
GLASILO OBČINE RIBNICA 
JULIJ 2022 / XXVI

aktualno Slovesnost ob dnevu državnosti
intervju Jože Petelin - DJ Koko

kultura Zborovski bum
vreme Višje temperature nam prinašajo dve skrajnosti

šport Monika Bartol državna prvakinja v duatlonu





Do 31. avgusta.
KNJiŽNICA POD KROŠNJAMI
•  ponedeljek–petek: od 15. do 19. ure  
•  sobota–nedelja: od 10. do 19. ure  
•  ponedeljek in sreda: pravljična ura, ob 17. uri
• četrtek: ustvarjalna delavnica, ob 17. uri
•  petek: družabne igre, ob 17. uri
•  sobota in nedelja: športne igre, ob 17. uri

15. julij. od 6.30 do 16.00
VESELE POČITNICE
Rokodelski center Ribnica

15., 16., 19., 22., 23., 26., 29., 30. julij 
in 2., 5., 6., 9., 11. avgust
ROKODELSKA DOŽIVETJA Z ROKODELCI
Rokodelski center Ribnica

15. julij
KONCERT DRILL Z GOSTI
Prostori Ribniškega študentskega kluba

16. julij. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred 
Miklovo hišo

23. julij. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred 
Miklovo hišo

25.–29. julij od 6.30 do 16.00
VESELE POČITNICE
Rokodelski center Ribnica

30. julij od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred 
Miklovo hišo

31. julij ob 11. uri
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 80-LETNICI 
TRAGEDIJE BOLNIŠNICE OGENJCA
Pri bolnici Ogenjca

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

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

Gremo …
Čas, kot je tale, je nekako čas do konca 

napetih elastik. Elastika tukaj predstavlja nas 
same in vsaka elastika se enkrat strga, če je 
vsaj malo ne popuščamo in s tem podalj-
šujemo njen obstoj, o namenu pa danes ne 
bomo besedičili. 

Vsakdo ima svoje dnevne in tudi bolj 
daljnosežne sezname opravil, ki nas stresajo 
in – paradoksalno – celo držijo pokonci, nam 
pomagajo skozi dneve. A kot že rečeno, smo 
dodobra napete elastike in naši seznami so 
vse daljši, zato je skrajni čas za popuščanje 
napetosti in krajšanje seznamov opravil. Sam 
začenjam v tem trenutku, ko časopisu prila-
gam krajši uvodnik od običajnega. Kot pri-
mer dobre prakse pa še objavljam, kako naj 
bi izgledal list opravil v teh pasjih dneh.

L(epe) P(očitnice)!
Sašo Hočevar

Občinsko glasilo

izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 
Sašo Hočevar – odgovorni 
urednik, 
Kristjan Kozina – član, 
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, s. p. 
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: 
11. 8. 2022
Na podlagi Zakona o davku na 
dodano vrednost (Ur. list št. 89/98) 
sodi glasilo Rešeto med proizvode, 
za katere se obračunava DDV po 
stopnji 9,5 %. V primeru objave 
istih oglasov v drugih tiskovinah si 
pridružujemo pravico do avtorskega 
honorarja. Pridružujemo si pravico 
do morebitnega tiskarskega škrata.
Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 29. 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: 
  Matevž Petrovič

Trženje oglasnega 
prostora 041 536 889
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Poletje je, vsaj v prvi polovici, 
upravičilo svoje ime, saj si sledijo 
sončni in vroči poletni dnevi. Seve-
da vsak izmed nas najverjetneje ne 
bi imel nič proti, če bi bila kdaj pa 
kdaj kakšna stopinja manj. V tem 
obdobju smo, kljub pregretemu 
ozračju, imeli v naši občini srečo 
glede ujm in ostalih vremenskih 
nevšečnosti, ki so bile prisotne sko-
raj že povsod po državi. Kot kaže, 
nas Velika in Mala gora ščitita, zato 
naj tako tudi ostane. 

V poletnih mesecih prihaja čas, 
da se napolnimo z novimi močmi s 
preživljanjem prostega časa tako, 
kot nam najbolj ustreza, pa naj bo 
to obisk morja, gora ali pa dopust 
doma, skratka v okolju, v katerem 
se počutimo najbolje. Da bi bilo 
vzdušje resnično poletno in bi se 
našlo za vsakega nekaj, želimo sku-
paj z našimi zavodi ustvariti pri-
jetne poletne dneve in večere tudi 
z organizacijo prireditev in ostalih 
aktivnosti.

Tako so za nami že prve uspeš-
no izpeljane prireditve. Začeli smo 
z Županovim dnevom, na katerem 
je bilo izjemno prijetno vzdušje. 
Zares lepo se je bilo srečati z vsemi 
vami, pokramljati in občutiti vaše 
zadovoljstvo s prenovljenim graj-
skim kompleksom in dogajanjem. 
Tudi na prireditvi v počastitev pra-

cija notranjega bazena, slavnostna 
otovoritev se načrtuje za zadnji vi-
kend v avgustu. V teku pa so tudi 
naslednje investicije: v sodelova-
nju z državo poteka rekonstrukci-
ja ceste Žlebič–Grič–Breg, kjer se 
sočasno gradijo tudi pločnik, novo 
vodovodno omrežje in navezava za 
kanalizacijsko omrežje; v zaključni 
fazi je izgradnja prizidka k stavbi 
B, sočasno pa se rekonstruira tudi 
okolica šole. Tako bomo poskrbe-
li, da bosta urejena odvodnjavanje 
in nov asfalt, hkrati pa bo zago-
tovljena tudi ustrezna varnost na 
šolskem dvorišču, saj bomo poleg 
zapornic na vhodu in izhodu na-
mestili tudi video nadzor. Ker smo 
bili zopet uspešni pri črpanju nepo-
vratnih sredstev, se sočasno na šol-
skem dvorišču gradi prepotrebna 
kolesarnica, prav tako pa bo zgra-
jena tudi nadstrešnica za nov šolski 
kombi.

Pospešeno se odvijajo tudi dela 
pri izgradnji ulične razsvetljave v 
mestnem jedru. Hkrati bomo s tem 
projektom sočasno sanirali tudi ne-
katere odseke dotrajanih pločnikov 
in cestišča. 

Ob koncu vsakega izmed vas še 
enkrat vabim na grajske večere, 
kajti zdaj, ko imamo grajsko povr-
šino popolnoma prenovljeno, je za 
grajskim obzidjem zares prijetno. 
Dobimo se v gradu.

vaš župan
Samo Pogorelc

znika ob dnevu državnosti je bilo 
čudovito vzdušje, in to je tisto, kar 
šteje. S tem je poplačan ves trud, ki 
ga vlagamo za skupno dobro.

Poleg zasluženega oddiha v po-
letnih mesecih smo tudi letošnje 
leto v času počitnic študentom in 
dijakom ponudili priložnost poči-
tniškega dela. Kot ste bili že sez-
nanjeni, smo na Občini Ribnica 
letošnje leto sprejeli strategijo za 
mlade. Eden od ukrepov, ki ga si-
cer izvajamo že tretje leto zapored, 
je tudi vključitev mladih iz občine 
Ribnica v počitniško delo. S tem 
želi Občina Ribnica omogočiti 
mladim, da pridobijo izkušnje na 
različnih področjih. Vsi naši jav-
ni zavodi in podjetja (Zdravstveni 
dom Ribnica, Lekarna Ribnica, 
Vrtec Ribnica, Rokodelski center, 
Knjižnica Miklova hiša, Komunala 
Ribnica) so lahko pridobili sredstva 
za financiranje študentskega dela. S 
tem ukrepom želimo, da mladi do-
bijo priložnost zaslužka v domačem 
okolju, pridobijo delovne izkušnje 
in hkrati motivacijo za kasnejšo za-
poslitev v katerem izmed zavodov 
ali podjetij. Mladim želimo s tem 
dati jasno sporočilo, da so še kako 
pomembni za lokalno skupnost. 

Še beseda o investicijah. Čeprav 
je poletje in je čas dopustov, smo 
na Občini Ribnica v polnem in-
vesticijskem ciklu. Ravno smo 
zaključili s celovito rekonstrukcijo 
ceste v Dolenje Podpoljane. Kon-
čana je tudi celovita rekonstruk-

POLETJE, ZA 
VSAKEGA NEKAJ

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani!
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Slovesnost ob 
dnevu državnosti 
v občini Ribnica

  Jurij Kožar    Matevž Petrovič

Pred 31 leti je na Trgu republike v Lju-
bljani zaplapolala slovenska zastava in 
razglašena je bila samostojna Republika 
Slovenija. Takrat je med slovenskim na-
rodom zavel veličasten zanos, da imamo 
končno svojo državo in nismo več samo 

sestavni del severa in juga, vzhoda in 
zahoda. Izpolnile so se vizionarske sa-
nje Slovencev, ki so se kalili na vseslo-
venskih taborih in čitalnicah. Občinska 
proslava ob dnevu državnosti se je zače-
la z mašo za domovino v cerkvi sv. Štefa-
na v Ribnici. Ribniški župnik mag. Anton 
Berčan je opazil, da v zadnjem času izgi-
njajo ponos, naša vizija, slovenska zavest 
in ljubezen do domovine. Poudaril je, da 
ima občutek, da je Slovenija postala en 
velik amfiteater, kjer se odvija boj za pre-
vlado in oblast. Pozival in izrazil je željo, 
da bi Slovenci spet našli željo in ljube-
zen do svoje domovine in da bi ponovno 
prebudili našo zavest. Po končani maši 
za domovino se je prireditev nadaljevala 
v prenovljenem Ribniškem gradu. V ču-
dovit glasbeni večer so nas popeljali Rib-

venija je bil projekt, v katerem so kvač-
karice Slovenije združile svoje spretnosti 
obračanja magične palčke in s prejo kre-
irale največji slovenski kvačkarski izziv. 
Povezale so Slovenijo, vzbudile zanima-
nje za kvačkanje in prav kmalu se bodo 
vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Vseh 212 občin je izpod rok 212 kvačkaric 
in iz slovenske volne dobilo svoj kvač-
kani grb. Vsak grb ima svojo zahtevnost 
in nosi svojo zgodbo. Zgodbo za Ribni-
co je nakvačkala ga. Slavica Mihelič, ki 
je svoj imenitni izdelek, nakvačkani grb 
Ribnice, slovesno predala županu Ribni-
ce. Osrednji govornik ob tej priložnosti je 
bil župan Samo Pogorelc, ki je spomnil 
na pogumne može, ki so ob tem zgodo-
vinskem dogodku znali stopiti skupaj, 
hkrati pa poudaril nujnost nadaljnjega 
povezovanja in medsebojne pomoči sle-
hernemu državljanu. V nagovoru je pou-
daril, da smo Slovenci pogumen narod, 
ponosen na svojo domovino, ki jo vedno 
in povsod nosimo v svojem srcu. Vse naj-
boljše, Slovenija!

niški pihalni orkester, Oktet Gallus, Glas-
bena šola Ribnica in glasbena virtuozinja 
Alenka Godec. Dogodek je bil dodatno 
oplemeniten s slovesno predajo kvačka-
nega grba, ki je nastal v zgodbi Slovenija 
Kvačka. Ena država, 212 občin, ena Slo-

V Ribniškem gradu smo v petek, 24. junija, s pestrim 
kulturnim programom proslavili 31 let samostojne in 
neodvisne države Republike Slovenije. 
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smi, ki sem jih sprejemal do polnoči in jih 
potem vrtel po svojem vrstnem redu. Za 
konec sem imel pa vedno Knopflerjevo 
skladbo The Long Road.

To je zahtevno delo – med tisoč raz-
ličnimi okusi z izborom glasbe prip-
raviti ljudi do zabave?
Psihologija množic. Na začetku nisem ni-
koli vrtel tistih najboljših pesmi in vzduš-
je sem počasi dvigoval. Tukaj so po-
membne izkušnje z množicami in dobro 
poznavanje glasbe. Pomembno je tudi 
videti, kdaj na ljudi začne vplivati kakšen 
kozarček (smeh).

Kaj pa tehnika – vinilke, kasete, CD-ji, 
USB-ji? Vi ste šli skozi vse faze?
 Da, najprej vinilke na dva gramofona 
zaradi sinhronizacije, potem je to posta-
lo predrago in sem začel s kasetami na 
dvojni kasetofon, kjer je bilo malce težje 
delati prehode, nekaj miksov pa je tudi 
že bilo narejenih.

Glede na to, da prisegate na ameri-
ško izdelavo glasbene in druge opre-
me, pa je glasbene stile takrat bolj 
narekovala scena v Veliki Britaniji.
 Angleži so dali velik poudarek na svo-
je izvajalce in jih plasirali v Ameriko. Tam 
sta bolj doma soul in jazz, kasneje rap in 
hip hop. Popularna in rock glasba pa sta 
pretežno z Otoka. Glasbo sem dobival 
tudi iz svetovno znane diskoteke v New 
Yorku, imenovane 84 – to glasbo sem 
vrtel bolj na začetku večera, ko ljudje 
še niso veliko plesali. Velikokrat so mi 
naši ljudje, ki so delali v Nemčiji, rekli, 
da tega tam še niso slišali. Ko je pe-
sem izšla, sem jo že imel! Veliko udarne 

Imate še vedno isto številko ali se ne 
greste več mojstra?
 Številka je ista in malo se še grem 
mojstra, moram še malo »štukat«. Pa tudi 
glasbo še vrtim, nazadnje sem delal v 
Cerknici.

No, pa se ozriva k vašim začetkom vr-
tenja glasbe.
 Začel sem pri Toniju v Lepovčah, pri 
Pupaju, čeprav sem z njim že leta 1980 
sodeloval v njegovi gostilni v najemu v Ži-
maricah. V diskoteki Ribn'čan, se pravi pri 
Jaklovcu, sem pa začel leta 1989. Ob četrt-
kih sem hodil v Trst po plošče, ki sem jih 
vrtel že v petek in soboto, ob ponedeljkih 
zvečer pa sem kakšna tri leta na drugem 
programu Radia Ljubljana vrtel in vodil 
oddajo Lestvica slovenskih diskotek. Tak-
rat so vsi s kasetofoni čakali, da si bodo 
glasbo presneli, zato smo med pesmimi 
še kaj povedali, da ni bilo razpečevanja. 
Danes je drugače, saj lahko vse dobiš v 
trenutku. Včasih je hit trajal vsaj kak me-
sec ali dva, tega sedaj več ni.  

Glasbo ste intenzivno vrteli dvajset 
let, priljubljenost pa se je selila med 
žanri. Kako ste se prilagajali tem 
spremembam?
 Vrteli smo pretežno tujo glasbo, slo-
venska in hrvaška glasba sta se v disko-
teki bolj uveljavili ob koncu 90. let. Danes 
se vrti pretežno glasba, ki je doma južno 
od Kolpe. Imeli smo tudi tematske večere, 
ko smo vrteli samo slovensko glasbo, ali 
rock ali reggae. Takrat so ljudje večkrat 
rekli: »Joj, tega pa že lep čas nismo sli-
šali!« Vedno sem vrtel zaradi ljudi in ne 
zato, ker je bilo meni všeč. Tam sem imel 
zvezek, v katerega so gostje napisale pe-

Se spomnite Citroena Vise 
rumeno-rjave barve, ki je imela 
na zadnjih vratih napis »Grem Se 
Mojstra«, pri čemer so inicialke 
pomenile GSM, sledila pa je 
telefonska številka mojstra za 
popravljanje pralnih strojev 
Jožeta Petelina, ki ga ljudje 
bolj poznamo pod vzdevkom 
Koko, še bolj pa pod imenom 
DJ Koko? V tem sestavku ne 
bomo razpravljali o napredujoči 
tehniki pralnih strojev, temveč 
o dolgoletnem vrtenju glasbe 
v diskotekah in s tem o vplivu 
na 'disko' generacije. Dodati 
moramo še pojasnilo za besedo 
DJ, kar se prebere kot didžej 
slovar pa navaja naslednje: »kdor 
izbira, organizira in predvaja 
glasbo ter dodaja komentarje, 
navadno v diskoklubih«. To je 
Koko, didžej Koko.

Jože Petelin – DJ Koko

»Ko je pesem 
izšla, sem jo 
že imel!«

   Sašo Hočevar 

Začelo se je 'pri Pupaju'



IN
T

E
R

V
JU

7
glasbe je takrat izšlo v Nemčiji, recimo 
Modern Talking. V drugi polovici 80. let 
je bil zelo priljubljen tako imenovani Ita-
lodisko, te italijanske »štance«.

Pank ste pa preskočili? 
 Pank je bil odgovor, alternativa na 
disko. V diskoteke ni najbolj sodil, tu in 
tam sem zavrtel kakšno pesem. Jaz tudi 
plešem in vem, katera glasba je dobra za 
ples, pank pač ni.

Na kakšen način bi izbirali glasbo, če 
bi jo vrteli na neki zabavi dvajsetle-
tne mladine?
 Ne bi sprejel naročila, ker te glasbe 
ne poznam, ne poznam niti sodobne 
glasbe z juga, na katero vsi plešejo. 

Kako pa komentirate pesem Žige Bi-
žala DJ KOKO?
 Ko sem slišal to pesem, sem se kar 
malo povzdignil. Res sem se dobro poču-
til, ko se te ljudje spomnijo še toliko časa 
po zaprtju diskoteke. Ta pesem zajame 
vse, kar se je dogajalo pri Jaklovcu. 

Koliko časa ste potem delovali pri 
Jaklovcu?
 Od leta 1989 do leta 2002. Delal sem 
vsak petek in soboto, razen če je bil kakšen 
praznik. Prost sem bil tudi cel avgust. Toliko 
noči, kot sem jih prebedel, bi moral ti živeti 
še eno življenje (smeh). Ljudje so se tam 
zaljubljali, kasneje poročali, nekateri so se 
tudi ločili, jaz pa sem bil še vedno tam.

Koko pred 'Jaklovcem'

Naslednja številka izide 11. avgusta 2022.
GRADIVO ODDAJTE do 29. julija 2022.
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Občinska uprava
 zaposleni na Občini Ribnica

Županov dan v Ribnico privabil 
številne obiskovalce   Matevž Petrovič

Župan Samo Pogorelc je v družbi ku-
harskega mojstra Bineta Volčiča ponov-
no pokazal svoje kuharske spretnosti in 
z zbiranjem sredstev za družino, ki jim je 
pred kratkim pogorela hiša, izkazal tudi 
veliko srce. Ponovno smo dokazali, da je 
v Ribnici skrb za sočloveka še vedno po-

membna in da zmoremo tudi v teh težkih 
časih darovati za dober namen. Skupaj je 
bilo zbranih 1.000 evrov sredstev.

Sončno sobotno popoldne je znotraj 
grajskih zidov poleg dobrodelne note 
ponujalo možnost in priložnost druženja 

V soboto, 18. 6. 2022, je na 
prenovljenem grajskem dvorišču 
potekal zdaj že tradicionalni 
Županov dan, ki je s pestrimi 
vsebinami za vse generacije in 
z dobrodelnostjo znova privabil 
številne obiskovalce.

Sprejem odličnjakinj pri 
županu Občine Ribnica  Daniel Vincek

Župan Občine Ribnice Samo Po-
gorelc je na Škrabčevi domačiji sprejel 
najuspešnejše osnovnošolce v naši ob-
čini. Naziv odličnjak – levstikovec se ob 
zaključku šolskega leta podeli učencem, 
ki so v vseh letih šolanja dosegli odličen 
uspeh in skupno povprečje najmanj 4,7. 
Letos si je to priznanje prislužilo kar 12 
deklet, ki bodo vpisana tudi v Zlato knji-
go ribniških odličnjakov.

Župan je v nagovoru povedal, da je 
zelo počaščen, da imamo v domačem 
okolju tako dobre učenke. Njihov uspeh 
je pomemben tako za njihovo osebno 
življenjsko in karierno pot kot tudi za 
nadaljnji razvoj naše lokalne skupnosti. 
Vsem je iskreno čestital za dosedanje 
uspehe in jim zaželel vse dobro na pri-
hodnji izobraževalni poti.
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Visok in 
častitljiv 
jubilej PGD 
Dolenja vas

 Marko Burger, Sašo Hočevar

Prireditev se je začela s svečano pa-
rado in predstavitvijo društev ter nada-
ljevala z uradnim delom, na katerem so 
vse zbrane nagovorili predsednik PGD 
Dolenja vas Zobec Leon, predsednik 
Gasilske zveze Ribnica Jože Andolšek, 
župan Občine Ribnica Samo Pogorelc 
in predstavnik Gasilke zveze Slovenija, 
Ljubljana – regija 2, Zaletelj Slavko.  

   Sledila je slovesna predaja klju-
čev novega gasilskega vozila s cister-
no, oznake GVC 16/25, ki ima na zalogi 
2.500 l vode in lahko deluje kot samo-
stojna enota za gašenje požarov in 
pomoč pri reševanju naravnih nesreč. 
Ocenjena vrednost vozila je 235.000 
EUR, od tega je 150.000 EUR prispevala 
Občina Ribnica.

Uradni del pa so sklenili s podeli-
tvijo posebnega posrebrenega Prizna-

ob dobri pijači in izvrstni kulinariki. Do-
godek za vse generacije so popestrile 
tudi ribniške podeželske žene. Mali ku-
harji so lahko pokazali kuharske spret-
nosti v kuharskem doživetju za male 
šefe ali pa svoj navdih iskali v slikanju 
in se preprosto podali v svet pravljic in 
domišljije v Knjižnici pod krošnjami, ki je 
prav na Županov dan odprla svoja vrata. 
S kreativnimi pričeskami je navduševal 
tudi lokalni frizer, raznoliko ponudbo pa 
so na stojnicah predstavljali različni lo-
kalni ponudniki. 

Na vroč poletni dan je prijala tudi 
vožnja s supi in kajaki po naši Bistrici 
v vodnem doživetju pred grajskim ob-
zidjem. Zahtevnejši so se lahko podali 
z novimi električnimi gorskimi kolesi na 
raziskovanje širše okolice. Za zabavo in 
dobro vzdušje pa so poskrbeli raper Trkaj 
in glasbena skupina Dan D ter domači 
pihalni orkester.

nja Gasilske zveze Ribnica 2. stopnje, 
ki ga je za večletno prizadevno delo in 
pomemben prispevek k organizacijski 
krepitvi in utrjevanju gasilskih organi-
zacij, društev in zvez, za trud, uspeh in 
širjenje ideje gasilstva ter tudi za us-
pešno prizadevanje na področju požar-
nega varstva, delovanja in reševanja 
ob naravnih in drugih nesrečah prejel 
naš župan Samo Pogorelc.

S svečano gasilsko 
parado, prevzemom 
novega gasilskega vozila 
s cisterno in podelitvijo 
priznanj so v PGD Dolenja 
vas minulo soboto 
slavnostno obeležili 
150-letnico delovanja. 

Spoštovane gasilke in gasilci 
PGD Dolenja vas,
ob imenitni 150-letnici obstoja 
vašega društva se zahvaljujemo 
celotnemu članstvu za vsestransko 
uspešno delo in vam iskreno 
čestitamo za častitljiv jubilej.

Na pomoč!
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Občina Ribnica je 
svoji na spletni strani 
objavila Javni poziv 
za uporabo prostorov 
v okviru Športnega 
centra Ribnica, TVD 
Partizan in Stadiona 
v Obrtni coni Ugar 
Ribnica za sezono 
2022/23.
Predmet javnega poziva sta oddaja 
prostorov v Športnem centru Ribnica 
in TVD Partizan ter oddaja Stadiona 
v Obrtni coni Ugar Ribnica za redno 
tedensko uporabo v sezoni 2022/23.  

Rok za prijavo je do vključno 16. 8. 2022. 
Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po 
navedenem roku, bodo lahko dodeljeni 
le preostali prosti termini.

Celotno besedilo javnega razpisa je 
objavljeno na spletni strani Občine 
Ribnica: www.ribnica.si. Vlagatelji 
se lahko na javni poziv prijavijo prek 
obrazca, ki je na voljo na spletni strani 
in vložišču Občine Ribnica.
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življenju občanov ter imajo pomen za 
razvoj in ugled občine.

Naziv častni občan se podeli za po-
membnejše trajne uspehe na gospo-
darskem, znanstvenem, umetniškem,  
kulturnem, športnem, vzgojno-izobra-
ževalnem in humanitarnem področju 
ter s tem predstavlja občino doma in  
v svetu. Naziv častni občan se lahko 
podeli tudi tujcu.

Urbanova nagrada se podeli 
posameznikom za življenjsko delo, 
delovnim skupinam, podjetjem in 
drugim organizacijam in skupnostim 
za izjemne uspehe na posameznih 
področjih gospodarskega življenja in 
dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu 
občine Ribnica.

Gallusovo priznanje se podeli po-
sameznikom, skupini posameznikov, 
organizaciji in skupnosti za dolgole-
tno  uspešno in ustvarjalno delo ter 
vidne dosežke trajnejšega pomena s 
področja kulturnih in drugih družbenih 
dejavnosti v občini in širšem družbe-
nem prostoru. 

Priznanje Občine Ribnica se podeli 
zaslužnim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, organizacijam in društvom 
ter drugim organizacijam in skupnos-
tim za enkratne – izjemne dosežke in 
kot spodbudo za nadaljnje strokovno 
delo in aktivnosti na posameznih 
področjih življenja in dela.

Pobudniki za podelitev priznanj in 
nagrad Občine Ribnica lahko predloge 
posredujejo na naslov Občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ali 
prek e-pošte obcina@ribnica.si do 
vključno 15. 9. 2022. Pobud, ki bodo 
prispele po navedenem roku, KMVVI 
ne bo obravnavala.

Predlog   mora vsebovati: vrsto nagra-
de oziroma priznanja, ime in priimek 
ter naslov (za fizične osebe), naziv in 
naslov (za  pravne osebe) ter obrazlo-
žitev predloga. 

Na podlagi prispelih predlogov bo 
KMVVI pripravila predlog za podelitev 
nagrad in priznanj ter naziva častnega 
občana in ga posredovala v potrditev 
Občinskemu svetu Občine Ribnica.

Predsednica KMVVI
Karmen Tomšič, l.r.

Na podlagi 12. člena Odloka o podeli-
tvi priznanj in nagrad Občine Ribnica 
(Uradni list RS, št. 44/1998 in 57/2005) 
Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja (KMVVI) objavlja

Poziv k podajanju 
predlogov za 
podelitev priznanj 
in nagrad Občine 
Ribnica za leto 2022
Občani, skupine občanov, politične 
stranke, krajevne skupnosti, podjetja 
in druge organizacije in skupnosti 
lahko do vključno 15. 9. 2022 podajo 
predloge za podelitev priznanj in 
nagrad Občine Ribnica za leto 2022, 
ki bodo podeljene ob občinskem 
prazniku Občine Ribnica. 

Podelijo se lahko največ eno prizna-
nje častnega občana, ena Urbanova 
nagrada, do dve Gallusovi priznanji 
in do dve priznanji Občine Ribnica, ki 
predstavljajo najvišja priznanja občine 
za dosežke, ki prispevajo k boljšemu 

Občina Ribnica 
objavlja javno 
dražbo za prodajo 
nepremičnin

Občina Ribnica obvešča, da je na 
spletni strani in oglasni deski Občine 
Ribnica objavila javno dražbo za 
prodajo naslednjih nepremičnin:

1. petih gradbenih parcel v naselju 
Grčarice z oznako 7, 8, 9, 11 in 12, v 
izmeri 778–895 m2;
 

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

                    

Javna dražba je razpisana za četrtek, 
21. julija 2022, ob 8. in 9. uri. Celotno 
besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski Občine Ribnica.
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Prenova grajske površine
  Marina Gradišnik, Muzej Ribnica    arhiv RCR

Grad je priljubljena točka izletnikov in domačinov, in ker 
je bil potreben osvežitve, smo v Rokodelskem centru Ribnica s 
partnerji pripravili prijavo projekta Prenova grajske površine na 3. 
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v 
letu 2019, ki so se financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

V sklopu projekta so že v lanskem letu potekale določne 
aktivnosti, letos pa se projekt zaključuje in so tudi aktivnosti 
v zaključni fazi. Če se sprehodite skozi grad, že vidite občutne 
spremembe. Znotraj projekta so bila namreč izvedena večja 
investicijska dela v gradu: klančina za osebe na invalidskem 
vozičku, otroške vozičke in starejše; dvig portala na zahodni 
strani za potrebe intervencije; tlakovano letno gledališče za ka-
kovostnejše doživljanje prireditev v grajskem prostoru; servisna 
pot, ki bo na koncu zatravljena. Nosilec vseh investicij je bila 
Občina Ribnica, ki je bila pomemben partner v projektu.

Ostali partnerji smo k projektu prispevali predvsem v smislu 
promocije in oživitve prostora Ribniškega gradu. V sklopu pro-
jekta so bile že lani izvedene prireditve, in sicer srednjeveški 

dan in pet medgeneracijskih delavnic, ki jih je izvedla Knjižnica 
Miklova hiša. Letos sta načrtovana še dva dogodka v okviru 
Turističnega društva Ribnica. 

Pivovarna Brewwood, d. o. o., je kot partner v projektu 
zasnovala razvoj novega produkta – ribniško grajsko pivo, zato 
je že v letu 2021 izdelala pivo z blagovno znamko Grajsko pivo 
1263. V Muzeju Ribnica smo pripravili zemljevid gradov od Tur-
jaka do Kolpe, ki naj služi kot spodbuda za bolj poglobljeno 
raziskovanje grajske zgodovine in ozaveščanje o povezanosti 
prostora nekoč in danes. 

Promocija projekta je bila skupaj s predstavitvijo piva Graj-
sko pivo 1263 in zemljevida Gradovi od Turjaka do Kolpe pred-
stavljena na šestih lokacijah območja LAS Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe. Predstavitve so potekale v mesecu juniju 
v občinah Velike Lašče, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Kos-
tel in Ribnica. Zemljevid je za vse zainteresirane brezplačno na 
voljo tudi na Info točki v gradu in Rokodelskem centru Ribnica. 

Ribniški grad je pomembno zgodovinsko, kulturno 
in družbeno središče Ribnice. V njem so prostori 
Muzeja Ribnica, Park kulturnikov, delno ohranjena 
forma viva, letno gledališče, poročna dvorana, 
zadnja leta pa tudi Info točka. 
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V javni obravnavi 
osnutek predloga 
Zakona o ohranjanju 
in razvoju rokodelstva

  Katja Žagar    Žiga Lovšin

na podlagi katerega je Vlada RS jeseni 
istega leta ustanovila MDS za proučitev 
ureditve in pripravo izhodišč za sistemsko 
prenovo področja. MDS je v svojem konč-
nem poročilu junija 2021 Vladi RS predla-
gala, da na MGRT, ki je pristojno ministr-
stvo za področje obrti, pripravijo predlog 
posebnega zakona o rokodelstvu.

Na MGRT so osnutek predloga ZorR 
oblikovali na začetku letošnjega leta. 
Poglavitni cilj predloga ZorR je oprede-
liti rokodelstvo kot dejavnost posebne-
ga družbenega pomena v javnem inte-
resu z namenom ohranjanja in razvoja 
rokodelskih znanj, spretnosti in veščin 
ter varstva kulturne dediščine. Osnutek 
predloga novega zakona uvaja sistem-
sko rešitev prenosa rokodelskih znanj, 
spretnosti in veščin prek zaščite roko-
delcev (s podeljevanjem naziva vrhunski 
rokodelec), rokodelskih izdelkov (s certi-
ficiranjem) in rokodelskih panog (s ter-
minološkim poimenovanjem). Za ohra-
njanje in razvoj rokodelstva predvideva 

vzpostavitev aktivnosti in povezovanje 
nosilcev podpornega okolja ter mehaniz-
me razvojnega načrtovanja v obliki usta-
novitve posvetovalne skupine in določitve 
ukrepov (vsebinskih rešitev, aktivnosti in 
finančnih razvojnih spodbud). S tem bodo 
vzpostavljeni nujno potrebni osnovni po-
goji za obstoj in trajni razvoj slovenskega 
rokodelstva, ki do zdaj ni imelo samostoj-
nega mesta v naši zakonodaji, čeprav je 
ključno za ohranitev slovenske kulturne 
dediščine in identitete.
Osnutek predloga ZorR je objavljen na 
portalu e-Demokracija.

Po dolgih letih prizadevanj za celovi-
to ureditev področja rokodelstva v Slo-
veniji in na podlagi dela Medresorske 
delovne skupine za prenovo sistemske 
ureditve področja rokodelstva (MDS) so 
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) pripravili osnutek 
predloga Zakona o ohranjanju in razvoju 
rokodelstva (ZorR) in ga 7. 6. 2022 posre-
dovali v javno obravnavo. 

V Konzorciju rokodelskih centrov Slo-
venije, ki povezuje vseh devet delujočih 
rokodelskih centrov pri nas, si za sistem-
sko ureditev področja rokodelstva pri-
zadevamo že vrsto let. V ta namen smo 
spomladi leta 2018 oblikovali dokument 
Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo, 
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Poletna 
muzejska noč 
v Ribnici

  Marina Gradišnik, Muzej Ribnica 
   arhiv RCR

Po smrti Miklove mame je bila hiša 
nacionalizirana. Ko so se na začetku 90. 
let 20. stoletja začeli denacionalizacijski 
postopki, sta se potomca Miklovih, Irena 
in Vojko Arko, temu odpovedala. Hišo 
sta z darilno pogodbo podarila Občini 
Ribnica, pod pogojem, da služi kulturi in 
ohrani hišno ime. Vojko Arko je ob tem 
zapisal: »Naj torej še naprej služi ribniški 
kulturi in naj ostane v mojem rojstnem 
kraju trajen spomin na Miklovo družino 
in zlasti Miklovo mamo, ki je posvetila 
svoje življenje tej stavbi sredi trga.« 

In res se je hiša obnovila. Najprej je v 
njej dobila prostore galerijska dejavnost, 
nato sta sledila še knjižnica in muzej. Na 
začetku 90. let 20. stoletja se je oblikoval 
zavod Miklova hiša. Še danes so v njej 

Poletna muzejska noč je letos pra-
znovala že 20 let. Gre za skupno akcijo 
slovenskih muzejev, galerij in drugih 
kulturnih ustanov. Projekt je sprva pote-
kal v urbanih središčih, kasneje pa se je 
razširil po vsej Sloveniji. Muzej Ribnica 
je del te zgodbe že od leta 2013. V vsem 
tem času so se zgodile različne Poletne 
muzejske noči: prespali smo v muzeju, 
natančneje v dvorani Rokodelskega cen-
tra, in zjutraj kuhali koruzne žgance, imeli 
smo pravljični JUBOX, pri čemer so otroci 
na vsaki razstavi s pomočjo juboxa lahko 
izbrali svojo pravljico, organizirali smo 
pripovedovanje poletnih zgodb za odra-

sle, koncert učiteljev in učencev solo pe-
tja ribniške glasbene šole, koncert Mati-
ca Moharja v gradu, številne rokodelske 
aktivnost, vodenje po razstavah in drugo. 
Lepo se je bilo v mislih sprehoditi po teh 
devetih letih.

Zadnja tri leta se je Poletni muzejski 
noči v Ribnici pridružila prireditev Župa-
nov dan, tako da dejavnosti v Ribniškem 
gradu potekajo ves dan. Pester program 
aktivnosti privabi na muzejske razstave 
številne obiskovalce – domačine in tudi 
naključne turiste.

Muzejske razstave v Ribniškem gradu 
in Rokodelskem centru so bile letos za 
ogled odprte od 10. do 22. ure, obiskalo 
pa jih je kar 518 obiskovalcev. Zagotovo 
je to podatek, ki govori o tem, kako po-
membna hrana za dušo je kultura. In prav 
muzeji imamo tu posebno in pomembno 
vlogo. Od nekdaj velja, da je muzej vsa-
kega kraja tudi njegova osebna izkazni-
ca in prav ob tokratnem dogodku smo se 
ponovno zavedeli, kako je to res. 

na medicinsko fakulteto na Dunaju ter 
diplomiral leta 1872. Med študijem ga je 
finančno vzdrževal predvsem oče, leta 
1870 pa je prejel Knafljevo štipendijo, s 
katero si je zagotovo bistveno izboljšal 
pogoje za bivanje in dokončanje študija.

  V Muzeju hranimo bogat arhiv 
Miklove zapuščine, med drugim tudi 
dopisovanje med očetom, starim Miklov-
cem, in sinom študentom. Ta pisma so 
zelo pomembne priče minulega časa. 
Eno takih je tudi ohranjeno pismo strica 
Janeza, po vsej verjetnosti gre za notar-
ja – po domače Johanovega iz Ribnice, 
v katerem sporoča študentu Antonu ve-
selo novico, saj je izvedel, da se je uvrstil 
med Knafljeve štipendiste. Ta novica je 
zagotovo za vso družino pomenila olaj-
šanje, saj so bili pred tem vsi stroški za 
njegovo šolanje na plečih družine. Iz pis-
ma lahko razberemo tudi zaščitniški ton 
strica do nečaka, kar lahko pripišemo 
tesni povezanosti tudi znotraj razširjene 
družine. Pismo sovpada s časom perečih 
narodnostnih vprašanj, saj govorimo o 
obdobju taborov in čitalništva. 

prostori osrednje knjižnice in razstavni 
prostori galerije. Ta gesta je bila unikum v 
slovenskem prostoru in kaže na širino in 
kulturno ozaveščenost družine, ki je bila 
tesno prepletena z utripom ribniškega 
trga poldrugo stoletje.

Najbolj znana lastnika hiše sta bila 
Anton Arko – stari Miklovec – in njegova 
hči Karolina Pakiž Geoderer, znana tudi 
kot Miklova mama. 

Vendar danes beseda ne bo tekla o 
njiju, ampak o dr. Antonu Arku, sinu sta-
rega Miklavca in polbratu Miklove mame, 
ki je skozi vse življenje ohranil zelo pris-
ten odnos s svojo družino v Ribnici, 
čeprav je tu živel le v mladosti. 

Rodil se je leta 1846 in se po konča-
ni gimnaziji v Ljubljani leta 1868 vpisal 

Razveselili so nas tudi otroci, ki so bili 
pravi raziskovalci zgodb, ki jih hranimo 
na muzejskih razstavah. Raziskujmo jih 
skupaj, čim večkrat.
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Dr. Anton Arko, Miklov zdravnik
  Marina Gradišnik, Muzej Ribnica    Neža Tanko

Miklovi so bili stara ribniška trška družina. V hišo, ki je še danes 
poznana kot Miklova, so se preselili na začetku 19. stoletja. V njej so 
imeli tudi pekarno in gostilno. Ob koncu 19. stoletja, v času narodnega 
prebujanja, je v največji sobi v prvem nadstropju hiše delovala tudi 
javna čitalnica. V hiši so Miklovi prebivali vse do leta 1956, ko je umrla 
zadnja lastnica Karolina Pakiž Geoderer – Miklova mama.
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Rokodelski tabor 
v Ribnici 

  Katja Žagar    Daniel Vincek, Katja Žagar

Med 4. in 5. julijem je v Ribnici potekal prvi Rokodelski tabor, 
namenjen mladim med 12. in 17. letom. Na tabor smo sprejeli šest 
otrok, saj smo želeli kakovostno izvesti vsebine, kjer bi delo pote-
kalo v tesnem sodelovanju med mladimi in njihovim mentorjem. 

Z izborom in povezavami med vsebinami smo želeli doseči, 
da bi ciljna skupina mladih, ki jih zanima les ali se z njegovo ob-
delavo že ukvarjajo, dobila priložnost drugačne delovne izkušnje 
izven šolskega programa. Vsebine, ki bi dopolnjevale formalni iz-
obraževalni sistem in dale prostor za praktično delo z mojstri ro-
kodelci, katerih delo temelji na tradicionalnih principih in upora-
bah tradicionalnih tehnik obdelave lesa. Mentor na rokodelskem 
taboru je bil Andrej Vlahov, ki je udeležence vodil skozi proces 
izdelave do končnega izdelka –namizne lesene svetilke – v svoji 
mizarski delavnici v Jurjevici.

Tabor se je odvijal v sklopu Slovenskega rokodelskega ta-
bora 2022, ki poteka med poletnimi počitnicami na kar sedmih 
lokacijah po Sloveniji: v Ribnici, Rogatcu, na Dolah pri Litiji, v 
Moravčah, Slovenski Bistrici, Veržeju in Škofji Loki, v organizaciji 

Po končanem študiju in sekundariju 
je leta 1877 zaprosil za službo mestnega 
zdravnika v Škofji Loki, dobil je celo naziv 
»Bezirksarzt«, nekaj časa je bil tudi sani-
tarni inšpektor. V obdobju 1882–1908 je 
bil občinski odbornik, v obdobju 1898–
1902 pa občinski svetnik. Kot prvi škof-
jeloški zdravnik je pustil močan pečat v 
okolju. V svoji povesti Cvetje v jeseni ga 
omenja celo Ivan Tavčar:

Dr. Anton Arko ni bil poročen in ni imel 
potomcev. Umrl je leta 1908. Na Miklovo 
hišo je bila kmalu po njegovi smrti vzida-
na spominska plošča, ki je še vedno tam. 

Ohranjen portret Antona Arka, ki ga je 
naslikal Ivan Grohar, hrani muzej v Škofji 
Loki, kopija pa visi med drugimi družinski-
mi portreti v prostorih ribniške knjižnice, v 
Miklovi hiši, stavbi, kjer je bil pred več kot 
170 leti Anton tudi rojen. 

regijskih rokodelskih centrov, ki smo člani Konzorcija rokodelskih 
centrov Slovenije.

Gre za prvo tovrstno popularizacijo rokodelskih panog in pok-
licev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsebine fi-
nancira v celoti, zato so bile za udeležence popolnoma brezplačne. 

Za ohranjanje in razvoj rokodelstva je ključen prenos znanj 
na mlajše generacije. Tradicionalna znanja in pristopi so neskon-
čen vir navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in sodobno 
ustvarjalnost. V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju tako mladim 
omogočimo prostor, v katerem spoznavajo svet rokodelstva pod 
mentorstvom izjemnih strokovnjakov in mojstrov svojih poklicev.

»Moj dragi nečak Anton!

Včeraj sem od svétnika višjega dežel-
nega sodišča gospoda Kramarja prejel zelo 
razveseljivo novico. Gospod dr. Zupančič 
(Suppantschitsch) z Dunaja mu je sporo-
čil, da te je pri 4 urejenih Knafljevih šti-
pendijah predlagal na prvo mesto in da je 
dodelitev štipendije tebi tako rekoč zago-
tovljena, saj njegovih predlogov nikoli ne 
spremenijo. To sem takoj sporočil tvojemu 
očetu in zdaj še tebi, pri čemer ti iz srca če-
stitam in hkrati dodajam iskreno željo, da 
bi bil te dobrote res kmalu deležen in bi jo 
užival povsem zdrav. Nikar ne pozabi obi-
skati gospoda dr. Zupančiča, takoj ko boš 
mogel, kakor tudi gospoda dr. Kramarja 
in gospoda Koslerja, ki sta dala priporo-
čili, in se jim za izkazano dobroto zahvali. 
Upam tudi, da se boš, kakor vedno, pame-
tno vedel, da te ne bodo imeli razloga imeti 
za ultra nacionalnega, ne da bi te hotel za-
radi tega nagovarjati, da spremeniš svoje 
politično nazore, ki jih ima po mojem mne-
nju vsakdo pravico svobodno uživati. Želel 
bi te le spomniti na razumnost, ki jo mora 
imeti vsak, ki je odvisen od dobrotljivosti. 
Zdaj te želim še spomniti, da nam sporoči 
dan svojega odhoda v Gleichenberg, ka-
mor naj te spremljajo želje vseh nas, da 
kmalu trajno ozdraviš, pri čemer upamo 
v najboljši uspeh. Ne morem ti povedati, 

kako željno te vsi pričakujemo; potrudi se 
samo, da boš ozdravel, poredili pa te bomo 
že mi doma. Sledijo najprisrčnejši pozdra-
vi in poljubi vseh domačih, jaz pa ostajam 
tvoj ljubeči ujec. 

Janez Arko
V Ribnici, 17. junija 1870«

»/…/ parkrat ga (malega Boštjana) vle-
čem v Loko, da ga preišče prijatelj Arko, a 
leto za letom je srce v redu. Ob takih pri-
likah me moj prijatelj tolaži: »Mene bi bil 
vprašal, pa bi ti bil vse razodel! Punco sem 
dobro poznal, rdeče lise je dobivala na lice 
in tudi druga znamenja je imela, ki so kaza-
la na srce. Z eno besedo: vivere non poterat 
(živeti ni mogla). Mene bi bil vprašal, pa bi 
si bil prihranil dosti bolečin!« Pustil sem, 
da je govoril; bil je glasna, a vendar dobra 
duša. In prišlo je kmalu leto, ko je tudi nje-
mu zapel zvonček: vivere non poterat!«
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#FOTOFEŠN // 
Lusha Alič, David 
Paige, Urška 
Pečnik, Lucija 
Rosc, Rok Tržan

  Ana Pucelj    Jernej Marinč

Zaključek Likovne šole 
LICE 2021/22

Skupinska razstava, ki nosi naslov 
#FOTOFEŠN se tematsko osredotoča 
prav na modno fotografijo, enega od 
ustvarjalno svobodnejših področij vizu-
alne kulture, ki s svojimi formalnimi in 
vsebinskimi pristopi pogosto koketira z 

Likovna šola LICE, ki letos beleži že štirinajst let kontinu-
iranega delovanja, je s strokovno izoblikovano idejo ustvarila 
miljé, v katerem se poleg likovnega duha in ustvarjalne energije 
rojevajo tudi medsebojne povezave, ki so danes prerasle celo v 
tesna prijateljstva. Glede na to je mogoče likovno šolo videti ne 
zgolj v luči kulturne, temveč tudi duhovne nadgradnje lokalne-
ga prostora, zaradi česar je njena ohranitev, sploh v sodobnem 
času, še toliko bolj pomembna, če ne celo nujna.

V okviru zaključnega dogodka smo odprli razstavo likovnih 
del, ki so v šolskem letu 2021/22 nastala izpod rok odraslih slu-
šateljev, in uprizorili zaključno lutkovno predstavo z naslovom 
Časovni stroj Leonarda da Vincija, ki jo je pripravila osnovno-
šolska skupina.

Likovno izobraževanje za odrasle je v letošnjem letu zak-
ljučilo 13 slušateljev, ki so se izobraževali in izpopolnjevali na 
področju slikarstva, kiparstva in grafike. Zaključno razstavo 
likovnih del si lahko ogledate v Prostoru inspiracije v Roko-
delskem centru Ribnica. Utečenemu izobraževalnemu progra-
mu za odrasle smo v letošnjem letu ponovno dodali tudi pro-
gram za osnovnošolce – tokrat v prenovljeni obleki. Program, 
ki poteka pod imenom LICEUM, je zasnovan multidisciplinarno 
in je osredotočen na povezovanje različnih interesnih podro-
čij. V zaključenem šolskem letu je zajemal vsebine s področja 
likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, zgodovine, gledali-
šča, arheologije ter znanosti in tehnike. Mladi slušatelji so skozi 
oči velikega renesančnega genija Leonarda da Vincija ter sve-
tovljanskega in iznajdljivega Ribničana spoznavali tako lokal-
no kot širše slovensko in tujo kulturno dediščino, ki je bila tudi 
osrednja tema zaključne lutkovne predstave.

umetnostjo, a pri nas le redko najde pot 
v galerije. Fotografi in fotografinje, ki pri 
svojem delu izhajajo iz modne fotografi-
je in vanjo vnašajo svojevrstne avtorske 
poetike, raziskujejo, kako se kakofonija 
sodobnih modnih stilov in smernic zrca-
li v modni fotografiji ter kje znotraj tega 
izrazito komercialno naravnanega pod-
ročja, primarno namenjenega predstavi-
tvi in prodaji oblačil oziroma življenjskih 

slogov, je, če sploh, mesto avtorskega 
izražanja in izjavljanja.

Razstava je nastala v koprodukciji 
in sodelovanju z Zavodom Sektor, ka-
terega predstavnica Jasna Jernejšek je 
hkrati tudi kustosinja tokratne razstave. 
Razstavo si lahko ogledate do vključno 
4. 9. 2022, in sicer od ponedeljka do ne-
delje med 10.00 in 12.00 ter 16.00 in 19.00. 
Vljudno vabljeni!

V četrtek, 16. 6. 2022, smo 
že nekoliko v duhu poletne 
muzejske noči v Galeriji Miklova 
hiša odprli novo razstavo, na 
kateri predstavljamo dela petih 
slovenskih sodobnih fotografov, 
ki svoj izraz iščejo – med drugim 
ali predvsem – v modni fotografiji. 

V sredo, 22. 6. 2022, je v Rokodelskem centru 
Ribnica potekal zaključek likovnega izobraževanja 
LICE 2021/22, ki pod okriljem Galerije Miklova hiša 
kontinuirano deluje že od leta 2008. 

  Ana Pucelj   arhiv RCR

Odprtje razstave #Fotofešn 
v Galeriji Miklova hiša 

Zaključek šolskega leta v Likovno 
izobraževalnem centru LICE
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Dežela rokodelcev
Po poteh krošnjarja Urbana

  Petra Lovšin    arhiv RCR

Rokodelska doživetja
  Petra Lovšin    arhiv RCR

Ste že kdaj ustvarjali in se učili rokodelskih spretnosti v družbi 
rokodelca? Obiščite nas v Rokodelskem centru Ribnica in si iz na-
ravnih materialov izdelajte leskovo košarico ali glineno skodelico. 
Prav tako pa lahko obiščete posodarja ali lončarja na domu ter se 
naužijete spretnosti, ki se že stoletja prenaša iz roda v rod. 

Lepo vabljeni na delavnice ali demonstracije vsak torek, petek 
ali soboto od 12. 7. do 20. 8. 2022. Več informacij dobite na spletni 
strani www.turizem.ribnica.si.

Predmet meseca
Ribniško kopališče

  Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

V vročih poletnih mesecih še posebej prija ohladitev 
v vodi, kar so vedeli tudi Ribničani. Na levem bregu Bistri-
ce je Olepševalno društvo že pred prvo svetovno vojno 
zgradilo kopališče. Kopališče je sprva imelo osem kabin, 
kasneje pa so ga povečali, tako da je imelo dvaindvajset 
kabin in leseno ploščad za sončenje, s katere so v Bistrico 
vodile lesene stopnice. Strugo so na tem mestu poglobili 
in njena bregova utrdili z zidano škarpo. Kabine so naje-
male trške družine, ki so na Bistrici rade preživljale proste 
trenutke. Bistrica seveda ni bila rezervirana le za tržane, 
prijetno ohladitev je nudila vsem, ki so živeli v njeni bližini. 
Kopališče je bilo med drugo svetovno vojno poškodova-
no. V 60. letih prejšnjega stoletja so se pojavile težnje, da 
bi se obnovilo, vendar do tega ni prišlo.

Ribniško kopališče. V ozadju 

se lepo vidi Gostilna Pr' 
Lunču v Gorenji vasi. Zbirka 

digitalnih fotografij Muzeja 

Ribnica.

Kopalci na ribniškem kopališču. V ozadju Ilčev mlin in žaga. Zbirka digitalnih fotografij Muzeja Ribnica.

Nežica Oražem – Jergčeva 
z družbo na ribniškem 

kopališču. Zbirka Muzeja 
Ribnica.

V suhorobarski deželi se začenjajo poti po krajih izjemne ro-
kodelske dediščine. Evropski projekt povezuje Ribnico, Sodražico 
in Loški Potok, destinacije, ki so si po eni strani zelo podobne, po 
drugi pa je vsaka zase lepa in posebna. 

Da bi v kraje z bogato dediščino privabili čim več obiskovalcev, 
smo pripravili tri samostojne poti z zanimivimi točkami obiska, ki 
ponazarjajo posebnost kraja, kulturo, dediščino in naravne lepote. 

Vse tri poti lahko obiskovalec razišče peš, s kolesom ali z avto-
mobilom ter tako doživi vsak kraj zase ali poveže pot v eno celoto. 

Obiščite gostoljubne in hudomušne domačine, mojstre roko-
delce ter uživajte v novih izkušnjah in doživetjih kulturne in narav-
ne dediščine. 
Projekt je sofinanciran s strani 
Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja.
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Izdelek meseca v Muzejski trgovini Ribnica  Nejc Lovšin    Daniel Vincek

ga lesa, v kateri lahko shranjujete svojo 
poletno osvežitev. V skledi lahko poleg 
sadja postrežete tudi solato. Pri tem je 
treba le paziti, da skledo po uporabi 
ustrezno posušite. V trgovini vam po-
nujamo več modelov lesenih skled. Do-
ločeni modeli skled vsebujejo dodatek 
iz inoxa, ki skledo še dodatno popestri. 
Skleda je primerna tudi kot darilo za 
vaše najdražje. Zaradi njene dovršene 
oblike pa vam lahko služi tudi kot deko-
racija v prostoru.

Pred nami so vroči poletni dnevi, ko je 
vsaka osvežitev še kako dobrodošla. Zato 
vam tokrat predstavljamo nekaj zanimi-
vih artiklov Muzejske trgovine Ribnica, ki 
vam bodo morda pomagali prebroditi te 
vroče poletne dneve.

V času poletja strokovnjaki svetujejo, 
naj zaužijemo veliko tekočine. Veliko le-
-te vsebuje tudi sadje, s katerim se lahko 
v poletnih dnevih prijetno osvežimo. Ob 
tej priložnosti vam tako predstavljamo 
leseno skledo iz češnjevega ali orehove-

Projekt 
OTO – Okusi 
suhorobarske 
dežele  Polona Rigler Grm

Okusi suhorobarske dežele so nas med 
raziskavami popeljali v preteklost, a nam 
ob tem ponujajo nove poslovne priložnosti, 
saj nam lokalno pridelana hrana in narečje 
nudita vznemirljivo drugačnost, lepote kra-
jev in lokalni običaji pa všečno zanimivost. 
K raziskavi, opravljeni na območju Ribnice, 
Sodražice in Loškega Potoka, smo pristo-
pili strokovno. Etnološko oblikovani vpra-
šalniki o prehranski kulturi in običajih so 

nam prinesli neizmeren nabor informacij. 
Intervjuvanci so povedali, kar smo pričako-
vali, pa tudi tisto, česar si nikoli ne bi mislili 
ali predstavljali, zato so ti spomini tako dra-
goceni. Vsak ima svojo zgodbo, ki je poseb-
na in samo njegova, pa vendar povzetek 
pokaže, da so bile prehranjevalne navade 
podobne. Poljščine so pripravljali na podo-
ben način, praznike in običaje so podobno 
proslavili, a vendar obstajajo razlike. V Lo-
škem Potoku so gojili bob, saj zaradi nizkih 
temperatur fižol tam ni dobro uspeval. V 
nekaterih krajih so jedli jedi, ki jih drugje ne 
poznajo ali jih pripravljajo drugače: kuh-
lni, potoško filanje, žinkrofi, snežne kepe, 
povance. Nedeljsko ali praznično kosilo 
se je razlikovalo od tistega ob delavnikih. 
Spekla sta se boljši kruh in potica, skuha-
li so govejo juho iz slabega pol kilograma 
kupljenega govejega mesa. Tudi miza je 
bila drugače pogrnjena, bolj razkošno. V 
Sodražici in njeni okolici so za krst botrom 
pripravili zajtrk in malico, imenovano kočija 
ali bagrle. Ob porokah so povsod delili sva-
tom pecivo, imenovano šajdesen. 

Vseeno pa so obstajale razlike v pe-
strosti in količini hrane. Bogatejša in 
pestrejša je bila hrana na ribniškem trgu, 
v Slemenih in zdomarskih družinah, skro-
mnejša in bolj enolična pa je bila na sod-
raškem trgu, v suhorobarskih družinah in 
Loškem Potoku. Raznolikost prehranje-
valnih navad in običajev prinaša na krož-
nike pestrost, ki smo ji posvetili posebno 
pozornost. 

Navdih za naše novo oblikovane jedi 
smo črpali iz preteklosti. Uporabili smo se-
stavine in začimbe, ki so jih tu pridelovali 
ali uporabljali. Z novimi vedenji o kulinariki 
smo oblikovali štiri menije, vsakega za svoj 
letni čas. Raziskava je pokazala, da je bila 
hrana neločljivo povezana z običaji in pra-
zniki. Ob teh priložnostih so se vsi veselili 
obilnejših in razkošnejših obrokov. Najbolj 
so bili navdušeni otroci, saj je bila to ena 
redkih priložnosti, ko so se do sitega na-
jedli potice, boljšega kruha, mesa in klobas. 
Običaji so združili družino, ob nekaterih 
praznikih so se obdarovali. 

Ker je kulinarika danes pomemben del 
turistične ponudbe, smo znotraj projekta 
oblikovali štiri nove kulinarične aranžmaje, 
ki povezujejo recepte z izdelki suhe robe 
in lončarstva. V muzejski trgovini Javnega 
zavoda Rokodelski center Ribnica boste 
lahko izbirali med kulinaričnimi aranžmaji 
z imeni: Ribniška Alenčica, Reci bobu bob, 
Vsi za skupno mizo in Zajčja pojedina. Vsak 
od njih prinaša svojevrstno zgodbo. 

Šolski prehrani smo posvetili samos-
tojno poglavje. Ozaveščanje o kulturni de-
diščini se začne doma, v šolah ji dodamo 
znanje in pomembnost.  

S projektom Okusi suhorobarske de-
žele želimo poudariti zavedanje, da je pre-
hrana teh krajev pestra in zanimiva, zato jo 
je vredno ohranjati v spominu. Zadovoljni 
smo, da imamo tudi v suhorobarski deželi 
raznoliko in kreativno kulinariko, kar velja 
izkoristiti. To je odlična turistična priložnost.

Pri projektu z delovnim naslovom 
Obedi ter obredi – OTO smo 
sodelovali vodilni partner 
Zavod Coknpok, Javni zavod 
Rokodelski center Ribnica in Riko 
Invest – podružnica Škrabčeva 
domačija. Projekt je v zaključni 
fazi, izvaja pa se v okviru LAS Po 
poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe in je sofinanciran s strani 
Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja.

Vodja projekta Andreja Škrabec iz Zavoda 
Coknpok s svojo kuharsko ekipo – Nikom 
Starcem in Danielom Vinckom.
    Mediaspeed.

Primer kulinaričnega aranžmaja oziroma 
darilnega paketa, ki bo naprodaj v Muzejski 
trgovini.   Daniel Vincek.
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Novice iz 
Miklove hiše

  Kolektiv Knjižnice Miklova hiša  
  arhiv Knjižnice Miklova hiša

Na vroče sobotno popoldne, ko je Ribnica praznovala 
Županov dan, smo ga s prav posebnim dogodkom obeležili 
tudi v Knjižnici Miklova hiša. Otvorili smo novo, že deve-
to sezono knjižnice na prostem, Knjižnico pod krošnjami. 
Posebno vlogo pri tem je imel slovenski reper Trkaj, ki je 
repal otroško poezijo in tako predstavil svoj projekt Repki, 
vsi mladi navdušenci pa so lahko zaplesali in zapeli zraven. 

Knjižnica Miklova hiša Ribnica v sodelovanju z Občino 
Ribnica omogoča sofinanciranje tiska in vezave diplomskih, 
magistrskih in doktorskih nalog študentom s stalnim 
bivališčem v občini Ribnica.
Uveljavljate lahko sofinanciranje tiska in vezave dveh izvodov 
naloge v trdi vezavi, pri čemer skupni znesek sofinanciranja 
znaša največ 40 EUR. En izvod naloge v trdi vezavi ostane 
Knjižnici Miklova hiša Ribnica za potrebe domoznanske 
zbirke.
NOVO V 2022! Uveljavljate lahko diplomske, magistrske in 
doktorske naloge z vseh področij, tematsko neomejeno.
Pogoji financiranja:
• stalno prebivališče v občini Ribnica,
• zaključek študija v šolskem letu 2021/22,
• uveljavljate lahko diplomska (1. bolonjska stopnja), 

magistrska (2. bolonjska stopnja) in doktorska dela            
(3. bolonjska stopnja) z vseh področij.

Izpolnjeno in podpisano izjavo za uveljavljanje sofinanciranja, 
ki jo dobite na spletni strani Knjižnice  Miklova hiša, nam 
pošljite na e-naslov: info@miklovahisa.si.
Rok za oddajo je 31. oktober 2022.

Mladi iz CMPZ in COPZ Dolenja vas so se ponovno izkazali 
in letošnje leto pripravili glasbeno pravljico po knjižni predlogi 
Nine Mav Hrovat Miška želi prijatelja (Založba MIŠ). Pripravili 
so nam svojevrsten večer, v katerem smo se v dvakratni pono-
vitvi predstave lahko prepričali, da v Dolenji vasi res ne manjka 
igralskega in pevskega talenta. Ali je miška našla prijatelja, pa 
so izvedeli le tisti, ki so prišli v Miklovo dvorano.

Otvoritev Knjižnice 
pod krošnjami s 
Trkajem

Sofinanciranje diplomskih nalog

Glasbena pravljica 
Miška želi prijatelja

Audibook je mobilna aplikacija, ki omogoča dostop, prenos 
in predvajanje avdio knjig – kjerkoli in kadarkoli, primerna 
pa je tudi za vse, ki jim vid ne omogoča več brati toliko, kot 
bi si želeli. Vsem članom knjižnice je na voljo brezplačna 
izposoja avdio knjig. Prisluhnite jim prek mobilne aplikacije 
Audibook, ki jo lahko prenesete na svoj pametni telefon ali 
tablico (na voljo za Android in iOS). Naenkrat imate lahko 
izposojenih največ 5 knjig. Rok izposoje je 14 dni. Po prete-
ku obdobja izposoje se bo avdio knjiga avtomatsko vrnila, 
tudi če je ne vrnete sami. Lahko jih vrnete tudi predčasno 
in si izposodite nove.Več o knjižnični izposoji avdio knjig si 
lahko preberete na spletni strani knjižnice pod zavihkom 
Storitve/E-vsebine/Audibook. 

Izposoja knjig v aplikaciji 
Audibook

Biblos
Knjižnica Miklova hiša redno obnavlja tudi zbirko e-knjig 
na portalu Biblos. Dostop do e-knjig je omogočen vsem 
članom naše knjižnice. Knjige si lahko izposodite prek 
spletne strani na domačem računalniku ali prek aplikaci-
je z napravami, ki uporabljajo operacijski sistem 
Android ali iOS. Naenkrat imate lahko izposojene največ 
4 knjige. Vse knjige imajo rok izposoje 14 dni – po tem 
datumu se dostop zaklene in potrebna je ponovna 
izposoja – zamudnine ni! Več o izposoji e-knjig si lahko 
preberete na spletni strani naše knjižnice pod zavihkom 
Storitve/E-vsebine/Biblos.
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Ekskurzija po 
slovenski Istri

 Marina Gradišnik    Vasja Zidar 

Naš prvi postanek je bil v Luki Koper, 
po kateri nas je popeljal upokojeni dela-
vec Luke. Izvedeli smo veliko zanimivih 
informacij. Na primer, da je Luka Koper 
edino slovensko mednarodno tovorno 
pristanišče, ki je nastalo leta 1957, razcvet 
pa je doživelo po letu 1967, ko je postalo 
železniško povezano z zaledjem. Danes 
ima status mejne vstopne točke Evrop-
ske unije in proste cone. Svojo dejavnost 
opravlja na specializiranih terminalih: za 
kontejnerje, avtomobile in druga vozi-
la, generalne tovore, hlajene tovore, les, 
minerale in rudnine, žita in krmila, glini-
co, premog in železovo rudo ter živino. 
Sprejme lahko ladje z nosilnostjo tudi do 
180.000 ton. 

Po ogledu Luke Koper se nam je na 
avtobusu pridružil Pavle Goja, domačin 
iz Krkavč, ki smo se mu prepustili pri od-
krivanju krajev v zaledju Istre. Najprej nas 
je peljal skozi Koper na Destradijev trg, 
kjer je Frančiškanski samostan s cerkvijo 
sv. Ane. Samostansko poslopje je bilo po 
drugi svetovni vojni, leta 1954, nacionali-
zirano in takrat so v njem uredili zapore. 
G. Goja nam je zaupal, da je kot mladenič 

in nudi čudovite razglede na okolico. Na 
trgu v jedru vasi na dveh ogromnih na-
ravnih kamnitih ploščah stoji cerkev sv. 
Mihaela. Gre za bogato opremljeno ba-
ročno enoladijsko cerkev z renesančno 
zasnovo in beneškim tipom zvonika, ki je 
včasih služil kot obrambni stolp. Na plo-
ščadi pred cerkvijo nas je g. Goja ohladil 
z domačimi češnjami in pijačo. Po ogle-
du cerkve je za najpogumnejše sledil še 
sprehod skozi vas Krkavče.

Za zaključek smo si z interpretacijo g. 
Goje v Novi vasi, v domu kulture »Zma-
ga«, ogledali poslikave domačina Emila 
Gaziča, ki prikazujejo kmečka opravila, 
vas in njene prebivalce. Od g. Goje smo 
se na tem mestu poslovili ter polni istr-
skih zelišč in šopkov krenili proti domu, 
a spotoma zavili še v Marezige, od ko-
der je fascinantni pogled na koprski za-
liv in Luko Koper, kjer smo začeli naše 
celodnevno popotovanje. Po kozarčku 
avtohtonih istrskih vin na Vinski fontani 
smo se počasi odpravili nazaj proti domu.

Posebna zahvala velja članoma 
društva Ivanki Peterlin in Janezu Tanku, 
ki sta s svojim strokovnim znanjem pri-
pomogla k celovitosti ekskurzije, saj smo 
od njiju dobili ključne informacije in širši 
pogled v zgodovinski in geografski pre-
rez časa in prostora.

Hvala vsem za prijetno druženje. Bilo 
je nepozabno. Jeseni se ponovno vidimo 
– tokrat gremo na Štajersko!

tudi sam delal v tem zaporu. V teh pro-
storih so bili zapori vse do leta 2004, ko 
so se naposled preselili v novo zgradbo. 
Danes so ti prostori zopet v lasti franči-
škanov. Po ogledu samostana smo se za-
peljali do Koštabone, stare istrske vasi, ki 
je bila v zgodovinskih virih prvič zabele-
žena že leta 1186. Ime je dobila po rimski 
boginji Boni, boginji zdravja, plodnosti in 
materinstva. Po izročilu naj bi tam, kjer je 
danes župna cerkev sv. Kozme in Dami-
jana, stal antični tempelj, posvečen bogi-
nji Boni. Prav ta boginja je kraju dala tudi 
ime – Castrum Bonae – Costa bona – Ko-
štabona. Med sprehodom skozi vas smo 
si ogledali stare istrske hiše, nekdanjo 
šolo in tudi hišo, danes spremenjeno v 
kapelo, kjer naj bi se rodil blaženi diakon 
Elij, učenec sv. Mohorja, apostol in zave-
tnik Kopra in misijonar Istre. Videli smo 
tudi hišo, v kateri je bila rojena slovenska 
pevka Elda Viler. Po ogledu Koštabone 
smo se odpravili na kosilo v vas Puče. 
Glede na vročino je bil pravi čas, da smo 
se ohladili v stari kmečki gostilni, kjer so 
gostitelji poskrbeli za okusen obrok, g. 
Osvald pa za odlično vzdušje z igranjem 
na harmoniko.

Okrepčani smo pot nadaljevali proti 
Krkavčam, kjer smo si najprej ogledali 
Oljarno, ki še vedno deluje, in vse zako-
nitosti pridelave oljčnega olja. Po tem 
smo se odpravili na ogled same vasi Kr-
kavč. Vas je zgrajena na treh živih skalah 

V zgodnjih jutranjih urah smo se 
člani in simpatizerji Muzejske-
ga društva Ribnica odpravili na 
potep po slovenski Istri. To je 
bila prva celodnevna ekskurzija 
društva po več kot dveh letih. 
Zanimanje je bilo veliko in temu 
primerna je bila tudi udeležba. 
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Izjemno leto, izjemni dosežki 
  Franc Malavašič, ravnatelj 

Alja Rigler in Zala Sedej sta se pod 
vodstvom prof. Mirjane Zeljić Brnčič ude-
ležili mednarodnega online tekmovanja 
IMKA Music Competition in obe dosegli 
zlato priznanje. Prav tako sta se Alja in 
Zala, poleg Urha Malavašiča – pozavna 
(prof. Luka Logar) in Jana Malavašiča – 
trobenta (prof. Domen Gracej), udeležili 
mednarodnega tekmovanja SIRMIUM 

Music Fest, kjer so vsi štirje dobili zlato 
priznanje. Na začetku maja so se Alja Ri-
gler ter Hana Đukič in Nik Rus (prof. Kri-
stina Jeke) udeležili izjemno zahtevnega 
mednarodnega tekmovanja Memorijal 
Jurica Murai v Varaždinu in vsi trije do-
segli priznanje. Le nekaj dni kasneje so 
se Alja in Zala ter tudi Janina Tomščič – 
violina in Vida Novina Kurir – violina, obe 
pod vodstvom prof. Iva Vlašića, udeležili 
mednarodnega tekmovanja Concorso 
Musicale internazionale Citta di Palma-
nova. Zala je dosegla bronasto priznanje. 
Alja, Vida in Janina pa srebrno prizna-
nje. V sredini maja sta se Vida in Janina 
udeležili tudi mednarodnega tekmovanja 
Fantast v Bečeju (Srbija). Obe sta doseg-

li zlato priznanje. V Italiji se je odvijalo 
mednarodno tekmovanje Tomaž Holmar, 
ki se ga je udeležila Špela Košmrlj, učen-
ka harmonike pod vodstvom prof. Danie-
la Šimeka, in dosegla srebrno priznanje. 
Špela se je poleg Hane Adamič (tudi 
učenke prof. Daniela) udeležila medna-
rodnega tekmovanja Akordeon Art plus 
2022 v Sarajevu. Hana je prejela zlato, 
Špela pa srebrno priznanje. Jan in Urh 
Malavašič sta se udeležila mednarodne-
ga tekmovanja Bolero v Dravogradu na 
Koroškem. Oba sta prejela zlato prizna-
nje. Na poletno edicijo mednarodnega 
tekmovanja World Open Online Music 
Competition smo prijavili 13 učenk in 
učencev. Za 11 učencev so rezultati že 

Pred več kot zasluženimi 
počitnicami vam z veseljem, kot 
vsakič do zdaj, naštejem uspehe, 
ki so jih dosegli naši učenci na 
tekmovanjih v mesecih maju 
in juniju. 

Orkestri Glasbene 
šole Ribnica

  Franc Malavašič, ravnatelj    GŠ Ribnica

V Glasbeni šoli Ribnica je v letošnjem letu delovalo kar 
devet orkestrov. Od tega so bili v tem šolskem letu novousta-
novljeni kar štirje orkestri. Big band Glasbene šole Ribnica 
se je poleg Malega pihalnega orkestra in Pihalnega orkestra 
Glasbene šole Ribnica premierno, pred nabito polno dvorano 
Levstikovega doma v Velikih Laščah, predstavil 17. maja. Na 
tem koncertu je kot gost z njimi igral in prepeval znani glas-
benik, violinist, tolkalist in pevec, Lazaro Zumeta. 

Na Koncertu orkestrov Glasbene šole Ribnica, 29. maja, 
so se poleg naših že ustaljenih orkestrov premierno predsta-
vili: Tamburaški orkester, Citrarski orkester in Harmonikarski 
orkester ter dve komorni skupini tolkal. Koncert je z dvema 
znanima skladbama otvoril Kitarski orkester. Večer pa je z 

imenitno interpretacijo in skrbno izbranim repertoarjem zak-
ljučil naš ponos, Simfonični orkester Glasbene šole Ribnica.

Odziv občinstva na in po obeh koncertih je bil izjemen in 
ponosni smo, da lahko Glasbena šola Ribnica pripravi kon-
certe na tako visokem nivoju in s tem nudimo okolju glasbene 
dogodke, iz katerih lahko naši obiskovalci in poslušalci odide-
jo polni navdiha in glasbe.
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znani. Neža Mihelič, Lucija Zabukovec, 
Aida Tabaković in Neža Gradišar, vse 
učenke klarineta pod vodstvom prof. Va-
nja Tomca, so dosegle odlične rezultate. 
Neža Mihelič je prejela srebrno, Lucija, 
Aida in Neža Gradišar pa zlato prizna-
nje. Maksim Drobnič, pod vodstvom prof. 
trobente Domna Graceja, je prejel zlato 
priznanje. Lara Petek, učenka flavte pod 
vodstvom prof. Barbare Gričar, je prav 
tako dosegla zlato priznanje. Tudi Alja Ri-
gler je dosegla zlato priznanje. Zala Se-
dej, Hana Đukič, Hana Adamič in Špela 
Košmrlj pa so dosegle srebrno priznanje. 
Korepetitorja tekmovalcem, ki potrebuje-
jo klavirsko spremljavo, sta prof. Kristina 
Jeke in prof. Aleksander Oražem. Iskrene 
čestitke vsem za izjemne rezultate na 
tekmovanjih. 

Letošnje šolsko leto je na Glasbeni 
šoli Ribnica rekordno v marsikaterem 
pogledu. Skupno se je različnih medna-

V mesecu februarju smo prijavili med-
narodni projekt na Erasmus plus in lahko 
zdaj s ponosom in veseljem povem, da je 
bil projekt izbran in odobren s strani Eras-
mus plusa, kar pomeni, da bo Glasbena 
šola Ribnica pridobila evropska sredstva v 
višini 18 tisoč evrov. V projekt bo vključenih 
8 profesorjev, ki bodo šli na tako imenova-
no »sledenje na delovnem mestu« v raz-
lične evropske države, ter 2 profesorja, ki 
se bosta udeležila seminarja v organizaciji 
Erasmus plus programa. Tu je predvsem 
pomembno poudariti, da bodo vsi profe-
sorji, ki bodo vključeni v projekt, pridobili 
pomembna nova znanja, ki jih bodo pre-
našali na učence in tudi delili izkušnje med 
svoje kolege profesorje. Vse to so koščki, ki 
v celotnem mozaiku Glasbeni šoli Ribnica 
prinašajo kakovosten in kontinuiran razvoj. 

Za nami je izjemno leto, polno različ-
nih uspehov in dosežkov, pred nami pa 
so več kot zaslužene počitnice.

rodnih tekmovanj in državnega tekmova-
nja udeležilo kar 77 učenk in učencev ter 
doseglo izjemne rezultate. 

Vsi ti izjemni rezultati srčnega in 
predanega dela naših profesorjev sko-
zi zadnjih nekaj let se kažejo tudi v vse 
večji želji mladih glasbenih nadobu-
dnežev, ki si želijo vstopiti v svet glas-
be na Glasbeni šoli Ribnica. Tako smo 
imeli rekordno število (115) zainteresira-
nih otrok, ki so pristopili k sprejemnim 
preizkusom za vpis v glasbeno šolo. Na 
tem mestu bi poudaril, da je za instru-
mente (kontrabas, fagot, pozavna, tuba, 
druga konična trobila, tolkala) zgornja 
priporočena starost za vpis v glasbeno 
šolo 18 let in je s tem morda zmotno ali 
napačno prepričanje, da se v glasbeno 
šolo lahko vpišejo le najmlajši. Če vas 
kateri od teh instrumentov zanima in bi 
radi dodatne informacije, le pokličite v 
Glasbeno šolo Ribnica.

Violončelisti 
na Tartinijadi 
v Piranu

  Filip Žagar, 3. razred violončela, GŠ Ribni-
ca    Ana Starc Žagar

tinijadi. Tartinijada je dogodek, kjer smo 
na Tartinijevem trgu v Piranu, pred Tar-
tinijevo rojstno hišo in na njegov 330. 
rojstni dan, godalci iz Slovenije, Hrvaške 
in Italije zaigrali tri njegove skladbe. 

Na trgu nas je bilo zbranih 170 go-
dalcev. Občutek je bil poseben, saj še 
nisem igral na prostem, s toliko godalci 
in pred tolikšnim občinstvom. Za konec 
smo se seveda še okopali v morju in se 
sprehodili po čudovitem Piranu. 

Dan je bil nepozaben.

Na sončno majsko soboto, 15. 5., po 
dveh mesecih priprav doma, na urah 
čela in vajah na Grosupljem, smo trije 
violončelisti pod mentorstvom prof. Da-
nice Kavrakove Žganjar nastopili na Tar-
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Keramična delavnica 
Grčarice 2022   Monika Žunič    Branko Žunič

Zanimanja med člani je veliko, zato 
Milica Koštrun vsako leto pripravi ke-
ramično delavnico v Grčaricah, vsakič 
na določeno temo. Letos smo Grčarice 
zamenjali za idilično okolje kočevskega 
gozda, kamor sta nas prijazno povabila 
naša člana. V soboto, 4. junija, smo se 
zbrali že ob pol devetih in se odpravili na 
lokacijo, da smo čim prej začeli z ustvar-
janjem. Sonce nas je razvajalo s svojimi 
žarki, mi pa smo za delo poiskali zavetje 
v senci mogočnih bukev. 

Že na občnem zboru smo se odločili, 
da bomo izdelovali mobile – to so viseči 
okraski, ki popestrijo vsak dom. Za laž-
jo predstavo je Milica že prinesla s se-
boj nekaj svojih izdelkov z raznovrstnimi 
motivi. Udeleženci delavnice so si lahko 
izbrali različne motive, tako da smo na 

koncu videli vse, od zvončkov, srčkov in 
zvezdic do medvedkov, muc in ptičkov. 
Za delo smo uporabili rdečo in belo gli-
no. Elemente smo nanizali na keramične 
osnove, okrogle ali ravne plošče, tudi na 
primerne palice, ki smo jih našli v gozdu. 
Kot tehniko smo uporabili valjanje gline-
nih plošč, ščipanje (pinčing) in oblikova-
nje na modelu. Ko so bili izdelki obliko-
vani, smo jih delno posušili, medtem pa 
si vzeli odmor za klepet in kosilo. Po krat-
kem počitku je Milica pripravila engobe, 
barve za glino, in začeli smo z delom, ki 
je trajalo vse do poznega popoldneva.

Delo je potekalo v sproščenem 
vzdušju, za še lepši zaključek dneva pa 
so poskrbeli člani pevske skupine Bin-
klarji, ki so nas presenetili z obiskom. 
Gostje so si z zanimanjem ogledali naše 
delo, mi pa smo z veseljem prisluhnili 
njihovi prijetni glasbi in petju. Dan se 
je že začel prevešati v večer, ko smo se 
razšli z obljubo, da se čim prej spet sre-
čamo. 

V Društvu likovnega ustvarjanja 
(DLU) Ribnica že od ustanovitve 
spodbujamo raznovrstno likovno 
izražanje. Sem zagotovo spadata 
tudi oblikovanje gline in izdelava 
keramike. 

Zborovski bum
  Alenka Pahulje, JSKD Ribnica    Marko Burger

Zadnji dve epidemiološki leti sta zelo 
ovirali to dejavnost in šolski zbori so ko-
majda kaj delovali, na njih pa so slonele 
vse naše območne revije. Hitro je bilo 
jasno, da bo treba najti nek drug privla-
čen dogodek, ki bo pevce pritegnil, in 
tako so nastali območni Zborovski bumi, 
ki smo jih pripravile območne izpostave 

JSKD skupaj s partnerjem projekta, Za-
vodom RS za šolstvo, šolami, občinami in 
drugimi zunanjimi sodelavci. Od 19. maja 
do 6. junija se je po celi državi odvijalo 60 
koncertov na zunanjih prizoriščih, pelo 
pa je 583 zborov.

Tudi v ribniškem Športnem parku, in 
sicer 2. junija, ko se je tam zbralo sedem 

Pomladni čas je za izpostave Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) že vsa leta izjemno 
plodno in delovno intenzivno obdobje, saj je 
treba izvesti območne in regijske nivoje, da 
lahko nato sledi državni zaključek. Letos pa smo 
dobili še nov zborovski izziv, Zborovski bum. 

Vabljeni gostje so bili na prireditvi izjemno 
dobro razpoloženi in so tudi radi zapeli 
ob pesmih, ki so jim bile znane. Našemu 
povabilu so se odzvali ribniški župan Samo 
Pogorelc, kočevski župan Vladimir Prebilič 
in sodraški župan Blaž Milavec. Vsi trije so 
tudi pozdravili sodelujoče in obiskovalce, 
prav tako je imela pozdrav dobrodošlice 
ravnateljica ribniške osnovne šole Andreja 
Modic, ki je ob tem pozdravila tudi vse svoje 
kolege ravnatelje.

Dogodek se je odvrtel ob 12. uri in so 
ga večinoma spremljali osnovnošolci 
naše matične šole, za kar se jim posebej 
zahvaljujemo. Seveda pa bi bil prava paša za 
oči in ušesa tudi drugim obiskovalcem, tako 
da ga bomo naslednjič poskusili prirediti 
v popoldanskem času. Hvala prav vsem, 
ki ste ga obogatili s svojo prisotnostjo, 
angažiranostjo in dobro voljo. Prepričal je 
vse prisotne in ravnatelji so se intenzivno 
potegovali za njegovo naslednje gostiteljstvo. 
Hvala tudi Občini Ribnica za letošnje 
gostiteljstvo in naši šoli za vso pomoč. 
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COPZ in CMPZ Dolenja vas na 
gostovanju v Ivančni Gorici

    Mateja Lukič, zborovodkinja COPZ in CMPZ Dolenja vas

V soboto, 11. 6., smo se pevci in pevke Cerkvenega otroškega zbora (COPZ) 
in Cerkvenega mladinskega pevskega zbora (CMPZ) Dolenja vas odpravili na 
izlet na Dolenjsko. Najprej smo si ogledali Ranč Aladin, kjer smo imeli tudi kosilo, 
potem pa smo se odpravili do Ivančne Gorice, kjer smo pred župnijsko cerkvijo 
pripravili upodobitev glasbene pravljice Miška želi prijatelja. Tako kot mala miška 
smo tudi mi našli nove prijatelje, ki so prišli gledat naš nastop. Dan je žal prehitro 
minil, zato upamo, da bomo tako lepo doživetje še kdaj ponovili. 

Mogoče bo za to priložnost že 23. julija, 
ko bomo ustvarjali na likovni koloniji Zeleni 
most v Ribnici. Takrat bomo mobile dokon-
čali, elemente bomo nanizali na keramične 
osnove, okrogle ali ravne plošče, lahko tudi 
na primerne palice, ki smo jih našli med 
sprehajanjem v gozdu ali ob vodi.

otroških in mladinskih pevskih zborov: 
Mladinski pevski zbor in mlajši mladin-
ski pevski zbor OŠ dr. Franceta Prešerna 
(Ribnica), Mladinski pevski zbor OŠ dr. 
Ivana Prijatelja (Sodražica), Mladinski 
pevski zbor OŠ dr. Antona Debeljaka 
(Loški Potok), Otroški pevski zbor (4. in 
5. r) in Mladinski pevski zbor OŠ Stara 
Cerkev ter Otroški pevski zbor Vrtiljak 
OŠ Zbora odposlancev (Kočevje). Sku-
paj kar 188 pevcev!

Imeli so zahteven programski izziv, saj 
so bile skladbe poenotene in vnaprej pre-
dlagane, med devetimi na sporedu pa je 
bilo kar pet novitet z domovinsko tematiko. 
Zborovodkinjam je bil ravno ta del izjemno 
všeč, saj se vedno znova razveselijo novih 
skladb, ki jih lahko kasneje uporabljajo za 

Združeni zbor je sestavljalo sedem otroških 
in povečini mladinskih pevskih zborov. 
Najštevilčnejši zbor je prišel iz Sodražice in 
je štel kar 58 pevcev!

Zborovodkinje Nataša Arko, Jasmina Tomšič, 
Mojca Hribar Osmak, Mojca Kramar in Mojca 
Troha so opravile izjemno delo, saj so se od 
zgodnje pomladi pa vse do 2. junija posebej 
trudile, da bi otroci obvladali pesmi, ki so bile 
tudi zanje povečini povsem nove. Uspelo jim 
je izvesti praktično ves predlagani program, ki 
je tudi res lepo zazvenel. Ob klavirju je pevce 
spremljala korepetitorka Alma Oražem. 

svoje nastope. Prav tako bi si želele, tako 
kot otroci, da bi se Zborovski bumi ali pa 
vsaj neka različica tega dogodka na pros-
tem dogajali tudi v prihodnje. Mihela Ja-
godic, producentka za vokalno dejavnost 
na JSKD, ki nas je tisti dan tudi obiskala, je 
dejala, da obstaja možnost, da bi se Zbo-
rovski bumi dogajali vsaki dve leti, saj tudi 
območnih preglednih revij ni moč izpustiti, 
ker dajejo pomemben signal o kakovosti 
naših zborov. 

Sicer pa je bila posebnost našega Zbo-
rovskega buma tudi ta, da so se na njem 
srečali skoraj vsi župani in ravnatelji tega 
geografskega področja, kar je začudilo tudi 
njih same in jim poslalo prvovrstno spo-
ročilo, da je v sodelovanju in povezovanju 
izrazita moč okolja, katerega del smo.

Dogodek je presenetil v najlepšem 
pomenu: nastopajoči in občinstvo so 
zamenjali pozicije in so pevci peli na tri-
buni. Ponovno smo se spomnili, da ima-
mo lepo deželo in na tisoče razlogov, da 
tu uživamo, prav tako pa smo se vrnili k 
slovenskim koreninam – k petju in pre-
pevanju, pri tem pa nas je zajela radoži-
vost mladih. 



NA J BODO

POPOLNI
VAŠI

V poslovalnicah: 
TURJAK, NOVA VAS in LOŠKI POTOK

MESO 

TOČENO
PIVO 
Vikend najem naprave
s sodom PIVA (Laško ali Union).





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

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



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 okolici, 
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 gospo-
darsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1955, streha 
zamenjana leta 2001, velikost zemljišča pod stavbo 
je 159 m2, gospodarsko poslopje. Velikosti zemljiš-
ča 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, obnovljena leta 1997, 
gospodarsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1990. 
Takoj vseljivo. Ogrevanje CK na olje, elektrika, voda, 
vsa infrastruktura, cena 73.000 EUR. EI v izdelavi. 

SODRAŽICA - strogi center
Prodamo poslovno stanovanjski objekt - go-
stinski lokal v obratovanju; poslovni prostor v 
izmeri 130 m2 in stanovanjski del v izmeri 154 m2. 

Zgradba je bila zgrajena leta 1947, inštalacije ob-
novljene leta 2004, okna obnovljena leta 1963, 
streha zamenjana leta 2021, vsa infrastruktura, 
ogrevanje na trda goriva. Cena 265.000 EUR.

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. 

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.



Yaskawa Electric Corporation je eden vodilnih svetovnih 
proizvajalcev na področju pogonskih sistemov, industrijske 
avtomatike in robotike, izumitelj koncepta mehatronike in eden 
največjih svetovnih proizvajalcev industrijskih robotov. 
Za potrebe nove tovarne v Kočevju, YASKAWA Europe Robotics 
d.o.o., iščemo nova delovna mesta za delo v proizvodnji  na 
področjih:
montaže, testirnice, skladišča, lakirnice, CNC delavnice
Pričakujemo:
• IV. ali V. stopnjo izobrazbe (za CNC pričakujemo strojno smer ali 

mehatroniko)
• najmanj 3 leta izkušenj na podobnih delovnih mestih v proizvo-

dnem podjetju
• znanje angleškega jezika
• komunikativnost, prilagodljivost, skupinsko delo, natančnost, 

zanesljivost,  
• poznavanje standardnih Windows orodij (MS Office)
• za CNC pričakujemo poznavanje uporabe merilnega orodja, 

poznavanje rezilnega orodja ter branje in izpolnjevanje tehnične 
dokumentacije

Ponujamo:
• dinamično in perspektivno delo v mladem kolektivu
•  zanimivo delo v tovarni prihodnosti
• intenzivno šolanje in izobraževanje ob delu
• stimulativno nagrajevanje 
• delo v zanesljivi in poslovno uspešni družbi
Rok za prijavo je do 14.7.2022. Prošnjo pošljite po elektronski 
pošti na naslov: YER-HR@yaskawa.eu.com  

Yaskawa Electric Corporation je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju 
pogonskih sistemov, industrijske avtomatike in robotike, izumitelj koncepta 
mehatronike in eden največjih svetovnih proizvajalcev industrijskih robotov. 
Za potrebe nove tovarne industrijskih robotov v Kočevju, YASKAWA Europe 
Robotics d.o.o., vabimo k sodelovanju: 
Tehnologa (oddelek montaža):
Naloge:
• priprava tehnične dokumentacije (digitalna navodila, kontrolni listi, kosovnice, 

diagram procesa)
• podpora v proizvodnji (neustrezna kakovost, neustrezno izvedeni postopki kon-

trola izvajanja procesov)
• skrb za ročno orodje
• skrb za ročna pomagala
• analiza in usklajevanje procesov (čas, produktivnost, skladnost s standardi)
• vpeljava novih izdelkov v proizvodni proces
• sodelovanje pri reševanju reklamacij
• sodelovanje z vsemi oddelki (nabava, prodaja, planska služba ter vsi proizvodni 

oddelki)
Pričakujemo:
• končano vsaj V. stopnjo izobrazbe s področja mehatronike, strojne ali elektro 

smeri 
• znanje angleškega jezika
• poznavanje orodij za 3D konstruiranje (SolidWorks, Creo ali podobno)
• poznavanje ERP sistemov (zaželeno SAP)
• dobro poznavanje in branje tehnološke dokumentacije
• dobro računalniško znanje (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z 

bazami podatkov)
• komunikativnost, prilagodljivost, skupinsko delo, natančnost, zanesljivost, odgo-

vornost in motiviranost za opravljanje tega dela
Ponujamo:
• zanimivo, dinamično in perspektivno delo v mladem kolektivu
• intenzivno šolanje in izobraževanje ob delu
• stimulativno nagrajevanje 
• delo v zanesljivi in poslovno uspešni družbi
Rok za prijavo je do 14.7.2022. Prošnjo pošljite po elektronski pošti na na-
slov:YER-HR@yaskawa.eu.com  



Naslednja številka izide 11. avgusta 2022.
GRADIVO ODDAJTE do 29. julija 2022.
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Preteklosti ne moremo kar 
pozabiti – iz nje se učimo in 
na njej gradimo prihodnost 

  Marinka Vesel, predsednica društva   arhiv DPŽ Ribnica

V prvem polletju smo poleg obč-
nega zbora in naših rednih srečanj na 
povabilo Občine Ribnica sodelovale na 
pustnem dogodku, ki se je odvijal pred 
Miklovo hišo, izdale brošuro 20 let naših 
dobrot, predstavile naše društvo in obči-
no s pečenimi dobrotami in stvaritvami 
na sejmu Alpe-Adria, postavile veliko-
nočno razstavo Pirhi na ogled, postavile 
drugo razstavo Ohranjena dediščina in 
v ribniškem domu starejših občanov iz-
vedle dve delavnici – izdelovanje suhega 
cvetja in stvaritve iz slanega testa, s či-
mer smo razveselili prisotne stanovalce, 
ki so podoživljali svoje ročne spretnosti 
iz mladosti. Veselo in poučno je bilo tudi 
sodelovanje z mladimi nadobudneži, ko 
smo jih v gradu na Županov dan učili de-
lati kvašene ocvrte dobrote, ki so jih za 
nagrado tudi pojedli. Na Tržnem dnevu v 
Sodražici pa smo sodelovale na stojnici 
in v sprevodu, kjer smo domače in tuje 
goste postregle z našimi dobrotami.

Veliko dela imamo pevke Vesele Rib-
nčanke, saj letos obeležujemo 20. oble-
tnico našega delovanja. Poleg rednih 

te lahko ogledali 20 fotografij in prebrali 
besedila 29 pesmi. Ljubiteljem ljudskega 
petja pa bodo priloženi glasovni posnet-
ki ob poslušanju božali dušo in privabili 
smeh na obraz. 

Lahko rečem, da smo pevke Vesele 
Ribnčanke v srcu bogate, da znamo za-
peti toliko lepih in srčnih besedil, ki tudi 
nam veliko pomenijo in so spomin na naše 
prednike. Skozi naša druženja smo jih ve-
sele radostno prepevale in ponosne bomo, 
ko jih bo prepeval tudi naš mladi rod.

Seveda pa je naše nastope bogatil 
tudi izgled skupine. Poleg petja in nare-
čne ribniške besede smo ljudem prika-
zovale tudi ribniško oblačilno kulturo, ki 
je opisana v naši čisto novi knjigi z nas-
lovom Ribniška preteklost v novi podobi. 
Knjiga ima 217 strani, na katerih je prika-
zanih več kot 400 fotografij, ki nazorno 
prikazujejo nas pevke in naša oblačila ter 
popis vseh večjih udejstvovanj, dogod-
kov in prireditev.

vaj in snemanj je za nami že kar nekaj 
nastopov. Prepevale smo na srečanju 
ljudskih pevcev  v Pivki, pekle in nasto-
pale na dogodku Društva vinarjev  Rez 
trte, zapele z ribniškimi upokojenci v Izoli, 
zapele v gradu na Kulturni promenadi, s 
petjem in kmečko malico bodrile brške 
kosce na Bregu ter ob zvokih harmoni-
ke naše članice Danijele Gruden zapele 
novo pesem na srečanju ljudskih skupin 
v Predgradu, Najlepše je v Ribnici, kate-
re besedilo sem napisala za predstavitev 
Ribnice in nas pevk Veselih Ribnčank. 
Najbolj pa smo vesele naših novih pro-
jektov, saj smo v tem času izdale pesma-
rico, drugo zgoščenko (CD) in knjigo o 
pevkah Veselih Ribnčankah.

Pesmarica in zgoščenka nosita na-
slov Kaj nam pa morejo, če smo vesele. 
V njej smo zbrale in posnele pesmi v 
spomin na nas in naše dvajsetletno pre-
pevanje, saj je knjigi priložena tudi US-
B-kartica, na kateri so glasovni posnetki 
vseh besedil. Nekatera prirejena besedi-
la so naše predstavitvene pesmi. Večina 
pa opeva nekdanje kmečko življenje ljudi 
na vasi, njihovo delo, medsebojno ljube-
zen in ljubezen do svoje rodne zemlje in 
domovine. Pesmarica zajema opis pevk 
še v treh jezikih in ob tej priložnosti hvala 
vsem trem prevajalcem – Franciju Vese-
lu za angleški prevod, Franciju Miheliču 
za nemški prevod in Anamariji Petelin za 
italijanski prevod. Na 52 straneh si bos-

Članice Društva podeželskih žena Ribnica in pevke Vesele Ribnčanke 
ne počivamo. Še naprej smo dejavne, saj sodelujemo na raznih 
prireditvah in dogodkih. 
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Košnja trave 
na star način 

  Tadeja Topolnik    Borut Levstek

V Društvu Veter smo se po dveh le-
tih premora zaradi pandemije odločili, 
da ponovno prikažemo košnjo trave na 
star način. Starejši ljudje še obvladajo 
to veščino in jo občasno uporabijo pri 
svojem delu, medtem ko mlajši nimajo te 
izkušnje in je tudi ne bodo imeli, če jim je 
starejši ne omogočimo. 

Tako so se 11. 6. pred osmo uro zjutraj 
zopet zbrali kosci, ki se že tradicionalno 
več let udeležujejo dogodka z namenom, 
da obudimo staro tradicijo in je delček 
prenesemo tudi na mlajšo generacijo. 
Hitro so pljunili v roke in na mah poko-
sili travnik poleg kozolca. Za koso sta 
prijela tudi župan Občine Ribnica Samo 
Pogorelc in poslanec iz SDS Jože Tanko. 
Župan nam je na pladnju serviral še sve-
žo novico o odkupu zemljišča nasproti 
kozolca. Ob tej priložnosti se mu iskreno 
zahvaljujemo za prizadevnost in hiter od-
ziv pri reševanju omenjene problematike. 

Da je šlo delo lažje od rok, so pos-

krbele Vesele Ribn’čanke, ki so s svojimi 
ubranimi pesmimi dajale koscem takt v 
sončnem junijskem dnevu. Letos so na 
čast Društva Veter priredile eno izmed 
svojih pesmi. Za izkazano pozornost se 
jim lepo zahvaljujemo in jih skupaj z vse-
mi kosci vabimo, da se nam pridružijo 
tudi ob letu osorej. 

Delo je vedno in bo tudi v prihodnosti 
povezovalo ljudi, tako se je marsikdaj ob 
tej priložnosti rodila ljubezen in z njo po-
vezani zapleti ter razpleti. Člani Društva 
Veter so poskrbeli za smeh, tako da so 
odigrali kratek humoren skeč, v katerem 
so prikazali, kako so nekdaj izgledali 
zmenki in odnosi med generacijami. 

Po končanem delu smo si privošči-
li žgance, izmenjali vtise o dogodku in 
sklenili, da bomo dogodek ponovili tudi 
v naslednjem letu. V veselje nam je, da 
se je dogodka udeležila tudi manjša sku-
pina otrok, ki se je preizkusila v košnji na 
star način.

Ta knjiga je nastajala v času pan-
demije. V času, ko so bili na preizkušnji 
naše zdravje, sprejemanje novih pravil in 
discipline, vzdržnost, doslednost in med-
sebojna potrpežljivost.

Vse to sem med ustvarjanjem knjige 
občutila tudi jaz. V pisanje in pripravo gra-
diva je bilo vloženo veliko dobre volje, tru-
da in prostega časa in v zadoščenje mi je, 
da sem se ob vsem tem tudi veliko naučila.

Zame je prepevanje kot zdravilo za 
žalost, kot lepa misel, ki boža dušo, kot 

ter vsem donatorjem za finančno pomoč, 
pa tudi vsem ostalim za kakršnokoli po-
moč in moralno podporo pri izvedbi vseh 
projektov, ki smo jih kot skupina skupaj 
izvedli skozi čas našega delovanja. Hvala 
Tiskarni Peterlin in podjetju Luart, d. o. o., 
za tiskanje knjige in pesmarice.

Pa naj bo s temi projekti zabeleženo, 
da smo nekoč obstajale … 

Knjigi vam bomo konec avgusta tudi 
predstavile in vas ob tej priložnosti z ve-
seljem gostile. Do takrat pa vam želim 
prijetno dopustovanje.

sončni žarek, ki greje srce. Petje v meni 
oživi duha, me radosti in oživi veselo raz-
položenje vsakič, ko zapojem ali ko si ob 
ustvarjanju besedil brundam melodijo, 
po kateri nastaja nova priredba besedila. 
Verjamem, da prav ti občutki združujejo 
in povezujejo našo skupino pevk.

Zato hvala vsem pevkam za prijetna 
druženja ter veliko vloženega truda in 
časa za petje in opravljene kilometre na 
pevske vaje ter ne nazadnje za sprejema-
nje mojih pesmi in oblačilnih projektov. 
Velika hvala našima zborovodkinjama 
Bernardi Kogovšek in Nataši Arko za od-
lično vodenje in podajanje njunega dra-
gocenega znanja in časa. Hvala Marjani 
Starc in Tatjani Košir za besedilni pregled. 
Hvala sinu Franciju za moralno podporo, 
za vso slikovno obdelavo in pomoč pri 
oblikovanju knjige ter za požrtvovalnost 
pri spreminjanju postavitve. Hvala za-
koncema Pakiž za pomoč pri oblačilnem 
projektu, občinama Ribnica in Sodražica 



Pobratenje – Gemellaggio 
Ribnica – Arcevia

  Peter Lesar    iz osebnega arhiva, iz knjige Pobratenje Arcevia – Ribnica

V takratni obrazložitvi so zapisali: 
»Med občinama Ribnico in Arcevia so 
že nekaj let navezane prijateljske vezi. Te 
vezi so vzniknile iz sodelovanja med itali-
janskimi in jugoslovanskimi partizani, ter 
poznejšega sodelovanja s predstavniki 
Zveze združenj borcev NOV Ribnica. Že 
14. 5. 1967 je na povabilo občine Ribni-
ca obiskala to občino delegacija občine 
Arcevia, Medsebojno sodelovanje obeh 
občin se je nadalje razvijalo preko izme-
njave delegacij obeh občin v letih 1968 
in 1970. Obe občini sta dali pobudo o po-
bratenju. O tej pobudi so razpravljale tudi 
nekatere družbeno-politične organizaci-
je občine Ribnica in podale soglasje, da 
se občini pobratita.«

Sklep o pobratenju je bil nato podpi-
san 3. junija 1972 v mestni hiši Arcevia v 
prisotnosti uradne delegacije občine Rib-
nica, ki jo je vodil predsednik skupščine 
občine Ribnica Bogo Abrahamsberg, in 
občinske skupščine Arcevie pod pred-
sedstvom župana Arnalda Giacchinija. 
Med drugim je bilo zapisano: »Sklep o po-

bratenju med občinama Arcevie in Ribni-
ca z namenom, da se pobrati prebivalstvo 
obeh občin, kar naj bi vodilo k utrditvi kul-
turnih, družbenih in gospodarskih stikov 
ter izmenjavi upravnih izkušenj in da se 
izrazi volja ljudi, da živijo v miru in svobo-
di ter spoštujejo druge narode v želji, da 
ustvarijo socialno boljši svet, ki naj temelji 
na bratstvu med vsemi narodi.«

V delegaciji, ki se je udeležila slo-
vesnega podpisa Sklepa o pobratenju, 
so bili poleg predsednika skupščine 
občine Ribnica Boga Abrahamsberga 
še Danilo Mohar – sekretar občinskega 
komiteja zveze komunistov, Jože Tom-
šič – predsednik občinske zveze borcev, 
Mirko Anzeljc – predsednik socialistične 
zveze občine Ribnica in eden vodilnih 
v podjetju Inles Ribnica, Franc Zajc – 
predsednik občinskega sveta sindikatov 
in vodja učne delavnice Riko Ribnica, 
Milan Tekavec – predsednik občinskega 
sindikata mladine in usposobljen stroj-
nik Riko Ribnica, Rudi Brinšek – sekretar 
mestnega sveta in Nosan Stane – tol-
mač, prevajalec.

V vseh teh letih so bili pod različnimi 
občinskimi oblastmi uspešni dogodki, 
kjer sta mesti medsebojno zgledno sode-
lovali. Včasih več, včasih manj, zagotovo 
pa bi medsebojnega sodelovanja lahko 
bilo več, kar bi lahko bila želja in obljuba 
tudi ob visoki in okrogli obletnici pobrate-
nja. Sami največkrat opazimo prisotnost 
njihove delegacije ob prazniku Ribniške-
ga semnja, ki se ga radi udeležijo.

Nekaj utrinkov in dogodkov takratne-
ga časa si oglejte v priloženih fotografijah.

Letos obeležujemo 50-letnico pobratenja med občinama Ribnica 
in Arcevia iz sosednje Italije. Skupščina občine Ribnica je na seji 
občinskega zbora in zbora delovnih skupnosti 10. 3. 1972 sprejela 
sklep o pobratenju občin Ribnica in Arcevia. 

Govor župana občine Ribnice g. Abrahamsberga - Discorso del Sindaco di Ribnica Bogo Abrahamsberg.

Posredovanje podžupana g. Baldini Armanda, 

vodje skupine italijanske socialistične stranke - 

Intervento del Vice Sindaco sig. Baldini Armando 

- Capo gruppo del Partito Socialista Italiano.

Prihod delgacije Arcevie v Ribnico 12.8.1972, na 

parkirišču pred Miklovo hišo. V ozadju še takratna 

Mercatorjeva samopostrežba in buffet - Ribnica, 

arrivo della delegazione di Arcevia.

Župana obeh pobratenih občin g. Bogo 

Abrahamsberg in g. Arnaldo Giacchini 

- I Sindaci dei due Comuni gemellati.
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Športno društvo Arcevia, nogometna tekma med domačini in Arcevio v Ribnici 11.8.1973 - Gita dell,associazione sportiva Arcevia a Ribnica

V Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika (SSKJ)
Pobratenje – glagolnik od pobratiti 
se skleniti bratsko, prijateljsko raz-
merje, navadno po ustaljenem obre-
du; mesti sta se pobratili – na podla-
gi pogodbe sta začeli gospodarsko, 
politično, kulturno sodelovati.

Arcevia
• občina v provinci Ancona v regiji 

Marche, osrednja vzhodna Italija
• nadmorska višina: 535 m
• površina: 126,2 km2
• število prebivalcev: 4.491 (leto 

2017)
• pokrajina: Ancona
• župan: Andrea Bomprezzi

Ribnica
• občina je del statistične regije 

jugovzhodna Slovenija
• nadmorska višina: 492 m
• površina: 153,6 m2
• število prebivalcev: 9.483 (leto 

2022)
• pokrajina: Dolenjska – jugovzho-

dna Slovenija
• župan: Samo Pogorelc

Arcevia v provinci 
Ancona - Italija
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Otvoritev ceste 
Zlati Rep–Škrlovica

    Sabina Jakšič

Praznik sv. Rešnjega telesa 
in krvi na Velikih Poljanah

    Anita Andolšek

Za kako veliko pridobitev gre, se mor-
da zavedamo samo mi, ki tod živimo in 
ki smo se leta in leta vsakodnevno vozi-
li bodisi v prahu bodisi v blatu, saj nismo 
imeli niti makadama. Kot najmanjša vas 

Na Velikih Poljanah je tudi po ukinitvi 
župnije ostala navada, da ta dan počasti-
mo s procesijo, ki se vije med polji in hiša-
mi, ustavlja pa pri štirih oltarjih, ozaljšanih z 
zelenjem in cvetjem. Letošnji praznik smo 
najprej počastili z obiskom svete maše, ki 
jo je daroval ribniški kaplan Rok Pogačnik. 
Kljub dolgemu junijskemu dnevu se je delal 
že mrak, ko smo se namenili do oltarjev. Trije 
so bili postavljeni po vasi, četrti pa v cerkvi. 
Ob vsakem oltarju smo poslušali pete od-
lomke evangelijev in prosili za blagoslov 
polj, našega dela in odvrnitev nesreč. Od 
oltarja do oltarja smo šli že kar v trdni temi. 
Največjo težavo je to predstavljalo pevcem, 
ki so si morali svetiti, da so videli note, a tudi 
to oviro se je dalo premagati s kančkom iz-
najdljivosti in sodobne tehnologije. 

pan Samo Pogorelc in predsednik KS Sveti 
Gregor Peter Adamič. Tudi slednji si je dol-
go časa osebno prizadeval za izvedbo tega 
projekta, za kar se mu na tem mestu v ime-
nu vaščanov prav tako zahvaljujem. Ob tem 
jo je blagoslovil naš župnik Andrej Mulej, ki 
nam je zaželel varno vožnjo, za kar smo mu 
hvaležni, tako kot slemenskim pevcem za 
čudovito petje. 

Sledilo je prijetno druženje ob domačih 
dobrotah, ki ga niso ustavile niti dežne ka-
pljice.

Naj zaključim z besedami predsednika 
KS Sv. Gregor Petra Adamiča, povedanimi 
ob odprtju: »Poskušajmo slabe stvari po-
zabiti, dobre nadgraditi in radi se imejmo.« 

Hvala vsem in vsakemu posebej!

KS Sv. Gregor zdaj vendarle imamo sodob-
no asfaltirano cesto, ki pelje do domačega 
praga. Pomladni dan je na otvoritev ceste 
Zlati Rep–Škrlovica privabil številne kraja-
ne, ki so ji prisostvovali globoko ganjeni, 
saj nam pridobitev veliko pomeni. 11. maj 
2022, dan, ko smo (še neuradno) dobili as-
faltno cesto, bo imel za nas za zmeraj po-
seben pomen. 

Ob tem velja velika zahvala mnogim; na 
prvem mestu že v uvodu omenjenemu župa-
nu Samu Pogorelcu, Občinskemu svetu Ob-
čine Ribnice, KS Sveti Gregor, lastnikom ze-
mljišč, izvajalcem in podizvajalcem gradnje. 

Prvi junijski petek smo dobili cesto še 
uradno v uporabo, saj sta nam jo s sveča-
nim prerezom traku slovesno predala žu-

Letošnja procesija je bila nekaj posebne-
ga, saj se je v namen procesije prvič uporabi-
la pred kratkim obnovljena monštranca. Idej-
ni vodja obnove je bil kaplan Rok Pogačnik s 
pobudo, da na ta način počastimo spomin na 
dolgoletnega poljanskega župnika Antona 
Masnika. Vaščani smo zbrali sredstva, Ma-
rija Oblak pa je monštranco odnesla na re-
stavriranje. Vso sijočo monštranco, ki jo je za 
procesijo okrasila Ana Novak, smo ponosno 
pospremili na njeni poti skozi Velike Poljane.

Pravi izvor monštrance nam ni znan, saj 
se je tudi najstarejši vaščani ne spomnijo. 
Hvaležni bomo, če ima kdo kakšne infor-
macije in bi jih bil pripravljen deliti z nami.

Ob tej priložnosti se vaščani in redni 
obiskovalci maš na Velikih Poljanah poslav-
ljamo od kaplana Roka Pogačnika, ki zdaj 

Po desetletjih čakanja so se krajanom Zlatega 
Repa končno uresničile sanje, saj je župan Občine 
Ribnica Samo Pogorelc prisluhnil našim potrebam 
in željam ter namenil denar prepotrebni investiciji 
v našo cesto. Čeprav živi v naših koncih le peščica 
občanov, smo s to odločitvijo tudi zares, ne le v 
besedah, postali enakovredni vsem drugim.

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, bolj znan kot telovo, smo letos 
praznovali v četrtek, 16. junija. Praznik je zapovedan in kristjani se ta 
dan udeležujemo bogoslužja in procesij.

odhaja v novo župnijo novim izzivom nap-
roti. Zahvaljujemo se mu za vso duhovno 
oskrbo, ki nam jo je nudil v obdobju bivanja 
med nami. Zapomnili si ga bomo predvsem 
kot velikega ljubitelja cerkvenega petja in 
prinašalca mladostne energije v naše ma-
loštevilčno občestvo. Želimo mu obilo Bož-
jega blagoslova na nadaljnji poti in še nap-
rej obilo optimizma in vneme pri opravljanju 
svojega dela.



Obisk sejma 
Interschutz 2022

   Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica

Mladi gasilci so se pomerili v orientaciji
 Anita Andolšek    Hinko Klun

V GZ Ribnica smo že na zadnji skupščini sprejeli plan, da 
naredimo strokovno ekskurzijo, za katero naj bi vstopnice in 
prevoz financirala naša zveza. Vsega skupaj smo dobili okoli 
15 predprijav. Žal se je to število na koncu zmanjšalo na 8, tako 
da smo lahko prevoz organizirali z gasilskim vozilom za moštvo 
(GVM) iz PGD Jurjevica.

Obisk sejma smo načrtovali za torek in sredo, 21. in 22. junija, 
ko naj ne bi bilo pretirane gneče. V ponedeljek zvečer smo na-
ložili vse prijavljene in njihovo prtljago v GVM in malo po 20. uri 
odrinili proti Hannovru. Pot nas je peljala prek Avstrije, Münchna, 
Nürnberga in Kassla. Po dobrih 12 urah smo se ustavili na parkiri-
šču sejmišča, in to po prevoženih dobrih 1.100 kilometrih.

Z zanimanjem smo se razpršili po sejmišču in si ogledovali 
vse inovacije, nove izdelke, primere dobrih praks in še bi lahko 
naštevali. Čas je minil, kot bi mignil, tako da smo se pozno po-
poldne dobili na izhodu sejmišča in šli na skupno kosilo ter do 

našega prenočišča v bližnjem mestu Hamelin, kjer smo imeli 
najeto počitniško hišico. 

Za večerjo smo imeli žar pečenje in po izmenjavi vseh vti-
sov s sejma smo se pozno zvečer odpravili spat. Zjutraj smo 
nadaljevali z ogledom sejma, tako da smo videli res vse, kar 
nas je zanimalo. Dobili smo ogromno reklamnega materiala in 
kontaktov iz celega sveta, kar nam bo prišlo še kako prav pri 
našem gasilskem delu in prihodnjih nakupih opreme in vozil.

V sredo pozno popoldne smo se odpravili proti domu, ka-
mor smo prišli v četrtek v zgodnjih jutranjih urah. Dolga vožnja 
nas je vse precej izmučila, toda vsi vtisi s sejma so nas držali 
pokonci, ko smo se razšli vsak na svoj konec.

V GZ Ribnica smo se že dolgo pogovarjali o 
organizaciji strokovne ekskurzije na sejem 
Interschutz v Hannover v Nemčiji. Sejem predstavlja 
vodilni dogodek na področju gasilske in zaščitne 
opreme in vozil, saj se ga udeleži več kot 1.300 
razstavljavcev z vsega sveta, obišče ga pa blizu 
100.000 obiskovalcev. Sejem se organizira na vsaka 
štiri leta, tako da je dogodek res vreden ogleda.
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dne razmere in po uspešnem spopadu z 
žimarskimi klanci smo v GZ Ribnica dobili 
naslednje rezultate:
PIONIRKE
1 Dolenji Lazi 6: Lina, Ita Julija, Žana
2 Sušje 5: Taja, Maša, Nina
3 Sveti Gregor 2: Hana, Doroteja, Zala
PIONIRJI
1 Sveti Gregor 4: Nejc, Miha, Matej
2 Dolenji Lazi 1: Tine, Aleks, Tjaš
3 Grčarice 3: David, Matej, Gašper
MLADINKE
1 Grčarice 4: Tija, Lia, Ema
2 Dolenji Lazi 14: Mija, Dora, Neža
3 Sušje 2: Ula, Larisa, Žana

V soboto, 4. junija, se je skoraj 300 mla-
dih gasilcev GZ Ribnica in GZ Loški Potok 
zbralo v Žimaricah na občinskem tekmo-
vanju iz gasilske orientacije. Poleg teka in 
orientacije v naravi so pri tem tekmovanju 
pomembne tudi druge veščine: vezanje 
vozlov, poznavanje topografskih znakov, 
hitro zvijanje cevi, vaja z vedrovko in še 
kaj. Mladi so tekmovanje vzeli zares in na 
koncu so pri nekaterih ekipah odločale 
desetinke točk. Tekmovali so v kategori-
jah: pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, 
gasilke pripravnice in gasilci pripravniki. 
Toplo sončno vreme je poskrbelo za ugo-

Prvi dve ekipi iz vsake kategorije sta 
se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo 
v soboto, 18. junija, v Slemenih. Tudi tam 
so ekipe dosegle lepe rezultate, saj so se 
ekipe Dolenji Lazi 2, Sveti Gregor 3, Velike 
Poljane 1 in Prigorica 1 uvrstile na državno 
tekmovanje. Ekipam čestitamo in jim že-
limo tudi naprej veliko tekmovalne sreče.

Za organizacijo, pomoč in podporo se 
mladinska komisija GZ Ribnica zahvaljuje 
GZ Ribnica in GZ Loški Potok, vsem sod-
nikom, ki so se odzvali povabilu, gostite-
lju PGD Žimarice – Globel – Podklanec, 
tehničnemu osebju in ne nazadnje vsem 
mentorjem in gasilskemu podmladku, saj 
brez njih tekmovanja ne bi bilo.

MLADINCI
1 Sveti Gregor 8: Timotej, Mark, Tilen
2 Sveti Gregor 7: David, Jerca, Lana
3 Velike Poljane 3: Samo, Sašo, Jaš
PRIPRAVNICE
1 Prigorica 4: Tina, Ajda, Špela
PRIPRAVNIKI
1 Velike Poljane 5: Peter, Taj, Luka
2 Prigorica 5: Vid, Anže, Karolina



Regijsko tekmovanje iz 
orientacije 2022

 Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica    Andreja Petrič Primožič, Klavdijo Hvala

Po uspešno izvedenem tekmovanju 
na nivoju GZ Ribnica v Žimaricah smo 
najprej poiskali društvo, ki bi bilo prip-
ravljeno gostiti tekmovanje na regijskem 
nivoju. Na srečo so kmalu veliko zanima-
nja pokazali v PGD Sveti Gregor, ki ima 
za tako tekmovanje tudi nadvse prime-
ren teren.

Vloga organizatorja, ki je bil GZ Ribni-
ca, pa tudi gostitelja, ki je bil društvo, pa 
ni tako enostavna, kot se zdi na prvi pog-
led. Pri organizaciji tekmovanja je treba 
poskrbeti za pripravo treh primernih prog 
v dolžini 2, 3 in 5 km, odvisno do katego-
rije. Potem je treba smiselno razporediti 
točke, ki jih morajo tekmovalci najti in na 
njih opraviti vnaprej določeno nalogo. 
Poskrbeti je treba za izdelavo ustreznih 
kart, nanje vrisati vse nevrisane gozdne 
poti, da imajo tekmovalci verodostojno 
preslikano stanje v naravi tudi na karti. 
Nadalje je treba poskrbeti za prehrano 
in pijačo za več kot 300 ljudi, za začetni 
in končni postroj, za ozvočenje in še bi 
lahko naštevali. 

Iz regije Ljubljana 2 so morali priskr-
beti 40 sodnikov, od katerih jih je bil kar 
velik delež iz naše zveze, PGD Sveti Gre-
gor pa je priskrbelo 15 podpornih delav-
cev, ki so skrbeli za delitev hrane, prome-
tno varnost in vzdrževanje reda, pa tudi 
nasploh so bili podpora sodnikom.

Po kar nekaj sestankih in ogledih te-
rena je v soboto, 18. 6. 2022, prišel dan 
tekmovanja. Zjutraj ob 6.00 so imeli zbor 
člani PGD Sveti Gregor, ki so do kon-
ca postavili točke za sodnike. Sodniški 
zbor se je sestal ob 7.30, nato smo raz-
delili sodniške oznake in naredili skupni 
postroj s prvimi ekipami za dvig gasil-
ske zastave. Vse prisotne sta pozdravila 
predsednik regijske komisije za mladino 
Marko Katern in regijski poveljnik Borut 
Lončarevič, nekaj besed pa je povedal 
še predsednik GZ Ribnica Jože Andolšek.

Nato se je začelo zares. 58 ekip iz 
celotne regije se je v šestih kategorijah 
pomerilo med sabo. Po razburljivem 
dogajanju, ko so se nekatere ekipe tudi 
izgubile, smo na koncu dobili končne 
rezultate in naredili končni postroj in 
razglasitev rezultatov ter podelitev me-
dalj in pokalov vsem najboljšim. Na kon-
cu so se nam pridružili še predsednik 
regije Uroš Gačnik, domači predsednik 

Po nekaj letih zatišja smo se v 
GZ Ribnica ponovno znašli pred 
izzivom organizacije regijskega 
tekmovanja v orientaciji. 
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Vinko Levstek in sodraški podžupan 
Andrej Pogorelc. Vsak je povedal nekaj 
spodbudnih besed ter podelil nekaj pri-
znanj in pokalov.

Končni vrstni red je bil zelo ugoden 
tudi za ekipe iz naše zveze, saj smo dobili 
kar šest pokalov, štiri ekipe pa so uvršče-
ne na državno tekmovanje, ki bo jeseni 
v GZ Ig. 

Najbolje so se odrezali pionirke iz 
PGD Dolenji Lazi in pripravniki iz PGD 
Velike Poljane, ki so bili prvi vsak v svoji 
kategoriji. Odlično drugo mesto so do-
segli tudi mladinci iz PGD Sveti Gregor 
in pripravnice iz PGD Prigorica, pokal za 
tretje mesto pa so prejeli pionirji in mla-
dinci iz PGD Sveti Gregor. 

Na tekmovanju smo prejeli tudi nekaj 
pritožb, ki pa so bile v večini brez tehtnih 
argumentov in so bile v večini zavrnje-
ne. Ugotovili smo, da marsikatera ekipa 
ne zna sploh brati topološke karte in se 
orientirati na terenu. To je žal posledica 
korone, ko se z mladino ni ukvarjalo toli-
ko, kot bi se moralo, potem je pa najlažje 
svoje neznanje skrivati za pritožbami, da 
so bile točke preveč skrite in da karta 
ni bila ustrezna. Seveda je velika večina 
ekip brez problemov prišla do cilja, ko so 
našli vse točke z enako karto.

Na koncu lahko zaključimo, da sta se 
tako GZ Ribnica kot PGD Sveti Gregor 
odlično izkazala pri izvrstni organizaciji 
tega logistično zahtevnega dogodka, ki 
se v naši zvezi zgodi le na vsakih šest let. 
Še enkrat se zahvaljujem PGD Sveti Gre-
gor za vso pomoč pri izvedbi tekmovanja, 
še posebej Andreji, Luciji in Stanku, ki so 
res dali vse od sebe za uspešno izvedbo. 
Poskrbeli so celo za zelo lep logotip tek-
movanja in izdelavo brošk z logotipom, 
ki se jih je razdelilo vsem udeležencem.

Po rezultatih je bila naša zveza po-
novno najuspešnejša, tako kot je bila že 
spomladi na regijskem gasilskem kvizu. 
Vse to nam daje motivacijo, da še naprej 
nadaljujemo s programom sistemskega 
dela z mladino, ki ga vodi komisija za 
mladino na GZ Ribnica, in seveda vsi 
mentorji po društvih. V GZ Ribnica že ne-
kaj let namenjamo precejšnja finančna 
sredstva za delo z mladino. Veseli smo, 
da se nam ves trud in vložek vračata v 
obliki odličnih rezultatov ter da se večina 
društev uspešno pomlajuje in s tem dvi-
ga tudi nivo operativnega znanja. Glavni 
cilj vsega je, da se naši občani počutijo 
varne, saj vedo, da ob takšni gasilski or-
ganizaciji v stiski nikoli ne bodo sami.



M
E

D
 V

E
L

IK
O

 I
N

 M
A

L
O

36

Regijski posvet 
gasilskih članic

  Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica    Andreja Petrič Primožič

Gasilstvo v Sloveniji združuje krovna organizacija, Gasilska 
zveza (GZ) Slovenije, ki jo sestavlja 13 regij. Regijo Ljubljana 2, 
kamor spada tudi GZ Ribnica, sestavljajo še gasilske zveze: Loški 
Potok, Kočevje, Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica. Ženske 
gasilke regije Ljubljana 2 so se lahko po dveh letih premora po-
novno udeležile regijskega posveta članic, tokrat v Ribnici. 

Kaj je sploh namen regijskega srečanja članic? Druženje in 
izmenjava izkušenj med gasilskimi članicami celotne regije Lju-
bljana 2 ter spodbuda za dvig deleža žensk v gasilskih vrstah.

Pobudnica regijskega srečanja članic regije Ljubljana 2 je 
bila pred leti Elizabeta Čampa, ki je bila najprej predsednica 
komisije za članice v GZ Ribnica, nato v regiji, nekaj časa pa 
tudi na državnem nivoju. Od začetnih nekaj deset članic, ki so 
se udeležile prvih srečanj, je do letos to število naraslo že na 
več kot 160, toliko je bilo namreč udeleženk v Ribnici.

Zbor je bil v petek, 10. 6. 2022, ob 17.00 pri Rokodelskem 
centru Ribnica, kjer so jih pozdravili ribniški župan Samo Po-
gorelc, predsednik GZ Ribnica Jože Andolšek in predsednica 
komisije za članice GZ Ribnica Jana Petek Volčanšek. 

Sledil je sprehod do ribniške cerkve, kjer sta arhidiakon in 
ribniški župnik mag. Anton Berčan slikovito in z obilico pokaza-
nega znanja predstavila cerkev in njen ponos – zvonika, verje-
tno zadnje delo znanega arhitekta Jožeta Plečnika. G. Berčan 
je podal veliko zanimivih informacij iz zgodovine cerkve, za kar 
se mu najlepše zahvaljujemo. Sledila sta ogled razstav Boj zo-
per čarovniško zalego v gradu in Suhorobarstvo in lončarstvo v 
Rokodelskem centru ter ogled filma o Ignaciju Merharju z uvo-
dnim nagovorom Andreje Škrabec. Janez Puželj, poveljnik GZ 
Ribnica, je predstavil zasebno zbirko gasilskih našitkov in gasil-
skih odlikovanj, prav tako v Rokodelskem centru. Za brezplačne 
oglede in možnost brezplačne uporabe dvorišča se zahvaljuje-
mo Rokodelskemu centru Ribnica. 

Sledil je operativni del. Gasilci so članicam prikazali požar 
zagorele maščobe v kuhinji in predstavili novo tehnično reše-
valno vozilo PGD Ribnica z možnostjo testne vožnje v košari, 
da so lahko članice videle Ribnico tudi s ptičje perspektive. 
Zahvala velja operativni enoti Ribnica za njen čas, še posebej 
strojnikom, ki so imeli kar nekaj dela, saj kandidatk za dvig 20 
m visoko zlepa ni zmanjkalo.

Medtem ko so se ženske dvigale nad ribniške strehe, se je za-
čenjal družabni večer. Kmalu je pod šotorom in na prireditvenem 
prostoru sobotne veselice PGD Ribnica zaigral ansambel Kvinta. 
Za prometno varnost, peko in strežbo pijače je tokrat v celoti pos-
krbel moški del gasilcev, po vsaj eden ali dva iz skoraj vsakega 
društva v zvezi. Zahvala velja vsem delavcem, ki so se odlično 
odrezali, čeprav so bili zbrani z vseh vetrov. Hvala tudi vsem našim 
članicam za okusno pecivo, ki je vsem še dodatno polepšalo že 
tako lep dan.

Vsaka članica je na prireditvi dobila spominsko darilce – 
rdečo bandano, porcijo čevapčičev in brezplačno pijačo – ter 
ne nazadnje izmenjavo izkušenj za delo v gasilstvu in druženje 
z ostalimi gasilkami iz cele regije.

Veseli smo, da smo lahko končno izvedli regijsko srečanje 
članic, ki bi moralo biti že leta 2020, pa nam je korona prestavila 
načrte za dve leti. Članice so bile zelo zadovoljne s prireditvijo, saj 
so s seboj odnesle lep spomin na druženje v Ribnici, gasilci iz GZ 
Ribnica pa se tudi nismo izneverili znani ribniški gostoljubnosti. 
Posebna zahvala za koordinacijo na prireditvi velja Jani Petek 
Volčanšek, predsednici komisije za članice v naši zvezi.

Pol leta, ki ne 
bo šlo v pozabo 

   Izvršilni odbor KUD Ribniški pihalni orkester 

Instrumente smo v roke prijeli le nekaj dni pred redno letno 
skupščino, ko smo razgrnili postorjeno v letu prej, ki je bilo kljub 
omejitvam zaradi epidemije zapolnjeno. 

Upali smo, da bomo del povorke na tradicionalni Pustni so-
boti v Ribnici, a nam v letošnjem letu to žal še ni uspelo. A ne za 
dolgo. Sprostitev ukrepov nam je slab mesec po tem naposled 
dala možnost nastopa. Komaj smo ga dočakali. V dvorani TVD, 
lahko bi rekli pred domačim občinstvom, čeprav se običajno ob 
tem dogodku zbere večina žena in mož od drugod, smo strumno 

Za nadvse dejavne člane Pihalnega orkestra 
Ribnica, s tem se strinjajo tudi naši zvesti 
poslušalci oziroma spremljevalci, v prvi polovici 
tekočega leta ni bilo počitka. 

zaigrali 26. marca, na osrednji vsakoletni proslavi v spomin na 
bitko pri Jelenovem Žlebu pred 79 leti.  

Nadaljevali smo z udeležbo na Reviji pihalnih orkestrov v 
Šentjerneju, ki je potekala 9. 4. 2022 in smo se na njej po dveh 
letih premora odlično predstavili. 

Tradicionalna budnica, praznik vseh nas, godbenikov, je po-
novno zazvenela po Ribnici, Sodražici, Loškem Potoku in oko-
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Šolani psi v Ribnici lajajo 
že vse od osamosvojitve

  Karin Kočevar    R-kanal

Razcvet društva je prišel z osamo-
svojitvijo Slovenije, saj od leta 1991 de-
luje nepretrgoma. V vsem tem obdobju 
smo tudi v času »čudnih razmer« orga-
nizirali tečaje šolanja psov, le tridese-
tletnico smo prestavili na ugodnejši čas. 
Obeležili smo jo letos. Na prireditev, ki se 
je odvijala na kinološkem poligonu, so 
bili vabljeni vsi, ki so kakorkoli prispevali 
k razvoju društva. Prireditve se je udeležil 
tudi župan Samo Pogorelec, saj smo s po-
močjo Občine Ribnica prenovili kinološke 
prostore in dobili tako elektriko kot vodo.

Nikoli ne bomo zagotovo vedeli, 
kako se je zgodilo – kako sta prišla sku-
paj človek in pes. Človek je psa, odkar 
ga je udomačil, uporabljal za opravljanje 
številnih nalog. Pes danes ni le čuvaj, va-
ruh ali pomočnik pri lovu, ampak je zelo 
koristen tudi na mnogo drugih področjih 
človeškega življenja: pomaga slepim in 
telesno prizadetim, uporabljajo ga pri po-
liciji, za reševanje ljudi, zasutih pod pla-
zovi ali pod ruševinami, in podobno, še 

nale Ribnica postavili koše za pasje 
iztrebke;

• organizirali smo tudi prikaze šola-
nih psov vojske in policije v okviru 
ribniškega sejma, kjer smo bili že kar 
stalnica na travniku v gradu.

Predsednik našega društva Andrej 
Tomšič je član Slovenske državne ekipe. 
S svojo psičko Ulo se je udeležil štirih 
svetovnih prvenstev, dvakrat sta bila 
svetovna prvaka in enkrat podprvaka.
Za konec pa še misel neznanega avtorja: 
»Človek, ki ni nikoli imel psa, je zamudil 
čudovit del življenja.«

vedno pa je predvsem človekov prijatelj.
Ne glede na pasmo, velikost ali zna-

čaj je pes v naši družbi predvsem zvest 
tovariš in spremljevalec, ki človeku po-
maga, hkrati pa mu izkazuje iskreno in 
brezpogojno ljubezen.

Poleg tega, da se je tečajev šolanja 
psov v vseh letih udeležilo več kot 2.500 
psov s svojimi vodniki, smo se pojavljali 
tudi širše:
• organizirali in izvedli smo Dvoboj 

šolanih psov – HR–SLO;
• organizirali smo državne sledarske 

tekme v občini Ribnica (štirikrat) in 
gostovali tudi v Sodražici;

• s svojimi šolanimi psi smo se predsta-
vili v osnovnih šolah Ribnica in 
Kočevje;

• pes je v današnjih časih predvsem 
človekov prijatelj, zato smo svoje 
štirinožne prijatelje popeljali tudi v 
domova starejših občanov v Ribnici in 
Kočevju;

• Ker na tečajih šolanja udeležence 
tudi ozaveščamo o pobiranju pasjih 
iztrebkov, nam je bilo samoumevno, 
da se udeležimo vseslovenske akcije 
Očistimo Slovenijo;

• z Rokodelskim centrom smo sodelo-
vali pri iniciativni pobudi Za čist korak 
in očistili center Ribnice ter s sode-
lovanjem Občine Ribnica in Komu-

Ustanovitev Kinološkega 
društva Ribica sega še v prejšnje 
stoletje, v leto 1979, ko je nekaj 
ljubiteljev psov ustanovilo 
Kinološko društvo Ribnica. 
Delovali so vse do leta 1988, ko je 
društvo polna tri leta mirovalo.

liških vaseh. Vsi naši zvesti poslušalci so nas prišli pozdravit kot 
vsa leta prej.

Ponosno smo zaigrali tudi v povorki skozi Ribnico na slav-
nostni Gasilski paradi PGD Ribnica in skupaj prevzeli novo ga-
silsko vozilo.

Naš samostojni in promenadni koncert se je odvijal 18. 6. 
2022 v Ribniškem gradu, kjer smo zaigrali obiskovalcem v sklo-
pu prireditve Županov dan.

24. 6. 2022 smo na Glasbenem večeru pozdravili naše zves-
te poslušalce Doma starejših občanov Ribnica, pospremili ča-
stni mimohod gostov in župana na proslavi ob dnevu držav-
nosti ter večer zaključili pred Mercatorjem v Ribnici z našimi 
tradicionalnimi koračnicami.

Tržni dan v Sodražici, ki ej potekal 26. 6. 2022, je ob zvo-
kih našega orkestra ponovno povabil obiskovalce Sodražice in 
okolice v sončno nedeljo, polno semanjskih dogodivščin. Pred 
počitnicami in ob zaključku sezone pa smo odigrali še na sa-
mostojnem promenadnem koncertu v Dolenjih Podpoljanah. 

Prva polovica leta, obogatena s koncerti oziroma »špili«, kot 
jim mi pravimo, je za nami.

Veseli smo, da se nam je pridružilo nekaj novih članov. Uspelo 
nam je kupiti in servisirati kar nekaj instrumentov ter s tem še po-
večati voljo in zagnanost orkestra.

Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti Občine Ribnica z žu-
panom Samom Pogorelcem, ki nas podpira na vseh področjih, 
nam stoji ob strani in je naš zvesti poslušalec. Res iskrena hva-
la. Cenimo in živimo to.

Zahvala velja še naslednjim podpornikom in prijateljem: 
Občina Sodražica, Občina Loški Potok, Elektroinštalacije Gru-
-Gre, Gregor Gruden, s. p., BS Gradbenik, d. o. o., Komunalne 
gradnje, d. o. o., Tanko, d. o. o., Blesk, d. o. o., Kleparstvo Franci 
Andoljšek, s. p., Avant-Geo, d. o. o., Elbo & KO, d. o. o., Komu-
nala Ribnica, d. o. o., Blesk2, d. o. o., Gregorič Elektromehani-
ka, d. o. o., Optik Janez Poznič, s. p., Kamnoseštvo Erjavec, d. 
o. o., MAG gradbene storitve, d. o. o., Matevž Henigman, s. p., 
Pumej, gradbeništvo, storitve in trgovina, d. o. o., Ribnica, Ermin 
Suljanović, s. p., Gostilna in picerija Ribn'čan, Branko Kotur, s. p., 
Slaščičarna in okrepčevalnica Pr Isanu, Iseni Mustafa, s. p., Bar 
Henigman Lucija Ana Poje, s. p., Kmetijsko gozdarska zadruga 
Ribnica, z. o. o., Vibor, d. o. o. 



Varna vožnja v Dolenji vasi
  L. R.    Domen Rus

Dogodek so pripravili v sodelova-
nju z društvom MzM s sedežem v Novi 
Štifti, ki združuje 360 motoristov iz vse 
Slovenije, Avstrije in Italije ter poudarja 
preventivo v cestnem prometu.

Ni manjkalo otrok, ki so svoje ko-
lesarske veščine preizkusili na pravem 
poligonu, za kar so bili tudi nagrajeni. 
Reševalca iz ZD Kočevje, Alma Ve-
likonja in Franci Antlej, sta prisotne 
ponovno poučila, kako se uporablja 
defibrilator in kaj storiti, ko naletimo na 
ponesrečenca. Bilo je izčrpno in pouč-
no in res je škoda, da ni bilo med obi-
skovalci več domačinov, saj je projekt 
namenjen predvsem njim.

Pri projektu so sodelovali tudi čla-
ni PU Ljubljana, PP Ribnica in PP Ko-
čevje ter nam s  prisotnostjo potrdili 
pomembnost tega projekta in ga tudi 
pomagali strokovno izpeljati.

Prvič letos je bilo organizirano tudi 
predavanje o posledicah prometnih 

nesreč, ki ga je na izvrsten način in 
prepričljivo podal Tomaž Tomaževič iz 
PU Ljubljana.

Uspešno izpeljan projekt in upanje, 
da se bo lokalna skupnost morda pri-
hodnjič odzvala v kaj večjem številu, mo-
toriste zavezujeta, da se bodo še naprej 
zavzemali za nadaljevanje projekta.

Seveda pa je dandanes brez zves-
tih sponzorjev in donatorjev težko 
karkoli izpeljati, zato se MK Crknene 
podgane iskreno zahvaljuje tudi njim: 
Občina Ribnica, MzM, Inotherm, d. o. 
o., Avtoprevozništvo Vidervol Matjaž, s. 
p., Griffing, d. o. o., AMT-T Dolenji Lazi, 
Seljan Oberstar Peter, s. p., Optik Ja-
nez Poznič, Dejan Oberstar, s. p., Saša 
Bojc, s. p., Eldamedo, d. o. o., Kočevje, 
Hegras Janez Henigman, s. p., INTER 
REC 2 Jože Henigman, d. o. o., Radio 
Univox Kočevje, Lesoj, d. o. o., Resta-
vracija Tina (Edo Gorše) Dolenja vas in 
Herbby, d. o. o.

Člani MK Crknene podgane so 
letos po dveh letih premora 
uspešno izpeljali projekt Varna 
vožnja. Tokrat že devetič. Še 
vreme jim ni ponagajalo kot 
nekaj zadnjih let, tako da se je  v 
soboto, 11. 6. 2022, na športnem 
igrišču zbralo kar nekaj 
obiskovalcev, nekaj jih je prišlo 
tudi s svojimi jeklenimi konjički. 
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O Finalno državno 
prvenstvo 
osnovnih šol v 
atletiki 2022 

  Aleš Pugelj aktiv ŠV    OŠ Ribnica

V sredo, 8. junija 2022, se je na atlet-
skem stadionu v Mariboru odvijalo fi-
nalno atletsko tekmovanje za osnovne 
šole. To je najprestižnejše atletsko tek-
movanje za osnovne šole. Najboljše tek-
movalce iz 480 osnovnih šol se najprej 
selekcionira na medobčinskih tekmova-
njih. Najboljši posamezniki nato nasto-
pijo na 16 področnih tekmovanjih. Sledi 
finalno atletsko tekmovanje, na katero 
se uvrsti 20 najboljših tekmovalcev (po 
doseženih rezultatih) v posamezni disci-
plini iz celotne Slovenije. Ali kot je izja-
vil uradni napovedovalec Peter Kavčič: 
»Creme de la creme slovenske atletike.« 
Uvrstitev učenca ali učenke na finalno 
posamično državno atletsko tekmova-
nje je izjemen rezultat. Še posebej, če 
ne trenira v atletskem klubu. 

Iz naše šole so se letos na finalno 
tekmovanje uvrstile Rebeka Duščak 
in Stella N. Monday v suvanju krogle 
in Marta Arko v teku na 1000 m. Vse 
tri učenke so se že na področnem tek-
movanju odlično odrezale. Tako smo 
se odličnih rezultatov nadejali tudi v 
finalu. V prekrasnem okolju maribor-
skega atletskega stadiona se je začela 
bitka z vso atletsko smetano Slovenije. 
Rebeka je v suvanju krogle zasedla 9. 
mesto, Stella N. Monday pa 16. mesto, 
prav tako v suvanju krogle. Marta Arko 
se finala zaradi opravičljivih razlogov 
ni mogla udeležiti. V imenu učencev in 
učiteljev naše šole iskreno čestitamo 
Rebeki in Stelli, pa tudi vsem ostalim 
atletom naše šole za vse nastope in do-
sežene rezultate. Želimo jim še veliko 
uspehov na vseh področjih. 
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Projekt bralna značka v 
Vrtcu Ribnica

 Diana Merhar, koordinatorica projekta  
  strokovne delavke oddelkov Vrtca Ribnica

Vsekakor je težko reči, kdo je bil bolj vesel tega obiska: 
predšolski malčki iz Vrtca Ribnica, ki so obiskali ustanovo, ki 
jim bo v novem šolskem letu predstavljala drugi dom, ali prvo-
šolčki Osnovne šole dr. Franceta Prešerna v Ribnici, ki še vedno 
gojijo lepe spomine na vrtec. Zadovoljstvo nad obiskom je bilo 
na obeh straneh povsem jasno razvidno.

Tako je v maju in juniju vseh pet razredov prvošolcev dobilo 
priložnost pokazati prihodnjim prvošolčkom najpomembnejše 
novosti na osnovni šoli. Pokazali so jim svoj razred, svoje šolske 
potrebščine ter seveda tudi igrače in igralne kotičke v razredu. 
Malčkom iz vrtca so pokazali tudi nekaj svojega znanja, ki so ga 
pridobili v šoli: eni so za vrtčevske malčke pripravili dramatiza-
cijo, drugi so jih učili peti, tretji so jim pomagali pri ustvarjanju, 
spet naslednji so jih povabili k plesu. Vsekakor veliko novega za 
naše »zajčke«, »veveričke«, »ježke«, »lisičke«, »medvedke« in 
malčke iz »krajšega programa«.

Poleg življenja v razredu pa smo šolarji malčkom pokazali 
še šolsko knjižnico, kjer je knjižničarka Majda zanje pripravila 
zanimivo dvojno pravljico. Po ogledu garderobnih omaric, ki 
šolarjem predstavljajo pomemben prostor in od njih zahtevajo 

Vemo, da je knjiga vedno kakovo-
stna in bogata otrokova izkušnja, prav 
tako tudi za odraslega. Odločili smo se 
načrtovati poseben dan, da obeležimo 
mednarodni dan knjig za otroke – 2. april. 
Naenkrat se nam je utrnila ideja, da naj 
bo to bralec presenečenja.

V petek, 1. aprila, je tako v oddelkih 
1–5 let potekalo jutranje pravljično sre-
čanje – v skupino je prišla pravljico kot 
bralec presenečenja prebrat vzgojiteljica 
sosednjega oddelka. V oddelkih 5–6 let 
pa so bralci presenečenja prišli na obisk 

ob tem pa sodelovali in doživljali ugodje 
ter veselje ob novi, nekoliko drugačni iz-
kušnji s knjigo v vrtcu.

Zelo naju je veselilo, da so bili prav 
vsi povabljeni sodelavci pripravljeni so-
delovati in otrokom pričarati poseben 
mednarodni dan knjig za otroke – 2. april 
2022. Hvala vsem, ki ste otrokom omo-
gočili zanimivo dogodivščino, ki bi jo bilo 
vredno ponoviti.

veliko odgovornosti, pa smo jih pred odhodom nazaj v vrtec 
povabili še na sok v šolsko kuhinjo oziroma jedilnico, kjer učen-
ci dnevno jedo kosilo.

Vrtčevski malčki so se tako polni novih vtisov vrnili v vrtec, 
kjer jih je na zunanjem igrišču čakalo še malo sproščujočega 
igranja. Prav gotovo jih je šola zamikala in prepričana sem, da se 
v septembru veselo in brez strahu zopet prikažejo pred šolskimi 
vrati kot naši novi prvošolci.

Do takrat pa lepe počitnice!

po kosilu in se vključili k aktivnemu bral-
nemu počitku – različni delavci vrtca se 
otrokom predstavijo s skrbno izbrano 
vsebino knjig (g. ravnatelj Andraž, ga. 
pom. ravnatelja Lili, ga. perica Helena, ga. 
kuharica Marija in ga. čistilka Tatjana). 
Ob tem so jih otroci lahko bolje spoznali, 
viharili možgane ob prebrani vsebini in z 
zanimanjem kaj tudi povprašali.

Bralci presenečenja so bili v pravem 
pomenu presenečenje, saj nihče, niti 
strokovne delavke v oddelkih, ni vedel, 
kdo pride k njim predstavit pravljico. Ot-
roci so vsi, od najmlajših do najstarejših, 
po predstavljenih vtisih njihovih vzgojite-
ljic in bralcev presenečenja sodeč, nav-
dušeno prisluhnili izbranim pravljicam, 

Kdor čaka, dočaka! Končno je gospa »Korona« 
dvignila roke in vrtčevskim otrokom ponovno 
izdala že staro dovoljenje za obisk šole v Ribnici! 

V naši hiši se, kot že veste, dogaja 
veliko zanimivih stvari, v njej pa 
so glavni razlog za vse dogajanje 
otroci. Vendar naj povemo, da v 
vrtcu najdemo veliko različnih 
ljudi, ki s svojo dobro voljo, 
nasmehom in kančkom otroka v 
sebi pripomorejo k temu, da tu 
prijetno bivamo vsi.
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Radoveden korak skozi 
široko odprta vrata 

    Katja Rus



S sončkom korakamo 
proti počitnicam

  Katja Rus    Nataša Andromako Šilc

Področne prvakinje v nogometu 2022
   Aleš Pugelj, vodja ekipe

Ker je tudi letos šola vsem vzela kar 
precej časa, se počitnic na Osnovni šoli 
dr. Franceta Prešerna Ribnica učenci zelo 
veselijo. Kljub stalnemu pomanjkanju 
prostega časa pa so učenci, ki so letos 
sodelovali v projektu »Korak k sončku«, 
konec šolskega leta začinili s predpoči-
tniško predstavo, ki nas je spomnila, da 
si kljub medsebojni drugačnosti počitnic 
želimo prav vsi.

Izvedli smo kar tri predstave, na kate-
re smo povabili predšolske skupine Vrtca 
Ribnica, uporabnike Varstveno delovne-
ga centra Ribnica, pa tudi učence prve 
triade, ki obiskujejo šolo v Ribnici.

Za začetek so učenke in učenci iz 4. 
d z učiteljico Tanjo za gledalce pripravili 

V petek, 17. 6. 2022, je v dvorani OŠ 
Ig potekalo področno prvenstvo v no-
gometu za mlajše učenke. Na področno 
tekmovanje so se poleg naših učenk uvr-
stile še učenke OŠ Ig in OŠ Dobrova. 

Na prvi tekmi so učenke naše šole v 
odgovorni in disciplinirani igri premagale 
nasprotnice z Iga z rezultatom 3 : 0.

 Na drugi tekmi so naše učenke na-
daljevale z odgovorno in na pogled pri-
vlačno igro ter premagale tudi nasprotni-
ce iz OŠ Dobrova z rezultatom 2 : 0.

 Na tretji tekmi so učenke OŠ Ig pre-
magale nasprotnice iz OŠ Dobrova z re-
zultatom 2 : 0. 

sem »Bodi drugačen«, ki različnost med 
nami popolnoma sprejema, nato pa so 
še zaplesali tri zabavne plese, s pomočjo 
katerih smo vsi vsaj za nekaj trenutkov 
pozabili na prihajajoče počitnice. 

Glasbeni navdih je spremljal tudi 
»Ropotarnico«, ki jo sestavljajo Gaj, Tine 
in Oto. Pod mentorstvom učiteljic Eve in 
Irene, ki res znata pritisniti na prave tip-
ke, ko iščeta skrite vrline razigranih deč-
kov, so namreč zatresli dvorano s svojo 
bobnarsko točko. Predstava tolkalcev ob 
spremljavi skladbe z naslovom »Believer« 
je vsekakor napravila vtis na občinstvo.

Ker je bilo energije med nastopa-
jočimi še dovolj, smo se odločili, da se 
na koncu izkažejo še v petju. Ker so po-
čitnice res najboljše, če jih preživimo v 
prijetni družbi, so vsi nastopajoči skupaj 
zapeli še pesem o prijateljstvu, nato pa v 
pričakovanju počitnic nastop zaključili s 
»Sekirco v medu«. Petošolki Ina in Ema, 
ki sta imeli spremno besedo v predpoči-
tniški predstavi, sta nas namreč opomnili 
na to, da tudi počitnice lahko pobegne-
jo, če bomo predolgo odlašali. Tako so 
učenci hitro ubrali pot pod noge in nam 
že mahajo, eni z morja, drugi s hribov. 

Ne pozabite oditi na oddih tudi vi. Pa 
vsem skupaj lepe počitnice!

dramatizacijo zgodbice »Mavrična ribi-
ca«, ki govori o drugačnosti. Mavrična 
ribica, ki je bila v širnem morju najlepša 
in se je tega tudi dobro zavedala, sčaso-
ma spozna, da ni nič boljša kot vsa osta-
la morska bitja. Pogosto smo si namreč 
vsi tako zelo podobni, čeprav izgledamo 
drugače. Čudovita mavrična ribica se je 
po ugotovitvi, da je osamljena, če se ne 
druži s svojimi vrstniki, vendarle odločila 
deliti svoje dragocene luske z ostalimi 
prebivalci morja. Šele tedaj je spoznala, 
kaj je prava sreča.

Učenke in učenci 2. b z učiteljico Niko 
pa so pod okriljem ideje o medsebojni 
drugačnosti za občinstvo izbrali glasbe-
no obarvane točke. Najprej so zapeli pe-

V ekipi naše šole so nastopile: Evita 
Andoljšek, Maja Debelak, Manja Ilc, Zala 
Klasnič, Kiara Košir, Neli Lesar, Polona 
Tanko in Tjaša Tanko. 

Pohvale gredo vsem učenkam, ki so 
kulturno, športno in tekmovalno uspešno 
zastopale našo šolo. 
ČESTITAMO!

Končni vrstni red:
1. mesto: OŠ DR. FRANCETA 
PREŠERNA RIBNICA
2. mesto: OŠ IG
3. mesto: OŠ DOBROVA

Prišel je čas in zopet se počasi izteka šolsko leto …
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V petek, 27. 5. 2022, smo se z dvema 
avtobusoma ob 7.00 odpravili z devet-
desetimi športniki naše šole proti Del-
nicam, ki so letos gostile te športne igre 
oziroma športni troboj občin Kočevja, 
Ribnice in Delnic.

 To dolgo športno tradicijo (začetek 
prvih iger sega v leto 1963) je ob koncu 
leta 1990 prekinila vojna. A pred osmimi 
leti smo igre zopet obudili. Učenci so 
nastopili v devetih različnih športnih di-
sciplinah, ki so se nadaljevale tako, kot 
je bilo to v preteklosti. Potekala so tek-
movanja v atletiki, nogometu, rokometu, 
košarki, odbojki, tenisu, šahu, streljanju 
in plavanju. 

Projekt smo vodili učitelji športa. Lotili smo se ga z name-
nom spodbujanja športa, povečanja številčnosti na športnih 
tekmovanjih, dviga kakovosti športnih rezultatov in nagrajeva-
nja naporov in športnih dosežkov. Ustvarjanje pogojev za kako-
vostno preživljanje prostega časa mladih s športom je namreč 
ena pomembnejših nalog vseh, ki delamo z mladimi. Hkrati pa 
nastopi učencev na najrazličnejših tekmovanjih dvigajo ugled 
šole in lokalne skupnosti. Projekt je trajal od začetka šolskega 
leta pa vse do konca.

Naziv športnik in športnica šole lahko pridobita učenec in 
učenka šole, ki tekmujeta za šolo v posamičnih ali ekipnih špor-
tih na medobčinskih, področnih in državnih šolskih športnih 
tekmovanjih za učence in učenke od 6. do 9. razreda. Tekmova-

 Učence velja pohvaliti za kulturno ob-
našanje in zelo motiviran pristop do iger.

Za konec bi se rad zahvalil tako rav-
nateljici Andreji Modic in županu Samu 
Pogorelcu, ki nas skozi igre podpirata 
in motivirata ter nam pomagata vsak na 
svoj način, kot tudi svojim sodelavcem 
ter trenerjem in mentorjem, ki delajo z 
učenci. Vsi smo nekaj dodali, da so naši 
učenci res pokazali vse, kar trenutno 
premorejo in znajo, in tako tudi uspeh ni 
izostal. 

Še enkrat vse čestitke učencem 
OŠ dr. Franceta Prešerna 
Ribnica!

Učenci so odlično zastopali našo 
šolo, saj so dosegli kar nekaj zmag in na 
splošno dobrih rezultatov, ki se jih morda 
celo nismo nadejali. Veliko je bilo iger, ki 
so bile napete vse do zadnjega sodniko-
vega žvižga.

Na koncu so največ športnega zna-
nja po točkah, ki se beležijo skozi ves 
čas tekmovanja, pokazali prav naši 
učenci, ki so kar suvereno premagali 
kolege iz Delnic. Tretje mesto je tokrat 
pripadlo učencem Kočevja. Tako so 
naši učenci prejeli pokal za prvo mesto 
in tudi prehodni pokal, ki bo pri nas do 
naslednjih iger, ki se bodo odvijale pri-
hodnje leto v Kočevju.

nja pa morajo potekati pod okriljem Zavoda za šport Slovenije 
ali v organizaciji učiteljev matične šole.    

Največ točk in s tem naziv naj športnik šole si je v letošnjem 
šolskem letu pridobil učenec 9. razreda Lovro Pucer. 

Največ točk in s tem naziv naj športnica šole si je v letoš-
njem šolskem letu pridobila učenka 9. razreda Rebeka Duščak.

Kljub vsemu naštetemu sta oba ostala skromna in odlična 
učenca. 

Čestitamo!

Kar tri leta so minila od zadnjega 
troboja v športnih igrah med 
Ribnico, Kočevjem in Delnicami. 
No, pa smo jih le dočakali. 

Po dveletnem premoru zaradi vsem znanih 
dogodkov športnika in športnice šole nismo 
izbirali. No, letos pa je že petič na OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica potekal projekt Naj športnik in 
naj športnica šole. 

V Ribnici 
uspešno 
zaključene 
športne igre

   Aktiv športa

Naj športnik in naj 
športnica šole

   Aktiv športa
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No, pa se najprej vrnimo na sam začetek naše zgodbe. 
Zaradi znanih epidemioloških razmer smo s pripravami lahko 
začeli šele z letošnjim šolskim letom. Zbrala se je ekipa, željna 
novega znanja in novih izzivov. Srečevali smo se vsak teden, da 
smo utrjevali in pridobivali novo znanje. V decembru pa nam je 
Rdeči križ Kočevje ponudil možnost, da se udeležimo tečaja za 
bolničarje prve pomoči. Od tega tečaja smo po zaslugi naše-
ga inštruktorja Zlatka Kvržića odnesli mnogo novega znanja, ki 
nam je služilo v pripravah na tekmovanje. Maj se je vse bolj bli-
žal, s tem pa smo imeli tudi kakšno vajo več. Profesorici Karin in 
Marjeta sta nam pripravili scenarije in vse potrebno gradivo, da 
smo se čim bolje pripravili. Dva dni pred tekmovanjem pa smo 
imeli tudi možnost, da smo kot poškodovanci sodelovali na Re-
gijskem preverjanju v znanju prve pomoči kot poškodovanci. 
Regijsko tekmovanje za osnovnošolce se je odvijalo na Osnov-
ni šoli Zbora odposlancev, pod organizacijo Rdečega križa Ko-
čevje. Ta izkušnja nam je dala še boljši vpogled v to, kako se 
poškodovanec počuti, kako mu je najudobneje, kaj smo sami 
pogrešali in kaj tudi posamezni ocenjevalci ocenjujejo. No, in 
tako je prišel »dan D«. Proti Kopru smo odšli predvsem z mislijo, 
da nam bo ta dan ostal v lepem spominu in da domov odne-
semo mnogo novega znanja. Bolj kot smo se bližali Kopru, bolj 

se je stopnjevala naša živčnost. Na to smo malo pozabili, ko sta 
nas profesorici za začetno spodbudo peljali v McDonald's. Ko 
smo se najedli, smo odšli proti zbirni točki, kjer smo se prijavili 
in izžrebali svojo štartno številko 2. Sledil je uvodni govor vseh 
organizatorjev tekmovanja, nato pa smo najprej svoje znanje 
preverili teoretično. Razdelili smo se v dve skupini po tri, nakar 
smo na tabličnih računalnikih v obliki kviza preverili svoje zna-
nje o prvi pomoči in zgodovini Rdečega križa. Po hitro opravlje-
nem prvem delu je prišel čas, da se odpravimo na teren. Vsaka 
skupina je dobila svojega vodiča, ki nas je vodil do vsakega de-
lovišča, saj se skupine nismo smele srečevati med seboj. Imeli 
smo pet delovišč, med vsakim deloviščem pa so nam pripra-
vili različne zanimive dejavnosti, kot so: predstava služb civil-
ne zaščite, gorske reševalne službe in potapljačev, imeli smo 
hiter ogled stare lekarne in predstavitev AMZS o pomembnosti 
varnostnih pasov. Na petih delovnih točkah smo pokazali tudi 
znanje oskrbe različnih poškodb, za te pa smo imeli 10 minut. 
Na prvem delovnem mestu je prišlo do delavske nesreče, pri 
kateri smo morali najprej, tako kot vedno, poskrbeti za svojo 
varnost, nato pa na dveh poškodovancih oskrbeti amputacijo 
roke, zlom leve goleni, kemično opeklino, srčni zastoj in povr-
šinsko rano palca na nogi. Sledila je še ena delavska nesreča, 

V petek, 13. 5. 2022, smo se dijaki 
Gimnazije in srednje šole Kočevje 
udeležili Državnega tekmovanja 
v preverjanju znanja prve pomoči 
v Kopru. Čeprav je bil petek 13., ki 
velja za »nesrečnega«, se je 
za nas končal najlepše možno. 

Na POŠ 
Dolenja vas 
»Gremo na 
morje«

  Špela Gornik Oražem, vodja 
POŠ Dolenja vas    arhiv POŠ Dolenja vas Učenci so se s pomočjo učiteljev na 

različne načine, po različnih metodah in 
oblikah dela, trudili pridobiti veliko zna-
nja. Učitelji in ostali zaposleni smo otro-
ke vodili in jim pomagali po najboljših 
močeh ter vedno znova poskrbeli, da so 
se imeli v šoli lepo, da so v šolo radi pri-
hajali ter čim več doživeli in se novega 
naučili. Obiskali smo pustolovski park 
Geoss, občudovali naravo v Vodomče-
vem gaju Cerovo, se odpeljali v živalski 
vrt, spoznavali razne poklice v Mini Ci-

tyju, se preizkusili v skakanju v Trampolin 
parku WOOP, doživeli kulturne trenutke 
v Cankarjevem domu, obiskali delavnice 
v Rokodelskem centru Ribnica, se ude-
ležili pravljičnih uric v Miklovi hiši, lepo 
preživeli skupne športne dni, preganjali 
zimo v pustnem sprevodu, gostili ume-
tnika Janeza Porento, spali v šoli, z roko 
v roki ustvarjali številne prireditve, na ka-
terih se je predstavil čisto vsak učenec 
naše šole, ter uresničevali cilje projektov, 
ki jih v tem letu ni bilo malo. Ustvarili 

Šolsko leto 2021/22 se je počasi 
izteklo, saj so se učenci 24. 
6. 2022 poslovili od sošolcev, 
sošolk in učiteljev ter se 
podali na zaslužene počitnice. 
V šolskem letu, ki se izteka, 
smo skupaj marsikaj doživeli. 
S hvaležnostjo se oziramo na 
dogodke, ki so nas obogatili.
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tudi naslednji dan, v soboto, 14. maja, ko je tam svoje znanje po-
kazala tudi osnovnošolska ekipa iz Osnovne šole Zbora odpo-
slancev. Z njihovo ekipo smo imeli skupne vaje, pridružila pa se 
nam je tudi odrasla ekipa prve pomoči Rdečega križa Kočevje, 
katere članice so tudi mentorice naše in osnovnošolske ekipe. 
Podali so nam njihove bogate izkušnje s tekmovanj, nato pa 
smo skupaj izpeljali nekaj scenarijev. Nadvse nas je razveselila 
novica, da so osnovnošolke dosegle odlično drugo mesto. 

Kot celotna ekipa bi se na tem mestu radi zahvalili 
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali na naši poti:
• vsem organizatorjem in ocenjevalcem državnega tekmova-

nja, ki so ta dan tako lepo in skrbno pripravili ter nam dali mno-
go spodbudnih besed in tudi kritik, zaradi katerih se bomo še 
izboljšali;

• vodji tečaja za bolničarje Zlatku Kvržiću za vse bogato predano 
znanje in za vsako opozorilo na napake, ki smo jih popravljali tudi 
večkrat, dokler ni bilo vse popolno; 

• Rdečemu križu Kočevje in Alenki Bunderla, ki nam je omogo-
čila tečaj za bolničarja in vlogo poškodovancev na regijskem 
preverjanju ter s tem še eno novo bogato izkušnjo in da nas je 
z odprtimi rokami sprejela pod okrilje Rdečega križa;

• Največja zahvala pa gre seveda našima mentoricama, profe-
soricama Marjeti Gregorčič Markovič in Karin Kočevar, ki sta 
z nami delili njuno znanje, nam dali koristne napotke iz prve 
roke in verjeli v nas. 

Naš majski petek 13. se je tako zapisal v naše spomine z zla-
timi črkami, poleg prvega mesta, ki nam je vsekakor dalo obilo 
novega zagona, smo iz tega tekmovanja odšli z nasmehom na 
obrazu, polni novih izkušenj in z zavedanjem, da smo storili ne-
kaj v dobro smer ter prikazali pravično in pošteno igro ter odšli 
domov s spominom na lepo preživet dan, kar pa na koncu šteje 
največ. Za konec bi lahko našo celotno pot zaključili s citatom: 
»Če želiš iti hitro, pojdi sam, če želiš priti daleč, pojdi skupaj.«

tokrat pri delu z elektriko. Tukaj smo dva poškodovanca oživljali, 
eden od njiju je imel še pridruženo električno opeklino, tretji pa 
je imel astmatični napad. Naslednja zgodba nas je popeljala 
v sam park Kopra, kjer je družina imela piknik in se je zgodila 
nesreča. Oče, sicer sladkorni bolnik, je doživel hipoglikemijo, 
pri sinu je zaradi žgočega sonca prišlo do vročinske kapi, hči 
pa je imela popolno zaporo dihalne poti, pri padcu pa si je poš-
kodovala še levo nadlaket. Sledilo je delovišče, kjer smo morali 
oskrbeti dve osebi. Ena je bila v nezavesti, druga pa je imela 
možgansko kap in hudo krvavitev. Po že štirih opravljenih na-
logah smo bili že kar precej utrujeni, ampak smo zbrali moči 
in za konec zelo uspešno oskrbeli poškodovance z oparino in 
poškodbo na obrazu, eden od njih pa je bil utopljenec, ki ga 
je bilo treba tudi oživljati. Po pogovoru z ocenjevalci o našem 
delu smo se vrnili na izhodiščno točko, kjer smo pojedli okusno 
in zasluženo malico. Kaj kmalu pa je prišel tudi čas razglasitve 
rezultatov. Nismo pričakovali veliko, saj smo na deloviščih nare-
dili nekaj napak, prav tako pa je bilo preverjanje za večino nova 
izkušnja in nismo imeli občutka, kako so se odrezale druge šole. 
Ekipe so razglašali od petega mesta proti prvemu, z vsakim raz-
glašenim mestom pa smo bili bliže temu, kar je bila tiha želja 
prav vsakega izmed nas. Tako je prišel trenutek, ko so razglasili 
ime šole, ki je zasedla prvo mesto: »In prvo mesto gre Gimna-
ziji in srednji šoli Kočevje!« Ta stavek nam bo za vedno ostal v 
spominu. Veselje in sreča vseh sta bila neopisljiva, saj je bilo 
po vsej tej naši poti – ko smo držali en z drugim, se med sabo 
spodbujali in se skupaj učili na naših napakah – najlepše slišati, 
da sta bila naš trud in naše znanje tudi nagrajena. Ker smo bili 
v Kopru, sta po uspešni razglasitvi sledila obvezno večerno ko-
panje v morju in s tem otvoritev kopalne sezone ali pa sprehod 
ob plaži. Polni novih izkušenj smo se odpravili proti domu. V 
prihodnjih dneh je sledila analiza posnetkov oskrbe, ki jih je po-
snela profesorica, da se bomo naslednje leto vrnili še močnejši 
in še napredovali v znanju. Seveda pa smo bili z mislimi v Kopru 

smo lepe spomine. Ob koncu šolskega 
leta smo se odpeljali v Dolenjske Toplice, 
kjer smo preživeli čudovit dan. Ob tej pri-
ložnosti bi se zahvalili podjetju Griffing, 
d. o. o., ki nam je namenilo 500 EUR za 
poravnavo dela stroškov prevoza. Igor 
Benčina, s. p., nam je namenil 100 EUR 
za nakup zvočnika, ki bi ga radi pridobili 
v naslednjem šolskem letu. Naša zaključ-

na prireditev »Gremo na počitnice« je 
bila polna radosti in smeha, po njej pa 
smo se na šolskem dvorišču posladkali z 
dobrotami, ki so jih pripravili starši naših 
učencev. Predzadnji dan smo se sladkali 
z Isanovim sladoledom. Zadnji šolski dan 
je bil namenjen slovesu od petošolcev, ki 
bodo v prihodnjem letu pogumno zako-
rakali v Ribnico med nove dogodivščine. 

Zasluge, da smo vse našteto lah-
ko izpeljali, imate tudi vi, dragi starši, ki 
ste pripravljeni sodelovati, vodstvo naše 
šole, ki nas podpira, ter Občina Ribnica, 
ki pomaga uresničevati vizijo naše šole. 
Tudi brez čudovitih sodelavcev ne bi šlo, 
saj vedno znova dokazujemo, da z roko v 
roki lahko naredimo vse in še več. 

Na koncu zaključne prireditve smo 
vsi učenci in učitelji skupaj zaplesali ples 
Gremo na morje. Verjamemo, da bomo 
letošnje poletje vsi to tudi uresničili in v 
jeseni zaplavali novim zmagam naproti.

JUHU, POČITNICE SO TU
Juhu, juhu, počitnice so tu.Skrbi in šolske dni pospravimo,mi pa se na morje odpravimo.Juhu, juhu, počitnice so tu.Morje že šumi, sonce pripeka,veselimo se vsi.Juhu, juhu, počitnice so tu.Šola bo do septembra spalain nič smrčala.Juhu, juhu, počitnice so tu.Šolske skrbi bomo pozabili innaslednje leto se kaj novega naučili.

Mila Podgorelec, učenka 3. f
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Monika ponovno državna 
prvakinja v duatlonu    B. K.

Ribničani so štafetni državni prvaki v triatlonu
  Tomaž Majdič

Med trinajstimi ekipami so TK Inles Riko Ribnica zastopali 
Grega Dolinar, Monika Bartol, Matej Dečman in Simona Dolinar 
Majdič. Da je vez v ekipi res močna, povesta že dejstvi, da sta 
Simona in Grega brat in sestra, Monika in Matej pa par tudi v 
zasebnem življenju.

Prizorišče so sestavljali jezero v občini Duplek, na katerem 
deluje tudi popularni Wakepark Dooplek, krajši del lokalne ces-
te in sprehajalna pot okoli jezera. Format tekmovanja je bila šta-
feta – za vsakega člana ekipe super sprint razdalja, kar pomeni 
najprej 300 m plavanja v plitkem jezeru, nato 5 km cestnega 
kolesarjenja in nazadnje 1,5 km teka. Predaja štafete z dotikom 
in skokom v vodo naslednjega tekmovalca je potekala na po-

tegorijah, med katerimi so bili v ospredju 
tudi Ribničani.

Državna prvaka v sprint duatlonu sta 
postala članica Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica Monika Bartol in predstavnik Tri-
atlonskega kluba Ljubljana Jakob Med-
ved, po svojih kategorijah pa so se med 
prejemnike medalj zapisali še preostali 
člani Triatlon kluba Inles Riko Ribnica:

Triatlon klub Logatec nadaljuje svoje 
uspešno poslanstvo in tudi letos se je 
izkazal kot resen in dober organizator 
duatlona. V nedeljo, 22. maja, je v GRC 
Zapolje v Logatcu organiziral in izpeljal 
državno prvenstvo v duatlonu. Pravo po-
letno vzdušje in množica obiskovalcev 
sta sredi obrtne cone naredila prav za-
nimivo tekmovanje v vseh starostnih ka-

• cici duatlon (mlajši cicibani):           
Martin Arko, 3. mesto;

• cici duatlon (cicibani):                   
Luka Cukrov, 3. mesto;

• super sprint duatlon (starejše deklice): 
Urša Kromar, 2. mesto;

• sprint duatlon (veterani 1):           
Dejan Mihelič, 2. mesto;

• sprint duatlon (veterani 3):           
Damijan Kromar, 3. mesto;

• sprint duatlon (veterani 4):           
Stane Fajfar, 2. mesto.

Vsi rezultati so na voljo na straneh 
Timing Ljubljana.

molu v bližini startno-ciljnega prostora. Za popestritev so bili 
tekmovalcem na plavanju izredno slaba vidljivost v vodi, precej 
strm in ne kratek prehod do menjalnega prostora, sicer ravna, 
a tehnično zahtevna, zavita kolesarska proga in tek po na tre-
nutke ozki prodnati sprehajalni poti, na mestih polni sobotnih 
obiskovalcev narave in ribičev.

V ribniški ekipi je prvi startal Grega, ki je svoj zaostanek po 
plavalnem delu zmanjšal s trdim delom na kolesu in odličnim 
tekom. Monika je bila v vseh treh delih skupaj najhitrejša od 
vseh deklet in je bila na predaji skupno na drugem mestu. Ma-
tej pa je s svojim vedno odličnim plavanjem povedel in napravil 
tako razliko, da je prvo mesto ohranil do predaje. Simono je na 
plavalnem delu prehitela ena tekmovalka, ki pa jo je do menja-
ve na tek Simona že prehitela in v cilj pritekla prva.

O klubski taktiki je bilo pred in po tekmi rečenih res veliko 
besed, a brez dvoma se je nasvet najbolj izkušenega ribniškega 
triatlonca Damijana Kromarja izkazal za pravega. Ekipa TK Inles 
Riko Ribnica je namreč postala državni prvak v mešanih štafetah.

Na 31. rojstni dan naše države so v štajerskem 
klubu TK 3Life pod okriljem Triatlonske zveze Slo-
venije organizirali državno prvenstvo v triatlonu v 
mešanih štafetah. 
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9. Ptujski 
triatlon 

 B. K.    Tadeja Benčina

Terme Ptuj z okolico so 8. maja le-
tos spet gostile triatlonce in v tej sezoni 
izpeljale prvi triatlon za slovenski pokal. 
V nekoliko kislem vremenu je sprint 
triatlon dobil član TK Life Klemen Bo-
janc, med dekleti pa je bila najhitrejša 
Kamničanka Tjaša Vrtačič (TK Trisport 
CSE Projekt). Triatlona se je udeležila 
tudi skupina ribniških triatloncev, med 
katerimi je bil Matej Dečman tretji med 
člani 1 (absolutno 8. mesto), Dejan Mi-
helič pa je zmagal med veterani 1 (ab-
solutno 20. mesto).
Medalje so domov v Ribnico odnesli še:
• super sprint triatlon (300 m – 10 km – 

2 km): Tinkara Prelesnik za 1. mesto 
(kadetinje), Jurij Žagar za 2. mesto 
(mlajši mladinci) in Matic Žagar za   
3. mesto (mlajši mladinci);

• mini super sprint triatlon (300 m – 
5 km – 1 km): Urša Kromar za 
1. mesto (starejše deklice) in Ela 
Križan za  3. mesto (starejše deklice);

• akvatlon B (200 m – 1 km):               
Jure Majdič za 1. mesto in                  
Bor Križan za 3. mesto;

• akvatlon A (50 m – 500 m):        
Martin Arko za 2. mesto.

Rezultati na ogled na straneh Pro 
Time.

Državno prvenstvo
Akvatlon Maribor 

 B. K.    Simona Dolinar Majdič

Oceanlava Montenegro 2022  
 B. K.    Marjana

Po odpovedanem državnem prven-
stvu v akvatlonu v Brestanici so pobudo 
za njegovo organizacijo prevzeli v Mari-
boru, in sicer pod okriljem Triatlon kluba 
3Life iz Maribora. Po duatlonu je Monika 
Bartol naslov državne prvakinje prevzela 
tudi v akvatlonu (2,5 km – 1 km – 2,5 km), 
v moški konkurenci pa je bil v fotofinišu 
najhitrejši Ljubljančan Jakob Medved iz 
TK Ljubljana. 

Akvatlon je odplavalo in preteklo še 
nekaj članov Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica, najvišje pa so posegli naslednji:
• cici akvatlon (250 m – 50 m – 250 m): 

Martin Arko, 2. mesto med cicibani;
• cici akvatlon (500 m – 200 m – 500 m): 

Jure Majdič, 1. mesto, in Bor Križan 
2. mesto, oba  mlajša dečka;

• super sprint akvatlon (1 km – 400 m 
–  1 km): Urša Kromar, 3. mesto med 
starejšimi deklicami;

• sprint akvatlon (2,5 km – 1 km – 2,5 
km): Matej Dečman, 2. mesto med 
člani 1 (4. absolutno).

Vsi rezultati so na voljo na Pro Time.
   

Črna gora postaja zadnja leta poleg 
turizma tudi zelo znana triatlonska de-
stinacija, na kateri triatlonci kljub odda-
ljenosti in balkanski legi najdejo več kot 
tam, kjer ima triatlon že nekaj zgodovine. 
Eden od znanih črnogorskih dogodkov 
je vsekakor srednji triatlon Oceanlava 
Montenegro (1,9 km – 90 km – 21 km) v 
prelepem Kotorju. Sicer sta ga pretekli 
dve leti zaradi covida nekoliko »zabrem-
zali«, a prireditev, ki jo z vso skrbnostjo 
vodi domačin Igor Majer, se ponovno 
vzpenja na lestvici obiskanosti. Skupno 
je nastopilo več kot 250 tekmovalcev, 
zmagi v moški in ženski konkurenci pa 
sta šli v hrvaške roke; pri moških je bil 
najhitrejši Hrvat Silvije Tomac, pri žen-
skah pa Marija Lukina iz TK Rudolf Pe-
rešin. V svoji kategoriji 50–54 let je s 
časom 4:39:28 zmagal tudi ribniški član 
Triatlon kluba Inles Riko Ribnica Damijan 
Kromar (absolutno 25.), Dejan Mihelič 
(4:35:11) in Miha Škulj (4:38:58) pa sta v 

svoji kategoriji 40–44 let zasedla 5. in 7. 
mesto (absolutno 19. in 24.). Aleksander 
Radivojević se je udeležil spremljevalne 
tekme v standard triatlonu in zasedel ab-
solutno 6. mesto.
Rezultati so na ogled na straneh Pro 
Time.
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Lončarija 
teče – 
dvajsetič

  Sašo Hočevar    Matevž Petrovič

Organizatorska ekipa iz Športnega 
in turističnega društva (ŠTD) Lončar je 
s pomočjo prostovoljcev pripravila ce-
lodnevni dogodek, ki pa ni bil zgolj te-
kaški. Poleg različnih tekaških razdalj, ki 
so bile na voljo, moramo najprej omeniti 
Kűhno na stežaj, kjer so na treh stojnicah 
pripravljali in stregli zares imeniten živež, 
daleč od klasičnih veseličnih čevapčičev. 
Preizkusiti je bilo moč električna kolesa 
in skiroje, pa tekaško in pohodno obutev, 
tudi otrokom ni bilo treba ves čas dihati 
za ovratnike staršev, saj je bilo precej ak-
tivnosti namenjenih tudi njim.

Zgodaj dopoldan je 23 tekačic in te-
kačev krenilo na 3. Potičnico na Veliko 
goro, ki je merila 25 kilometrov v dolžino 
in kakih 800 metrov v višino. Zmagova-
lec te preizkušnje je bil državni prvak v 

med ženskami pa Vesna Šuštaršič. Na-
tančnejše rezultate si lahko ogledate na 
spletni strani ŠTD Lončar.

Ob igrišču je župan Občine Ribnica 
Samo Pogorelc v družbi predsednika 
ŠTD Lončar Simona Pogorelca uradno 
otvoril še otroška igrala, ki jih lahko vidite 
na naslovnici časopisa.

maratonu in gorskem maratonu iz leta 
2018 Aleš Žontar, med ženskami pa je 
zmagala Andreja Godec – oba sta bila 
zmagovalca tudi pred dvema letoma, saj 
je lanski dogodek odpadel zaradi svetov-
nih zdravstvenih razmer.

Pred tradicionalnim tekom Lončar 
so tekli še otroci in rekreativci na 300 in 
600 metrov (Žvrgolček) ter na 2 kilome-
tra (Konjiček). Tekaška zgodba z največ 
nadaljevanji v naši regiji pa je gotovo tek 
Lončar, ki zajame dobršen del krajevne 
skupnosti Dolenja vas in do cilja nabe-
re 9,4 kilometra. Zmagovalec te dirke je 
bil domačin Tadej Osvald, zmagovalka 

Dogodek, imenovan Tek po 
Lončariji, se je posodobil v 
dogodek Lončarija teče, pri 
čemer je klasični in dolgoletni 
tek dobil ime Lončar, vsi ostali 
pa imena po izdelkih, ki jih lončar 
naredi. Tako je bilo moč preteči 
Žvrgolčka, Konjička ali Potičnico.

Absolutni zmagovalec 20. teka Lončar 
Tadej Osvald

Najhitrejši in najhitrejša na trailu Potičnica 
Aleš Žontar in Andreja Godec. Desno 
predsednik ŠTD Lončar Simon Pogorelc.

Postanek na vrhu    Sašo Hočevar

Večina zaslužnih in sodelujočih v zadnjih treh desetletjih pa še malo.



Sonce in nevihta v gorah
   Zdenka Mihelič

V gorah ne pozabite na zaščito 
kože

Koža je največji človeški organ, ki va-
ruje telo pred zunanjimi vplivi. Zaščitimo jo 
ne samo poleti na morju, ampak tudi v go-
rah, saj so sončni žarki tam še močnejši. Če 
ste v gorah, recimo na 2000 metrih, je tam 
debelina atmosfere tanjša, kot če ste na 
morju. V gorah dosežejo Zemljino površino 
tudi žarki krajših valovnih dolžin, ki so bolj 
škodljivi za kožo in vas prej opečejo, opo-
zarjajo dermatologi. Zato so sončne ope-
kline izpostavljenih delov kože v gorah še 
bolj verjetne in bolj nevarne kot na morju.
 
Zaščita kože v gorah

Pri hoji v gore se zaščitite s primerni-
mi oblačili, pokrivalom, sončnimi očali in 
sončno kremo. Ko se slečete, ne pozabite 
zaščititi delov, ki so zdaj razkriti. Še pose-
bej poskrbite za najbolj izpostavljene dele 
telesa, kot so ušesa, čelo, lica, nos in tudi 
pleša ter hrbtišče rok in zadnji del nadlahti.

Ker vseh delov telesa ne morete za-
ščititi z oblačili in pokrivali, je nujno, da 
na ustnice in kožo nanesete farmacevt-
sko-kozmetično sredstvo za zaščito pred 
soncem, ki ga je treba obnavljati (na uro 
ali ko se ustavite), saj ga spira znoj. Izbe-
rite takšno sredstvo, ki ima zaščito pred 
UVA- in UVB-žarki. Če se znojite, niso 
primerna sredstva, ki so zelo mastna, saj 
onemogočajo delovanje znojnic. Takrat 
so primernejši zaščitne kreme na vodni 
osnovi, geli in pršila.

dljivosti. Pogosto se ji pridruži še naelek-
trenost ozračja, na jeklenicah prasketa, 
naježi se koža in naelektrijo se lasje (pos-
tavijo se pokonci).

 
Nevarnost predstavlja predvsem 
udarec strele

Strela udari na izpostavljena mesta, 
zato se ne zadržujte na izpostavljenih 
in nevarnih mestih, kot so na vrhu ali na 
grebenu, pod osamljenimi drevesi in hu-
dourniki, pod previsno steno (čeprav ste-
na nudi zavetje pred dežjem, se ne nasla-
njajte nanjo, saj po njej steče tok strele), 
kjer so speljana kovinska varovala, kot so 
jeklenice in skobe, in kjer je skala rdeča, 
saj to nakazuje, da je v kamnini železo.

Kje je najbolj varno?
Najbolj varno mesto v času nevihte 

je seveda znotraj planinske koče, zaveti-
šča ali bivaka. Če pa ste zunaj, pojdite na 
mesta, kot so na primer melišča. Na mo-
krih skalah močno drsi, še posebej, če so 
prekrite z listjem, zato ne hitite brezglavo 
in se varujte zdrsa. 

Svojo izpostavljenost zmanjšate 
tako, da počepnete in imate čim manjši 
stik telesa s podlago. Pazite, da ne sedi-
te ali čepite v žlebu ali luži. Najbolje je, 
da sedete na nahrbtnik. Ob nevihti ni 
treba odvreči kovinskih predmetov (le 
odmaknite jih od sebe) ali nahrbtnika s 
prenosnim telefonom. Poskrbite pa, da 
nimate na oziroma pri sebi predmetov, ki 
sežejo nad glavo, denimo pohodnih pa-
lic, ki štrlijo iz nahrbtnika. Če ste v hribih 
v skupini, ne vedrite na kupu, ampak se 
razporedite tako, da bo med udeleženci 
nekaj razdalje.

Ob tem se dobro in toplo oblecite, 
pred dežjem se zaščitite s pelerino ali 
nepremočljivo vetrovko. 

Kdaj po nevihti nadaljevati pot?
Če med bliskom in gromom mine pet 

sekund, to pomeni, da je nevihta od nas 
oddaljena 1,5 kilometra. Kdaj po nevihti 
nadaljevati pot? Ravnajte se po pravilu 
30 sekund. To pomeni, da če med bli-
skom in grmenjem naštejete 30 sekund, 
se je nevihta že toliko odmaknila, da lah-
ko nadaljujete s hojo. 

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! 

UV-žarki vplivajo tudi na oči, zato jih 
zaščitite s kakovostnimi sončnimi očali. 
Še posebej je to pomembno, ko je v go-
rah sneg.

Ko vas v gorah ujame nevihta
Slovenski alpski svet je čudovit, še 

posebej v poletnih mesecih, ko je v do-
lini pripeka, višje pa je pogosto zrak bolj 
svež in prijetno hladen. Pa vendarle je 
slovenski alpski svet zahteven in tudi v 
poznem poletju lahko naletite na zaplate 
snega ali pa nas presenetijo popoldan-
ska nevihta s strelami in burne vremen-
ske spremembe. Ko vas v gorah ujame 
nevihta, to ne pomeni le, da boste mokri. 
Nevihta v gorah je nevarna predvsem za-
radi udara strele. Ob nevihti v gorah se 
umaknite z vrha, izpod dreves ipd.

Kako prepoznate bližajočo 
nevihto?

Najprej ponovimo tri zlata pravila pla-
ninarjenja, ki jih prav gotovo poznate in 
upoštevate. Prvič: spremljate vremensko 
napoved že nekaj dni prej. Drugič: v gorah 
so popoldanske nevihte pogoste, zato se 
na pot odpravite dovolj zgodaj. Tretjič: če 
je napoved slaba, turo prestavite.

 Razvoj vremena spremljajte tudi na 
poti, saj lahko z opazovanjem bližajočih 
se oblakov veliko naredite za svojo var-
nost. Nevihto napovedujejo kopasti obla-
ki in velika vlažnost ozračja, ki jo lahko 
prepoznate po megličavosti in slabi vi-
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Čeprav je poleti v hribih vroče in so možne nevihte, naj nas to ne od-
vrne od gora, saj nas hoja v gore osrečuje in napolnjuje z veseljem. 
Dobro pa načrtujte in poskrbite za zaščito in varnost.
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prinašajo dve skrajnosti

   Rok Nosan

Potem ko so rekordi sredi junija padali 
v zahodnem in osrednjem delu celine, se 
je ob koncu meseca huda vročina prese-
lila tudi k nam. V Podnanosu v Vipavski 
dolini se je v torek, 28. junija, ogrelo do 38 
stopinj Celzija, kar je pol stopinje več od 
dosedanjega junijskega rekorda, ki so ga 
22. junija 2000 izmerili v Metliki.

Tudi na Ribniškem zadnji tedni niso 
skoparili z vročino. Prvi vroč dan, o kate-
rem govorimo, ko temperatura preseže 
30 stopinj Celzija, smo imeli že 4. junija, 
do konca meseca pa smo nato našteli 
še devet takih dni. Za primerjavo, dol-
goletno povprečje za celotno poletje 
znaša enajst vročih dni, kar pomeni, da 
je za nami zares vroč prvi mesec me-
teorološkega poletja. Toliko vročih dni 
kot letos smo junija beležili le še v do 
zdaj najbolj vročem poletju leta 2003. 
Najvišje se je živo srebro v preteklem 
mesecu povzpelo 27. junija, ko se je v 
Prigorici ogrelo do 34,6 stopinje Celzija 
in celo na Sveti Ani so merilne naprave 
tega dne pokazale 31,7 stopinje Celzija. 

Na vrhuncu vročinskega vala smo imeli 
tudi dve tako imenovani tropski noči, ko 
se niti najnižja temperatura ni spustila 
pod 20 stopinj Celzija. 

Zaradi višjih temperatur, ki nam jih 
prinašajo podnebne spremembe, se v 
zadnjih 20 letih vse pogosteje vrtimo v 
začaranem krogu. Na eni strani veliko 
škode povzročajo krajevna neurja, ki so 
ob vročem vremenu silovitejša, po dru-
gi strani pa nekatere regije pesti huda 
suša. Ob višjih temperaturah se namreč 
poveča izhlapevanje, zato so tudi potre-
be po vodi večje. 

V zadnjih petdesetih letih se je pov-
prečna temperatura zraka v Sloveniji 
dvignila za okoli 2 stopinji Celzija, kar 
pomeni, da danes izhlapi za 15 odstot-
kov več vode, kot je je še pred nekaj de-
setletji. Hkrati pa se je v istem obdobju 
nekoliko zmanjšala tudi količina pada-

Za nami je prva polovica leta 
2022, ki si jo bomo zapomnili 
po številnih ekstremih. 
Temperatura je v vseh 
mesecih, z izjemo aprila, 
občutno presegla dolgoletno 
povprečje, pri tem pa sta še 
posebej izstopala maj in junij, 
ki sta se na ravni Slovenije 
uvrstila med tri najtoplejše 
od začetka meritev, na ravni 
Evrope pa se je prvi mesec 
meteorološkega poletja 
zavihtel celo na sam vrh.

Najnižja temperatura
Najvišja temperatura
Povprečna temperatura
Povprečna jutranja 
temperatura
Povprečna popoldanska 
temperatura
Višina padavin
Število dni z več kot 5 mm 
dežja
Število dni s temperaturo 
nad 25 °C
Število dni s temperaturo 
nad 30 °C

Prigorica
8,8 °C (11. junij)
34,6 °C (27. junij)
20,5 °C
12,5 °C

28,2 °C

92 mm

5

25

10

Gašpinovo 
11,8 °C (9. junij)
33,1 °C (27. junij)
20,4 °C
15,4 °C

26,0 °C

95 mm

6

17

4

Sveta Ana
10,4 °C (10. junij)
31,7 °C (27. junij)
18,6 °C
14,9 °C

24,8 °C

/

/

15

2

Letošnji junij na ribniških vremenskih postajah

vin, zato so rastline vse pogosteje pod-
vržene sušnemu in vročinskemu stresu, 
pridelek pa je zaradi tega manjši. 

Padavin je v zadnjih mesecih najbolj 
primanjkovalo nad zahodno in osrednjo 
Slovenijo, kjer je bila prva polovica le-
tošnjega leta marsikje celo najbolj suš-
na do zdaj. Tudi na Ribniškem je bilo 
dežja precej manj kot običajno. V Prigo-
rici je od prvega januarja do 30. junija 
padlo 433 litrov padavin na kvadratni 
meter, kar predstavlja komaj dve tretjini 
dolgoletnega povprečja. 

Pomanjkanje padavin nas lahko pri-
pelje do tako imenovane pozitivne po-
vratne zanke. Na neki stopnji se namreč 
tla toliko izsušijo, da se tok vlage iz tal 
v ozračje močno zmanjša, kar še nap-
rej preprečuje nastanek večjih padavin. 
Zaradi izsušenih tal in rastja so vročin-
ski valovi izrazitejši, to pa stanje le še 
poslabša. Pozitivna povratna zanka nas 
tako vodi do začaranega kroga, ki se 
običajno prekine šele v septembru ali 
oktobru, ko nastopi jesensko deževje. A 
takrat je seveda že prepozno.

48
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Ples vladne 
koalicije se 
začenja

 Jože Tanko, poslanec

Minil je prvi mesec vladanja ekipe Rober-
ta Goloba. Po čem si ga bomo zapomnili? 

Najprej po neskončnem ponavljanju besede svoboda. In občasno 
besede upanje. Seveda smo vsi za to, da uživamo svobodo in da 
imamo upanje, zato poglejmo, kako se ti besedici prelivata v prakso.

Najprej je tu napoved, da bodo spremenili zakon o dohodnini in 
da bodo črtali vse rešitve, ki prinašajo davčne ugodnosti za državlja-
ne, razen splošne olajšave. A tudi tu še ne povedo, ali bodo ohranili 
letošnjo ali pa bodo dopustili, da se bo olajšava v naslednjih treh letih 
postopoma dvignila na 7.500 EUR, na raven življenjskih stroškov. Prav 
ta zakon je za državljane eden najpomembnejših, saj jim dviguje neto 
plače, ne da bi ob tem trpeli pokojninska in zdravstvena blagajna. A 
mnogo bolj kot to, da se znajde vsak mesec več denarja v »blagajnah« 
državljanov, je za to vladno garnituro pomembno, da se naš denar v 
čim večji meri znajde v državnem proračunu, s katerim bodo razpola-
gali in plačevali prioritete, ki jih državljani praktično ne potrebujemo. 
Te niso v tako imenovanem nacionalnem interesu, ampak v interesu 
političnih klik, ki bodo na lahek način prečrpavale javni denar. Več ga 
bo v proračunu, več tako imenovanih mehkih vsebin bodo sfinancirali. 

Da se bo dejansko zgodilo obsežno prerazporejanje denarja, kaže 
tudi prerazporeditev nepovratnih evropskih sredstev med skladi, s 
katerimi je »Golobova« vlada bistveno zmanjšala sredstva za novo 
Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, za Univerzo v Mariboru 
in za univerzitetni kampus v Novem mestu. Teh 60 milijonov evrov, na-
menjenih investicijam v visoko šolstvo, bo Golobova vlada namenila 
tako imenovanim mehkim vsebinam tako imenovane civilne družbe. 
Namesto za znanje in razvoj univerzitetnega prostora se bo denar 
odlil prek raznih študij, programov ter tudi protestniških aktivnosti in 
še česa drugega na račune posameznikov in skupin, ki so pomagali 
tej vladi na oblast.

Rusija in Ukrajina sta peti največji iz-
voznici pšenice, skupaj predstavljata 29 
odstotkov mednarodne letne prodaje. Ko 
se tolikšen delež omenjene proizvodnje 
umakne s svetovnih trgov, najprej trpijo 
najrevnejši prebivalci.

Po več slabih letinah, paničnem na-
kupovanju med pandemijo in težavah z 
dobavnimi verigami so svetovne zaloge 
omenjene hrane po podatkih Economista 
na dobrih 30 odstotkih pod petletnim pov-
prečjem.

Putinov napad na Ukrajino je povzročil 
svetovno krizo s hrano, kar se že odraža na 
višjih cenah hrane. Želim si, da bi Evrop-

verjamem, da lahko organiziramo tudi pre-
voz pšenice in koruze iz Ukrajine.

V politični skupini EPP v Evropskem 
parlamentu v Bruslju smo sicer že pred ča-
som pozvali Evropsko komisijo, da v okviru 
strategije »Od vil do vilic« nemudoma od-
loži vso zakonodajo, ki bi v novo nastalih 
razmerah lahko zmanjšala in ovirala proi-
zvodnjo evropskih kmetij.

Cilj omenjene strategije je razviti pre-
hrambni sistem EU v robustnejšega in 
odpornejšega na prihodnje krize, kot so 
izbruh covida-19 in ponavljajoče se na-
ravne katastrofe, denimo poplave in suše. 
Ob tem menim, da moramo preoblikovati 
naše prehranske sisteme, ki danes pred-
stavljajo skoraj tretjino svetovnih emisij 
toplogrednih plinov in povzročijo izgubo 
biotske raznolikosti, zaradi česar ne omo-
gočajo ustreznih gospodarskih donosov in 
sredstev za preživetje.

Ena od stvari, ki se nam je po dolgih letih zgodila, in to samo v 
Sloveniji, je bilo tudi pomanjkanje goriva. Več dni ni bilo mogoče 
dobiti dizelskega goriva, kolone pred črpalkami so bile vsepovsod. 
Nazadnje se je to dogajalo v časih bivše Jugoslavije, ki je na koncu 
tudi bankrotirala, moralno in politično, ter krvavo razpadla. Problem 
je nastal zaradi odločitve vlade, ki je predčasno odpravila regulacijo 
cen goriva prejšnje vlade in s sprostitvijo cen povzročila podražitev. 
Odzivi Golobove vlade so bili neustrezni. Je pa zanimivo, da zaradi 
tega vladnega »obliža« na draginjo ni bilo nobenih protestov, medij-
ska poročila so bila zelo razumevajoča oziroma opravičujoča, čeprav 
se kaj takega ni dogajalo nikjer v Evropi.

 Eden prvih ukrepov, ki jih je sprejela aktualna vlada, je bil sklep, s 
katerim se je naročilo resorjem, da v kratkem času pripravijo zaposli-
tve v državnih organih za zadnji dve leti. Nekakšen Schindlerjev se-
znam tistih, ki se bodo najverjetneje znašli v postopkih ali obračunih. 
Da so kadrovske čistke na vidiku, nam kažejo že dosedanje številne 
menjave, nedavno tudi v svetih bolnišnic, ker naj bi poslovale slabo 
in naj ne bi ustvarile dovolj dobička. A bolnice so neprofitne usta-
nove, njihovo finančno poslovanje je zamejeno z letnim načrtom, ki 
jim ga določi ZZZS in v primerih, ko morajo opraviti več storitev od 
odobrenih, po navadi zaidejo v finančne težave. Se pa dogajajo pri-
tiski, spomnimo se na dr. Milana Kreka, in to ne samo v bolnišnicah. 
Veliko bo odstavljenih oziroma razrešenih, veliko pa jih bo odstopilo, 
da bi se izognili linču in medijskemu obračunavanju.  

Z avgustom se bo bistveno podražila elektrika, septembra pa še 
šolske malice, čeprav je SD v kampanji nastopala s parolo »brezplač-
ne malice za šolarje« in so to zapisali v koalicijsko pogodbo.

Konkretnih ukrepov vlada v tem času še ni pripravila. Ni zako-
nov, s katerimi bi izboljšali stanje (med drugim zmanjšali draginjo), 
s katerim se soočamo zaradi vojne v Ukrajini in stanjem na medna-
rodnih trgih. Nekateri za nas najpomembnejši trgi se že soočajo s 
težavami, ki se znajo zaradi velike izvozne odvisnosti slovenskega 
gospodarstva prenesti tudi na naše gospodarstvo.

  Ampak pomembno je, da se pleše. Tudi tam, kjer to ni primer-
no. Nazadnje nam je to prikazala predsednica parlamenta Urška 
Klakočar Zupančič ob prihajanju na državno proslavo.

Če se bo tako nadaljevalo, bo veliko državljanov kaj hitro osvo-
bojenih. Denarja, se razume.

ska unija (EU) ob nedopustni ruski blokadi 
transportnih ladij v Črnem morju lahko po-
magala Ukrajini pri prevozu žita po železni-
ci in cesti v pristanišča v Romuniji ali na 
Baltiku. S tem bi lahko vsaj delno ublažili 
krizo hrane, s katero se bomo morali soočiti 
zaradi Putinove agresije.

V Ukrajini je po zadnjih podatkih EU 
ujetih približno 25 milijonov ton koruze in 
pšenice, kar ustreza letni porabi omenje-
nega pridelka v vseh najmanj razvitih go-
spodarstvih na svetu. Menim, da bi morale 
države članice EU čim prej oblikovati načrt 
reševanja tega pridelka, ki mu sicer grozi 
gnitje. Če lahko Ukrajini dobavljamo orožje, 

Za ublažitev svetovne 
krize s hrano

 Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta



Ob nenadni in boleči izgubi 
našega atija in moža

TOMAŽA ANDOLJŠKA
(1966–2022) iz Jurjevice

H Gospodu je odšel

FRANČIŠEK 
OBERSTAR
(1955–2022),
Šuštarjev Frenk iz Dan.

V 84. letu nas je zapustila naša draga mama

NEVENKA DEJAK
(1939–2022) iz Dolenje vasi.

V 91. letu nas je zapustil

JOŽE KLUN
(Matičev)
iz Nemške vasi

se iskreno zahvaljujemo za takojšnjo pomoč 
gasilcem PGD Ribnica in osebju ZD Ribnica, 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, sošolcem 9. c razreda, učiteljem, 
mažoretam, pevcem, sodelavcem Mercatorja in 
RM Ribnica za izrečene besede, pisna sožalja, 
zbrana in podarjena sredstva in sveče. 
Posebna zahvala velja gasilcem PGD Jurjevica 
za poslovilni govor, ki se je dotaknil vseh nas. 
Hvala tudi g. kaplanu Roku Pogačniku za lepo 
opravljen obred. Iz srca hvala vsem in vsakemu, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Hvala vsem za vse.

Vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče in darovane maše.
Hvala pogrebnemu zavodu AVE, Komunali 
Ribnica, župniku Alešu Pečaverju za lepo 
opravljen obred in pevcem MoPZ Lončar za 
zapete pesmi.

Žalujoči: vsi njeni

Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit ter ste 
darovali cvetje in sveče, negovalkam CSD, 
kaplanu g. Roku Pogačniku, pevcem ter osebju 
Komunale Ribnica.

Posebna zahvala velja tudi sestričnama Anici in 
Olgi za njuno pomoč.

Matičevi

Solza, žalosti bolečina
te zbudila ni.
A ostala je tišina, 
ki pa močno boli.

Sonce toplo bo sijalo
in budilo rosni cvet,
nikdar tebi v sončno jutro
ne odpre se več pogled.
Spavaj mirno, sladko spavaj,
žalost nam rosi oko,
rodne zemljice odeja 
naj ti vedno lahka bo.
(Martina Bidovec)

Zahvala
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Zahvala ob boleči izgubi naše predrage mami, 
babi, prababi, sestre, tete in tašče

LUCIJE KRAJC
(22. 5. 1940–2. 6. 2022) iz Ribnice

Zahvala ob bolečem slovesu moža, očeta, 
strica, svaka in dedka

JOŽETA PINTARJA
(1943–2022) iz Žlebiča

ROMAN KROMAR
(1964–2022) iz Dolenje vasi

Ob izgubi drage mami se želimo zahvaliti 
vsem, ki ste nam stali ob strani. Posebej se 
zahvaljujemo ZD Ribnica za vso pomoč dr. 
Valčića, dr. Đorđevskega in Jake Ilca, dipl. zn., v 
času bolezni. Iskrena hvala sosedi Slađani za vso 
pomoč in podporo v težkih časih. Hvala za vsa 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Žalujoči: vsi njeni 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, znancem in prijateljem za izrečena 
sožalja, besede tolažbe, podarjene sveče in 
darovane svete maše.
Zahvala velja Komunali Ribnica in gospodu 
kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen 
obred. Hvala tudi PGD Sušje za lep govor in 
pevcem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo za vedno 
ostala z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

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

Vsi njegovi

Zbogom, mami, 
zbogom, mami, 
hvala ti za vse. 
Ti si nam življenje dala, 
skozi težave pot kazala.
Zdaj te ni, 
za vse pa mami, hvala ti.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre, le
daleč, daleč je.

V jutru, 
ko nebo žari za svetim Rokom,
ko vile bajajo otrokom bajke,
ko zvezde kot utrujene točajke
ugašajo luči nad vrti,
čutim, da ni smrti.
So le menjave 
na večni krožni črti.
(Darinka Grmek Štrukelj)
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V rubriki Bralke in bralci pišejo obja-
vljamo prispevke, ki niso žaljivi. Pridr-
žujemo si pravico, da zaradi razpolo-
žljivega prostora v časopisu besedila 
tudi skrajšamo – po predhodnem ob-
vestilu avtorja ali avtorice prispevka. 

Uredništvo si pridržuje pravico, da za-
vrne besedilo, ki vsebuje neresnično, 
rasistično, nacionalistično, hujska-
ško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali 
podobno vsebino. Zahvaljujemo se 
vam za korektno sodelovanje.

Uredništvo

 Bralke in bralci pišejo

 Ureditev groba žrtev iz jam Žiglovica in KonfinB
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Vabi k vpisu 
v nogometno 
šolo otroke 

od 4. leta 
dalje!

Strokovno vodeni treningi 
potekajo po preizkušenem in 

predpisanem učnem programu.
Treningi potekajo na 

stadionu Ugar:
ponedeljek, torek in 

četrtek ob 18.00

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

novi prijatelji, dobra volja, 
usposobljeni trenerji in seveda 

nogomet! 

Spremljajte nas na FB, 
Instagramu in spletni strani 

www.nkribnica.si.
Prvi mesec vadbe za nove 

člane je brezplačen!

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

041 393 490 (Sabina)

Leta 2017, pred petimi leti, smo z 
dvema pogrebnima mašama pokopali 
najprej 13 nedolžnih žrtev medvojnega 
partizanskega pomora iz Žiglovice (18. 
junija) in kasneje še 150 po vojni pomor-
jenih ranjencev, ki so jih zmetali v brezni 
pri Konfinu nad Grčaricami (22. oktobra). 
Že tedaj smo se z dr. Jožetom Dežmanom, 
takratnim predsednikom Komisije Vlade 
RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 
začeli dogovarjati za postavitev ustrezne-
ga spomenika. A zataknilo se je že takoj na 
začetku, saj je župan Samo Pogorelc spo-
ročil, da predvideni spomenik ni v skladu z 
aktom, s katerim se ureja pokopališki red 
na pokopališču Videm (Prigorica). Večkrat 
sem posredoval – ali ustno ali pisno – pri 
županu, na občinskem svetu in tudi na vla-
do sem naslovil poslansko vprašanje. 

Pred časom je župan sporočil, da bi se 
dalo postaviti ustrezno obeležje/spome-
nik kljub omejitvam. A kot kaže, kakšnih 
resnih aktivnosti ni bilo. Zdi pa se mi prav, 

da so tako, kot je običajno v naši kulturi, na 
njem napisana imena nesrečnih žrtev in 
da je skupinski grob primerno vzdrževan. 
Za zdaj so postavljeni samo trije križi in na 
enem so izpisana imena žrtev iz Žiglovice, 
skupinski grob pa je neurejen. 

Kot poslanec lahko v tem primeru 
samo posredujem, ključna partnerja pa 
sta občina in ministrstvo za obrambo, ka-
mor je preneseno to področje. Žal lahko 
samo ugotovim, da se je bilo mnogo lažje 
dogovoriti za izkop in pokopa žrtev kot pa 
za postavitev spomenika. Kot občani in 
državljani smo dolžni zagotoviti in zago-
tavljati pieteto do naših med in po vojni 
izvensodno pomorjenih. Nekateri izmed 
žrtev so bili prebivalci sedanje krajevne 
skupnosti Dolenja vas.

Pričakujem, da se bo spomenik žrt-
vam postavil vsaj do občinskega praznika, 
ki bo 23. oktobra.

Jože Tanko

Vabilo društva 
invalidov Ribnica
Društvo invalidov Ribnica vabi vse 
svoje člane na Planinski dan invalidov, 
ki bo  6. 8. 2022 na Kopah.

V soboto, 20. 8. 2022, pa društvo 
organizira kopalni dan na morju. 

Prijavite se lahko v pisarni društva v času uradnih ur (v 
ponedeljek in petek od 9.00 do 11.00) ali po telefonu na 
telefonskih številkah 01 83 61 169 in 070 68 88 11 – za Kope
 do 27. 7. 2022 in za morje do 16. 8. 2022.

Vljudno vabljeni!



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 
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Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

NAVPIČNO
1.  slovenska rock skupina
2.  knjigarna z rabljenimi knjigami
6.  pisec kriminalk
7.  poletni dogodek v Sodražici
9.  slovensko obalno mesto
11.  Jože Centa
15.  magnezij
16.  slovenska pisateljica Bronja

VODORAVNO
3.  košnji namenjeno zemljišče
4.  dlake nad očmi
5.  signal za nevarnost
8.  kraj na južnem delu Ribniškega polja
10.  znan slovenski psihiater
12.  tradicionalna ribniška sladica
13.  krmilo pri avtu
14.  rdeča poljska cvetlica
17.  bolezen »sodobnega« človeka
18.  nagrada za najboljši roman leta
19.  nalezljivo vnetje kože
20.  škodljivi sončni žarki REŠITVE: NAVPIČNO: DAND, ANTIKVARIAT, COBEN, PSOGLAVSKIDNEVI, 

IZOLA, IC, MG, BRONJA VODORAVNO: TRAVNIK, OBRVI, ALARM, DOLENJA 
VAS, RUGELJ, POVANCA, VOLAN, MAK, IZGORELOST, KRESNIK, ŠEN, UVB






