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Otroška delavnica s sestavljivimi 
orglami Orglekids Slovenija

Orglekids Slovenija je novost na področju orgelske 
umetnosti v Sloveniji in po vzoru drugih evropskih držav 
predstavlja sestavljive orgle (angl. do-organ) iz 131 veči-
noma lesenih delov, ki jih otroci in starejši navdušenci 
sami sestavijo v delujoč glasbeni instrument. Prek igrive-
ga ročnega dela posameznik vzpostavi globlje razumeva-
nje delovanja orgel, kompleksnega glasbila, ki evropsko 
kulturo spremlja že od antike in se zasluženo imenuje 
kraljica glasbil. Prve sestavljive orgle so leta 2013 naredili 
na Nizozemskem in projekt poimenovali Orgelkids, zdaj 
pa je po svetu že več kot 120 takšnih glasbil v 18 različnih 
državah.

Pobudnik skupine Orglekids Slovenija, organist Tomaž 
Sevšek Šramel, se je povezal z Branetom Koširjem, dolgo-
letnim vodjem Orglarske delavnice Maribor in samostoj-
nim orglarjem iz Sodražice, ki se zdaj posveča izdelavi 
manjših orgelskih portativov in pozitivov, in združila sta 
moči. Košir je po načrtih nizozemskega orglarskega moj-
stra Wima Janssena natančno izdelal pet sestavljivih or-
gel po najvišjih obrtnih standardih za izdelovanje glasbil.

Dolgoročno si sodelavci skupine Orglekids Slovenija 
želijo, da bi se s sestavljivimi orglami srečal vsak sloven-
ski devetletnik. Zavedajo se namreč, da se z manjšanjem 
zanimanja za obiskovanje cerkvenih obredov krčijo tudi 
priložnosti, da otroci stopijo v konkreten (angl. hands-on) 
stik z orglami. Prepričani smo, da bodo sestavljive orgle 
otrokom ponudile čudovito priložnost, da namesto v vir-
tualnem svetu aplikacij na pametnih telefonih in tablicah 
v živo prek dotika spoznajo to tisočletno glasbilo.

Skupina Orglekids Slovenija deluje pod okriljem Slo-
venskega orgelskega društva, ki se že dvajset let posveča 
uveljavljanju orgel kot vrhunskega umetniškega glasbila. 
Priredilo je mnogo navdihujočih orgelskih koncertov in 
mojstrskih tečajev za mlade orglavce z vrhunskimi gostu-
jočimi umetniki.

Dogodek pripravlja JSKD Ribnica v sodelovanju 
s Knjižnico Miklova hiša, Ribnica.

Gornja dvorana v Miklovi hiši, 
torek, 24. januar 2023, ob 18. uri



Nov krog
Gremo ponovno od začetka, 

od januarja proti decembru. Vsak 
začetek je težak, pravijo, a če pog-
ledamo z druge perspektive vseh 
začetkov, so ti lahko zelo obetav-
ni, saj vsak novi začetek lahko 
pomeni tudi nove priložnosti za 
biti boljši, iti dlje, iti hitreje, skočiti 
više … In tovrstne 'popravne izpi-
te' imamo na voljo vsako leto, kar 
sploh ni slabo. Je celo potuha, saj 
(običajno) pride naslednji januar – 
naslednja priložnost. 

V izogib naslednji januarski 
potuhi preberite kolumno Pri-
moža Tanka, kjer med drugim 
ponudi ženin recept o inventu-
rno-inventarnih lističih ob letu 
osorej. In ko boste nabrali in pre-
birali nekaj teh letnih seznamov 
za nazaj, boste hitro ugotovili … 
marsikaj. Ni še prepozno za prvo 
retrospektivo, saj je spomin na 
minulo leto (menda) še živ.

Minulo leto so mnogokrat 
imenovali supervolilno leto in 
decembra se je prvič sestal nov 
občinski svet na ribniški občini. 
Vsa stvar je bila zgolj protoko-
larne narave, kjer so izvoljeni 
ugotavljali že ugotovljene stvari, 
a tak žargon pritiče ustanovitve-
nim sejam. Lista Sama Pogorel-
ca je obdržala enako večino kot 
v prejšnjem sklicu, izpadli sta 
dve stranki, uvrstila se je nova li-
sta, v občinskem svetu pa ni več 
prekaljenega političnega mač-
ka (upam, da mi ne bo zameril 
tega izraza) Jožeta Tanka, ki je bil 
navzoč na sejah občinskega sve-
ta vse od leta 1994 pa do lani. V 
dveh mandatih kot župan, ostala 
leta pa kot občinski svetnik.

V zadnjem stavku sem naštel 
– takole čez palec – dobrih dvaj-
set ljudi, ki bi jim tudi priporočil 
univerzalni recept o inventurno-
-inventarnih lističih, čeprav te za-
nje vodijo volivke in volivci. Pre-
govorno kratek politični spomin 
volilnega telesa je pa zgolj še en 
razlog v prid temu, da stvari pred 
pozabo zapišemo.

Sašo Hočevar

12. 1. ob 16. uri
PRAVLJIČNA URICA
Knjižnica Miklova hiša

12. 1. ob 17. uri
Predstavitev projektov UPORABA 
SODOBNIH TEHNOLOGIJ V POVEZAVI 
S TRADICIONALNO OBRTJO študentov 
katedre za dizajn management
Rokodelski center Ribnica

12. 1. ob 18. uri
ANGLEŠKA PRAVLJIČNA URICA
Knjižnica Miklova hiša

14., 21. 28. 1. in 4., 11. 2., od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču 
pred Miklovo hišo

14. 1. ob 19. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZAKONCI 
STAVKAJO, KUD Svoboda Prebold 
(za abonma in izven)
TVD Partizan

20. 1. ob 18. uri
KONCERT OB 70-LETNICI MOPZ 
LONČAR Z GOSTI
Dvorana DC-16 Dolenja vas

21. 1. ob 17.30
TRADICIONALNI NOČNI POHOD 
K SV. ANI
Zbor pred veterinarsko postajo pri Riku v Ribnici

21. 1. ob 19. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ČAJ ZA DVE, 
Zarja Celje (za abonma in izven)
TVD Partizan

4. 2. ob 18. uri
KONCERT KUD RIBNIŠKI PIHALNI 
ORKESTER Z GOSTI V POČASTITEV 
KULTURNEGA PRAZNIKA
TVD Partizan

4. 2. ob 19. uri
Rokometna tekma RD RIKO RIBNICA – 
RK GORENJE VELENJE
ŠC Ribnica

KOLEDAR 
DOGODKOV 

v občini Ribnica januar–februar 2023
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Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke za prihodnji mesec pošljite na 
mihelic.zdenka@gmail.com. 

Naslovna fotografija: 
Zbor Slovenske 

filharmonije v Ribnici
  Matevž Petrovič

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: 3.450 izvodov
Naslov: Škrabčev trg 40, 
1310 Ribnica
GSM: 051 641 021, 041 932 232
E-pošta: reseto@ribnica.eu
Izid naslednje številke: 
15. 2. 2023
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 30. 1. 2023. 
Anonimnih pisem ne 
objavljamo.
Mnenja in stališča posameznih 
avtorjev prispevkov ne 
odražajo nujno tudi 
mnenj in stališč 
uredništva. Prispevki 
v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.
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Drage občanke, 
dragi občani!

Božično-novoletni prazniki so 
za nami. Po dolgem času smo lahko 
ob raznolikih prazničnih priredi-
tvah in dogajanjih zopet začutili tis-
to energijo in radost, ki smo ju bili 
deležni v predkoronskih časih. Za 
piko na i je morda manjkala le zim-
ska idila. Letošnja zima nam je do 
zdaj namreč postregla z nenavadno 
visokimi temperaturami za ta čas. 
Praktično prave zime do zdaj sploh 
ni bilo. Nasprotno, kot da smo iz 
jeseni prešli v pomlad. 

Z vidika občinskega proračuna 
je mila zima vsekakor dobrodoš-
la, saj je strošek zimske službe ob 
tradicionalnih zimah visok. Tako 
bomo morda lahko privarčevali 
kakšen evro in ga namenili za prep-
lastitve cest. A kako že pravijo? Ne 
hvali dneva pred nočjo!

Smo pa na občini že pripravljeni 
na nove izzive, ki nas čakajo v le-
tošnjem letu. Pod proračun za leto 
2022 smo že potegnili črto in lah-
ko s ponosom obelodanim, da smo 

nas čaka zahtevno leto, saj smo tudi 
v času, ko se celotna Evropa sooča 
z izzivi na različnih področjih. A 
tako kot vedno, znova poudarjam, 
da skupaj znamo in zmoremo. Zato 
naj bo leto 2023, drage občanke in 
dragi občani, v duhu sodelovanja in 
spoštovanja, kajti vsem prihajajo-
čim izzivom bomo le tako kos.

Da pa bomo lahko kar se da us-
pešni, ne pozabimo tudi nase. Fizič-
na in psihična kondicija sta pri vseh 
vsakodnevnih naporih in stresih 
še kako pomembni. Izjemno po-
membno je, da si vzamemo čas zase. 
Za sprehod, tek, fitnes … Ali pa, da 
se odpravimo na bližnji hrib v nara-
vo, kjer bomo zagotovo našli tisto, 
kar potrebujeta naše telo in um.

V teh zimskih dneh še kako pri-
ja tudi plavanje v bazenu. Zato lepo 
vabljeni, da izkoristite infrastruk-
turo in ponudbo, ki jo ima le red-
kokatera občina. 

Spoštovani vsi: če držimo sku-
paj, premikamo meje možnega!

vaš župan
Samo Pogorelc

dosegli kar 90-odstotno realizacijo 
tako na prihodkovni kot na odhod-
kovni strani. To priča o tem, da smo 
sicer visoko zastavljene cilje znali 
uresničiti oziroma realizirati. Ob 
tako visokem proračunu je bilo ve-
liko pomislekov, ali nam bo uspelo, 
a nam je. Ker smo predano in trdo 
delali. Seveda pri načrtovanju pro-
računa marsikaj ni odvisno od nas, 
saj je treba na prihodkovni strani 
uspeti pri pridobivanju nepovratnih 
sredstev na razpisih, ti pa so vedno 
uganka – ali določeni razpisi sploh 
bodo in kakšni bodo kriteriji. Ob 
tem ni zanemarljivo dejstvo, da je 
treba za prijavo imeti celotno pro-
jektno dokumentacijo, ki jo sprem-
lja veliko birokracije in dokazil. Niti 
najmanj ni samoumevna tudi reali-
zacija projekta. Iskreno čestitam ce-
lotni ekipi, da smo zadane cilje tako 
uspešno realizirali.

Ker smo na začetku leta, so se-
veda tudi novi cilji in novi izzivi. 
Imamo sprejet rekorden proračun, 
kar pomeni, da bomo lahko zas-
tavljeni ciklus investicij tako rekoč 
zagnali. Vsekakor pa ocenjujem, da 

NAJ BO ZDRAVO, 
USPEŠNO, 
SPOŠTLJIVO.



Minilo je 32 let, odkar smo na Sloven-
skem pokazali največ enotnosti doslej, 
saj se je na plebiscitu za samostojnost 
izreklo kar 95 % polnoletnega prebival-
stva. Na koncertu smo slišali tudi, da ni 
tako samoumevno, da pojemo sloven-
sko in imamo svojo lastno kulturo. Žu-
pan Samo Pogorelc pa je dejal, da smo 
še vedno lahko enotni in povezani, če to 
želimo, in če držimo skupaj, potem lahko 
premikamo meje možnega.

V uredništvo Rešeta smo dobili po-
vabilo k objavi dokumentov in pričevanj 
Boruta Kozine, ki je bil med osamosvo-
jitveno vojno referent za zveze in refe-
rent službe za opazovanje in obvešča-
nje občine Ribnica. To je zgolj napoved 
za objavo nekaterih dogodkov iz časov 

in nemščini, ostajajo v izvirni jezikovni 
obliki in tako se v njih združujeta latin-
ščina in nemščina oziroma latinščina 
in francoščina v svojstveno jezikovno 
mešanico. Svoje delo so odlično opra-
vili STOP – slovenski tolkalni projekt, 
Jerneja Grebenšek in Kristina Arnič – 
vsaka za svojim klavirjem, Nina Domin-
ko – sopran, Tomaž Kovačič – bariton in 
dirigentka Jerica Bukovec. Koncert pa 
so začeli otroci iz pevskega zbora POŠ 
Dolenja vas s slovensko himno in po-
pevko Za Slovenijo živim.

Vstopnine ni bilo, so pa nabirali 
prostovoljne prispevke za 
socialno ogrožene družine na 
območju občine Ribnica.

največje enotnosti našega naroda.
Nazaj na koncert: letos so nastopi-

li člani Zbora Slovenske filharmonije s 
pravim glasbeno-scenskim spektaklom 
Carmina Burana, ki je zbirka 254 sre-
dnjeveško latinskih, redko srednjeviso-
konemških, starofrancoskih in provan-
salskih posvetnih pesmi in dramskih 
besedil, nastalih po letu 1220 in pred 
letom 1250.

Carmina Burana je eno najbolj slav-
nih del Carla Orffa (1895–1982), ki je iz 
zbirke srednjeveških pesmi, ki jo hrani 
bavarska državna knjižnica, vzel 25 pe-
smi različnih vsebin: pomladne, plesne 
in ljubezenske ter razposajene pivske 
pesmi. Verzi, spesnjeni v srednjeveški 
latinščini in deloma v stari francoščini 

Kulturno in 
humanitarno 
ob dnevu 
samostojnosti 
in enotnosti

 Sašo Hočevar  Matevž Petrovič

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti je Občina Ribnica 
pripravila tradicionalni božično-
novoletni koncert v dvorani 
Športnega centra Ribnica.

5

Zbor Slovenske filharmonije

Otroški pevski zbor POŠ Dolenja vas
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Ustanovna seja 
Občinskega 
sveta Občine 
Ribnica

   Sašo Hočevar

Na ustanovitveni seji Občinskega 
sveta Občine Ribnica, ki jo je vodil najsta-
rejši član Vojko Štanfelj, so bili potrjeni 
mandati naslednjim občinskim funkcio-
narjem: Iztoku Miheliču, Aleksandri Pe-
tek, Vojku Štanfelju, Maruši Čop, Samu 
Pogorelcu, Niku Starcu, Klavdiji Vidervol 
Sinanović, Mitji Govžetu, Karmen Tomšič, 

nu Samu Pogorelcu prenehal mandat 
člana Občinskega sveta Občine Ribnica, 
nadomestnega člana bo na podlagi ugo-
tovitve volilnega izida Občinski svet Ob-
čine Ribnica imenoval na naslednji seji.

Na ustanovni seji je bila imenovana 
tudi Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja v sestavi: Karmen 

Gašperju Pirnatu, mag. Mateji Rovan, Ja-
nezu Petku, Alešu Miheliču, Barbari Mo-
žina, Vladki Turk Mate, Tini Mate, Vinku 
Levstku, Jožetu Arku in Jožetu Andolšku.

Občinski svet je na seji ugotovil, da je 
za župana Občine Ribnica izvoljen Samo 
Pogorelc. Zaradi nezdružljivosti funkcije 
župana in občinskega svetnika je župa-

Občinski svet Občine Ribnica se je 
8. decembra 2022 sestal na svoji prvi 
seji. Svetnice in svetniki so na seji 
potrdili mandate, ki so bili doseženi 
na volitvah, in ugotovili mandat 
župana.

Vojko Štanfelj, LSP

Mitja Govže, LSP

Aleš Mihelič, NSi

Aleksandra Petek, LSP

Nik Starc, LSP

Barbara Možina, NSi

Gašper Pirnat, LSP

Mateja Rovan, LSP

Jože Andolšek, lista Zlata ribica

Karmen Tomšič, LSP

Jože Arko, lista Zlata ribica

Iztok Mihelič, LSP Klavdija Vidervol Sinanovič, LSP

Vinko Levstek, SDSTina Mate, SDS

Župan Samo Pogorelc po prevzemu 
županske verige

Nova sestava Občinskega sveta
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Tomšič, Iztok Mihelič, Vojko 
Štanfelj, Vinko Levstek in Aleš 
Mihelič.

S prevzemom županske 
verige in slavnostno prisego je 
bil županu Občine Ribnica tudi 
uradno potrjen mandat.

Novoizvoljeni župan je 
svetnicam in svetnikom čestital 
za izvolitev in med drugim de-
jal: »Občanke in občani so nas 
izvolili, ker nam zaupajo, zato 
upravičimo njihovo podporo in 
delujmo v dobrobit Ribnice.«

Po konstitutivni seji je župan 
odgovoril še ne nekaj novinar-
skih vprašanj in poudaril, da 
je treba pred vrati sejne sobe 
pustiti ideološka in politična 
vprašanja ter ego. »Tukaj mora-
jo prevladati strpen in spoštljiv 
dialog ter konstruktivni predlo-
gi, saj so ljudje siti natolcevanj 
in od nas pričakujejo, da Rib-
nico peljemo naprej po poti 
napredka. Na vprašanje o prvih 
projektih je župan odgovoril, da 
so to projekti, ki že tečejo, kot 
so gradnja Medgeneracijskega 
centra, pridobili so tudi 1 milijon 
evrov za širitev in komunalno 
opremljanje Industrijske cone 
Riko, čakajo še na zeleno luč 
za vodovod v Bukovici in kana-
lizacijo v Sajevcu itd. »Dela je 
ogromno. Leto 2023 bo investi-
cijsko naravnano,« je poudaril 
župan. Glede imenovanja po-
džupana pravi, da še potekajo 
pogovori, več pa bo znanega na 
začetku leta.

Številni arhivi hranijo različne doku-
mente preteklega časa. Žal so ti dokumenti 
pogosto suhoparni, saj je ena glavnih nalog 
arhivov zagotavljanje pravne varnosti upo-
rabnikov, in to pomeni, da hranijo doku-
mente s pravicami in dolžnostmi, sezname 
premoženja in pogodbe o zakupu ali zastavi. 
Enostavno, kaj imamo in kaj smo dolžni. Fi-
nance in davki, že od najstarejših zapisov na 
glinastih ploščicah iz Mezopotamije dalje. 

Spominjam se predavanja pri dr. Marku 
Štuhcu, Uvod v študij zgodovine, v petek zjut-
raj. Zahtevna predavanja, sploh po napornih 
četrtkih in kratkih nočeh. Po moje je bilo to 
drugo ali tretje predavanje, ko nam je razkril 
umetnost postavljanja pravih vprašanj. Ar-
hivski dokumenti, čeprav suhoparni, so lahko 
pravo odkritje, če jim znamo postaviti prava 
vprašanja. Njegova knjiga z zanimivim nas-
lovom Rdeča postelja, ščurki in solze vdove 
Prešern je imela za poglavitni vir zapuščinske 
inventarje plemstva na Slovenskem v 17. sto-
letju in je vzorčni primer postavljanja vpra-
šanj za zgodovinsko raziskovanje. 

Oporoko smo že poznali, ampak kaj za 
vraga je zapuščinski inventar? To je tradi-
cija urejenega postopka ravnanja ob smrti 
plemiča, po kateri so napravili popis vsega 
imetja. Ne samo posestev in objektov, pač 
pa tudi oblačil, knjig, pohištva in predme-
tov za vsakdanjo rabo. Takrat je profesor 
vprašal, kaj je tako posebnega, kot piše 
v nekem zapuščinskem inventarju, da je 
pokojni posedoval »kar dve mošnji za to-
bak.«** Po kar nekaj časa smo študentje le 
ugotovili, da niso poglavitni ne mošnja ne 
tobak in niti ne dve, pač pa kratka besedica 
v zapuščinskem inventarju. Besedica »kar«.

Za nekaj stoletij nazaj, ko naši daljni 
predniki svojega življenja še niso objavljali 
na storijih in je bil opis hrane na krožniku 
prava redkost v zapisih, je precej težje razvo-
zlati vsakdanje življenje, občutenje življenja 
in dela ter ne nazadnje prehrane in luksuza. 

Novo leto je čas za inventuro, pregled 
inventarja. Kaj imamo, kaj smo invenīre, 
pridobili. 

Nekaj let nazaj je Neža uvedla novo-
letno tradicijo. No, napol tradicijo, saj sem 
se je nekaj časa izogibal. Gre za dva lista 
papirja, na katera napišemo odgovore na 
dve temi: pregled preteklega leta in načrt 
za leto, ki prihaja. Enostavno je, pet vpra-
šanj za vsak list. Za nazaj: na kaj sem naj-

bolj ponosen, kaj bila najboljša stvar, kaj bi 
moral spremeniti itd., in za naprej: kaj bom 
naredil, kaj bom spremenil, kaj se bom na-
učil, kaj bom obiskal itd.

Po eni strani je to res lahko narediti. 
Za naprej majčkeno prebrskaš po svojih 
željah in je seznam že nared. Za nazaj pa 
namečeš vanj, kar si počel in kar misliš, da 
je bilo dobro. Potem ugotoviš, da je poseb-
nega precej malo. Še posebej, če odpreš 
načrte za preteklo leto in vidiš, da načrti in 
realizacija ne prideta blizu. V bistvu živimo 
iz dneva v dan, opravljamo obveznosti in 
poskušamo sestaviti en konec dneva z dru-
gim. Razmišljaš, na kaj si ponosen, ker je 
res tisto, kar sega iz povprečja. Pa ne veš. 

Vrniti se moram nazaj, na postavljanje 
pravih vprašanj. Tam je bila ključna bese-
dica kar. Pomembna je zaradi dveh stvari. 
V 17. stoletju je bil tobak že razširjen v na-
ših krajih. Ampak to, da je nekdo imel kar 
dve mošnji za tobak, nam kaže, da je uži-
val v posvetnih rečeh in da si jih je lahko 
privoščil. Po drugi strani pa nam to veliko 
pove tudi o sestavljavcu zapuščinskega 
inventarja in njegovem dojemanju sveta in 
presekov. Ko so sestavljali zapuščinski in-
ventar, so namreč uporabili besedico kar. 
Se pravi, da da je bil tobak sicer dostopen, 
ampak tako lahko pa spet ne, tako da je 
posedovanje dveh mošenj pomenilo ene 
vrste luksuz ali pa začudenje, da je nekdo 
tobak sploh imel rad. 

Ko danes pogledam nazaj, na inventu-
ro preteklega leta, kaj sem v preteklem letu 
invenīre, pridobil, ne vem, ali sem lahko 
ponosen. Pridobil nisem nič kaj dosti. Ni-
sem zamenjal avta, nisem kupil stanovanja. 
Sem pa spoznal nekaj zanimivih ljudi, se 
naučil nekaj novega in prebral nekaj knjig, 
ki se usedejo v glavo. Trudil sem se omo-
gočati priložnosti in doživel sem nekatere 
trenutke, ki bi jih bilo treba zapisati v za-
puščinski inventar. Čeprav verjetno ne bi 
napolnil ravno veliko vrstic v inventuri ali 
zapuščinskem inventarju – kaj imam, bi s 
pravimi vprašanji lahko ugotovil, da je bilo 
kar dobro leto. 

* SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, 
www.fran.si, dostop 2. 1. 2023.
** Tole pišem po spominu, ne vlecite me za 
jezik, če nisem povsem točen.

kolumna
  Primož Tanko

O inventarju 
in inventuri
inventār -ja m ‛premični predmeti, oprema (v podjetju ali ustanovi)’ (19. stol.), inventȗra.
Prevzeto prek nem. Inventar in frc. inventaire iz lat. inventārium ‛spisek z imetjem’, kar 
je izpeljano iz preteklega trpnega deležnika glagola lat. invenīre ‛dobiti, pridobiti si’ 
‛vse, kar je pridobljeno’ * 
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lanstvo. Pri delu me je vodilo načelo, da 
bi moja prizadevanja koristila mladim pri 
njihovi nadaljnji poti v življenju. Najbolje 
bi svoje delo učitelja poistovetil z misli-
jo velikega angleškega filozofa, zgodo-
vinarja in misleca Bertranda Russlla, ki 
pravi: »Noben človek ne more biti dober 
učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do 
svojih učencev in pristne želje, da bi jim 
posredoval, kar sam ceni.«
 Kot prihaja skozi čas do družbenih, 
gospodarskih in političnih sprememb, 
tako je skozi desetletja prihajalo tudi do 
sprememb v poučevanju, ne le zgodovi-
ne, ampak tudi drugih šolskih predme-
tov. Na začetku mojega učiteljevanja je 
primanjkovalo učnih sredstev, prevlado-
vala je pretežno frontalna učna oblika 
pouka. Hiter razvoj znanosti in tehnolo-
gije v zadnjih desetletjih je vplival tudi 
na spremembe v šolstvu. Informacijska 
tehnologija je postala nepogrešljiv del 
šolskega programa. Slednja je omogo-
čila didaktično raznoliko izvedbo pouka 
in nazornejšo ponazoritev učnih vsebin. 
S časom so se spreminjali tudi učni na-
črti in učne vsebine, pa tudi pedagoško-
-didaktični pristopi. Toda ob tem bi želel 
posebej izpostaviti, da smo učitelji pred 
leti imeli veliko večjo avtoriteto, poznejša 
permisivna vzgoja pa je delo učitelja pre-
cej razvrednotila.

moji bližnji še toliko bolj veseli. Sicer pa 
sem prejel veliko čestitk tako od prijateljev, 
znancev, sorodnikov kot tudi od številnih 
bivših sodelavcev. Mnogi so mi čestitali 
ustno, nekateri pisno, zelo veliko pa tudi po 
socialnih omrežjih. Verjamem, da so bile 
čestitke iskrene. Večina jih je poudarjala, 
da sem si to priznanje resnično zaslužil. 
Hvala vsem za čestitke.

Med vašo kariero ste prišli od učite-
lja zgodovine do ravnatelja osnovne 
šole. Praktično vse življenje ste bili 
vpeti v šolo. Ali so bile kakšne razlike 
v poučevanju zgodovine na začetku 
vaše učiteljske kariere v primerjavi s 
poznejšim obdobjem?
 Na ribniški osnovni šoli sem se za-
poslil v šolskem letu 1968/69 kot učitelj 
zgodovine in geografije. Slednji predmet 
sem poučeval le kratek čas, vsa ostala 
leta pa zgodovino. To delo sem opravljal 
do konca koledarskega leta 2002. S pr-
vim januarjem 2003 sem nastopil delov-
no mesto ravnatelja na ribniški osnovni 
šoli in ga opravljal vse do konca leta 
2010. Učiteljsko delo sem opravljal z vso 
odgovornostjo in z veseljem, trudil sem 
se, da so bile učne ure zgodovine zani-
mive, snov sem podajal na enostaven in 
razumljiv način. V celoti sem bil predan 
svojemu poklicu, ki sem ga videl kot pos-

Ob prejemu naziva častni občan ste 
izrazili zadovoljstvo s priznanjem. 
Kako vi dojemate prejem nagrade in 
naziva častni občan?
 Podelitev naziva častni občan občine 
Ribnica mi veliko pomeni, mi je v veliko 
čast in zadovoljstvo. V veselje mi je, da 
so predlagatelji, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter tudi 
občinski svet prepoznali moj prispevek 
na kulturnem in vzgojno-izobraževalnem 
področju. Prejem naziva prejemam kot 
zahvalo za moje preteklo delo in hkrati 
spodbudo, da po svojih močeh tudi v pri-
hodnje delujem ter prispevam h kulturne-
mu in društvenemu življenju v občini. Ob 
tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem 
vsem, ki so bili z mano na poti do tega na-
ziva in ki so soustvarjali pogoje, da smo s 
skupnimi močmi uresničevali cilje in na-
loge, ki smo si jih zadali. To velja tako za 
moje delo ravnatelja kot tudi predsednika 
Muzejskega društva Ribnica.

Kako so vaši bližnji, vaši prijatelji in 
vaši bivši sodelavci komentirali to pri-
znanje?
 Člani moje družine so mi ves čas stali 
ob strani in me podpirali pri mojem delu, 
zato najbolj razumejo, koliko truda in od-
rekanj je bilo potrebnih, da je to pripeljalo 
do dodeljenega priznanja. Zato so ga bili 

Naziv častnega občana občine Ribnica za 
leto 2022 je prejel France Ivanec, učitelj in 

ravnatelj, ki ga zagotovo pozna večina, če ne 
kar vsa Ribniška dolina. Kot dolgoletni učitelj 

zgodovine je svoje znanje prenašal na ribniške 
učence in učenke vrsto let, vse dokler se ni 
odločil za spremembo svoje poti in je postal 
ravnatelj ribniške osnovne šole. Svoj pečat 

v Ribnici je poleg svoje učiteljske poti in 
ravnateljevanja oplemenitil še z delovanjem v 

Muzejskem društvu Ribnica.

Intervju: France Ivanec, častni 
občan Ribnice 2022

»Zgodovina 
je učiteljica 

življenja«
 Jurij Kožar  osebni arhiv
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Kako bi ocenili svoje ravnateljevanje?
 Delo ravnatelja sem opravljal osem let. 
Z gotovostjo lahko zatrdim, da sem se ves 
čas trudil, da poslanstvo ravnatelja op-
ravljam čim bolj uspešno in v zadovoljstvo 
tako učencev in njihovih staršev kot tudi 
vseh sodelavk in sodelavcev. Takoj na za-
četku mojega ravnateljevanja je bilo treba 
pristopiti k pripravam za uvedbo devetle-
tne osnovne šole. Treba je bilo opremiti in 
prilagoditi učilnice 1. razreda devetletke na 
matični šoli in na obeh podružničnih šo-
lah. Program devetletke smo začeli izvajati 
v šolskem letu 2003/04. Da smo zadostili 
predhodnim inšpekcijskim zahtevam, je 
bilo treba urediti šolski arhiv. Prav tako je 
bilo treba sprejeti več različnih pravilnikov. 
Šolo je bilo treba opremiti z novimi učni-
mi pripomočki: računalniki, televizijami, 
LCD-projektorji, interaktivnimi tablami, 
omrežjem IKT in drugim. Skrbel sem, da 
smo šolske stavbe redno vzdrževali. Med 
večjimi investicijami so bile zamenjava 
oken in obnova parketa na bivši meščan-
ski šoli ter obnovitev podružnične šole v 
Dolenji vasi zaradi škode, ki je nastala po 
viharju. Vsa dela v zvezi s posodabljanjem 
in investicijami na šoli so zahtevala izdatna 
finančna sredstva. Redna sredstva niso 
bila zadostna. Zato sem si prizadeval za 
pridobivanje donatorskih sredstev. S po-
močjo donacij je šola med drugim dobila 
tudi moderno naravoslovno učilnico.
 Na pedagoškem področju sem si priza-
deval za sodoben pouk, za uvajanje novih 
učnih metod, za pristen odnos med učite-
ljem in učencem. Ves čas sem se trudil, da 
bi znotraj kolektiva vzpostavil dobre med-
sebojne odnose in zaupanje ter prijetno 
počutje, saj sem se zavedal, da je to pred-
pogoj za dobro opravljeno delo in oseb-
no zadovoljstvo. Posebno pozornost sem 
namenil stalnemu izobraževanju učiteljev, 
tudi prek organiziranja strokovnih eks-
kurzij. Posebej pa sem ponosen na izdajo 
zbornika Meščanska šola v Ribnici, ki je bil 
izdan ob 80. obletnici meščanske šole, in 
zbornika Ljudska šola v Ribnici, izdanega 
ob 100. obletnici deške šole, ter na poseb-
no številko Krošnje, ki je bila posvečena 
200. obletnici prihoda Franceta Prešerna 
v ribniško šolo. Projekti, katerih pobudnik 
sem bil, so zaživeli v skupnem sodelovanju.

Po odhodu v pokoj ste bili ustanovni 
član in prvi predsednik Muzejskega 
društva Ribnica. Od kod ideja za mu-
zejsko društvo? Kaj vas je pritegnilo 
k sodelovanju?

Imate kakšno posebno dogodivščino, 
anekdoto, prigodo, ki bi jo bili priprav-
ljeni deliti z nami? Kaj se vam je med 
poučevanjem najbolj vtisnilo v spo-
min, na kaj ste še posebej ponosni?
 V dolgih letih poučevanja se je pripetilo 
kar nekaj šaljivih dogodkov in hudomušnih 
zgodb. Naj omenim eno izmed njih. Pri uri 
zgodovine v 8. razredu je učenec dobil 
vprašanje, naj opiše nemški napad na Sov-
jetsko zvezo. Opazil sem, da se učenec pred 
zemljevidom ne znajde, saj se je postavil 
pred zemljevid Velike Britanije. Že po prvih 
odgovorih sem ugotovil, da učenec nima 
časovne, krajevne in vzročne predstave. 
Pomagal sem mu s podvprašanjem in ga 
vprašal, kdaj so Nemci napadli Sovjetsko 
zvezo. Po kratkem razmisleku je odgovoril: 
»To je bilo pozimi, leta pa se ne spomnim, 
saj je bilo to verjetno že zdavnaj.« V razredu 
so se začeli nasmihati in pogledovati proti 
meni, kako bom odreagiral. Pogovor se je 
nadaljeval v tej smeri in se zaključil s sme-
hom. Ura pouka se je tako prijetno končala.
 Učenci se me spominjajo tudi po nas-
lednjih šaljivih vprašanjih:
• Koliko časa je trajala 30-letna vojna?
• Kaj je v Ljubljani po sredi?
• Zakaj je Napoleon nosil rdeče nara-

mnice?

Še posebej sem ponosen na priznanje, ki 
sem ga dobil od učencev. Ob zaključku 
ravnateljevanja so se učenci od mene pos-
lovili z naslednjimi besedami: »Učenci mis-
limo, da ste zelo prijazni in se z nami radi 
pošalite. Kadar je kdo od nas kaj ušpičil 
in je moral k vam na pogovor, ste se z 
njim vedno lepo pogovorili. Poznajo vas 
vsi učenci od 1. do 9. razreda in tudi sami 
poznate veliko otrok; občutek imamo, da 
poznate prav vsakega. Kadar kateri od 
učiteljev manjka in ga nima kdo nado-
meščati, pridete v razred vi. Vaše ure so 
vedno zanimive in zabavne.«

Ravnateljeva pisarna

 V Ribnici je v preteklosti že delovalo 
muzejsko društvo, ki je v 60. letih prejšnje-
ga stoletja prenehalo z delovanjem. Pobu-
do o ponovni oživitvi društva je leta 2011 dal 
Muzej Ribnica. Na njihovo povabilo sem is-
tega leta začel sodelovati v pripravljalnem 
odboru za ustanovitev Muzejskega društva 
Ribnica in leta 2012 postal njegov prvi 
predsednik. K aktivnemu sodelovanju sta 
me pritegnili želja po širjenju domoznan-
stva v zgodovinskem, zemljepisnem in na-
rodopisnem pogledu ter želja po ohranja-
nju kulturne in naravne dediščine v širšem 
lokalnem prostoru. Funkcijo predsednika 
muzejskega društva sem opravljal 9 let.

Vaš komentar o odnosu države do 
teme zgodovine ter o odnosu do mu-
zejev in nasploh preteklosti?
 Latinski pregovor pravi, da je zgodovina 
učiteljica življenja. Tega bi se lahko zavedali 
tudi naši državniki in se iz tega kaj naučili. 
Žalostno je, da se v slovenskem zgodo-
vinopisju ne moremo poenotiti o novejši 
zgodovini. Slovenska družba je politično 
preveč razdvojena, kar se odraža v našem 
vsakdanjem življenju. To se kaže tudi v od-
nosu do Muzeja slovenske osamosvojitve. 
Slovenke in Slovenci bi morali biti ponosni 
na svojo državo. Moje mnenje je, da Slove-
nija ta muzej potrebuje.

Kakšne cilje imate še kaj za priho-
dnost? Kaj si želite ali kaj menite, da 
bi se moralo v prihodnje popraviti, 
spremeniti?
 Trenutno sem aktivno vključen v izvršni 
odbor Muzejskega društva Ribnica. Oseb-
no pa veliko obiskujem kulturne prireditve, 
se družim z upokojenimi sodelavkami in 
sodelavci, ukvarjam se z delom na doma-
čem vrtu, branjem knjig, reševanjem kri-
žank in sudokujev, pa tudi sprehodi v nara-
vi mi veliko pomenijo. Najraje se odpravim 
v svoj rojstni kraj Velike Poljane, od koder 
me pot vodi proti Grmadi.
 Za prihodnje bi vsem želel, da v okviru 
svojega doma ali delovnega mesta najde-
jo priložnost za svojo osebno rast in pri-
stne medčloveške odnose, v svetu pa za 
stabilizacijo družbenih razmer in trajni mir 
med narodi.

Ker pa smo ravno na začetku 
novega leta, želim vsem 

občankam in občanom srečno, 
zdravo, uspešno, predvsem pa 

mirno leto 2023.
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Na podlagi 52. člena Poslovnika o 
delu občinskega sveta Občine Rib-
nica (Uradni list RS, št. 191/2020) in 
35. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17, 93/20 – odl. US) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja (KMVVI) objavlja

Javni poziv 
k zbiranju predlogov za 
imenovanje predsednika in čla-
nov Občinske volilne komisije

Občinsko volilno komisijo sestavljajo 
predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. Njihove naloge določa 
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – 
odl. US).

Predsednik volilne komisije in njegov 
namestnik se imenujeta izmed sod-
nikov ali izmed drugih diplomiranih 
pravnikov. Ostali člani volilne komisije 
in njihovi namestniki se imenujejo po 
predlogih političnih strank, drugih or-
ganizacij občanov v občini in občanov.

Predlogu za imenovanje v Občinsko 
volilno komisijo je treba poleg naved-
be funkcije v komisiji (predsednik, 
član ali namestnik) predložiti tudi so-
glasja kandidatov. Soglasje je doseg-
ljivo na spletni strani Občine Ribnica 
(www.ribnica.si).

Predloge za predsednika in člane Ob-
činske volilne komisije je treba skupaj 
s priloženim soglasjem dostaviti na 
naslov: Občina Ribnica, Gorenjska 
cesta 3, 1310 Ribnica, s pripisom »za 
KMVVI«. KMVVI bo upoštevala vse 
predloge, ki bodo na naslov Občine 
Ribnica prispeli do 30. 1. 2023.
 
Karmen Tomšič, 
predsednica KMVVI

Občini Ribnica odobrenih 1,3 
milijona nepovratnih evropskih 
sredstev za izvedbo projekta 
»Komunalno opremljanje 
Industrijske cone Lepovče«

 Mag. Lea Divjak Radivojević, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja

Glavne tehnične značilnosti in cilji 
investicije so:
• površina komunalno opremljenega 

dela cone: 8,012 ha;
• uporabne površine za gospodarstvo 

po zaključku investicije: 5,742 ha;
•  izgradnja skupaj približno 780 m 

dostopnih oziroma notranjih cest (260 
m ceste PA, 280 m ceste PB in 240 m 
ceste PD);

• izgradnja enostranskega pločnika, 
cestne razsvetljave in meteorne kana-
lizacije ob novih cestah;

•  izgradnja novega vodovoda v oziroma 
ob novih cestah ter priključitev na ob-
stoječe vodovodno omrežje, izgradnja 
hidrantnega omrežja;

• izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja za odvajanje komunalnih 
in industrijskih odpadnih voda ob 
novih cestah ter priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se konča na 
čistilni napravi;

• nadgradnja obstoječe ČN;
• izgradnja EE-omrežja in transforma-

torske postaje z močjo transformatorja 
do 1.000 kVA;

• izgradnja TK-omrežja in dveh ekolo-
ških otokov;

• izgradnja parkirišča (skupaj 32 PM, 
od tega 7 PM z nadstrešnico za »car 
sharing«, 4 PM za polnjenje električnih 
vozil, 18 zelenih PM – iz travnih plošč); 

• izgradnja sončne elektrarne vršne 
moči 13,7 kW za napajanje cestne 
razsvetljave in polnilnic za električna 
vozila na nadstrešnici za »car sha-
ring«;

• izvedba parkovnih površin z zalogov-
nikom vode za vzdrževanje zelenic in 
hortikulturne ureditve ob pločnikih.

Občina Ribnica je bila uspešna na 
razpisu Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo »Podpora inovativ-
nim ekosistemom ekonomsko-poslovne 
infrastrukture«, saj ji je bilo za izvedbo 
projekta »Komunalno opremljanje Indu-
strijske cone Lepovče« odobrenih kar 
1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih 
sredstev. Celotna vrednost projekta zna-
ša skoraj 2 milijona evrov. V sklopu pro-
jekta je predvidena razširitev Industrijske 
cone Lepovče, s čimer se bo okrepila 
konkurenčnost gospodarstva, povečala 
dodana vrednost podjetij, izboljšali se 
bodo pogoji za gospodarske aktivnosti in 
nastala bodo nova delovna mesta, svoj 
prostor pa bodo dobila tudi visokotehno-
loška podjetja, ki potrebujejo spodbudno 
okolje za svoj razvoj. 

Občina Ribnica je investicijo prijavi-
la na javni razpis Podpora inovativnim 
ekosistemom ekonomsko-poslovne in-
frastrukture, ki ga je marca 2022 objavilo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (MGRT). Javni razpis je v Načrt 
za okrevanje in odpornost uvrščen v 
razvojno področje C3: Pametna, traj-
nostna in vključujoča rast, kompo-
nenta K2: Dvig produktivnosti, prija-
zno poslovno okolje za investitorje, in 
v naložbo IC: Zagotavljanje inovativ-
nih ekosistemov ekonomsko-poslov-
ne infrastrukture. S prijavo projekta na 
omenjeni javni razpis je bilo mogoče pri-
dobiti nepovratna sredstva Mehanizma 
za okrevanje in odpornost v višini do 100 
% upravičenih stroškov projekta oziroma 
največ 1.300.000 evrov. Občina Ribnica 
je z oddajo vloge na MGRT zaprosila za 
maksimalnih 1.300.000 evrov             (75,76 
% vseh upravičenih stroškov projekta).

Izvedbena dela bodo potekala med 
majem 2023 in decembrom 2025.



Sprejem zlatih maturantk 

Obe maturantki sta v srednješol-
skem izobraževanju dosegli izjemen 
učni uspeh in prejeli spričevalo o 
splošni maturi s pohvalo. Župan jima 
je čestital za izjemen uspeh in jima za-
želel uspešen študij ter veliko uspeha 
na nadaljnji življenjski poti. 

Občina Ribnica bo tudi v prihod-
nje nudila vso podporo nadarjenim 
dijakom in študentom ter hkrati za-
gotavljala prijazne pogoje za nadalj-
nji razvoj mladih.

Obema zlatima maturantkama 
tudi s strani Občine Ribnica iskreno 
čestitamo in jima želimo veliko uspe-
hov tudi v prihodnje.
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Občina Ribnica objavlja

Javno dražbo za 
najem tržnega 
stanovanja
Občina Ribnica obvešča, 
da je na svoji spletni strani in 
oglasni deski objavila javno 
dražbo za najem:
tržnega enosobnega stanovanja 
št. 9 (ID-znak 1625-449-9) v drugem 
nadstropju večstanovanjske stavbe 
na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica. 
Površina stanovanja je 44,5 m2. Sta-
novanje se oddaja v najem za 5 let 
brez možnosti podaljšanja, izklicna 
najemnina pa znaša 154,23 EUR.
Javna dražba bo potekala v četrtek, 
9. 2. 2023, ob 8. uri v prostorih 
Občine Ribnica. Celotno besedilo 
javne dražbe je objavljeno na spletni 
strani www.ribnica.si in na oglasni 
deski Občine Ribnica.

Sprejem ribniških 
Prostoferjev pri županu

   Kristjan Kozina

Prostofer je skovanka iz besed 'pro-
stovoljni' in 'šofer'. Gre za trajnostni vses-
lovenski prostovoljski projekt zavoda 
Zlata mreža za mobilnost starejših, ki 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in 
plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi prisko-
čijo na pomoč.

Ribniški prostoferji Prvin Lavrič, Franc 
Oražem, Cvetko Marinšek, Franc Zbačnik, 
Jože Klun in Alojz Lah so v letu 2022 op-
ravili skupaj več kot 120 prevozov. Župan 
Občine Ribnica Samo Pogorelc se jim je 
ob sprejemu zahvalil, da izvajajo tako hu-
mano ravnanje. Poudaril je, da ima lahko 
okolje vso potrebno infrastrukturo, a je to 
brezpredmetno, če nima ljudi, ki bi to in-
frastrukturo uporabljali, oziroma v danem 
primeru prostovoljcev, ki bi sodelovali v 
projektu prevoza starejših občanov. 

Postanite Prostofer
Občina Ribnica poziva zainteresi-

rane kandidate, ki imajo veljavno vo-
zniško dovoljenje in so v svojem pros-
tem času pripravljeni pomagati tistim, 
ki potrebujejo prevoz, da postanejo 
vozniki v okviru projekta Prostofer. 

Vozniki prostovoljci prevoze op-
ravljajo od ponedeljka do petka med 
8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko 
dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Vozniki, ki želijo postati prostoferji, 
naj to sporočijo na Občino Ribnica. Kon-
taktna oseba je Kristjan Kozina, doseg-
ljiv na telefonski številki 01 837 20 07.

Občini Ribnica je bil v letu 2022 zno-
va podeljen naziv prostovoljstvu prijazna 
občina, za kar imajo po besedah župana 
pomembno vlogo tudi ribniški prostoferji. 

Vozniki so župana ob tej priložnosti tudi 
seznanili s predlogi, kako bi bila lahko sto-
ritev še prijaznejša tako za uporabnike kot 
za same voznike. Župan je v pogovoru z 
vozniki našel rešitve, tako da bo storitev še 
prijaznejša, ne nazadnje tudi za same pro-
stovoljce, ki so prva generacija prostoferjev 
v ribniški občini in nedvomno predstavljajo 
tudi zgled naslednjim generacijam.  

Eva Barbara Adamič, župan Samo Pogorelc 
in Katja Andolšek

Župan Občine Ribnica Samo 
Pogorelec je 20. decembra 2022 
sprejel in obdaril voznike iz občine 
Ribnica, ki sodelujejo v projektu 
PROSTOFER. 

Več informacij 

za zainteresirane voznike

www.prostofer.si/postani-prostofer

V petek, 9. 12. 2022, je župan 
Samo Pogorelc sprejel zlati 
maturantki, naši občanki, Evo 
Barbaro Adamič iz Andola in 
Katjo Andolšek z Velikih Poljan. 



Razvoj 
trajnostnega 
turizma v 
občini Ribnica

  Turizem Ribnica

Turizem v Ribnici ne sme biti pre-
puščen samodejnemu razvoju, zato je 
Občina Ribnica marca 2022 sprejela 
ambiciozno Strategijo trajnostnega 
razvoja turizma v občini Ribnica 2022–
2028. Dokument je postavil pet razvoj-
nih ciljev, in sicer na področju razvoja 
ponudbe, trajnosti in kakovosti, iden-
titete in urejanja prostora, trženja ter 
upravljanja destinacije. Za strateško 
obdobje petih let si je Ribnica postavi-
la vizijo, osredotočeno k premiku urav-
noteženega turizma z izraženo lokalno 
identiteto, odločno višjo dodano vre-
dnostjo in v interes vseh deležnikov. 
Katerim ukrepom in projektom bomo 
sledili, lahko preverite v dokumentu 
Strategija trajnostnega razvoja turizma 
v občini Ribnica 2022–2028, ki je javno 
dostopen na spletni strani Občine Rib-
nica ali spletni strani Turizem Ribnica.  

Svetovna turistična organizacija je 
o trajnostnem turizmu zapisala nas-
lednje: trajnostni turizem v celoti upo-
števa dosedanje in prihodnje gospo-
darske, družbene in okoljske vplive ter 
obravnava potrebe obiskovalcev, indu-
strije ter okolja in skupnosti. Govorimo 
o turizmu, ki se lahko na posameznem 
območju ohranja za nedoločen čas, 
ne da bi prišlo do poslabšanja razmer. 
Pomaga ohranjati raznolikost rastlin 
in živali, spoštuje kulturno dediščino 
skupnosti, hkrati pa tudi zagovarja go-
spodarsko uspešnost in pošteno po-
razdelitev družbenih koristi. 

Premiki trajnostnega turizma v 
občini Ribnica so bili v preteklih letih 
močno povezani z rokodelsko dedišči-
no, v nadalje pa si želimo okrepiti pri-
vlačno ponudbo na več ravneh. Tudi z 
vašo pomočjo. Vaše zadovoljstvo o ra-
zvoju Ribnice lahko delite prek spletne 
ankete https://www.1ka.si/a/ec9169e7.
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'C Odprtje razstave 
iz Likovne zbirke Riko: 
Neznosna lahkost bivanja

 Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

50. obletnica ustanovitve 
Petkove galerije

 Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

Leto 2022 smo v Galeriji Miklova 
hiša tradicionalno zaključili z razstavo 
iz Likovne zbirke Riko, ki jo je odprl dr-
žavni sekretar na ministrstvu za kulturo 
Matevž Čelik Vidmar. Razstava z naslo-
vom Neznosna lahkost bivanja v celo-
to zaokroža dela umetnic in umetnikov 
srednje in mlajše generacije, ki sicer 
izhajajo iz različnih avtorskih pristopov, 
konceptualnih izhodišč in vsebinskih 
zasledovanj. Razstava kot vezno tkivo 
med njimi izpostavlja vizualne odtise 
prostorov (naravnih, arhitekturnih, urba-
nističnih, digitalnih, zasebnih, javnih) na 
njihovih delih, v katerih se plastijo različ-
ne vsebinske konotacije, ki spreminjajo 
pogled na prostor, prisoten že veliko 
prej. Izhodišče razstave predstavljajo 
dela umetnikov Jake Babnika in Boštja-
na Puclja, ki na zaslon izbranih prizorov 
iz narave deponirata (neviden) spomin 
na dogodke, ki so se tam izvedli, ter 

Likovno-razstavna dejavnost ima 
v Ribnici pestro zgodovino, ki sega od 
spontanih in ljubiteljskih začetkov do 
vedno bolj profiliranega in strokovne-
ga pristopa, ki je omogočil umestitev 
Ribnice na zemljevid prepoznavnih 
slovenskih likovnih centrov. V letu 2022 
smo obeležili 50. obletnico ustanovitve 
Petkove galerije, ki je od leta 1972 nap-
rej delovala v pritličju Ribniškega gradu 
in velja za prvi namensko urejen raz-
stavni prostor v središču Ribnice. Pet-
kova galerija, ki je svoje ime dobila po 
fotografu, vojnem fotoreporterju in zna-
nem ribniškem rojaku Jožetu Petku, je 
sprva delovala pod okriljem ribniškega 
muzeja, v nadaljevanju pa je njeno vo-
denje prevzela tedanja kulturna skup-
nost. V začetnem obdobju je razstavni 
program galerije temeljil predvsem na 
predstavitvah ljubiteljskih ustvarjalcev, 

Arjana Pregla in Uroša Potočnika, ki z 
družbeno angažiranimi komentarji pre-
oblikujeta in preizprašujeta vsebinske 
konotacije danih prostorov. Dela našte-
tih umetnikov iz Likovne zbirke Riko so z 
naslonom na koncept prikrajšane zbirke 
postavljena v dialog z deli Žive Drvarič, 
Đejmi Hadrović, Dejana Habichta, Nika 
Erika Neubauerja, Line Rice, Špele Škulj 
in skupine Small but dangers, ki prav 
tako oživljajo oziroma drugačijo podobe 
prostora v nosilce pripovedi različnih 
aktualnih bivanjskih razsežnosti. Okvir 
razstave se tako kaže kot promenada, 
po kateri lahko s pogledom razkrivamo 
plasti neznosne lahkosti našega bivanja. 
Ta se okoli prostorov, v katerih bivamo, 
delujemo, čustvujemo, imaginiramo, 
mislimo in se angažiramo, ovija kot ne-
kakšna membrana, s katero prostor vse-
lej presega lastno materialnost, nadzo-
rovano geometrijo in načrtovan pomen.

postopoma pa se je začel usmerjati tudi 
k priznanim in uveljavljenim sloven-
skim akademskim umetnikom, s čimer 
je prva ribniška galerija vztrajno prido-
bivala na kakovosti in prepoznavnosti. 
Galerijski prostor v Petkovi galeriji je 
bil kljub premišljeni arhitekturni zasno-
vi prilagojen predvsem muzejskim, ne 
pa tudi likovnim standardom. Nenehno 
prisotne težnje po obsežnejšem in pri-
mernejšem galerijskem prostoru so se 
uresničile konec osemdesetih let, ko se 
je razstavni program iz Petkove galerije 
skoraj v celoti preselil v takrat zasilno 
prenovljeno pritličje Miklove hiše. Pri-
dobitev novega, ustreznejšega galerij-
skega prostora je pomenila dokončno 
vzpostavitev kontinuirane in strokovno 
vodene galerijske dejavnosti v Ribniški 
dolini, katere začetke beležimo prav z 
odprtjem Petkove galerije.



Veseli december 
v Ribnico privabil 
številne obiskovalce

  Anja Pugelj    Matevž PetrovičVragi v muzeju
  Marina Gradišnik   M. Leban in T. Merhar

Čeprav je zadnji mesec v letu tisti, za katerega veljajo najkrajši 
dnevi, so bili v Ribnici vsekakor podaljšani v soju tisočih luči po 
mestu in grajskem dvorišču. Ribnico je poleg luči poživela tudi 
glasba. Začetek prazničnega vzdušja smo začeli s prižigom lučk 
in glasbeno skupino Fortissimo, na prazničnem bazarju je zadiša-
lo po dobrotah in magičnih napitkih. Živahnost se je stopnjevala v 
zadnjem tednu decembra, vrstili 
so se glasbeni koncerti, najprej z 
božično-novoletnim koncertom 
Zbora Slovenske filharmonije 
Carmina Burana v Športnem 
centru Ribnica, nato pa na 
prizorišču Ribniškega gradu z 
Luko Basijem, Dejanom Doga-
ja, BQL in Budalami. Z glasbo 
in dobro voljo smo zaključili 
staro leto in pozdravili novo. 
Za prijetne ritme je poskrbe-
la lokalna glasbena skupina 
Fortissimo.

Po izročilu spremljajo sv. Nikolaja – Miklavža glasni 
in strašljivi parklji, zato smo na njegov god v muzeju 
pripravili »vražji« večer, na katerem smo iz bogate slo-
venske pripovedne dediščine slišali različne pripovedi, 
v katerih nastopajo vragi. Zgodbe, v katerih nastopajo 
hudiči, so si pripovedovali povsod po Sloveniji in so 
bile vedno med bolj priljubljenimi. 

Večer so poleg mag. Igorja Cvetka s svojimi zgodba-
mi popestrili še Jelena Sitar ter Breda in Darko Kočevar. 
Kot posebna poslastica večera je bil premierno uprizor-
jen kamišibaj Ribn'čan v peklu, ki ga je prav za Muzej 
Ribnica po zapisu Janka Trošta pripravil Igor Cvetko. 

Vse zgodbe so bile predstavljene skozi gledališče 
kamišibaj, ki je na Slovenskem sicer relativno nova 
gledališka oblika, si je pa v desetih letih, odkar jo pri 
nas poznamo, pridobila že širok krog ustvarjalcev in 
tudi zvestega občinstva. Pobudnik dogodka v Ribni-
ci je bil mag. Igor Cvetko, sicer začetnik, idejni vodja 
in (skupaj z Jeleno Sitar) promotor gibanja kamišibaja 
na Slovenskem. S tem dogodkom smo se tudi v Rib-
nici pridružili svetovnemu dnevu kamišibaja, ki ga 7. 
decembra praznujejo povsod po svetu – prav zato so 
fotografije z dogodka romale vse do Japonske, domo-
vine kamišibaja.

V Muzeju Ribnica smo s tem simbolno zaključili ce-
loletni projekt, v okviru katerega smo se trudili vsebine 
stalne razstave prilagoditi tudi za najmlajše obiskovalce.
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Kamišibaj na stalni 
razstavi Suhorobarstvo 
in lončarstvo



Marija Klančar Bonca 
in Društvo likovnega 
ustvarjanja Ribnica so se 
predstavili v DSO Ribnica

  Monika Žunič    Milica Koštrun

Bonca, kot ji pravimo prijatelji, se je 
predstavila s samostojno razstavo por-
tretov v akvarelni tehniki, ki so nastali 
v okviru izziva »en portret na teden«. 
Vnaprej določene ključne besede so 
botrovale pisanemu naboru obrazov, 
ki govorijo vsak svojo zgodbo. V njenih 
delih se odraža predanost slikanju in 
vanje spretno vpleta svoj navihani hu-
mor. Njeni izdelki so polni življenja in 
živahnih barv, v njih se zrcali ljubezen 
do narave in vseh živih bitij. 

Ob otvoritvi je nekaj besed o ume-
tnici povedal predsednik DLU Ribnica, 
svoje pa je dodala še gospa Alenka 
Pahulje, ki že dolga leta spremlja li-
kovno ustvarjanje Bonce, saj je ena iz-
med ustanovnih članic DLU Ribnica. V 

kulturnem programu je Milica Koštrun 
predstavila zgodbico Fedja in škrat Tra-
viček v kamišibaju.

Razstava je bila na ogled do 3. de-
cembra, ko smo postavili novo razsta-
vo, poimenovano Zeleni most. Na njej 
se je predstavilo 27 likovnih ustvarjal-
cev, ki so sodelovali na likovnih kolo-
nijah v Ribnici in Starem gradu nad 
Čušperkom. Dela, ki bodo na ogled vse 
do konca januarja 2023, so zelo razno-
vrstna in posebna, kot so posebni tudi 
ustvarjalci, ki so prišli praktično iz cele 
Slovenije. Vsem pa je skupno, da imajo 
radi naravo in jim veliko pomenijo so-
delovanje in druženje ter spoznavanje 
novih krajev in ljudi. To se odraža tudi 
v likovnih delih, ki so večinoma izdela-
na v akrilni tehniki, nekaj je akvarelov 
in olja, tema pa so večinoma narava in 
živali. 

Ker je bila otvoritev na rojstni dan 
našega največjega pesnika, smo se ga 
spomnili z dvema njegovima pesmima, 
Pod oknom ter Apel in čevljar, ki ju je 
recitirala Nina Žunič. V svet glasbe pa 
nas je popeljala Klara Kolenc na klavi-
aturah. Svoje je dodal še predsednik 
DLU Ribnica, ki se je zahvalil članom 
za celoletno delo in obiskovalcem, ki 
spremljajo naše delo. 

Sobota, 5. novembra 2022, je 
bila za člane Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica (DLU Rib-
nica), še posebej pa za Marijo 
Klančar Bonco, zelo pomemb-
na. Po več kot enem letu smo 
ponovno pripravili likovno 
razstavo s spremljajočim kul-
turnim programom in skromno 
pogostitvijo za stanovalce 
Doma starejših občanov (DSO) 
Ribnica in obiskovalce.
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Širom po Sloveniji je znan 
poseben šopek, katerega 

rožice cveto samo v Ribniški 
dolini in nikjer drugje, to je 
ribniški pušeljc. Ta šopek 

sestavljajo miniaturni izdelki 
suhe robe, pojavil pa se je 

nekje na začetku 20. stoletja. 
Ribniški pušeljc so Ribničani 

podarili kralju Aleksandru, 
ko je ta obiskal Ribnico leta 

1922. To izvirno darilo so 
ribniški šolarji podarili tudi 
Otonu Župančiču, ko je leta 

1938 v Ribnici praznoval svojo 
šestdesetletnico. Pravijo, da 
je še dolga leta krasil pesni-
kovo stanovanje v Ljubljani.

Predmet 
meseca

 Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

Ribniški pušeljc na fotografiji je iz 
zapuščine trške družine Arko - Miklovi. 

Narejen je iz bukovega lesa, 
visok je 42 cm in nosi inventarno 

številko I_3174.



Delavnica peke poprtnika 
na Velikih Poljanah

    Anita Andolšek

Ogledali smo si tudi čisto sveži 
film Sporočila poprtnika, ki je jeseni 
nastal v Ribnici. Udeleženci so bili 
navdušeni in med njimi se je poro-
dila ideja, da bi se izvedla delavnica 
peke božičnega kruha. V Turističnem 
društvu Grmada smo jim prisluhnili 
in hitro stopili v akcijo, saj je tovrstna 
delavnica najbolj smiselna prav v 
adventnem času. 

Izbrali smo datum 13. december in 
Metko Starič prosili za pomoč. Dogo-
vorila se je z Marinko Vesel, vendar ta 
zaradi poškodbe ni mogla priti. Zato jo 
je zamenjala Nada Lunder, ki je nosilka 
izročila peke poprtnikov iz Dobrepolja. 
Prijavilo se je več kot deset gospodinj 
in en dvanajstletnik, ki je pri vsem delu 
sodeloval suvereno in enakopravno. 
Veseli nas, da se na naše projekte odzi-
vajo tudi iz ostalih občin, saj smo poleg 
ribniških gostili tudi udeleženke iz občin 
Velike Lašče in Sodražice.

Prijavljeni so dobili navodila, katere 
sestavine in pripomočke naj prinesejo s 
seboj. Vsak je po navodilih zamesil svo-
je testo in med vzhajanjem je Nada po-
kazala, kako narediti okraske. Izdelala je 
figurice svete družine, zvezdo repatico, 
smreke in rožice. Poleg tega je pokaza-
la tudi izdelavo ptičkov, ki se jih je nava-
dno dalo toliko, kot je bilo otrok pri hiši. 

Okrašen poprtnik smo spekli kar v dvo-
rani, med peko pa so se udeleženci lo-
tili izdelave okraskov za svoje poprtnike. 
Strinjali so se, da je lažje gledati kot sam 
narediti. Pod Nadinimi veščimi prsti je 
vse izgledalo preprosto. Ko se sam lotiš, 
si pa precej neroden. A z obilico dobre 
volje, zagnanosti in s ščepcem smeha 
se je vse rešilo in 15 poprtnikov smo 
postavili na ogled – eden je bil lepši od 
drugega. Po skupinski fotografiji in de-
gustaciji pečenega Nadinega poprtni-
ka so udeleženci svoj izdelek skrbno 
zavili in odhiteli domov, kjer so ga spekli. 
Po delavnici smo prejeli same pozitivne 
odzive. Udeleženci so se veliko novega 
naučili in se zabavali, ne nazadnje pa je 
bil tudi pečen poprtnik izjemno okusen. 
Upamo, da se bo običaj prijel, da bodo 
gospodinje ob treh svetih večerih pekle 
poprtnike in se bo število nosilk izročila 
kmalu povečalo. Pozivamo vas, da opis 
svojih izkušenj s peko poprtnika pošlje-
te na tdgrmada@gmail.com.

Zahvaljujemo se Nadi Lunder za 
vodenje delavnice, Metki Starič za 
sodelovanje, PGD Velike Poljane za 
uporabo dvorane in Občini Ribnica 
za sofinanciranje projekta prek razpi-
sa za turizem.

Novembra smo na zaključek 
projekta Moja vas – lepa, 
urejena in prijazna povabili 
Metko Starič, ki nam je 
predstavila izročilo poprtnika 
oziroma božičnega kruha. 
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Že vrsto let Turistično društvo Grma-
da povabi vse ljubitelje Grmade, da jo 
obiščejo tudi na najbolj čaroben dan v 
letu, na sam božič. Dve leti smo zaradi 
epidemije sicer počivali, a letos smo vas 
spet povabili na sprehod po obilnem 
božičnem kosilu. Čez 70 pohodnikov 
se je prijavilo v šoli na Velikih Poljanah 
in se v razmeroma toplem vremenu 
odpravilo proti Grmadi. Tam sta jih pri-
čakala topel čaj in skromno darilce. 

Zahvaljujemo se vsem, ki se že vrsto 
let udeležujete božičnih pohodov in 
vam ni odveč odšteti nekaj kovancev 
za simbolično pohodnino. Denar kar se 
da gospodarno uporabimo za izvajanje 
naših projektov, saj smo neprofitna or-
ganizacija, ki deluje na ljubiteljski bazi.

Turistično društvo Grmada je leto 
zaključilo z množico uspešno izvedenih 
projektov. V prihodnji številki Rešeta 
bomo povzeli najpomembnejše. Zah-
valjujemo se vsem, ki ste nam na tej 
poti stali ob strani in pomagali po svo-
jih močeh. Iskrena hvala sponzorjem in 
donatorjem, saj brez njih marsikaj ne bi 
bilo izvedljivo. Posebej se zahvaljujemo 
PGD Velike Poljane, saj se nanj vedno 
lahko zanesemo. Tudi v prihodnje si že-
limo uspešnega sodelovanja.

Vsem članom, prihodnjim članom 
našega društva in obiskovalcem Grma-
de želimo v novem letu veliko zagona 
za uresničevanje zastavljenih ciljev in 
da bi vsak dan začeli z nasmehom. Živ-
ljenje je potem veliko lepše.

Božični 
pohod na 

Grmado 2022
 Anita Andolšek 
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Novice iz Miklove hiše
  Kolektiv Knjižnice Miklova hiša    arhiv Knjižnice Miklova hiša

Knjiga za nasmeh 
Akcija Knjiga za nasmeh je v Miklovi hiši 

in obeh njenih podružnicah v Sodražici in 
Loškem Potoku potekala do 16. 12. 2022. V 
pripravljene zaboje ste lahko odložili nove ali 
rabljene knjige, še vedno primerne za upo-

rabo. Skupaj s CSD Ribnica smo jih podarili 
tistim, ki radi berejo, a si knjig ne morejo pri-
voščiti. Veselil nas je izjemen odziv na akci-
jo! V njej so sodelovali tudi učenci ribniške 
osnovne šole, kjer sta zbiranje koordinirali 
šolski knjižničarki Majda Ilc Hussein in Ma-
rinka Mate.

V torek, 20. decembra, je bil v Miklovi 
dvorani Knjižnice Miklova hiša Ribnica pred-
stavljen kratki dokumentarni film »Sporočilo 
poprtnika«. Posnet je bil v Ribnici v oktobru in 
novembru 2022. Projekt Sporočila poprtnika 
je podprlo Ministrstvo za kulturo na razpisu 
Nesnovna kulturna dediščina 2022. Pri na-
stanku so sodelovali Zavod Parnas in nosilke 
izročila iz Ribniške doline (Marinka Vesel, Lea 
Klun, Francka Maležič) in Sodražice (Ivanka 
Košir, Vida Čampa). Prizore so odigrali: Do-
men Češarek (bibliotekar), Luka Ilc (graščak 
Rudež) in Marinka Vesel (gospodinja). Re-
žija: Rok Borštnik. Scenarij so pripravili: Rok 
Borštnik, Domen Češarek in Metka Starič.

Čas okrog božiča je imel posebno mesto 
v človeški zgodovini že v davnini. Eden izmed 
simbolov božičnega časa na Slovenskem je 

božični kruh, imenovan poprtnik oziroma 
župnek, kot mu pravijo v Ribniški dolini. Za 
božični obredni kruh iz Ribniške doline so 
značilni zelo natančno izdelani okraski. Obli-
kovanje okraskov in njihova sporočila se že 
stoletja prenašajo iz roda v rod, zato je vsak 
župnek malo drugačen, njihov izvor pa sega 
daleč v preteklost. Prvi, ki je podal natan-
čen opis župneka, je bil ribniški graščak in 
etnograf Jožef Rudež. Kaj je o njem zapisal, 
boste izvedeli v dokumentarnem filmu, ki si 
ga lahko ogledate na spletnih omrežjih Za-
voda Parnas.

V zadnjih desetletjih se zaradi popularne 
kulture raje spogledujemo z ameriškim nači-
nom praznovanja božiča. Na nas je, ali bomo 
znali ohraniti in obvarovati tradicijo sloven-
skega praznovanja božiča. Naj sporočilo po-
prtnikov živi naprej.

Sporočilo poprtnika

Koledar 
dogodkov 

12. 1. 2023 ob 16.00 
Pravljična urica

• • •
12. 1. 2023 ob 18.00

Angleška pravljična 
urica

• • •
18. 1. 2023 ob 17.00 

Večer s patrom Karlom 
Gržanom: 

O ironiji, ki osvobaja
• • •

24. 1. 2023 ob 18.00 
Otroška delavnica s 

sestavljivimi orglami 
Orglekids Slovenija v 

sodelovanju z JSKD OI 
Ribnica

7. 2. 2023 ob 17.30 
»Izdelajmo si knjigo«, 
otroška delavnica Zavoda 

Parnas ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• • •
14. 2. 2023 ob 18.00

»KOMPAS ZA ŽENSKE 
oz. Kako že deluje 

ta presneta reč!?!«, 
predstavitev knjige avtorice 

Slavice Zorn
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Greer Hendricks in Sarah Pekkanen
Zlati par
Marissa in Matthew Bishop sta na 
videz popoln par – dokler Marissa 
ne prevara moža. Nato želi stvari 
popraviti, ker Matthewa še ljubi in ker 
imata osemletnega sina. Odloči se za 
nekonvencionalno terapevtko, ki je 
zaradi kontroverznih metod izgubila 
licenco. Če namreč oceni, da osebe 
po desetih seansah ne bo mogla 
spraviti v red, je ne sprejme za svojega 
klienta. Njeni rezultati so fantastični – 
ljudem pomaga premagati vse vrste 
težav, sama pa ne zmore preboleti 
moževe smrti. Vsi trije se podajo na pot 
konfliktov. Največje skrivnosti v sobi so 
namreč še vedno skrite in v nevarnosti 
ni več samo zakon. Psihološka 
kriminalka, ki vas bo držala v napetosti 
do konca. 

Marie Force
Vse tiste drobne reči
Prva knjiga priljubljene pisateljice iz 
serije Butler Vermont, ki ji boste zagotovo 
z veseljem sledili. 
Grayson Coleman se po letih dela v 
uspešni odvetniški pisarni v Bostonu 
preseli domov v Butler v Vermontu. 
Želi si preprostejšega, manj stresnega 
življenja v zaspanem gorskem mestecu, 
kjer je odraščal v veliki družini. Emma 
Mulvaney prav tako uživa v oddihu od 
stresnega newyorškega življenja matere 
samohranilke in s hčerko preživlja 
počitnice v Vermontu pri sestri Lucy. 
Potem ko naključno spozna Graysona, se 
več ur pogovarja z njim in mu zaupa svoje 
najgloblje, najbolj osebne skrivnosti. Zdaj 
pa živčna in vznemirjena čaka, da bo šla 
z njim na večerjo. V katero smer ju bo 
potegnil tok dogajanja?

Joseph Knox
Smehljaj smrti
Gre za drugo knjigo trilogije o detektivu 
Aidanu Waitsu po prvencu Sirene. 
Detektiv Aidan Waits se je sprijaznil 
z delom v nočni izmeni, ki je en sam 
neskončen cikel nujnih klicev in tavanja v 
temi. Potem pa ju s partnerjem pokličejo 
v velik zapuščen hotel v središču 
mesta. Tam najdeta mrtvega moškega z 
nasmehom na obrazu. Z njegovih oblačil 
so odstranjene vse oznake, zamenjane 
ima zobe. Tudi prstni odtisi niso njegovi. 
Le zaplata, všita na notranjo stran 
hlačnice, razkriva, kdo je bil in kaj je v 
obupu storil tik pred smrtjo. Waits se bo 
pri tem primeru moral spopasti tudi z 
duhovi lastne preteklosti. 

Anthony Doerr
Mesto v oblakih
Nov roman Anthonyja Doerrja, avtorja 
svetovne uspešnice Vsa ta nevidna 
svetloba, nas uči, kako prebrodimo 
bridek konec. V 15. stoletju sirota Ana živi 
za veličastnim obzidjem Konstantinopla. 
Nauči se brati in v tem prastarem mestu 
najde zadnji izvod stoletja stare knjige, 
zgodbo o pastirju Etonu, ki koprni po 
tem, da bi se spremenil v ptico in odletel 
v utopično rajsko mesto na nebu. V 
knjižnici v Idahu v današnjem času 
se osemdesetletni Zeno s petošolci 
pripravlja na uprizoritev Etonove zgodbe, 
ki je vsem preizkušnjam navkljub 
preživela mnogo stoletij. In v ne tako daljni 
prihodnosti, na medzvezdni ladji Argos, 
Konstance na izrezke žaklja prepisuje 
Etonovo zgodbo, ki ji jo je pripovedoval 
oče. Roman poveže nepozabno skupino 
sanjačev in odpadnikov iz preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti ter pokaže, 
da se da preživeti tudi najbolj brezupne 
trenutke. Ko je vse izgubljeno, naše 
zgodbe živijo naprej.

Katherine May
Prezimovanje (Kako sem se naučila 
dobro shajati, potem ko je življenje 
pomrznilo)
Času primerno je izdana knjiga, ki 
spreminja naš pogled na zimski čas. 
Britanska pisateljica Katherine May 
v knjigi Prezimovanje pripoveduje o 
svojem popotovanju v zimsko obdobje 
svojega življenja, ki se je začelo z 
odkritjem nenadne bolezni v njeni 
družini in jo pahnilo v negotovost in 
samoto. Ko je bil mraz v njenem življenju 
največji, ji je uspelo zajeti moč in navdih 
iz spodbudnih izkušenj ljudi drugod po 
svetu. Zdravilne moči je črpala tudi iz 
podob narave v zimovanju, da je lahko 
sprejela svojo osebno zimo kot zdravilno 
in iz nje izšla okrepljena in bolj modra. 
Knjiga, ki nas nauči sprejeti zimo, ko ta 
nastopi v našem osebnem življenju.

Knjižne novosti
Pisati se je začelo novo leto, v katerem vas bomo po naših najboljših
močeh še naprej seznanjali s knjižnimi novostmi iz naše knjižnice, da 
vam idej za dobro branje ne bo nikdar zmanjkalo. 

  Nežka Klavžar, Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Gigi Griffis
Cesarica: Roman o priljubljeni 
cesarici Sisi
Radoživa 15-letna bavarska princesa 
Elizabeta, Sisi, se zaljubi v avstrijskega 
cesarja Franca Jožefa. Za oba je bila to 
ljubezen na prvi pogled in zaroki naj 
bi čez leto dni sledila blesteča poroka. 
Sisijina sreča je sprva popolna ... Roman 
o priljubljeni cesarici je živahna, očarljiva 
pripoved o ljubezni in iskanju sebe. Sisi, 
že zgodaj prava lepotica, je namreč 
odločena: poročila se bo z moškim, ki 
ga bo ljubila z vsem srcem, ali pa bo 
raje ostala samska. Nikoli ne bi mogla 
ravnati kot starejša sestra Helena, ki ji 
je ženina izbrala mati. V romantiko odet 
zgodovinski roman. 



Glasbeni meni, vreden greha

V prekrasnih prostorih Slovenske filharmonije je bilo na pet-
kov decembrski večer najprej slišati Mozartov Kvartet za flavto, 
violino, violo in violončelo v D-duru v brezhibni interpretaciji Ire-
ne Kavčič na flavti, Kane Matsui na violini, Gee Pantner na violi in 
Maruše Bogataj na violončelu. Po klasičnem uvodu so zadonele 
praznično obarvane skladbe v izvedbi Slovenskega okteta, kot 
sta Zvezde žarijo in Glej, zvezdice božje. Ušesa gostov so včasih 
nežno, včasih prav energično božali glasovi Andreja Odra, Roka 
Ferenčaka, Rajka Meserka, Janeza Trilerja, Jožeta Vidica, Darka 
Vidica, Janka Volčanška in Mateja Vojeta.

Za spremljavo na klavirju in orglah je poskrbela Urška Vidic, 
ki nas je skupaj s sopranistko Mario Leben očarala tudi pri izved-
bi Schubertove Ave Marie.

»Za nocojšnji koncert smo pripravili nekaj sklopov iz naše 
zakladnice pesmi. V prvem se bomo dotaknili čara slovenske bo-
žične pesmi, v drugem bomo predstavili nekaj skladb iz naše tra-
dicije ljudske pesmi in koncert nadaljevali v veselih rimah skladb 
iz našega programa Kaktus. Sklep večera bo ponovno v božičnih 
tonih, ki nas vpeljujejo v prelepo vzdušje zadnjih prazničnih dni 
tega koledarskega leta,« je program koncerta strnil umetniški 
vodja Slovenskega okteta Jože Vidic.

Še na mnogo takšnih

Večer se je zaključil ob kozarčku žlahtne penine, s katerim so 
prijatelji Inotherma nazdravili uspešnemu letu, ki nas zapušča, in 
si zaželeli vse dobro v tistem, ki prihaja. 

Uspeha polno, srečno, srčno in navdihujoče leto pa pri podje-
tju Inotherm želijo tudi vsem vam, dragi bralci, prijatelji, sodelavci 
in ljubitelji glasbe, ter vsem tistim, ki so vam blizu. Naj bo vaša 
prihodnost mirna, varna in svetla, hkrati pa vznemirljiva ter lju-
bezni in upanja polna.
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Inotherm postregel z glasbeno poslastico
Z VEČERNO SERENADO SKLENILI 

ŠE ENO USPEŠNO LETO

RIKO TEAM d.o.o.
Tel.: + E-Mail: info@riko-team.si www.riko-team.si

sodelavec(ka) v pripravi dela (m/ž)

RIKO TEAM d.o.o.
Tel.: + E-Mail: info@riko-team.si www.riko-team.si

sodelavec(ka) v pripravi dela (m/ž)

Ljubljana, 9. 12. 2022 – Leto je naokoli in pri 
Inothermu ga zdaj že tradicionalno sklenejo 
z odličnim glasbenim večerom. V Slovensko 
filharmonijo so povabili svoje sodelavce, zaposlene, 
poslovne partnerje in prijatelje ter skupaj z njimi 
proslavili uspešno leto, ki se poslavlja. Vodja 
projekta, slovenska skladateljica Nina Šenk, je 
poskrbela za prefinjeno dovršen glasbeni program, 
ki so ga izvedli vrhunski domači in tuji glasbeniki. 

Podjetje Inotherm z donacijami že desetletja podpira lokalno, 
regionalno in širšo skupnost, posebno pozornost pa namenja 
glasbi. Ker v njej vidijo ključen element naše kulture in dediš-
čine ter ji pripisujejo neizmerno umetniško vrednost, nikakor ni 
presenečenje, da prav z glasbo vsako leto obdarujejo tiste, ki jih 
najbolj cenijo – svoje zaposlene, sodelavce in poslovne partner-
je. Od leta 2017 ta dogodek nosi ime Večerna serenada in poteka 
v prostorih Slovenske filharmonije.
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RIKO TEAM d.o.o.
Tel.: + E-Mail: info@riko-team.si www.riko-team.si

sodelavec(ka) v pripravi dela (m/ž)
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Vse iz kamna 
že od leta 1965

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

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI

RESTAVRIRANJE

SPOMENIKI

PULTI, POLICE

IN OBNOVA

STOPNICE

Naslednja številka izide 
15. februarja 2023.

Gradivo oddajte do 
30. januarja 2023.



Pogled skozi izložbena okna 
na ribniškem trgu

   Peter Lesar

mo za zajtrk sirovo štručko s šunko ali 
hrenovko ali slasten burek; ko v katerem 
izmed lokalov spijemo jutranjo kavo in 
pokramljamo s prijatelji. Kako je prijet-
no, ko dopoldan opravimo živilske ali 
neživilske nakupe in srečamo soseda ali 
vaščana in se pogovorimo o novih no-
vicah; ko nas čudovito cvetje in izvirni 
aranžmaji za vse priložnosti pred izlož-
bo vabijo k nakupu; ko si želimo urediti 
novo pričesko in poskrbeti za svoj videz, 
imamo na voljo veliko izbiro salonov; ko 
nam je vedno na voljo nakup vitaminov v 
obliki sadja in zelenjave; ko želimo novo 
fotografijo za osebne dokumente in spo-
mine; ko za otroke potrebujemo nove 
igrače, za pisarno pa nove obrazce in 

Včasih so bile izložbe v 
mestnih središčih prava paša 

za oči. Urejene izložbe so 
nas kar privabile, da stopimo 

v notranjost. Ko se danes 
sprehodimo po slovenskih 

mestih, lahko opazimo, da so 
te marsikje zamenjali ekrani, 

oglasi ali prazni prostori, polni 
pajčevine. Tudi v Ribnici ni nič 

drugače. Pa vendar je kar nekaj 
posameznih prodajaln, ki se 

trudijo in dajo poudarek tudi na 
videz izložbenega prostora.
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Novoletna okrasitev v eni izmed 
prodajaln na trgu.

Praznična okrasitev slaščičarne na trgu.

Urejena izložba cvetličarne na trgu.

Za privlačno podobo trgovine nista 
dovolj le urejena izložba in prodajni pros-
tor, ampak morajo biti primerno urejeni že 
pločnik pred prodajalno, fasada stavbe, 
vhod v trgovino, rože pred vhodom, uskla-
jeni morajo biti različni napisi zunaj trgovi-
ne in znotraj nje. Izložba je samo začetek 
ureditve celotnega prodajnega prostora, 
zato mora delovati kot skladna celota v 
oblikovnem in vsebinskem smislu. Njena 
funkcija je pospeševanje prodaje, v osno-
vi pa deluje tako, da s svojo obliko in vse-
bino pritegne pozornost mimoidočih.

Izložba je prvi, najbolj izpostavljeni 
element, ki je pomemben za privlačnost 
trgovine, nadaljevati pa se mora v not-
ranjosti prodajalne z vsebino ponudbe, 
urejenostjo prodajnega prostora, infor-
miranostjo in prijaznostjo prodajalcev. 
Urejenost trgovine in prijaznost prodaj-
nega osebja se med seboj prepletata, 
dobra kombinacija obojega pa pomeni 
privlačno trgovino.

Tudi v Ribnici na trgu imamo privlač-
ne trgovine, vsak ima svojo najljubšo. Vsi, 
ki obiskujemo prodajalne na ribniškem 
trgu, vemo, kako navsezgodaj diši po 
svežem kruhu, ko si v pekarni privošči-

kuverte; ko nam pade sladkor in si zaželi-
mo pojesti torto skozi izložbeno okno; ko 
se ozremo v prazno in zapuščeno izložbo 
in si kot pred ogledalom doma rečemo, 
kako dobro še izgledam ... Vse to doži-
vimo na trgu v Ribnici, kar pa je najbolj 
pomembno, je to, da doživimo prijaznost 
prodajalk in prodajalcev, tisti pristni stik 
z njimi, ki nas še posebej spodbudi k na-
kupu. Tega občutka v večjih trgovinah na 
obrobju mesta ne doživimo. Hvala vam, 
ker se trudite za nas. Želeli bi si, da bi 
tudi tiste prazne, zapuščene izložbe do-
bile nove vsebine, seveda je pa v največji 
meri to odvisno od njihovih lastnikov, ali 
dovolj čutijo ribniški trg, njegov utrip ali 
gledajo zgolj na to, koliko bodo zaslužili 
na račun najemnine, namesto da bi dali 
priložnost novim vsebinam, novemu utri-
pu ribniškega trga, pa četudi zgolj za mi-
nimalno najemnino.

V prazničnih dneh smo pred izložbami 
postali dlje kot običajno. Občudovali smo 
jih in začutili tiho zavezo s tistimi, ki se tru-
dijo mesto narediti lepše. Naj bo tako tudi 
v letu, ki je pred nami – obiskujmo in pod-
pirajmo jih z nakupi skozi vse leto. Veseli 
bodo našega obiska in trg bo živel naprej.



... in pri Novi Štifti
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Miklavževanje pri svetem Gregorju
  Tadeja Bambič

V ponedeljek, 5. 12. 2022, je pri Svetem Gregorju po-
tekalo miklavževanje. Veseli smo, da smo ga letos lahko 
ponovno izpeljali v dvorani (saj v preteklih dveh letih to ni 
bilo možno zaradi koronavirusa). Vsi učenci POŠ dr. Jane-
za Evangelista Kreka so sodelovali v predstavi Krojačka 
Stanček in Franček, ki so se jo naučili pri ustvarjalno-gle-
dališkem krožku pod mentorstvom Tadeje Bambič. Kro-
jačka sta v predstavi šivala srajčice za vse mesece v letu. 
Pri tem sta uporabila star šivalni stroj. V igrico smo vklju-
čili tudi ples in petje pod mentorstvom Saše Peterlin Sitar. 
Za kostume pa je poskrbela Nastja Vučkovič. Predstavo 
so si ogledali majhni in tudi večji otroci skupaj s svojimi 
starši ali starimi starši. Nato nas je obiskal Miklavž s svo-
jim spremstvom. Za to je poskrbelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Sveti Gregor. Skupaj smo preživeli lep večer.

Štefanovo pri 
Novi Štifti in 
v Dolenji vasi

 Primož Tanko 
 Daniel Vincek in Sašo Hočevar

blagoslovljeno soljo odnesli tudi domov 
– sol se potrese po travnikih in njivah za 
bogato letino pridelkov in primeša soli za 
domačo rabo. 

V organizaciji domačih konjarjev, 
predvsem iz Jurjevice in Sušja, so si ko-
njarji vzeli nekaj časa še za človeške 
prijatelje, ne samo konjske, se okrepčali 
s toplim čajem, konji pa so počakali na 
pripravljenih privezih. Zahvala za ohranja-
nje dolge tradicije gre vsaj v dve smeri, h 
konjarjem, ki pripravijo konje in si vzamejo 
čas za skoraj celodnevni dogodek, in se-
veda k patrom frančiškanom, ki skrbijo za 
blagoslov konj in konjarjev pri Novi Štifti. 

Konjarji se več kot trideset let zbirajo 
pri Novi Štifti in več kot deset let v Dolenji 
vasi blagoslavljajo svoje konje. Pri Novi 
Štifti so se po deseti maši zbrali pod lipo 
tri dvovprege in več kot trideset jahačev 
iz cele doline. Blagoslov je vodil pater 
Marjan Čuden, provincialni minister, ki 
je spomnil na dolgo tradicijo Štefanove-
ga, kot jo je opisoval že Valvasor. Nekaj 
spodbudnih besed o pomenu dneva 
samostojnosti in enotnosti je povedal 
župan Občine Sodražica, nato pa je pa-
ter blagoslovil sol in konje ter v kratkem 
nagovoru spomnil na pomen domačih 
živali za človeka. Konjarji so vrečko z 

Na dan po božiču, na Štefanovo, 
imajo konjarji veliko dela. 
Zjutraj je treba najprej obesiti 
zastavo, saj je za ljubitelje konj 
dvojni praznik. Poleg dneva 
državnosti in enotnosti slavijo 
god svetega Štefana, ki je 
zavetnik konj in konjarjev. 

Štefanovo v Dolenji vasi ...
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Praznični december 
2022 v Sušju

  Srečko Janžekovič     Lea Lovšin

Zbrali smo se 6. decembra popoldan na dvorišču šole v 
Sušju, kjer sta Franci in Uroš otroke in starše pričakala s pra-
vljično okrašeno kočijo in otroke popeljala na vožnjo, najmlajše 
v spremstvu staršev, tiste malo starejše pa kar same. 

 Po končani vožnji s pravljično kočijo smo se v prostorih 
PGD Sušje zbrali ob ustvarjalnih delavnicah. Otroci ter tudi 
starši in babice so aktivno sodelovali v izdelovanju okraskov iz 
slanega testa, izdelovanja izdelkov iz papirja ipd. Delavnice so 
pripravile Jana, Lea, Keyla, Katarina in Pia. Delo je bilo zanimivo, 
saj so se otroci zadržali dolgo v večer.

   

Nikakor pa ne smemo pozabiti na Majdo, ki je k sodelovanju 
povabila gospodinje, ki so pripravile kup slaščic in peciva, tako 
da smo se vsi lahko posladkali, tudi starši, ki so bili prisotni v 
velikem številu. Odločili smo se, da bo treba to ob prvi prilož-
nosti ponoviti.

Hvala tudi PGD Sušje, ker smo lahko uporabili dvorano, in 
Simonu, ki nam je priskočil na pomoč.

Hvala vsem, ki ste sodelovali, in hvala vsem, ki ste nam za-
upali vaše najmlajše za nekaj popoldanskih ur. Hvala vam tudi 
za vse spodbudne besede.

Tudi v Sušju smo letos pripravili dogodek za naše 
najmlajše v pričakovanju prazničnih dni v mesecu 
decembru. 

Miklavževanje v 
cerkvi sv. Štefana

   Karmen Kljun 

V 19. stoletju se je skoraj po vseh slovenskih pok-
rajinah razširilo miklavževanje na predvečer svetniko-
vega godu. Po legendi namreč sv. Miklavž na predve-
čer svojega godu s spremstvom hodi od hiše do hiše 
in pridnim otrokom prinaša darila, porednim pa šibe. 
Njegov godovni dan, ki je 6. decembra, je ponekod še 
posebej namenjen krščanski dobrodelnosti.

Tudi v cerkvi sv. Štefana v Ribnici je po dveh letih 
otroke ponovno obiskal sv. Miklavž v spremstvu ange-
lov in parkeljnov. S seboj je ponosno nosil zlato knjigo 
dobrih del, ki so jih otroci delali celo leto, kajti tudi ot-
roci so nam lahko s svojimi dejanji vzgled, kako ustva-
riti boljši svet. Veliko dobrih in srčnih del so opravili 
tudi Miklavževi pomočniki, s pomočjo katerih so otroci 
iz cerkve odhajali nasmejani, razigrani in z iskricami v 
očeh. Tudi stari starši in starši smo odhajali polni upa-
nja in notranjega miru.

Vsak od nas lahko tke vidne in nevidne nitke, vsak 
od nas lahko pomaga in vsak od nas lahko dela dobra 
dela. Tako kot v pesmici sv. Miklavž peče piškote za 
pridne otroke in dobre ljudi, lahko tudi mi z upanjem 
ponovno obudimo vero, mir in ljubezen. Iskrena hva-
la vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali, da je 
Miklavžev večer kljub decembrskemu mrazu minil v 
toplini in veri.

Sv. Miklavž, kakor pri nas imenujemo sv. 
Nikolaja, je med otroki in tudi odraslimi 
priljubljen svetnik, s katerim je povezano 
tradicionalno obdarovanje. 
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Delovanje Gasilske zveze Ribnica v letu 2022
  Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica    Nika Možek

Delo v KS Velike Poljane 
v mandatu 2018–2022

  Jože Andolšek, stari in novi predsednik KS Velike Poljane 
  Anita Andolšek

V letu 2022 smo imeli eno uspešnejših 
let v zgodovini zveze. Na začetku leta smo 
prešli na nov sistem za alarmiranje prek 
SMS-jev, to je na aplikacijo FireApp. Načelo-
ma je delovanje aplikacije boljše od prejšnje, 
pa malce je tudi cenejša. Poleg tega smo 
dokončno uredili nezgodno zavarovanje za 
vse operativne in neoperativne člane, kar 
do zdaj ni bilo še nikoli urejeno. Sledilo je 
obdobje občnih zborov, ki so se lahko po 
koncu covida-19 zopet izvajali v živo. 

Februarja smo začeli s tečajem za pri-
pravnika, ki se je izvajal v Rakitnici. Istoča-
sno se je začel tudi tečaj Mladinec 1, ki se je 
izvajal na lokaciji PGD Nemška vas. Marca 
pa smo na lokaciji PGD Sveti Gregor izvedli 
še tečaj Mladinec 2.

Marca smo imeli v prostorih PGD Sod-
ražica posvet in testiranje sodnikov regije 
Ljubljana 2, ki se ga je udeležilo več kot 70 

smo izvedli tekmovanje v orientaciji v Žima-
ricah, ki se ga je udeležilo skoraj 100 ekip iz 
naše zveze in GZ Loški Potok. Iz naše zveze 
je ekipe poslalo 14 društev od 20. S PGD 
Žimarice smo tekmovanje v sončnem vre-
menu zelo lepo izpeljali. Nato smo uspešno 
izvedli regijsko srečanje članic, ki se je do-
gajalo pri Rokodelskem centru v Ribnici in 
po samem centru Ribnice. Udeležilo se ga 
je 160 gasilk iz cele regije. Mislim, da smo 
vsem obiskovalkam predstavili Ribnico in 
naše gasilstvo v najlepši možni luči. Zahva-
la gre vsem članom društev iz naše zveze, 
ki so pomagali pri organizaciji prireditve, ki 
se je končala z družabnim srečanjem z an-
samblom Kvinta.

Sledila je izvedba regijskega tekmova-
nja v orientaciji v Slemenih, kjer smo se v 
sodelovanju s PGD Sveti Gregor odlično 
odrezali v organizaciji prireditve. Ekipe iz 

sodnikov. V POŠ Dolenja vas smo izvedli 
gasilski kviz, ki se ga je udeležilo rekordno 
število otrok, kar 62 ekip. Žal iz kar nekaj 
društev niso poslali nobene ekipe. Pomoč 
pri organizaciji so nam nudili gasilci iz Ra-
kitnice in Dolenje vasi. Marca smo začeli 
s štirimi tečaji za operativnega gasilca. Po-
tekali so na lokacijah PGD Rakitnica, PGD 
Zamostec, PGD Hrib – Loški Potok in PGD 
Videm – Dobrepolje. Na koncu je tečaj us-
pešno zaključilo 81 tečajnikov.

Konec marca smo uspešno zaključili 
oba tečaja za nižjega gasilskega častnika, 
začeta konec leta 2021, ko je tečaj uspešno 
opravilo 34 tečajnikov. Aprila smo se ude-
ležili regijskega tekmovanja v gasilskem 
kvizu v Zagradcu, kjer smo osvojili tri poka-
le in prav toliko ekip je bilo uvrščeno naprej 
na državno tekmovanje.

Junija je bilo pa zares napeto. Najprej 

V preteklem mandatu se je v KS Velike Poljane kar precej de-
lalo. V letu 2019 smo poskrbeli za razširitev in asfaltiranje ceste 
mimo hiše Velike Poljane 34 v skupni dolžini 100 m. Na DRSCI smo 
podali vlogo za izgradnjo levega zavijalca in prehoda za pešce v 
Ortneku. Zadeva naj bi se izvedla na začetku leta 2024. Poleg tega 
smo podali vlogo za postavitev javne razsvetljave na obeh avto-
busnih postajah v Ortneku in za postavitev javne razsvetljave od 
Ortneka proti Dulam. Podali smo tudi vlogo na občinsko redarstvo 
za odstranitev odtoka žlebov na občinske ceste s streh po vasi 
Velike Poljane. Občina je uredila nujna dela s krpanjem ceste po 
vasi Velike Poljane. S svojim prispevkom smo pomagali pri izvedbi 
120-letnice župnije na Velikih Poljanah.

V letu 2020 so se naši pogovori s Telekomom le premaknili 
naprej, saj se je začela izgradnja kanalizacije za optično omrežje 
po celi KS Velike Poljane, z izjemo naselij Ortnek, Gorenje Podpo-
ljane, Finkovo, Škrajnek in Bukovec ter južnega dela Velikih Poljan 
(Bukuc). V tem letu smo pred gasilskim domom uredili odvodnja-
vanje s tremi ponikovalnicami in na novo asfaltirali celotno več-
namensko ploščad pred domom v velikosti 300 m2. Z izkopanim 
materialom smo uredili del ceste v Petelinjek. Pri Zlati dolini smo 
uredili novo parkirišče za turiste, ki hodijo na Grmado, in s tem 
rešili problem parkiranja po zasebnih parcelah. Začeli smo z merit-
vami ceste čez Laz. V Dolenjih Podpoljanah smo uredili odvodnja-Svet KS Velike poljane 2018 - 2022



M
E

D
 V

E
L

IK
O

 IN
 M

A
L

O

27

vanje ceste mimo Dolenje Podpoljane 4.
V letu 2021 smo naredili idejni projekt za izgradnjo športnega 

igrišča, Občina pa je pridobila eno od parcel v bližnji okolici. Z 
Občino smo aktivno sodelovali pri projektu rekonstrukcije ceste v 
Dolenje Podpoljane v dolžini 1,1 km. Poleg tega smo poskrbeli za 
začetek ureditve novega vodovoda v Dolenjih Podpoljanah, ki se 
bo v kratkem priklopil na Hydrovod. Konec leta so se začeli prvi 
priklopi na optično omrežje. Pripravili smo tudi register vseh cest, 
za katere skrbi KS Velike Poljane, in kataster pokopališča, ki je s 1. 
1. 2022 prešel pod upravljanje komunale. Konec leta smo izvedli 
geodetske meritve po celi vasi Velike Poljane in podali vlogo za 
rušitev nelegalno postavljenega gnojišča. Kupili smo dve parkovni 
klopci za sredi vasi Velike Poljane. Začeli smo reševati problem s 
fekalijami v Čampatovi dolini. Dosegli smo postavitev ogledala v 
nepreglednem ovinku na vstopu v vas Velike Poljane. Pri kozolčku 
se je postavila knjigobežnica.

V letu 2022 sta se porušila nelegalno postavljeno gnojišče in 
mlekarnica, s čimer smo pridobili širšo občinsko cesto. Postavila 
se je luč pri Velikih Poljanah 15. V dogovoru z lastnikom smo izvedli 
delno rušenje garaže pri Velikih Poljanah 43 in uredili novo steno, 
streho in zaključno izolacijsko fasado. Na najbolj ozkem delu ceste 
se je ta razširila za 1,4 m in ne predstavlja več ovire za avtobuse 
in tovornjake. Optično omrežje smo razširili še v Ortnek, Praproče 

naše zveze so prejele šest pokalov in štiri 
uvrstitve na državno tekmovanje. V juni-
ju je 8 članov iz GZ Ribnica odrinilo proti 
Hannovru na obisk sejma Interschutz. Žal 
je bil odziv manjši od pričakovanj, tako da 
smo se vsi udeleženci lahko spravili v gasil-
sko vozilo za moštvo (GVM) od PGD Jurje-
vica. Po dolgi vožnji smo imeli na razpolago 
dva dni za ogled sejma, kjer se predstavijo 
res zadnje tehnologije in nove ideje s pod-
ročja gasilstva. 

Konec junija smo v okviru proslave v 
Dolenji vasi predstavili izid knjige o življe-
nju in delu Ignacija Merharja. Želja po izdaji 
knjige je tlela že dolgo časa, v letu 2022 pa 
smo to željo le uresničili. Zahvala gre Jane-
zu Pužlju, ki je zbral in uredil večino gradi-
va, ter seveda vsem ostalim, ki so kakorkoli 
pomagali pri izdaji knjige. Natisnilo se je 
1.000 izvodov knjige na 146 straneh.

Mesec julij je bil v znamenju velike 
intervencije na Krasu. Udeležilo se je je 
precej operativnih gasilcev iz osemnajstih 
društev iz naše zveze. Hvala vsem za trud 
in požrtvovalno delo. Hvala tudi državi in g. 
Ivu Boscarolu za denarni prispevek za ga-
silstvo. Julija smo v okviru proslave na Gori 
organizirali slavnostno podelitev priznanj 
in činov vsem tečajnikom, ki so spomladi 
opravili tečaj za pripravnika in operativ-
nega gasilca. Skupaj je bilo na podelitev 
povabljenih 97 operativnih gasilcev in pri-
pravnikov.

Avgusta se je 123 otrok in 14 mentorjev 
udeležilo gasilskega letovanja v Radencih 
na Kolpi. Tokratna tematika so bila gasil-
ska tekmovanja, ko se je del mladine sploh 
prvič srečal z gasilskimi tekmovanji. Zahva-

la gre vsem mentorjem, ki se trudijo z vzgo-
jo gasilske mladine.

Septembra smo se na proslavi v Zago-
rici udeležili podelitve priznanj in značk za 
bolničarja, ker je 13 naših operativcev us-
pešno opravilo ta tečaj. Septembra je bila 
tudi državna gasilska orientacija v Iški vasi, 
ko smo dosegli 8., 12., 13. in 14. mesto od 
večinoma tridesetih ekip v vsaki kategoriji.

Septembra smo skupaj z GZ Loški Po-
tok izvedli gasilsko tekmovanje na nivoju 
GZ Ribnica. Iz naše zveze se je tekmova-
nja udeležilo dvainštirideset ekip v devetih 
kategorijah. Pri organizaciji sta nam bila v 
veliko pomoč PGD Sušje in sektor Ortnek.

Oktobra smo se s sedemnajstimi ekipa-
mi udeležili regijskega gasilskega tekmo-
vanja na Grosupljem. Naše ekipe so dobile 
sedem pokalov in prav toliko uvrstitev na 
državno tekmovanje prihodnje leto. Poleg 
tega smo organizirali dolgo pričakovani 
posvet za predsednike in poveljnike v GZ 
Ribnica, ki so se ga udeležili zdajšnji in pri-
hodnji funkcionarji iz naših društev.

Konec oktobra smo organizirali veliko 
gasilsko vajo na nivoju GZ Ribnica z naslo-
vom Potres 2022. Vaje se je udeležilo okoli 
170 ljudi iz večine društev v zvezi, plus os-
tale službe, s katerimi pogosto sodelujemo. 
Za organizacijo gre zahvala namestniku 
poveljnika Nejcu Moharju in poveljniku GZ 
Ribnica.

Novembra smo izpeljali tri tečaje Pionir 
1, dva v Ribnici in enega v Zamostcu. Teča-
jev se je udeležilo 68 tečajnikov. Nato smo 
pa izpeljali še dva tečaja Pionir 2, enega na 
lokaciji PGD Rakitnica in drugega na loka-
ciji PGD Sveti Gregor. Tečajev se je udele-

žilo 56 tečajnikov. Novembra smo začeli s 
tremi tečaji za višjega gasilca, ki jih obisku-
je 86 tečajnikov. Tečaje gostijo PGD Ribni-
ca, Jurjevica in Sušje. Istega meseca so se 
tri ekipe udeležile državnega tekmovanja iz 
gasilskega kviza v Trebnjem. Dosegli smo 
10., 19. in 23. mesto. 

V lanskem letu smo dobili še enega 
novega višjega gasilskega častnika. Dobili 
smo 20 novih nosilcev izolirnega dihalnega 
aparata (IDA), 9 jih je naredilo obnovitveni 
tečaj za IDA. Kar 31 operativcev je naredilo 
tečaj za gašenje notranjih požarov modul 
A (GNPA), 4 za GNPB in 1 za GNPC. Dobili 
smo 6 novih tehničnih reševalcev, poleg 
teh pa so še 3 naredili obnovitev. Dobi-
li smo 3 nove inštruktorje. Poleg tega pa 
kar 21 novih bolničarjev in 3 nove mentorje 
mladine.

Čez celo leto smo skrbeli za osveže-
vanje spletne strani in dodajanje novic, ki 
si jih lahko ogledate na spletnem naslo-
vu www.gzr.si. Seveda smo ves čas nudili 
pomoč in podporo vsem našim društvom 
in tudi tega ni bilo malo. V zvezi smo imeli 
enajst gasilskih veselic in devet proslav po 
društvih, kjer se je prevzelo štiri nova vozi-
la, dve novi motorni brizgalni, en obnovljen 
gasilski dom, eno prikolico in eno večna-
mensko dvorano.

Naj na koncu rečem, da je bilo lansko 
leto res polno dogajanja in da bo tako šte-
vilo dogodkov res težko ponoviti v enem 
samem letu. 

Hvala vsem za uspešno 
sodelovanje!

in južni del Velikih Poljan (Bukuce), kjer se že delajo priklopi na 
omrežje. Dokončali smo meritve ceste čez Laz, ki bo v prihodnje 
široka 6 m in se bo lahko razširila in prekvalificirala v občinsko ces-
to. Kupili smo nove profesionalne lučke za okrasitev smreke sredi 
vasi in dve parkovni klopci, eno za Dolenje Podpoljane in drugo za 
Praproče, novo naselje. V novem naselju smo poskrbeli za nasipa-
nje »frezanca« na dovozni cesti. V tem letu se je dokončala cesta 
za Dolenje Podpoljane, kjer smo poskrbeli za učinkovit nadzor z 
izdelavo poročila o nepravilnostih pri izgradnji ceste in za otvoritev 
ceste z bogatim kulturnim programom. Pri šoli smo končno doseg-
li, da je občina uredila odpadajoči napušč.

V vsem času smo skrbeli tudi za urejanje poljskih poti, ki so 
v zadovoljivem stanju in primerne za uporabo tudi z osebnimi 
vozili. V mandatu smo naredili dva piknika, enega za druženje s 
prejšnjimi člani Sveta KS Velike Poljane in drugega za druženje s 
sosednjo KS Sveti Gregor. Kupili smo tudi novo mizo za sestanke. 
Za Miklavževanje na Velikih Poljanah smo darovali svoj prispevek 
tako leta 2019 kot lani.

Od vseh zastavljenih načrtov se ni nič zgodilo pri izgradnji vo-
dovoda, skoraj nič pri izgradnji igrišča in nič glede asfaltiranja ces-
te na južni del Velikih Poljan (Bukuce). To ostanejo načrti za naprej. 
Upajmo, da jih bomo v sodelovanju z Občino Ribnica uresničili v 
tem mandatu.
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Podelitev spominskih 
medalj ob 30-letnici 
samostojnosti

 Franc Mihelič, predsednik OZVVS Ribnica  Ludvik Zalar

Vlada Republike Slovenije je lan-
sko leto sprejela Odlok o spominski 
medalji »30-letnica samostojne in 
neodvisne države Republike Slo-
venije« (Ur. list RS 81/21 z dne 21. 5. 
2021). Medalje naj bi bile podeljene 
ob 30-letnici samostojnosti in neod-
visnosti Republike Slovenije živečim 
osebam, ki so sodelovale v pripra-
vah, razglasitvi, obrambi in vzposta-
vljanju državne suverenosti v letu 
1991 in imajo priznan status vojnega 
veterana. V Odloku je predpisano, 
da se spominske medalje podeljuje-
jo v šatulji hkrati z oštevilčeno listino 
z imenom in priimkom prejemnika. 

Izvedba Odloka se je v lanskem 
letu na državnem nivoju zapletla tako 
glede časa podelitve kot tudi gle-
de podelitve za vse osebe, ki imajo 
priznan status vojnega veterana. Ob-
močna združenja veteranov vojne 
za Slovenijo smo prejela Spominske 
medalje za vse aktivne člane VVS, ki 
imajo urejen status vojnega veterana, 
konec letošnjega oktobra. 

Poleg veteranov, ki so aktivni čla-
ni VVS, obstajajo tudi veterani vojne 
za Slovenijo, ki v bazi podatkov VVS 
niso evidentirani kot aktivni člani, ker 
ne plačujejo članarine ali pa se sploh 
niso včlanili v nobeno veteransko or-
ganizacijo. Po zadnji informaciji bo 
za podelitev spominskih medalj tem 
upravičencem poskrbel MORS. 

V nadaljevanju prilagamo še članek 
ene izmed učenk, ki je nastopila na 
naši slovesnosti. Takole je napisala: 

V petek, 9. 12. 2022, smo se ob 18. uri zbra-
li v gostišču Pugelj in skupaj z veterani, ki so 
se borili za samostojnost naše preljube države 
Slovenije, praznovali 30-letnico samostojnosti.

Vse se je začelo s koračnico, ko so nek-
danji vojaki prikorakali v prostor z zastavo 
in jo obesili poleg evropske, ribniške zasta-
ve ter zastave Loškega Potoka in Sodražice. 
Nato smo pevci mladinskega pevskega zbora 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica 
pod vodstvom mentorice Nataše Arko zapeli 
slovensko himno. Po zapeti himni so vetera-
ni izvedli simbolno veteransko dejanje. Tega 
določa poseben protokol dejanj, ki veterane 
spomni, da jih druži ljubezen do doma, dru-
žine in domovine, da spoštujejo hrabrost, 
poštenost in resnico in da želijo delati v dobro 
naše domovine. Sledila je pesem Slovenec 
sem, ki jo je zapel učenec Pavel Klun, zaigral 
pa je tudi šolski ansambel. Po prečudovitem 
glasbenem delu prireditve je imel govor dr. 
Vladimir Prebilič, ki je predaval o domolju-
bju in povedal, da je bila 10-dnevna vojna za 
Slovenijo pravična vojna. Čeprav se mlajše 
generacije ne zavedamo dovolj pomena osa-
mosvojitve, moramo biti ponosni na našo sa-
mostojno Slovenijo. Po zanimivem govoru dr. 
Vladimirja Prebiliča smo pevci mladinskega 
pevskega zbora zapeli pesem Slovenija, od 
kod lepote tvoje. Pri zadnjem refrenu so se 
nam pridružili še veterani in ostali gledalci in 
skupaj smo zelo lepo odpeli do konca. Potem 
pa je bil čas za podelitev spominskih medalj. 
Podelitev je šla po hitrem postopku, saj se je 
dogodka udeležilo veliko veteranov in bi tra-
jalo predolgo, če bi se z vsakim slikali, zato 
so vsakemu le čestitali, mi pa smo jih počastili 
z bučnim aplavzom. Nato smo pevci zapeli še 
eno čudovito pesem z naslovom Domovina. V 
naslednji točki pa so nastopili trije učenci naše 
šole in odigrali Ribničana Urbana v ljubljanski 
gostilni in nas močno nasmejali. Kot zadnjo 
točko pa so učenci ansambla zaigrali pesem 
Let it snow. Prireditev sta povezovala predse-
dnik Združenja France Mihelič in učenka Lara 
Levstik iz 8. a.

Lahko rečem, da so se prav vsi odrezali od-
lično. Na dogodku je bilo izvedenih veliko glas-
benih točk, kar je popestrilo prireditev. Mi učenci 
pa smo z zanimanjem spremljali prihod prapora 
in slovesno simbolno veteransko dejanje.

 Žana Knavs, 9. b Osnovne šole 
dr. Franceta Prešerna Ribnica

Predsedstvo OZVVS Ribnica je 
menilo, da je bil namen izdaje spo-
minskih medalj – podelitev upravi-
čencem za 30-letnico samostojnosti 
– dober. Spominska medalja je za 
upravičenca časten znak prizna-
nja in spoštovanja s strani države 
za njegovo domoljubno ravnanje 
v času osamosvajanja, zato naj ga 
prejmejo na posebni slovesnosti. 

Članom smo jih želeli kar v naj 
večji meri razdeliti na slovesni po-
delitvi in se ob tem hkrati spomniti 
dneva samostojnosti in enotnosti 
naše države, ki ga praznujemo 26. 
decembra. S tem namenom smo 
se odločili za organizacijo slovesne 
podelitve spominskih medalj v pe-
tek, 9. 12. 2022, v restavraciji Go-
stinstva Pugelj. Slavnostni govornik 
je bil dr. Vladimir Prebilič. K prip-
ravi kulturnega programa priredi-
tve smo povabili učence Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna Ribni-
ca. Nastopilo je 25 učencev. Pod 
vodstvom mentoric Nataše Arko 
in Jelke Mate so pripravili čudovit 
program, ki je vsem udeležencem 
ostal v lepem spominu. Slovesne 
podelitve se je udeležilo 52 članov 
OZVVS Ribnica. Slavnostnemu go-
vorniku, mentoricam in nastopa-
jočim učencem izrekam v imenu 
vseh članov OZVVS Ribnica prizna-
nje, spoštovanje in zahvalo.
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Veseli december v Domu 
starejših občanov Ribnica

   Špela Mohar, Dom starejših občanov Ribnica

Društvo Vita deluje že 30 let
   Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

V Domu starejših občanov Ribnica so se 
odvijali različni dogodki in praznične aktivno-
sti, ki so v življenje stanovalcev vnesli praznič-
ni duh in razpoloženje, kar nekaj dobrodel-
nežev pa je poskrbelo, da v tem prazničnem 
času ni manjkalo presenečenj in daril za čisto 
vse stanovalce doma.

Veseli december se je začel že v zad-
njih dneh meseca novembra, ko so v domu 
zasijale prve praznične lučke na drevescih, 
stanovalci pa so okrasili veliko božično 
drevo v avli našega doma. Na začetku 
meseca nas je obiskal Sveti Miklavž, ki je 
prišel v spremstvu parkljev in angelov in 
potrkal na vrata vsake sobe ter vsakemu 
stanovalcu prinesel darilo. Praznovanje se 
je nadaljevalo z Miklavževim koncertom 
Godalnega in pihalnega orkestra Glasbene 
šole Ribnica, obiskali so nas otroci iz Vrtca 
Ribnica in učenci osnovnih šol v Ribnici in 

Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega časa in eden 
največjih zdravstveno-socialnih problemov v večini razvitih zaho-
dnih dežel. Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način življenja, 
ekstremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgodnih možganskih 
poškodb. Prizadenejo vsa področja človekovega delovanja: gibanje, 
čutenje, zaznavanje in dojemanje okolja, odzivanje nanj, sporazume-
vanje, vedenje, čustvovanje. Pogosto so trajne in ne spremenijo le 
življenja poškodovanega, ampak prizadenejo celotno družino. 

Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev poškodovanih 
otrok in deluje že okroglih 30 let. Poškodovanim nudimo socialno-
varstvene programe za vključevanje v družbo, aktivno preživljanje 
časa, razvijanje in ohranjanje socialnih veščin, miselnih sposob-

dobrote in darila ter občutili, da nekdo misli 
nanje. Marsikdo izmed njih si vse to težko 
privošči ali pa nima nikogar, ki bi ga v tem 
času obiskal in mu namenil takšno pozor-
nost. Prav zaradi tega jim prejete stvari še 
toliko več pomenijo in so za prejeto zares 
hvaležni. Za vse donacije in podarjene 
dobrote ter darila se iskreno zahvaljujemo!

Dolenji vasi ter nam s svojimi nastopi po-
pestrili decembrske dni. Veliko nas je raz-
veseljeval tudi domski pevski zbor Ribice 
pod vodstvom naše prostovoljke Marije 
Žuk, saj smo skupaj z njimi pod božičnim 
drevescem peli božične pesmi in uživali v 
njihovih nastopih. Ker smo se v preteklem 
letu očitno izkazali, nas je obiskal tudi Boži-
ček in obdaril vse stanovalce in tudi otroke 
naših zaposlenih. Na božični večer so sta-
novalci uživali v božični večerji, za božič pa 
so se lahko udeležili tradicionalne božične 
maše. 

Vsem nastopajočim in sodelujočim se 
najlepše zahvaljujemo, saj ste v naš dom 
prinesli dobro voljo in praznično vzdušje 
ter skupaj z nami ustvarili lepe decembrske 
spomine. Starostnikom ste krajšali dolge 
zimske dneve in jim pokazali, da so še ved-
no pomemben del naše družbe. Želimo si, 
da bi tudi v prihodnje ponovno sodelovali.

Poleg vsega dogajanja nas je obiskalo 
tudi kar nekaj tistih, ki so z različnimi dona-
cijami poskrbeli, da so prav vsi stanovalci 
v tem čarobnem mesecu prejeli različne 

nosti ter fizičnih in psihičnih sposobnosti. 
V Ljubljani deluje dnevni center, kjer se naši člani družijo, se 

udeležujejo delavnic, organiziramo pa tudi fizioterapijo in masažo. 
Vsak mesec organiziramo izlet ter tako spoznavamo lepote Slove-
nije in pridobivamo nova znanja, dvakrat letno pa za naše člane 
organiziramo tabor. Svojci poškodovanih pri nas lahko dobijo nas-
vete in se vključijo v podporno skupino. 

Poleg socialnovarstvenih programov izvajamo tudi program 
osebne asistence, ki je namenjen vsem vrstam invalidnosti. V ta pro-
gram se lahko vključijo invalidne osebe, ki prek oddaje vloge na cen-
tru za socialno delo pridobijo odločbo o pravici do osebne asistence. 
V letu 2023 se bomo vključili v izvajanje obnovitvene rehabilitacije, 
ki jo financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim manj, je po-
membna dejavnost društva tudi preventiva na področju cestne-
ga prometa. Največ poškodb možganov se namreč zgodi zaradi 
prevelike hitrosti, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ali hojo, 
vožnje pod vplivom alkohola ali mamil, neuporabe varnostnega 
pasu in čelade, slabe vidnosti pešcev na cesti in neupoštevanja 
cestnoprometnih predpisov. V ta namen s podporo Agencije RS za 
varnost prometa redno izvajamo predavanja, s katerimi ozavešča-
mo javnost o tovrstni problematiki.

Več o nas, aktualna dogajanja in kontakte boste našli na 
spletni strani http://www.vita-poskodba-glave.si/ in družabnem 
omrežju Facebook pod imenom Društvo Vita (https://www.face-
book.com/d.vita.novicke).

Letošnji december je bil v 
Domu starejših občanov 
Ribnica pester in vesel, kot se 
to za ta čas tudi spodobi. 



pe in oblačila. Posnele smo še dve zgoš-
čenki, ki sta priloženi k izdani pesmarici 
Kaj nam pa morejo, če smo vesele. 

Praznovanje se je odvijalo pozno v 
noč, ob naših dobrotah in prečudoviti 
torti, ki jo je spekla članica noneta Vitra 
Mateja Kožar. Vesele smo bile, da se je 
našega praznovanja udeležilo toliko do-
mačinov in prijateljev od drugod. S tem 
so nam pokazali spoštovanje do našega 
dela in priznanje, da so radi v naši družbi. 

Pregovor pravi, da kdor dela s srcem, 
ta ne obžaluje in ne tekmuje; kdor dela z 
ljubeznijo, se mu dvojno obrestuje!

Lahko rečem, da se je naše delo 
obrestovalo. Skozi celo leto 2022 nam je 
uspelo izpeljati mnogo projektov z na-
šim prostovoljnim delom in s pomočjo 
sredstev Občine Ribnica in Občine Sod-
ražica, prireditev ob praznovanju pa še s 
posameznimi donatorji (Solventa, d. o. o., 
Dekorles, d. o. o., Dafin, d. o. o., Kuss, d. 
o. o., Leokom, d. o. o., Šilc trade, Tomaž 
Petek, s. p., Peter Petek, s. p., Jože Šilc, 
s. p., Griffing, d. o. o., Petek transport, d. 
o. o., Petelin Tomo – Pos plastika, d. o. o., 
Posestvo Ugar, Tanko, d. o. o., Vesel Franc 
Sodražica, Deta&Co, d. o. o., Seking, d. o. 
o., Debeljak Boštjan, s. p.), za kar smo jim 
iz srca hvaležne.

Prijateljstvo je dar, ki na prodaj ni
    Marinka Vesel, predsednica Društva podeželskih žena Ribnica                                       

Praznovanje med prijatelji nam bo 
gotovo ostalo v nepozabnem spominu, 
saj smo na naše srečanje povabile dol-
goletne prijatelje, s katerimi smo skozi 
čas stkale prijateljske vezi. Morda nam 
bo uspelo, da bomo še skupaj prepeva-
li in se bomo lahko srečevali. Zagotovo 
pa bomo ostali prijatelji in se spominjali 
naših lepih, skupnih trenutkov ob prepe-
vanju slovenskih pesmi.

Zdi se mi, da smo komaj praznovale 
deseto obletnico, pa je že minilo še dru-
go desetletje. Vesele Ribnčanke smo bile 
ustvarjalne na več področjih in za seboj 
smo pustile nepozabno dediščino. Skozi 
vsa leta delovanja smo s svojim petjem, 
domačo besedo, oblačilno kulturo in ne 
nazadnje s kulinariko predstavljale in 
zastopale Ribniško in Sodraško dolino. 
Naša zapuščina je zabeležena na posne-
tem filmu Od kod si pa, dekle, ti doma, ki 
skozi pesem in domačo besedo opisuje 
kraje, kjer smo doma, ter smo ga obliko-
vale v protokolarno darilo. Naši koncerti 
so opisani in zabeleženi v prvem zbor-
niku Smo žene s podeželja glave skup 
staknile. Nastala je knjiga Pogled skozi 
ribniško rajto, ki natanko opisuje celot-
no delovanje in udejstvovanje članic 
društva in pevk. Nastala je tudi druga 
knjiga Ribniška preteklost v novi podobi, 
katere zgodba opisuje pevke skozi nasto-
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Tako je izzvenela skupna 
pesem vseh 200 nastopajočih 
na našem zadnjem dogodku v 
TVD Partizan, ki je zaznamoval 
dvajsetletnico skupnega 
prepevanja Veselih Ribnčank. 

POVABILO
Društvo podeželskih žena lepo 
vabi v svojo sredo nove članice, 

pevke Vesele Ribnčanke pa nove 
pevke, ki bi želele prepevati z nami 

ljudske pesmi in bi hotele nositi 
ribniška oblačila.

Hvala in srečno 2023!

»Mirne in blagoslovljene božične pra-
znike! Vse dobro v novem letu, predvsem 
pa veliko zdravja! Naj bo to novo leto, ki 
prihaja, veselo, prijazno in srečno!« Taka 
in drugačna voščila smo vsevprek preje-
mali in dajali v teh prazničnih dneh. Mno-
go lepih in globokih besed, mnogo izre-
čenih želja. Pa se človek včasih zamisli, 
ali so res izrečene iz srca, ali jih znamo 
sprejeti, ali smo jih sposobni prav slišati 
… Kakorkoli že, dobronamernih voščil in 
iskrenih želja ni nikoli preveč. Radi jih sli-
šimo tudi med letom.

Upam, da so božični prazniki odprli 
naša srca do te mere, da smo v sebi za-
čutili iskreno ljubezen do sebe in drugih, 
saj bomo le tako zmožni sprejemati in 
dajati. Sprejemati nove izzive in dejanja, 
ki nas čakajo v novem letu. Dajati vse od 
sebe, da zastavljene cilje uresničimo – 
svoje in tiste za skupno dobro.

RAZPIS
Razpisujemo tudi mesto za novo 
predsednico Društva podeželskih 
žena Ribnica. Srčno si želim, da 
vodenje predam kakšni mlajši 

članici, ki bi delo v društvo 
nadaljevala in nadgrajevala po 

svoje. Vedno je čas za spremembe 
in te so vedno dobrodošle.

Za vse pričakujemo prijave na 
naslov: Društvo podeželskih žena 

Ribnica, Škrabčev trg 19 1310 
Ribnica ali na mobilno številko: 

051 362 664



Otroci za 
otroke

  Vanja Ropret    Katarina Drobnič

Vse to so nam 21. 12. 2022 na tradici-
onalni prireditvi Otroci za otroke pričarali 
učenci predmetne in razredne stopnje 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Rib-
nica, ki so pod mentorstvom učiteljev 
pripravili radostni večer, kjer so pokazali, 
kaj vse znajo. Na prireditvi smo obeležili 
državni praznik – dan samostojnosti in 
enotnosti – in v veselem vzdušju prikli-
cali letošnje božično-novoletne praznike. 
Najprej smo se zazrli v naš materni je-
zik, ki je vezivno tkivo naše nacionalne 
zavesti. Povezovalca sta bila devetošolca 
Maks Lovšin in Lana Mihelič Poje, ki sta 
v domovinskem delu prireditve predsta-
vila razvoj slovenskega jezika.

Želja po samostojni državi se ni rodila 
kar čez noč, ampak je tlela v slovenskem 
človeku že v prejšnjih stoletjih, tako kot 
tudi vloga slovenščine. Že Primož Trubar 
se je v 16. stoletju zavedal, da Slovenci 
potrebujemo svojo pisavo in knjižni jezik, 
saj smo narod, ki ima jezik s svojo kul-
turno in družbeno omiko ter predstavlja 
identiteto Slovencev. Sklenemo lahko, da 
je jezik vezivno tkivo našega naroda, ki 
je zvrstno razdeljen glede na okoliščine 
njegove rabe. Kar preprosto pomeni, da 
je prav, da v domačem okolju uporablja-
mo narečje, ki je na nek način naš ma-
terni jezik, ki smo ga najprej slišali in ob 
njem odraščali, kadar nastopamo v jav-
nosti, pa moramo uporabljati najvišjo in 

kot igralci – oživele so mravljice, ki so na-
dobudno obiskale medvedov brlog, a še k 
sreči pravočasno ugotovile, da so srečale 
pamet. Tudi pesnike imamo med nami. 
Gotovo se spomnite zimske izštevanke o 
neukem fantu, ki se noče učiti, a učenci 
so ga preoblikovali v božično preobleko 
s pomenljivim sporočilom. Tudi glasba 
je doma v naši šoli in tako imamo kar tri 
pevske zbore in ansambel, ki so prav vsi 
dokazali, da petje povezuje ljudi in da pre-
govor resnično drži: »Kdor poje, slabo ne 
misli.« Mi bi ga lahko preoblikovali: »Kdor 
poje, je vedno vesel!« Kakšen posluh ima-
jo, so izkazali tudi s točko, kjer smo imeli 
posebne instrumente – plastične lonce. 
Verjemite, ropot ni bila ropotarnica, am-
pak prava glasbena poslastica! O prijatelj-
stvu se na splošno veliko pogovarjamo, 
pa si res znamo drug drugemu povedati 
kaj lepega? Kaj cenimo pri prijatelju? Če-
trtošolci so dokazali, da to znajo, in tudi 
nam predstavili, kaj je največje darilo − 
uganete, kaj je to? Že tradicionalno pri-
reditev so zaključili Božičkovi akrobati, ob 
katerih nam je zastajal dih. 

Prireditev je bila dobrodelno narav-
nana in smo z njo zbirali prostovoljne 
prispevke za šolski sklad. Zbranih je bilo 
1757 evrov. S podarjenimi izdelki naših 
učencev in trudom nastopajočih smo 
se želeli zahvaliti za darovane prispevke. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali. 

Dogodek je bil organizacijsko zah-
teven projekt, ki je terjal angažiranost 
večine zaposlenih, a nam ni bilo težko, 
saj smo tako omogočili učencem, da 
pokažejo vse svoje talente, kajti takšne 
dejavnosti spodbujajo medsebojno so-
delovanje, odkrivajo nove talente in kre-
pijo veščine nastopanja v javnosti. PGD 
Rakitnica se ob tej priložnosti še enkrat 
zahvaljujemo za brezplačno varovanje 
na prireditvi. Na koncu prireditve se nam 
je vsem štirim vodjem prireditve − Nataši 
Arko, Olgi Černe, Karin Žnidarčič, Vanji 
Ropret − odvalil kamen od srca.

najzahtevnejšo obliko našega jezika, to 
je knjižni zborni jezik. Domovinski del so 
popestrili deklamatorji in pevci mladin-
skega pevskega zbora naše šole. 

Prireditve si ne predstavljamo brez 
pristnega Rib`nčana, ki vedno pove 
kakšno modrost in v nas prebudi nasmeh, 
pa če smo še tako slabe volje. In tokrat 
smo imeli kar dva! Vlogi Ribn`čanov v 
srednjih letih sta prevzela Mark Nosan 
in Žan Prelesnik. Obujala sta spomine na 
čas plebiscita in svoje misli zaključila tako:

»P`r usak` stvar`, kjer so l`dje pov-
jezan`, se zmjeraj use na dobru obrne 
in uspeh je s`gurnu zagotoulen. Pauč`k 
je napisou rajs lajpo misu: »Bogat si, če 
imaš dom!« In mi ga imamo, najlajpš` 
kuošč`k sveta je naš!«

Med božično-novoletnim delom, ki je 
bil pravljično čudovit, se nam je za hip 
zazdelo, da je zimska vasica, ki je bila del 
scene, enostavno oživela. Toliko topline, 
smeha in veselja so pokazali učenci. Za-
bavni del sta povezovala šestošolca Maša 
Henigman in Luka Kljun. Program je bil 
obogaten s številnimi plesnimi točkami 
– kako prisrčno je bilo videti usklajen ri-
tem naših najmlajših. Tudi mažoretke so 
se priključile, bile so prave sladkorne vile 
in za hip smo si zaželeli kakšno dobro 
sladico. Zaplesali smo tudi na vsem zna-
no melodijo Lučke, naj se zaiskrijo tudi 
v naših očeh! Učenci so se izkazali tudi 

Mesec december je sicer 
koledarsko zadnji mesec leta, 
a med vsemi najbolj težko 
pričakovan. Čar čarobnosti nam 
poleg vseh lučk pričarajo tople 
misli, pristni odnosi, iskreni 
stiski rok, prisrčno petje, ples ...  
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POŠ Dolenja vas
 Špela Gornik Oražem, vodja POŠ Dolenja vas 
  arhiv POŠ Dolenja vas

Nestrpno smo pričakali 21 prvošolčk-
ov, ki so s seboj prinesli veselje in smeh. 
Pogumno so zakorakali v prvi razred ter 
veselo in razigrano pišejo svoja doživetja.

Petošolci so se na začetku mese-
ca septembra odpeljali v šolo v naravi, 
v Ankaran, in v svoje morske dnevnike 
zapisali nepozabna doživetja. V prijetnih 
jesenskih dneh so opravili praktični del 
kolesarskega izpita in se že naslednji dan 
pripeljali v šolo s kolesi. Hvala upokojeni 
učiteljici Sonji Pogorelc, ki je kot vedno 
rada priskočila na pomoč.

 Policist Saša Janjić iz PP Ribnica nas 
je popeljal po prometno varnih poteh, 
veseli pa smo bili tudi projekta Peš bus, 
ki nas je iz Prigorice do šole popeljal v 
jesenskih dneh. Izvedli smo evropski 
športni dan in se odpravili na pohod do 
Nemške vasi, kjer smo se na igrišču ve-
selili v raznih športnih igrah.

V tednu otroka smo se imeli na POŠ 
Dolenja vas še posebej lepo. Dneve 
smo preživljali skupaj ob zanimivih de-
javnostih, ki so bile skrbno načrtovane. 
Teden smo začeli s skupnim igranjem 
na šolskem dvorišču, plesom in petjem, 
tretješolci pa so preživeli skupno urico s 
prijateljčki iz vrtca. Dogajanje v šoli smo 
si polepšali z ogledom risanega filma, 

ob katerem smo se pocrkljali s sladki-
mi in slanimi dobrotami. Na sončni dan 
smo se odpravili na Zmajčkov pohod po 
poteh proti Sveti Marjeti, kjer so nas ča-
kale zabavne naloge in na koncu skriti 
zaklad. Svojo ustvarjalnost smo pokazali 
na Zmajčkovih delavnicah. Teden smo 
zaključili s peko okusnega kostanja. Ve-
seli smo, da smo si povsem običajne dni 
polepšali, se še bolj spoznali in povezali. 
Skupaj smo se imeli zares dobro!

Na začetku meseca novembra smo 
okušali dobrote tradicionalnega sloven-
skega zajtrka, ubrano zapeli Slakovega 
Čebelarja in ustvarjali na temo čebelic. 
Tretješolci so preživeli nepozabne tri dni 
v šoli v naravi, v Fari.

V sredini novembra smo praznično 
okrasili lesene smrečice v središču vasi. 
Pridne ročice naših otrok so izdelovale 
izdelke za naš božični bazar. S skupnimi 
močmi smo izdelali veliko različnih zani-
mivih izdelkov, ki smo jih z veseljem po-
nudili na božično-novoletnih stojnicah v 
času prižiga lučk v Dolenji vasi in Ribnici 
ter v času govorilnih ur na naši prelepi 
podružnični šoli. Razveselili smo se va-
bila Športno-turističnega društva (ŠTD) 
Lončar in tako konec novembra sodelo-
vali na tradicionalni prireditvi Prižig lučk, 
na kateri so učenci pevskega zbora s 
petjem, plesom in dramatizacijo predsta-
vili glasbeno pravljico Snežnosek. Pridno 
smo vadili, se vživljali v vloge, ki smo jih 
dramatizirali, ter prepevali razne božične 
pesmi, ki so krasile prelepo pravljico.

Veseli smo bili dobrodelnosti članov 
ŠTD Lončar, ki so nam namenili 500 EUR 
za nakup igrač, ki so jih v lepo zavitih pa-
ketih prejeli učenci naše šole. 

Decembrski čas je bil na naši šoli 
poln veselja, pozornosti, medsebojne ra-
dosti in novih doživetij. Ob jutrih so nas 
obiskovale babice in dedki ter nam z bra-
njem pravljic polepšali jutra. Na hodniku 
šole smo ob poslušanju praznične glas-
be dnevno odpirali decembrski koledar 
in se vsak dan razveselili presenečenja, 
ki se je skrivalo v njem. Tako smo prišli v 
šolo oblečeni v pižame, imeli narobe dan, 

pouk pod mizo, sedeli smo z najboljšim 
prijateljem, imeli tudi dan za klepetanje 
in še bi lahko naštevali. 

V decembru nismo pozabili na kra-
šenje naših učilnic in šole, pa tudi na 
majhne pozornosti, ki nas delajo sreč-
ne. Dan smo polepšali tudi varovancem 
DSO Ribnica z dramatizacijo pravljice, 
četrtošolec Matevž pa je raztegnil tudi 
svojo harmoniko.

Konec decembra smo zaokrožili z 
našo tradicionalno božično-novoletno 
prireditvijo, ki smo jo poimenovali Pisma 
drobnih želja, saj smo svoje želje oddaja-
li v poštni nabiralnik in upali, da pridejo 
do Božička. Božiček je res prišel in se jih 
razveselil, saj so bile te želje za vse ljudi 
tega sveta. Obljubil nam je, da nas bo v 
zameno lepo obdaril. Z obiskom so nas 
počastili sodelavci naše šole in gospod 
župan Samo Pogorelc. Veseli smo bili, da 
so nam namenili nekaj besed. 

Čisto zadnji dan pred počitnicami 
smo se z avtobusi odpeljali v Ljubljano, 
kjer smo po sprehodu po praznični Lju-

Na POŠ Dolenja vas smo 
septembra veselo sedli v šolske 
klopi in se veselili dogodivščin, 
skozi katere nas bo peljalo 
šolsko leto. 

Babica Marija, preberi nam pravljico!

Krašenje smrečic na vasi

Petošolci po opravljenem kolesarskem izpitu

Petošolci v Piranu
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Kjer besedam spodleti, 
glasba govori. (Hans Christian Andersen)

   Katja Rus

In takrat se je zgodilo …

Dolg kamniti hodnik je postal 
topel. Bele ploščice v stranišču so 
dobile rožnato barvo. Visoki strop 
učilnice se je znižal v želji, da bo 
bolje slišal čarobne glasove. V zim-
skem večeru je na okna potrkalo 
sonce in na policah so zacvetele vi-
jolice. Še vrata so se na stežaj odpr-
la, ker je narava zunaj želela slišati 
prijetne melodije. 

Da, petje našega mladinskega 
pevskega zbora je pod vodstvom 
učiteljice Nataše Arko poskrbelo, 
da je bil ta vikend čaroben. In se-
veda tudi nepozaben. Tebi nič meni 
nič so se spekle palačinke, se je 
pripravila praznično obarvana je-
dilnica, se je skuhaj jagodni čaj, je 
na mizo prišlo sadje. Potem pa se 
je odvrtel še zabaven družabni ve-
čer, ki je poskrbel za magično noč, 
v kateri nam je po obilici glasnega 

smeha drobna dolenjevaška vila 
pričarala res enkratne sanje. 

Po odličnem sobotnem zajtrku 
pa se je po pošteno pevsko-delov-
nem dopoldnevu do nas prikradla 
še okusna pica, ki smo jo pojedli do 
zadnje drobtinice. Medtem ko se je 
vse okrog nas pospravilo, so pevci 
še zadnjič povadili štiri nove pesmi, 
ki so se jih naučili v tem čarobnem 
vikendu. In tako je vse skupaj zak-
ljučil še nastop mladinskega pev-
skega zbora ribniške osnovne šole, 
h kateremu je kot slastna rdeča če-
šnja na vrhu torte pristopila še go-
spa Slavica s svojo harmoniko. 

Vsega je bilo ravno toliko, kot je 
bilo potrebno, in vse je bilo ravno 
takšno, kot je moralo           biti. Brez 
praznih besed, pa z obilico petja in 
glasbe. Kjer besedam ne steče, gre 
glasbi res odlično … Če ne verjame-
te, kar vprašajte naše pevke in pevca. 
Domov so namreč odnesli nasmehe 
na obrazih in iskrice v očeh …

Še kako res je bilo to med 
tistim čudovitim decem-
brskim vikendom v Podru-
žnični šoli Dolenja vas! 
Nikjer ni bilo slišati dolgoča-
snih besed, le čudoviti verzi 
so ob spremljavi prekrasne 
melodije, ki je prihajala iz grl 
članic in člana mladinskega 
pevskega zbora Osnovne 
šole Ribnica, polnili učilnice. 

bljani zavili v Cankarjev dom in si ogle-
dali opero Veveriček posebne sorte. Pri-
čarali smo si lep dan.

S hvaležnostjo se oziramo na dogod-
ke, ki so za nami. V novo leto smo za-
korakali pogumno, željni novega znanja, 
sodelovanja in dogodkov.

Celo leto smo z roko v roki ustvarjali 
in pisali čudovite zgodbe. Brez malih, na-
dobudnih učencev in odličnih sodelav-
cev to ne bi bilo mogoče.

Dragi učenci, vsak od vas je dragocen, 
to dokazujete vedno znova. Izžarevate ne-
popisno energijo in z vami je res prijetno 
ustvarjati. Hvala vam za lepe trenutke.

Sodelavci, hvala vam za vse, kar nam 
z roko v roki uspeva uresničevati.

Veseli smo srečanj, sodelovanja in 
druženja s starši, starimi starši, vodstvom 
naše šole in Občino Ribnica.

Hvala vodstvu šole, ker z nami dihate, 
se veselite naših dosežkov in nas pod-
pirate.

Hvala Občini Ribnica za sodelovanje, 
pomoč pri uresničevanju vizije naše šole, 
za dragocene obiske in spodbudne be-
sede.

Hvala KUD France Zbašnik, ki poskr-
bi, da so naše prireditve slišane, veseli 
pa smo tudi skupnega sodelovanja ter 
ustvarjanja.

Hvala Alenki Bojc za instrumentalne 
spremljave našega petja.

Hvala staršem za sodelovanje, podpo-
ro in pomoč ter vse prinesene materiale 
za ustvarjanje, ki nam jih namenite. Srečni 
smo lahko, da imamo drug drugega!

V novem letu si želimo, da bi srečo 
našli tam, kjer jo iščemo in najbolj potre-
bujemo. Ostanimo zdravi, razigrani, hva-
ležni in naj bo vsak dan nekaj posebnega. 

Srečno 2023!
Učenci in kolektiv POŠ Dolenja vas

Babica Karmen, preberi nam pravljico!



Najboljši na natečaju ob 
140-/150-letnici GSŠK

  Vanja Novak    Karin Kočevar

Šola je odskočna deska za prihodnost, za študij, delo, odpr-
tje lastnega podjetja, v nas ohranja ali prebuja občutek za lepo. 
Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje (GSŠK) smo v prazničnem 
letu želeli, da mladi o vsem tem razmišljajo in ustvarjajo, zato 
smo septembra razpisali natečaj »Leta, ki ti dajo zaleta«.  

Literarna, likovna in fotografska dela, ki so prispela do 14. 
oktobra, so pregledale komisije pod koordinatorstvom Ivanke 
Ciglič, Nine Papež in Janka Marinča ter po tehtnem premisle-
ku izbrale najboljše tri v treh kategorijah: učenci tretjega trile-
tja osnovnih šol v našem šolskem okolišu (1. kategorija), dija-
ki GSŠK iz dvo- in triletnih programov (2. kategorija) in dijaki 
GSŠK iz štiriletnih programov (3. kategorija). 

V četrtek, 17. novembra, smo na večerni prireditvi v srednji 
šoli razglasili rezultate natečaja. Živžav se je začel že uro pred 
slovesnostjo, saj smo imeli generalko, kmalu pa so začeli priha-

S tem voščilom so učenci POŠ Sušje 
zaključili kulturno prireditev na šolskem 
igrišču v torek, 13. 12. 2022. 

V mrzlem večeru nas je grela topla 
beseda, ki so jo namenili naši Sloveniji in 
dnevu samostojnosti in enotnosti. Z vese-
ljem, upanjem in pričakovanjem pa smo 
s prižigom lučk vstopili v praznični čas, ki 
nam vedno znova pokaže in pričara topli-
no doma in pomen prijateljstva. S pesmijo, 
plesom, igro in deklamacijo smo se želeli 
zahvaliti staršem za ves trud in sodelova-
nje. Hvala tudi ravnateljici Andreji Modic, 
dedkom, babicam in vsem obiskovalcem, 
ki so se odzvali našemu vabilu. 

jati nagrajenci, njihovi starši in mentorji ter drugi obiskovalci. 
Na prireditvi, ki jo je vodila dijakinja Alja Lisac, sta uvodnemu 
nagovoru ravnatelja Tomaža Markoviča sledila predstavitev na-
tečaja in nagrajenih del – odlomke so brali Ana Marija Petrović, 
Žiga Šterk in Anesa Avdić – ter podelitev nagrad. 

Najboljše osnovnošolske fotografinje so Lana Poje Mihelič 
(Ribnica), Lara Vidmar Poje (Stara Cerkev) in Aiša Kersnič (Rib-
nica), v drugi kategoriji so na prvih treh mestih Ema Bito, Teo 
Porenta in Almedin Mustafić, v tretji pa Neja Kozina, Tim Mihe-
lič in Meta Lončarevič.  

Med literarnimi ustvarjalkami iz prve kategorije so na prvih 
treh mestih Špela Kure, Klara Remic in Ira Avstelj, posebno 
nagrado si je prislužila Maša Božič (vse iz Kočevja), v drugi 
kategoriji so bili najboljši Jan Rifelj, Andrej Zakrajšek in Mark 
Krajc, v tretji pa Ema Štupica, Ula Robida in Kian Eržen. 

Najboljša likovna dela so ustvarili osnovnošolci Mohammad 
Abdul Rehaman Shaik (Kočevje), Sara Đurić (Kočevje) in Špela 
Debeljak (Stara Cerkev), v drugi kategoriji Enej Jurkovič, Gašper 
Tomažin in Nejc Šelih, v tretji pa Lana Pečnik, Nejc Strniša in 
Ajša Delić. 

Prireditev, ki sta jo glasbeno obarvala dijaka Žan Grm in 
Erik Vidic, se je zaključila z ogledom razstave najboljših del in 
živahnim klepetom.

Na GSŠK smo hvaležni vsem učencem in dijakom, ki ste 
s svojimi prispevki zaokrožili praznovanje naše visoke obletni-
ce, ter mentorjem, ki ste jih spodbujali in jim pomagali. Vsem 
nagrajencem in drugim sodelujočim želimo, da tvorno soobli-
kujete svojo prihodnost in ohranite ustvarjalnost.

Šolska leta nas vse, če to hočemo ali ne, 
zaznamujejo. Največkrat je vse na pravem mestu, 
ne le učenje in delo, tudi spontanost in zabava, 
včasih pa tudi ne. 
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S svojo pristnostjo in prostovoljnim 
prispevkom ste podprli naš bazar. 

Po končani prireditvi smo se 
posladkali s potico in pecivom ter to-
plim čajem.

Hvala Pekarni Blatnik in staršem za 
sladke dobrote.

Novoletno voščilo POŠ Sušje
   Marija Lovšin

Če želiš biti ljubljen, sam ljubi.      

Če iščeš prijatelja, bodi ti prijatelj.       

Kadar potrebuješ nasmeh soseda, 

se prvi ti nasmehni. Želiš biti zdrav, 

skrbi za svoje zdravje.  Bodi uspešen in 

pomagaj drugim uspeti.  In nikoli, 

res nikoli ne nehaj v dobro verjeti.  

Vse to prenesi v novoletne dni in poišči 

sonce, tudi kadar za oblaki ždi.       

Vsak dan znova začni, pozabi 

včerajšnje skrbi in delaj, kar te veseli, 

pa bo leto, ki prihaja, brez skrbi.    

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 

NOVO LETO 2023!



Čarobni 
december

   Katja Rus

Drug drugemu 
smo sonce

   Katja Rus

Ena topla beseda lahko ogreje mrzel 
zimski čas, pravi stari japonski pregovor. 
»Pa lahko to naredi tudi prijazna podo-
ba?« so razmišljali naši učenci. Ena mi-
sel, nekaj besed, veliko dela in dobre 
volje in sploh se ne ve, kdaj so izpod rok 
naših učencev prilezle podobe nasme-
janih snežakov, ki krasijo in očitno tudi 
grejejo okna Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica. Da, priznamo, gotovo 
so naši prijazni snežaki krivi za nepriča-
kovano zimsko otoplitev.

»Toplotni preizkus« je bil tako doka-
zan. In ker je čas za resnico, je prav, da 

Brez omejitev druženja smo si s po-
udarjenim občutkom svobode končno 
lahko privoščili v Osnovno šolo dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica povabiti enoto 
VDC-ja, ki deluje v Ribnici.  Učiteljica 
Tatjana je imela s svojimi učenci iz 4. b to res prijetno vlogo, da 
je 22. novembra kot prva na široko odprla vrata svojega razreda 
in z veseljem sprejela na prvi pogled skorajda malo prestrašene 
prišleke. Tudi oni so namreč že pozabili, kaj pričakovati v ribniški 
osnovni šoli, saj že precej časa niso prestopili našega praga.

Vsekakor je prva negotovost tako pri učencih kot pri upo-
rabnikih VDC-ja hitro minila. Ko so namreč četrtošolci obisko-
valce povabili medse, so se skupaj naučili pesmico o soncu, kar 
je kljub mrzlemu in deževnemu novembrskemu vremenu zunaj 
v hipu ogrelo učilnico in naredilo res prijetno vzdušje. 

Po čudovito zapeti skupinski pesmici z naslovom »Naši mali 
sončki« pa so se učenci razdelili v skupine in k sebi povabili tudi 
naše obiskovalce. Ker je bil dan že pošteno začinjen s soncem, 
so se odločili večno svetlobo ovekovečiti na poseben, skupinski 
način. Pozimi je namreč sonce precej redkeje na nebu, zato 

Pa bi lahko v tem decembru razvese-
lili še koga? »Naše upokojence, nanje pa 
res ne bomo pozabili!« so veselo vzklik-
nili naši praznično razpoloženi učenci. 
Čira čara, hop, hop, hop, in že je na mizi 
voščilnic poln šop! Še prijazno besedo v 
voščilnico položimo in jo na pot pošlji-
mo, v upanju, da z njo ljudi razveselimo. 
Dobri mož, ki v decembru po zraku nad 
nami dela krog, nam je prišepnil, da nam 
je tudi to šlo dobro od rok!

Na obilico modrih besed pa se seve-
da priležejo še najmodrejše. Polni pozi-
tive verjamemo novejšemu slovenskemu 
pregovoru, ki pravi, da dober začetek po-
raja še lepši konec. Zato le veselo v novo 
leto, prijetnim dogodivščinam naproti!

priznamo še nekaj drugih zadev, s kate-
rimi smo si v Šolski skupnosti razredne 
stopnje v sodelovanju s projektom »Za 
sožitje« v decembru gubali možgančke. 

Glave naših učencev so bile namreč 
polne skrbi, ali je v času pomanjkanja, 
naravnih nesreč in mnogih skrbi sploh 
mogoče razveseliti ljudi?! Veliko smo se 
pogovarjali, a dobili le malo odgovorov, 
zato smo se odločili, da bomo pač nekaj 
naredili. In smo! Po mnogih urah ustvar-
janja in domišljijskih neviht so male roke 
izdelale velik kup unikatnih daril, ki so 
prinesla nasmeh na obraz vsem stano-
valcem Doma starejših občanov Ribnica, 
zaposlenim v Vrtcu Ribnica in tudi vsem, 
ki skrbijo, da delo v Osnovni šoli dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica poteka po načrtu. 
Odlično, še ena domneva potrjena!

je pametno, da si vse dobro, kar nam podaja sonce, 
ustvarimo sami. Veliki sončni plakati, ki krasijo stene 
šolskega hodnika, so dokaz, da je to našim učencem s 
pomočjo obiskovalcev iz VDC-ja vsekakor uspelo. 

Po dopoldanskem druženju pod okriljem projekta 
»Korak k Sončku«, ki je vse sodelujoče napolnilo s pozi-
tivno energijo, so se uporabniki VDC-ja vrnili v svoje ute-
čene tire. Ampak tokrat so v svoj drugi dom odšli opolno-
močeni! Poleg izbranega sončnega plakata, ki zdaj krasi 
stene VDC-ja, so s seboj odnesli še kanček sreče. Kot 
pravi stara modrost, vsaka podarjena pikapolonica pri-
nese srečo, zato so učenci in učenke 4. b svoje goste pre-
senetili s prelepimi skulpturami pikapolonic. Tako smo si 
zagotovili, da se vsekakor še vrnejo v našo osnovno šolo. 
Če ne prej, pa ko jim zmanjka naše sreče … 

In smo jih vsi nestrpni 
kooooončnoooo dočakali!
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ŠD Extrem s tremi 
vodilnimi ekipami na 
lestvicah NZS

  Frenk Ambrožič    ŠD Extrem

Članice 
ŠD Extrema 
v finalu pokala

  Frenk Ambrožič    ŠD Extrem

PK Ribnica z odličnimi rezultati 
že v prvem delu sezone

   Nace Majcen

Članice so dosegle največji uspeh doslej z uvrstitvijo v finale 
pokala. V polfinalu so v dvorani Bloški smučar v Novi vasi po 
napeti tekmi, ki se je po rednem delu končala z rezultatom 1 : 1, 
sledili kazenski streli. Za domačinke so bile vse strelke uspeš-
ne in so slavile po pravi drami s 6 : 5. V finalu, ki se bo igral v 
Podčetrtku skupaj z moškim finalom, se bodo dekleta ŠD Extrem 
pomerila z ekipo ŠD Košana. V finalu jim privoščimo zmago in 
vabimo vse navijače v Podčetrtek, saj nasprotnice iz Košane pri 
Pivki nikakor niso nepremagljive. Na lestvici ŽFL so na tretjem 
mestu, samo mesto pred ŠD Extrem in z le točko več od deklet iz 
ŠD Extrem, ki jih ima na četrtem mestu 16. Vodijo dekleta iz ekipe 
ŽNK Celje s 30 točkami. So pa dekleta v decembru odigrala tudi 
dve tekmi v ligi. Prvo v Sodražici prav z ekipo, ki se bo borila z njo 
za pokalni naslov, ekipo ŠD Košana. Ekipi sta se razšli z neodlo-
čenim rezultatom 2 : 2. Drugo srečanje pa so odigrale v gosteh 
pri ekipi FK Novo mesto in slavile z rezultatom 6 : 1.

Pogled na lestvice v raz-
ličnih starostnih kategorijah 
je nadvse prijeten za tiste, ki 
stiskajo pesti za ŠD Extrem. Trenutno so kar tri ekipe na prvih 
mestih v kategorijah člani 2. SFL, mladinci U19 in U15 – Zahod.

Člani so v decembru odigrali tri tekme in dosegli prav toliko 
zmag. Z ekipo NK Ribnica so v ŠC Ribnica tekmo dobili s 5 : 2. V 
Sodražici so premagali KMN Miklavž TBS TEAM 24 z rezultatom 
3 : 2. Tudi v zaostali tekmi so premagali istega tekmeca z rezulta-
tom 9 : 2, le da tokrat v Mariboru. ŠD Extrem vodi na lestvici s 24 
točkami, najbližji zasledovalec je ekipa MNK KIK Ajdovščina s 15 
točkami in tekmo manj.

Mladinci so v decembru odigrali tri tekme in bili s stood-
stotnim izkupičkom točk zelo uspešni. Povzpeli so se na vrh 
lestvice, po 13 odigranih kolih imajo 31 točk. Na dveh tekmah 
so igrali in premagali neposredne konkurente za vrh lestvice. 
Najprej so doma premagali FK Dobrepolje z rezultatom 11 : 1. 
Nato so na Vrhniki premagali glavnega konkurenta za vrh, eki-
po Siliko Fortrade, z 2 : 1. Za konec tekmovanja v letu 2022 so v 
Sodražici premagali tretjeuvrščeno ekipo na lestvici, ŠD Mlinše 
iz Zagorja, in sicer s 6 : 3.

Ekipa U17 je v decembru odigrala dve tekmi in na žalost obe 
izgubila: v gosteh z ekipo KMN Benedikt z rezultatom 10 : 5 in v 
Sodražici z ekipo KMN Slovenske gorice s 3 : 5. Ekipa zaseda 
deseto mesto s 5 točkami. Fantje zelo zagnano trenirajo in imajo 
kakovost, tako da verjamemo v boljše nadaljevanje prvenstva.

cembra smo nastopili na MM Istra v Kopru, 
Ribinem jesenskem pokalu, Pokalu Delfin, 
MM Miklavž in Mišovem memorialu v Lju-
bljani, Špelinem in Vesninem memorialu 
v Kranju, Pokalu mesta Celje in močnem 
mednarodnem mitingu Mladost v Zagrebu, 
najmlajši pa tudi na velikem domačem mi-
tingu za Pokal Ribnica 2022, ki se ga je le-
tos udeležilo skoraj 400 mladih plavalcev iz 
vse Slovenije, kar je bil velik organizacijski 
zalogaj tudi za sam klub. 

V Plavalnem klubu Ribnica so v času 
jesenskih počitnic organizirali enotedenske 
klubske priprave v športnem centru »Best 
centre« na Majorki, katerih se je udeležilo 
26 plavalcev 1. in 2. selekcije ribniškega 
kluba. Namen prijetno s koristnim je bil 
več kot dosežen, saj so plavalci ob trdem 
delu videli tudi marsikaj zanimivega na tem 
španskem otoku.

Najpomembnejše tekmovanje v prvem 
delu sezone pa je bilo zimsko državno 

Za letošnje leto so se 
končala tekmovanja 
v futsalu. Za ekipe ŠD 
Extrem nadvse uspešno. 
Nadaljevala se bodo 
drugi teden v januarju. 

Plavalci in plavalke Plavalnega 
kluba Ribnica so v septembru 
začeli s treningi v prelepem, 
prenovljenem 25-metrskem 
ribniškem bazenu, kjer 
vsakodnevno več kot 60 
registriranih plavalk in plavalcev 
ter skoraj 200 otrok in odraslih 
sodeluje v programih Plavalnega 
kluba Ribnica. 

Tekmovalne selekcije, ki so v klubu 
razdeljene v štiri skupine, so se v preteklih 
treh mesecih že udeležile nekaj tekmovanj 
doma in v tujini. Od oktobra do vključno de-
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Ekipi U7 in U8 Ribnica

Ekipa deklet ŠD Extrem v sezoni 2022/23



nogometnega) znanja. Trenerji jih pohvalijo in se velikokrat kar po-
istovetijo z njimi. Kdor bi si želel ogledati kakšen turnir najmlajših in 
se še odloča, ali bi vpisal svojega otroka na trening v ŠD Extrem, so 
turnirji za ogled v bližini. Tretji turnir se igra v Sodražici, in sicer U9 v 
soboto, 14. 1. 2023, od 9. ure dalje. Četrti turnir bo potekal 28. 1. 2023 
v Ribnici za obe starostni kategoriji skupaj. 

Ob tej priložnosti izrekam vso pohvalo trenerjem, igralcem, 
upravi kluba in organizatorjem tekem za ves trud in opravljeno 
delo. Hvala tudi navijačem in navijaški skupini za polno dvorano 
in dobro vzdušje na tribunah. Posebna zahvala velja sponzorjem, 
donatorjem in podpornikom kluba. Prve so tukaj občine: Občina 
Sodražica, Občina Ribnica, Občina Bloke, Občina Loški Potok in 
Občina Loška Dolina. Sledijo še drugi zelo pomembni sponzorji: 
THE NUTRETION, Astero, d. o. o., RIKO – Riko Hiše, Pletilnica Sod-
ražica, ANIS Trade, Štupica transport, INOTHERM, Petek transport, 
RIKO, d. o. o., Ljubljana, Blesk2, Fragmat, AN DIGITAL, Nejc Hojč, 
Fibran, Šilc, d. o. o., POS plastika, ekoKnep, d. o. o., Frizerski studio 
M, RIKO KOR, Šilc trade, Fintaco, d. o. o., Levstek transport, Slado-
ledarna Ledi, Hidro stroj, s. p., FE-mont, s. p., Ilira, d. o. o., Tesarstvo 
– krovstvo Anton Košir, Fabrka okusov, d. o. o., 22:22 grafične in 
druge storitve, Boštjan Petrič, s. p., Lukas transport, Pintbal Pitbul, 
Okrepčevalnica Lovec in Skontoplus, d. o. o. 

Vsem bralkam in bralcem Rešeta v svojem imenu in tudi v imenu 
ŠD Extrem želim vse dobro in z najlepšimi željami v letu 2023.

Fantje iz ekipe U15 – Zahod so v decembru odigrali dva lokalna 
derbija. Najprej so v Sodražici gostili ekipo NK Ribnica in zmagali 
s 4 : 0. Sledilo je gostovanje v Dobrepolju pri tamkajšnjem klubu 
FK Dobrepolje, ki je odločalo o prvem mestu na lestvici. Na napeti 
tekmi so do tesne zmage s 4 : 3 prišli igralci ŠD Extrem. Naša ekipa 
po 10 kolih vodi s 27 točkami, 6 več od Dobrepolja.

V najnižji starostni kategoriji U13, ki še igra pod okriljem NZS za 
naslov državnega prvaka, je ekipa ŠD Extrem v decembru eno tek-
mo remizirala in eno izgubila. Z ekipo FC Dobrepolje je v Sodražici 
igrala z 2 : 2, v Ajdovščini pa proti KIK Ajdovščina izgubila s 6 : 3. 
Na lestvici U13 – Zahod zasedajo s 6 točkami peto mesto.

Mlajše selekcije U11 in U9 so do sedaj odigrale dva turnirja. Igrajo 
pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Nastopajo 
ekipe iz bližnjih občin, njihovi rezultati se ne beležijo. Prvi se je od-
igral v Novi vasi na Blokah, drugi v Dobrepolju. ŠD Extrem zastopa 
šest ekip. Dve ekipi (Extrem Sodražica, Extrem Loška dolina - Bloke) 
igrata v kategoriji U9, štiri ekipe (Extrem Ribnica, Extrem Sodražica, 
Extrem Loški Potok, Extrem Loška dolina - Bloke) v starostni kate-
goriji U11. Na teh turnirjih se pod budnim očesom trenerjev kalijo 
bodoči igralci in igralke, ki bodo čez nekaj let nato uspešno zastopali 
klub v višjih starostnih kategorijah in se borili za naslove državnih 
prvakov. Zelo pomembno vlogo pri tem imajo trenerji in velika sreča 
je, da so v našem klubu vsi trenerji licencirani in so zelo sposobni 
tem nadobudnežem dajati zelo velik spekter različnega (ne samo 
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v disciplini 4 x 100 m mešano v postavi 
Zara Ćirović, Dorotea Vlahov, Lana Poje 
Mihelič in Iza Erjavec pa bronasta.

Sezona tekmovanj se bo nadaljevala po 
novem letu, ko zimska državna prvenstva 
čakajo še plavalce mlajših kategorij.

prvenstvo v kratkih bazenih za kategorije 
kadetov, mladincev in članov v Kranju. Na 
njem so si ribniški plavalci v konkurenci 
400 plavalcev iz 24 slovenskih klubov prip-
lavali kar 44 posamičnih nastopov v popol-
danskih finalih. Prvo ime ribniške ekipe je 
bil Filip Ćirović, ki je postal najhitrejši Slo-
venec, državni absolutni prvak s časom 
22.54 v disciplini 50 m prosto. Ob tem 
je prvič premagal tudi mejo 50 sekund 
na 100 m prosto in s časom 49.50 osvo-
jil srebrno medaljo ter zgolj za 3 stotinke 
sekunde zaostal za državnim mladinskim 
rekordom. Srebro je osvojil še v disciplini 
100 m mešano, na 100 m prsno pa je bil 
tretji. Do bronastih medalj v članski kate-
goriji sta na prvenstvu priplavala Klemen 
Topolnik na 200 m prsno in Maja Levstek 
na 100 m hrbtno, v mladinski kategoriji je 
bil Nik Blatnik tretji na 50 m prosto. V ka-
detski kategoriji je bila Lana Poje Mihelič 
srebrna na 200 m prosto, štafeta kadetinj 

Vodilno moštvo U15 – Zahod

Ekipa U11 Ribnica



Leto 2022 si bomo 
zapomnili po vremenu, 
ki je krojilo naš 
vsakdan in se pogosto 
ni obnašalo letnemu 
času primerno. 
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   Rok Nosan

Na ravni države sta bila le marec in 
april nekoliko hladnejša od povprečja, 
vsi ostali meseci pa so bili močno pre-
topli, kar šest mesecev nam je prineslo 
celo rekordno visoke temperature. Pada-
vin je večji del leta primanjkovalo, kar je 
bilo še posebej izrazito poleti, ko nas je 
pestila najhujša suša v zadnjih sto letih. 

Lansko leto se je uvrstilo med tri naj-
toplejše od začetka meritev, marsikje v 
osrednji in južni Sloveniji se je zavihtelo 
celo na sam vrh. Veliko snega nismo bili 
deležni, smo pa zato imeli toliko več son-
ca. V večjem delu Slovenije je bilo leto 
2022 peto ali šesto najbolj sončno v zad-
njih 70 letih. Zelo zgovoren je tudi poda-
tek, da so se vsa najtoplejša leta zvrstila 
po letu 2005, kar je več kot očiten znak, 
da se podnebje spreminja. 

Januar 

V leto 2022 smo zakorakali z bolj po-
mladnimi kot zimskimi temperaturami. 
Zaradi inverzije je bilo najtopleje v višjih 
legah. Na Sveti Ani je bila 1. januarja naj-
višja temperatura kar 15,7 stopinje Celzi-
ja. Zelo topel zrak je nad nami vztrajal do 
vključno 5. januarja, potem so se tempe-
rature spustile k bolj običajnim vrednos-
tim za ta čas. Prve znanilce pomladi, ki so 
že kukali na plano, je 6. januarja prekril 
sneg. Kljub kasnejši ponovni otoplitvi se 
je tanka snežna odeja obdržala skoraj 
do konca meseca. Močno so se namreč 
ogreli le popoldnevi, medtem ko so noči 
ostale razmeroma hladne. Najnižjo tem-
peraturo smo na Ribniškem izmerili 8. 
januarja, ko je bilo –13,7 stopinje Celzija. 

Februar

Februar nam hujšega mraza ni prinesel. 
Ravno nasprotno, na Ribniškem so bile 
temperature za kar 3 stopinje Celzija 
višje od dolgoletnega povprečja in tako 
bolj spominjale na marec kot na februar. 
Posledično je bilo snega zgolj za vzorec. 
Skromna snežna odeja je tla prekrivala le 
1., 2. in 26. februarja. 

Marec

Tretji mesec lanskega leta je dobro 
upravičil staro ime sušec, saj do zadnje-
ga dneva v mesecu marsikje ni padla 
niti kaplja dežja, vrhnji sloj tal pa je še 
dodatno izsuševal veter, kar je pred-
stavljalo idealne razmere za nastanek 
in širjenje požarov v naravnem okolju. 
Prvo polovico meseca je poleg pomanj-
kanja padavin zaznamovalo tudi hladno 
vreme. Na Ribniškem so se temperature 
12. in 13. marca spustile pod –10 stopinj 
Celzija. Mesec smo nadaljevali z obču-
tno otoplitvijo, 24. marca je bilo kar 23 
stopinj Celzija. 

April 

Ohladitev, ki smo je bili deležni na za-
četku aprila, nam je prinesla dobrodoš-
le padavine, a tudi strah sadjarjev pred 
pozebo. Na srečo smo se najhujšemu 
izognili, saj so se temperature le na mra-
zu izpostavljenih legah spustile malo 
pod ničlo, pa še to le za krajši čas. Sle-
dila je izrazita otoplitev in sredi meseca 
je že malo zadišalo po poletju, ogrelo se 
je do 25 stopinj Celzija. Druga polovica 
meseca je bila temperaturno spet bližje 
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povprečju. Ob jutrih so se temperature 
gibale večinoma nekaj stopinj nad ničlo, 
ob popoldnevih pa se je ogrelo na okoli 
15 stopinj Celzija. 

Maj

Ledeni možje, ki godujejo med 12. in 14. 
majem, niso upravičili svojega slovesa, 
saj so nam namesto ohladitve prinesli 
otoplitev in prve vroče dneve. V Posavju 
se je ogrelo kar do 32 stopinj, na Ribni-
škem pa je bila najvišja temperatura 29 
stopinj Celzija. Maj so zaznamovale tudi 
številne nevihte, saj je k nam od juga 

dosegle tudi obilne padavine. Ponekod 
je bilo dežja toliko, da so sušne razmere 
v le nekaj urah zamenjale narasle vode 
in poplave. Na Ribniškem je skupaj padlo 
okoli 300 litrov dežja na kvadratni meter, 
kar je več kot prej v celem poletju skupaj. 

Oktober

Osrednji jesenski mesec je zaznamovalo 
pravo babje poletje. Nenavadno topla je 
bila predvsem druga polovica meseca, 
ko so temperature presegle 25 stopinj 
Celzija. V Prigorici je 30. in 31. oktobra 
termometer pokazal kar 26,6 stopinje 
Celzija. Ne samo, da je bil oktober 2022 
rekordno topel, marsikje je bil celo to-
plejši od septembra, kar se ne zgodi zelo 
pogosto. 

November

Zelo toplo vreme se je zavleklo tudi v za-
četek novembra. Čeprav so temperature 
v nadaljevanju meseca občutno padle, je 
bilo večji del novembra še vedno razme-
roma toplo, šele 20. novembra so se tem-
perature spustile v normalne okvire za ta 
del leta. Takrat nas je pobelil tudi sneg, a 
ga je bilo na Ribniškem le za vzorec. Več 
snega, okoli 20 centimetrov, je zapadlo v 
sosednjem Loškem Potoku. 

December

Večji del decembra vreme ni bistveno 
odstopalo od dolgoletnega povprečja, 
tik pred božičem pa nas je dosegla ob-
čutna otoplitev in prazniki so se uvrstili 
med najtoplejše v zadnjih desetletjih. 
Temperature so na silvestrovo presegle 
15 stopinj Celzija.

paj. Še naprej nas je pestilo tudi veliko 
pomanjkanje padavin. V Prigorici je ju-
nija in julija skupaj padlo 170 litrov dežja 
na kvadratni meter, kar je približno ena 
tretjina manj od dolgoletnega povpre-
čja. Tla so še dodatno izsuševali visoke 
temperature in veter, zaradi česar je iz 
kvadratnega metra površine vsak dan 
izhlapelo tudi več kot sedem litrov vode. 

Avgust

Zadnji mesec meteorološkega poletja 
nam je prinesel nadaljevanje sončnega 
in vročega vremena. Na Ribniškem smo 

pogosto dotekal zelo topel zrak, občas-
no pa se je čez nižje predele vzhodnih 
Alp spustil tudi nekoliko hladnejši zrak, 
ki je ob kombinaciji z močnim soncem 
povzročil nastanek nevihtnih oblakov in 
krajevnih neurij s točo.

Junij

Tudi prvi mesec meteorološkega poletja 
je bil v znamenju ekstremov. Marsikje 
po Evropi, tudi pri nas, so bile izmerjene 
najvišje junijske temperature v zgodovi-
ni meritev, poleg vročinskih rekordov pa 
sta lanski junij zaznamovali še dve skraj-
nosti. Na eni strani je številna območja 
pestila huda suša, drugod pa so škodo 
povzročala neurja, ki so nastajala ob 
mešanju zelo vročega in za nekaj sto-
pinj hladnejšega zraka. Na Ribniškem 
je bilo najbolj vroče 27. junija, ko je ter-
mometer pokazal 34,6 stopinje Celzija, 
skupno pa je temperatura v tem mesecu 
kar desetkrat presegla 30 stopinj Celzija. 

Julij

Tudi julij ni skoparil z vročino. Do 10. 
julija smo našteli več vročih dni, kot jih 
običajno beležimo v celem poletju sku-

5. avgusta izmerili celo najvišjo tempera-
turo lanskega leta, ogrelo se je do 36,4 
stopinje Celzija. V nadaljevanju meseca 
je vročina nekoliko popustila in po 18. av-
gustu nismo več beležili temperatur nad 
30 stopinj Celzija. 

September

September je zaznamoval izrazit vre-
menski zasuk. Sprva je bilo še sončno 
in poletno toplo, sredi meseca pa se je 
občutno ohladilo, po dolgem času so nas 



Ministri in ministrice za okolje 
oziroma njihovi predstavniki in 
predstavnice iz osmih alpskih 
držav ter delegacije Evropske 
komisije so se 27. oktobra lani 
sestali na XVII. Alpski konferenci 
v Brigu v Švici. Slovenijo, ki je 
na konferenci od Švice prevzela 
četrto predsedovanje Alpski 
konvenciji za obdobje 2023–
2024, je zastopal minister za 
okolje in prostor Uroš Brežan.

Alpska konvencija je prva medna-
rodna pogodba za zaščito in trajnostni 
razvoj celotnega gorskega območja 
Alp. Pogodbo so sklenile alpske države 
Avstrija, Francija, Italija, Liechtenste-
in, Monako, Nemčija, Slovenija in Šivca 
ter Evropska unija. Konvencija zajema 
gospodarsko, okoljsko, družbeno in 
kulturno dimenzijo življenja v Alpah ter 
vključuje vodilna načela za trajnostno 
življenje v Alpah zdaj in v prihodnosti. 
Konvencija pomeni pravno podlago za 
varstvo občutljivih alpskih ekosistemov, 
regionalnih kulturnih identitet, dediš-
čine in tradicij v Alpah, hkrati pa je tudi 
živ instrument, ki podpisnicam omogo-
ča skupno naslavljanje pomembnih in 
medsektorskih vprašanj. Konferenca je 

Slovensko predsedovanje Alpski 
konvenciji

Na konferenci v Švici je minister 
Brežan predstavil program slovenskega 
predsedovanja s sloganom »Kakovo-
stno življenje v Alpah za vse«, ki nas-
lavlja tako alpske gorske skupnosti 
in njihovo prihodnost kot tudi alpsko 
biotsko raznovrstnost in krajinsko 
pestrost ter obvladovanje izzivov 
podnebnih sprememb, ki vplivajo 
na kakovost življenja. Tri prednostna 
področja bodo kakovost življenja, 
okoljsko izobraževanje s poudarkom na 
podnebnih spremembah in prispevek 
alpske – gorske biotske raznovrstnosti 
k izvajanju globalnega okvira za biotsko 
raznovrstnost. Slovensko predsedstvo 
se bo osredotočilo tudi na krepitev med-
narodnih dejavnosti, povezanih z gora-
mi in gorskimi temami. »V času pred-
sedovanja se bodo zvrstili nacionalni 
dogodki, s katerimi bomo okrepili 
prepoznavnost Alpske konvencije na 
različnih ravneh, še posebno pa njen 
prispevek k trajnostnemu razvoju 
gorskih in nižje ležečih območij, ki 
so med seboj funkcionalno tesno 
povezana in soodvisna,« so dejali v 
slovenski delegaciji.

najpomembnejše politično srečanje Alp-
ske konvencije in je organizirana vsaki 
dve leti, zadnja konferenca pa je zaradi 
pandemije potekala prek spleta. Na kon-
ferenci leta 2019 v Innsbrucku, rojstnem 
mestu alpinista Hermanna Buhla, je bila 
kot prva ženska generalna sekretarka 
Stalnega sekretariata Alpske konvenci-
je izvoljena Slovenka Alenka Smerkolj, 
nekdanja ministrica za področje razvoja, 
strateške projekte in kohezijo.

Predstavniki in predstavnice pogod-
benic so med drugim razpravljali o pos-
ledicah podnebnih sprememb na vodni 
cikel v Alpah in o ukrepih za obvlado-
vanje suše, sprejeli so deveto Poročilo 
o stanju Alp, o alpskih mestih, katerega 
namen je razumeti, kako alpski pose-
litveni sistem ovira ali spodbuja trajno-
stni razvoj Alp. Sprejeli so tudi Večletni 
program dela 2023–2030, ki je nastal v 
okviru švicarskega predsedovanja Alpski 
konvenciji. V tem programu dela so do-
ločeni naslednji cilji: ohranjanje in vred-
notenje biotske raznovrstnosti in ekosi-
stemov v Alpah, ambiciozni podnebni 
ukrepi in omogočanje dobre kakovosti 
življenja ljudi v Alpah. Program je vodilo 
za večje osredotočenje skupnega dela 
pogodbenic konvencije v prihodnje in za 
doseganje sprememb.

Kakovostno življenje v Alpah za vse
   Zdenka Mihelič
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Želim vam lepe potepe. Turo in izlete prilagajajte 

svojim psihofizičnim sposobnostim, vremenskim 

in snežnim razmeram. Ne pozabite na vso potrebno 

opremo, naučite se jo tudi uporabljati, pa seveda 

srečno, varen korak in ... 'mejte se radi! 
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Najpomembnejša naloga Slovenije bo 

priprava 10. poročila o stanju Alp, ki bo pos-
večeno kakovosti življenja. Predstavilo bo 
razumevanje kakovosti življenja v Alpah, po-
dalo stanje, izzive in priporočila za nadaljnje 
dejavnosti na tem področju za XVIII. Alpsko 
ministrsko konferenco konec leta 2024.

Minister se je udeležil še konference Sim-
plonska zaveza, ki je zaživela prav v švicar-
skem Brigu. Zavezali so se, da bo mobilnost na 
območju Alp do leta 2050 podnebno nevtralna 
in odporna proti podnebnim spremembam.

Alpe so veličastno gorovje, ki se v 
dolžini tisoč dvesto kilometrov in širini 
do tristo kilometrov razteza prek osmih 
držav in 190.717 kvadratnih kilometrov. 
So dom več kot štirinajstim milijonom 
ljudi ter trideset tisoč živalskim in trinajst 
tisoč rastlinskim vrstam. Izzivi, s katerimi 
se Alpe soočajo, so pogosto čezmejne 
narave, zato je ključno sodelovanje alp-
skih držav in Evropske unije. Alpska kon-
vencija utira pot trajnostnemu življenju v 
Alpah in je pionir svoje vrste, saj je prva 
mednarodna pogodba, katere namen sta 
trajnostni razvoj in zaščita celotnega go-
rovja, s kar sedemnajstimi podcilji. Prva 
splošna obveznost se osredotoča na 
prebivalstvo in kulturo s ciljem »spošto-
vanja, ohranjanja in podpiranja kulturne 
in družbene samobitnosti avtohtonega 
prebivalstva ter zagotavljanja njegove 
življenjske osnove, še posebno poselitve 
in gospodarskega razvoja, ki sta znosna 
okolju, ter pospeševanja medsebojnega 
razumevanja in partnerskega vedenja 
med alpskim in zunajalpskim prebival-
stvom«. Leta 2021 so obeležili trideseto 
obletnico podpisa konvencije.

No, pa smo po burni jeseni končno dočakali 
novo mandatno obdobje v občini Ribnica. Na 
občinskem parketu se je z dvema svetnikoma 
pojavila tudi nova neodvisna lista Zlata ribica. 
Najprej hvala vsem volivcem, ki ste nas podprli, 
za vaš glas. Potrudili se bomo, da vas ne bomo 
razočarali.

Nekateri ljudje pozdravljajo naš prihod in pričakujejo 
svežino ter več dogajanja v občinskem svetu. Spet drugi 
nas obkladajo z raznimi nespodobnimi besedami. Seveda 
se naša lista ne ozira na razna spotikanja in poskuša s sve-
žimi idejami osvetliti pot v svetlo prihodnost, podobno kot 
je svetila zlata ribica velikanu v bajki o nastanku Ribnice.

Upajmo, da bodo ljudje prek naših dejanj kmalu spozna-
li, da nismo nobena politična tvorba, ki bi se tako ali drugače 
okoriščala za svoj račun, ampak smo ljudsko gibanje, ki se 
bori za hitrejši napredek v našem lokalnem okolju. Borimo 
se za vse občane, ne glede na njihovo politično prepričanje.

V slogi je moč, zato si želimo sodelovanja z vsemi, saj 
smo vsi na isti strani, to je na strani naše občine Ribnica, 
ki jo sestavljamo vsi občani, brez delitve na vaše in naše.

Neodvisna 
lista Zlata 
ribica

 Jože Andolšek

Alpe, naš zaklad in veselje

Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok prireja v sodelovanju 
s Škrabčevo domačijo predavanje in delavnico 
Ohranjanje duševnega in telesnega 
zdravja, ki bo v sredo, 25. januarja 2023, 
ob 18. uri na Škrabčevi domačiji v Hrovači.
Na dogodku boste spoznali postopke in načine za 
ohranitev življenjskih moči, ki jih bodo predstavile 
izkušene zdravstvene sodelavke s področja 
preventive. Vstop je prost. Vabljeni!

Društvo 
upokojencev 
Ribnica
vse svoje člane obvešča, da 
v mesecu februarju razpisuje 
letovanje v Izoli, in sicer v Hotelu 
Delfin, v času 8.–15. 2. 2023. 
Avtobusni prevoz je brezplačen.
Prijave sprejemamo na telefonsko 
številko 031 608 161 (ga. Mija) ali 
osebno v prostorih društva vsak 
ponedeljek od 9. do 11. ure.



Ob izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem in znancem za 
podarjene sveče in sv. maše. Hvala Tanji za 
nesebično pomoč, g. Kaplanu, Komunali Ribnica 
in pevcem za lepo zapete pesmi.

Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, in 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Po težki bolezni je izgubila svoj boj naša draga 
mama, stara mama, tašča in sestra Marjana Starc, 
profesorica slovenščine. Zahvaljujemo se vsem 
sorodnikom, prijateljem, bivšim sodelavcem, 
sosedom, zdravstvenemu osebju, društvenim 
članom in znancem, ki ste ji stali ob strani. 
Hvala za vsa izrečena sožalja. Zapomnili si jo 
bomo kot žensko, ki se je pogumno in z močno 
voljo borila za življenje.

Žalujoči: hči Nina z družino, sin Nik z družino, 
hči Dunja z družino, sestra Meta in brat Emil

Ob izgubi naše drage mame, tašče, babice in 
prababice se iskreno zahvaljujemo vsem za 
tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala dr. Alenki Žagar, g. kaplanu Tadeju 
Pagonu, vokalni skupini Koral, pogrebni službi 
Komunale Ribnica in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi dragega ata, starega ata in pradedka
se zahvaljujemo za izrečene besede sožalja,
za podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste se še zadnjič poslovili od njega 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala župniku g. Antonu Berčanu za lepo 
opravljen obred in tolažilne besede,
pogrebni službi Komunale Ribnica in PGD Sušje.

Vsi njegovi

Prišla bo pomlad,
na delo vabila, 
ne bo te zbudila,
z menoj bo jokala,
z menoj šepetala
bo tvoje ime. 

Najslajšo srečo okusi, kdor 
prehodi svojo življenjsko pot, 
se ozre in zagleda vsaj eno 
stopinjo,ki jo bo čas 
s težavo izbrisal.
(R. Kerševan)

Draga mama,
tvoja velika ljubezen nas je 
božala, tvoja dobrota je gradila 
prijateljstva, tvoja modrost je 
premagovala ovire na naših 
poteh.

Kadar bom rajžal,
rajžal poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijatelji zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni.
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ANDOLJŠEK
(10. 7. 1928–13. 12. 2022) iz Jurjevice

MARJANA STARC, 
rojena PAKIŽ
(1949–2022)

BERNARDA ZUPAN
(1942–2022) s Knafljevega trga 7, Ribnica

V 85. letu starosti nas je zapustil

IVAN ČAMPA, 
po domače Pintarjev Ivan
(1938–2022), iz Slatnika.
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V spomin 
Marjani Starc …

Marjana Starc je bila naša sodelavka, 
prijateljica, kolegica in učiteljica. Bila je 
bila prava Ribničanka, tržanka, vedno 
dragocen vir za podatke, povezane s trgom 
in njegovo zgodovino. Njena družinska za-
puščina je zagotovo pomembno prispevala 
k bogatitvi njenega duha in navezanosti na 
domač kraj ter domačo besedo. Marjanine 
pripovedi, ki se jih bomo vedno spominja-
li, so bile tako žive, zanimive, hudomušne, 
besedno bogate in barvite.   

Svoj odnos do ohranjanja kulturne 
dediščine je izražala tudi prek tesnega 
sodelovanja z Muzejem Ribnica, kjer je 
pogosto sodelovala kot interpretatorka in 

Odšla je ena od 
slavistk naše šole

Kot pesek med prsti je spolzelo tudi 
tvoje življenje, draga Marjana.

Ko smo se zadnjo sredo v novembru 
dobile na kavi »aktivistke«, kot smo si 
med seboj večkrat rekle, si nobena od nas 
ni mislila, da je to zadnje srečanje s teboj. 
Odprla se je nova kavarna prav blizu tebe 
in prišla si skupaj z Zdenko. Malo težje 
si hodila, a na obrazu imela prepoznaven 
nasmeh. Klepetale smo, obujale spomine, 
se smejale in bile glasne, saj je bilo v ka-
varni malo gostov. Da, ob dveh popoldne 
ljudje verjetno nimajo časa za kavo, a nam 
je ta ura kar ustrezala. Res si nam pove-
dala, da bolezen napreduje, da težje dihaš, 
a kar nismo mislile, da je morda to naša 
zadnja skupna kava. Prepričane smo bile, 
da se bomo videle tudi na našem kultur-
nem dnevu 21. decembra, a smo se ta dan 
od tebe poslovili.

poznavalka ribniškega narečja ter mnogih 
drugih vsebin. Pomembno vlogo je imela 
med drugim pri izdaji zapisov Janka Tro-
šta O Ribnici in Ribničanih, ki so z nje-
no pomočjo kasneje zaživeli tudi v obliki 
zvočne knjige.  

Ko se je začelo oblikovati Muzejsko 
društvo Ribnica, se je Marjana novonasta-
lemu društvu nemudoma pridružila in v 
njem imela ves čas pomembno vlogo tako 
pri oblikovanju kot pri izvedbi programa. 
Med drugim je bila kot režiserka angaži-
rana pri prireditvi Muzejskega društva, 
ki je potekala ob predstavitvi publikacije, 
posvečene prof. Janezu Debeljaku. Tako 
vsebinsko kot osebno je bila vključena tudi 
v pripravo in izdajo publikacije o družini 
Petek – Bozbirtovih. Zadnji večji projekt, 
pri katerem je v društvu sodelovala, je bila 

V aktivu slovenščine smo se vedno 
dobro razumele in lahko rečem, da smo 
bile tovariške druga do druge. Dopolnje-
vale smo se, med seboj dobro sodelovale. 
Ti si bila natančna, urejena, disciplinira-
na in širokega znanja. Tvoja vsakodnevna 
spremljevalka je bila knjiga in tvoje pripo-
ročilo je pomenilo, da knjiga ni samo dob-
ra, ampak te tudi spreminja. O Ribnici in 
Ribničanih si vedela največ od nas in za-
bavala si nas z anekdotami iz naše doline. 

Kot upokojena učiteljica si večkrat vo-
dila delavnice ob našem tradicionalnem 
kulturnem dnevu, poimenovanem »Do-
mača kulturna dediščina«, ki ga imamo 
vedno v tednu občinskega praznika. Tudi 
letos si nas obiskala. Čeprav nisi vodi-
la delavnice, si z nami obujala spomine 
na pretekla skupna leta. Vesele smo bile 
vsakega tvojega obiska in rade smo s tabo 
poklepetale.

Slavistke smo se večkrat dobile, ko je 
katera od nas praznovala okroglo oble-
tnico. Upokojene članice aktiva ste se 

razstava o prvi svetovni vojni, kjer je ak-
tivno sodelovala kot soavtorica razstave.

Vse, česar se je lotila, je delala z zag-
nanostjo in popolno predanostjo, zato 
smo se vedno radi obračali nanjo vsi, ki 
delujemo na področju kulture, saj nam je 
vedno s svojim znanjem in idejami oboga-
tila naše vsebine. Marjana svojega dela ni 
nikoli vrednotila v denarju, pač pa je svoje 
znanje vedno razdajala za javno dobro.

Draga Marjana, hvala za vso pomoč, 
ideje, nasvete in tudi humor, ki si ga ne-
sebično delila med nas. Pogrešali te bomo.

Za Muzej Ribnica in Muzejsko 
društvo Ribnica: Marina Gradišnik 
in France Ivanec
Fotografije: Marko Burger 
in arhiv MDR

vedno odzvale našemu vabilu in energija 
po skupnem druženju nas je še kar nekaj 
dni napolnjevala. Covid-19 je malo ome-
jil naša druženja, a smo letos našo navado 
obudile. O svoji bolezni si govorila brez 
zadržkov in me smo občudovale tvojo 
moč, kako si se borila proti bolezni, a jo 
hkrati sprejemala. Bila si nam vzgled, kar 
smo ti vedno povedale – kako je človek 
lahko močan, da sprejme vse, kar prinaša 
življenje. Bila si borka brez primere.  

S tabo je odšel del naše skupne prete-
klosti, odšli so skupni spomini na šolska 
leta poučevanja.

Pogrešale bomo tvoj humor, prijaz-
nost in povezanost z nami. Imamo te v 
lepem spominu in smo ob tvojem odhodu 
potrte in žalostne. Tvoj glas z melodično 
ribniščino pa bo za vedno ostal zapisan v 
naših srcih.

Majda in Jelka 
in vse tvoje slavistke
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Marjana skupaj z Metodom Jakličem na 
predstavitvi publikacije O Ribnici in Ribni-
čanih – zapisi Janka Trošta (januar 2013) 

Na ogledu razstave Vitez, dama in zmaj 
v Narodnem muzeju Slovenije (maj 2013)

Na ekskurziji MDR Po poteh 1. svetovne 
vojne, ko je Marjana praznovala svoj 
66. rojstni dan (september 2015)



Prva desetletka

Ur ne štejemo več, saj bi bila števil-
ka prevelika, štejemo pa naše uspehe in 
nastope, saj nas to združuje, navdušuje, 
veseli, zabava in povezuje. Naša gledali-
ška družinica vztraja že deset let. V vsem 
tem času smo prebrodili tudi kakšen vi-
har, a nas je to le še bolj povezalo. Vsaka 
predstava prinaša nove izzive in strasti in 

Ob tej priložnosti se 
iskreno zahvaljujemo 
vsem tistim, ki nas vsa 
ta leta podpirate, nas 
spodbujate in nam vlivate 
novih moči. Še posebej 
pa se zahvaljujemo vsem 
sponzorjem in donatorjem, 
ki ste nam ob naši obletnici 
priskočili na pomoč: 
• Riko Hiše, d. o. o., Ribnica
• Inles, d. d., Ribnica
• Riko, d. o. o., Ljubljana
• Arts, d. o. o., Ribnica
• Občina Ribnica
• Dafin, d. o. o., Ribnica
• Biosing, d. o. o., Ribnica
• Ozvočenje in svetlobni efekti, 

Andrej Levstek, s. p., Ribnica
• Košček, d. o. o., Ribnica
• Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Ribnica
• Optika Poznič, Janez Poznič,           

s. p., Ribnica
• Gostilna Andoljšek, Primož 

Andoljšek, s. p., Ribnica
• Varma, Sašo Hočevar, s. p. 
• E&E – pekarstvo in gostinstvo 

Kanija Muše, s. p., Ribnica
• Manis, Nik Starc, s. p., Ribnica
• Pekarna in slaščičarna Žulj, 

Boris Žulj, s. p., Ribnica
• Mercator, d. d., Ljubljana
• Zavod Coknpok, Ribnica

Oglas v Rešetu, prvo srečanje 
entuziastov, navajanje na 
gledališki svet pod mentorstvom 
Lucije Ćirović, izbira žanra in 
igre, nato pa vaje, vaje, vaje … 
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Zahvala za pretapiciranje 
klopi v cerkvi Marije 
vnebovzete pri Novi Štifti
Na začetku meseca decembra smo v cerkvi Marije Vnebovzete pri Novi 
Štifti prenovili klopi oziroma jih pretapicirali. Najprej se zahvaljujem vsem, ki 
ste sodelovali pri odstranitvi starega blaga in pripravi klopi za prenovo, ki jo 
je izvedel podjetnik iz Ljubljane. Največja zahvala pa velja donatorjem, ki so 
prispevali za prenovo klopi. To so: ŠTUPICA TRANSPORT, d. o. o., FRAGMAT, 
d. o. o., ANDOTEHNA, d. o. o., ŠILC TRADE, d. o. o., in TANKO, d. o. o. Prav 
tako velja zahvala vsem neimenovanim dobrotnikom, ki ste namenili dar za 
obnovo klopi. Vsem vam želim veliko osebnih in poslovnih uspehov tudi v 
letu, ki je pred nami.

Br. Marijan Cvitak, 
predstojnik in rektor svetišča pri Novi Štifti

prav zato smo radi na gledaliških deskah. 
Pravijo, da prve ne pozabiš nikoli, zato 

smo ob naši deseti obletnici na oder po-
novno postavili našo prvo predstavo A je 
k'du doma?. Tokrat v novi preobleki, z več 
izkušnjami in več igralci, saj smo se vam 
ob tej priložnosti želeli prikloniti prav vsi 
člani DramŠpila. Tridnevno praznovanje 
naše obletnice je bilo za nas velik zalogaj, 
vendar z veseljem ugotavljamo, da nam je 
uspelo. Ni nas ustavila bolezen, niti vreme, 
naše občinstvo nas je prišlo podpret in 
z njihovo spodbudo smo zdržali in se na 
koncu tudi skupaj veselili naših uspehov. 
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Za vse, ki želite več. 
Ohranite mladost, 
pomladite starost.

V zimskem semestru vabljeni na popolno 
kombinirano vadbo za krepitev 

telesa, razgibanost, telesno in psihično 
razbremenitev; razne druge tehnike vam 

bodo odprle vpogled vase in v svoje vzorce 
miselne in čustvene naravnanosti, vplive 

na počutje, zdravje, regeneracijo. S prakso 
se bodo povezala osnovna teoretična 

znanja in vas postopno privedla do spoznanj 
o sebi, novih možnostih, postopnem 

osebnostnem napredovanju itd. 

Prijave na 041 397 789 ali 
rekreacijski klub@gmail.com.

Društvo Šola zdravja vabi na brezplačno jutranjo telovadbo 
»1000 gibov« na prostem povsod po Sloveniji, saj je gibanje 
na svežem zraku med pomembnimi dejavniki, ki krepijo naše 
zdravje. Kje in kdaj začenjajo, lahko preverite na njihovi spletni 
strani, kjer poiščete skupino, ki je najbližja vašemu domu. 
Telovadba je primerna tako za moške in ženske kot za otroke. 

Če slučajno kdaj ne morete na telovadbo v živo, tudi v letu 2023 
Društvo Šola zdravja nadaljuje z vadbo »1000 gibov« 
prek platforme Zoom. Telovadba prek Zooma se začne 
3. januarja in konča 31. marca 2023.

Tokrat vas vabijo na telovadbo 
vsak delavnik od 8. do 9. ure. 
Prvih 30 minut bodo vaje »1000 
gibov«, naslednjih 30 minut pa vas 
vabijo na dodatne vaje za moč!

Vaje bo izvajal strokovni kader 
Društva Šola zdravja: Eva Jeza, mag. kineziologije, Andraž 
Purger, prof. športne vzgoje, in Simon Jurmić, dipl. kineziolog.

Povezavo lahko dobite na spletni strani 
društva in v njihovem Napovedniku.

Za zdravje vseh se je boljše gibati 
kjerkoli kot nikjer in nikoli!

Neda Galijaš

Vabljeni na telovadbo 
»1000 gibov« na prostem 
in prek platforme Zoom



KRIŽANKA
Križanko ureja Knjižnica Miklova hiša

NAVPIČNO
2. uporabljanje
3. premikanje po zraku
6. kožne gube, ki ščitijo oči
8. niansa
10. prihod v goste
11. ameriški pevec Frank
13. žareča snov iz vulkana
15. glas altista
17. izrastek na glavi
18. ženin ali možev oče

VODORAVNO
1. naša največja knjižnica
4. konica
5. ustaljen način dela
7. izdelovalec stolov
9. del obraza
12. konec tedna
13. glad
14. izbrana družba
16. Jožica Avbelj
17. litovska denarna enota pred evrom Re
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ležaji – tesnila – verige – jermena – vijaki 
maziva – vse za varjenje – zaščitna oprema 

orodje – rezalno-brusni materiali

TEHNIČNA TRGOVINA TRGOVINA Z AVTODELI

avtodeli – akumulatorji – olja 
pnevmatike – avtokozmetika

031 704 55501 83 62 217

Obrtna cona Ugar 11, Ribnica
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Vokalna skupina radia Ognjišče in 
Otroška folklorna skupina Lončki

Dvorana Dc-16, Dolenja vas 
Petek,  20.  1.  2023 ob 18.uri
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VSTOP PROST

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

Priprava na porod 
in starševstvo
Pridobili boste veliko
koristnih informacij o:
• nosečnosti,
• porodu,
• poporodnem obdobju,
• dojenju ter
• negi novorojenčka.

Predavanja so namenjena 
tako prvorodkam, kot tudi 
staršem, ki želijo le osvežiti 
znanje. Prehod v materinstvo 
in očetovstvo bo z novim 
znanjem gotovo lažji.
Dobimo se: 
3x v zgodnji nosečnosti (do 20 tedna) 
in 7x po 30. tednu nosečnosti. Vključene so tudi 
praktične delavnice. Predavanja so ob sredah 
ob 18. uri v 1. nadstropju ZD Ribnica (2x 45 min). 
Vsa predavanja so brezplačna.

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

KUD Ribniški pihalni orkester vabi na

Koncert z gosti 
V POČASTITEV 
KULTURNEGA PRAZNIKA 
– PREŠERNOV DAN
Na koncertu bodo sodelovali:
Ribniški pihalni orkester 
(dirigent:Jernej Šmalc)
in gost: Vokalna skupina Anamanka 
(vodja: Simon Korošec)

Sobota, 04.februar 2023 
ob 18. uri
TVD Partizan

Hvala podpori Občine Ribnica in 
JSKD - Območna izpostava Ribnica

Člani KUD-a Ribniški pihalni orkester 
vam želimo čudovito - v letu 2023
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TUDI ZA IZVEN:
Cena vstopnic: ODRASLI 8 EUR.

Vstopnice lahko kupite pol ure pred predstavo pred vhodom v dvorano TVD Partizan. 

Zakonci stavkajo

KUD DramŠpil
Kolodvorska 17
1310 Ribnica

Čaj za dve

ob 19. uri

KUD Svoboda Prebold

Igra nam na humoren način prikaže, kako 
je, ko se v prvih letih zakona in še vroči 

ljubezni, v medsebojne odnose prikrade 
ljubosumje. Kot pravi naš glavi junak 

“…ljubosumje je kot poper, ki da jedi pravi 
okus”. Potrebno je le paziti, da tega 
“popra” ni preveč. Ob gledanju naše 

predstave pa izvemo tudi, da tudi “stari” 
zakonci niso imuni na bolezen ljubosumja. 

Vzroki največkrat sploh niso pomembni. 
Pomembno je le, da je s strpnostjo in 

ljubeznijo ta težava uspešno premagana.

Čaj za dve je zgodba o osamljenih ljudeh in 
upanju, ki se lahko rodi iz brezupa. 

Simpatična komedija in zgodba o zadnji 
postaji življenja, ki pa lahko med ljudmi 

stke tako močne vezi, da se prične dogajati 
novo življenje.

Gledališče Zarja Celje

ob 19. uri

sobota, 21. 1. 2023sobota, 14. 1. 2023
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