tem je moč muzejev.

Vabljeni na ogled razstave v Ribniški grad, in sicer 
vsak dan od 10. do 18. ure, lahko pa si jo ogledate 
tudi na spletnem naslovu https://www.muzej-
ribnica.si/razstave/ne-pametuj-locuj-razstava-o-
odpadkih-smeteh-in-drugih-odvecnih-receh/.

Na najstarejših 
strešnikih ribniške 

opekarne še najdemo 
ime A. PETERLIN & 

TOV. RIBNICA REIFNITZ. 
Ime na strešnikih 

se je kasneje še 
spreminjalo, oblika 

strešnika – dvojni 
zareznik pa je ostajala 

nespremenjena.

V zbirki Muzeja Ribnica 
hranimo tudi strešnik 
z zelo zanimivim 
napisom. Kdo bi vedel, 
ali so si obrezovalke 
opeke mislile, da 
se bodo s svojo 
navihanostjo za vedno 
zapisale v zgodovino.

Plakat ribniškega muzeja 
pred ljubljansko Dramo



R
O

K
O

D
E

L
'C

16

Mestna kolesa 
Ricikel

Zaključek 
pletarske in 
lončarske šole 
2021/22

Ste se že kdaj zapeljali z mestnimi ko-
lesi Ricikel? Uporaba sistema je zelo eno-
stavna, kolesarjenje pa nadvse zanimivo. 
Občani občine Ribnica si lahko vse do 15. 
6. 2022 uredite brezplačno letno registra-
cijo na Info točki v Ribniškem gradu.

Pohitite in se brezplačno zapeljite 
po vijugastih poteh Ribniške doline. Več 
informacij o izposoji najdete na spletni 
strani Občine Ribnica: www.ribnica.si.

V mesecih aprilu in maju smo bili v 
Rokodelskem centru Ribnica zelo zado-
voljni z obiskom. Predvsem gre za skupine 
upokojencev in agencijske goste, ki pri-
hajajo od vsepovsod. Obisk organiziranih 
skupin najpogosteje vključuje ogled raz-
stav v Rokodelskem centru in Ribniškem 
gradu, prikaz ene od rokodelskih obrti v 
delavnici in nakup v muzejski trgovini. Ne-
kateri pa se odločijo tudi za lokalno vode-
nje po kulturnih in naravnih znamenitostih 
na našem območju.

V pomladnih mesecih pa beležimo 
tudi porast obiska osnovnih šol iz cele 
Slovenije, kar nas še posebej veseli, saj 

je bilo zaradi covida-19 tega v prejšnjih 
mesecih precej manj kot v prejšnjih 
letih. Za osnovne šole imamo priprav-
ljene kakovostne vsebine za izvedbo 
tehniških ali kulturnih dni. Učenci, ki 
prihajajo k nam iz osnovnih šol iz cele 
Slovenije, prek rokodelskih delavnic in 
obiska muzejskih razstav spoznavajo 
našo kulturno dediščino in identiteto 
kraja. Še posebej pa so navdušeni, ko 
prek virtualnih očal vstopajo v različne 
rokodelske delavnice. Z zanimivimi pris-
topi jim podajamo informacije in znanja, 
ki jih potem lahko uporabijo tudi pri dru-
gih šolskih vsebinah.

V mesecu aprilu smo zaključili z 
vsemi aktivnostmi v pletarski in lon-
čarski šoli. Obe šoli potekata od ok-
tobra do konca marca (6 mesecev), 
enkrat tedensko, v popoldanskem 
času. V sproščenem duhu se udele-
ženci učijo obeh obrti pod mentor-
stvom domačih rokodelcev – pletar-
jev in lončarjev.

Vabljeni k vpisu vsi, ki bi se želeli 
naučiti osnovnih znanj pletarstva in 
lončarstva. Z novim šolskim letom zač-
nemo v oktobru. 

S pomladno sprostitvijo ukrepov 
obiskovalci ponovno napolnili 
Rokodelski center

V soboto, 21. maja, smo v Rokodelskem 
centru Ribnica pod mentorstvom lončarja 
Jerneja Breznika – JB Pottery izvedli delav-
nico 3D-tisk gline. Na delavnici smo spoz-
nali osnove 3D-tiska: kako se pripravi gli-
no in opravi test viskoznosti, kako potekata 
polnjenje in priprava za tisk, pregledali 

smo programe za razrez v G-kodo in na 
koncu tiskali vnaprej pripravljene modele. 
Na delavnici smo poskusili tudi s kombini-
ranjem vrtenja na lončarskem vretenu in 
dokončanjem izdelka na 3D-tiskalniku. 

3D-tiskalnika za glino sta bila kupljena 
prek evropskega projekta Rokodelski Digi 
Lab, ki je sofinanciran s strani Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in 
sta prva v Sloveniji, zato sta še toliko bolj 
zanimiva za uporabo. 

Delavnica 
3D-tisk gline
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Izposoja 
gorskih 
električnih 
koles

Kolesarstvo postaja vse bolj prilju-
bljena rekreacija, premagovanje daljših 
in zahtevnejših relacij pa je z uporabo 
električnih koles vse bolj uresničljivo 
tudi za tiste kolesarje z nekoliko slabšo 
pripravljenostjo. 

Električna kolesa si lahko izposo-
dite na Info točki v Ribniškem gradu, 
in sicer od 10.00 do 18.00 oziroma po 
dogovoru. 

Zemljevid z dvanajstimi predlo-
gi kolesarskih poti po Ribniški dolini 
in sosednjih občinah ponuja različno 
zahtevne predloge, med katerimi lah-
ko vsak najde pravo pot zase. Poti si 
lahko v GPX-datotekah prenesete na 
telefon in si tako olajšate kolesarjenje 
po nepoznanih poteh (https://turizem.
ribnica.si/kolesarske-poti-v-ribnici-in-
-okolici/). 

Zaradi velikega zanimanja priporo-
čamo predhodno rezervacijo koles, in 
sicer od ponedeljka do petka na mobil-
ni številki 051 415 429 ali na e-naslovu 
petra.lovsin@rc-ribnica.si.

Ker želimo spodbuditi zavest lokal-
nega prebivalstva o trajnostni mobil-
nosti, imajo vsi občani občine Ribnica 
brezplačno do štiriurno uporabo e-ko-
les vse do 15. 6. 2022. 

Naj bo rekreacija zabava!

Občina Ribnica je v okviru 
projekta S kolesom od nature 
do kulture kupila pet gorskih 
električnih koles. 
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Razstava na 
prostem 

Staro mestno jedro Ribnice s svojo 
bogato dediščino in lokalno ponudbo 
privablja tako domače kot tuje obisko-
valce. Prizadevamo si, da bi z atraktiv-
no vsebino in razstavo na prostem po-
pestrili Škrabčev trg in obiskovalcem 
predstavili Ribniško dolino skozi foto-
grafski objektiv. 

K sodelovanju smo povabili pred-
vsem lokalne fotografe in veseli nas, 
da so se odzvali v lepem številu, pred-
vsem pa s čudovitimi fotografijami, ki 
približajo skrite kotičke in zanimivosti 
slehernemu obiskovalcu. 

Zelena paleta barvnih odtenkov, 
živahnost in topli dnevi navdihujejo in 
vabijo k športnim aktivnostim, ki jih po-
nuja naša dolina. 

Vabljeni, da si razstavo ogledate ali 
vsebine tudi pobliže spoznate.

Zelena shema: 
anketa za 
prebivalce 
občine Ribnica
Z vključitvijo v Zeleno shemo 
slovenskega turizma je 
občina Ribnica stopila na pot 
trajnostnega razvoja in hkrati 
procesa pridobitve znaka 
Slovenia Green Destination.

Med prve pomembne aktivnosti 
spada pridobitev podatkov o trenutnem 
stanju razvoja občine v vseh segmentih 
trajnostnega delovanja. 

Podatke bomo zbirali s pomočjo 
analiz strokovnih institucij in anket, re-
zultati pa nam bodo v pomoč pri spre-
jemanju ukrepov za izboljšanje stanja.

Ankete bodo zajemale vse tri naj-
pomembnejše sklope turističnih delež-
nikov: prebivalstvo občine, obiskovalce 
in turistično gospodarstvo. 

Ker je mnenje lokalnega prebival-
stva izjemno pomembno, vas prosi-
mo, da si vzamete nekaj minut časa 
in nam pomagate izboljšati kakovost 
trajnostnega poslovanja in razvoja 
naše občine. 

Elektronsko anketo najdete na po-
vezavi: https://www.1ka.si/a/ec9169e7.
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Aktualna razstava: 
Julij Borštnik – Fazni 
prehod (1)

Prenova Muzejske 
trgovine Ribnica

Razstava ponuja vpogled v delo 
ustvarjalca, ki je že več let aktivno priso-
ten tudi v ribniškem okolju – od leta 2011 
je namreč vpet v pedagoško-andrago-
ško dejavnost Galerije Miklova hiša, kjer 
deluje kot mentor in pedagog v Likovno 
izobraževalnem centru LICE. 

V osnovi je kipar, njegovo izvirno 
ustvarjanje pa je odraz aktivnosti na šte-
vilnih področjih in se običajno začne s 
poglobljenim raziskovalnim delom, iz ka-
terega vleče lastne prodorne zaključke. 
Pri svojem delu, ki je večinoma usmer-
jeno predvsem v proučevanje sodobne 
družbe, si pomaga z ekonomijo, teorijo 
družbe, filozofijo in zgodovino. Aktualni 

V preteklem letu je v okviru celovite 
prenove Rokodelskega centra Ribnica 
nastopil čas tudi za prenovo in selitev 
trgovine v nove prostore. Konec mese-
ca avgusta 2021 je tako trgovina začela 
z obratovanjem v modernejših in pre-
glednejših prostorih, nad katerimi so obi-
skovalci navdušeni. V sklopu prenove je 
bilo zamenjano pohištvo, urejena je bila 
ambientalna osvetlitev in izboljšana na-
kupovalna izkušnja kupcev. 

Vzporedno z načrtovanjem in izved-
bo prenove fizične trgovine smo izvedli 
tudi celovito prenovo spletne trgovine. 
S prenovo smo začeli v aprilu 2021. Na 
novo smo začrtali kategorije in podka-
tegorije izdelkov, posodobili izgled trgo-
vine, dopolnili informacije o izdelkih ter 
začeli s posodobitvijo fotografij izdelkov. 
Trgovina je zdaj mnogo preglednejša in 
prijaznejša do kupcev ter jim nudi boljšo 

dalje so se stvari obrnile precej drugače. 
Delovni dan se ni skrajšal, ravno obratno, 
nizkokvalificirana delovna mesta niso iz-
ginila, le cena jim je padla, delež slabo 
plačanih mest je narasel, dobro plačanih 
pa padel. Nadzor nad velikim delom teh-
nološkega razvoja pa se je še močneje 
skoncentriral, lastniško in fizično.

Kaj se je zgodilo? Kako to, da so se 
med tridesetimi in sedemdesetimi leti 
prejšnjega stoletja vsi ti priznani misleci 
tako ušteli v ocenah zgodovinskih tren-
dov? Razstava poskuša najti odgovore 
na ta in še mnoga druga, z omenjeno 
tematiko povezana vprašanja. 

Vabljeni k ogledu!

zelo aktualne izdelke, kot so pripomoč-
ki za žar (lesene vilice, lesene pincete, 
lesene prijemalke, deske itd.) ali leseni 
ožemalniki limon za pripravo okusne do-
mače limonade!

projekt v Galeriji Miklova hiša se osredo-
toča na koncept faznega prehoda, ki ga 
je avtor uporabil z namenom orisovanja 
družbenih pojavov, vezanih na tehnolo-
ški razvoj, delo in produktivnost.

Od tridesetih do sedemdesetih let 
20. stoletja je bilo med tedanjimi misleci 
močno razširjeno prepričanje o neizo-
gibnosti prehoda v družbo, kjer delo ne 
bo več preživetvena nuja, temveč stvar 
izbire. Kjer se bo delovni čas skrajšal, 
preprosta opravila bodo prevzeli avto-
matizirani stroji, ljudem, razbremenjenim 
rutinskih del, pa bodo ostale le bolj kom-
pleksne naloge načrtovanja in nadziranja 
strojev ter odločanja. Od osemdesetih let 

uporabniško izkušnjo, ki jo bomo posku-
šali še dodatno izboljšati v prihajajočih 
mesecih. 

V Muzejski trgovini Ribnica obisko-
valcem ne ponujamo le suhorobarskih in 
lončarskih izdelkov iz našega območja, 
ampak tudi kakovostne izdelke, oboga-
tene z zgodbo in tradicijo. Prav zato se 
kupci radi vračajo nazaj k nam.

Dovolite, da vas ob tej priložnosti po-
vabimo v našo prenovljeno trgovino, kjer 
lahko med drugim najdete tudi trenutno 

V Galeriji Miklova hiša je do 12. junija 2022 
na ogled razstava Fazni prehod (1), na kateri 
predstavljamo najnovejšo likovno produkcijo 
akademskega kiparja Julija Borštnika. 

V zadnjem letu smo v Muzejski trgovini 
Ribnica izvedli celovito prenovo naše 
trgovine v Rokodelskem centru Ribnica 
in tudi spletne trgovine. Preteklo leto je 
bilo tako za nas izjemno pestro in tudi 
uspešno. 

Prenovljena Muzejska 
trgovina Ribnica

Leseni ožemalnik za limone in 

ostale citruse

Pri nas dobite tudi vse pripomočke za žar



Slovensko srečanje 
oglarjev na Koroški Beli 

  Marija Imperl, Branko Žunič    Matjaž Žunič

Domači oglarji so pripravili prijeten 
kulturni program, v katerem je nastopil 
otroški pevski zbor, ki je z oglarsko pe-
smijo popestril dogodek in v prisotnih 
vzbudil posebne občutke o pomenu 
prenosa tradicije in starih obrti na mla-
di rod. Pred prižigom oglarske kope je 
predsednik Društva oglarjev Slovenije 
Jože Prah pozdravil vse prisotne in k 
besedi povabil predsednika domačega 
Kulturnega društva Možnar Koroška 
Bela in predanega oglarja Črta Lahar-
narja ter predsednika domače krajevne 
skupnosti. Srečanja so se udeležili tudi 
oglarji iz oglarske dežele Dole pri Liti-
ji, ki so s seboj prinesli kipec oglarja in 
ga predali v enoletno varstvo domačim 
oglarjem. Kipec je delo Branka Žuniča, 
priznanega umetnika in zagovornika 
kulture kot elementarne potrebe vsake-
ga človeka ter člana Upravnega odbora 
Društva oglarjev Slovenije. V svojem 
nagovoru je še enkrat poudaril pomen 
oglarjenja za slovensko tradicijo in našo 
identiteto ter domačinom poklonil ume-
tniško sliko kope, ki je nastala lansko 
leto na likovni koloniji Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica ob prižigu kope re-
korderke v Suhadolah na oglarski doma-
čiji Medved. Naslednje leto bo srečanje 
oglarjev Slovenije na Ljubnem ob Savi-
nji, kamor so nas povabili njihovi oglarji. 

Preden je kopo prižgala Marija Im-
perl, generalna sekretarka Društva 
oglarjev Slovenije in članica Upravne-
ga odbora Evropske zveze oglarjev, je 
kopo, da se bo oglje dobro kuhalo, bla-
goslovil domači župnik. Letos praznuje-
mo tudi 25-letnico ustanovitve evrop-
skega oglarskega združenja. Takrat so 
navdušeni posamezniki oglarji ustano-
vili združenje z namenom ohranjanja 

ni niti zabave ob glasbi. Na žalost je sča-
soma prireditev zamrla, vendar pa so 
ostali ljudje, ki jim je to veliko pomeni-
lo. Ko se je ustanovilo Društvo oglarjev 
Slovenije, so se jim z veseljem pridružili. 
Med ustanovnimi člani in člani uprav-
nega odbora sta bila tudi dva naša ob-
čana, žal pokojni Janez Levstek, pobu-
dnik in glavni organizator prižiga kope 
v Rakitnici, in Branko Žunič, predsednik 
Društva likovnega ustvarjanja Ribnica.  

Društvo likovnega ustvarjanja Rib-
nica, ki je vsako leto pripravilo likovno 
kolonijo ob kopi v Rakitnici, še vedno 
sodeluje z oglarji širom Slovenije, prire-
ja likovne kolonije, člani pa vedno radi 
donirajo svoja dela za razvoj oglarstva 
in s tem promovirajo tudi našo občino.

tradicije, širitve prijateljstva in povezo-
vanja oglarjev iz cele Evrope.

Na prireditvi je ves čas prijetno dišalo 
po odličnem golažu, ki so ga domačini 
pripravili za malico. Prijetnega kramlja-
nja prijateljev ni zmotilo niti ne preveč 
prijazno vreme, saj se je kljub dežju 
zbralo precejšnje število obiskovalcev. 
Kulturno društvo Možnar s Koroške 
Bele pa je praznovanje nadaljevalo tudi 
naslednja dva dni, ko so otroci sestavili 
pravo oglarsko kopo in ko so prikazali 
starodavni način taljenja železove rude.

Da je oglarjenje veliko več kot samo 
ohranjanje starih običajev in obrti, so do-
kazali tudi s posebno pripravljenimi dob-
rotami z ogljem. Črno pivo, črna klobasa, 
črn slanik in črn sir so bili lično shranjeni 
v platneni vrečki Kulturnega društva Mo-
žnar Koroška Bela. Iskreno čestitamo or-
ganizatorjem in se veselimo naslednjega 
srečanja v Savinjski dolini.

Mogoče se bo ob članku kdo spra-
ševal, kakšno zvezo ima to z našo ob-
čino. Toda marsikdo se verjetno spom-
ni, da je bilo prvo srečanje slovenskih 
oglarjev pred 16 leti prav v naši občini, 
v Rakitnici. Tam je bil kip oglarja prvič 
predstavljen in predan v roke nasled-
njim organizatorjem srečanja. Oglarske 
kope v Rakitnici so nato gorele kar ne-
kaj let, vzporedno pa je potekalo še več 
dogodkov, od kolesarjenja, fotonatečaja 
do likovnih kolonij ob kopi, manjkalo pa 

Letošnji dan zemlje smo svečano 
obeležili tudi z vseslovenskim 
srečanjem oglarjev na kopišču 
na Koroški Beli. Že tradicionalno 
srečanje oglarjev in podpornikov 
ohranjanja te starodavne 
kulturne dediščine je minilo 
v prijateljskem vzdušju sredi 
čudovite narave ob majhnem 
potoku v gozdu.

Oglje je črno zlato! Naj se kadi!
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Tako smo poimenovali projekt, v kate-
rem smo raziskali kulinarično dediščino 
občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. 
Delovno ime projekta se glasi OTO – Obedi 
ter obredi na Ribniškem, v njem pa sode-
lujemo trije partnerji: Zavod Coknpok, JZ 
Rokodelski center Ribnica in Riko Invest, 
podružnica Škrabčeva domačija. Na pod-
lagi terenske raziskave smo opravili več kot 
50 intervjujev. Vprašalniki so bili oblikovani 
po etnoloških vprašalnicah s področja kuli-
narike in so nam zagotovili dragocen nabor 
informacij, ki so jih z dobro voljo z nami de-
lili intervjuvanci. 

Suhorobarska dežela je znana po svo-
jih prebivalcih, njihovem trdem delu in 
šegavem značaju.  V teh krajih niso poz-
nali pretiranega razkošja, zato so morale 
biti gospodinje še toliko bolj inovativne in 
iznajdljive. Narava tu ni bila tako radodar-
na kot na Primorskem ali v Prekmurju, pa 
vendar so raziskave pokazale, da se tudi 
iz malega da narediti dobro in okusno jed, 
le tisto spretnost, ki jo premorejo tukajšnji 
prebivalci, je treba imeti. 

Navdih za naše jedi smo črpali iz prete-
klosti. Vzeli smo surovine, ki so jih tu pride-
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Okusi suhorobarske dežele
  Andreja Škrabec, Zavod Coknpok    Dani Vincek 

ga, sem ter tja na proces prikazanega, vse 
ostalo pa ostaja naša kulinarična dediščina. 
Tega, da imamo tudi v suhorobarski deželi 
tako pestro in inovativno kulinariko, smo še 
posebej veseli. Tudi to je lahko odlična turi-
stična ponudba.

Projekt je sofinanciran s strani Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja.

lovali, dodali začimbe, ki so jih uporabljali, in 
z novimi vedenji o kulinariki oblikovali jedi, 
ki temeljijo na sodobnih kuharskih veščinah. 
Vse skupaj pa smo povezali z običaji, ki so 
bili in so ponekod še vedno živi. 

Nismo pozabili niti na šolarje. V projektu 
predlagamo šolam in njihovim ustanovite-
ljicam nekaj menijev, ki bi jih lahko vključili 
v svoj prehrambni sistem. Na tem mestu jih 
tudi pozivamo, da bi bil v mesecu oktobru, 
ko vse tri občine praznujejo svoj občinski 
praznik, oblikovan dan Suhorobarske mali-
ce. Posvečen ne bi bil le okušanju tradicio-
nalnih jedi, temveč tudi ozaveščanju o naši 
tradiciji in kulinarični pestrosti. Naj otroci 
slišijo, vidijo, okusijo in mogoče bodo te iz-
kušnje ohranili za naše zanamce. 

Ker je danes kulinarika zelo pomemben 
del turistične ponudbe, smo znotraj projekta 
oblikovali štiri nove produkte, ki povezujejo 
recepte z najprepoznavnejšimi izdelki suhe 
robe in lončarstva. Vse skupaj smo začinili z 
zgodbami, ki turista prepričajo v nakup lepe-
ga in koristnega darila z vsebino.  

S projektom prestavljamo meje znane-
ga, iščemo novo, a hkrati ugotavljamo, da je 
nov le pogled na krožnik, na obliko videne-

Upodobitve 
Ribničana – 
krošnjarja

 Peter Lesar    iz knjig: osebni arhiv

Slikarji, kiparji in drugi likovni umetniki 
posegajo po najrazličnejših motivih in svoj 
navdih iščejo v različnih okoljih, osebah in 
dogodkih. Čeprav so v zgodovini umetno-
sti nekatere teme veljale za večvredne in 
so bile zato druge morda nekoliko potis-
njene v ozadje, so se skozi stoletja čedalje 
pogosteje upodabljali motivi iz vsakodnev-
nega doživljanja sveta. Ribniški krošnjar je 
bil pomemben motiv že od njegovih prvih 
poti, ko se je podal prodajat »leseno robo«. 
S svojo podobo, veliko oprtano krošnjo, 
polno lesenih izdelkov za vsakdanjo rabo, 
zgovornostjo in šegavostjo je bil navdih 
tudi za številne umetnike, ki so ga upodab-
ljali v različnih tehnikah in izvedbah. Ob 

prebiranju najrazličnejših knjig naletim na podobe in like naše-
ga ribniškega krošnjarja ter nemalokrat ugotovim, da so njihovi 
avtorji poznani in uveljavljeni umetniki. Kdo bi vedel, koliko jih 
je že ustvarilo njegovo podobo in koliko jih še bo. Ribniški kroš-
njar je pojem in ikona Ribnice in prav lepo bi bilo kdaj videti vse 
te neštete stvaritve preteklosti v našem hramu kulture.

Krošnjar, ilustracija Ive Šubic v 
knjigi Spomini na deda in druge 
zgodbe, Josip Jurčič, MK 1967

Krošnjar, ilustriral Henrik 
Smrekar v knjigi Suha roba, 
Franc Milčinski, 1919

Krošnjar, ilustriral France Mihelič 
v knjigi Koledar Prešernove 
družbe za leto 1958
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Novice iz 
Miklove hiše

  Kolektiv Knjižnice Miklova hiša  
  arhiv Knjižnice Miklova hiša

Zlata ribica in velikan je naslov slikani-
ce avtorice Andreje Pogorelc in ilustratorke 
Klare Perušek. Knjiga je izšla v sodelovanju 
Občine Ribnica in Knjižnice Miklova hiša v 
okviru projekta Branju prijazna občina. V 
petek, 13. maja, smo knjigo prvič predstavili 
prvošolcem na prireditvi ob zaključku bralne 
značke. Ob tej priložnosti so otroke nagovori-
li ribniški župan Samo Pogorelc, ravnateljica 
Andreja Modic in direktorica knjižnice Nastja 
Hafnar. Prvošolci so za nagrado ob osvojeni 
bralni znački prejeli knjigo Zlata ribica in ve-
likan v dar. Gre za bajko o nastanku Ribnice, 
ki smo jo prvošolcem predstavili v tehniki ka-
mišibaj v ribniškem narečju.

Z namenom spodbujanja branja in tudi 
spoznavanja kulturne dediščine naših kra-
jev Občina Ribnica in Knjižnica Miklova hiša 
Ribnica slikanico podarjata vsem predšolskim 
otrokom in otrokom prve triade ob vpisu v rib-

niško knjižnico. Vpis v knjižnico je za otroke do 
18. leta brezplačen. »Naj vas ta slikanica pope-
lje v svet bajk in naj bo le ena od mnogih, ki 
jih boste z veseljem prebirali, v njih iskali nove 
zgodbe in skupaj z njimi rasli ter bogatili svoj 
besedni zaklad,« je v posvetilu zapisal župan 
Občine Ribnica Samo Pogorelc.

S koncem šolskega leta zaključujemo tudi 
z bibliopedagoškimi dejavnostmi. Srečali smo 
se z več kot 20 skupinami vrtčevskih otrok, kar 
pomeni z več kot 400 otroki. Skupine, kjer so 
otroci stari 3 leta in več, smo povabili na obisk 
v knjižnico, mlajše pa smo obiskali v vrtcu. 
Skupaj smo prebirali knjige, jih težkali, me-
rili in odkrivali njihove skrivnosti. S šolarji pa 
smo spoznavali osnove knjižničnega bontona, 
knjižne zbirke, osnovno razporeditev gradiva v 
knjižnici, iskanje informacij v poučnih knjigah 
in navajanje virov, stripe, domoznanske vsebi-
ne, storitve e-knjižnice ter republiški projekt 
Rastem s knjigo. Skupaj je knjižnico obiskalo 
več kot 960 osnovnošolskih otrok.

Po dveh letih premora se je 
Koncertni abonma Ribnica vrnil z 
dvema čudovitima večeroma v rib-
niški cerkvi. Številčen obisk je po-
kazal, da je bila tudi glasba v naši 
dolini pogrešana v času 2-letnega 
zaprtja.

Prvi koncert, kjer sta nastopili 
domačinka Barbara Gričar na preč-
ni flavti in Anja Gaberc na harfi, je 
poslušalcem ponudil prelepo har-
monijo, ki je odzvanjala v krasni 
cerkvi. V programu so se zvrstili 
Bach, Lauber, Debussy in Fauré. 

Teden kasneje, 28. 5. 2022, pa je 
Ribnica gostila mlade, perspektivne 
glasbenike, člane godalnega kvar-
teta Opifex. Ti so s svojo mladostno 
energijo v glasbo prenesli živahnost, 
lahkotnost ter v spremstvu solista 
Tadeja Keniga, izkušenega klarine-
tista, odigrali Dvořáka, Webra in Ve-
černo serenado skladateljice Nine 
Šenk. Nina je Večerno serenado na-
pisala kot posvetilo svojim staršem, 
tokratna izvedba pa je bila prirejena 
za klarinet in zasedbo godal.

Nadaljevanje abonmaja sledi 
jeseni, že septembra bo namreč na 
sporedu glasbeno-baletna predsta-
va, La Fontainove basni.

Vsem nastopajočim in g. Ber-
čanu se lepo zahvaljujemo. Obi-
skovalce in bralce pa vabimo, da 
se nam pridružijo tudi na jesenskih 
koncertih.

 Koncertni abonma Ribnica na-
staja v sodelovanju umetniške vod-
je Nine Šenk s Knjižnico Miklova 
hiša. Sponzor abonmaja je podjetje 
Inotherm, d. o. o.

Počitnice prihajajo in ponovno vabimo 
vse otroke in najstnike, da se nam pridruži-
te pri Poletavcih in NajPoletavcih. Osnovna 
pravila ostajajo enaka od samega začetka. 
Poletavci (otroci, stari med 7 in 12 let) naj 30 
dni po 30 minut berejo čtivo po lastni izbiri, 
odrasli pa to potrdijo s podpisom na bralnem 
seznamu, ki ga lahko dobite v knjižnici ali 
na naši spletni strani. NajPoletavci (najstni-
ki, stari med 13 in 16 let) morajo prebrati tri 
debele knjige in napisati svoje mnenje o li-
terarnem junaku, ki jih je najbolj navdušil. 

V maju smo zaključili tudi letošnjo sezono 
ur pravljic. V pravljični svet se je z nami v tem 
šolskem letu podalo več kot 100 otrok. Na vsa-
ki uri smo najprej poskrbeli za dobro vzdušje – 
pozdravili smo in pomežiknili svojim sosedom 
na levi in desni, potem smo se umirili in pustili, 
da nas zvonček odpelje v pravljični svet. Po 
resnih ali smešnih, mirnih ali malo razposa-
jenih zgodbah je nastopil čas za ustvarjanje. 
Imeli smo se krasno in komaj čakamo jesen, 
da se spet snidemo. Septembra bomo zbirali 
prijave za naslednje šolsko leto, medse pa va-
bimo otroke, starejše od 4. let.

Mnenja zbiramo na spletni strani www.naj-
poletavci.si. Obe bralni akciji potekata od 10. 
junija do 10. septembra, jeseni pa bomo vse 
bralce nagradili s priznanji, majicami in lepi-
mi nagradami na poletavski zabavi. Priznanje 
za Poletavce oziroma NajPoletavce lahko šo-
larji v naslednjem šolskem letu uveljavijo na-
mesto ene prebrane knjige za bralno značko. 
Mlade bralce še posebej vabimo k sodelova-
nju, saj jim bo počitniško branje pomagalo 
pri izboljšanju bralnih kompetenc in lažjem 
začetku novega šolskega leta.

Izid slikanice Zlata ribica in velikan
Darilo ob vpisu v knjižnico

Zaključek 
bibliopedagoških 
dejavnosti in 
pravljičnih ur

Dva večera, 
polna glasbe

Poletavci in NajPoletavci
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Razstava Lojzeta Kalinška 
v Domu starejših občanov Ribnica

  Monika Žunič    Branko Žunič

Lojze Kalinšek, slikar in likovni peda-
gog, se je rodil leta 1956 in je leta 1977 
diplomiral na Pedagoški akademiji v 
Ljubljani. Po končanem študiju se redno 
udeležuje vsakovrstnih likovnih kolonij, 
simpozijev in srečanj doma in v tujini, kjer 
si likovni ustvarjalci izmenjujejo mnenja 
in izkušnje ter v različnih naravnih okoljih 
bogatijo ustvarjalno inspiracijo. Je član 
Društva slovenskih likovnih umetnikov 
ter tudi »International Association of Art« 
(IAA) in »European Council of Artists«. 
Ves čas svojo likovno dejavnost zdru-
žuje s pedagoškim delom z mladino na 
mengeški osnovni šoli, občasno pa de-
luje tudi kot mentor in umetniški vodja 
lokalnih likovnih društev. Ukvarja se tudi 
z ilustracijo, fotografijo in oblikovanjem 
na grafičnem in tehničnem področju. V 
več kot 40-letnem ustvarjalnem obdob-

umetniki in lokalnimi ljudmi prodreti v 
bistvo krajev in kultur.

Med pomembnejšimi ciklusi njego-
vega ustvarjalnega opusa so Helena, 
Odisej in drugi antični miti, Nova ikona, 
Hommage človeštvu, nekateri so vezani 
tudi na študijska potovanja po svetu.

V sklopu svoje pedagoške dejavnosti 
organizira mednarodni bienalni projekt 
»Otroški portret«, v katerem lahko sode-
lujejo vsi otroci sveta s svojimi likovnimi 
deli, ki se hranijo v posebni zbirki. Do 
zdaj so bili izvedeni trije razpisi s katalogi. 
Občasno deluje kot mednarodni selektor 
razpisov in natečajev otroških likovnih 
del (v Dubaju leta 2010 in Rabatu leta 
2014), sodeluje tudi kot selektor različnih 
mednarodnih razpisov v Sloveniji.

Sodeloval je pri nastajanju učbenikov 
»Paša za oči« za likovno vzgojo Mohor-
jeve založbe iz Celovca in zbirke »Pri-
jateljska zmešnjava«, ki obsega več kot 
250 likovnih del njegovih likovnih kole-
gov iz 50 držav, nastala pa je z izmenjavo 
del na likovnih kolonijah in delavnicah.  

Vsekakor je Lojze Kalinšek umetnik, 
katerega dela si je resnično užitek ogle-
dati. Če bodo razmere dopuščale, bomo 
pripravili srečanje z njim v DSO Ribnica ob 
zaključku razstave, konec meseca junija. 

ju ima za seboj več kot 90 samostojnih 
in več kot 250 skupinskih razstav svojih 
likovnih del, poleg Slovenije tudi v Av-
striji, Hrvaški, Nemčiji, Madžarski, Finski, 
Egiptu, Andori, Indiji, ZDA, Turčiji, Romu-
niji, Kosovu, Rusiji, Moldaviji, BIH, Haitiju, 
Maroku, Gruziji, Poljski, Iranu in Kitajski.

Glavna tema njegovega ustvarjanja 
je figuralno slikarstvo, ki se išče med so-
dobnim in klasičnim pristopom, na platnih 
kombinira današnje vsebine z antično 
mitologijo in simboliko. Z dodanimi reliefi, 
odtisi okrasnih čipk in drugih predmetov 
poskuša poudariti to povezavo.

Najbolj ga zanimajo skrivnost komu-
nikacije med žensko in moškim, spogle-
dovanje, zapeljevanje z njene strani in 
njegov odziv, ko poskuša prodreti v njen 
um, da bi osvojil njeno telo in srce. Upo-
dabljanje mitskih vsebin, kot so Odiseja, 
Adam in Eva, Helena iz Troje, Ugrabitev 
Evrope, Nova ikona ipd., je samo ozadje 
za predstavitev sodobne vsakdanjosti.  

Skozi več kot 40 let razvoja je šel sko-
zi različne faze, od akademskega razi-
skovanja do poetičnega ekspresionizma. 
Veliko vplivov najde tudi na potovanjih v 
različnih okoljih po vsem svetu. Kot ude-
leženec umetniških kolonij in simpozijev 
poskuša med komunikacijo z drugimi 

V Domu starejših občanov 
(DSO) Ribnica se s svojimi 
slikarskimi deli predstavlja 
Lojze Kalinšek, član Društva 
likovnega ustvarjanja (DLU) 
Ribnica. V Ribnici je v okviru DLU 
Ribnica sodeloval na skupinskih 
razstavah, to pa je njegova prva 
samostojna razstava na tem 
prostoru, zato je prav, da ga 
podrobneje predstavimo.
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damjan.prosen@gmail.com

tel.: 031 741 153

Damjan Prosen

Masaža z 
Japonske
Japonska masaža:
• povečuje gibljivost
• protibolečinsko delovanje
• drenaža
• kinesio teaping
• vračanje mišične mase

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 PARCELE

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

RIBNICA - strogi center
Prodamo poslovno stanovanjski objekt. Delno 
opremljen gostinski lokal se nahaja v pritličju 
zgradbe v izmeri 186 m2, delno opremljeno štiri 
sobno stanovanje pa se nahaja v nadstropju v iz-
meri 199 m2, z večjo teraso, pod katero so zgrajeni 
pomožnimi prostori, garaža, drvarnica in pralnica. 
Kurilnica na trda goriva se nahaja v kleti zgradbe. 
Stavba ja zgrajena  pred letom 1967. Adaptirana 
je bila leta 2001, fasada 2013. Vsa infrastruktura. 
Vselitev po dogovoru. Etaža in ZK urejeni, brez 
obremenitev. Skupna cena za poslovni prostor in 
stanovanje je 351.000 EUR.

RIBNICA - Jurjevica
Prodamo starejšo stanovanjsko hišo z gospo-
darskim poslopjem in vrtom. Stavba in go-
spodarsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1955, 
streha zamenjana leta 2001, velikost zemljišča 
pod stavbo je 159 m2, gospodarsko poslopje. Ve-
likosti zemljišča pod stavbo je 100 m2, skupna 
velikost zemljišča je 1338 m2, vsa infrastruktura, 
potrebna obnove, neobremenjena, vseljiva. cena 
je 65.000 EUR, EI v izdelavi.

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

VELIKE LAŠČE - Opalkovo
Na lepi lokaciji prodamo gradbeno parce-
lo v izmeri 2579 m2, vsa infrastruktura na 
oz. ob parceli. Cena za m2 je 42 EUR.

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

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

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



Vse iz kamna 
že od leta 1965

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

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI

RESTAVRIRANJE

SPOMENIKI

PULTI, POLICE

IN OBNOVA

STOPNICE
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za vaš glas!
Hvala

Janez Cigler Kralj

ERTL GLAS STEKLO, d.o.o. 
Kolodvorska ulica 22, 1310 Ribnica 

V NAŠO EKIPO VABIMO NOVE SODELAVCE
• Delavec v proizvodnji ravnega stekla  

PRIČAKUJEMO 
• samostojnost in samoiniciativnost
• spretnost in natančnost
• komunikativnost in timsko naravnanost  
• pripravljenost na dvoizmensko delo

NUDIMO 
• delovno in urejeno okolje 
• stimulativno plačilo 

Kandidatom ponujamo sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja 
za nedoločen čas. 

Prijave sprejemamo po pošti in na elektronski naslov: 
info@ertl-glas.si.



Prodam strešne nosilce 
za kolesa, za streho 
avtomobila. Prečna nosilca sta primerna za 
vse avtomobile s strešnimi sanmi, original je za Opel Zafiro.
Nosilci za kolesa so original Thule, rabljeni samo enkrat, kot 
novi. Prodam komplet, dva prečna nosilca in tri nosilce za 
kolesa. Ugodno, cena po dogovoru. Tel.: 041 536 889.

PGD Velike Poljane 
vas vabi na Podeželski 
Rock'n'roll, ki bo v petek, 24. 6. 2022, ob 20.00 
na Velikih Poljanah. Igrajo Fehtarji z gostjami Chicas. Vstopnice 
so na voljo pri Eventimu ali na dan dogodka.

Zbiranje poštnih 
znamk
Zbiranje poštnih znamk ni samo hobi, ampak 
mnogo več. Znamke niso le majhni lističi. So 
velike zgodbe in umetnine v malem. Razkrivajo 
tudi številne geografske, zgodovinske in kulturne 
informacije določene države. Poštna znamka 
vam je pravzaprav lahko odlično izhodišče za 
pogovor o določenih temah z otroki. Saj veste, da 
vsrkavajo znanje kot gobe, zato vam bodo zago-
tovo z največjim zanimanjem prisluhnili.

Če imate med vami kakšnega mlajšega nav-
dušenca, ki bi rad začel ustvarjati svojo zbirko 
poštnih znamk, mi to sporočite, da mu za začetek 
zbirateljskega navdušenja podarim nekaj albu-
mov poštnih znamk, katalogov in kakšen nasvet. 
Informacije na elektronski naslov 
peter.lesar1@gmail.com ali 
GSM 030 996 225.

MALI OGLASI
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Zdravje v občini Ribnica
  M. K. 

Na zdravje v občini zagotovo vplivajo 
tudi aktivnosti za promocijo in krepitev 
zdravja, ki so bile v času pandemije co-
vida-19 zelo okrnjene oziroma se v veliki 
meri niso izvajale. Zaposleni v zdravstve-
novzgojnih centrih, referenčnih ambulan-
tah in drugih preventivnih aktivnostih so 
bili namreč prerazporejeni na dela in nalo-
ge, povezane s covidom-19 (npr. odvzemi 
vzorcev (PCR, HAGT), cepljenje proti covi-
du-19, obveščanje pozitivnih oseb in njiho-
vih stikov, psihološka podpora pacientom). 
Na delo na bolnišničnem covidnem od-
delku v UKC Ljubljana je bila za dva mese-
ca prerazporejena tudi medicinska sestra 
iz Zdravstvenega doma (ZD) Ribnica.

Da je v času pandemije covida-19 
prišlo do poslabšanja življenjskega sloga 
prebivalcev Slovenije, kaže tudi spletna 
raziskava NIJZ poimenovana, SI – PANDA 
2020/2021. Anketiranci so poročali o po-
večanju časa, preživetega pred različnimi 
zasloni, da so bili manj fizično aktivni, uži-
vali so več nezdrave hrane, več so kadili in 
pili več alkohola kot pred pandemijo. 

Kljub temu pa ni upadla odzivnost na 
nekatere presejalne programe. Odziv-
nost v Programu Svit je bila v Sloveniji 
64,4-odstotna, v občini Ribnica pa kar 

je dosegljiv na telefonski številki 01 837 
22 35 ali e-naslovu ginekoloska.ambu-
lanta@zdribnica.si. V ZD Ribnica je na-
mreč stalno zaposlena ginekologinja, ki 
trenutno še opredeljuje nove pacientke.

Kazalniki, ki kažejo na zdravstveno 
stanje, v občini Ribnica v večini statistič-
no značilno ne odstopajo od slovenske-
ga povprečja. V pozitivno smer odstopa 
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srč-
ne kapi, ki je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, 
starih od 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. 
Izpostavili bi kazalnik pojavnosti klopne-
ga meningoencefalitisa, ki je bistveno 
višji od slovenskega povprečja. V občini 
Ribnica je stopnja hospitalizacij zaradi 
klopnega meningoencefalitisa na 100.000 
prebivalcev kar 30,3, v Sloveniji pa le 8,3. 
Bolezen lahko uspešno preprečujemo s 
cepljenjem. Občina Ribnica je prepoznala 
pomen cepljenja in tako v prvem delu leta 
2022 sofinancirala cepljenje proti klopne-
mu meningoencefalitisu v ZD Ribnica. 

Vsi občani občine Ribnica smo bili 
upravičeni do vseh treh odmerkov, do po-
rabe proračunskih sredstev za ta namen.

Za zdravje v občini smo odgovorni 
kot skupnost, v največji meri pa pred-
vsem vsak posameznik. Če želite ohraniti 
oziroma izboljšati svoje zdravje, so vam v 
ZD Ribnica na voljo brezplačne delavni-
ce. Za več informacij lahko pokličete na 
telefonsko številko 01 837 22 68 ali poš-
ljete e-sporočilo na zdravstvena.vzgoja@
zdribnica.si. Bolje preventiva kot kurativa.

67,6-odstotna. To pomeni, da se je 67,6 % 
občanov občine Ribnica v starosti od 50 
do 74 let odzvalo na vabilo v program in 
so bili pripravljeni oddati vzorec blata za 
testiranje na prisotnost prikrite krvavitve 
v blatu. Program Svit je namreč državni 
program presejanja in zgodnjega od-
krivanja predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesu in danki. Nekoliko 
višja odzivnost od slovenskega povpre-
čja je bila tudi pri odzivnosti v Programu 
Dora – presejanju za zgodnje odkrivanje 
raka dojk, in sicer 77,6-odstotna v obči-
ni Ribnica, v Sloveniji pa 76,7-odstotna. 
Pod slovenskim povprečjem (69,5 %) pa 
je bilo v občini Ribnica presejanje v Pro-
gramu Zora. Znaša namreč 65,6 %. Pro-
gram Zora je prav tako državni program, 
cilj katerega je zmanjšati obolevnost in 
umrljivost za rakom materničnega vratu 
v Sloveniji. V programu se s pregledom 
celic v brisu materničnega vratu enkrat 
na tri leta aktivno išče predrakave spre-
membe pri vseh navidezno zdravih žen-
skah, starih med 20 in 64 let. Ženske, ki 
že več kot tri leta niso opravile brisa ma-
terničnega vratu ali pa nimajo izbranega 
ginekologa, si lahko svojo ginekologinjo 
izberejo v ZD Ribnica. Dispanzer za žene 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos pripravil prikaz 
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in 
regionalnim povprečjem pod naslovom Zdravje v občini 2022. Podatke 
za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in definicije 
kazalnikov lahko najdete na spletni strani https://obcine.nijz.si/.

Klopni meningoencefalitis
referenčno obdobje: povprečje 2011 - 2020

Starostno standardizirana 
stopnja na 100.000

  2,9 ali manj

  3,0 - 6,9

  7,0 - 10,9

  11,0 - 20,9

  21,0 ali več

  Ni podatka

Slovenija 
8,3
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Dve srebrni medalji 
na mednarodnih 
tekmovanjih iz znanosti

  Anita Andolšek    ZOTKS, DMFA

Od 8. do 14. maja je na Češkem v 
kraju Hradec Králové potekala Evropska 
olimpijada eksperimentalne znanosti 
(European Olympiad of Experimental 
Science (EOES). Peter je bil član ene 
izmed dveh slovenskih tričlanskih ekip. 
Obe sta se odlično odrezali. V konkurenci 
42 ekip iz 20 držav Evropske unije so Žan 
Arsov in Peter Andolšek (oba Gimnazija 
Bežigrad) ter Luka Vaupot (ŠC Ravne na 
Koroškem) zasedli končno sedmo mes-
to in le za las zgrešili zlato medaljo, saj 
je bilo podeljenih samo pet zlatih me-
dalj, druga ekipa, ki so jo sestavljali Aljaž 
Erman, Matic Primožič (oba Gimnazija 
Kranj) in Brest Lenarčič (ŠC Rogaška 
Slatina), pa je prejela bronasto medaljo. 
Tekmovalci so bili izbrani na državnem 
tekmovanju iz naravoslovja, ki ga organi-
zira Zavod za tehniško kulturo Slovenije 
(ZOTKS). Pogoja sta odlična uvrstitev na 
tem tekmovanju in starost največ 16 let. 
Gre torej za zelo pronicljive mlade nara-
voslovce, o katerih bomo zagotovo še 
slišali. Mladi znanstveniki so se merili v 
iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s 
področja znanstvenih ved naravoslovja – 
biologije, kemije in fizike. Vse znanstvene 

vede so bile na tekmovanju zastopane 
približno enakomerno, hkrati pa so bile 
tudi tematsko povezane z državo gostite-
ljico. Temi letošnje olimpijade EOES sta 
bili hialuronska kislina in DNK. Eksperi-
mentalno reševanje znanstvenih proble-
mov so tekmovalci izvajali dva dneva po 
štiri ure v laboratorijih Univerze Hradec 
Králové. Prvi tekmovalni dan je bil pos-
večen hialuronski kislini, ki jo v zadnjem 
času vse bolj proučujejo v biomedicini. 
V okviru drugega tekmovalnega dne-
va pa so tekmovalci morali proučevati 
DNK, saj je bil pionir moderne genetike 
češki znanstvenik Gregor Mendel. Ekipi 
so vodili in spremljali mag. Katja Stopar, 
koordinatorka za Slovenijo in mentorica 
za biologijo, dr. Matej Huš, mentor za ke-
mijo, ter Anita Nose, mentorica za fiziko. 

Po vrnitvi iz Češke se je Peter za manj 
kot teden dni vrnil v šolo in v petek, 20. 
maja, odšel na Evropsko fizikalno olim-
pijado, ki je letos potekala v Ljubljani. 
Organizator letošnje evropske olimpi-
jade je Društvo matematikov, fizikov in 
astronomov Slovenije (DMFA) v soorga-
nizaciji Pedagoške fakultete in Fakultete 
za matematiko in fiziko Univerze v Lju-

Po dveletnem premoru, ki je okrnil število tekmovanj, je 
letošnje leto spet ponudilo pester nabor. Učenci in dijaki, ki 
jim šola ne predstavlja izziva, se radi pomerijo z vrstniki in 
iščejo izzive na višjem nivoju. Eden izmed takih je tudi Peter 
Andolšek, doma z Velikih Poljan, ki smo ga tudi v Rešetu že 
večkrat omenjali. V maju se je udeležil dveh mednarodnih 
olimpijad in bil na obeh izjemno uspešen.

bljani ter ob finančni podpori Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport 
ter Mestne občine Ljubljana. Čeprav je 
v nazivu 'evropska', so tekmovalci prišli 
praktično s celega sveta. Slovenija kot 
gostiteljica je imela pravico do dveh ekip. 
Tekmovalci so se pomerili v teoretskem 
in eksperimentalnem delu. Posebej so 
želeli počastiti slovenskega fizika Josefa 
Stefana, tako da so se naloge vrtele okoli 
področij, ki jih je raziskoval.

Slovenski tekmovalci so se odlično 
odrezali: Aleksander Gaydukov (Gim-
nazija Koper) je osvojil srebrno medaljo 
in absolutno 15. mesto, zlato medaljo je 
zgrešil za manj kot 1 točko. Žan Ambro-
žič (Gimnazija Kranj) in Peter Andolšek 
(Gimnazija Bežigrad) sta prav tako osvo-
jila srebrni medalji. Domen Lisjak, Miha 
Brvar in Samo Krejan (vsi Gimnazija Be-
žigrad) so osvojili bronaste medalje. Vid 
Kavčič (Gimnazija Bežigrad), Anže Hoče-
var (Gimnazija Vič) in Tijan Strmšek (II. 
gimnazija Maribor) so osvojili pohvalo.

V juniju in avgustu čaka Petra še ne-
kaj mednarodnih tekmovanj, med dru-
gim olimpijada iz astronomije, na kateri 
si je lani prislužil zlato.
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Folklorna skupina Grmada 
na kulturni promenadi

  Anita Andolšek    Zmago Leben

RŠK-jev oder po otvoritvi ne počiva
  Maja Gorše, aktivistka    Anže Oražem

Zadnji dve leti je bila večina dejavno-
sti, povezanih s plesom, omejena ali celo 
prepovedana. Naša folklorna skupina je 
tako večji del časa mirovala. Člani smo 
se vmes nekajkrat dobili in ob upošte-
vanju ukrepov ponovili naučene plesne 
korake in koreografije. A pete so srbele 
in komaj smo čakali čas, ko bomo spet 
zaplesali tako, kot znamo.

nadi. Ker smo vedeli, da bomo plesali na 
neugodnem terenu, bodisi na travi bodisi 
na pesku, smo se odločili, da zaplešemo 
'po starem', in prikazali znan ples 'Be-
ksel'. Dogajanje dobro opiše Vera Šolinc 
v zgoraj omenjeni pesmi Šaleških fantov. 
Preprost ples naših prednikov je bil kra-
sen uvod v plesno kariero novincev, saj je 
začetna trema pred prvim nastopom hitro 
pošla. Ob zvokih polke smo se zavrteli in 
navdušili gledalce. Zaplesali smo tako, da 
se nam je dobesedno prašilo pod nogami. 
Prej črni, spolirani čevlji so hitro postali 
sivi. A nič ne de, led je prebit in gremo no-
vim plesnim izzivom naproti.

študenti pridno sedeli za knjigami in op-
ravljali izpite, sredi julija pa nadaljujemo z 
aktivnostmi, saj nas bo prišel obiskat zna-
ni primorski raper Drill.

Da ne zamudite pestrega dogajanja pri 
študentih, vabljeni k spremljanju našega 
RŠK-profila na socialnih omrežjih (Facebo-
ok in Instagram), kjer delimo in oglašujemo 
dogodke. Ekipa aktivistov pa že načrtuje 
aktivnosti v poletju in jeseni. Se vidimo!

Letos zgodaj spomladi smo se pod 
vodstvom Zmaga Lebna ponovno zbrali 
v pretežno istem številu, pristopilo je tudi 
nekaj novih članov. Z veseljem smo jih 
sprejeli in začeli navajati na korake. Hitro 
se učijo in kmalu bomo lahko skupaj za-
plesali katero izmed koreografij.

Z veseljem smo se odzvali na povabilo 
JSKD Ribnica in v soboto, 21. maja, zaple-
sali v Ribniškem gradu na kulturni prome-

Poleg glasbenih dogodkov se na štu-
dentskem ozemlju odvijajo tudi drugačne 
epizode. Z zanimanjem smo tako poslu-
šali potopisno predavanje o Islandiji ter se 
nasmejali znanemu slovenskemu komiku 
Tinu Vodopivcu in njegovima standup 
prijateljema. Nato smo organizirali Open 
Jam Session, kjer se je lahko vsak preiz-
kusil v vlogi glasbenika, svoje znanje in 
splošno razgledanost pa smo konec maja 
skupaj preverili na Pub kvizu. Junija bomo 

Dobra dva meseca sta minila, 
odkar je Ribniški študentski 
klub uradno otvoril svoje 
prostore v Obrtni coni Ugar. 
Po krstnem koncertu s Kokosy 
sta na naš oder prišla še irska 
rokovska skupina viaEntropia 
in glasbena skupina domačih 
korenin – Inspektori.

Na plesišču direndaj,

vsi že sučejo pete.

Jaka vpije: »Kaj pa zdaj?«

»Pazi, metla gre! Beksel!«

Franček zgrabi Liziko,

stric Matic pa Jožico,

vsak veselo se vrti,

le Janez kislo se drži.

Ker predolgo je mečkal,

brez plesalke je ostal,

zdaj v roke bo metlo vzel

in z njo se zavrtel.
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Ta veseli dan ali …
  Milena Klun    Anton Centa

Ekskurzije smo se udeležili veterani 
iz treh občin, in sicer Loški Potok, Sod-
ražica in Ribnica, zato je avtobus začel z 
vožnjo v Loškem Potoku, šel skozi Sod-
ražico do Dolenje vasi in potem nazaj v 
Ribnico, nato pa po načrtovani poti do 
našega prvega cilja, do Županove jame. 
Vzdušje na avtobusu je bilo že navse-
zgodaj veselo in razigrano. Na avtobu-
sni postaji v Ribnici smo dobili tudi na-
šega vodnika Manfreda Deterdinga, ki 
nas je spremljal celo pot in nam pove-
dal marsikaj zanimivega. Na Griču pa je 
kot zadnji prisedel še naš predsednik s 
svojo soprogo. Tako je bila ekipa popol-
na. Zbralo se nas je kar 46 udeležencev.

Med potjo nam je vodič med drugim 
povedal eno zanimivost, in sicer da je 
nadmorska višina najvišje točke žele-
znice Grosuplje–Kočevje v Prilesju. Zna-
ša 581 m, kar je le nekaj metrov nižje od 
nadmorske višine postojnske postaje, ki 
velja za najvišje ležečo postajo v sloven-
skem železniškem omrežju.

Okrog devete ure smo prispeli do Žu-
panove jame. Razdelili smo se v dve sku-
pini in začeli z vodenim ogledom po jami 
pod vodstvom dveh lokalnih vodnic.

Najlepša jama na Dolenjskem, 
Županova jama, leži ob lokalni cesti 
Grosuplje–Turjak, blizu naselja Cero-
vo. Jama je le 700 metrov oddaljena 
od druge znamenitosti, Tabora, znane 
utrdbe in zgodovinske cerkvice. Leta 
1926 je vse prostore jame odkril takratni 
župan Šentjurja Josip Perme. Pred tem 
so domačini namreč poznali le eno od 
dvoran jame, ki jim je služila kot lede-
nica. Jama je dolga 330 metrov, njena 
največja globina pa je 122 metrov pod 
zemljo. Jama obsega sedem dvoran in 
vsebuje vse značilne podzemne kraške 
posebnosti, kot so brezna, rovi, dvorane, 
kapniki vseh vrst, sigaste ponve in pozi-
mi tudi ledeni kapniki. Lepote te jame se-
gajo daleč naokoli, saj sta bila tu posneta 
tudi dva znana filma, Kekec in Vinetu. Iz 
jame smo prišli umazani do kolen, ven-
dar navdušeni nad njenimi lepotami. 
Čeprav leži jama tako blizu naše občine, 
je marsikateri udeleženec še ni videl in je 
bil to njegov prvi ogled te jame.

Po ogledu smo si pred Županovo 
jamo privoščili še malico z napitki in 
nato z napolnjenimi želodčki in dobre 
volje nadaljevali pot proti naslednjemu 
cilju, izviru Krke in Krške jame.

Izvir Krke se nahaja blizu istoimen-
skega kraja v severnem predelu Suhe 
krajine. Tu gre za preplet lepote števil-
nih kraških izvirov ene naših najlepših 
rek in njenih pritokov, stare kmečke 
arhitekture, kulturne krajine, ki jo negu-
jejo njeni prebivalci, in srednjeveškega 
grajskega izročila. Ob prihodu v naselje 
Krka nas je presenetila velikost vaške 

strokovna ekskurzija članov 
OZVVS Ribnica, ki smo jo 
imeli v soboto, 14. 5. 2022. 
Namen ekskurzije je bil ogled 
treh naravnih znamenitosti in 
spoznavanje območja Suhe in 
Bele krajine.

cerkve, nekaj sto metrov naprej pa iz-
vir Poltarice, ki je prvi pritok reke Krke 
in izvira na več mestih pod skalami ob 
vznožju strmega gozdnatega pobočja. 
Na skali nad izvirom je nekoč stal moč-
no utrjen srednjeveški grad. Pot nas je 
vodila naprej skozi vasico Gradiček, od 
koder smo se sprehodili do izvira Krke. 
Tik nad njim se nahaja Krška jama, ki 
smo si jo ogledali z lokalnim vodnikom. 
To je suha izvirna jama, ki podzemno 
vodo bruha le ob daljših deževjih. Vanjo 
se steka zlasti vodovje z Radenskega 
polja. Po ogledu Krške jame in osvežitvi 
z napitki smo pot nadaljevali proti izviru 
reke Krupe v Beli krajini, ki je ena naj-
bolj obiskanih točk v Beli krajini. Krupa 
prihaja na površje v močnih kraških iz-
virih izpod 30 m visoke in 50 m dolge 
skalne stene. Pod njo je 7 metrov globo-
ko izvirno jezero, ki obiskovalce očara s 
svojo smaragdno barvo. 

V bližini izvira reke Krupe stoji turi-
stična kmetija Cerjanc, kjer smo zaklju-
čili našo ekskurzijo. Za dobrodošlico so 
nam postregli z belokranjsko pogačo in 
aperitivom, potem pa smo nadaljevali s 
poznim kosilom. Nad dobrotami, ki so 
nam jih postregli, smo bili vsi izredno 
navdušeni in kar težko smo zapusti-
li omizje in se premaknili na avtobus. 
Postali smo nekam lenobni, saj so bili 
naši želodci močno zapolnjeni z belo-
kranjskimi dobrotami.

V zgodnjih večernih urah smo se 
srečno vrnili domov, za kar gre zahvala 
tudi našemu šoferju avtobusa, ki je pos-
krbel za udobno in varno vožnjo.
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Dan začnemo z gibanjem
 Breda Lovšin

Avtor omenjene metode je dr. Ni-
kolay Grishin, nevrolog in manualni 
terapevt ter idejni vodja in sousta-
novitelj društva Šola zdravja, ki ima 
svoj domicil v Domžalah. Dr. Grishin 
meni, da pisanje receptov ni rešitev 
za izboljšanje človekovega zdravja. 
Ljudje se premalo gibamo, nezdravo 
prehranjujemo in imamo slabe ži-
vljenjske navade. 

»Čakanje v zdravniški čakalnici 
nam ne bo prineslo zdravja. Za svoje 
zdravje smo odgovorni sami,« je iz-
postavil Dr. Grishin, ko je 4. maja na 
povabilo Krajevne skupnosti Dolenja 
vas in v sodelovanju z Rokodelskim 
centrom Ribnica izvedel predavanje 
in delavnico na temo pozitivnih učin-
kov redne in zmerne telesne dejav-
nosti na zdravje ljudi. Z redno vadbo 
se ohranjajo funkcionalne sposob-
nosti in dosežejo boljša gibljivost, 
okretnost telesa ter ravnovesje. Jut-
ranja telovadba izboljšuje fizično in 

psihično stanje posameznika.
V Dolenji vasi smo začele z vadbo 

16. marca. Že na začetku je bil odziv 
velik, v dveh mesecih, kar vadimo, se 
je skupina še povečala, tako da nas 
je zdaj že triintrideset takih, ki bolj ali 
manj redno vsak dan prihajamo na 
vadbo. Učinki so že vidni, saj se po-
čutimo iz dneva v dan bolj gibčne in 
pozitivne. Tudi druženje dobro vpliva 
na naše počutje. To se je pokazalo v 
prejšnjem tednu, ko so nas obiskali 
fizioterapevti iz ribniškega zdravstve-
nega doma. Klemen, Sladjana, Teja in 
Domen so opravili testiranje naših fi-
zičnih zmožnosti in nas zelo pohvalili. 
Dejstvo, da smo vse testiranje opra-
vile nad povprečjem, je vsekakor tudi 
posledica naše vsakodnevne vadbe. 

Naša druženja so iz dneva v dan 
bolj sproščena. Celo svojo pesem 
imamo, ki jo je spesnila naša sok-
rajanka Milena Bojc in smo jo takoj 
vzele za svojo himno.

Dan je najlepše začeti z razgibavanjem. To še predobro vemo 
ženske iz krajevne skupnosti Dolenja vas, ki vsako jutro ob pol 
osmih prihitimo na občinsko igrišče v Dolenji vasi in dobre pol 
ure razgibavamo svoje telo po metodi »1000 gibov«.

Vabilo na 
proslavo ob 
150-letnici
PGD Dolenja vas letos 
praznuje 150 let od 
ustanovitve prostovoljnega 
gasilskega društva. 

Da obeležimo to visoko obletnico, 
vas vabimo na proslavo in prevzem 
novega gasilskega vozila, ki 
bosta potekala 
25. 6. 2022, s pričetkom 
ob 17. uri pri gasilskem 
domu v Dolenji vasi.

Zbiranje uniformiranih gasilcev in 
vozil se bo začelo ob 16. uri iz smeri 
Prigorice. Ob prihodu upoštevajte 
navodila redarjev.

Vsi ste lepo vabljeni na ogled 
parade in zabavo, ki se bo odvijala 
na športnem igrišču v Dolenji vasi.

Predviden potek:
• Začetek parade gasilcev in vozil
• Nagovor predsednika društva
• Nagovor gostov
• Podelitev priznanj najstarejšima 

gasilcema
• Prevzem in blagoslov novega 

gasilskega vozila
• Zaključek slavnostnega dela
• Gasilska veselica z bogatim 

srečelovom in narodnozabavnim 
ansamblom VIKEND.

Z gasilskim pozdravom 
NA POMOČ!

  Sonja Pogorelc

  Pia Jecelj
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Četrtošolci z 
veveričkom k sončku

    Katja Rus

Pod okriljem Zveze Sonček že od leta 1993 poteka projekt 
Korak k Sončku, v katerem v šolskem letu 2021/22 sodelujejo 
tudi četrtošolci Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica. 
Projekt Korak k sončku poudarja enakost pravic vseh otrok, 
ki hodijo v osnovno šolo, ne glede na to, kako drugačni so si 
med seboj. Želi poudariti, da drugačnost ni slaba, ni napačna, 
ni izgovor za izključevanje, je pa razlog za spoznavanje nove-
ga in sprejemanje neenakega.

Četrtošolci Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica so 
v tem šolskem letu veliko govorili o drugačnosti in med dru-
gim spoznali tudi Čopka, glavnega junaka knjige Veveriček 
posebne sorte avtorice Svetlane Makarovič. 

Čopko je bil najmlajši sinček v družini, kjer so se štirje nje-
govi sorojenci razvijali po vseh pravilih družbe. Tudi Čopku je 
šlo dobro, čeprav je bil najmlajši. Ko bi moral začeti hoditi in 
skakati, pa so nastopile težave. Naš veveriček je namreč imel 
eno tačko malo drugačno – skrivljeno – in nikakor ni mogel ska-
kati. Novica o drugačnem veveričku je kot strela švignila skozi 
gozd in kaj kmalu so prav vse živali vedele za to neugodnost. 
Čeprav je bila Čopkova mama vsa v skrbeh, pa jo je starejša 
gospa potolažila, naj ne skrbi in raje ponudi malemu veveričku 
nove možnosti, kjer bo lahko razvil svoje druge spretnosti. Tako 

so na temo zgodbice o veveričku Čopku ustvarjali stripe. Nji-
hovi izdelki so bili čudoviti, zato vam z veseljem sporočam, da 
si njihove likovne izdelke lahko ogledate na razstavi v knjižnici 
v Miklovi hiši.

Čudovite pa niso bile le otroške stvaritve, ampak tudi njiho-
ve ugotovitve! Kljub različnim primerom in različnemu poteku 
razprave o drugačnosti so prav vsi štirje razredi četrtošolcev 
prišli do spoznanja, da pogosto ni prijetno biti drugačen. Zato 
je prav, da drugačnosti ne zaznamujemo z negativnim predzna-
kom in da tako drug drugemu dajemo možnost biti poseben, 
biti edini in v tem uživati. 

je mama veverica poslušala nasvet stare modrijanke in ni bila 
več v skrbeh glede malega Čopka, ki ga je svet prav pošteno 
zanimal in je svoj čas namenil predvsem opazovanju. Tako se je 
naučil peti, računati in opazovati naravo ter kmalu postal najpa-
metnejši veveriček, ki so ga druge gozdne živali občudovale 
in k njemu hodile po nasvete. Kdaj pa kdaj jim je povedal tudi 
zgodbo o malem veveričku, ki ni znal skakati …

Četrtošolci so z zanimanjem prisluhnili zgodbi in si ogledali 
ilustracije, temu pa je sledil pogovor o drugačnosti. Med dru-
gim so iskali tudi lastnosti, po katerih se razlikujejo od svojih 
sorojencev ali prijateljev. Ugotovili so, da je prav ta drugačnost 
včasih razlog, da se ne počutijo sprejete. 

Svoje razmišljanje so različni razredi zaznamovali še z 
ustvarjanjem. Tako sta 4. c in 4. d zgodbico dramatizirala, 4. b 
je z ilustracijami ustvaril svojo posebno knjigo, učenci 4. a pa 

Biti malo drugačen, odstopati od povprečja… Zakaj pa ne?!

Biti malo drugačen, 
odstopati od povprečja… 

Zakaj pa ne?!

4.b

4.c
4.d

4.a
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Bralno značko opravilo kar 
66 % osnovnošolcev

  Marinka Mate, knjižnica Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribni    Marjan Novak

Razveseljivo je, da je bralno značko 
osvojilo kar 632 učencev, kar pomeni 66 
% otrok, ki obiskujejo ribniško osnovno 
šolo. Nekoliko manj spodbuden je poda-
tek, da je med prejemniki bralne značke 
na razredni stopnji 485 bralcev, na pred-
metni pa le še 147. Kljub temu pa veliko 
otrok ostaja zvestih knjigi vso devetlet-
ko. Tako je letos prejelo naziv zlati bralec 
28 učencev. To so: Haojie Zhan, Anton 
Zobec, Marta Arko, Ema Zbašnik, Jana 
Oberstar, Eva Knavs, Nika Mihelič, Ana 
Kusterle, Ema Marija Korošec in Neja 
Kozina pod mentorstvom Anje Briški 
Merkaš, Jure Jurij Grom, Jure Lovšin in 
Enja Novosel pod mentorstvom Majde 
Valčić, Ula Drobnič, Ema Merhar, Sara 
Oražem, Doris Petek, Zara Podobnik, 
Maja Rigler, Nika Rigler, Rebeka Duščak 
in Algaja Mihelič pod mentorstvom Jelke 
Mate ter Tara Arko, Zarja Ilc, Teja Kljun, 
Erik Mihelič, Sara Nosan in Gašper Ora-
žem pod mentorstvom Lee Bracovič. 

Ravnateljica Andreja Modic je uvodo-
ma pozdravila vse prisotne, še posebej 
Anjo Štefan, letošnjo prejemnico nagra-
de Prešernovega sklada. Predstavila jo je 
kar z njenimi besedami: »Od sončnega 
vzhoda, ves dan, do zahoda, ji delo je 
delo in hkrati svoboda.« Vrhunska mla-
dinska pisateljica je namreč v petindvaj-
setih letih ustvarila dela, ki so shranjena v 
najbolj dragoceno zakladnico slovenskih 
besedil. Anja Štefan je prejela prestižno 
Prešernovo nagrado za literarno ustvar-
jalnost v zadnjih treh letih, posebej za 

V četrtek, 5. maja, je v dvorani 
TVD Partizan v Ribnici potekala 
zaključna prireditev, namenjena 
učencem predmetne in 
razredne stopnje, ki so v 
šolskem letu 2021/22 osvojili 
bralno značko. 

Anja Štefan in 
Andreja Modic

Zlati bralci v družbi Anje 
Štefan in Andreje Modic

zbirko pravljic Tristo zajcev, za pesniško 
zbirko Imam zelene čeveljčke in avtorsko 
pravljico Zajčkova hišica. Anja Štefan pa 
ni le pisateljica in pesnica, temveč tudi 
raziskovalka slovenskega pripovednega 
izročila. Oživlja ga v svojih literarnih delih 
in je tudi sama odlična pripovedovalka. V 
našem prostoru je začetnica pripovedo-
valske šole in ustanoviteljica pripovedo-
valskega festivala. Prepričana je, da bo 
pripovedovanje preživelo tudi digitalne 
tehnologije. Ljubezen do branja pa mora-
jo spodbujati že starši, tako da otrokom, 
ko so še majhni, pripovedujejo pravljice.

Andreja Modic je nadaljevala z mislijo, 
da je bralna značka že od leta 1961 po-
membno dopolnilo k pouku slovenskega 
jezika in književnosti ter dejavnostim šol-
ske knjižnice. Njeno poslanstvo je dvig 
bralne pismenosti tako posameznikov 
kot družbe v celoti. In to poslanstvo je po-
membno z različnih vidikov, saj branje iz-
boljšuje spomin, koncentracijo in logično 
sklepanje, spodbuja razvoj možganov in 
širi naša znanja o svetu. S pomočjo knjig 
podoživljamo izkušnje drugih, ki jih sami 
ne bi mogli izkusiti. Z branjem bogatimo 
svojo osebnost in včasih celo odkrijemo 
svoj pravi jaz. Tekoče branje vpliva na 
našo uspešnost pri reševanju vseh na-
log. Z njim bogatimo besedni zaklad, ki 
je pomemben za vsakršno komunikaci-
jo. Ob njem postajamo pametnejši, bolj 
razgledani, zanimivejši in privlačnejši so-
govorniki. In kar je tudi pomembno: bra-
nje knjig je zelo zabavno! S knjigo lahko 
prepotujemo ves ta svet in se ozremo v 
druge svetove. Dobra knjiga sprošča in 
izboljšuje razpoloženje. Bralci knjig pa so 
hkrati najbolj pronicljivi, pozitivni in aktivni 
člani družbe.
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Kaj so čez leto počele 
brihtne glave? 

  Maks Lovšin, Arne Andoljšek, Luka Kljun    OŠ Ribnica

Končuje se letošnji šolski Klub 
za razmišljanje. Obiskovali smo ga 
vedoželjni in radovedni osmošolci in 
osmošolke. Pri treniranju divergen-
tnega (reševanje problema – možno 
je veliko število izvirnih, nenavadnih 
rešitev) in konvergentnega mišljenja 
(reševanje problema – kjer obstaja 
ena sama rešitev) smo izvajali raz-
lične delavnice, kot so tangrami, vaje 
PMI in delavnice za ugotavljanja po-
mena čutil, sestavljali zgodbe in s 
tem razvijali svojo domišljijo, krepili 
kritično mišljenje in skozi vsa sreča-

Anja Štefan nenehno išče stezice 
do dobrih zgodb, pesmi in dobrih 
stvari nasploh 

O sebi je povedala, da se z besedo 
ukvarja na najrazličnejše načine. Piše 
pesmi, pravljice, zgodbe in obuja stare 
pripovedi. Pri delu ji je najbolj všeč, ko se 
lahko sreča z mladimi. Tedaj ima prilož-
nost, da jim pove dobro zgodbo ali pe-
sem, v kateri so tiste večne stvari, večne 
vrednote. Dobre zgodbe jih ohranjajo in 
utrjujejo. Še najraje pa pripoveduje otro-
kom, ki ne marajo brati, saj jih lahko rav-
no na tak način navduši za knjige.

Na vprašanje učencev, koliko časa 
je že v tej službi, je odgovorila, da ima 
eno tako posebno službo, tako, ki si jo 
je izmislila sama. Pesmi je začela pisati 
že v osnovni šoli, nadaljevala na fakulteti 
in obiskovala tečaj kreativnega pisanja. 
Niti sama več ne ve, koliko pesmi je že 
napisala. Ko so jo vprašali, koliko časa je 
nastajala njena najdaljša knjiga, je dejala, 
da nikoli ne piše v kosu in da knjig niti 
ne načrtuje. Zaupala jim je, da njena dela 
nastajajo v daljših časovnih obdobjih. 
Včasih ima navdih in drugič ne. Če bi kje 
obstajala dežela navdiha, bi se z vese-
ljem podala vanjo. Ker pa take dežele ni, 
semena njenih zgodb vzklijejo drugače. 
Zapisuje jih v računalnik in nato iz njih 
sčasoma zrasejo zgodbe in pesmi. Dolga 
leta se ukvarja z ljudskim izročilom. Tudi 
zanimiva krajevna in osebna imena si 
zapisuje v računalnik. Ima velikansko ko-
šaro literarnih semen … Povedala je, da 
imajo nekatere zgodbe daljši rok trajanja 
in druge krajšega in da je njena najljubša 
pravljica Bobek in barčica, ker jo spomi-
nja na njeno družino, na otroke, ko so bili 
majhni. Rada ima, da nastopajo v zgod-
bah živali, saj najbolje odslikavajo odno-
se med ljudmi. Ves čas se trudi opazovati 
življenje in ga razumeti. Vse dobre zgod-
be kljub domišljiji vedno zrcalijo odnose 
v skupnosti. Pri pravljicah ji je najbolj 
všeč zgoščena misel, kako na preprost 
in zgoščen način spregovorijo o iskanju 
smisla, ljubezni, o temeljnih človekovih 
lastnostih. Pripovedi pa niso namenjene 
le otrokom, temveč tudi odraslim, da jih 
potolažijo, napolnijo s tisto pristno, vča-
sih pozabljeno otroškostjo. 

Moč in pravljičnost besede je po-
nazorila s škotsko ljudsko pravljico o 
zavračanju drugačnosti in kazni za to. 
Povedala je irsko zgodbo o domiselnem 
reševanju težav, ki nekako spominja na 

ribniško iznajdljivost. Povedala je tudi 
kratko rezijansko pravljico in recitirala 
svoje pesmi. 

Na razredni stopnji je pozornim pos-
lušalcem in sogovornikom namešala ra-
doživo sladico pesmic, pravljic in ugank. 
Začela je z ugankami, ki jih je nekaj tudi 
zapela, da so jih otroci še bolj pridno re-
ševali. Povedala jim je kitajsko pravljico o 
kazni za skopuštvo in zlobo ter slovensko 
čudežno pravljico o teži besed, ki je lahko 

tudi pogubna. Njihovo prekletstvo zmore-
jo izničiti le ljubezen, pogum in vztrajnost. 
In to so tudi vrednote, ki branje spodbuja-
jo in nas jih knjige hkrati naučijo …

Anja Štefan je s svojo izjemno ustvar-
jalno energijo, pripovedno spretnostjo in 
osebno milino dobesedno očarala mno-
žico ribniških učencev. Z občuteno govo-
rico in kretnjami rok je dvignila besede iz 
knjig in jih ponesla prav v njihova srca, 
da bi jih začarala v nova branja.

nja izvajali dejavnost »skriti prijatelj«. 
V Ljubljani smo obiskali Hišo ekspe-
rimentov in si ogledali zgodovinske 
znamenitosti starega dela Ljubljane. 
Klub za razmišljanje je izvrstna iz-
kušnja za vse, saj vas popelje v svet 
razmišljanja in dobre volje ter veliko 
druženja z vrstniki. Seveda pa sta za 
dobro izkušnjo poskrbeli naši men-
torici, psihologinja Nena Weithauser 
Plesničar in učiteljica Milka Jamnik. 
Verjamemo, da komaj čakata nasle-
dnjo generacijo brihtnih in radoved-
nih glav.

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

Trženje oglasnega prostora 041 536 889
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Šolsko leto se čisto 
tiho poslavlja

    Marija in Sara

Rdeči križ Ribnica je zopet 
pridobil nekaj novih članov

  Tatjana Levstik, mentorica RK Ribnica    Katja Rus

Za nami je pestro in doživetij polno leto, saj je bila naša 
spremljevalka korona. Do začetka marca smo se učili in družili 
z maskami na obrazu. Da bi preprečili širjenje bolezni, smo se 
trikrat na teden samotestirali.

Upam, da smo bili uspešni. Odpadle so vse prireditve za jav-
nost, razen božično-novoletnega srečanja z bazarjem, kratkim 
kulturnim programom in prižigom lučk na novoletni smreki, ki 
raste ob šoli.

Udeležili in izvedli smo vse dneve dejavnosti izven šole. V 
mesecu septembru so se učenci 4. in 5. razreda odpravili v An-
karan, v poletno šolo v naravi, opravili so kolesarski izpit, zdaj 
pa je pred nami še skupni športni dan. Obiskali bomo Bled in 
Vrbo, tretješolci pa se bodo udeležili šole v naravi.

Spregovorili smo o organizaciji RK ter jim predstavili njihova 
temeljna načela in slogan letošnjega tedna RK, in sicer »Skupaj 
smo neustavljivi«, saj je kot odgovor na vse razmere, ki se do-
gajajo po svetu. S petjem, recitacijami in dramatizacijo Križem 
kapice smo vse navzoče popeljali v svet dobrodelnosti. Sledil je 
nagovor gospe Branke Milinović, ki je predstavnica Območne 
enote RK Ribnica. Učencem je predstavila svoje delo in pos-
lanstvo RK, nato pa je skupaj z gospo Evo Hauskneht, ki je njena 
pomočnica na Območni enoti RK Ribnica, sprejela drugošolce 
med mlade člane RK Slovenije. 

Komaj čakamo zaključno prireditev, kjer bomo skupaj s 
starši pomahali v slovo letošnjemu šolskemu letu.

Veseli smo, da našo šolo obdaja narava in da se lahko dru-
žimo na igrišču in ob šoli. 

Pred leti nam je Lions klub doniral lesene klopce, na katerih 
smo v senci posedali in se pogovarjali. 

Žal jih je zob časa uničil, zato smo prosili za nove. Gospod žu-
pan Samo Pogorelec je prisluhnil našim potrebam in zdaj imamo 
ob šoli lepe, nove in trdne klopi, ki služijo svojemu namenu, in to 
tako za učence kot za popoldanske obiskovalce igrišča. 

Gospodu županu se iskreno zahvaljujemo za podarjene klo-
pi in hkrati upamo, da nam bo lahko uresničil tudi našo veliko 
željo po novi šoli.

Da pa ti mladi člani ne bi pozabili na njihovo poslanstvo, 
smo se že v ponedeljek, 16. 5. 2022, pred poukom srečali na 
dobrodelni akciji. Izdelovali smo škatle za akcijo Pokloni zvezek 
in v sodelovanju z gospo Živo Rigler, ki je koordinatorica tega 
projekta na naši šoli, raznosili letake za projekt vsem učencem 
od 1. do 5. razreda. V naslednjih tednih bodo mladi člani RK 
pobirali zvezke, ki so jih učenci na razredni stopnji naše šole 
prinesli za pomoči potrebne. Prepričana sem, da bodo s svojim 
poslanstvom in dobrodelnostjo navdušili mnoge in svoje na-
loge z velikim veseljem opravljali tudi zunaj šolskega prostora.

Komaj smo v strahu, kaj nas čako v šolskem letu 
2021/22, prestopili prag naše šole v Sušju, že je 
pred nami najlepši čas – počitnice.

V tednu Rdečega križa (RK), 13. 5. 2022, je na centralni šoli 
v Ribnici po dveh letih zopet potekal sprejem med mlade 
člane RK Slovenije. Sprejetih je bilo 22 drugošolcev. Z 
učenci 4. d razreda smo zanje pripravili kratek program. 
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Po šestih letih smo se znova lahko 
veselili osvojitve naslova šolskih prvakov 
in pokazali, da je rokomet v Ribnici še 
vedno šport številka ena. Na obeh tek-
mah so naši fantje pred polno dvorano 
Športnega centra Ribnica zanesljivo in 
suvereno zmagali.

Pred začetkom turnirja smo lahko 
spremljali nastop Mažoretske skupine 
Ribnica, slovensko himno pa so nam za-
pele učenke Mladinskega pevskega zbora 
naše šole. Sledila sta nagovora ravnatelji-
ce Andreje Modic in predstavnika Zavoda 
za šport Planica Gašperja Plestenjaka.

Na prvi finalni tekmi so naši rokome-
taši nastopili proti ekipi OŠ Škofja Loka 
in zmagali z rezultatom 35 : 19. Strelci pri 
domači ekipi so bili: Ahmed Begić (7), 
Sašo Radivojević (6), Aljaž Knavs (6), Taj 
Košir (5), Lovro Lan Pucer (4), Gal Jurič 

• najboljšemu vratarju: Jaši Tomažinu 
(OŠ Ribnica),

• najboljšemu strelcu: Ahmedu Begiču 
(OŠ Ribnica),

• najboljšemu igralcu: Dejanu Mirtu  
(OŠ Sevnica).

Končni vrstni red ekip:
1. mesto: OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica,
2. mesto: OŠ Sava Kladnika 
Sevnica,
3. mesto: OŠ Škofja Loka.

Čestitke našim šolskim državnim pr-
vakom in trenerju Janu Puclju za vodenje 
ekipe, hvala sponzorjem in donatorjem 
za vse nagrade (Froc, T.H.E., d. o. o., Mer-
cator Ribnica, Tiskarna Linear) ter velik 
aplavz »navijaški skupini OŠ Ribnica«, ki 
je s številnimi rekviziti (zahvala RD Riko 
Ribnica) naredila pravi športni spektakel 
in pokazala, kako se navija in obnaša na 
športni prireditvi. Hvala županu za obisk, 
vodstvu šole, učiteljem in vsem ostalim 
sodelavcem, ki ste kakorkoli pomagali pri 
tem pomembnem dogodku. 
Vre, vre, vre, OŠ Ribnica 
najboljša je!!

(2), Črt Starc (1), Aleksej Kljun (1), Ožbe 
Belaj (1), Tian Kucler (1) in Maks Ilc (1).

Na drugi tekmi sta se pomerili gostu-
joči šoli, kjer je OŠ Sevnica visoko porazila 
OŠ Škofjo Loko, in sicer s 33 : 15 (17 : 9).

Podobno kot na polfinalnem turnirju 
pred mesecem dni je o končnem zmago-
valcu odločala zadnja tekma. Pred polno 
ribniško dvorano in v odličnem vzdušju 
domačih navijačev so naši rokometaši 
vodili ves prvi polčas in ga dobili z re-
zultatom 11 : 8. V drugem polčasu pa so 
strnili obrambne vrste, stopili na plin in 
s hitrimi protinapadi naredili razliko, ki 
je kmalu postala neulovljiva. Priložnost 
so kmalu dobili tudi mlajši igralci, ki so 
samo nadaljevali s polnjenjem mreže go-
stujoče ekipe in na koncu več kot zaslu-
ženo zmagali z 31 : 14 (11 : 8).

Strelci pri OŠ Ribnica: Ahmed Begić 
(8), Lovro Lan Pucer (6), Taj Košir (3), 
Sašo Radivojević (3), Tian Kucler (3), Ale-
ksej Kljun (3), Gal Jurič (2), Žan Kožar (1), 
Aljaž Knavs (1) in Maks Ilc (1).

Na koncu turnirja sta ravnateljica An-
dreja Modic in ribniški župan Samo Pogo-
relc podelila medalje in pokale vsem trem 
ekipam ter praktične nagrade sponzorjev:

V četrtek, 19. 5. 2022, je v 
Športnem centru Ribnica 
potekalo rokometno finale 
šolskih športnih tekmovanj, kjer 
sta poleg naše osnovne šole (OŠ) 
sodelovali še OŠ Škofja Loka in 
OŠ Sevnica.

Mladi rokometaši šolski državni prvaki
  Gregor Ilc, prof. šp. vzg.    arhiv OŠ Ribnica



Športno društvo Extrem s tremi priznanji 
ob koncu sezone

  Frenk Ambrožič    Drago Perko, ŠD Exterm

Pod okriljem Nogometne zveze Slo-
venije (NZS) je tekmovalo šest ekip (U-
13, U-15, U-17, U-19, člani) pri moških in 
ena ženska članska ekipa. Pod okriljem 
Medobčinske nogometne zveze Ljublja-
na pa prav tako 6 ekip ( U-11 Loški Potok, 
U-11 Sodražica, U-11 Loška dolina - Bloke, 
U-9 Ribnica, U-9 Sodražica, U-9 Loška 
dolina - Bloke). Imeli smo tudi štiri ekipe 
v kategorijah U-6 in U-7, ki so igrali samo 
manjše turnirje med sabo. Skupaj je za-
stopalo ŠD Extrem 215 igralk in igralcev 
v vseh starostnih kategorijah. Vadbenih 
skupin je bilo šestnajst, ki so trenirale v 
šestih dvoranah (Ribnica, Sodražica, Lo-
ški Potok, Velike Bloke, Stari trg pri Ložu) 
in na stadionu Ugar v Ribnici.                                                                                                  

Ob tej priložnosti bi se rado vodstvo 
kluba javno zahvalilo vsem trenerjem, 
medicinskemu osebju, časomerilcem, 
redarjem, administrativnemu in drugemu 
tehničnemu osebju, ki je zelo uspešno 
opravilo svoje delo v letošnji sezoni.

Mladinci postali državni 
podprvaki

V sezoni 2021/22 je za ŠD Extrem naj-
večji uspeh dosegla mladinska ekipa U-19. 
V zelo napeti in izenačeni ligi je osvojila 

Ob tem uspehu čestitamo vsem igral-
cem za velik uspeh in požrtvovalnost 
tako na treningih kot na tekmah. Mnogi 
so se po trikrat na teden vozili iz Lju-
bljane na treninge v Sodražico. Posebna 
zahvala in čestitka veljata tudi trenerju 
Blažu Rotu. Prav tako tudi pomočnikoma, 
ki sta vskočila, ko je bilo potrebno, Srđa-
nu Đorđeviču in Juretu Vetrihu.

Dve priznanji za »fair play« v 
vitrinah ŠD Extrem

Na Vrhniki je ŠD Extrem prejel še dve 
priznanji za »fair play«. Priznanji sta si za-
služeno priborili ekipi članov in članic, ki 
sta v svojih kategorijah osvojili peto mes-
to. Ti priznanji dokazujeta, da v našem klu-
bu kljub tekmovalnosti nikoli ne pozabimo 
na pošteno in korektno borbo tako na kot 
ob igrišču. Priznanje pripade ekipi z naj-
manj kartoni, izključitvami in prekrški. Lep 
zgled za mlajše igralke in igralce, da na-
daljujejo s pošteno igro tudi v prihodnje. 
K temu cilju stremimo tudi v klubu, ki prek 
trenerjev gradimo kljub tekmovalni zagri-
zenosti tudi športni »fair play«.

drugo mesto v državi in samo za točko za-
ostala za prvaki. Medalje in pokal so igral-
ci prejeli 13. maja na Vrhniki iz rok člana 
izvršnega odbora pri NZS in predsednika 
komisije za futsal Vlada Močnika. Po mne-
nju mnogih je bilo letošnje tekmovanje v 
mladinski konkurenci najkakovostnejše 
do zdaj, saj veliko igralcev igra pomembne 
vloge že v članskih ekipah prve in druge 
lige. Zadnje tretjine prvenstva sicer niso 
odigrali najbolje. Nekaj je bilo poškodb, 
nekaj kartonov, ki so preprečili, da bi v 
končnici igrali v najboljši možni postavi. 
Bilo je tudi precej smole, saj so v odločilnih 
in pomembnih trenutkih zapravili kar nekaj 
tako imenovanih 100-odstotnih priložnosti. 
Na dveh tekmah (to moramo omeniti) so s 
svojo pristranskostjo tudi sodniki zelo vpli-
vali na potek tekme in končni izid srečanja. 
Sojenje po oceni mnogih predstavlja pre-
cejšen problem na tekmah (primer Litija).                                                                                                                                   
Letos je za mladinsko ekipo U-19 nasto-
palo skupaj 20 igralcev. Med njimi je bilo 
sicer 8 igralcev, ki so nastopali tudi v se-
lekciji kadetov U-17. Bila je številčno zelo 
velika ekipa, ki pa je bila zelo homogena in 
povezana med sabo. To niso samo soigral-
ci na igrišču, ampak so tudi izven igrišča 
prava »klapa«.

Letošnje leto je bilo za ŠD Extrem zelo dolgo, 
naporno, stresno in tudi zelo uspešno. 
Tekmovalno obdobje se je začelo že 3. 
septembra 2021 (članice) in končalo 15. maja 
2022 (mladinci). 
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Stojijo zadaj od leve proti desni: Blaž Rot – trener, Nik Ambrožič, Anže Oražem, Luka Čop, Matej 
Perušek, Damjan Knaus, Anže Žlindra, Jaka Janež, Aljaž Čop. Stojijo spredaj od leve proti desni: Žan 
Yazbeck Lavrič Pregelj, Nejc Vetrih, Patrik Korenjak, Mihael Čop, Andraž Žlindra, Andraž Gregorič, 
Tine Arko, Jan Ambrožič, Peter Kaplan. Manjkajo: Lovro Debeljak, Tit Starc, Miha Pogorelec

»Fair play« priznanje za žensko člansko 
ekipo: Vlado Močnik iz NZS in igralka ŠD 
Extrema Ela Maxine Košir

»Fair play« priznanje za moško člansko 
ekipo: Vlado Močnik iz NZS in član UO ŠD 
Extrem Frenk Ambrožič 



Uspešen vikend najmlajših 
plavalcev na Ptuju

  PK Ribnica    Jaka Kaplan

Plavalci PK Ribnica smo se v soboto, 
14. 5. 2022, udeležili tekme Pokal Terme 
Ptuj 2022, kjer smo nastopili odlično, 
saj smo domov prinesli skupno kar dva-
indvajset odličij. Med mlajšimi letniki sta 
izstopala Alessandro Ambrožič, ki je os-
vojil štirikrat tretje mesto in enkrat prvo 

Mia Križan in Iza Erjavec, po enkrat pa so 
na stopničkah stali še Manja Ilc, Dorotea 
Vlahov, Tobija Čampa in Aljaž Vavtar. 

Pohvala gre tudi vsem ostalim nasto-
pajočim, ki so kot po tekočem traku vsi 
izboljšali svoje osebne rekorde. Nastopili 
so: Martin Arko, Vid Debeljak, Luka Kljun, 
Vasilij Mihelič, Jaka Petek, Tibor Starc, Fi-
lip Žagar, Inja Kuk, Tia Novak, Zoja Prele-
snik in Ajda Škaper. 

Vsem nastopajočim iskrene 
čestitke!

mesto, ter Taj Novak, ki je po enkrat stopil 
na drugo in tretjo stopničko. Med starej-
šimi letniki pa je bil najboljši Teo Starc, ki 
je bil trikrat drugi in enkrat prvi v njegovi 
paradni disciplini – 100 m prsno. Med de-
kleti je Polona Tanko osvojila tri odličja, 
po dvakrat sta na zmagovalni oder stopili 
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   Rok Nosan

Tako ni nič nenavadnega, če nas po 
razmeroma topli zimi v pomladnih me-
secih spremlja hladno in mokro vreme. 
Temu vse pogosteje sledi hiter prehod v 
poletje in skoraj čez noč smo prisiljeni 
zamenjati toplo zimsko garderobo z lah-
kotnejšimi poletnimi oblačili. 

Tudi letos ni bilo veliko drugače, le 
da je poletje v primerjavi s preteklimi 
leti še bolj pohitelo in nas obiskalo že v 
prvi polovici maja. Tako smo imeli kar tri 
tedne zelo toplega vremena s tempera-
turami, ki so bile še pred dobrimi 20 leti 
bolj običajne za sredino poletja kot za 
zadnji mesec meteorološke pomladi. Na 
ravni Slovenije smo v letošnjem maju 

beležili kar osem dni, ko se je v najto-
plejših krajih živo srebro dvignilo nad 
30 stopinj Celzija, kar je pravo nasprotje 
zadnjim trem majem, ko ni bilo niti ene-
ga takega dneva. Kljub izraziti ohladitvi, 
ki smo je bili deležni ob koncu meseca, 
se je letošnji maj na državni ravni uvrstil 
med tri najtoplejše v zgodovini meritev. 

Tudi na Ribniškem smo v preteklih 
tednih beležili zelo visoke temperature. 
Tridesetice sicer nismo dosegli, smo se 
ji pa nekajkrat močno približali. Najbolj 
27. maja, ko se je ogrelo do 29,1 stopinje 
Celzija. Tega dne je bilo celo na Sveti 
Ani dobrih 25 stopinj Celzija. 

Čeprav visoke temperature marsi-
komu godijo, te s seboj prinašajo tudi 
manj prijetno plat. V pozni pomladi in 
zgodaj poleti sonce namreč čez dan 
zelo segreje predvsem spodnje plasti 
ozračja, medtem ko je višje še vedno 
razmeroma hladno. In ta razlika ob po-
poldnevih in večerih povzroči nastanek 
ploh in neviht, ki so v zadnjih tednih 
marsikje prerasle v krajevna neurja. Ob 
višjih temperaturah je namreč na voljo 
več energije, posledično pa so lahko 
tudi nevihte močnejše. 

Maja so neurja nastajala predvsem 
na severu in vzhodu Slovenije. V zadnjih 

Najnižja temperatura
Najvišja temperatura
Povprečna temperatura
Povprečna jutranja 
temperatura
Povprečna popoldanska 
temperatura
Število hladnih juter s 
temperaturo pod 5 °C
Število dni s temperaturo 
ves dan pod 10 °C
Število dni s temperaturo 
nad 25 °C

Prigorica
3,2 °C (19. maj)
29,1 °C (27. maj)
15,9 °C
9,3 °C

23,4 °C

5

1

15

Gašpinovo 
6,1 °C (29. maj)
27,9 °C (27. maj)
15,0 °C
12,1 °C

21,3 °C

1

1

9

Sveta Ana
4,8 °C (29. maj)
25,9 °C (27. maj)
14,4 °C
10,0 °C

19,8 °C

1

1

3

Slovenija je ena od tistih 
držav, kjer imamo štiri letne 
čase, čeprav se zdi, da se 
meje med njimi v zadnjih letih 
zaradi podnebnih sprememb 
vse bolj brišejo in postajajo 
vedno bolj nepredvidljive. 

tednih je namreč k nam od juga pogos-
to dotekal zelo topel zrak, občasno pa 
se je čez nižje predele Vzhodnih Alp 
spustil tudi nekoliko hladnejši zrak, ki 
je povzročil nastanek nevihtnih oblakov.

Povsem drugače je bilo na zahodu in 
jugu države, ki so se ju nalivi v preteklih 
tednih v veliki meri izognili. Nekatera ob-
močja je v drugi polovici maja že pestila 
suša, stanje pa je še dodatno poslabše-
val veter, ki je stopnjeval izsušenost po-
vršinskega sloja tal. Tudi na Ribniškem 
smo se soočali s sušo. Na vremenski po-
staji Prigorica je v obdobju od 10. do 27. 
maja padlo le 5 litrov dežja na kvadratni 
meter, kar je ob sončnem in zelo toplem 
vremenu izhlapelo že v enem dnevu. 

Nekoliko večjo količino dežja nam je 
prinesel šele spust zelo hladnega zraka 
s severa celine, ki smo ga bili deležni ob 
koncu meseca. Takrat so temperature 
na Ribniškem padle kar za 20 stopinj 
Celzija in spet nam je prav prišel kak-
šen dog rokav. Takšne ohladitve za ta 
del leta sicer niso nič neobičajnega. Še 
bolj se je ohladilo leta 2006, ko je 30. 
maja popoldne za krajši čas celo sne-
žilo. V sosednjem Loškem Potoku je na 
pragu meteorološkega poletja zapadlo 
dobrih pet centimetrov snega.
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Naj planinska pot in naj planinska koča 2022
   Zdenka Mihelič

V peti sezoni Očistimo naše gore lah-
ko na portalu Vse bo v redu plus (https://
vsebovredu.triglav.si/plus/naj-planin-
ska-pot-2022) do 26. junija glasujete za 
novo naj planinsko pot. Izbirate lahko 
med sedmimi potmi, ki so zaradi podorov 
in neugodnih vremenskih razmer poško-
dovane in potrebne čiščenja ter imajo 
dotrajana varovala in oznake, Zavaroval-
nica Triglav pa bo prispevala sredstva za 
obnovo poti z največ prejetimi glasovi.

V nabor poti, ki so zaradi nastalih po-
škodb nevarne, nekatere od njih pa so že 
nekaj časa tudi zaprte, se letos uvršča-
jo Jubilejna planinska pot Vršič–Zadnje 
Plate–Zadnji Prisojnik skozi Zadnje okno, 
pot Silva Korena na Krn, Hanzova pot 
(Koča na Gozdu–Prisojnik) in poti Iška–
Veliki Ločnik, Kamniška Bistrica–Pre-
sedljaj–Korošica, Tamar–Visoka Ponca, 
Krvavec–Zvoh–Vrh Korena–Kalška gora.

V petih letih izbora naj planinska pot 
so markacisti obnovili že tri zmagovalne 
poti: krožno pot Planina Blato–Planina 
pri Jezeru–Planina Dedno polje–Vrata 
(pod Zelnarico)–Prehodavci–Dvojno je-
zero–Štapce–Ovčarija–Planina pri Jeze-
ru–Planina Blato, Rečiško planinsko kro-
žno pot in Bambergovo planinsko pot na 
Triglav z Luknje čez Plemenice. Še pred 
glavno planinsko sezono se bo trem že 
obnovljenim potem pridružila tudi naj 
planinska pot 2021, ki s Kranjske koče v 
Ledinah vodi na Koroško Rinko. Lanske 
neugodne vremenske razmere so teh-
nični skupini markacistov Planinske zve-
ze Slovenija (PZS) namreč onemogočile, 
da bi na izpostavljenem terenu varno za-
menjala dotrajana varovala.

Izbor naj planinska koča 2022 
nekaj posebnega

Konec maja se je začela že osma se-
zona akcije naj planinska koča, ki v or-
ganizaciji Siol.net in PZS poteka na sple-
tnem portalu Siol.net. Na koncu bomo 
dobili dve zmagovalki: naj planinsko kočo 
in naj visokogorsko planinsko kočo (v letu 
2021 sta zmagovalca bila Dom na Kofcah 
in Krekova koča na Ratitovcu med visoko-
gorskimi planinskimi kočami).

enega glasovalca prejme največ devet 
točk. Točke se med seboj seštevajo in na 
koncu bosta zmagali planinski koči, ki bos-
ta v skupnem seštevku prejeli najvišje šte-
vilo točk oziroma najvišjo skupno oceno.

Tretja novost pa je, da lahko en upo-
rabnik za posamezno planinsko kočo gla-
suje le enkrat med celotnim glasovanjem. 
Pri tem posamezni uporabnik lahko gla-
suje za poljubno število planinskih koč.

Posebno mesto bo namenjeno ko-
čam s certifikatom Okolju prijazna pla-
ninska koča (OPPK). PZS bo koče z ve-
ljavnim certifikatom OPPK v letu 2022 
dodatno nagradila, in sicer bodo ob kon-
cu glasovanja vsem takim planinskim ko-
čam prišteli pet odstotkov skupne ocene, 
ki jo je koča v času akcije naj planinska 
koča prejela od glasovalcev.

Namen akcije naj planinska koča je 
promocija planinstva na eni strani in s 
tem spodbujanje k aktivnemu preživlja-
nju prostega časa v naravi ter ozave-
ščanje javnosti in pohodnikov o odgo-
vornem ravnanju do gorskega sveta ter 
varnem obisku gora na drugi strani.

Katera pa je vaša naj planinska pot in 
katera naj planinska koča 2022? Vabljeni 
h glasovanju in k podpori markacistov 
PZS, poti, planinskih društev in koč.

Želim vam lepe ture in izlete v hribe, 
dobro jih načrtujte, preverite razmere na 
poti in vremensko napoved ter imejte s 
seboj vso potrebno opremo. Srečno, va-
ren korak, pazite nase in ... 'mejte se radi! 

V letošnjem izboru sodeluje 155 pla-
ninskih koč, od tega 30 visokogorskih in 
125 planinskih koč na nižje ležečih pre-
delih. Med kočami v regiji Dolenjska in 
Bela krajina lahko glasujete tudi za našo, 
ribniško Planinsko kočo pri Sv. Ani na 
Mali gori. 

Letos glasovanje ne bo razdeljeno na 
predizbor in finalni izbor, temveč bo za 
vse koče mogoče glasovati od začetka 
do konca glasovanja. Glasovanje poteka 
na portalu https://zgodbe.siol.net/naj-
-planinska-koca/ do 5. septembra.

Letošnja sezona bo nekaj posebne-
ga, saj prinaša kar nekaj pomembnih 
novosti. Najprej sta tu nova grafična po-
doba in uporabniku prijaznejša zasnova 
glasovalne aplikacije, planinske koče pa 
so tudi razvrščene v osem regij, glede na 
to, kje posamezna koča stoji.

Najpomembnejša novost letošnjega 
izbora je drugačna zasnova ocenjevanja. 
Želeno planinsko kočo boste obiskovalci 
ocenjevali na podlagi treh kriterijev: ure-
jenost, gostoljubje in ponudba. Pri vsa-
kem kriteriju je planinski koči mogoče 
dodeliti od eno do tri točke. Če izberete 
eno točko, to pomeni, da kočo po posa-
meznem kriteriju ocenjujete kot »dobro«, 
dve točki pomenita »prav dobro«, tri toč-
ke pa pomenijo »odlično«. Če si koča po 
vašem mnenju pri katerem od kriterijev 
ne zasluži niti točke, potem tistega krite-
rija ne točkujete niti z eno točko. 

Posamezna planinska koča lahko od 
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Kot že nekaj let, tudi letos 
poteka izbor naj planinske 
poti in naj planinske koče, ki ju 
izbiramo planinci, obiskovalci 
gora in planinskih koč.

Planinska koča pri Sv. Ani na Mali gori je prav tako v izboru za naj planinsko kočo 2022.
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S ponosom 
ob zaključku mandata

  Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo

Ko smo pred dobrima dvema letoma 
prišli na Ministrstvo za infrastrukturo, je 
bila naša največja skrb spopad z epi-
demijo koronavirusa. Vso našo energijo 
smo morali usmeriti v pripravo hitrih in 
učinkovitih ukrepov z namenom uspeš-
ne omejitve širjenja virusa. Čeprav je to 
bila prva prioriteta, pa nismo pozabili na 
razvoj Slovenije. Z razvojem Slovenije ne 
mislim le na Ljubljano, Maribor, Koper in 
ostale večje kraje po Sloveniji, temveč 
imam v mislih čisto vse slovenske kraje. 

Danes se gradi po vsej Sloveniji. Prak-
tično ni kraja, kjer ne bi v teh dveh letih iz-
vedli kakšnih gradbenih del. Zagnali smo 
največji investicijski cikel v zgodovini naše 
države, ki bo prispeval k hitrejšemu razvo-
ju Slovenije. Z rekordnima proračunoma v 
letošnjem in lanskem letu smo premikali 
meje, ki jih bo težko preseči. 

V dveh letih smo pognali naprej šte-
vilne odmevne infrastrukturne projekte 
kot so drugi tir, predor Karavanke in tre-
tja razvojna os.  Konstantna in stabilna 

bomo tako začeli z gradnjo tretjega pasu 
od Pijave Gorice proti Turjaku, vključno z 
izgradnjo in rekonstrukcijo križišča Gra-
dišče,  ter z izgradnjo podvoza glavne 
ceste pod regionalno železniško progo 
na Škofljici. Prav tako bomo nemudoma 
začeli z gradnjo ostalih odsekov, takoj ko 
bo potrebna dokumentacija pripravljena 
in bodo zemljišča odkupljena. Z velikim 
zadovoljstvom me navdaja dejstvo, da je 
bil koncept v javnosti zelo dobro sprejet 
in da ga občanke in občani prepoznavajo 
kot pomemben projekt, ki bo zaznamoval 
razvoj regije v naslednjih desetih letih. 

Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti 
županu Občine Ribnica Samu Pogorel-
cu, njegovim sodelavkam in sodelavcem 
na občini ter še posebej Oddelku za 
okolje in prostor. Brez našega tesnega 
in izjemno plodnega sodelovanja nam 
zagotovo ne bi uspelo v kratkem času 
narediti tako velikih korakov. Ponosen 
sem, da sem lahko ustvarjal v tako stro-
kovnem delovnem okolju in sodeloval z 
izjemnimi posamezniki. 

Čeprav pa smo v preteklih dveh letih 
naredili velike premike, nas veliko izzivov 
še čaka. V prvi vrsti mislim na odpravo 
številnih birokratskih ovir, ki dušijo naš 
razvoj in zavirajo nove investicije. Kljub 
sredstvom, volji in pogumu, ki jih v mo-
jem mandatu ni manjkalo, se je namreč 
izkazalo, da so postopki umeščanja v 
prostor in ostali postopki, povezani z 
gradnjo, velikokrat predolgi in zbirokrati-
zirani. Zato bo v prihodnje nujno zagristi 
v to kislo jabolko in omogočiti učinkovi-
tejši razvoj Slovenije. 

Ob zaključku tega zapisa bi rad z 
vami delil še misel svetega Frančiška 
Asiškega, ki me spremlja pri mojem delu: 
»Najprej naredi, kar je nujno, potem tisto, 
kar je mogoče ... in naenkrat boš lahko 
delal tudi nemogoče!«

vlaganja v infrastrukturo imajo pozitivne 
učinke tako na gospodarstvo kot na rast 
BDP-ja. Geostrateška lega Slovenije, ki je 
na križišču pomembnih prometnih ko-
ridorjev, povzroča izredno obremenitev 
cestne infrastrukture in okolja, zato smo 
stremeli k ukrepom, ki so spodbujali traj-
nostni razvoj cestnega prometa.

Z razvitim železniškim omrežjem in 
posodobljenim voznim parkom Sloven-
skih železnic bomo skrajšali potovalne 
čase, povečali varnost, zmanjšali obre-
menitve cestnega omrežja in povečali 
konkurenčnost železniškega prometa. 
Spomnimo se, da je v lanskem letu po 50 
letih v Ribnico ponovno pripeljal potniški 
vlak. Kmalu bomo optimizirali tudi vozne 
rede in naredili sistem še privlačnejši za 
uporabnike. Hitrejši in cenejši, kot bo javni 
potniški promet, bolj ga bomo uporabljali. 

Ker sam prihajam iz teh krajev, sem 
se pri svojem delu še posebej zavzel za 
razvoj ribniško-kočevskega območja in 
brez lažne skromnosti lahko zapišem, da 
mi je uspelo.

Še posebej sem vesel in ponosen, da 
smo z ekipo Ministrstva za infrastrukturo 
in Direkcije RS za infrastrukturo uspeli 
dodobra analizirati vse izzive ter pripra-
viti najboljši odgovor nanje – prenovljeni 
koncept 3.a razvojne osi, ki predstavlja 
velik premik naprej k realizaciji nove 
cestne povezave Ljubljana–Petrina. Če 
lahko dodam malce osebne note, lahko 
rečem, da je to zagotovo projekt mojega 
mandata, na katerega sem izjemno po-
nosen. Tokrat ne gre za nobene prazne 
obljube in študije, čemur smo bili veli-
kokrat priča v preteklosti, temveč gre 
za konkreten načrt, kako bomo naredili 
preboj za celotno jugovzhodno regijo 
in mestna središča vzdolž osi povezali z 
osrednjo Slovenijo. Postopki za začetek 
gradnje že tečejo – v poletnih mesecih 

Zadnji dve turbulentni leti mojega mandata na Ministrstvu za 
infrastrukturo so poleg krize v povezavi s covidom-19 in vojne na 
evropskih tleh zaznamovali številni odmevni infrastrukturni projekti. 
Rekordni proračun Direkcije RS za infrastrukturo nam je omogočil, 
da smo pospešeno investirali v cestno in železniško infrastrukturo 
po vsej Sloveniji. Zavedam se, kako pomembna je primarna 
infrastruktura za razvoj naših krajev, kakovostnejše bivanje in 
skladnejši regionalni razvoj celotne države.
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Obrisi dela Golobove koalicije
 Jože Tanko, poslanec

Volitve večkrat 
prinesejo prese-
netljive rezultate. 
Ne samo, kdo je 
zmagovalec, am-
pak tudi, kdo vse 

se je na posamezni listi ali stranki uvrstil v 
organ, ki se je volil. Tudi zadnje parlamen-
tarne volitve so prinesle velike politične 
spremembe in samo približno ena tretjina 
poslancev je ostala istih, dve tretjini pa je 
novih. V takih primerih radi rečemo, da je 
zavel nov veter. Da je nov, se lahko stri-
njamo, za to, da bomo videli, kako dober 
je, pa bomo morali malo počakati. Soditi 
takoj po volitvah je precej prezgodaj.

Gibanje Svoboda, SD in Levica so 
pripravili Program za delo koalicije 15. 
Vlade Republike Slovenije, v katerem so 
začrtali smeri delovanja na posameznih 
področjih. Politični komentatorji, pred-
stavniki zbornic in del političnega pros-
tora so ta program ostro kritizirali, saj je 
celoten sistem zasnovan na povišanih 
davkih in podružbljanju zasebne lastnine. 
Na nek način je napovedana postopna 
nacionalizacija osebnega premoženja in 
prek soupravljanja tudi poslovnega pre-
moženja podjetnikov. To v praksi pomeni, 
da predvidevajo zamenjavo koncepta 
družbene ureditve in ponovno vrnitev v 
čase socializma in neučinkovitega sa-
moupravljanja. 

Luka Mesec je nedavno javno in 
jasno povedal, da bo njihov program 

bo najbrž znatno upočasnila to dinami-
ko, odgnala uspešne iz države in zavrla 
tuje naložbe. To bo povzročilo poveča-
nje odseljevanja mladih in izobraženih 
iz države ter bo zniževalo zaposlenost in 
dvigovalo stroške proračuna za socialo, 
poenostavljeno povedano, povečevalo bo 
probleme, namesto da bi jih zmanjševalo. 

V Programu za delo koalicije kar 
mrgoli takšnih rešitev. Te ne povečujejo 
svobode, ravno nasprotno, povečujejo 
vlogo države, ki bo spet odločala o tem, 
kaj, kako, kdaj in koliko smete porabiti, ob 
tem, da vam bo že v startu vzela več kot 
do sedaj, kar bo povečalo odvisnost dr-
žavljanov od okenc uradnikov in ustanov. 

Eden od ukrepov nove koalicije, ki 
je izrecno zapisan v aktu nove koalicije, 
bo tudi odprava večine rešitev novele 
dohodninskega zakona, ki smo jo spre-
jeli tik pred volitvami. Namesto rasti neto 
plač v naslednjih letih na račun držav-
nega proračuna se bo zgodilo obratno, 
povečal se bo dohodninski prispevek 
v proračun. Prav tako so že napovedali, 
da bodo poskušali doseči spremembo 
porabe ogromnih sredstev EU in denar 
preusmeriti iz naložb v tako imenovane 
mehke programe civilne družbe – iz ra-
zvoja v modrovanja, študije in raziskave 
ter za podobne namene, s katerimi bodo 
poplačali ulične protestnike in njihove 
mentorje ter »prekarne« kulturnike.

Vse kaže, da se bodo zadeve zasuka-
le v napačno smer.

izgradnje 10.000 neprofitnih stanovanj v 
naslednjem mandatu temeljil na bančnih 
depozitih državljanov, ki jih je res veliko, 
in na sovlaganjih. Sovlaganja so prosto-
voljna in niso sporna, do depozitov pa 
lahko prideš le z neko obliko razlastitve. 
Prav tako je Levica že predstavila zakon 
o obdavčitvi premoženja (hiš, stanovanj 
in drugega premoženja), s katerim bi 
se spravili na delovne, ustvarjalne, us-
pešne in varčne ljudi. Tako »zaseženo« 
premoženje bi solidarno delili. Najbrž 
raznim pohajkovalcem in protestnikom 
proti uspešnim kapitalistom. Slednji so 
svoje napore namesto za blejanje v luno 
usmerili v razvoj, delovna mesta, iskanje 
boljših priložnosti, nove trge itd. ter s svo-
jimi uspehi polnijo državno, zdravstveno 
in pokojninsko blagajno, zraven tega pa 
zagotavljajo še denar za socialo tistih, ki 
tavajo po ulicah in trgih.

Tudi gospodarstveniki so zgroženi. 
V zadnjih dveh letih je gospodarska di-
namika v državi izredno poskočila, smo 
prav pri vrhu EU. To so deloma omogo-
čili ukrepi državnih pomoči, tako ime-
novani PKP-ji Janševe vlade, ki so veliko 
družbam omogočili preživetje, ob tem 
pa seveda tudi prodornost lastnikov in 
vodstev družb, ki so izkoristili priložnosti, 
ker je bila konkurenca v drugih državah 
v težavah, saj prav nobena država ni nu-
dila tako obsežnih pomoči kot Slovenija. 
In zdaj prihaja »Golobova« koalicija, ki 
bo obrnila družbeni koncept, s katerim 

Naslednja številka 
izide 14. julija 2022.

GRADIVO ODDAJTE 
do 1. julija 2022.

Trženje oglasnega 
prostora 

041 536 889
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V rubriki Bralke in bralci pišejo ob-
javljamo prispevke, ki niso žaljivi. 
Pridržujemo si pravico, da zaradi 
razpoložljivega prostora v časo-
pisu besedila tudi skrajšamo – po 
predhodnem obvestilu avtorja ali 
avtorice prispevka. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da 
zavrne besedilo, ki vsebuje neres-
nično, rasistično, nacionalistično, 
hujskaško, nasilno, pornografsko, 
žaljivo ali podobno vsebino. Zah-
valjujemo se vam za korektno so-
delovanje.

Uredništvo

 Bralke in bralci 
     pišejo

 Kratek 
pogled v 
konec leta 2014

Po volitvah leta 2014, tedaj 
je zmagala SDS in za župana je 
bil ponovno izvoljen Jože Levstek, 
smo imeli več pogovorov o sode-
lovanju z nekaterimi strankami, 
katerih člani so bili izvoljeni v 
občinski svet. Predstavniku ene 
od njih smo v pogovorih ponudili 
mesto podžupana in tudi – tako 
kot je običajno – sodelovanje pri 
delu občine. A gospod s tem ni bil 
zadovoljen, saj je poleg funkcije 
podžupana želel še pristojnost 
oziroma pooblastilo za izvajanje 
postopkov javnih naročil. Dejal je 
nekako takole: »Vi imate politično 
moč, jaz imam pa »know-how«!« 
Seveda na tako sodelovanje, na 
tak »know-how«, nismo pristali. V 
tistem mandatu je bilo sicer veliko 
težav z glasovanji, a ocenjujem, da 
se je kljub načrtnim nagajanjem 
uspešno zaključil.

Na naslednjih lokalnih voli-
tvah leta 2018 je zmagala druga 
ekipa. Me prav zanima, kako se 
izvaja zdaj ta »know-how« pri 
javnem naročanju.

Jože Tanko

»Očitno gospod Mihič spada med tiste pogu-
mneže, ki vedo malo, sodijo pa o vsem in vsakomer. 
Kritizirati komunizem in komuniste ni več problem 
... oblast to celo spodbuja. In tudi zato se sprava od-
mika, gospod Mihič!« Tako dr. Spomenka Hribar za-
ključi pismo v aprilskem Rešetu, ki me je prizadelo.  

Sprava se res odmika, če se tako komunicira. 
Kot »pogumnež« se sprašujem, katera oblast spod-
buja kritiko komunizma. Če nekdo trdi, da se sprava 
odmika, ker se v demokraciji lahko kritizira tudi ko-
munizem, menim, da ne razume demokracije, kar 
je pogoj za spravo. Ker razmišljam, govorim in tudi 
pišem o najrazličnejših aktualnih problemih naše 
družbe, spadam morda med naivneže, menim pa, 
da ne spadam med nevedneže, če imam drugačen 
pogled kot ostali. Gospa mi marsikaj očita, navaja 
tudi polresnice, samo da me diskreditira. Res je, da 
sva si z gospo Spomenko dopisovala, ko sva ime-
la enaka stališča, pa tudi, ko sva imela nasprotna. 
Komuniciranje in polemika sta bila do nedavnega 
vseskozi spodobna, za marsikaj sem hvaležen. A 
gospa mi je pred letom napisala ostro pismo in mi 
sporočila, da nisem več vreden njenega odgovora, 
ker da sem začel pisati sovražno o NOB in da ne 
razumem, da Janša uničuje državo in demokracijo. 
Moje vprašanje, ali je revolucija pogoj, da se šele po 
njej razvije demokracija, je ostalo neodgovorjeno. V 
arhivu hranim vso najino bogato korespondenco, 
ki bi bila gotovo zanimiva za objavo. »Če bi se dis-
tancirali od revolucije, če bi priznali njeno narodno 
razdiralno vlogo med samo vojno in po njej, ki je že 
med vojno, še posebej pa prva leta po njej, naredi-
la ljudem toliko hudega, bi bilo prav,« je izjava dr. 
Spomenke Hribar. Kakšen odnos sva imela, kažejo 
stavki: »Prebrala sem Vaše prispevke – in hvala, da 
omenjate tudi mene! Z vsemi Vašimi stališči se stri-
njam, imam pa pomislek ob trditvi, da je šlo pri nas 
med vojno za državljansko vojno ... Sprava pomeni, 
da dopuščamo pravico do lastnega mišljenja in ob-
javljanja svojega prepričanja vsakomur in ne širimo 
sovraštva do nikogar ... Saj ni treba, da se z mojimi 
stališči strinjate, želela sem jih le izpostaviti, da ves-
te, kako in kaj mislim!« Lepo! »Državljanska vojna in 
revolucija sta znani metodi za hitro »popravljanje« 
krivic. Za demokracijo, delovanje vseh vej državne 
oblasti, so prvi odgovorni politiki pozicije in opozici-
je. Resnica, potrebna za delovanje demokracije, iz-
haja iz razkritih dejstev. Nepravični državi državljani 
odrečejo lojalnost, ko jo najbolj potrebuje; tako se 
je zgodilo z obema Jugoslavijama in se bo tudi s 
Slovenijo, če bo nepravična.« Tako dr. Iztok Simo-
niti (Delo – SP, 18. 1. 2014). Gospa mi zelo zameri, 
češ da sem, ko je Janez Janša zopet postal premier, 
pisal pisma v njegovo podporo. Res je, pa ne samo 
zaradi njega. Njegov primer nazorno kaže, da naša 
pravna država ne deluje. »Dokler človek ni bil obso-
jen s pravnomočno sodbo, je nedolžen! To je eden 
od temeljnih postulatov pravne države, ki se ga pri 
nas tako težko učimo,« opozarja dr. Marko Bošnjak, 
sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice. 
Ustavno sodišče je v zadevi Patria presodilo, da 
pred rednimi sodišči kaznivo dejanje Janeza Jan-
še ni bilo konkretizirano na način, ko bi bila krivda 

dokazana onkraj razumnega dvoma. Dokazi držav-
nega tožilca Andreja Ferlinca torej niso bili ustre-
zni za pravnomočno obsodbo. Novinarji osrednjih 
medijev, na primer dr. Ali Žerdin, dr. Janez Markeš 
in še mnogi, pa še vedno govorijo: »Janez Janša je 
kriminalec!« To ni kultura za demokracijo, kjer celo 
novinarji ne spoštujejo sklepov, niti vrhovnega niti 
ustavnega sodišča, in zavajajo. Divje lastninjenje 
družbenega premoženja pa je žal še vedno nedo-
rečena »tabu« tema, ki se je odvijala v duhu izjave 
dr. Jožeta Mencingerja: »Če bi bil sam direktor in bi 
videl, da mi grozi izgubiti vse, kar imam in za kar 
sem se trudil desetletje ali več, bi namreč tudi sam 
poskušal oškodovati družbeno premoženje.« (GV, 
1996 in 1998).

Dr. Spomenka Hribar mi je napisala, da je dr. 
Jože Mencinger pošten človek. Od osamosvojitve 
dalje sta glavna problema države problem odgo-
vornosti in slaba pravna država. Sodišče, tožilstvo 
in policija delujejo v imenu in za račun ljudstva, ki 
pa nima nobene pravice za nadzor teh institucij. V 
ZDA pa ima ljudstvo neodtujljivo pravico, da samo 
na volitvah izbere, kdo bo sodnik, predvsem pa, 
kdo bo tožilec in kdo šerif, ki odločata, kdo je zrel za 
sodišče. Britanski filozof Karl Poper pravi, da mora 
biti na prvem mestu vladavina prava, demokracija 
šele na drugem. Pošteni in neodvisni sodniki so 
namreč bolj vplivni kot politiki, ki so bili izvoljeni z 
množično podporo. Srečne so tiste države, ki imajo 
tako ene kot druge.                    

Pravi, da nisem o krvavem sodelovanju desni-
ce z okupatorjem napisal kritične besede. Seveda 
sem o tem pisal in se spraševal, zakaj so se morali 
državljani sploh upirati revolucionarnemu nasilju. 
Ker mi gospa pripisuje »nevednost«, naj mojo »ne-
vednost« nadomesti mnenje bivšega ustavnega 
sodnika mag. Matevža Krivica: »Potrebna je odkrita 
razprava o napakah in tudi hudih zločinih, zagreše-
nih s strani tistega (komunističnega) dela vodstva 
NOB, VOS, tako imenovanih »partizanskih vojvod« 
zlasti leta 1942 itd., ki jih je zakrivilo pojmovanje 
NOB kot revolucije. Morali pa bi obsoditi uporabo 
revolucionarnega nasilja, še zlasti »preventivnega« 
pobijanja premožnejših kmetov in industrialcev 
(celo z družinami vred) zaradi »revolucionarne 
prognoze«, da bodo v razmerah okupacije in NOB 
nujno postali sodelavci okupatorja – še preden so 
res postali in čeprav to mnogi od njih nikoli niso bili. 
V oboroženi borbi za narodni obstoj proti izdajal-
cem seveda ni milosti – »preventivno« pobijati kot 
narodne izdajalce ljudi, ki si rok s tako izdajo niso 
umazali, pa je bilo nečloveško (zločinsko), hkrati pa 
za osvobodilno stvar še močno politično zgrešeno 
in škodljivo. O koncentraciji hudega revolucionar-
nega nasilja na osvobojenih ozemljih v ljubljanski 
pokrajini kot vzroku za nastanek vaških straž bomo 
pa kar molčali in si pred tem še naprej zatiskali oči? 
Nojevsko tiščanje glave v pesek – česar nočemo 
videti, tega ni bilo? Trditi, da je bila »bela garda« 
ustanovljena v času, »ko se med borci NOB sploh 
še ni govorilo o kakšni revoluciji«. Seveda ne, saj 
se je kasneje med partizani o tem govorilo še manj 
(razen ponekod na kakšnih političnih urah, da po 
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 Poniževanje odmika spravo! 
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vojni ne bo ne davkov ne denarja – in podobno), 
saj je Stalin leta 1943 Kominterno razpustil in komu-
nistom v Evropi strogo prepovedoval izvajanje re-
volucije med bojem proti okupatorjem, prišlo je do 
sporazuma Tito–Šubašić, do bi zagotovil zahodnim 
zaveznikom, da povojna oblast ne bo komunistična 
itd. Toda eno je, kaj se je med NOB »uradno« govo-
rilo – resnično dogajanje na terenu je bilo pa v mar-
sičem drugačno. Bomo mi »na levi« še naprej kar 
molčali o tem? Tudi to je poskus revizije zgodovine 
– ne sicer tiste, ki so se je naše generacije učile v 
šolah, ampak tiste, ki se je v resnici zgodila.« Bomo 
mi »na levi« še naprej kar molčali o tem? Kdaj 
bomo končno dobili odgovor, koga je OF, ki so jo 
vodili komunisti, premagala in likvidirala? A samo 
izdajalce naroda in nobenega nasprotnika revo-
lucije in komunizma? Za dr. Spomenko je bil pakt 
nacizma in komunizma moralno zavržno dejanje, a 
je kljub temu sprejela, da je to politično pragma-
tično ravnanje slovenske partije (?). Angela Vode 
je edina v partiji obsojala pakt, ravnala je načelno 
in moralno, ne pragmatično, ker bi to bilo dvolično. 
Hitler je napadel Jugoslavijo, podpiral pa ga njegov 
kolaborant Stalin. Boris Kidrič in komunisti so tudi 
spoštovali kolaboracijo in se niso uprli okupator-
ju, dokler ni Hitler napadel SZ. Šele takrat je OF 
pozvala k oboroženemu uporu v okviru NOB in je 
prehitela z oboroženim uporom druge odporniške 
organizirane legije, ki pa so upoštevale usmeritve 
legalne mednarodno priznane kraljeve vlade v iz-
gnanstvu v Londonu. Kraljeva vojska je kapitulirala 
in bila zajeta. Nobena demokratična vlada, na pri-
mer Češka, si po porazu njene regularne vojske ni 
dovolila pozvati odporniških gibanj v domovini, ki 
so bila popolnoma nepripravljena, slabo oborože-
na, da naj gredo zdaj še ona v spopad z okupator-
jem, to je Nemčijo, ki je bila vojaška in industrijska 
velesila. Sovražnik je bil pripravljen na vojno in je bil 
neprimerljivo močnejši od partizanov. Zato so mo-

rali partizani uporabiti taktiko bojevanja »napadi in 
se pravočasno umakni«. Civilisti so bili »kolateralna 
škoda« in so ostali prepuščeni okupatorju. Prebi-
valstvo na deželi, predvsem v italijanski zasedbeni 
coni, je močno trpelo zaradi ravnanj okupatorja in 
zaradi revolucionarnega nasilja. OF pa je že jeseni 
1941 sprejela sklep, da kdor zavrača cilje in delo-
vanje OF, četudi bi se boril zoper okupatorja, je že 
sumljiv in potencialni izdajalec naroda (?), ki se ga 
lahko brez dokazov preventivno likvidira. Tako so 
lahko enostavno likvidirali nasprotnike komunizma, 
tudi tiste, ki so bili neoboroženi in doma. Bili so v 
brezizhodnem položaju oziroma so imeli dve izbiri, 
ali se priključijo OF in se borijo za cilj komunistov ali 
pa ostanejo doma osumljeni izdajstva in čakajo na 
partizansko preventivno likvidacijo?! Gospa pravi, 
da je tudi kralj Peter II. Karađorđević jeseni 1944 
označil kolaborante okupatorja za izdajalce. Res je, 
a je to polresnica! Churchill in zahodni zavezniki so 
nasedli Titu, ki je že jeseni 1943 Churchillu obljubil, 
da bo po končani vojni uvedel demokracijo. Titu je 
uspelo pošiljati Churchillu lažna sporočila, da se 
samo partizani borijo zoper okupatorja, ne pa tudi 
ostale odporniške grupacije v državi. V tej veri, ki 
jo je torej imel tudi Churchill, je Tito zavedel tudi 
kralja. To je celotna resnica. Zahodni zavezniki so 
vojaško pomoč pošiljali le Titovim partizanom. Tito 
pa je imel celo pripravljen vojaški načrt, da prepre-
či izkrcanje enot zahodnih zaveznikov na Jadran-
ski obali. Ne pozabimo, kar je dejal general OZNE 
Matija Maček po vojni: »Če bi to, kaj se dogaja in 
kako se živi v SZ, povedali ljudem, ne bi šel nihče 
v partizane!« Tito je ocenil in vedel, da so mu za 
prevzem oblasti po vojni lahko največja ovira četni-
ki generala Draže Mihajlovića in druge podobne 
vojaške grupacije, pa tudi Anglo-Američani, kot so 
bili Nemci v odhajanju. Ko so Američani spoznali, 
da jih je Tito prevaral tudi glede generala Mihajlo-
vića, poveljnika četnikov oziroma vojske Kraljevine 

Jugoslavije v domovini, ki ga je dal Tito ubiti, so ge-
neralu Draži Mihajloviću posmrtno podelili meda-
ljo. Tito je vedel, da lahko le zavezniki, skupaj s SZ, 
premagajo nacistično Nemčijo in jo prisilijo v pod-
pis kapitulacije. To se je zgodilo 8. maja 1945. Zato je 
nemški general Alexander Löhr iskal stike s Titovimi 
partizani in se jim predal. General je bil poveljnik 
tristotisočglave nemške vojske z jugovzhoda Evro-
pe, ki se je umikala pred Rdečo armado in partizani, 
ter jim je še enkrat podpisal predajo. Spoštoval je 
podpis kapitulacije Nemčije. Menim, da ljudje ne 
začnejo revolucije oziroma državljanske vojne iz 
zlobe, temveč iz vzrokov, razlogov, ki jih ima in brani 
vsaka stran naroda. Za spravo moramo najprej vsi 
obžalovati bratomorno državljansko vojno in spre-
jeti, da po spravi ne bo več zmagovalcev in ne po-
ražencev oziroma izdajalcev naroda, ampak samo 
še privrženci ene in druge politične ureditve. Vsaka 
stran je bila namreč prepričana, da se bori za druž-
beno ureditev, ki je koristna za narod. Žalostno pa 
je, da je revolucionarna stran njenim privržencem 
obljubila, da bo po zmagi revolucije tudi v Sloveniji 
veliko boljše življenje, kot je že v SZ. Ne pozabimo, 
kar je dejal general OZNE Matija Maček po vojni: 
»Če bi to, kaj se dogaja in kako se živi v SZ, povedali 
ljudem, ne bi šel nihče v partizane!« Dr. Spomenka 
Hribar pravi, da ni bilo državljanske vojne, temveč 
je bila le »hibridna« državljanska vojna. Tito je pa 
povedal, da je bila v Jugoslaviji državljanska vojna. 
Britanski zgodovinar Peter Batty v knjigi »Titova ve-
lika prevara« razgalja »eno največjih napak v drugi 
svetovni vojni«, kot je priznal Winston Churchill – 
zavezniško podporo Titu. Da je prišel na oblast in 
jo obdržal vse do smrti, je moralo umreti več kot 
400.000 njegovih rojakov. 

Latinski pregovor pravi: »Modrost je pogosto 
podobna plašnosti, junaštvo pa nerazsodnosti.«

Franc Mihič, 25. 5. 2022



Od nas se je poslovil 

Anton Tanko 
(14. 1. 1950–1. 4. 2022)

Zahvala ob boleči in nenadni 
izgubi našega ljubega 

Nejca Bojca 
(25. 3. 1988–20. 4. 2022) iz Dolenje vasi

Ob smrti strica Toneta se zahvaljujemo vsem, 
ki so mu lepšali življenje in mu pomagali. Hvala 
zdravnici Lidiji Šmalc, gasilcem PGD Goriča 
vas, kaplanu Roku Pogačniku in ostalim, ki se ga 
bodo spominjali.

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za 
izrečena sožalja, tople besede, darovano cvetje 
in sveče. Hvala Zdravstvenemu domu Idrija, 
komunalama Idrija in Ribnica, pevcu Stanetu 
Vidmarju za prečudovito odpete pesmi in
gospodu župniku Alešu Pečavarju za opravljen 
pogrebni obred. Hvala vsem in vsakemu posebej, 
ki ste ga pospremili v tako velikem številu na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

»Sašo, ste doma?« je prek telefona večkrat 
dahnil njegov umirjen, mestoma utrujen, pa 
vendar glas, ki ni puščal dvoma, da bo pogovor 
zelo živ in živahen. Aktualen? Pa še kako! 
Pronicljiv? Izjemno! V teh pogovorih ni bilo 
ne časa ne mesta za izmenjavo vljudnostnih 
fraz, ne časa ne mesta za splošnosti. Pravzaprav 
o Jožetu nisem poznal dejstev, ki običajno 
definirajo določeno poznanstvo. V pogovorih 
se nisva ustavljala ob informacijah, ki nam 
pomagajo umestiti človeka v oštevilčeni predal. 
Bil je zgolj dialog v razmerju 80 : 20 v njegovo 
korist. Čigavo pa? Kdorkoli bi sedel njemu 
nasproti, bi bil mlečnozobec. Tudi sam sem bil; 
mlečnozobec z našpičenimi uhlji.  

Jože je bil reden in natančen bralec Rešeta in od 
tod se tudi poznava, se pravi dve leti. Nekajkrat 
je poslal rokopis – lepopis, ki sem ga pretipkal 
v rubriko Bralke in bralci pišejo ter mu včasih 
prek telefona povedal, da sem določeni stavek 
izpustil, saj bo najbrž napačno razumljen. 
Malce se je zasmejal in dodal, da nič zato: 
»Že veste, kako!« V uvodniku pred meseci, 
ko sem razpredal o umiku ameriške vojske iz 
Afganistana in pri tem zamenjal Iran za Irak, ali 
pa obratno, je poklical Jože in me opozoril na 
ustreljenega kozla. Nihče drug ni opazil 
tega krivolova na kozle.

Pred leti je Jože nekaj mesecev zapored objavljal 
v Rešetu zgodbo o svojih krušnih starših, pri 
katerih je po vojni odraščal v Hrovači. Tudi 
te zgodbe so bile povod za osebno srečanje pri 
njem doma, saj je želel, da bi izšle kot celota v 
knjižici. Jože, še vedno delamo na tem in smo 
približno na pol poti.

Njegov knjižni prvenec Ne ugašajte mi luči, ki 
je izšel leta 2020 in v katerem opisuje svoje 
zgodnje otroštvo med vojno v okolici Velikih 
Lašč, zaključi tako: V moč usode ne gre verjeti. 
Življenje je polno naključij; tudi življenje samo je 
naključje. Rodimo se za hip bivanja, da bi po smrti 
postali večni … Takšni, kot smo bili že prej? Kdaj 
smo spili čašo nesmrtnosti?

Jože je pred kakšnim mesecem predlagal, da se 
tikava, češ da se tako lažje pogovarja, in sam se 
tega nekako nisem priučil vse do sedaj: Jože, 
verjamem, da si v najsvetlejših ateljejih, kjer 
čopič vedno lahkotno teče in peresu nikoli ne 
zmanjka črnila.

Sašo Hočevar

Usoda kruta je hotela, tebe 
nam je vzela, odselil si se tja, 
kjer ni več trpljenja, ne gorja.
Izpil grenki kelih si do dna 
v življenju svojem, odkar 
utihnil je tvoj glas, žalost, 
bolečina domujeta pri nas ...
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In memoriam

Jože Centa 
(1934–2022)
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Zahvala ob izgubi naše drage tete 

Nade Blatnik 
(1925–2022) iz Ribnice

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, 
prijateljicam (kofetaricam) in znancem za 
izrečeno sožalje ter podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala velja sosedom za vso nesebično 
pomoč, predvsem v jeseni njenega življenja.
Hvala Socialnim demokratom Ribnica, Zvezi 
borcev Ribnica in kolektivu Inlesa Ribnica.
Hvala govorniku Danilu Divjaku za poslovilne 
besede. Zahvaljujemo se tudi gospodu Marku 
Zakrajšku za opravljen pogrebni obred, 
pevskemu zboru za zapete pesmi, trobentaču in 
vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

3. maja smo se poslovili od 
naše dolgoletne občanke, 
prijateljice, sodelavke 
in članice nekaterih 
organizacij v naši občini 
Nade Blatnik. Zapustila nas 
je v častitljivi starosti, 
saj je doživela 97 let. 
V vseh svojih letih je bila 
aktivna, prodornega 
duha, ostrih misli. Skozi 
svoje dolgo življenje je doživela marsikaj in se tudi 
marsikaj naučila. Kot mlado dekle je doživela in 
preživela strahote druge svetovne vojne. Mnogokrat 
je pripovedovala žalostne, krute zgodbe, kako je lahko 
človek človeku zver. Zgodbe njene lastne izkušnje. 

Iz dobrepoljske doline je Nada prišla k nam v 
Ribnico in v Ribnici ostala do smrti. Zaposlila se je v 
podjetju Inles in Ribnica jo je sprejela za svojo.

Podjetje, ki je v svojih začetkih imelo klasičen 
program lesnega podjetja, žagan les in pa 
galanterijske izdelke, je začelo s prihodom novega 

direktorja Vinka Šparovca prehajati na novo 
področje proizvodnje stavbnega pohištva. Nada 
je s svojim delom na kadrovskem področju, 
na katerem je delala vse do svoje upokojitve, 
poskrbela, da je podjetje dobivalo ustrezne 
kadre, da se je z ustrezno štipendijsko politiko 
izšolalo in nato tudi zaposlilo številne mlade iz 
Ribnice in njene okolice, da so zaposleni čutili 
pripadnost svojemu podjetju in bili za svoje delo 
spoštovani in ustrezno nagrajeni. Zanimivo 
je bilo, da je v podjetju, ki je zaposlovalo več 
kot 1000 delavcev, vsakega poznala. Bila je 
kadrovik, a je imela še druge naloge in dela 
v podjetju. Bila je koordinator počitniških 
kapacitet podjetja, skrbela je, da je redno 
izhajal časopis podjetja Naša vez, skrbela je 
tudi, da so se delavci ustrezno izobraževali, 
in še mnogo drugega. Veliko je prispevala k 
temu, da je bil Inles v tedanji Jugoslaviji vodilno 
podjetje za proizvodnjo stavbnega pohištva. 
Skrbela je, da je imelo podjetje ustrezen, 
usposobljen kader, ki je v gospodarstvu še 
danes dobrodošla dodana vrednost podjetja. 
Med Ribničani je bila spoštovana in cenjena, 
kar se je pokazalo tudi v času, ko ni več zmogla 
sama. Ob strani so ji vedno stali njeni sosedi, ki 
so ji lajšali vsakodnevne tegobe. 

Bila je zvesta zagovornica 
narodnoosvobodilnega boja, saj je tudi sama 
doživela strahote le-tega. Bila je tudi članica 
stranke Socialni demokrati. Ves čas je bila 
ostrega uma. Svoja načela je vedno zagovarjala, 
pa četudi je to pomenilo nestrinjanje s stališči 
ZB NOB ali s stališči stranke. Svojo vero 
v pravičnost in socialno demokratičnost je 
prenašala tudi na mlade rodove. Za vse svoje 
delo je prejela zlati znak Socialnih demokratov 
in zlato plaketo ZZB NOB Slovenije.

Spomin na Nado Blatnik zaključujemo z 
besedami Milana Bavčarja: »Človek je živ, 
dokler živijo ljudje, ki se ga spominjajo. 
Spomin je kratek in končen, kot je končno 
življenje posameznika. Rojstvo, brezskrbno 
otroštvo, mladostniško iskanje, plodna zrela 
leta, modra, spominov polna starost, odhod. 
Z nami odidejo tudi naši spomini. Ostajajo 
nova znanja, nove pridobitve, ostaja napredek, 
življenje postaja lažje, daljše in lepše. Tako 
generacija za generacijo, ti ostajajo leta in leta.«

Pogrešali jo bomo.

Daniel Divjak, predsednik ZB za vrednote 
NOB Ribnica
Irma Grbec, predsednica ObO SD Ribnica

Foto: Marko Burger

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.    
(Simon Gregorčič)

V spomin

Nadi Blatnik 
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Košnja trave 
na star način
                                                                                                                     
Starejši še veste, kako so travo kosili v starih časih, 
saj ste se tega kot otroci naučili v otroštvu od svojega 
očeta ali deda. Mladi pa te izkušnje nimate.

Če bi si radi ogledali, kako so to počeli včasih, ali pa bi 
se tudi sami radi preizkusili v košnji na stari način, vas 
vabimo, da se nam pridružite 

v soboto, 11. 6. 2022, ob 8.00 pri 
vaškem kozolcu na Bregu.

Pridružile se nam bodo tudi ljudske pevke Vesele 
Ribn’čanke, ki nam bodo polepšale in olajšale težko 
delo. V primeru dežja bo prireditev 18. 6. 2022 ob 8.00.

Društvo Veter

Zahvala 
Spoštovani gasilci, prijatelji, sorodniki, 
sovaščani, sosedje, sodelavci, 
posamezniki in gospod župan Občine 
Ribnica, iskrena hvala za ponujeno 
roko pomoči pri gašenju in sanaciji 
pogorišča naše hiše. 

Vsem gasilcem smo neizmerno 
hvaležni za požrtvovalnost, pogum in 
odnos, ki ste ga izkazali v trenutkih, 
ko se nam je »podiral svet«. 

Z besedami se ne da opisati 
hvaležnosti za podporo vsem, ki 
brez pomislekov z vsemi sredstvi, 
nastanitvijo, moralno podporo in 
sočutjem pomagate pri reševanju 
naše situacije. 

Zaradi vaše pomoči imamo voljo, 
da začnemo znova. 
HVALA!

Marko, Petra, Pia in Luka Lovšin



sobota,
2. julij    2022
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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 




