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Bolje prvi na vasi kot zadnji v mestu

25. 3. ob 7.30
Tradicionalni pohod v Jelenov 
žleb (980 m) ob 80-letnici 
zmage partizanskih brigad 
nad bataljonom italijanske 
divizije Macerata
Zborno mesto v Rakitnici pri 
nakladališču lesa

25. 3. ob 11. uri
Polaganje venca 
– Jelenov Žleb
Pri spomeniku nad breznom v 
Jelenovem Žlebu

25. 3.  
Salamiada – tradicionalni 
izbor za naj salamo 2023
od 9.00–11.00 Zbiranje salam
ob 14.30 Razglasitev 
zmagovalcev
Koča pri Sv. Ani na Mali gori

25. 3. ob 11. uri
Zbor članov Društva 
invalidov Ribnica
Gostišče Pugelj

25. 3. ob 13. uri
Spominska slovesnost ob 
80-letnici zmagovite bitke 
partizanskih brigad nad 
bataljonom macerata pri 
Jelenovem žlebu. Slavnostni 
govornik: Marjan Šarec, 
minister za obrambo RS.
TVD Partizan

28. 3. ob 19. uri
Loreta Vlahović, predavanje 
Okrasni vrt z užitnimi 
rastlinami
Knjižnica Miklova hiša 

14. 3. ob 17. uri
Ivan Šega, predstavitev 
njegove nove knjige 
Usodni dimnik
Knjižnica Miklova hiša 

14. 3. ob 18. uri
Kulinarična delavnica 
Peka mini in koktajl potičk – 
orehov in pehtranov nadev 
Dvorana gasilskega doma na 
Velikih Poljanah (prijave na: 
tdgrmada@gmail.com)

18. in 25. 3. ter 1. in 8. 4. 
od 7. do 12. ure
Tržnica Ribnica
Makadamska površina ob 
parkirišču pred Miklovo hišo

18. 3. ob 10. uri
Predstava Mimi in knjižni 
klub (KUD Valentin Kokalj, 
Visoko)
TVD Partizan

18. 3. ob 19. uri
Predstava Skočiva pod 
odejo (KD Pavza, Selnica ob 
Dravi)
TVD Partizan

18. 3. ob 19. ur
Rokometna tekma RD Riko 
Ribnica – RK Trimo Trebnje
Športni center Ribnica

21. 3. ob 18. uri
Predavanje (dr. Božidar Voljč) 
in razprava: 
Ali lahko tudi mi zbolimo za 
demenco
Predavalnica Škrabčeva domačija
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Naslovna fotografija: 
Lipovški smučarji

  Sašo Hočevar

Občinsko glasilo

izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 
Sašo Hočevar 
– odgovorni urednik, 
Kristjan Kozina – član, 
Jurij Kožar – član
Programski svet: 
Alenka Pahulje, Mitja Ilc, 
Tadeja Šmalc, Uršula Jaklič Žagar, 
Domen Češarek, Matej Zobec, 
Metka Tramte, Tjaž Mihelič
Lektura: 
Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.
Trženje oglasnega prostora: 
041 536 889
Oblikovanje in prelom: 
Špela Andolšek, s. p. 
Tisk: LUart, d. o. o.
Naklada: 3.450 izvodov
Naslov: Škrabčev trg 40, 
1310 Ribnica
GSM: 051 641 021, 041 932 232
E-pošta: reseto@ribnica.eu
Izid naslednje številke: 
13. 4. 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. 3. 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.

KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica marec–april 2023

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

30. 3. ob 17. uri
Predstavitev fraktalnega 
risanja
Miklova hiša (dvorana) 

1. 4. ob 19. uri
Rokometna tekma RD Riko 
Ribnica – RK Sviš Ivančna 
gorica
Športni center Ribnica

5. in 6. 4. od 7. do 15. ure
Krvodajalska akcija
TVD Partizan

8. 4. ob 19. uri
Rokometna tekma 
RD Riko Ribnica – 
Rokometni klub Krško
Športni center Ribnica

15. 4.
6. Ribniška špeharjada »za naj 
špeh v občini Ribnica 2022« in 
1. kruhijada »za naj kruh v 
občini Ribnica« 8.00–10.30: 
Zbiranje izdelkov (špeh in 
kruh) od 11.30 dalje: Druženje, 
zabava, preizkušanje ... 
ob 15.00: Razglasitev 
zmagovalcev 
Koča pri Francetovi jami

15. 4. ob 19. uri
Ribniški večer plesa in pesmi 
(FS Grmada, FS Bloke, FS 
Grosuplje, Vesele Ribničanke)
TVD Partizan

Iztekel se je največji športni dogodek v 
samostojni Sloveniji, narod pa na ta račun 
poka šale brez konca. Ampak nekaj jih je res 
dobrih. Šale se pretežno ali povsem naslanja-
jo na visoke cene vstopnic in živeža na pri-
zorišču Svetovnega prvenstva v nordijskem 
smučanju v Planici. Poglejmo si zadevo z zor-
nega kota organizatorjev, za izhodišče pa naj 
služita dve trditvi. Prvič: v DNK povprečnega 
Slovenca/Slovenke ni vraščena posebna em-
patija do teka na smučeh in vseh njegovih 
podzvrsti, kot to velja za narode severneje od 
nas, kar nas pripelje do druge trditve. Drugič: 
severnjaki imajo denar, precej denarja, in te 
cene so jim smešne kot nam tiste iz vzhodnih 
držav v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 
A zgodile so se prazne tribune. Morda so or-
ganizatorji spregledali pregovorno skromnost 

in samozadostnost severnjaških ljudstev, ki so 
za precej manj enot konvertibilne valute raje 
prespali v Avstriji in Italiji, malicali pa so »iz 
nahrbtnika«. Za vse lahko okrivimo pomanj-
kljivo ali povsem zgrešeno raziskavo trga.

Minil je tudi največji turistični sejem Alpe-
-Adria v Ljubljani, kjer se je predstavila tudi 
Ribnica s svojimi turističnimi produkti. Te so 
snovalci snovali kakšni dve leti, menjali so 
se strategi in izšla je strategija. O tej strategiji 
bomo pisali v prihodnosti, zgolj za pokušino 
pa lahko preberete »člančič« (in nič več kot 
to) o predstavitvi Ribnice na tem sejmu.

Kratkoročna rešitev se glasi: na polete v 
Planico z ribniškim ponudnikom, za dolgoroč-
ne rešitve pa smo še prekratki.

Sašo Hočevar
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Drage občanke, 
dragi občani!

Mesec februar je običajno zazna-
movan v prepletu kulture, pustova-
nja in različnih drugih dogodkov. 
Na kulturnem področju so 8. fe-
bruarja za Prešernov dan poskrbeli 
naši zavodi. Rokodelski center Rib-
nica, Knjižnica Miklova hiša, šola, 
vrtec in tudi društva so se izkazali 
in pripravili čudovit program. Dol-
goletna želja, da naši zavodi prav na 
ta dan odprejo svoja vrata še bolj na 
stežaj in poskrbijo za kulturno opi-
smenjevanje vseh obiskovalcev, je 
bila letos uresničena. Vsekakor je 
prav, da imamo občanke in občani 
ter tudi ostali obiskovalci možnost 
na ta dan spoznati, kaj vse imamo 
na področju kulture v naši Ribnici.

 Seveda ne morem mimo izje-
mnega pustnega karnevala z boga-
tim spremljevalnim programom, ki 
ga je organiziralo Pustno društvo 
Goriča vas. Letošnji karneval je bil 
vsebinsko zelo bogat. Odraz čudo-
vite organizacije je bil tudi izjemen 
obisk tako občanov kot tudi osta-
lih obiskovalcev iz različnih krajev 
naše države. Zato ob tej priložnosti 
še enkrat iskrene čestitke članom 
Pustnega društva Goriča vas.

Delati na prepoznavnosti je edi-
ni pravi pristop. Imamo številne 
produkte in prireditve, zato sem 
vesel in ponosen, da se je Ribni-
ca (Rokodelski center Ribnica, 
društva in ostali ponudniki) tudi 
letos predstavila na sejmu turizma 

pripravljena brez posveta z ob-
činami. Namenjenih sredstev za 
konkretno reševanje je bistveno 
premalo, hkrati pa razpis ne vse-
buje celovite rešitve. V tem man-
datu sem si zadal cilj, da konkretno 
pristopimo k reševanju omenjene 
problematike, saj bo treba naselje 
v Lepovčah preseliti, v Goriči vasi 
pa bo preselitev le delna. Desetle-
tja se je izogibalo temu področju, 
ki je zagotovo neprijetno, vendar 
se problematika sama od sebe ne 
bo rešila. Gre za zahteven projekt, 
vendar sem prepričan, da bomo 
tudi to področje uredili.

Na povabilo Območne obr-
tno-podjetniške zbornice (OOZ) 
Ribnica sem z veseljem sodeloval 
na podjetniškem večeru. S pono-
som sem predstavil vse ukrepe, ki 
smo jih kot Občina Ribnica izved-
li v prejšnjem mandatu, hkrati pa 
razkril tudi cilje za mandat 2022–
2026, ki se navezujejo na temo go-
spodarstva, stanovanjske politike, 
razpisov in strategije razvoja. Rib-
nica bo na omenjenih področjih v 
tem mandatu naredila izjemno ve-
like korake naprej.

Ob tej priložnosti čestitam novi 
predsednici OOZ Ribnica Mir-
jam Trdan za odlično organizacijo 
okrogle mize in hkrati pozdravljam 
in podpiram tovrstne dogodke, saj 
brez gospodarstva ni napredka.

Želim vam lepo pomlad.

vaš župan
Samo Pogorelc

Alpe-Adria. Sam sem sejem obi-
skal tudi letos in bil ponosen, da 
imamo toliko produktov in hkra-
ti ljudi, ki v naši občini skrbijo za 
turizem, gostinstvo, kulturo, šport, 
rokodelstvo itd.

Seveda pa se je v tem času zvr-
stilo še veliko drugih pomembnih 
dogodkov za razvoj naše lokalne 
skupnosti. 

Tako sem bil prisoten na vrsti 
srečanj in razprav. Med drugim smo 
se v Novem mestu v organizaciji Ra-
zvojnega centra Novo mesto sestali 
župani, in sicer na temo predstavitev 
Kohezijske politike za obdobje 2021–
2027. Program nam je predstavila 
državna sekretarka na Ministrstvu 
za kohezijo in regionalni razvoj. Gle-
de samega programa, kriterijev in vi-
šine sredstev nove finančne perspek-
tive sem imel vrsto vprašanj in tudi 
pobud, saj bi se morala država jasno 
opredeliti in ukrepati na temo odpra-
ve birokratskih ovir in dolgotrajnih 
postopkov ter zagotavljati bistveno 
višje vire za osnovno infrastrukturo. 
Predvsem sem izpostavil področja 
kanalizacij, čistilnih naprav in vodo-
vodov ter slabo povezavo na relaciji 
Petrina–Ljubljana.

 Udeležil sem se tudi predsta-
vitev javnega razpisa za komunal-
no opremljanje romskih naselij, 
ki sta ga organizirala Urad za na-
rodnost in Ministrstvo za kohezijo 
in regionalni razvoj. Na sestanku 
sem najprej opisal trenutno stanje 
na področju Romov v naši obči-
ni, hkrati pa izrazil nestrinjanje z 
razpisno dokumentacijo, ki je bila 



3. redna seja Občinskega 
sveta Občine Ribnica

   Helena Mate

potrjeni Ana Marija Merhar, Boštjan Am-
brožič, Marjanca Andoljšek, Nataša Mihe-
lič Miletič, Maruša Kljun in Lara Gorše. Za 
predsednico Občinske volilne komisije je 
bila imenovana mag. Nuša Orel, za njeno 
namestnico pa Saša Močilnikar Tanko. 

Na seji so bili imenovani tudi člani 
Komisije za spremljanje položaja romske 
skupnosti, in sicer Oto Hudorovac, Bran-
ko Hudorovič, Simon Starc, Saša Janjić, 
Janez Jakovac, Bernarda Drobnič, Anica 
Debeljak, Mina Lipej, Darja Miklič Miš-
maš in Franc Češarek. Za predsednico 
komisije je bila imenovana Tina Mate. 
Na seji so bili potrjeni tudi člani Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
in sicer Boštjan Oblak, Marko Jakše, Ja-
nez Pajnič, Andreja Hočevar, Mitja Govže 
in Lili Glavonjjić. Za predsednika Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu pa je bil imenovan Marjan Cimprič. 

Svetnice in svetniki so po krajši razpra-
vi potrdili tudi člane programskega sveta 
Rešeto, in sicer so bili imenovani Domen 
Češarek, Majda Ilc Hussein, Matija Bartol, 
Špela Gornik Oražem, Maruša Čop, Klav-
dija Lovšin Mihajlović in Matjaž Merhar.

V 13. točki dnevnega reda so svetnice 
in svetniki potrdili ukinitev statusa jav-
nega dobra na nepremičninah, ki bodo 
v nadaljevanju predmet razpolaganja ali 
obremenjevanja s stvarnimi pravicami in 
trenutno v naravi predstavljajo dvorišča 
ali zelenice ob stanovanjskih hišah ozi-
roma kmetijsko zemljišče, ki ni v splošni 
rabi. Prav tako so potrdili ukinitev javne-
ga dobra na zemljišču, ki je predvideno 
za izgradnjo nadomestnih poti, ki jih 
bodo zaradi ukinitve nivojskih prehodov 
gradile Slovenske železnice.

Občinskemu svetu je bila v nadalje-
vanju s strani Urbanističnega inštituta 
RS predstavljena Analiza in prostorska 
simulacija demografskega razvoja ob-
čine Ribnica, s strani predsednice pro-
gramskega sveta Rešeto Alenke Pahulje 
je bilo prestavljeno Letno poročilo o delu 
programskega sveta glasila Rešeta, mag. 
Irena Marn pa je predstavila Letno po-
ročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncep-
ta občine Ribnica in njihovih učinkih. 

Zadnji del seje Občinskega sveta 

Župan Samo Pogorelc je na začet-
ku redne seje nagovoril prisotne člane 
Občinskega sveta Občine Ribnica in 
predstavil točke dnevnega reda. 

Osrednji del seje je bil namenjen 
predstavitvi Odloka o urejanju tržnice 
v občini Ribnica, spremembam odloka 
o ustanovitvi Vrtca Ribnica, Odloku o 
zazidalnem načrtu Hrastje in Odloku o 
razglasitvi Spomenika »lesene rajte« za 
kulturni spomenik lokalnega pomena.  

V nadaljevanju so svetnice in svetniki 
po krajši razpravi potrdili nove cene pro-
gramov v Vrtcu Ribnica. Razloge za povi-
šanje cene programov v vrtcu je predsta-
vil ravnatelj Vrtca Ribnica g. Caserman, ki 
je poudaril, da se cene usklajujejo zaradi 
višjih stroškov dela in splošnih stroškov. 
Ekonomska cena v Vrtcu Ribnica namreč 
ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov 
in kljub iskanju optimizacij na področju 
energetskega upravljanja objektov je bila 
izračunana nova ekonomska cena, ki je za 
prvo starostno obdobje za slabih 14 % višja, 
za drugo starostno obdobje pa se cena po-
veča za 12 %. Kljub povišanju pa še vedno 
ostajajo v vrtcu nadstandardni programi, 
ki jih izvajajo v dopoldanskem času in so 
za otroke brezplačni (tečaj rolanja za otro-
ke od 4 do 6 let, tečaj plavanja, logoped, 
angleške urice, nemške urice, pevski zbor 
ipd.), in poletne rezervacije, za katere so 
sredstva zagotovljena v proračunu. 

V nadaljevanju je bil sprejet tudi Letni 
program športa za leto 2023, na podlagi 
katerega bo po razpisu za šport omogo-
čeno financiranje športnih programov in 
prireditev v skupni višini 50.000 EUR.

Drugi del seje je bil namenjen ime-
novanjem, in sicer so svetniki najprej 
potrdili predstavnika ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Ja-
neza Oražma Ribnica. V svet zavoda sta 
tako bili imenovani Mateja Rovan in Lara 
Gorše. V nadaljevanju so svetniki potrdili 
tudi imenovanje članov Občinske volilne 
komisije Občine Ribnica, in sicer so bili 

Izjava za javnost
Spoštovane občanke in občani, 
obveščam vas, da sem se po posvetu 
z županom odločil, da odstopim s 
funkcije podžupana. Po prevzemu 
funkcije sem ugotovil, da sem se 
z odločitvijo prenaglil in ugotovil, 
da obveznosti, ki bi jih imel kot 
podžupan ne bom mogel usklajevati 
z mojo obstoječo zaposlitvijo in jih 
v celoti ter učinkovito opravljati. To 
pa zame ni sprejemljivo. Moralno 
sporno se mi tudi zdi sprejeti plačilo 
za delo, ki ga ne bi mogel opraviti v 
celoti. Vem, da sem s tem povzročil 
županu in občini določene težave, 
za kar se županu, občinski upravi in 
vsem občanom iskreno opravičujem. 
V življenju pridejo trenutki, ko je 
potrebno priznati napako in se znati 
opravičiti. 

Iztok Mihelič
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Občinski svet Občine Ribnica 
se je v četrtek, 2. marca 2023, 
sestal na tretji redni seji, ki 
je tokrat obravnavala 18 točk 
dnevnega reda. 

Občine Ribnica je bil namenjen poroči-
lu župana o aktualnih zadevah. Župan je 
Občinski svet Občine Ribnica seznanil s 
tem, da je imenoval novega podžupana, 
in sicer bo nov podžupan Vojko Štanfelj, 
saj se je prvotno imenovan podžupan 
Iztok Mihelič navedeni funkciji odpove-
dal (več v priloženi izjavi). Zadnji del seje 
je bil namenjen pobudam in predlogom 
članov Občinskega sveta Občine Rib-
nica, kjer so bile izpostavljene teme na 
področju pluženja, možnosti postavitve 
sončnih elektrarn, ureditve ustreznega 
parkiranja v centru Ribnice in prometne 
signalizacije ob lokalnih cestah ter mož-
nosti nakupa večnamenskega šotora. 
Celotno sejo Občinskega sveta Občine 
Ribnica lahko občani spremljajo na sple-
tni strani Občine Ribnica, kjer so obja-
vljeni posnetki vseh sej.

Župan in novi podžupan.
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Pust je minil!
  Tatjana Tanko    Agara Vučemilović, Boštjan Podlogar, Tatjana Tanko, Sašo Hočevar

Kot vedno smo v petek pripeljali v 
Ribnico kurente, ki so pred pustno so-
boto pozdravljali otroke v vrtcu in šoli, 
občinsko upravo, obiskovalce gostiln ter 
vse ostale šeme, ki so jih srečali. 

Na pustno soboto smo letos dan za-
čeli bolj zgodaj. Priprave so stekle že v 
zgodnjih jutranjih urah. V šotoru je bilo 
vse pripravljeno za otroško pustno raja-
nje, ki smo ga letos prvič izvedli v taki 
obliki. Otroke je zabaval čarodej Jole 
Cole, vsak izmed njih je lahko sodeloval 

mažoretke vseh starostnih skupin, zai-
grali so nam člani Ribniškega pihalnega 
orkestra, za njimi pa so se nam predstavi-
le Članice društva podeželskih žena Rib-
nica. Z bližnjega Lipovca so nas obiskali 
smučarji, za njimi pa smo poslušali do-
nenje zvoncev korantov iz Spuhlje. Ena 
izmed bolj oddaljenih skupin je bila sku-
pina Etnološkega društva Tura Jezero, ki 
se nam je predstavilo s skupino Ravenski 
pust, za njimi so se nam predstavile Šjme 
Vrbovo iz Ilirske Bistrice. Videli smo tudi 
skupino Vesolje, ki se nam je predsta-
vila s Soncem, Luno in astronavtom ter 
vesoljcem med njima. Takoj za njimi pa 
smo videli Kokote iz Juršincev, ki so roč-
no delo, od ogrodja do šivanih delov. Za 
njimi so že tradicionalno odganjali zimo 
Škoromati iz Podgrada, pridružili pa so 
se nam tudi Vikingi iz Pustnega društva 
Prezid 69, ki so se začeli preseljevati v 
toplejše kraje. Tudi okoliška mladina ni 

pri umetniških delavnicah, klovnesa in 
Jack Sparrow sta vezala najrazličnejše 
balone, ves čas pa so se vmes lahko 
sladkali s pustnimi krofi. Gledano z naše 
perspektive je otroško pustno rajanje 
več kot uspelo! 

Vmes ni bilo veliko počitka, tako ne 
za nas kot ne za obiskovalce. Ob 14. uri 
in 3 minute je počasi po ulicah Ribnice 
krenil velik karneval. Letos so se člani res 
potrudili, da so v Ribnico pripeljali veliko 
skupin, ki jih v Ribnici ni bilo že dolgo.

V karnevalu smo videli vse tradi-
cionalne ribniške maske. Od burovža, 
Ribničanov, maskote Pustnega društva, 
korobačev iz Ribnice pa do goričevske 
Kamajle, Velikana in ribic, ki predstavlja-
jo bajko o nastanku Ribnice, ter Snegu-
ljčice in njenih sedmih palčkov. Zatem so 
sledile skupine iz Vrtca Ribnica, Osnov-
ne šole dr. Franceta Prešerna in bivalne 
enote Ribnica. Za njimi so nam zaplesale 

Tako je, pust je minil, Nace je 
upepeljen, šeme so odšle. Vsaj po 
večini. Tokrat se je organizacija 
za ekipo Pustnega društva 
organizacija začela malo prej, 
saj smo bili vsi mnenja, da gre 
letos spet lahko zares. Novi 
predsednik Matej Ilc je skupaj z 
upravnim odborom zastavil načrt 
in vsi smo se zapodili v delo. 

Lignji na večernem rajanju



razočarala. Letošnji karneval so poživili 
liki iz filma Butec in butec, za njimi se je 
na izlet pripeljal gospod Bean s svojim 
zelenim avtom. Priplula je tudi skupina 
Pustna mineštra, ki se je predstavila s 
pesmijo Luka in Marina, za njimi pa so 
vabili pomlad člani Etnološkega društva 
Orači Jablovec. Tudi starih običajev ni 
manjkalo. Videli smo Klub ponosnih po-
sameznikov, ki se je predstavil s kmečko 
ohcetjo, na kateri ni manjkalo svatov, 
fotografa, opravljivk, bale itd. Njihovega 
harmonikarja smo komaj slišali čez glas-
nost 6000 pločevink, ki so jih nosili člani 
Opatijskih Latarićev, takoj za njimi pa je 
bila še druga skupina iz Opatije, Lumber 

Tudi zvečer v šotoru ni bilo tiho. Za-
bavali so nas fantje iz ansambla Mladi 
gamsi, člani pustnega društva pa so 
skrbeli za garderobo, hrano in pijačo ter 
vzdušje v šotoru. Tudi letos smo imeli 
komisijo, ki je izbirala najboljše maske. 
V kategoriji skupinskih mask so letos 
zmagale Kasete, na drugo mesto so se 
povzpele Vešče, tretje mesto pa so za-
sedle Pennywise punčke. Borba je bila 
huda, konkurence je bilo res veliko. V 
kategoriji posameznih mask je zmago 
prepričljivo odnesel gospod Bean, na 
drugo mesto je komisija uvrstila Butca 
in butca, tretje mesto pa sta zasedla 
Rogljiček in Pogačka. 

klub. Videli smo tudi Etnološko društvo 
»Liški pustje« iz Kanala ob Soči, voha-
li smo dihurje z Vaškega vrta Hrovača, 
srečali kavboje v njihovem Saloonu iz 
Pustne sekcije Striček z Vira pri Dom-
žalah ter poslušali zvonce korantov iz 
Lancove vasi. Karneval smo zaključili s 
skupino, ki je štela največ let. To so bili 
ribniški fantje, ki so nam v svoji vesoljski 
ladji predstavili Rešitelje z Marsa, skupaj 
pa letos štejejo 222 let. 

Po karnevalu so se maske s toplim 
obrokom okrepčale v šotoru v Obrtni 
coni Ugar in se zavrtele ob poskočni 
glasbi ansambla Javor, ki je igral skoraj 
do začetka večernega dogodka.

6000 pločevink

Mr. BeanButec in butec



Maske so se zabavale pozno v noč in 
zaključile pustno rajanje v stilu. Kakšna 
morda tudi s kakšno luknjo v spominu. 
Na pustni torek smo se poslovili tudi od 
Naceta, s pokopom katerega smo zaklju-
čili pustni čas. Priprave za naslednje leto 
se lahko začnejo. Pripravite ideje, izved-
bo pa nam predstavite naslednje leto!
 Vsem sodelujočim se še enkrat zah-
valjujemo za sodelovanje in podporo. 
Zahvala za podporo pa gre tudi našim 
sponzorjem, brez katerih bi bila izved-

doljšek, s. p., Tanko Peter – odvetnik, Koving, 
d. o. o., Riko team, d. o. o., Primož Prelesnik, 
Prevozništvo Blaž Bojc, s. p., Gozdarstvo 
Marko Pogorelc, s. p., Montaža Mate Kle-
men Mate, s. p., Marko Tanko, s. p., Dnevni 
bar Tanko, Gostinske storitve Aleš Pelc,     
s. p., ADF IMPEX, d. o. o., Ladislav Robida, 
s. p., AS Gruden Klemen Gruden, s. p., Jaka 
Češarek, s. p., Matjaž Prelesnik, R.inženi-
ring, d. o. o., Filles, d. o. o., Zavarovalnica 
Generali, d. d., Pleskarstvo Bojc, Peter 
Bojc, s. p., Diskont Zalar, Milan Zalar, s. p.

ba celotnega dogajanja prevelik zalo-
gaj. To so: Občina Ribnica, Rokodelski 
center Ribnica, GTP Alojzij Pugelj, s. p., 
Inotherm, d. o. o., Dotes, d. o. o., Riko Rib-
nica, d. o. o., GRUGRE Gruden Gregor, 
s. p., Gostilna pri Andoljšku Primož An-
doljšek, s. p., METAL Petek Peter, s. p., 
Deta & Co., d. o. o., KGZ Ribnica, Komu-
nala Ribnica, ALF-F, Računovodski servis, 
d. o. o., AVANT-GEO Geodetske storitve, 
d. o. o., PEZIN – Proizvodnja lesene emba-
laže Jože Tanko, s. p., Kleparstvo Franci An-

Ribniška mineštra

Otroško pustovanje



Delni zapis priprav in dogodkov 
v letu 1991 v Ribnici II. del

  (v dogodkih sodeloval in jih zapisal Borut Kozina, uredil pa Sašo Hočevar)    osebni arhiv

Orožje in strelivo Družbenopolitične 
skupnosti (DPS) Ribnica, ki je bilo vzeto 
iz skladišča vojašnice oziroma skladišča 
Obrambnega štaba teritorialne obrambe 
(OŠTO) Ribnica 21. 9. 1990, je bilo odpelja-
no v hrambo na vojaško pošto (VP) 6102, 
v Primože v Kočevski Reki, 2. 10. 1990. Tu-
kaj je ostalo kar nekaj časa oziroma sva 
ga s sodelavcem Gorazdom Svetetom 
odpeljala na Oddelek za ljudsko obram-
bo (OLO) Ribnica 12. 2. 1991. Istega dne 
sva ga v večernih urah naložila v zaprto 
službeno prikolico in z vozilom odpelja-
la v zaklonišče DO Inles Sodražica, kjer 
naju je že čakal sodelavec Tone Joras. 
Naslednji dan sva se z Jorasom oglasila 
pri direktorju DO Inles Sodražica Branku 
Košmerlju, ki je bil nekoliko zaskrbljen in 
je izrazil željo, da to skladiščenje orožja 
pri njih ne bi dolgo trajalo, saj je nedol-
go tega shranjeval drugo orožje in je v 
skrbeh in negotovosti. »Saj ne bo dolgo,« 
sva mu zagotovila, čeprav tedaj nisva ve-
dela, kam z orožjem. Branko Košmerlj je 
bil rezervni starešina v vojaški enoti Ju-
goslovanske armade (JA) v Ribnici. To je 
bilo prav nerodno in neposrečeno.

Naboje za PI – M57, 7,62, sem (po na-
šem dogovoru na OLO) poskušal nabaviti 
že kmalu po novem letu 1991, vendar te-
daj na Republiškem sekretariatu za ljud-
sko obrambo (RSLO) v Ljubljani ni bilo 
mogoče dobiti tega streliva. Na RSLO so 
mi svetovali, naj poskušam strelivo dobiti 
na Republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve na Vodovodni cesti v Ljubljani. 
Vendar so ga tam imeli samo za svoje 
potrebe. Tako v letih 1990 in 1991 nismo 
nabavili niti orožja niti streliva.

Na podlagi zahteve Republiškega se-
kretarja za Ljudsko obrambo Janeza Janše 
z dne 26. 11. 1990 smo 75 % orožja in stre-
liva, ki je bilo last DPS Ribnica (in je bilo 
izven vojašnice oziroma odtujeno), morali 
oddati v OŠTO Ribnica. Večji del orožja je 
bil iz občinske enote za zveze v Ribnici.

S 1. 4. 1991 smo na OLO Ribnica dobili 
novega načelnika, ki nam je v tem času 
nekoliko manjkal. Novi načelnik Jože Po-
lovič je prišel iz VP 6102, iz Primožev v 
Kočevski Reki, kjer sva ga spoznala s so-
delavcem Tonetom Jorasom, ko sva v Pri-
može pripeljala v začasno hrambo orožje 
in strelivo DPS Ribnica. 
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»Imamo odlično ekipo!«
   Sašo Hočevar

Matej Ilc je aktiven v gasilski ope-
rativi, v strojnem krožku, še sam pa na-
tančno ne ve, koliko časa je član Pust-
nega društva Goriča vas. »Enih petnajst, 
morda dvajset let,« skomigne. Predse-
dnik društva je postal na novembrskem 
občnem zboru društva, kjer je bilo priso-
tnih devetdeset članov, samo društvo pa 
jih šteje nekaj deset več. Pogovarjala sva 
se takoj po končanih pustnih norčijah in 
obveznostih, ki jih ima kot predsednik 
Pustnega društva Goriča vas zelo veliko.

Starejši člani društva znajo poveda-
ti, da so bila najboljša pustna rajanja v 
Ribnici med letoma 1996 in 2000, »am-
pak letošnji karneval nedvomno pade v 
to kategorijo, saj je bil odlično obiskan. 

se ekipe iz vasi ali raznih društev aktivi-
rajo v povorko. Običajno so te ideje bolj 
provokativne, celo politično nekorektne, 
a pust ne pozna te besedne zveze, zato 
že zdaj velja poziv domačinom za nas-
lednje leto.  

»Smo odlična ekipa, na katero se 
lahko zanesem, in to je pri tako široki 
organizaciji ključno.« Že prvi pustni kar-
neval z vsemi spremljajočimi aktivnostmi 
v štiriletnem mandatu je nadvse uspel in 
Matej upa, da bo tako tudi v prihodnje.

Predstavilo se je kar 1200 mask, od tega 
400 otrok iz vrtca in šole.«  

»Ker želimo, da se karnevala udeleži 
veliko gostujočih mask, se moramo tudi 
mi udeleževati pustovanj drugod.« Tako 
so že teden dni pred pustom v maskah 
gostovali v Prezidu in en teden po pustu 
v Dobovi, vmes pa se števec merjenja 
obratov zaganja v rdeče polje. Kot gostje 
se udeležijo tudi določenih občnih zbo-
rov drugih pustnih društev in tako nave-
zujejo stike, da lahko v Ribnici doživimo 
zelo pisane pustne karnevale.

Komentarji o letošnjem pustnem 
času v Ribnici so vsi po vrsti pozitivni, 
tudi gostujoče maske so bile navdušene. 
Matej je pogrešal več domačih mask, ko 

Matej Ilc, novi predsednik Pustnega društva Goriča vas Matej Ilc

Po predhodnem dogovoru s povelj-
nikom 27. OŠTO in OLO je bila predaja 
orožja izvršena 8. 4. 1991 v zaklonišču DO 
Inles Sodražica, in to v nočnih urah. Tedaj 
sem oddal 25 kosov AP 7,62 AB2 in 5040 
nabojev OŠTO Ribnica.

Prevzem orožja sva izvedla s stotni-
kom v OŠTO Ribnica Francem Burger-
jem na kraju začasne hrambe. Po oddaji 
orožja častniku OŠTO Ribnica v Sodražici 
so se medsebojni odnosi med DPS Rib-
nica in 27. OŠTO Ribnica izboljšali.

Do 8. 5. 1991 se ni kaj bistvenega do-
gajalo, nakar smo tega dne sprejeli zaprto 
sporočilo o uvedbi stalne in neprekinjene 

Borut Kozina
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dosegljivosti za predstojnika upravnih or-
ganov za ljudsko obrambo, operativnega 
tehničnega delavca za delo v centru za 
obveščanje ter strokovnega delavca krip-
tografa in dežurnega funkcionarja.

Tako je v OLO med delovnim časom 
dežural delavec Oddelka za ljudsko ob-
rambo in obveznik iz občinske enote za 
zveze, v drugi in tretji izmeni pa sta de-
žurala dva obveznika iz enote za zveze in 
eden od njiju je bil kriptograf. Za to dežu-
rstvo so bili izdelana navodila in ukrepi 
v primeru potrebe za dežurnega na OLO 
Ribnica. S pripadnikom enote za opazo-
vanje in obveščanje (C-1516) sva preve-
rila uporabnost električnih agregatov v 
skladišču enote za zveze.

25. 5. 1991 smo v popoldanskem času 
izvajali usposabljanje za 13 obveznikov 
občinske enote za zveze, ki je trajalo 3 ure.

26. 5. 1991 ob 21.30 smo dobili pomoč 
na OLO, in to dva stražarja – specialca iz 
OŠTO Ribnica – v sobo referenta za voja-
ške zadeve, kjer sta ostala pritajena za oko-
lico in zaklenjena ter sta tam tudi prespala. 
Stražarja sta ostala popolnoma prikrita 
strankam, ki so prihajale na OLO. Namen 
prisotnosti stražarjev je bil, da v primeru 
potrebe oziroma nasilnega pristopa pri-
padnikov JLA oboroženo posredujeta.

Stražarja sta bila oborožena, in ko je 
šel kateri od stražarjev na stranišče ali 
je drugače potreboval našo pomoč, na 
primer za prehrano (pogovor je stekel po 
notranjem telefonu), smo morali zakleniti 
vrata z glavnega hodnika stavbe in tako 
rešili težavo oziroma potrebo stražarja. 

Omenjena stražarja sta bila prisotna v 
tej posebni sobi 24 ur in se izmenjavala 
pri počitku oziroma dežurstvu. Z delav-
ci na OLO in s svojimi nadrejenimi v 27. 
OŠTO sta bila stražarja povezana z nepos-
redno – induktorsko telefonsko zvezo.

Vhodna vrata stavbe smo zaklepali in 
hkrati kontrolirali obiskovalce poslopja 
občinske stavbe, kjer se je nahajal OLO. 
V bližnji sosednji stavbi je bil Občinski 
štab (OŠTO) z dežurnim in tudi s svojim 
zavarovanjem. Z njimi smo imeli nepos-
redno radijsko in telefonsko zvezo.

Za dežurne v izmeni smo razdeli-
li pištole M/57 in nekaj streliva (po dva 
bojna kompleta). Kasneje smo si dežur-
stvo organizirali tako, da smo bili doma 
dosegljivi in na dosegu v primeru potre-
be. Ostali usposobljeni obvezniki pa so 
nadaljevali z dežurstvom v izmenah. 

 Tako stanje (dežurstvo) je trajalo do 
23. 6. 1991 do 21.00, ko smo prejeli zaprto 
sporočilo. V depeši je bilo sporočilo, da 
se takoj mobilizira 50 % občinske enote 
za zveze in odide na varnejšo lokacijo. 
Depešo je podpisal Republiški sekretar 
za ljudsko obrambo Janez Janša.

Ko je prišla po teleksu zaprta depeša, 
št. 43, je bil prisoten tudi načelnik OLO 
Jože Polovič in me zadolžil, da telefoni-
ram predsedniku Izvršnega sveta Ribni-
ca Janezu Henigman in mu sporočim, naj 
se takoj udeleži sestanka na OLO. 

Janez Henigman je po pogovoru z 
načelnikom Jožetom Polovičem poklical 
načelnika Oddelka za notranje zadeve 
Ribnica Staneta Kromarja in predlagal, 
da se občinska enota za zveze stacionira 
v Lovskem domu Dolenja vas, ter mu na-
ročil, da naj priskrbi ključe. 

Medtem se je na OLO Ribnica že izva-
jala mobilizacija 50 % občinske enote za 
zveze. Ta do tistega trenutka v svojih do-
kumentih ni imela predvidene lokacije Lo-
vski dom Dolenja vas za varnejšo lokacijo.

Ko je prišel gospodar Lovske družine 
Dolenja vas Mirko Oražem, sva se od-
peljala v Lovski dom Dolenja vas in tam 
popisala inventar lovske družine v domu, 
etaži, oziroma prostore, ki naj bi jih upo-
rabljal mobilizirani del enote za zveze. 
Takrat sem podpisal reverz o prevzemu 
prostorov in opreme.

Medtem so se že zbrali v OLO Ribni-
ca vpoklicani vojaški obvezniki, prišel je 
tudi šofer Stane Krajec s kombijem. Ves 
čas mobilizacije in vojnih razmer (do 18. 
7. 1991) smo imeli na razpolago še občin-
sko osebno vozilo Lada, model karavan. 

Pripravili smo materialno-tehnična in 
intendantska sredstva ter orožje, AP 7,62 
AB2, tudi MP – 40 9 mm in PI M/57 s 
strelivom, in se odpeljali na novo, varnej-
šo lokacijo.

24. 6. 1991 ob 3.00 je bila 50-odstotno 
mobilizirana občinska enota za zveze že 
pripravljena za svoje določene naloge 
v Lovskem domu Dolenja vas. Takoj po 

 Prikrito sta ostala na OLO kar dolgo, 
vendar pa ju 23. 6. 1991, ko je bila izve-
dena 50-odstotna mobilizacija enote za 
zveze, ni bilo več v »njuni« sobi.    

28. 5. 1991 je bilo javljeno iz KS Velike 
Poljane, da se nahajata na področju vrha 
Grmade dve vojaški vozili z vojaško opre-
mo in radijsko postajo ter agregatom. Ob-
vestili smo OŠTO in Postajo milice (PM) 
Ribnica. Vozili sta Grmado zapustili 29. 5. 
1991 ob 13.30. 30. 5.1991 so se nadaljevala 
sporočila o aktivnosti narodne zaščite.

Dobili smo informacijo, da se okrog 
vasi Breže in Jurjevica nahaja manjša 
enota JLA. S sodelavcem Bojanom Pi-
penbaherjem sva se odpeljala po Ope-
karski cesti v Jurjevico, kjer sva 

videla dva helikopterja, ki sta se v 
sorazmerno nizkem letu približevala vasi 
Breže in za vasjo tudi pristala. Eden na 
hribčku in drugi nekoliko vstran od nje-
ga, v manjši dolini (v smeri vasi Sušje), a 
se je pri pristajanju vdrl v mehko zemljo 
takoj pod vrhom in je imel kar nekaj te-
žav, da se je spet dvignil. Iz helikopterja, 
ki je pristal na vrhu hribčka, so izstopili 
maskirani vojaki, okrog 10 jih je bilo, in se 
nekaj dogovarjali.

Kazalo je, da so imeli neke vrste vajo. 
Z Bojanom sva jih opazovala z daljnogle-
dom na razdalji 400–500 m. Po približno 
polurnem postanku, morda usposablja-
nju, sta helikopterja s posadko odletela v 
nizkem letu v smeri Ribnice. Po prihodu 
na OLO sva o tem poročala načelniku Jo-
žetu Poloviču. 

Od 1. 6. 1991 naprej se je dežurstvo 
na OLO Ribnica nadaljevalo tako, da so 
delavci dežurali v delovnem času in po 
eden še do 21.00. Po 21.00 pa sta dežura-
la dva obveznika enote za zveze. Eden, ki 
je obvladal kriptozaščito in je bil tudi re-
ferent za zveze, in eden, ki je bil obveznik.
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prihodu smo se dogovorili o možnosti 
prehrane iz bližnje delovne organizacije 
Inles Dolenja vas. 

Bivanje in delo na rezervni lokaciji 
smo pripravili tako, da se navzven ni opa-
zilo več življenja, kot je to bilo običajno 
za to lokacijo. Tukaj je bilo prisotnih tudi 
nekaj osebnih vozil obveznikov, ki smo 
jih skrili v dolinico, nedaleč za stavbo Lo-
vskega doma Dolenja vas.

Fizično zunanje straže nismo posta-
vili, ker smo morali delovati prikrito, pač 
pa so dnevno dežurali po trije obvezniki 
in ponoči po dva, tako da so imeli pre-
gled nad zunanjim prostorom in so me 
v primeru, da se kdo približa stavbi, takoj 
obvestili, ker sem bil z enoto prisoten v 
Lovskem domu Dolenja vas. 

Ker smo imeli s seboj štiri radijske 
postaje UKV TR-40, eno radijsko po-
stajo PRC-450/4 in KV-radijsko postajo 
ATLAS-350, smo prikrito postavili štiri 
antenske stolpe z GP-antenami in KV-
-žično anteno. Tako smo lahko spremlja-
li šest različnih kanalov. Najbolj nam je 
ostalo v spominu spremljanje letalskega 
napada na Brnik po radijski postaji. Imeli 
smo stalno priklopljen tudi teleprinter za 
sprejem ali oddajo pisnih sporočil.

Z orožjem – pištolami M/57, 7,62 – sem 
zadolžil poveljnike oddelkov in šifrerje. 
Avtomatske puške 7,62 AB2 in avtomate 
MP-40 9 mm smo imeli pripravljene na 
dveh večjih gostilniških mizah, v spreje-
mnem prostoru in v večji sobi, kjer smo 
v glavnem bivali. Pri in v orožju na mizi 
je bil pripravljen del streliva, ki bi ga po 
potrebi lahko takoj uporabili. 

Hkrati smo s teh pomožnih in na novo 
predvidenih lokacij preverili radijsko zve-
zo UKV z upravno postajo Dolenjske 
pokrajine, vendar zveza ni bila povsod v 
redu ali dobra.

Preizkusili smo radijsko zvezo z eno-
tama zvez Kočevja in Trebnje in zveza je 
bila zelo dobra.   

Ko sva po dveh dneh s komandirjem 
kurirskega oddelka Jožetom Klunom v 
naši enoti ponovno prišla v vas Blate, 
kjer sva nameravala spraviti še neka-
tera sredstva, si je gospodar premislil 
in ni dovolil pustiti omenjenih sredstev 
pri njem. Ker se je lastnik, moj znanec, 
zbal za to naše skrivališče pri njem, da 
ne bi imel kakšnih težav, če bi kdo delal 
kakšno preiskavo, smo MTS odpeljali na-
zaj v Lovski dom Dolenja vas. 

V tem času oziroma 26. 6. 1991 smo 
aktivirali štiričlansko ekipo iz Občinske 
enote za opazovanje in obveščanje, 
C-1516 Ribnica oziroma ekipo vizualne 
opazovalnice Ribnica, ki pa je bila kmalu 
po nastavitvi (naslednji dan) na rezervni 
lokaciji pri zaselku Selan prestavljena na 
za ekipo vizualne opazovalnice novo lo-
kacijo, na Stene nad Zadoljem. Člani te 
enote niso bili oboroženi (sta pa bila med 
njimi lovca). Imeli so nalogo kontrole ozi-
roma opazovanja vidnega polja Ribniške 
doline in vse spremembe javljati v cen-
ter za obveščanje Dolenjske pokrajine v 
Novo mesto ali Ljubljano. Javljanje smo 
spremljali tudi v občinski enoti za zveze 
LO-7758 v LD Dolenja vas. Z ekipo vizu-
alne opazovalnice na Stenah je imela ob-
činska enota za zveze v Lovskem domu 
Dolenja vas stalno pripravljeno radijsko 
zvezo še na drugem kanalu. In kar je še 
pomembno: na varnejšo lokacijo smo za 
na kape prejeli novo slovensko oznako in 
zamenjali smo dosedanje zvezde JA.

Opazovalci so se vračali vsak dan v 
večernih urah v dolino na pozno večerjo 
v Lovski dom Dolenja vas, zgodaj zjutraj 
pa so odšli nazaj na lokacijo na Stene 
(1120 m n. v.). 

Opazovalci so bili zadolženi za dva 
daljnogleda, kazalec smeri leta letal, ra-
dijski postaji za javljanje v Lovski dom 
Dolenja vas na enem kanalu oziroma v 
pokrajinski center za obveščanje Novo 
mesto na drugem kanalu, topografski 
karti 1 : 100.000 in 1 : 50.000 ter specialko 
1 : 25.000, tajno tablico kodiranih signa-
lov, s katero smo in so smeli opazovalci 
komunicirati, in še nekaj drugih predme-
tov za lažje delo na rezervni lokaciji.

Za celodnevno odsotnost (do pozne 
večerje) so imeli suho hrano in večjo 
plastenko vode ter vozilo za prevoz.

Okna smo imeli zastrta oziroma so 
bila polkna spuščena 24 ur dnevno. V 
prostoru smo se pogovarjali polglasno 
ali tudi šepetaje, tudi zato, da smo lažje 
spremljali dogajanja po sredstvih zvez. S 
seboj smo imeli prenosni črno-beli tele-
vizor, tako da smo bili v glavnem na teko-
čem, kaj se dogaja po Sloveniji.

Od delovnih dokumentov smo imeli 
na mizi samo načrt dela postaje za zve-
zo in seznam prisotnih ter razpored ob-
veznosti obveznikov v Lovskem domu 
Dolenja vas. Če bi nekdo v uniformi JLA 
nenapovedano prišel na obisk, naj bi vse 
izgledalo tako, kot da se dogaja resna 
vaja obveznikov občinske enote za zveze.

Naslednji dan smo trije obvezniki do-
ločen del materialno-tehničnih sredstev 
prepeljali v bližnjo vas Blate k mojemu 
znancu in nekdanjemu rezervistu enote 
za zveze pri OŠTO Ribnica (kjer sem bil 
nekoč komandir oddelka za zveze).

Na tretji lokaciji, 11 km zahodno od 
Lovskega doma Dolenja vas, nad vasjo 
Kot, smo si pripravili možnost nove na-
stanitve v primeru potrebe. Pri lastnici 
stanovanjske hiše nad vasjo Kot (pri ka-
mnolomu) smo si rezervirali v stari hiši 
in dveh garažah tri oziroma štiri prostore 
v primeru potrebe. Naredili (in tudi izko-
pali) smo si tudi svoje zunanje leseno 
stranišče. 

Preverili smo vse možne gozdne poti, 
izhod v sili, iz kamnoloma Kot proti vasi 
Dane, gozdno pot iz Ravnega Dola proti 
Novi Štifti. V Ravnem Dolu smo predvi-
deli stavbe, ki bi jih uporabili v primeru 
umika iz Lovskega doma Dolenja vas. 

Alojz Lovšin Zotlar, 26. 6. 1991 
v Lovskem domu Dolenja vas
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Javni razpisi
običajnim poslovanjem podjetja. Nakup 
storitve (priprava prijave) je dovoljen le 
od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem 
velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 
25-odstotno povezana (lastniški delež) s 
podjetjem – upravičencem.

Rok in način prijave: 
3. 4. 2023 (1. rok) in 12. 9. 2023 (2. rok)
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva iz-
črpana že ob prvem roku, bo občina nemu-
doma objavila javno informacijo in drugi rok 
oddaje vlog ukinila. Razpisna dokumentaci-
ja s pogoji sofinanciranja bo v času objave 
javnega razpisa objavljena na spletni strani 
Občine Ribnica (www.ribnica.si). Vlagatelji se 
lahko na javni razpis prijavijo samo z elek-
tronsko vlogo, in sicer po registraciji na 
spletni strani. Za vse dodatne informacije 
je na voljo Kristjan Kozina (kristjan.kozina@
ribnica.si ali 01 837 20 07).

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinancira-
nju programov socialno-humanitarne dejav-
nosti v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/13 
in 31/18) in Odloka o proračunu Občine Rib-
nica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 125/22) Občina 
Ribnica objavlja
Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov izvajalcev humanitarne dejav-
nosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
materialnih in programskih stroškov prijavlje-
nih programov/projektov humanitarne de-
javnosti, pri čemer so neupravičeni naslednji 
stroški: 
• stroški formalnega izobraževanja; 
• stroški nakupa in vzdrževanja nepremičnin 

in opreme; 
• stroški dela izvajalcev programov/projek-

tov;
• materialni stroški, ki se navezujejo na 

pogostitve ali reprezentance pri programu/
projektu;

• stroški programov/projektov, ki so sofinan-
cirani iz drugih občinskih razpisov.

Upravičenci  so društva, zveze društev, klu-
bi, združenja in druge organizacije, ki izvajajo 
programe humanitarne dejavnosti za občane 
občine Ribnica. 
Rok za prijavo: 
30 dni od objave javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija s pogoji sofinanciranja 
bo v času objave javnega razpisa objavljena na 
spletni strani Občine Ribnica (www.ribnica.si) in 
bo na razpolago za vpogled v prostorih Občine 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Za vse 
dodatne informacije je na voljo Jurij Košir (jurij.
kosir@ribnica.si ali 01 837 20 16).

Občina Ribnica na podlagi Pravilnika o dode-
litvi proračunskih sredstev za namen pokrovi-
teljstva v Občini Ribnica objavlja
Javni razpis za pokroviteljstvo občine 
Ribnica za leto 2023
Predmet razpisa je pokroviteljstvo priredi-
tev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, 
različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali 
drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikov-
nih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali 
nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov, 
ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na 
različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, 
ki bodo potekali od 1. 1. do 31. 12. 2023, in 
upravičene stroške izvedbe projektov, nastale 
v tem obdobju. Razpis je odprt celo leto, skraj-
ni rok za prijavo je 30. 9. 2023. Vloge se bodo 
obravnavale praviloma enkrat mesečno. Javni 
razpis je odprt od objave do porabe sredstev.
Razpisna dokumentacija s pogoji sofinanciranja 
bo v času objave javnega razpisa objavljena na 
spletni strani Občine Ribnica (www.ribnica.si) in 
bo na razpolago za vpogled v prostorih Občine 
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Za vse 
dodatne informacije je na voljo Ana Lesar Ora-
žem (ana.lesar@ribnica.si ali 01 837 20 10).

Občina Ribnica na podlagi Pravilnika o sofi-
nanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v 
občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 54/2020) in Odlo-
ka o proračunu Občine Ribnica za leto 2023 
(Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja
Javni razpis za sofinanciranje rav-
nanja z azbestnimi odpadki v občini 
Ribnica v letu 2023
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
ravnanja z azbestnimi odpadki, s katerim Ob-
čina Ribnica namenja 8.000 evrov sredstev 
sofinanciranja. Upravičenci do prejema 
proračunskih sredstev so občani – fizič-
ne osebe, ki imajo stalno prebivališče 
v občini Ribnica in so lastniki oziroma 
solastniki stanovanjskih, kmetijskih in 
drugih zasebnih gospodarskih objektov 
ali stanovanjskih enot. Objekti morajo 
biti locirani na območju občine Ribnica 
ter namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski 
objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi 
zasebni gospodarski rabi.
Roki za oddajo vlog so: 
15. 3. 2023, 15. 4. 2023, 15. 5. 2023, 15. 6. 
2023, 15. 7. 2023, 15. 8. 2023, 15. 9. 2023 
in 15. 10. 2023.
Razpisna dokumentacija s pogoji sofinanci-
ranja bo v času objave javnega razpisa obja-
vljena na spletni strani Občine Ribnica (www.
ribnica.si) in bo na razpolago za vpogled v 
prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica. Za vse dodatne informacije je 
na voljo Emil Adamič (emil.adamic@ribnica.
si ali 01 837 20 11).

Občina Ribnica na podlagi Pravilnika o dode-
ljevanju pomoči za razvoj podjetništva in go-
spodarstva v občini Ribnica za programsko 
obdobje 2021–2023 (Ur. l. RS, št. 94/21), Odlo-
ka o proračunu Občine Ribnica za leto 2023 
(Ur. l. RS, št. 125/22), Zakona o spremljanju 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 
in priglasitve sheme »de minimis« pomoči 
skladno z Uredbo Komisije EU, št. 1407/2013 z 
dne 18. decembra 2013, o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013), spremenjene z Uredbo Komisije 
EU, št. 2020/972 z dne 2. julija 2020, št. pri-
glasitve: M001-5883865-2021, objavlja
Javni razpis za dodeljevanje pomoči 
za razvoj podjetništva in gospodar-
stva v občini Ribnica za leto 2023
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepo-
vratnih sredstev za ukrepe razvoja podje-
tništva in gospodarstva občine Ribnica za 
leto 2023.
Upravičenci so podjetja s sedežem v 
občini Ribnica, če svojo dejavnost na tem 
območju tudi opravljajo. V primeru, da je 
upravičenec fizična oseba, mora svojo nalož-
bo izvesti na območju občine Ribnica.
Ukrepi in višina razpisanih sredstev
Ukrep 1: spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: 
20.000 EUR
Ukrep 2: spodbujanje investicij v izgradnjo 
proizvodnih in obrtnih objektov: 5.000 EUR
Ukrep 3: spodbujanje prijav na državne in 
mednarodne razpise: 5.000 EUR
Upravičenci stroški 
Ukrep 1: 
• investicije, ki pomenijo naložbo v opred-

metena osnovna sredstva (stroji in 
oprema); 

• nematerialne investicije, ki pomenijo nalož-
bo v neopredmetena osnovna sredstva 
(nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj 
– »know-howa« ali nepatentiranega teh-
ničnega znanja ter programske opreme).

Ukrep 2: 
• nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za 

izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov;
• nakup obstoječih ali gradnja novih objek-

tov oziroma poslovnih prostorov, namenje-
nih za poslovno dejavnost;

• prenova objektov oziroma poslovnih pro-
storov, namenjenih za poslovno dejavnost 
zgolj v primeru nakupa obstoječih objektov 
oziroma prostorov. 

Ukrep 3: 
• stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti 

v skladu z običajnimi tržnimi cenami in 
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Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc 
se je 2. februarja 2023 udeležil srečanja z 
županom Občine Miren - Kostanjevica Mau-
ricijem Humarjem. 

Župana sta se pogovorila o strokovnem 
delovanju ter aktualnih projektih in načrto-
vanih investicijah obeh občin. Na obisku si je 
župan ogledal tudi novo športno dvorano v 
občini Miren - Kostanjevica, katere slavnostna 
otvoritev je bila v oktobru 2022. Župan Občine 
Miren - Kostanjevica Mauricij Humar je skupaj 
s sodelavci predstavil celotni projekt, od idejne 
zasnove do izvedbe. Športna dvorana je sicer 
zasnovana kot večnamenski športni objekt, 
predvsem pa je velika pridobitev za učenke 
in učence Osnovne šole Miren kot telovadni-

Župan na obisku 
sejma Alpe-Adria

   Laura Vesel

Na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani se je v času 15.–18. februarja 2023 
odvijal že 33. sejem turizma, kampinga in 
karavaninga, sejem Alpe-Adria.

Župan Samo Pogorelc je sejem obiskal 
v četrtek, 16. februarja. Župana so pri stojni-
ci Rokodelskega centra sprejeli direktorica 
Rokodelskega centra Ribnica Tina Peček, 
Ribniški vinogradniki in pletarka Dušanka 
Češarek. Župan si je na sejmu ogledal tudi 
ponudbo drugih razstavljavcev in turistič-
nih ponudnikov drugih občin.

ca pri izvajanju športne vzgoje. Ogled športne 
dvorane je bil opravljen z namenom, in sicer 
kot ogled primera dobre prakse projektiranja 
za namene nove športne dvorane v Dolenji 
vasi, zdaj znane tudi kot DC-16.

V prihodnje si župani želijo več tovrstne-
ga sodelovanja in povezovanja, predvsem 
z vidika izmenjave strokovnih informacij in 
dobrih praks v občinah.

Občina Ribnica objavlja

Javno dražbo 
za najem tržnih 
stanovanj
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), ki je v 
drugem nadstropju večstanovanjske 
stavbe na Knafljevem trgu 8, 1310 
Ribnica. Površina stanovanja je 44,5 
m2, stanovanje se oddaja v najem za 5 
let, brez možnosti podaljšanja, izklicna 
najemnina pa znaša 154,23 EUR;
• tržnega enosobnega stanovanja št. 
4 (ID-znak 1625-304-27), ki je v pritlič-
ju večstanovanjske stavbe na Prijate-
ljevem trgu 12, 1310 Ribnica. Površina 
stanovanja je 43,3 m2, stanovanje se 
oddaja v najem za 5 let, brez možnosti 
podaljšanja, izklicna najemnina pa 
znaša 119,41 EUR.
Javna dražba bo potekala v četr-
tek, 23. 3. 2023, ob 8.00 in 8.30 v 
prostorih Občine Ribnica. Celotno 
besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski Občine Ribnica.

Občina Ribnica prejemnica certifikata 
Mladim prijazna občina

 Laura Vesel   Skupnost občin Slovenije

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelo-
vanju s Skupnostjo občin Slovenije že enaj-
stič podelil certifikat Mladim prijazna občina 
2022–2026. Občina Ribnica je letos prvič med 
prejemniki omenjenega certifikata, na kar smo 
izredno ponosni.

Certifikat se podeljuje tistim lokalnim 
skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s pod-
ročja mladinskih politik in se zavzemajo za 
prihodnost mladih. Občina Ribnica namreč 

uspešno in kumulativno izvaja vse ukrepe na 
naslednjih prednostnih področjih: načrtno 
obravnavanje področja mladine, participacija 
mladih, organiziranje mladih, informiranje mla-
dih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, 
stanovanjska politika ter skupni projekti mladih 
in občine na ravni politik za mlade.

Poleg naše občine so prejemnice še Ob-
čina Brežice, Mestna občina Kranj, Mestna 
občina Murska Sobota, Občina Pivka in Ob-
čina Ivančna Gorica. Prvo podaljšanje cer-
tifikata so prejele: Občina Črnomelj, Občina 
Domžale, Občina Postojna in Občina Sloven-
ske Konjice, drugo podaljšanje pa so prejele: 
Mestna občina Celje, Občina Črna na Koro-
škem, Občina Idrija, Občina Kamnik, Občina 
Ljutomer in Občina Trbovlje.

 Certifikat je na prireditvi v Cekinovem gra-
du v Ljubljani v imenu občank in občanov za-
radi odsotnosti župana prevzel Jurij Košir, višji 
svetovalec za družbene dejavnosti, ki pozna po-
dročje mladinskih dejavnosti v občini Ribnica.

V letu 2023 v občini Ribnica nadaljujemo s tržnico 
na makadamski površini pred Miklovo hišo. Na tržnici 
lahko kupite različne pridelke lokalnih kmetij. Na voljo 
so bogat izbor sezonske zelenjave in sadja, jajca, sad-
ni in navadni jogurti, mleko in drugi mlečni izdelki ter 
različne vrste moke. Lokalni čebelarji pa vam ponudijo 
med in druge medene proizvode. 

Tržnico Ribnica lahko obiščete vsako soboto med 
7. in 12. uro. Zagotovite si kakovostno hrano, hkrati pa 
podprite lokalne ponudnike.

Ogled nove športne 
dvorane v občini 
Miren - Kostanjevica

   Laura Vesel

Utrinki lokalne tržnice
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V duhu pusta 
tudi na Občini Ribnica

   Laura Vesel

V času pustovanja so nas na Občini Ribnica obiskali tako 
kurenti s Ptuja kot tudi najstarejše skupine otrok iz Vrtca Ribnica. 

V petek, 17. februarja 2023, so nas v občini Ribnica obiskali 
kurenti s Ptuja, natančneje iz Društva Koranti. Zvok njihovih zvon-
cev je že v petek po ulicah Ribnice pričaral pravo pustno vzdušje 
in prinesel dobro voljo med občanke in občane. Kurente smo tudi v 
stavbi občinske uprave z veseljem sprejeli in pogostili, saj odženejo 
zimo in v kraje prinesejo pomlad, ki jo že pričakujemo. 

Na pustni torek, 21. 
februarja, pa so nas na 
Občini Ribnica skupaj z 
vzgojiteljicami obiskali 
otroci iz Vrtca Ribni-
ca. Otroci so zapeli, se 
posladkali in z nasmehi 
na obrazu krenili naprej 
novim dogodivščinam 
naproti. 

Torek, 21. februarja 2023, je zaznamovalo 
tretje regijsko srečanje v Krškem, na katerem 
so se zbrali županje in župani zasavske in po-
savske regije ter jugovzhodne Slovenije. 

Uvodoma je Janez Kerin, župan Mestne 
občine Krško, predstavitev občine Krško pod-
krepil z interaktivno multimedijsko predsta-
vitvijo o podjetnem Posavju. V nadaljevanju 
je predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. 
Vladimir Prebilič izpostavil aktualne tematike 
in opozoril na nujne dialoge med občinami in 
državo pri sprejemu sprememb zakonodaje. 
Osrednji del srečanja je bil namenjen predlo-
gom sprememb financiranja občin in izraču-
nom povprečnin. Zbrani župani so na sreča-
nju izpostavili tudi problematiko odpravljanja 
razvojne ogroženosti tega dela Slovenije, 
predvsem na področju stanovanjske proble-
matike, prometnih povezav itd. 

Srečanje županj in 
županov zasavske 
in posavske regije 
ter jugovzhodne 
Slovenije v Krškem

 Laura Vesel

cial za razvoj na tem področju, zato bomo 
izkoristili vse ponujene priložnosti, da se 
lahko uvrstimo na turistični zemljevid Slo-
venije.

Razvoj turizma v 
občini Ribnica

   Tina Peček

Na povabilo Skupnosti občin Slovenije 
ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem 
in šport se je v sredo, 22. februarja, župan 
Samo Pogorelc udeležil srečanja vseh žu-
panj in županov na Brdu pri Kranju. 

Osrednja tema je bila namenjena ce-
lostnemu razvoju turizma, tako turistični 
infrastrukturi kot turističnim produktom. 
Predstavljeni so bili primeri dobrih praks, 
pomembnost skupnega sodelovanja in po-
vezovanja ter prihodnji razpisi resornega 
ministrstva. Naša Ribnica ima velik poten-

Prvi podjetniški večer
   Laura Vesel

Četrtkov popoldan, 23. februarja 2023, smo namenili 1. pod-
jetniškemu večeru, ki je potekal v dvorani Rokodelskega centra v 
organizaciji Območno obrtno-podjetniške zbornice Ribnica pod 
vodstvom Mirjam Trdan.

Zbrane goste in obiskovalce podjetniškega večera sta v zače-
tnem delu nagovorila predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije Blaž Cvar in direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
Danijel Lamperger, ki je tudi predstavil načrte za leto 2023. V nada-
ljevanju je sledila predstavitev Podjetniškega inkubatorja Kočevje 
in Razvojnega centra Kočevje Ribnica.

Osrednji del večera je bil namenjen okrogli mizi na temo pod-
jetništva v lokalnem okolju, kjer so župan Občine Ribnica Samo 
Pogorelc, župan Občine Loški Potok Simon Debeljak in župan Ob-
čine Sodražica Blaž Milavec odprli temo stanovanjske politike, in-
frastrukturnega razvoja v občinah in razvojnih načrtov za naprej, v 
sodelovanju s podjetji v lokalnem okolju.

Tovrstni dogodki so za povezovanje med vsemi deležniki v lo-
kalnem okolju izredno dobrodošli, saj krepijo sodelovanje in odpi-
rajo možnosti za nove poslovne projekte. 
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Kulturni praznik v 
Rokodelskem centru je bil živ

  Marina Gradišnik    RCR

V Rokodelskem centru Ribnica smo 
za letošnji kulturni praznik na široko od-
prli vrata. Na ogled so bile vse razstave, 
možni so bili ogled virtualne resničnosti 
skozi očala (Vstop v sliko, Od drevesa 
do Izdelka), obisk rokodelcev v njihovih 
delavnicah in ogled 3D-tiskalnikov. Prav 
tako je bila za obiskovalce odprta tudi 
muzejska trgovina. Ob 10. uri smo imeli 
napovedano vodenje po stalni razstavi 
SUHOROBARSTVO & LONČARSTVO, 
ob zaključku tega pa predstavitev ljudske 
zgodbe Ribničan v peklu s pomočjo gle-
dališča kamišibaj. Obisk nas je vse pre-
senetil, bil je preprosto dan presežkov na 
vseh področjih – obiskali so nas domačini 
in tudi obiskovalci iz Gorenjske, Idrijske-
ga, Ljubljane, Grosupljega in od drugod, 
več kot dvesto obiskovalcev smo našteli 

samo v petih urah odprtosti. Energija je 
bila prav posebna, ena sama dobra volja 
in želja po spoznavanju, raziskovanju, od-
krivanju. Na vsakem koraku je bilo čutiti 
spoštovanje do naše tradicije, do dela, do 
Ribnice. Vsi prostori Rokodelskega cen-
tra so bili živi. Zaradi številčnega obiska 
smo celo podaljšali odprtost. Res hvala 
vsem za obisk in izkazano podporo.

Bil je res en lep kulturni dan.
Ampak dan si lahko naredimo sami – 

torej naj ne bo samo en dan v letu name-
njen kulturi, naj bo čim več kulturnih dni.

Vedno dobrodošli!

Povoji za povijanje dojenčkov iz zbirke 
Muzeja Ribnica

Javni poziv za objavo dogodka 
v letu 2023 v občini Ribnica

  Anja Pugelj    Arhiv Turizem Ribnica

Turizem Ribnica poziva vsa društva oziroma organizatorje do-
godkov, da nam do 30. 3. 2023 posredujete informacije o dogodku, 
ki ga na območju občine Ribnica organizirate v letu 2023. Vaš do-
godek bomo uvrstili na skupen seznam dogodkov, ki bo objavljen 
na spletni strani in družbenih omrežjih Turizma Ribnica.

Prosimo vas, da nam podatke posredujete prek e-pošte: 
turizem@rc-ribnica.si (naziv dogodka, lokacija, ura).

V prvi polovici 20. stoletja so dojenčke 
povijali s povoji, saj so menili, da povija-
nje pripomore k boljšemu razvoju udov. 
Otroka so povili od vratu navzdol pa 
vse do pet, v trdno »štruco«. Pri povija-
nju so še posebej gledali, da so stisnili 
noge, da bo imel otrok zdrava kolena in 
ravne noge. Povijanje s povoji se je ob-
držalo nekje do sredine petdesetih let 
20. stoletja, ko ga je postopoma nado-
mestilo povijanje na široko. 

Predmet meseca
  Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

Kultura je pomembna v zgodo-
vini slovenskega naroda, kar 
se učimo že v osnovni šoli, pa 
tudi kadar se želimo pohvaliti, 
poudarjamo naše velike kul-
turnike in kulturne dosežke. 
Kultura nam širi obzorja in se 
odraža tudi v medsebojnem 
komuniciranju in spoštovanju. 



Cilj izobraževanja vodnikov je bil, 
da bi z uporabo interpretacijskih tehnik 
postala vodenja bolj srčna, zanimiva, po-
vezovalna in soustvarjalna. Prav tako je 
bil namen usposabljanja osebna rast po-
sameznika in spoznavanje osmišljenega 
odnosa do dediščine rokodelstva.

Udeleženci so s pomočjo programa pri-
dobili kompetence, ki nadgrajujejo znanja s 
področja lokalnega vodenja. Usposabljanje 
so uspešno zaključili štirje udeleženci.

V mesecu aprilu bo izpeljana tudi 
študijska krožna pot območja občin Rib-
nica, Sodražica in Loški Potok, kjer se 
bodo vodniki interpretatorji še praktično 
preizkusili v interpretativnem vodenju.

16
R

O
K

O
D

E
L

'C Ribnica na 33. sejmu turizma, 
kampinga in karavaninga 
Alpe-Adria 

  Anja Pugelj    RCR

Osrednja tema letošnjega sejma je bila 
zeleni in aktivni turizem, zato smo našo de-
stinacijo predstavili z avtentičnimi jedmi, 
rokodelstvom kot dejavnostjo, ki zaznamu-
je Ribniško dolino, ter ponudbo aktivnega 
oddiha v naravi, predvsem pohodništva in 
kolesarjenja. Na predstavitvenem prostoru 
so rokodelci vse štiri dni demonstrirali ple-
tarstvo ali lončarstvo, obiskovalci pa so se 
lahko v teh dejavnostih tudi preizkusili. Po 

sejmišču smo okrepili promocijo aktivnosti 
in dogodkov kraja s krošnjarji, prav tako so 
po sejmišču obiskovalce zabavale ribniške 
pustne maske. Obiskovalci ribniškega raz-
stavnega prostora so imeli možnost okusiti 
ribniške posebnosti (ribniško povanco, oc-
virkovo potico, flancate, grajsko pivo, vino 
ribniških ljubiteljev vina, moderne sladice z 
okusom gozda in druge dobrote), večkrat 
se je na sejmišču zaslišalo ribniško himno, 
kar je oživilo vzdušje med obiskovalci. Rib-
niški razstavni prostor je bil dobro obiskan, 
zahvala za to gre vsem sodelujočim dru-
štvom in turističnim sodelavcem ter turi-
stičnim partnerjem. 

Cilj destinacije Ribnica na sejmu je 
in bo v prihodnje namenjen predstavitvi 
turističnih produktov višje dodane vred-
nosti ter v sodelovanju s turističnimi po-
nudniki pripraviti in predstaviti avtentič-
na doživetja in odmevne dogodke. 

Sejem turizma, kampinga in 
karavaninga Alpe-Adria je letos 
obiskalo več kot 18.000 ljudi, 
svoja doživetja pa je v razstavnih 
prostorih predstavljalo več 
kot 280 ponudnikov turističnih 
storitev, med njimi tudi 
destinacija Ribnica.  

Izobraževanje za turistične 
vodnike interpretatorje

  Anja Pugelj    Arhiv Turizem Ribnica

V sklopu projekta »Skupaj smo 
lahko turizem – ITP ROKODELSTVO«, 
ki se izvaja v okviru operacije za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja LAS Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe in ga sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja, smo zaključili z izobraževa-
njem vodnikov interpretatorjev, ki ga 
je vodila Janja Sivec, interpretatorka 
kulturne dediščine.
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Emily Henry
Ljubitelja knjig
Knjižna novost, ki bo poslastica za vse 
ljubitelje romantičnih komedij. Življenje 
Nore Stephens so knjige, četudi sama 
ni običajen tip junakinje. Ni muhasta, ni 
sproščeno dekle, ki bi sanjarilo, in ni po-
sebej priljubljena. Privoli v enomesečne 
počitnice, kjer bi končno lahko postala 
junakinja svoje zgodbe. A namesto ro-
mantičnih in strastnih pripetljajev vedno 
znova naleti na Charlieja Lastro, zamišlje-
nega in resnobnega literarnega urednika 
iz velikega mesta, kar bi sicer lahko bilo 
čisto prijetno srečanje, če že ne bi imela 
svoje ne preveč prijetne zgodovine. Nora 
in Charlie se zavedata, da nista nikakršna 
junaka, a to, kar odkrijeta o sebi v nizu 
naključnih srečanj, na novo spiše zgod-
be, ki sta jih napisala o sebi. 

Sally Rooney
Kje si, prelepi svet
Kje si, prelepi svet je tretji roman irske 
pisateljske zvezde Sally Rooney, ki velja 
za glas milenijske generacije in literarni 
fenomen. Že pri šestindvajsetih letih je 
s prvencem Pogovori s prijatelji navdu-
šila bralce in literarne kritike, samo leto 
zatem pa še z Normalnimi ljudmi. V sre-
dišču romana je zgodba štirih mladih lju-
di: med Alice, obogatelo pisateljico, ki je 
doživela živčni zlom, in Felixom, ki dela v 
bednem skladišču, a ima prelep glas za 
petje irskih napevov, ter med Eileen, ki 
v Dublinu preboleva neuspelo zvezo, in 
Simonom, prijateljem iz otroštva, s kate-
rim se Eileen začne spogledovati. Alice 
povabi Felixa na pot v Rim in stvari med 
njima se začnejo zapletati. Medtem si s 
prijateljico Eileen po elektronski pošti 
pišeta sporočila, že skorajda pisma, in si 
izmenjujeta poglede na umetnost, prija-
teljstvo, svet, ki ju obdaja, in na zaplete-
ne ljubezenske odnose, ki se odslikavajo 
vanju. Roman o življenju in hrepenenju 
protagonistov izjemnega uma in ranje-
nega srca. 

Danaja Lorenčič
Nepopolna
Nova knjiga sociologinje Danaje Lorenčič, 
ki je poprej že pisala o svojem soočanju z 
anoreksijo, je izpoved o spoprijemanju s 
perfekcionizmom, ki je zarezal v vsako poro 
njenega življenja. Ugotovitve in nasveti v 
knjigi so podprti s strokovnimi spoznanji, 
obenem pa nam avtorica iskreno razkriva 
zgodbe iz svojega osebnega življenja. Ena 
izmed značilnosti perfekcionizma namreč 
je, da vpliva na več področij našega živ-
ljenja. V pričujoči knjigi se bo prepoznal 
marsikdo, ki ga ženejo nemogoče visoka 
merila, s katerimi v resnici želi doseči samo 
eno: da bi bil sprejet in ljubljen. 

Virginia Heath
Ne zaljubi se v zaročenko
Gre za novo serijo Sestre Merriwell, ki pri-
poveduje o treh obubožanih sestrah iz zgo-
dnjega devetnajstega stoletja, ki iščejo svoj 
prostor pod soncem. Zgodnja smrt matere 
in odhod prevarantskega očeta sta komaj 
devetnajstletno Minerwo prisilila, da sama 
vzgoji mlajši sestri. Kljub svojemu talentu 
so ves čas na robu finančnega kolapsa, 
zato Minerwa nekega dne sprejme pova-
bilo lahkoživega grofa, ki želi svojo mater 
prepričati, da je našel resno zaročenko. A 
to je šele začetek romantične komedije 
zmešnjav. Serija zgodovinskih romanc, ki je 
nastala, ko je bila avtorica nespečna in si je 
med strmenjem v strop izmišljevala zgod-
be. Čez čas se je z nespečnostjo sprijaznila 
in svoje zgodbe začela zapisovati. Očitno je 
vse za nekaj dobro. 

Paula Polk Lillard, Lynn Lillard Jessen
Montessori od prvega dne življenja
Gre za praktični in uporabni vodnik za 
starše in vzgojitelje, ki temelji na filozo-
fiji Marie Montessori in prinaša napotke 
za vzgojo umirjenih in sposobnih otrok. 
Napotki segajo od rosnih dni novoro-
jenčka, kasnejših mesecev dojenčka 
in do tretjega leta vašega malčka. Po-
drobno opiše prva tri leta otrokovega 
življenja, ki so ključna za njegov razvoj, 
in obsega tudi smernice za ustvarjanje 
primernega prostora za dojenčke in 
spodbujanje življenjskih spretnosti, kot 
so samostojno oblačenje, samostojno 
delo in sodelovanje z drugimi. Pojasni-
ta tudi koncept »občutljivih obdobij«, v 
katerih se je otrok še posebej priprav-
ljen učiti spretnosti, kakršna je recimo 
uporaba kahlice. 

Knjižne novosti
Pred pragom pomladi smo in v zraku je že čutiti novo življenje, dnevi so 
daljši in toplejši, sneg je poniknil v globine. Počasi se bomo iz zimskega 
počitka prebujali tudi mi in z novimi močmi zakorakali naprej s pomladjo. 
Za vse najrazličnejše okuse smo v Knjižnici Miklova hiša pripravili nov 
seznam knjižnih novosti. 

  Nežka Klavžar, Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Ian Moore
Smrt in rogljički
Gre za zabavno, napeto in skrivnostno 
kriminalko standup komika Iana Moora, ki 
je hkrati prvi del serije Dolina Follet. Njen 
glavni lik je Richard, srednjeletni Anglež, 
ki v dolini reke Loare vodi penzion in živi 
popolnoma dolgočasno življenje, kar mu 
je čisto všeč. Življenje pa se mu pošteno 
obrne, ko nekega dne izgine eden izmed 
gostov, ki za seboj pusti krvav odtis dlani. 
A to bi Richard še nekako preživel, ko pa 
je umorjena še Ava Gardner, njegova pri-
ljubljena kokoš, se takoj pusti prepričati v 
preiskavo izginotja. Roman priporočamo 
bralcem Richarda Osmana. 
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Novice iz Miklove hiše
 arhiv Knjižnice Miklova hiša

Knjižnica Miklova hiša Ribnica v sodelo-
vanju z Občino Ribnica omogoča sofinanci-
ranje tiska in vezave diplomskih, magistrskih 
in doktorskih nalog študentom s stalnim bi-
vališčem v občini Ribnica.

Uveljavljate lahko sofinanciranje tiska in 
vezave dveh izvodov naloge v trdi vezavi, pri 
čemer skupni znesek sofinanciranja znaša 
največ 60 EUR. En izvod naloge v trdi vezavi 
ostane Knjižnici Miklova hiša Ribnica za pot-
rebe domoznanske zbirke.

Uveljavljate lahko diplomske, magistrske 
in doktorske naloge z vseh področij, temat-
sko neomejeno.

Na knjigoveški delavnici smo v Miklovi 
dvorani na predvečer kulturnega praznika 
izdelovali miniaturne knjige, torej knjige, 
katerih platnice merijo manj kot 7,5 cm x 7,5 
cm. Delavnico je vodila Metka Starič iz zavo-
da Parnas. Spoznali smo vse sestavne dele 
knjige, kot so platnice, vezni list, snopiči, ka-
zalo ipd. Na delavnici so se udeleženci pre-
izkusili v svoji spretnosti in si platnice ovili 
v papir in platno ter vanje vstavili šivane ali 
lepljene snopiče.

V torek, 14. 2. 2023, smo v zgornji dvorani 
Miklove hiše gostili Slavico Zorn. Predavala 
nam je o tipih osebnosti, ki jih je razvil že 
Hipokrat, kasneje pa so jih še nadgradili. Tipi 
osebnosti so povezani z določenimi organi 
v človekovem telesu. Za vsak tip je značilno 
določeno ravnanje, potrebna in koristna pa 
je tipu primerna vrsta prehranjevanja. Slavi-
čine napotke smo lahko doma že takoj začeli 
izvajati v praksi, zapomnili pa si jo bomo tudi 
po humorju in nalezljivi pozitivni energiji, ki 
jo je prinesla med udeležence.

 Pogoji sofinanciranja:
• stalno prebivališče v občini Ribnica;
• zaključek študija v šolskem letu 2022/23 

ali 2023/24;
• uveljavljate lahko diplomska (1. bolonjska 

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

Izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo 
najdete na naši spletni strani pod katego-
rijo Odrasli, nam pošljite na e-naslov info@
miklovahisa.si.

Z veseljem vas vabimo tudi na predsta-
vitev vaše zaključne naloge v naši knjižnici!

Koledar 
dogodkov 

9. 3. 2023 ob 18.00
Angleška pravljična 

urica
• • •

14. 3. 2023 ob 17.00
Ivan Šega 

(predstavitev njegove nove 
knjige Usodni dimnik)

28. 3. 2023 ob 19.00
Loreta Vlahović 

(predavanje Okrasni vrt z 
užitnimi rastlinami)

6. 4. 2023 ob 16. 30 in 18.00
Pravljična urica

• • •
13. 4. 2023 ob 16. 30
Pravljična urica

• • •
13. 4. 2023 ob 18.00

Angleška pravljična 
urica

Sofinanciranje tiska 
in vezave diplomskih, 
magistrskih in 
doktorskih nalog  N. K.

Predavanje Zdravo z glavo  N. P. V.

Delavnica Izdelajmo si miniaturno knjigo  N. T. 

MAGISTRSKANALOGA
DIPLOMSKA

NALOGA
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Ob zaključku bralne značke za odra-
sle, ki je tudi tokrat potekala pod geslom 
»Srečni ljudje berejo«, smo v Miklovo 
dvorano v torek, 21. 2. 2023, kot gostjo 
povabili Sanelo Peresciutti (Banović), dr. 
med. Vedeli smo, da je kot predavateljica 
priljubljena širom Slovenije, tako da nas 
ni presenetilo, da je bila dvorana napol-
njena do zadnjega kotička. 

Sanela, ki je kot gastroenterologinja 
zaposlena v ljubljanskem UKC-ju, nam je 
pripovedovala o tem, kako pomembno 
je skrbeti za duševno zdravje in prazniti 
čustveno »klet«, ki jo imamo v možganih. 
Poudarila je, da smo ljudje med seboj ne-
ločljivo povezani in odvisni drug od druge-
ga, zato je pomembno, da drug za drugega 

Nočni čuvaji so nekdaj skrbeli za jav-
ni red in mir v strnjenih naseljih, trgih in 
mestih. Oznanjali so ure, prižigali javno 
razsvetljavo, ponoči bdeli in tako obvaro-
vali ljudi pred požari in drugimi neprilika-
mi. Spomin na nočnega čuvaja v Ribnici 
se je ohranil v njegovi pesmi, ki jo je pel 
med svojimi nočnimi obhodi, znana pa je 
tudi šaljiva ljudska zgodba, ki jo je pripove-
dovala pokojna profesorica Marjana Starc.

Včasih je bil v Ribnici nočni čuvaj, ki 
je skrbel za javni red in mir, pa tudi ure 
je oznanjal. Takrat je v Ribnici živel mo-
žakar, ki je rad hodil po gostilnah, doma 
pa ga je čakala žena z valjarjem. Če je 
prišel hitro domov, jih je dobil z malim 
valjarjem, če je prišel pozno, pa z velikim. 
In tako se je šel ta Ribničan, ta možakar, 

skrbimo in ne dopustimo, da bi nas loče-
vale stvari, ki v resnici niso pomembne. Ob 
tem iskrenem in čustvenem nagovoru ni 
manjkalo niti solz niti smeha, ob koncu pa 
nas je ganila tudi Sanelina iskrena zahvala 
domačinom iz Ribnice in Kočevja, da smo 
njo in njeno družino leta 1993 sprejeli kot 
begunce in zanje poskrbeli.

V knjižnici smo ob tem dogodku za-
res zadovoljni; dobili smo nov zagon za 
organizacijo prireditev, ki vsem nam vi-
šajo kakovost življenja. Vabljeni že zdaj, 
da se nam pridružite. 

dogovarjat s čuvajem, da ko ga bo videl, 
da gre domov zelo pozno, naj zavpije 
najmanjšo uro, ki jo pozna. Potem se je 
enkrat zmotil in je šel domov že ob de-
setih. Čuvaj pa je vpil: »Ura je ana, ura je 
ana!« No, in doma jih je dobil z velikim 
valjarjem po buči. Potem se je šel pritožit 
k čuvaju. Je rekel: »Pa kaj sə upu, da je 
ana ura, ku səm šu že ob desjatəh damu?« 
Čuvaj mu je odgovoril: »Saj sə reku, da 
naj najmanjšo uro zaupijem, majnše, ku je 
ana, je pa naj.« 

Srečni ljudje 
berejo s Sanelo 
Banović  N. P. V.

Nočni čuvaj v Ribnici  D. Č.

Tam med Malo in Véliko goró: slovstvena 
folklora Ribniške doline, 2022.

Avtor slike: Hinko Smrekar – Nočni čuvaj. Obja-
vljeno v knjigi: Süha roba, 1920, Fran Milčinski.

Že od oktobra v knjižnici poteka-
jo ure pravljic za otroke, starejše od 
štirih let. Na urah pravljic rešujemo 
uganke, poslušamo pesmi in odpo-
tujemo v pravljični svet, kjer prisluh-
nemo najlepšim zgodbam. Na koncu 
ustvarjamo izdelke, ki so tematsko 
povezani s pravljicami.
Ure pravljic potekajo v 
slovenščini in angleščini ob 
naslednjih terminih:
• prvi četrtek v mesecu ob 16.30;
• prvi četrtek v mesecu ob 18.00;
• drugi četrtek v mesecu ob 16.30;
• drugi četrtek v mesecu ob 18.00   

(angleška ura pravljic).
Lahko se nam pridružite tudi med 

letom. Prijave niso obvezne, lahko pa 
se prijavite za posamičen termin ali 
celo leto. Predhodne prijave sprejema-
mo na telefonski številki 041 390 057. 

Ure pravljic  N. T. 



SLOVENSKEGA
POREKLA

MESO





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



OČESNA AMBULANTA IN OPTIKA  PUŠNIK NOVLJAN KOČEVJE

DO PREGLEDA IN NOVIH OČAL STROKOVNO, HITRO IN UGODNO
PREGLED VIDA BREZ ČAKALNIH VRST

NAROČI SE: 01 893 14 86

www.pusnik-novljan.si

Kolodvorska cesta 6 KOČEVJE

BON 
40,00 €

ZA NAKUP NOVIH OČAL 
Z DIOPTRIJO

 
(bon lahko unovčite ob nakupu novih očal v

vrednosti nad 200,00 €)

BON 
ZA

PREGLED VIDA IN OČI
 

(brez čakalnih vrst, ob nakupu očal)

Naslednja številka 
izide 13. aprila 2023.

Gradivo oddajte do 
30. marca 2023.

Trženje oglasnega 
prostora 041 536 889.

Podjetje Primoline d.o.o. zaposli
delavca ali delavko v lesni proizvodnji. 
Delo poteka v eni izmeni, v mladem kolektivu in 
prijetnem okolju. Delovne izkušnje niso pogoj. 

Več informacij dobite na številki 031 260 807.
Primoline d.o.o, Bruhanja vas 33, 1312 Videm - Dobrepolje

Zaposlim voznika C in E kategorije, na 
kiper kamionu. Zaželjene izkušnje.

Pokličite na tel.: 041 643 808.
 Marko Golob, s. p., Škrilje 30, 1292 IG
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Usposabljanje je po temeljnem pro-
gramu usposabljanja prostovoljnih gasil-
cev trajalo 92 ur, od tega 47 ur teoretičnih 
predavanj in 45 ur praktičnih vaj. Tečaj 
smo izvajali ob vikendih – ob sobotah in 
nedeljah. Urnik smo prilagodili na način, 
da je bilo po teoretičnem delu določene 
gasilske tematike takoj tudi praktično 
usposabljanje za isti predmet. S tem so 
tečajniki osvojili tako teorijo kot prakso, 
povezani v celoto. 

Lokacije tečaja smo optimalno prib-
ližali tečajnikom, zato smo izvajali tečaje 
v ribniškem gasilskem domu, v gasilnem 
domu v Sušju in na lokaciji gasilnega 
doma v Jurjevici. 

V Komisiji za izobraževanje GZ Rib-
nica smo za praktični del usposabljanja 
sestavili učni načrt po dnevih, skladno 
s smernicami GZS za omenjeni tečaj, 
ter z inštruktorji na posameznih točkah 
dogovorili, kakšne praktične veščine je 
treba tečajnikom pokazati in tudi spro-
tno preverjati, da na koncu usvojijo zah-
tevano znanje.

Tečaje je obiskal tudi regijski povelj-
nik, tovariš Borut Lončarevič, ki je potrdil 

Tako smo po posameznih gasilskih 
zvezah pridobili na novo usposobljene 
vodje skupin s činom višji gasilec:

Če povzamem, je bil trud vseh pre-
davateljev in inštruktorjev na tej točki 
poplačan. Zahvaljujem se vam za iz-
jemno delo, ki ga opravljate s tem, ko 
predajate znanje in izkušnje tradicije ga-
silstva na način, kot so nas učili že naši 
predniki: »V slogi je moč, v službi ljudstva 
ˈNa pomoč!ˈ«

Zahvaljujem se tudi za produktivno 
sodelovanje s sosednjimi zvezami, s ka-
terimi se aktivno dopolnjujemo v delova-
nju in povezovanju. 

Vsem tečajnikom – sedaj višjim gasil-
cem oziroma vodjem skupin – pa želim, 
da svoje pridobljeno znanje ohranjate in 
obnavljate na vajah v vaših društvih ter 
ga na isti način predajate naprej tako, kot 
ste ga pridobili. Na omenjeni način boste 
tudi uspešnejši na intervencijah in bo cilj 
pravočasno dosežen!

Z organizacijo številnih tečajev GZ 
Ribnica pridobiva na pozornosti gasil-
cev iz celotne Slovenije, prav tako na 
ugledu, kakovosti in organiziranosti, saj 
s svojim strokovnim kadrom dosegamo 
zavidljive uspehe. 

dnevnike tečajev, preveril liste prisotnosti 
in predavatelje ter inštruktorje tečaja.

Za tečajnike so postavljeni pogo-
ji za uspešno dokončanje programa, ki 
predstavljajo minimalno 60-odstotno 
udeležbo na teoretičnem delu, uspeš-
no opravljen izpit iz teoretičnega dela, 
90-odstotno udeležbo na praktičnem 
usposabljanju, uspešno opravljene 
praktične vaje po programu in uspešno 
opravljen zaključni izpiti.

Na internem preverjanju znanja v de-
cembru 2022 je na treh regijskih tečajih 
za višjega gasilca 81 tečajnikov uspešno 
odpisalo interni izpit, pred strokovno ko-
misijo, določeno s strani GZS, pa je svoje 
znanje uspešno zagovarjalo prav tako 81 
tečajnikov, kar pomeni 100-odstotno us-
pešnost tečajnikov na zaključnih izpitih, 
razen 5 tečajnikov, ki pa so že med te-
čajem samovoljno odstopili oziroma ga 
prenehali obiskovati. 

Udeleženci so po uspešno zaključe-
nem programu pridobili potrebno teore-
tično in praktično znanje za opravljanje 
nalog vodje skupine, skladno s cilji pro-
grama, in čin višjega gasilca.

V mesecu novembru 2022 smo zaradi velikega interesa kandidatov 
za izvedbo temeljnega strokovnega usposabljanja za vodjo skupine, 
tečaja višji gasilec, organizirali tri tečaje s skupno 86 prijavljenimi 
tečajniki iz petih gasilskih zvez (GZ Ribnica, GZ Loški Potok, GZ Velike 
Lašče, GZ Dobrepolje in GZ Grosuplje). 

GZ Ribnica uspešno zaključila tri 
tečaje za vodjo skupine – višji gasilec

   Matjaž Merhar, predsednik Komisije za izobraževanje GZ Ribnica

Gasilska zveza

Dobrepolje

Grosuplje

Loški Potok

Velike Lašče

Ribnica

SKUPAJ

Prijavljeni

17

1

12

11

45

86

Opravili

17

1

12

8

43

81
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Naredimo si občino po meri ljudi
   Jože Andolšek

Zgodovinsko gledano so na tem območju že prej obstajale 
manjše občine, kot so Goriča vas, Dane, Jurjevica, Sušje, Gorenja 
vas in Ribnica. Zakaj se ne bi glede na potrebe ljudi naredile nove 
zaključene celote na zgodovinskih osnovah in seveda prilagoje-
ne novim potrebam, da se z novimi KS približa občino ljudem?

Vsekakor je na mestu predlog, da bi se KS Ribnica razdelila 
na zaključene celote oziroma nove KS, da dobimo učinkovi-
tejšo in občanom prijazno lokalno samoupravo, podprto tudi z 
dodatnimi sredstvi, prenesenimi iz občine Ribnica na nivo no-
vih KS. Poleg tega bi iz KS Dolenja vas izvzeli KS Grčarice, ki 
predstavlja povsem ločeno območje.

To bi bil najlepši način udejanjenja participativnega proraču-
na, h kateremu se je zavezala Občina Ribnica, da občankam in 
občanom na lokalnem nivoju omogočimo bolj neposredno odlo-
čanje o porabi deleža občinskih sredstev v svojem delu občine.
Za dosego učinkovitejše občine, narejene po meri ljudi, 
dajem našim občanom v razmislek predlog za reorgani-
zacijo občine z ustanovitvijo dodatnih KS, kot si sledijo:
• KS Goriča vas, ki bi obsegala naselja Hrovača, Goriča vas, 

Nemška vas in Otavice (približno 1.170 preb.);
• KS Ribnica, ki bi obsegala samo naselje Ribnica (približno 

3.680 prebivalcev);
• KS Dolenji Lazi, ki bi obsegala naselja Dolenji Lazi, Breg, 

Grič in Zapuže (približno 1.000 prebivalcev);
• KS Sajevec, ki bi obsegala naselja Bukovica, Dane in Saje-

vec (približno 320 prebivalcev);
• KS Jurjevica, ki bi obsegala naselja Jurjevica, Breže in Kot 

(približno 480 prebivalcev);
• KS Sušje, ki bi obsegala naselja Sušje, Gorenji Lazi, Slatnik in 

Žlebič (približno 530 prebivalcev);
• KS Grčarice, ki bi obsegala nasilji Grčarice in Grčarske Rav-

ne (približno 170 prebivalcev).
S tem bi dobili večjo moč odločanja v svoje roke in tudi 

občina Ribnica bi se malce decentralizirala. Že več raziskav je 
dokazalo, da se javni denar učinkoviteje porablja, če ga dodeli-
mo na nižji nivo, kar bi se zgodilo z uresničitvijo predloga.

V statutu Občine Ribnica piše naslednje: KS se lahko ukine-
jo ali se lahko spremeni njihovo območje s spremembo statuta 
občine. Pobudo za ustanovitev KS ali za spremembo njihovih 
območij lahko da zbor krajanov ali pet odstotkov prebivalcev 
dela občine. Statut se spremeni po prej na referendumu ugoto-
vljeni volji prebivalcev ožjega dela občine o imenu in območju 
KS. Sprememba ali ukinitev KS začne veljati s prvim dnem pro-
računskega leta, ki sledi letu, v katerem je na rednih lokalnih 
volitvah izvoljen nov občinski svet.

Kaj pa bi sploh pridobil navaden občan z ustanovitvijo do-
datnih KS?

Kot prvo bi vsaj vedel, na koga se obrniti, saj bi verjetno poz-
nal predsednika in vse člane sveta KS. Kot drugo bi na lokalnem 
nivoju pridobili več sredstev iz občinskega proračuna, ki bi jih 
razporejali lokalno v okviru KS in s tem bolj smotrno porabili. To 
bi bilo najbolj opazno na boljšem vzdrževanju poljskih poti, na le-
pšem vzdrževanju vaških središč in na splošno boljši skrbi za vso 
infrastrukturo. Z izvedbo geodetskih meritev bi se lahko podalo 
več predlogov za razširitev občinskih cest in izboljšanje prome-
tne varnosti. Občini bi se pomagalo pri hitrejšem pridobivanju 
soglasij za razne projekte. Pomagalo bi se pri upravljanju mno-
gih vaških vodovodov. Svet KS bi bolj sodeloval pri organizaciji 
kulturnih, športnih in drugih prireditev. Prav tako bi pomagal pri 
odkrivanju in sanaciji divjih odlagališč in še bi lahko naštevali.

Dejansko bi z novimi KS pridobili podaljšek občine, na ka-
terega bi se ljudje najprej obrnili, kot je že zdaj v navadi v KS 
Sveti Gregor in Velike Poljane, in s tem tudi razbremenili ljudi na 
Občini Ribnica, ki bi imeli tako več časa za ostale stvari. Glede 
na pomisleke, kdo bi kandidiral v svet KS, pa mislim, da bo do-
volj kandidatov, ko bo treba skrbeti le za svoj okoliš in ne za pol 
občine, kar zdaj predstavlja pomislek pri marsikom.

Sedeže novih KS bi lahko zaenkrat postavili na lokacije ga-
silskih domov in mislim, da nihče ne bi imel nič proti, če se 
nekajkrat na leto dobi svet KS tam na sestankih.

Z uresničitvijo predloga bi tako Občina Ribnica imela sku-
paj deset KS in bi postala bolj prijazna občanom, saj bi ljudje 
dejansko vedeli, na koga se lahko obrnejo in kdo je predsednik 
njihove KS, kar zdaj v primeru KS Ribnica v večini ne vedo.

Za primerjavo naj navedem, da ima trenutno Občina Ko-
čevje šest KS, Občina Grosuplje deset KS in Občina Ivančna 
Gorica dvanajst KS. Predlog bo predstavljen tudi na naslednji 
seji občinskega sveta. 

Kot vsi veste, je občina Ribnica trenutno 
razdeljena na štiri krajevne skupnosti (KS). To so 
KS Ribnica, KS Dolenja vas, KS Sveti Gregor in 
KS Velike Poljane. Zadnji dve sta že osnovani kot 
zaključena celota na osnovi bivših občin in lepo 
funkcionirata. Če pogledamo KS Ribnica, pa je 
to bolj kot ne umetna tvorba, nametana skupaj z 
naselji iz osrednjega dela občine, ki nimajo enakih 
potreb in želja.

Shematski prikaz predloga nove 
razdelitve krajevnih skupnosti
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Prvi podjetniški večer OOZ Ribnica: 
Povezani smo močnejši

  Ajda Kljun    Marko Burger

S tem namenom je OOZ Ribnica, na 
čelu z novoizvoljeno predsednico Mir-
jam Trdan, v četrtek, 23. februarja 2023, 
v prostorih Rokodelskega centra Ribnica 
organizirala 1. podjetniški večer. Da gre 
za odlično zasnovan in zamišljen pro-
jekt, kaže že sama časovna umestitev 
dogodka v večerne ure, težo pa so mu 
dodali še številni udeleženci, podjetniki 
iz ribniške, sodraške in potoške občine, 
ki so do zadnjega kotička napolnili dvo-
rano. Finančno je organizacijo dogodka 
podprlo podjetje Yaskawa Slovenija, d. o. 
o., iz Ribnice. Direktor družbe dr. Hubert 
Kosler je prepoznal sporočilno vrednost 
dogodka in pomen podjetniških večerov 
v prihodnje, saj je tovrstno druženje in 
mreženje pomembno za tesnejše sode-
lovanje lokalnih podjetnikov in povezo-
vanje gospodarstva z lokalno skupnostjo.

Prvo srečanje podjetnikov je bilo 
obarvano informativno, saj so se v prvem 
delu predstavile organizacije, ki omogo-
čajo podporno okolje za vzpostavitev in 
nadaljnji razvoj podjetij. Zbrane so tako 
nagovorili: Blaž Cvar (predsednik OZS), 
Danijel Lamperger (generalni direktor 
OZS), Andrej Mladenovič (namestnik 
direktorja Podjetniškega inkubatorja 
Kočevje), Primož Pahor (direktor Razvoj-

Potok) predstavili pregled obstoječih de-
javnosti v podporo podjetništvu v svojih 
občinah, nakazali nove projekte in orisali 
vizijo sodelovanja s podjetniškim sektor-
jem v prihodnje. Čeprav gre za sosednje 
občine, pa se župani in odgovorni oddel-
ki občinske uprave srečujejo z različnimi 
izzivi pri vzpostavljanju in ohranjanju 
spodbudnega okolja in infrastrukture v 
podporo podjetništvu. Poleg geografskih 
značilnosti območja, ki ga posamezne 
občine opredeljujejo, se razlikujejo tudi 
po stopnji razvoja podjetništva, njegovi 
usmerjenosti in avtomatizaciji ter prora-
čunskih sredstvih, ki jih poleg obveznih 
investicij lahko občine namenijo za pod-
poro podjetnikom. Župani so predstavili 
tudi različne pristope občin k reševanju 
izziva pomoči podjetnikom – subvencija 
ali omogočanje neposrednega prihran-
ka (npr. zmanjšanje/oprostitev plačila 
komunalnega prispevka za obstoječe in 
nove investicije, omogočanje študent-
skega dela itd.)? Vsi župani so izpostavili 
tudi pomen ustvarjanja zadostne količi-
ne kompetentnega kadra in pozdravili 
zavzetost in trud uvodoma predstavljenih 
podpornih organizacij za ozaveščanje in 
izobraževanje mladih o pomenu pokli-

nega centra Kočevje Ribnica) in Aleksej 
Metelko (vodja projektov pri Razvojnem 
centru Novo mesto). Vsak izmed uvodnih 
govorcev je predstavil delokrog organi-
zacije, iz katere izhaja in v okviru katere 
deluje, ter nakazal možnosti sodelovanja, 
svetovanja in pomoči, ki so jih člani OZS 
in tudi nečlani pri njih deležni.

V drugem delu pa so v obliki okro-
gle mize župani Samo Pogorelc (Občina 
Ribnica), mag. Blaž Milavec (Občina Sod-
ražica) in Simon Debeljak (Občina Loški 

Podjetništvo je dejavnost, ki ni sama sebi namen in prav tako tudi 
podjetniki niso osamljene točke na trgu. Podjetništvo predstavljajo 

dejavnosti in ljudje, ki so v nenehnem iskanju priložnosti, umeščanju 
svojega produkta ali storitve na trg in interakciji z ljudmi, kar pa 

neizogibno pomeni tudi sodelovanje.

Predsednik OZS Blaž Cvar

Sodelujoči na 1. podjetniškem večeru
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Napoved 2. Podjetniškega večera
  Mirjam Trdan, predsednica OOZ Ribnica 

Za leto 2023 načrtujemo izvedbo naj-
manj štirih večerov, zato ste kot udeleženci 
lepo vabljeni vsi podjetniki iz občin Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok ter tudi vsi tisti, ki 
se nameravate podati na podjetniško pot.

2. Podjetniški večer posvečamo vse 
bolj aktualni temi, ki jo zaznamo v našem 
okolju. Prve generacije podjetnikov, ki 
so se podale na poslovno pot v 90. letih 
prejšnjega stoletja, se upokojujejo, dru-
gi mlajši si želijo uravnotežiti zasebno in 
poslovno življenje ter si želijo že nekaj 
let pred zasluženo upokojitvijo prenosa 

Podjetnikom, ki načrtujejo prenos vo-
denja oziroma lastništva, priporočam, da 
se udeležijo večera tudi njihovi nasledni-
ki. Prav mreženje mladih podjetnikov bo 
tudi eden poglavitnih ciljev naših podje-
tniških večerov. Skupaj uresničujmo slo-
gan drugega podjetniškega večera: »Ko 
se modrost in preudarnost prepleteta z 
mladostno zagnanostjo in svežino, se 
vzpostavijo pogoji za nadaljevanje us-
pešne podjetniške zgodbe.«

Prosimo vas, da udeležbo sporočite 
do 21. 3. 2023 na e-naslov: 
ooz.ribnica@ozs.si ali Barbari Nosan 
na telefonsko številko 01 83 69 340 
oziroma mobilno številko 
041 431 540, kar nam bo omogočilo 
lažjo organizacijo dogodka.
Pričakujemo vaše prijave in se 
veselimo dogodka.

lastništva ali upravljavske funkcije. Sa-
mostojni podjetniki, ki se statusno lahko 
preoblikujejo le s prenosom na enega 
prevzemnika, pa so v primeru družine 
z več otroki, ki so v poslu aktivni, pred 
dilemo, kaj storiti oziroma ali s. p. preobli-
kovati v kapitalsko družbo z več kapital-
skimi deleži. Nekateri si upravičeno želijo 
pridobiti z izstopom iz posla tudi rento, ki 
bo zagotavljala varno starost. 

Izzivov prenosa podjetja na nasled-
nike je veliko in nasvet, kako to storiti, je 
odvisen od kopice dejavnikov. Zlasti ta 
vidik bomo obravnavali na delavnici, na 
koncu pa, če bo prisoten interes, lahko še 
sama dodam računovodski in davčni vidik 
prenosa iz svojih dolgoletnih izkušenj na 
tem področju. Slovenski podjetniški sklad 
ima do 30. 9. 2023 še odprt vavčer, ki vam 
omogoča pridobiti nepovratna sredstva 
za delno pokritje stroškov prenosa.

Na delavnici razrešujemo ključna vprašanja za uspešno nadaljevanje
družinskega podjetja. Cilj delavnice je, da aktivno razmislite:

1. Kaj je za vas pomembno, da se dogovorite z ostalimi družinskimi člani.
2. Na katerih področjih bi bilo dobro spremeniti način vašega skupnega
delovanja.
3. Na kakšen način se bo spremenila vloga posameznika v naslednjih
letih.

Na delavnici boste: Prepoznali za katere zadeve se še niste dogovorili,
zapisali lastna pričakovanja, ki jih je potrebno komunicirati z družino,
razmislili o drugačnih načinih vaše interne komunikacije in zapisali cilje
vezane na vaše skupno vodenje podjetja.

Predavatelj: Leon Kavs iz podjetja LIGHT d.o.o., ki vas bo vodil skozi
ključna vprašanja in pojasneval, kako se odražajo v praksi.

Priporočamo udeležbo: samostojnim podjetnikom in lastnikom družb,
skupaj z njihovimi nasledniki. 

DELAVNICA: 
PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE

 

četrtek, 6. april 2023, od 18.00 do 19.30 ure
ROKODELSKI CENTER RIBNICA

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA 
Zaradi lažje organizacije PRIJAVE na: ooz.ribnica@ozs.si ali 041 431 540

OOZ RIBNICA vabi na 2. PODJETNIŠKI VEČER

cev, ki jih podjetništvo v našem okolju 
potrebuje. Zaskrbljujoče je namreč dej-
stvo, da je nekatere kadre že težko ozi-
roma nemogoče najti. Poseben izziv pa 
županom predstavlja tudi umeščanje in 
načrtovanje investicij, saj se podjetništvo 
z novimi tehnologijami zelo hitro razvija 
in sta včasih na novo vzpostavljena infra-
struktura ali ukrep že zastarela.

Izmenjava mnenj in pogledov na 
podjetništvo se je po dobrih treh urah 
zaključila, čeprav je bilo zanimanje priso-
tnih udeležencev precejšnje in bi se po-
govor verjetno lahko nadaljeval še dolgo 
v noč. Predstavniki podpornih organiza-
cij in vsi trije župani so udeležencem 1. 
podjetniškega večera »izročili« nekaj ka-
menčkov mozaika, ki pa se bodo, upaj-
mo, z naslednjimi podjetniškimi večeri v 
organizaciji OOZ povezali v homogeno 
celotno sliko razvoja podjetništva. Kot 
nakazuje slogan podjetniškega večera, 
ki se glasi: »Povezani smo močnejši«, in 
kot je v svojem uvodnem nagovoru po-
vedal župan Občine Loški Potok Simon 
Debeljak: »Razvoj podjetja so ljudje, ki so 
inovativni in ne najboljše mašine …«, ima 
podjetništvo pri nas svetlo prihodnost. 
Le sodelovati bo treba.

Za nami je izvedba prvega 
večera, ki se je odvijal 23. 2. 2023 
v dvorani Rokodelskega centra, 
o katerem pa kot predstavnica 
medijev časopisa Rešeto v tej 
številki poroča ga. Ajda Kljun, za 
kar se ji zahvaljujemo.  
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Da je učenje v tretjem življenjskem 
obdobju koristno, sva se strinjala oba z 
Matjažem Nosanom, ko sva se v Miklovi 
hiši pogovarjala o društvu Univerza za 
tretje življenjsko obdobje iz Ribnice, ki ga 
vodi od njegovega nastanka leta 2019. 

Slovenska univerza za tretje življenj-
sko obdobje (UTŽO) je največja mreža 
v izobraževanju odraslih v Sloveniji, ki 
omogoča starejšim, da se učijo in izo-
bražujejo. »V drugih občinah imajo to že 
zelo dolgo, več kot trideset let. V Ribnici 
je bila ustanovljena relativno pozno, saj 
prej nekako ni bilo interesa,« pravi No-
san. »Tukaj je ključna podpora sedanjega 
občinskega vodstva in še zlasti župa-
na Sama Pogorelca, ki je to omogočil,« 
doda. Društvo je bilo ustanovljeno s so-
delovanjem treh občin: Ribnica, Sodraži-
ca in Loški Potok, vsaka od njih prispeva 
del sredstev za delovanje društva. »Ne-
kaj prispeva tudi država,« še pove Nosan.

Pa se vrnimo k citram in ženski klapi 
Kamelije, ki je s svojim ubranim petjem 
navdušila vse prisotne na koncertu, pos-
večenem prazniku ljubezni, valentinove-
mu. Kamelije prihajajo iz Domžal, njihov 
repertoar obsegajo večinoma dalmatin-

čen, vsakič sem pozitivno presenečena, 
koliko se da odrasle naučiti. Odrasel se 
začne učiti instrumenta, ker si to res želi, 
zato se doma usede in vadi, medtem ko 
otrok vadi takrat, ko mora.«

V UTŽO Ribnica je trenutno vključe-
nih več kot 200 članov, ki delujejo v 24 
skupinah. »Kar je nad vsemi pričakova-
nji,« pove Matjaž. V programu je sicer 
razpisanih 32 izobraževanj in štiri temat-
ska področja za predavanja, vendar za 
nekatere programe ni dovolj prijavljenih, 
zato jih ne morejo organizirati. Na za-
četku je bilo največ zanimanja za jezike. 
Imajo pet jezikovnih skupin, in sicer za 
nemški, angleški in italijanski jezik, tako 
začetne kot nadaljevalne tečaje. V zad-
njem času pa je največ interesa za izo-
braževanje na pametnih telefonih. Ena 
od dejavnosti, ki se jo trudijo organizirati, 
je ples za starejše. Žal prijav ni bilo do-
volj, saj je pogoj, da se prijavijo pari. 

Problem, s katerim se srečujejo, je 
premajhno zanimanje moških. To ne ve-
lja samo za Ribnico, tudi drugod po drža-
vi je podobno. »Kot da ženske bolj čutijo 
potrebo po izobraževanju, mogoče pa je 
vzrok v tem, da je moškim nerodno priz-
nati, da česa ne znajo. Pri moških je zelo 
prisotna pasivizacija pred televizorjem, 
kar je slabo, saj prispeva k prehitremu 
staranju in zmanjševanju kakovosti živ-
ljenja,« je prepričan Matjaž Nosan. 

Tretje življenjsko obdobje je lahko 
pestro in zanimivo. Službenih obvezno-
sti ni več, otroci so odrasli, zato se lahko 
posvetimo dejavnostim, za katere v aktiv-
nem obdobju življenja nismo imeli časa. 
Na primer igranju na citre. Tudi ples je 
koristen za telo in um. Ponudbe je veliko, 
samo odločiti se je treba. Zares ni nikoli 
prepozno, da se naučiš česa novega, če 
si tega res zelo želiš.

ske pesmi, rade pa zapojejo tudi sloven-
ske. »Združila nas je ena sama velika že-
lja – uživati v petju,« lahko preberemo na 
spletni strani Kulturnega društva Dom-
žale, pod okriljem katerega delujejo. 

Zasluge za ta izjemen in s čustvi na-
bit dogodek ima njihova članica Damja-
na Praprotnik, ki je hkrati tudi učiteljica 
citer na ribniški glasbeni šoli. Na koncer-
tu so nastopili tudi njeni učenci, ki so s 
svojim igranjem navdušili poslušalce v 
dvorani. Kamelije delujejo 6 let, Damjana 
pa se jim je pridružila pred tremi leti. Pra-
vi, da ko je šla študirat citre, je njen hobi 
postal poklic, zato je potrebovala nekaj 
za svojo dušo.

Damjana, po rodu Gorenjka iz Cer-
kelj, je odšla na študij v Avstrijo, kjer je v 
Celovcu zaključila pedagoški študij citer, 
za tem pa še magistrirala v Linzu. Po kon-
čanem študiju jo je pot pripeljala v Rib-
nico, kjer tudi živi. Razen poučevanja na 
glasbeni šoli sodeluje še z UTŽO Ribni-
ca, kjer starejše poučuje igranja na citre. 
Kakšna je njena izkušnja s poučevanjem 
starejših? »Pozitivna, zelo mi odgovarja, 
če lahko kombiniram tako otroke kot 
odrasle. Način delovanja je čisto druga-

Kaj imajo skupnega kamelije, citre in tretje 
življenjsko obdobje, dobro vedo tisti, ki so v petek, 
17. februarja, napolnili dvorano Rokodelskega 
centra Ribnica in prisluhnili milozvočnim glasovom 
citer in petju ženske klape Kamelije. Na koncertu 
smo sodelovali tudi udeleženci društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje iz Ribnice.

Kamelije, citre in 
tretje življenjsko 
obdobje

 Breda Lovšin

  Ana Dejak

  Marinka Vesel
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Nekoliko drugačno skavtsko zimovanje
  Klara Oiclj in Manca Tekavec    Jurij Klun

Ali gozd potrebuje nego?
  Mag. Mirko Perušek, ZGS KE Ribnica    Freepik

Popoldne smo se iz Ribnice odpeljali 
do Zadra, kjer smo se vkrcali na katamaran. 
Da bi se naučili odgovornosti za čas, ki ga 
imamo na tem svetu, življenja v skupnosti 
in sodelovanja, sta nas skavtska voditelja 
Klemen Gorše in Rok Pogačnik postavi-
la v vlogo gobavcev, izgnanih na samotni 
otok, in nas razdelila v dve skupini, v kate-
rih smo preživeli naslednjih nekaj dni. Po 
dveh urah vožnje smo se izkrcali na hrva-
škem otoku Olib, še prej pa se nam je med 
potjo pridružil tamkajšnji župnik Slavko, ki 
nam je v času zimovanja nudil prenočišče 
v olibskem župnišču. Ko smo prišli, smo 
si skuhali večerjo, po skupinah načrtovali 
naslednji dan in šli spat. 

Naslednji dan smo po zajtrku odšli na 
sprehod do cerkve sv. Roka, zaščitnika zo-
per kužne bolezni, in ene od olibskih plaž. 
Skupna sta bila še kosilo in večerja, ostale 
aktivnosti, kot so učenje, služenje skupnos-
ti, raziskovanje otoka in skrb za zdravje, pa 
so potekale po skupinah. Ob koncu dneva 
smo imeli še sveto mašo in adoracijo. Tretji 

Drevesa rastejo desetletja ali celo 
stoletja. Delo ene generacije služi na-
slednjim. V gozdovih poskušamo čim bolj 
izrabiti naravne danosti na posameznem 
gozdnem rastišču. Ob tem upoštevamo 
rastlinske in živalske združbe. Cilj nam je 
vzgojiti ekološko in gospodarsko kakovos-
ten ter raznovrsten gozd, ki bo imel veliko 
odpornost na raznovrstne ujme. Izbiramo 

pobranih smeti na plažah in sonce, ki je ne-
koliko ogrelo sicer mrzlo in vetrovno febru-
arsko ozračje. V zameno za prenočišče smo 
potem pokosili okrog župnišča in pospravili 
hišo. Naredili smo še vsakodnevno večerno 
refleksijo dneva, spakirali in šli spat. 

Zadnji dan smo vstali ob 4.45 in odhiteli 
do pristanišča, kjer nas je že čakal katamaran 
do Zadra. Poti po jadranskih valovih ne more-
mo opisati; morje pa je moralo biti mirno, saj 
smo vsi zaspali. Okoli 8. ure smo prišli v Zadar, 
in ker je skavt vedno lačen, smo šli na zajtrk v 
prvo pekarno, potem pa še na kavo, s čimer 
se je naše zimovanje tudi uradno zaključilo.

močno razrastejo leska in druge grmov-
nice. Posekamo tiste, ki ovirajo rast mla-
dih drevesc. Kadar so v gošči posamezna 
mlada nadrasla košata drevesa, jih pose-
kamo in veje potlačimo, da ne ovirajo rasti 
izbranih dreves.

Nekaj metrov visoka drevesa, premera 
debla do 10 cm, so v fazi letvenjaka. Gozdar 
Zavoda za gozdove Slovenije tu že lahko 
označi za posek drevesa, ki ovirajo izbrana 
drevesa. Poleg tega ostane veliko podsloj-
nih indiferentnih dreves, ki lahko pozneje 
tudi nadomestijo izbrance (na primer po ra-
znih ujmah). Ob tem krepimo stojnost sesto-
ja, pospešujemo pestrost in ciljne drevesne 
vrste. V zapoznelih redčenjih letvenjakov, 
kjer je veliko vitkih drevesc, pa tudi puš-
čamo posamezna tršata drevesa, ki nudijo 
oporo sestoju ob težkem snegu ipd. Pri negi 
gozda izbiramo bolj vitalno in stabilno drev-
je. Ciljnim drevesom odstranjujemo enega 
do tri konkurente. Pri redčenju mladih bu-
kev v fazi letvenjaka gojimo gost sestoj, da 

dan zimovanja smo začeli natanko tako, kot 
smo končali drugega. Po sveti maši smo 
imeli deset minut, da se pripravimo na ve-
čurni pohod po otoku. Voditelja sta nam 
natisnila zemljevide, označila točke in zada-
la naloge, ki smo jih morali na teh točkah 
opraviti. Na prvi točki smo morali poskrbeti 
za duhovnost, na drugi smo si na divji plaži 
kuhali kosilo, na tretji pa pobirali smeti. Naše 
pohajkovanje po otoku je trajalo šest ur. Po-
poldne smo se zbrali na začetni lokaciji in si 
med seboj podelili izkušnje. Zagotovo nam 
bodo vsem v spominu ostali neoznačene 
trnove poti, dokaj mrzla morska voda, kup 

in pospešujemo rastišču najprimernejše 
drevesne vrste. Ob tem upoštevamo tudi 
zahteve ostalih rastlinskih in živalskih vrst.

Delo nege gozda se začne pri negi 
mladja. Odstranjujemo razrasle in nad-
rasle košate predrastke, poškodovana in 
bolna drevesca; rahljamo pregoste skupi-
ne mladja in hkrati uravnavamo zmes dre-
vesnih vrst. Kadar rast izbranih osebkov 
ovirajo močno razrasla zelišča, grmovnice 
in neželene drevesne vrste, jih obžanjemo 
v obdobju največje rasti. Vedno izvajamo 
samo najnujnejša dela.

V fazi gošče se drevesca sklenejo v vi-
šini našega pasu do ramen. Med njimi se 
začne konkurenčen boj za prostor in svet-
lobo. Takrat lahko z vejnikom prerahljamo 
pregoste skupine gošče in uravnavamo 
zmes drevesnih vrst. Pogosto se v tej fazi 

V nedeljo, 5. 2. 2023, smo se rib-
niški skavti, iz veje popotnikov 
in popotnic, podali na skavtsko 
zimovanje – tokrat na nekoliko 
drugačno in manj zimsko. 

Na njivah čez celo rastno sezono 
negujemo pridelke, da jih lahko 
že poleti ali jeseni pobiramo. Na 
kmetijskih površinah gre v glav-
nem za enoletne kulture, izjema 
so sadovnjaki, vinogradi ipd. Na-
čin razmišljanja in dela v gozdu je 
lahko podoben ali zelo različen. 



Je »korona« hodila po gobe?
  Ajda Kljun    Milan Glavonjić

Članice in člani Gobarskih društev so 
epidemični leti izkoristili za strokovno delo 
na terenu, posebno marljivi so bili v ribni-
škem društvu, saj so posamezniki names-
to rednih društvenih srečanj čas izkoristili 
za pregled terena, popis različnih vrst gob 
na lokalnih sezonskih rastiščih ter za na-
črtovanje dogodkov ob sprostitvi ukrepov. 
Skoraj v celoti so uspešno izpeljali začrtan 
program dela za leto 2022.

Ob sproščanju ukrepov so članice in 
člani svoje delovanje preusmerili na radijske 
valove in televizijske ekrane ter tako names-
to dejanskega stika z obiskovalci razstav 
svoje znanje delili na radiu Univox, kjer so 
vsak četrti torek v mesecu poslušalce sez-
nanjali z različnimi vrstami gob in njihovimi 
značilnostmi ter dejavnostmi društva. Med 
poslušalci so bile najbolje sprejete oddaje o 
zdravilnih gobah. Društvo je gostovalo tudi 
v oddaji Dobro jutro na nacionalni televiziji.

Kar nekaj internih dogodkov so izpeljali 
v sodelovanju z ostalimi gobarskimi društvi 
(Gobarsko mikološko društvo Ig, Društvo go-
barjev Štorovke Šentrumar Hočevje iz občine 
Videm - Dobrepolje, Gobarsko društvo »Jur-
ček« Cerknica itd.), občasno pa so se jim pri 
akcijah pridružili tudi občani Ribnice. V sklo-

se debla čistijo vej. Naslednja faza mlajšega 
drogovnjaka so drevesa premera od 10 do 
20 cm in starejšega drogovnjaka drevesa 
premera od 20 do 30 cm. Tu so podobna 
pravila redčenja. Ko drevesa dosežejo 10 
m čistega debla, začnemo z intenzivnejšimi 
redčenji, da drevesa razvijejo močne kroš-
nje in hitreje priraščajo. Pravilo je, da se na 
30 % drevesne višine nahaja 60 % lesnega 
volumna in 90 % vrednosti drevesa.

Nega debeljaka premera dreves nad 30 
cm prsnega premera se začne z izbiralnimi 
redčenji. Takrat še oblikujemo končno po-
dobo odraslega gozdnega sestoja in hkrati 
že pridobivamo dohodke iz gozda. Nada-
ljujemo s svetlitvenimi redčenji in odstra-
njujemo manj kakovostna drevesa ter že 

gostinstva Pugelj, zahvalil vsem članicam 
in članom za odlično sodelovanje in pomoč 
pri nabiralskih akcijah, dogodkih ter razsta-
vah. Besede iskrene zahvale je namenil še 
prisotnim predsednikom in ostalim pred-
stavnikom partnerskih društev. Pozabil ni 
niti na zunanje sodelavce in župana Obči-
ne Ribnica Sama Pogorelca ter na njihov 
doprinos. Po »pravljičnih« sedmih letih se 
je poslovil z mesta predsednika društva in 
delo prepustil na novo izvoljenemu pred-
sedniku Jožetu Levstku.

Lahko rečemo, da novega predsednika 
čaka zanimivo leto, vsaj glede na zastav-
ljen program. Načrtujejo krepitev in oboga-
titev sodelovanja s sorodnimi slovenskimi 
društvi, nove razstave in gostovanje tudi 
zunaj meja občine Ribnica. Vabljeni, da v 
zanimivi svet gob vstopite tudi vi!

kjer brez ukrepov s pomočjo gnojil in ke-
mičnih sredstev pogosto ni želenega pri-
delka. Gozd brez nege opravlja ekološke 
vloge, gospodarske pa precej manj. Gozd 
nego potrebuje zato, da izkoristi naravne 
sile za dosego naših gospodarskih in dru-
gih ciljev. Država prek Zavoda za gozdove 
Slovenije to spodbuja s subvencijami in 
strokovno pomočjo. V zadnjih desetletjih 
so ujme prizadele gozdove. Na teh površi-
nah je ponekod potrebnih veliko gozdno-
gojitvenih del, zato lastnikom predlaga-
mo, da se posvetujejo s svojim revirnim 
gozdarjem glede nege v njihovih gozdo-
vih. Za izvedbo načrtovanih del so lastniki 
upravičeni do subvencij, ki so v območju 
Nature 2000 višje kot v ostalih gozdovih.

pu nabiralskih akcij z namenom postavitve 
razstav so bili najuspešnejši v času poletne 
sezone. V mesecu juniju 2022 so na razstavi 
Gobe poletja razstavili skupno 220 sezonskih 
primerkov. Čestitke so prihajale »kot gobe po 
dežju« z vseh strani, izrecno pa so jih pohva-
lili člani Gobarskega društva Novo mesto, 
saj je ribniškim nabiralcem uspelo zbrati 
vse vrste gob poletne sezone, upoštevajoč 
obiskana rastišča. Letne dogodke in razsta-
ve so zaključili, kot se za ribniška društva 
spodobi, na Ribniškem sejmu. Na dvorišču 
Rokodelskega centra Ribnica so predstavili 
najobsežnejšo lanskoletno razstavo s kar 
330 primerki (nekaj primerkov zaradi stiske 
s prostorom niti ni bilo razstavljenih). Dogod-
ki preteklega leta so članicam in članom dali 
novega zagona in motivacije za okrepitev 
delovanja tudi v prihodnje. Predvsem so ve-
seli množičnega obiska razstav, želijo pa si 
še tesnejšega in konkretnejšega sodelova-
nja z lokalno skupnostjo in Občino Ribnica. 
V svoje vrste vedno z veseljem sprejmejo 
nove člane vseh starostnih skupin (mlajše in 
tudi izkušenejše generacije niso izvzete), ki 
si želijo sodelovanja in bi še dodatno okrepili 
zavedanje o pomenu ohranjanja in (s)pozna-
vanja lokalnega okolja.

Poleg vidnejšega dela v obliki radijskih 
oddaj, televizijskih gostovanj in razstav pa 
članice in člani društva skrbijo tudi za prosto-
re društva in svoj inventar, ki ga redno nad-
grajujejo in dopolnjujejo. V ta namen so zbrali 
tudi nekaj lastnih in donatorskih sredstev ter 
z njimi olepšali svoje delovne prostore.

Predsednik Franc Zbačnik se je ob za-
ključku 47. letnega zbora članov društva, ki 
je v soboto, 25. 2. 2023, potekal v prostorih 

spodbujamo pomlajevanje. S posekom buj-
no razraslih posameznih dreves pospešimo 
vznik. Razraste se gozdno mladje. S po-
stopnimi sečnjami začnemo uvajati sestoj v 
obnovo. Oblikujemo vrzeli in skupine, ki jih 
pozneje lahko združujemo ali pa oblikuje-
mo stopničasto grajen gozd. Vse je odvisno 
od gozdne združbe, zmesi drevesnih vrst in 
gozdnogojitvenih ter gospodarskih ciljev.

Dela v mladem gozdu praviloma iz-
vajamo v času izven vegetacije, če dobro 
poznamo drevesne in grmovne vrste, če 
ne, pa je bolje, da to opravljamo v rastni 
sezoni. V gozdu ne gnojimo, ne zatiramo 
škodljivcev mladega gozda in stremimo k 
raznovrstni drevesni sestavi. To se precej 
razlikuje od del na kmetijskih površinah, 

Obdobje razglašene pandemije in 
epidemije je globoko zarezalo v 
delovanje društev, vendar so čla-
nice in člani Gobarskega društva 
Ribnica kljub temu v preteklem 
letu izpeljali zavidljivo število do-
godkov, oblikovane pa so tudi že 
številne ideje za prihodnja leta.
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Vsakoletni gosti so tudi učenci iz Suš-
ja, domači recitatorji predstavijo izseke iz 
slovenske književnosti, vmes pa domači 
glasbeniki zaigrajo na različne instru-
mente. Letošnja proslava je bila prva po 
dveletnem premoru zaradi epidemije. 
Prejšnjo smo izvedli v februarju 2020, ko 
si niti v sanjah nismo predstavljali, kako 
se bodo naša življenja spremenila že čez 
nekaj dni.

Tudi letos smo prireditev organizira-
li v večnamenski dvorani nad gasilskim 
domom, saj je šolska stavba, ki je temu 
namenu služila vrsto let, premajhna za 
vse obiskovalce. Obiskalo nas je namreč 
skoraj 150 ljudi in šola bi zagotovo poka-
la po šivih.

Letos smo kot osrednjega govornika 
povabili Franceta Ivanca, ki ga večina 
ribniških občanov pozna v vsaj eni izmed 
njegovih vlog. Učitelj, dolgoletni ravna-
telj, začetnik in prvi predsednik Muzej-
skega društva Ribnica so le nekateri na-
zivi, s katerimi ga lahko opišemo. V letu 
2022 je postal tudi častni občan občine 
Ribnica. Na Poljanah pa smo predvsem 
ponosni, da je odraščal prav tukaj, se 
podil po naših travnikih, gasil uka žejo v 
poljanski šoli in predvsem, da se še ved-

je na novo odkril in za vedno utrdil Pre-
šernovo veličino, ko sta skupaj z Josipom 
Jurčičem leta 1866 v prvem letniku Klasja 
z domačega polja izdala Prešernove Po-
ezije. V znamenitem uvodu je Stritar Pre-
šerna označil kot vrhunskega pesnika in 
njegovo poezijo enakovredno svetovni. V 
interpretaciji domačih recitatorjev smo 
slišali odlomke iz del Turki na Slevici, sa-
tirični dunajski sonet, odlomek iz romana 
v pismih Zorin in bistroumno pesmico za 
otroke z naslovom V šoli.

Leta 1923 je slovenski kulturni prostor 
utrpel še eno veliko izgubo, v Ljubljani 
je umrl Ivan Tavčar. Neverjetno aktualni 
odlomki iz njegovih del Tržačan, Cvetje v 
jeseni in Visoška kronika so se dotaknili 
tudi naših src in nam namignili, da so ne-
katere teme za vse čase in vse ljudi.

Seveda nismo pozabili niti na Prešer-
na. Slišali smo Dekletom, Ukaze, 3. gaze-
lo in sonet iz Sonetnega venca.

Vsa literarna besedila z obilo občutka 
v smiselno celoto že vrsto let povezuje 
Marija Oblak, ki poskrbi, da smo vsakič 
znova presunjeni, koliko globine in moči 
premore naša pisana beseda. Recitatorji 
Anja Žužek, Marjeta Mikuž, Marija Ob-
lak, Samo Andolšek, Sašo Žužek, Andrej 
Ambrožič in Jože Andolšek so besedila 
doživeto interpretirali.

Za glasbeni predah med točkami je 
poskrbela Katja Andolšek. Zapela je Pre-
šernovo Nezakonsko mater, na klavirju jo 
je spremljal Peter Andolšek. 

TD Grmada se zahvaljuje vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k uspešnemu obe-
leženju kulturnega praznika. Še posebej 
PGD Velike Poljane, ki nam je dovolilo 
uporabo dvorane, in POŠ Sušje, s katero 
uspešno sodelujemo.

Program sofinancira Občina Ribnica 
prek razpisa za kulturo.

no rad vrača domov. V svojem nagovoru 
je orisal zgodovinsko ozadje Prešerno-
vega časa. France Prešeren je namreč 
živel v burnem zgodovinskem obdobju, 
ki so ga zaznamovale Ilirske province in 
predmarčna doba, krepila se je narodna 
zavest in leta 1848, tik pred Prešernovo 
smrtjo, je nastal prvi slovenski politični 
program, imenovan Zedinjena Slovenija, 
ki je zahteval združitev dežel, naselje-
nih s Slovenci, v skupno državo. Znano 
je, da je France Prešeren obiskoval tudi 
ribniško šolo, na katero žal ni imel lepih 
spominov. Kljub temu je bil odličen uče-
nec in bil zapisan v zlato knjigo. G. Iva-
nec je v svojem nagovoru pohvalil tudi 
delovanje društev, ki delujejo na Velikih 
Poljanah, saj skrbijo za kulturne in druge 
prireditve ter varujejo etnološko, kulturno 
in naravno dediščino. Zahvalil se je tistim 
posameznikom, ki ženejo kolesje naprej.

Učenci POŠ Sušje so uprizorili skoraj-
da muzikal, saj so Urško Andreja Rozma-
na - Roze obogatili s plesnimi, pevskimi 
in igralskimi vložki. Videli smo Urškino li-
čenje, povodni mož se je pripeljal na mo-
torju in povabil Urško na ples. Ponovno 
se je izkazalo, da je treba podpirati delo-
vanje podružničnih šol, saj se učenci ne 
samo zbližajo z domačim okoljem, am-
pak se tudi prav vsi učijo javnega nasto-
panja in premagovanja treme, kar jim bo 
v nadaljnjem življenju vsekakor koristilo.

Letos smo v kulturnem programu 
obeležili več okroglih obletnic. Spomni-
li smo se našega rojaka iz Podsmreke, 
Josipa Stritarja. Njegova zasluga je, da 

Kulturni praznik na 
Velikih Poljanah

    Anita Andolšek

Na Poljanah se ob kulturnem 
prazniku že vrsto let držimo 
stalnega programa: medse 
povabimo zanimivega gosta, 
ki je na tak ali drugačen način 
zaznamoval družbeno življenje 
našega kraja, občine in širše. 
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Umetnost lenarjenja ali kako 
ob zdravniški službi napisati 

knjižno uspešnico
  Jurij Kožar    Mediaspeed

Osrednja tema pogovora je bila knjiga Življenje v sivi coni. 
Na spokojen in zasnežen zgodnji večer so obiskovalci lahko 
prisluhnili razmišljanjem o zdravniškem poklicu in o trenutnem 
stanju v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki mogoče ni ved-
no tako, kot je prikazano v medijih. Glavna tema pogovora je 
bila posvečena enemu najbolj izpostavljenih poklicev – zdrav-
nik. David Zupančič je mlad zdravnik, infektolog in voditelj pod-
kasta Umetnost lenarjenja, ki je s svojo literarno uspešnico, ki 
je bila prodana v več kot 15.000 izvodih, s prirojenim pripoved-
nim darom in empatijo odgrnil zaveso v 
zakulisje dogajanja v slovenskem zdra-
vstvu. Poklic zdravnika je v Sloveniji zelo 
spoštovan, pogosto pa zaradi napačnih 
medijskih predstavitev tudi na udaru 
javnosti, včasih upravičeno, pogosto pa 
tudi ne. Zdravniška služba se pogosto 
ne konča ob uri, vendar po opravljenem 
delu, pa še takrat ni zagotovila, da bo 
res konec trdi David Zupančič. Če so 
evropske smernice za delo zdravnika 
postavljene pri 48 urah na teden, v Slo-
veniji zdravniki in ostalo osebje pogosto 
opravljajo tudi dvojno količino dela. Ne 
ves čas, se pa zgodijo primeri, ko eno-
stavno morajo ostati. V razmišljanju o res 
dolgih delavnikih zdravnikov in ostalih 
zdravstvenih delavcih David Zupančič 
osvetli hipotetičen primer intenzivnega 
reševanja življenja, ko zdravniki tudi po 

tem, ko že od delajo 70, 80 ali več ur v delovnem tednu, v pri-
meru življenjsko ogrožajočega dogodka še vedno zberejo moč, 
da opravijo zahteven poseg. Seveda pa v tekih situacijah, tako 
Zupančič, vsi lahko podvomimo o tem, ali so zdravniki kot ljudje 
še vedno sposobni uspešno in strokovno opraviti poseg. Kot 
je izpostavil med pogovorom, so zdravniki ne nazadnje samo 
ljudje in ne roboti in so tudi oni po dolgih delavnikih izčrpani. 
Zaradi dolgih delavnikov, ki, kot že omenjeno, pogosto presega-
jo evropske smernice, zdravniki odhajajo v tujino; zlasti zaradi 
boljših pogojev dela, življenja in več prostega časa. Kljub vse-
mu pa Zupančič še vedno zaupa in verjame v sistem javnega 
zdravstva, kot je urejen v Sloveniji. To je sistem, kjer lahko vsak 
pride po nujno zdravstveno pomoč, kjer se zdravniki (za zdaj) 
še vedno lahko v polnosti posvetijo pacientu in se jim ni tre-
ba obremenjevati s tipi zavarovanj in ostalo birokracijo. Sistem 
kot tak ni popoln, dogajanje pa delno osvetli tudi v svoji knjigi. 
Prav zaradi opisovanja dogajanja znotraj institucije UKC je imel 
Zupančič velike pomisleke ob objavi svojega knjižnega dela, 
vendar pa večjih kritik zaradi knjige ni imel, če že kdo, potem so 
to kakšni stanovski kolegi, ki mu občasno »očitajo« netočnosti 
pri opisovanju. Skratka David Zupančič, tako ugotavlja Marko 
Crkovič, je zdravnik, ki mu v državi, kjer je zmerjanje ljudi v be-
lem nacionalni šport, množice jejo iz roke. In to ob odkritem 
priznanju, da po službi opravlja še drugo delo. Ustvarja pod-
kast Umetnost lenarjenja, v katerem posodablja vlogo prave-
ga ljudskega zdravnika, ko ob sodelovanju poklicnih kolegic in 
kolegov širi vednost o boleznih, zdravljenju in preventivi. Da je 
David Zupančič vplivnež, ki pritegne res široke množice, smo 
bili lahko priča tudi na samem dogodku.

Na zadnjo nedeljo februarja so v skednju 
Škrabčeve domačije gostili zdravnika in vplivneža 
Davida Zupančiča. Pogovor oziroma razmišljanja 
je koordiniral Marko Crnkovič, ki s svojimi 
publicističnimi intervencijami rad izziva javnost. 
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Kako postati pesnik ali kaj drugega
  Jelka Mate in Lea Bracovič    Marjan Novak

Je pa zaradi te izbire prejel hvaležnost 
in občudovanje mnogih rodov Slovencev 
ter postal nesmrten. V Osnovni šoli dr. 
Franceta Prešerna Ribnica smo zato v 
četrtek, 2. 2. 2023, z dopoldansko in po-
poldansko prireditvijo pod mentorstvom 
Jelke Mate in Lee Bracovič počastili slo-
venski kulturni praznik. Enega najlepših, 
saj je namenjen kulturi, ki je pravzaprav 
vse najlepše v človeku, tako ustvarjanje 
v različnih umetnostih in kulturnih dru-
štvih kot civilizacijski napredek, moralne 
vrednote in človekovo vedenje. Tako kot 
je za napredek države potrebno močno 
gospodarstvo, je za demokratičnost dr-
žave potrebno široko področje kulture.

Prireditev z naslovom Kako posta-
ti pesnik ali kaj drugega je pravzaprav 
monodrama z glasbenimi in deklama-
cijskimi vložki. Glavni akter prireditve 
Luka Kljun iz 9. d je odigral 26-letnega 
Matica Lovšina, ki je želel postati pesnik. 
Osrednje dogajanje je bilo postavljeno v 
dnevni prostor, kjer sta se sproščujoče 
pogovarjala, pila kavo in brala časopis 
mama, Gaja Henigman iz 9. e, in oče, 
Arne Andoljšek iz 9. a. Njunemu pogovo-
ru pa je prisluškoval tudi Matic, ki ga je v 
njegovih otroških letih med igro prikazal 

Aljoša Oražem iz 7. c. Matic je prihajal iz 
družine, v kateri se je vedno veliko bra-
lo, zato ni bilo nič nenavadnega, da je v 
njem že v otroških letih tlela želja, da bi 
postal pesnik. Takrat je napisal tudi svoje 
prve verze, nad katerimi pa leta pozneje 
ni bil preveč navdušen, saj je kmalu dojel, 
da je pri pesmi pomembna rima, ki pod-
pira vsebino. Tudi o Prešernu je vedel vse 
– mama mu je namreč vedno, ko so šli 
mimo Štekličkove hiše, povedala, da je v 
tej hiši šolo obiskoval naš največji pesnik 
France Prešeren. Pozneje je tudi sam 
spoznal, kako velik mojster je bil. Danes 
namreč živimo sanje Primoža Trubarja, 
Valentina Vodnika, Franceta Prešerna, 
Frana Levstika, Josipine Turnograjske in 
še mnogih Slovencev, ki so slišali, kako 
slovenščina lepo zveni, kako poje od 
srca do srca, kako odmeva od duše do 
duše, kot pravi kaplan Martin Čedermac 
v Bevkovem romanu. 

Matic je kmalu spoznal, da s skrom-
nimi poskusi njegovega pesnjenja ne bo 
velikega napredka, hkrati pa ugotovil, da 
z verzi znanih pesnikov lahko navdušiš 
tudi dekle, če verze poveš na pravi način 
in ob pravem času. In ker smo Slovenci 
narod pesnikov – na leto namreč pri nas 
izide celo do 300 izvirnih pesniških zbirk 
–, so učenci popestrili proslavo tudi z re-
citacijami znanih pesnikov. 

Za recitacijo Župančičevih Mehurčk-
ov je poskrbela Uršula Jaklič Žagar s 
svojimi prvošolci iz 1. b. Osmošolci so 
recitirali in uprizorili ljudsko pesem Rib-
niška Alenčica, ki jo je zapisal Matevž 
Ravnikar. Učenci iz 7., 8. in 9. razredov so 
predstavili pesmi sodobnih in malo manj 
sodobnih pesnikov in pesnic. Mladinski 
pevski zbor in šolski ansambel pa sta 
pod mentorstvom Nataše Arko pričarala 
pravo glasbeno poslastico.

Prešernov dan je dan pesnika, 
ki se je v obdobju romantike, na 
začetku 19. stoletja, odločil za 
materni jezik, za slovenščino, 
ki mu ni prinesla ne slave ne 
denarja. 

Arne Andoljšek, Gaja Henigman 
in Aljoša Oražem

Mladinski pevski zbor in 
šolski ansambel

Luka Kljun

Lina Zorec, Sara Šilc, Mark 
Nosan in Jan Košir
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risanje
   Bernarda Osojnik, certificirana 

učiteljica fraktalne risbe

S fraktalno risbo odkrivamo svoj 
notranji svet, omogoča nam, da vidimo 
sami sebe, svoje realno stanje, ki ga s po-
močjo risanja fraktalne risbe postopoma 
spreminjamo v to, kar želimo postati.

Namen risanja fraktalne risbe je lah-
ko le sprostitev, umetniško izražanje, lah-
ko pa je več kot to. Avtorica metode Tan-
zilija Polujahtova je ugotovila, da metoda 
ugodno vpliva na izboljšanje zdravja, po-
večanje vitalnosti, zmanjšanje notranjih 
konfliktov, uravnoteženost čustvenega 
stanja in še veliko več. 

Vabljeni na brezplačno predstavitev 
fraktalnega risanja, ki bo v četrtek, 30. 3. 
2023, ob 17.00 v Miklovi hiši v Ribnici.

Vabljeni vsi, ki si želite spoznati, kaj 
je to fraktalno risanje, in ki želite narediti 
nekaj zase.

Fraktalno risanje je ena od 
terapevtskih metod pomoči z 
umetnostjo. Je metoda, ki nam 
pomaga spreminjati življenje. 
Uporablja jo lahko prav vsak, 
likovno predznanje ni potrebno. 

Valovi in spirala

Angel

Poseben obisk pri Želvicah
 Eva Podgorelec, vzgojiteljica   Špela Blatnik, Eva Podgorelec

Takih, prav posebnih, opremljenih z 
brajevo pisavo in ilustracijami za slepe 
in slabovidne. Gospa Aksinija je veliko 
svojega dela preživela kot učiteljica 
slovenščine in likovnega pouka v Za-
vodu za slepo in slabovidno mladino 
v Ljubljani. Kasneje je začela predavati 
tudi na Pedagoški fakulteti v Kopru, 
kjer jo, čeprav je sveže upokojena, še 
vedno gostijo. Za svoja knjižna dela je 
dobila kup priznanj in nagrad.

Zelo rada obiskuje otroke v vrtcih 
in šolah, prav tako odrasle, ki se učijo 
slovenščine.

V naši skupini smo jo nestrpno pri-
čakovali, saj je vnuk Leon o svoji ba-
bici povedal same najlepše stvari, in 
strinjamo se, da ni prav nič pretiraval.

Babi Aksinija nas je že takoj oča-
rala s svojo osebnostjo in toplino. V 
zasneženo Ribnico je pripotovala iz 
Ljubljane in s sabo pripeljala velike 
vreče, polne zanimivih reči. Najprej se 
nam je predstavila, nato pa prebrala 
prvo zgodbo Snežna roža. Posebna je 
zato, ker je narejena ročno, z ilustraci-
jami za slepe, ki se lahko tipajo. 

Sledila je zgodba Žiga špaget gre 
v širni svet, ki jo je pripravila s čisto 
pravim kamišibajem. Otroci so napeto 
spremljali ilustracije in poslušali do-
živeto pripovedovanje avtorice. Ko je 

bilo zgodbe konec, je že sledilo prvo 
presenečenje. Skupaj smo skuhali čis-
to prave špagete! No, skoraj, saj je iz 
lonca skočil Žiga špaget in odšel v širni 
svet … najbrž raziskovat našo Ribnico. 

Gospa Aksinija pa je iz vreče že 
vlekla nove adute: igre za slepe in 
slabovidne, ki so jih skupaj s študen-
ti izdelovali na fakulteti. Otrokom je 
bilo zanimivo tipati in se igrati, tež-
ko pa si je zamisliti, kako se počutijo 
tisti, ki ne vidijo, saj so se oči otrok 
radovedno odpirale.

Za konec nas je presenetil še 
ogromen Žiga špaget, s katerim smo 
se tudi z veseljem fotografirali. Zahva-
lili smo se Leonovi babici, v upanju, 
da nas še kdaj obišče in nam popestri 
naše dopoldne. Ob njenem obisku 
smo se veliko naučili, tako majhni kot 
veliki. Predvsem pa nam je bila vsem 
velik navdih in vzgled dela z otroki.

V sredo, 15. februarja 2023, nas 
je obiskala pisateljica Aksinija 
Kermauner. Povabil jo je naš 
Leon, saj je to njegova ljuba 
babica. In babi Aksinija ni od 
muh, saj je napisala že zelo 
veliko slikanic za otroke. 
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Kriva usta, 
polna pusta

   Katja Rus

Stare modrosti niso na svetu kar 
tako, za staro šaro, zato smo jih na 
pustni torek v Osnovni šoli dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica vzeli kar za res. 
Oblekli smo pisane kostume, se zavi-
li v barvaste šale, nataknili takšne in 
drugačne maske ter klobuke in odšli 
na res dolgo pot.

Rekli smo si, da se je za debelo 
repo in korenje pač treba potruditi, 
zato smo bili temeljiti. Najprej smo 
obiskali vrtec, kjer se skrivajo naj-
mlajši Ribničani, ki so nam na široko 
odprli vrata ter s pustnim sprevodom 
osnovnošolcev zapeli in zaplesali. 
Nato smo pokukali še v Dom starej-
ših občanov Ribnica, kjer nas je v avli 
pričakal cel kup maškar, ki so le na 
hitro morda spominjale na stanoval-
ce doma. Nato smo glasno in veselo 
odkorakali v Zdravstveni dom Rib-
nica, kjer smo vsaj na pustni torek 
učinkovito premagali vse bolezni in 

nadležne viruse. Mama Pomlad, ki je 
uspešno vodila res dolgo kolono ma-
škar, se je nato odločila še za sprehod 
čez našo lepo Ribnico. Da je bilo vse 
kot treba, so nas lepo pozdravili tudi 
uslužbenci Upravne enote Ribnica in 
Občine Ribnica ter nam veselo maha-
li v pozdrav. Po zabavnem in glasnem 
sprehodu vse tja do ribniške cerkve 
smo se po trgu vrnili nazaj v naš »dru-
gi dom« – ribniško osnovno šolo, kjer 
smo še naprej veselo rajali v prepri-
čanju, da smo res dobro opravili svojo 
nalogo in uspešno priklicali pomlad.

Hvala vsem, ki ste rajali z nami, 
nam mahali, z nami plesali in peli, nas 
spodbujali z bomboni in nam zaigrali 
na harmoniko. Bili ste natančno tisto, 
kar smo potrebovali za uspešen pre-
gon zime! V pričakovanju čudovite 
pomladi se že veselimo naslednjega 
pustovanja, seveda skupaj z vami. 

Vesel in norčav pustni 
pozdrav!!!

Da bo debela repa in korenje, 
mora biti na pustni torek 
norenje!

Šest let 
futsala in 
nogometa v 
NK Ribnica

   Sabina Benčina Grgurič

NK Ribnica vodi zagnana ekipa 
prostovoljcev, ki si je z ustanovitvijo 
NK Ribnica leta 2017 zadala nalogo, 
da vzpostavi kakovostno šolo nogo-
meta in futsala. Vsak posameznik 
prispeva k delovanju kluba široka 
znanja in dolgoletne izkušnje. Naša 
želja je poleg kakovostnega dela 
približati klub staršem igralcev in 
jih čim aktivneje vključevati v delo 
kluba, da bo NK Ribnica zares klub 
vseh nas. Od leta 2017 je NK Ribnica 
pridobil sloves razvijanja kakovo-
stnega znanja tako nogometa kot 
futsala, selekcije pa so osvojile tudi 
lepe uspehe v nogometni ligi MNZ 
Ljubljana in futsal ligi NZS.

Mladi igralci se lahko od 4. leta 
dalje pri nas učijo tako nogometa kot 
futsala, ki se odlično dopolnjujeta. Za 
oba programa smo razvili učni načrt 
za vsako selekcijo posebej. Znanje 
igralca se tako vsako leto nenehno 
nadgrajuje. Igralci v višjih selekcijah 
tako že igrajo futsal in nogomet na vi-
sokem nivoju, o kakovosti programa 
priča tudi odhajanje igralcev v večje 
klube in višje lige ter reprezentančne 
selekcije. V sezoni 2022/23 izvaja-
mo program futsala za selekcije U6/
U7, U9, U11, U13, U15 in U17 ter prvič 
za člansko ekipo v 2. SFL; program 
nogometa pa za selekcije U6/U7, U8, 
U9, U10, U12 in U13. 

NK Ribnica je v februarju 
praznoval 6. obletnico 
delovanja. V teh letih so ga 
zaznamovali požrtvovalno 
delo ekipe, uspehi otrok, 
podpora staršev in 
skupnosti. Da smo na pravi 
poti in da uspešno delamo, 
kažejo tudi rezultati dela v 
dosedanjih sezonah.
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Naši trenerji so strokovno usposobljeni, nekateri s pridobljeni-
mi licencami NZS. Vodja trenerjev in programov je Lado Grgurič, ki 
je eden glavnih motorjev kluba, avtor zbirke »Futsal od A do Ž« ter 
licenčni predavatelj pri ZNTS. V klubu poleg njega aktivno sodelu-
jejo in izvajajo treninge dr. Anton Poje, Primož Košir, Dejan Centa, 
Peter Goršič (trener vratarjev), David Košmrlj in Barbara Bojc.

Dosedanji uspehi
Kljub »mladosti« je klub do zdaj dosegel veliko število lepih 

uspehov, tako v futsalu kot v nogometu. V letošnji sezoni futsala 
so se nad pričakovanji izkazale vse tekmovalne ekipe. 

Ponosni smo na našo člansko ekipo, ki je novinec v 2. SFL in 
trenutno zaseda tretje mesto med petimi ekipami. 

V pretekli sezoni je ekipa U17 osvojila naslov državnega pr-
vaka v futsalu U17. Tudi v tej sezoni za zdaj kaže, da bo naslov 
državnih prvakov ostal doma, v Ribnici, saj so pred ekipo samo 
še trije krogi tekmovanja, naša ekipa pa je še vedno na prvem 

mestu. Držimo pesti, da tako tudi ostane.
Ekipa U15 je končala redni del 1. SFL na tretjem mestu med 

osmimi ekipami Zahoda in se prav tako v končnici bori za na-
slov prvaka v 1. SFL U15, kjer se med seboj v finalu pomerijo 
prve štiri ekipe iz Zahoda in prve štiri ekipe iz Vzhoda. Letos je 
selekcija U15 v sodelovanju z NK Kočevje presenetila prav vse, 
saj so že v rednem delu dosegli lep uspeh.

Selekcija U13 je najmlajša tekmovalna selekcija in je zaključila 
redni del prvenstva na tretjem mestu med šestimi ekipami Zaho-
da. Uvrstila se je v nadaljevanje tekmovanja, vendar je po remiju in 
porazu pri ljubljanski Olimpiji zaključila prvenstvo. Pri mlajših se-
lekcijah (U11 in U9) pa se rezultati tekem še ne upoštevajo.

Vabljeni k ogledu tekem
Vse ljubitelje športa in futsala vabimo, da si ogledate zadnje 

obračune članske ekipe ter selekcij U17 in U15 v tej sezoni. Spo-
red tekem bo objavljen na naši Facebook strani.

Prvaki U17Člani

Jan Pucelj igralsko kariero 
zamenjal za trenersko

  Andraž Petek, predstavnik za stike z javnostjo RD Riko Ribnico    RD Ribnica

Dolgoletni kapetan RD Riko 
Ribnica je junija 2022 vse 
poznavalce ribniškega rokometa 
presenetil s koncem kariere. 
Ta je sicer trajala dolgih 15 sezon, 
a glede na Janovo vedno odlično 
fizično pripravljenost smo konec 
kariere vendarle pričakovali 
kasneje. A z rokometom je še 
vedno tesno povezan, saj je 
igralsko funkcijo zamenjal s 
trenersko. Z njim smo opravili 
obsežnejši intervju.

Postani naš član! 
Skozi vse leto vpisujemo 

nove člane, dekleta in fante 
od 4. leta dalje. 

Lepo vabljeni v našo sredino! 
Več informacij o vpisu in 

treningih: Nogometni klub 
Ribnica, info@nkribnica.si, 

041 393 490 (Sabina).

Jan, tvoja kariera je trajala dolgih 15 
sezon in v ribniškem dresu si zbral 
skoraj 400 nastopov ter dosegel več 
kot 1.000 zadetkov. Kaj je vodilo h 
koncu kariere pri samo 32 letih?
 Mnogi mislijo, da sem končal kari-
ero zaradi poškodbe, ki sem jo staknil 
konec lanske sezone. Ni tako, enostav-
no mi je predsednik g. Marko Obrstar 
ponudil mesto pomočnika glavnega 
trenerja in nisem ravno veliko premiš-
ljeval, ker me trenerstvo zelo veseli. Za 
zdaj igre ne pogrešam, kajti obveznosti 

je dovolj, tako da sem za zdaj zelo zado-
voljen.

Osvojil si 6 medalj, ki so v nekem 
obdobju postale samoumevne, a v 
zadnjih dveh sezonah lahko vidimo 
za kakšne uspehe je šlo. Katera ti je 
najljubša?
 Ne bi izbiral med medaljami, vsaka 
ima svojo težo, za vsako smo morali s 
fanti garati, tako da so mi vse pri srcu, 
ker vem, da do medalje ni lahko priti.

Okusil si tudi slast igranja evropskih 
tekem. Kakšni so bili občutki igrati 
pred nabito polnim ŠC Ribnica proti 
velikemu Fuchseju iz Berlina, ko naj 
bi se po nekih podatkih zbralo skoraj 
1000 gledalcev?
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 Lepi spomini, zato se trenira, ko proti 
takemu tekmecu odigraš izenačeno tek-
mo, pa veš, da si na pravi poti. Upam, da 
se kmalu vrne tudi to v Ribnico.

Kako bi opisal svojo kariero sedaj, ko 
se ozreš nazaj? Si zadovoljen ali ti je 
česa žal? V nekem obdobju si po tihem 
celo trkal na reprezentančna vrata.
 Mogoče mi je malo žal le tujine, ni-
sem se odločil, ker enostavno ni bilo 
prave priložnosti. Za vsako ceno se v tu-
jino nisem hotel odpraviti, ampak vsaka 
stvar je za nekaj dobra in verjamem, da 
se je tudi to zgodilo z razlogom. Kar se 
tiče reprezentance, pa je res, da sem bil 
v mislih določenih selektorjev, vendar do 
vpoklica ni prišlo. To mi je bila življenjska 
želja, ki se mi ni izpolnila, in tega mi je v 
karieri najbolj žal. 

A v rokometu ostajaš, saj si se pov-
sem posvetil trenerstvu. Kdaj se je v 
tebi prebudila želja po treniranju in 
kam segajo začetki?
 V meni se je prebudila želja, ko sem 
prvo leto treniral mladinsko ekipo. Takrat 
sem občutil, da jaz to hočem. Tisto ob-
dobje smo z ekipo lovili 1. ligo, ko nam 
jo je zagodla pandemija in se nam tudi 
zaradi tega ni uspelo uvrstiti naprej. 

V svoji do sedaj kratki trenerski ka-
rieri si vodil praktično že skoraj vse 
selekcije, z izjemo mlajših dečkov in 
članov. Katero selekcijo ti je bilo do 
sedaj najtežje voditi?
 Težko bi se odločil. Z ekipo, ki jo vodim 
sedaj, smo imeli največ tekem, ki so odlo-
čale, tako da bi se mogoče odločil za selek-
cijo kadetov. 

Lani si s starejšimi dečki A v domači 
dvorani postal državni prvak in vrnil v 
Ribnico prvi naslov po sezoni 2015/16, 
ko so slavili starejši dečki B. Kako si 
doživljal finalni turnir? Je bilo kaj lažje 
kot igralec ali težje?
 To so tekme, zaradi katerih kot igra-
lec in trener živiš, je pa res, da je v vlogi 
trenerja to bolj živčno, ker ne veš, kaj toč-
no boš od igralcev dobil na določen dan. 
Kot igralec sem že zjutraj dobil občutek, 

V letošnji sezoni si postal tudi po-
močnik članskega trenerja Boruta 
Mačka. Kako je bilo vzpostaviti avto-
riteto, saj si z večino igralcev še lani 
delil slačilnico?
 Vsi ti fantje, s katerimi sem še lani ig-
ral, so zreli fantje in vedo, kaj to pomeni, 
ko nisi več soigralec, tako da s tem nisem 
imel težav. 

V ekipi skrbiš predvsem za fizično 
pripravo, a uživaš tudi veliko zaupa-
nje glavnega trenerja, ki ti velikokrat 
prisluhne. Izkazala sta se za odličen 
tandem. Kako gledaš na odnos z Bo-
rutom, ki ti je z vsemi svojimi izkuš-
njami odličen mentor pred nadaljnjo 
trenersko stopnico, to je vodenjem 
članske ekipe?
 Borut je človek, ki ga je Ribnica pot-
rebovala. Pošten trener, ki pa od svojih 
igralcev zahteva veliko, ker ve, da druga-
če do uspeha ni mogoče priti. Najin od-
nos je pristen, jaz sem njegova podpora 
in sem res vesel, da mi pusti izraziti svoje 
ideje, ki jih na koncu uporabi ali pa ne, 
kar je tudi prav. Mislim, da se bom od nje-
ga kar nekaj naučil. 

Ne dolgo nazaj si prvič postal tudi 
očka. Kako je usklajevati osebno 
življenje in življenje trenerja? Poleg 
pomočnika članske ekipe in trenerja 
kadetske ekipe deluješ tudi kot tre-
ner mini rokometa.
 Kot sem rekel, je obveznosti kar ne-
kaj, ampak imam v ženi polno podporo 
in se usklajujeva, tako da vse poteka kot 
mora.

Za konec še vprašanje, kje vidiš rib-
niški rokomet čez 5 let in kje sebe kot 
trenerja čez 5 let?
 Sam se trudim, da bi Ribnica v bliž-
nji prihodnosti naredila popolnoma rib-
niško ekipo, vendar bodo tudi fantje, ki 
prihajajo v prvo ekipo, morali dati svoj 
maksimum – le skupaj nam bo uspelo 
priti do cilja. Sam imam visoke cilje, če 
bom do kakšnega prišel že v 5 letih, pa 
težko rečem. Se ne obremenjujem, da bi 
bilo to čim prej, pomembno je le, da jih 
dosežem. 

kako bom zvečer odigral, ta me je le ma-
lokrat pustil na cedilu.

To isto generacijo si peljal s sabo 
naprej v kadetsko selekcijo, ki si jo 
prevzel letos, in dokaz, za kako iz-
jemno generacijo gre, je vodstvo v 
1. kadetski ligi po devetih odigranih 
krogih, in to kljub starostni razliki 
enega leta. V svoji ekipi imaš namreč 
samo dva fanta starejšega letnika 
2006, od tega enega poškodovane-
ga. Cilj pred sezono je bil zgornji del 
lestvice – so sedaj apetiti kaj zrasli?
 Predvsem je to skupina fantov, ki ve, 
kaj hočejo. Garajo vsak trening in sledijo 
svojemu cilju. Kot trener je take ekipe tre-
nirati relativno lahko oziroma lažje kot eki-
pe, ki nimajo karakterja. V ligo smo startali 
s ciljem petega mesta v ligi, ker res nasto-
pamo v generaciji fantov, ki so po večini 
eno leto starejši od naših fantov. Vito Kljun 
in Kristijan Klun sta edina fanta, ki nasto-
pata v svojem letniku. Kristijan, ki je pred 
začetkom sezone veljal za vodjo te ekipe, 
se je že hitro poškodoval in do konca se-
zone ne bo igral. Fante sem naučil, da ne 
razmišljajo dlje kot do naslednje tekme, 
tako da apetiti ne rastejo in bomo nare-
dili vse, da dosežemo svoj cilj, če pa nam 
uspe kaj več, si bomo potrdili, da smo čez 
sezono delali dobro. 



V
R

E
M

E

38

Kakšno vreme nam bo prinesla pomlad?
   Rok Nosan

Tik pred začetkom marca nas je na-
mreč po kratkotrajni odjugi spet prekrila 
debela snežna odeja, za še bolj zimsko 
vzdušje pa je poskrbel okrepljen severni 
veter, ki je v višjih predelih gradil tudi več 
kot metrske snežne zamete. 

Takšno vreme v tem delu leta seveda 
ni nič neobičajnega. Menjave vremena iz 
toplega v hladno in tudi obratno so rav-
no v drugi polovici februarja in v marcu 
pogosto najizrazitejše. V tem delu leta 
namreč sonce hitro pridobiva na moči, 
zato lahko ob jasnem vremenu in zračni 
masi, ki se k nam razširi iznad Sredoze-
mlja in Severne Afrike, po nižinah izmeri-
mo že skoraj poletne temperature. Hkrati 
pa so noči še dovolj dolge, da lahko ob 
spustu mrzlega zraka, ki ga je ravno ob 
koncu zime in na začetku pomladi nad 
polarnimi predeli največ, beležimo tudi 
še zelo nizke temperature zraka. Tako ni 
nič nenavadnega, če marca in aprila tudi 
nižine še pobeli sneg, v preteklosti se je 
to nekajkrat zgodilo celo maja. Na srečo 
ima spomladanski sneg običajno le kra-
tek rok trajanja in že kmalu spet nastopi-
jo toplejši dnevi.

Nazadnje smo zelo zimsko vreme 
ob koncu februarja in na začetku marca 
imeli pred petimi leti, ko smo poleg de-
bele, skoraj metrske snežne odeje beleži-

kot v dolini. Sredi februarja se je namreč 
k nam razširila zelo topla in suha zračna 
masa, zato se je sneg čez dan začel po-
spešeno taliti. In medtem ko je bilo v hri-
bih tudi ponoči razmeroma toplo, so se v 
dolini vsaj nočne in jutranje temperature 
spuščale pod ničlo, kar je snežno odejo 
tudi obdržalo tako dolgo časa.

Zanesljive napovedi, kaj nam bo pri-
nesla letošnja pomlad, še ni, je pa ne-
koliko hladnejše obdobje, v katero smo 
zakorakali ob koncu februarja, vsekakor 
dobrodošlo, saj se je zaradi nadpovpreč-
no toplega vremena že začela prebujati 
narava, nižje temperature, ki jih beležimo 
v zadnjih dneh, pa so razvoj vegetacije za-
časno ustavile, s čimer se je vsaj nekoliko 
zmanjšala možnost za kasnejšo pozebo. 

li tudi hud mraz. V Prigorici je 28. februar-
ja 2018 termometer pokazal –24,5 stopinj 
Celzija, na Dolenjevaškem polju pa celo 
–27 stopinj Celzija. Povsem drugače je 
bilo v letih 2019 in 2021, ko smo že pred 
koncem zime tudi na Ribniškem izmerili 
temperature nad 20 stopinj Celzija. 

Letošnja meteorološka zima se je 
predvsem po zaslugi zelo tople druge 
polovice decembra in prve polovice ja-
nuarja uvrstila med sedem najtoplejših 
od začetka meritev. Kljub temu pa je bila 
ta zima na Ribniškem s snegom ena iz-
med najradodarnejših v zadnjih dvajse-
tih letih, saj smo skupaj beležili več kot 
60 dni s snežno odejo. Februarja smo bili 
priča tudi ne tako zelo pogostemu poja-
vu, ko je sneg v višjih legah pobralo prej 

Krepko smo že zakorakali v 
meteorološko pomlad, čeprav 
nam vreme v zadnjem tednu še ni 
dajalo tega občutka. 

Najnižja temperatura
Najvišja temperatura
Povprečna temperatura
Povprečna jutranja 
temperatura
Povprečna popoldanska 
temperatura
Število dni s      
temperaturo pod -5 °C
Število dni s           
temperaturo nad 10 °C

Prigorica
-15,5 °C (10. 2.)
15,4 °C (20. 2.)
-0,1 °C
-6,3 °C

8,2 °C

15

13

Gašpinovo 
-7,9 °C (10. 2.)
12,8 °C (20. 2.)
2,0 °C
-1,6 °C

6,1 °C

7

6

Sveta Ana
-10,7 °C (7. 2.)
12,5 °C (20. 2.)
1,3 °C
-1,8 °C

5,6 °C

10

5

Letošnji februar na ribniških vremenskih postajah
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Včasih pride tako, da ne moremo v nam ljube hribe 
in gore. Morda niso primerne razmere, morda 
zbolimo, so takšne in drugačne situacije, ko bi 
radi šli na turo, a nam enostavno ni dano – zaradi 
objektivnih ali subjektivnih razlogov. 

Takrat pride še kako prav planinska literatura – revije, vod-
niki, romani ipd., ki nas potegnejo v druge svetove, na nove 
poti in vrhove, z njimi načrtujemo in se v mislih že podajamo 
na pot ali pa se spominjamo, kje vse smo že bili, pa tudi vseh 
čudovitih sončnih vzhodov, prijateljskih kramljanj, pripekajoče 
vročine in mrzlega vetra, trenutkov, ko je bilo treba zares stisniti 
vse iz sebe in premostiti kakšen še posebej zahteven del, in 
trenutkov, ki so bili ožarjeni z zelenimi pašniki, belimi vršaci, 
neskončno modrino neba in pogumnimi kozorogi, ki so se brez 
bojazni podajali prek strmih skalnih skokov do najboljše paše.

Kar mene vedno znova navdušuje med vsemi planinskimi 
edicijami, je odlična revija Planinski vestnik. Vestnik je naša 
edina gorniška revija in hkrati najstarejša revija na Slovenskem, 
ki še vedno izhaja – in to kar od leta 1895. Namenjena je vsem 
ljubiteljem gora vseh starosti. Vsak mesec, poleti pa v dvojni 
številki, navdušuje z izjemnimi fotografijami in aktualno temo, z 
zanimivimi domačimi in tujimi sogovorniki iz sveta planinstva, 
alpinizma in plezanja, vzgaja za varnejše obiskovanje gora v 
vseh letnih časih, najmlajšim ponudi zgodbo v Planinčkovem 
kotičku, vabi na različne ture in izlete po vsem svetu ter razisku-
je tudi zanimiva zgodovinska dejstva o ljudeh in gorah. 

Tako je na primer v februarski številki v uvodniku predsednik 
Planinske zveze Slovenije Jože Rovan pisal o letošnjih dveh po-
membnih obletnicah. Letos namreč mineva 130 let, odkar je 
nastalo Slovensko planinsko društvo, katerega naslednica je 
Planinska zveza Slovenije (tej obletnici je posvečen tudi pose-
ben članek z naslovom Paberki iz naše zgodovine). Praznujemo 
pa tudi 70 let od odprtja Slovenske planinske poti od Maribora 
do morja, čudovite zamisli prof. Ivana Šumljaka, ki je bila ura-
dno odprta 1. avgusta 1953 ob 60-letnici planinske organizacije.

V temi februarske številke se Planinski vestnik loti pod-
nebja in spreminjanja gora. V zvezi z gorami niti Planinski ve-
stnik ne more zmeraj pisati samo o lepih stvareh; so tudi teme, 
o katerih je treba govoriti, čeprav niso prijetne. Vprašanje spre-
memb, ki jih je tudi gorskemu svetu prineslo globalno segreva-
nje, v resnici sploh ni več vprašanje. Ostaja le še dilema, kako 
bodo vplivale na ta svet in kaj lahko naredimo, da bi jih vsaj 
upočasnili, če jih že ne moremo ustaviti. V svojih prispevkih iz-
kušnje in dognanja delijo strokovnjaki in gorski vodnik.

Osrednji pogovor oziroma intervju poteka z Ladom Vidmar-
jem (letnik 1957), ki o sebi pravi, da je umetniška duša. Je pa tudi 
alpinist, član številnih odprav, ekstremni smučar in v zadnjih 
letih pohodnik, ki želi po etapah prehoditi ves svet.

V rubriki Z nami na pot vas vabi v Avstrijo na turnosmučar-
ske ture in vrhove, in sicer na Gmeineck (2592 m) in Stubeck 
(2370 m) v skupini Reissecka ter na Königstuhl (2336 m) in 
Grosser Speikkofel (2270 m) v skupini Nockberge. Kaj je največ-
ja vrednost te rubrike – poleg tega, da ti da odlično idejo, kam 
na naslednje ture? Pri vsakem opisu sta fotografija in zemljevid, 
vsaka tura ima opisan potek, zapisana je zahtevnost, kakšno 
opremo potrebujemo, kakšna je višinska razlika, kje je izhodišče, 
kje potekata vzpon in sestop ter kateri zemljevid nam bo prišel 
najbolj prav. Vsak opis – to je tudi čudovita prednost teh zapisov 
– lahko po perforiranem delu izstrižemo iz Vestnika in si naredi-
mo svoj mini vodnik. Vsak opis/kartico posebej lahko vzamete s 
seboj na turo, da vam ni treba jemati celotnih vodnikov ali kopij.

Po Lofotih nas popelje italijanski alpinist Iztok Tomazin, ki 
razmišlja o etiki v visokogorju, Planinčkov kotiček pa se potepa 
z Evo, svizci in čarobno palčko. Pretresljivo zgodbo o tihi, a ne-
izprosni tekmi s časom deli gorski reševalec z intervencije pod 
Voglom. Ne manjka tudi vzgojni članek o prvi pomoči, ki je del 
osnovne gorniške izobrazbe; nadaljuje se zgodba izpod Hima-
laje, z Vestnikom lahko obiščemo skrite kotičke na Mozirskih 
planinah in Janezov bivak na Golteh, popeljejo nas tudi v 19. 
stoletje in v takratno gorsko modo, Lidija Honzak pa deli nove 
spomine. Predstavi se član uredništva Dušan Škodič, ki piše o 
enem najpomembnejših plezalcev vseh časov, Emiliu Comiciju, 
o katerem je izšlo knjižno delo.

Na koncu Vestnika sledijo še stalne rubrike, kot so novice iz 
vertikale, športnoplezalne novice, literatura z recenzijami nove 
gorniške literature in vodnikov, planinska organizacija in v spomin.

Planinski vestnik si je mogoče izposoditi v ribniški knjižni-
ci, ga kupiti v trafikah in bolje založenih trgovinah. A najboljše 
je, ko te pričaka v nabiralniku in ga lahko prebiraš oziroma v 
njem uživaš vedno znova. Člani planinske organizacije (člani 
PD Ribnica ali katerega drugega planinskega društva) imate 
ob letnem naročilu 25-odstotni popust. Kako se naročiti: na 
brezplačni telefonski številki 080 1893, na spletnem naslovu 
www.planinskivestnik.com ali prek e-pošte pv@pzs.si. 

Pazite nase in na naravo, ob odhodu v gore imejte vso pot-
rebno opremo in znanje zanjo, pred odhodom preverite snež-
ne in vremenske razmere, pa seveda srečno, varen korak in ... 
'mejte se radi!

Planinski vestnik 
– navdušujoče 
planinsko branje

   Zdenka Mihelič
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Na zadnjem plenarnem zasedanju 
Evropskega parlamenta v Strasbourgu 
smo z veliko večino potrdili resolucijo, 
ki Evropsko komisijo poziva k razvoju 
evropske kolesarske strategije, s ciljem 
podvojitve števila prekolesarjenih kilo-
metrov v Evropi do leta 2030.

S tem pozivom smo v Evropskem 
parlamentu dali kolesarjenju priznanje 
kot polnopravnemu načinu prevoza in 
dodatnega sredstva za dolgoročno iz-
polnjevanje podnebnih ciljev.

Resolucija tako določa akcijski načrt 
s 17 točkami za razvoj kolesarske infra-
strukture in boljših pogojev za proizvo-
dnjo koles, vključno s sestavnimi deli in 
baterijami. S tem bo po oceni Evropske-
ga parlamenta lahko ustvarjenih kar več 

povečujejo sonaravnost in prehransko 
varnost.

Resolucijo o kolesarski strategiji EU 
sem podprla, ker je Slovenija izrazito turi-
stična država. Kolesarski turizem pa lah-
ko prinese lokalnim skupnostim gospo-
darske koristi, zlasti na podeželju, kjer 
druge oblike turizma morda niso tako 
uspešne. Turisti, ki se odločijo za kole-
sarjenje, lahko pri tem porabijo denar za 
nastanitev, hrano in druge storitve, ki po-
sledično ustvarjajo nova delovna mesta 
in spodbujajo lokalno gospodarstvo.

Varna parkirna mesta za kolesa in 
možnosti polnjenja za električna kolesa 
pa so pri tem enako pomembne kot var-
ne kolesarske poti, ki ne uničujejo najro-
dovitnejših kmetijskih površin.

kot dva milijona novih delovnih mest, ki 
bodo zajemala področja proizvodnje, tu-
rizma, maloprodaje, zdravja in športa.

Kolesarska strategija EU s tem priz-
nava gospodarski potencial kolesarske-
ga turizma in želi spodbujati kolesarske 
poti in destinacije po Evropi. 

Menim pa, da je hkrati treba upo-
števati tudi izjemno pomemben vidik 
primernosti lokacije, kjer naj bi nove ko-
lesarske poti potekale. Želim si namreč, 
da nove kolesarske poti ne bi uničevale 
površin z visokokakovostno rodovitno 
zemljo, ki jih nujno potrebujemo za pri-
delavo hrane. Zagotovljene kakovostnih 
površin za pridelavo lokalne hrane prav 
tako zmanjšuje ekološki odtis zaradi niž-
jih stroškov prevoza, medtem ko sočasno 

Evropski parlament za podvojitev 
kolesarskih kapacitet do leta 2030

 Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

TD Grmada v sodelovanju z Zavodom Parnas vabi na kulinarično delavnico

Mini in koktajl potičke 
Orehov in pehtranov nadev

Zahvala
V času letošnjih zimskih 
počitnic je na smučišču v 
Sodražici potekal smučarski 
tečaj za otroke različnih 
starosti, različnega 
predznanja o smučanju ipd. 

Učitelji/vaditelji so bili za to 
usposobljeni člani Smučarskega 
kluba Sodražica. Prav ti 
prostovoljci bi si v tem času, ko 
so koristili svoj letni dopust, lahko 
privoščili smučanje na kakšnem 
imenitnem smučišču v Dolomitih, 
Švicarskih Alpah ali kje drugje. 
Ampak ne, oni so se odločili za 
požrtvovalno delo z našo mladino, 
in to cel teden, tudi na praznik 
našega Prešerna. S tem so osrečili 
150 udeležencev tečaja in najmanj 
300 staršev (upoštevati pa je treba 
tudi vesele babice in dedke, ki so 
prihajali po nasmejane otroke). 

V imenu zadovoljnih in 
hvaležnih staršev vam lahko 
rečemo le: NAŠ POKLON!
Hvala vam!

ki bo v torek, 14. 3. 2023, ob 18. uri 
v dvorani gasilskega doma na Velikih 
Poljanah (1. nadstropje).

Delavnica se izvede v smislu »pripravi 
pri nas in speci doma«. Pripomočke in 
material prinesete s sabo in na delavnici 
pripravite svojo potičko. Seveda bomo eno 
spekli tudi v dvorani, za pokušino.

Delavnico bo vodila Milka Debeljak, 
ki ima pridobljen certifikat za peko 
kruha, potic, peciva in testenin na 
tradicionalen način.

Zaradi lažje organizacije se 
prijavite na 031 592 604 (Anita) ali 
tdgrmada@gmail.com. Ob prijavi boste 
dobili seznam potrebščin, ki jih prinesete 
s sabo. Prispevek za pokritje stroškov 
izvajalcev je 10 eur. Število mest 
je omejeno.
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V rubriki Bralke in bralci pišejo 
objavljamo prispevke, ki niso 
žaljivi. Pridržujemo si pravico, da 
zaradi razpoložljivega prostora v 
časopisu besedila tudi skrajšamo 
– po predhodnem obvestilu avtorja 
ali avtorice prispevka. 

Uredništvo si pridržuje pravico, 
da zavrne besedilo, ki vsebuje 
neresnično, rasistično, 
nacionalistično, hujskaško, 
nasilno, pornografsko, žaljivo 
ali podobno vsebino. 

Zahvaljujemo se vam za korektno 
sodelovanje.

Uredništvo

 Bralke in 
bralci pišejo

 

 »V umetnosti 
ne vidim nobene 
praktične koristi«

»Satirik mora biti hudoben, drugače 
ni satirik. Če satira ni hudobna, potem 
je navadna humoreska, tega pa jaz ne 
počnem. Mojo skorjo je težko pregrizniti, 
znotraj pa sem mehka kot bela sredica. 
To dobro vedo moje muce, moji otroški 
bralci in moji prijatelji. Vsi pa seveda 
tega ne vedo, in tako je tudi prav.« Tako 
pravi umetnica, pisateljica in pesnica 
Svetlana Makarovič, ki vztraja, da ji 
»Svoboda« vrne podeljeno nagrado, ki jo 
je s protesta zavrnila. Ali to dokazuje, da 
pri nas ni jasno, kaj je »kulturno«? 

V Sloveniji je etično sprejemljivo, da 
človek, ki je bil celo življenje vzor dob-
rote ali je velik umetnik, nenadoma ne-
koga ubije. Njegovega okolja to ne moti 
in ne zanima, občuduje le njegovo umet-
nost, vse drugo pa je postranska zade-
va. Umetnik ostane zaželen umetnik, ki 
človeštvu nudi umetniški užitek, udobje 
in zabavo, kar je v etično otopeli družbi 

pomembneje kot sankcionirati storjeno 
kaznivo dejanje, celo ne umor. V etično 
zreli družbi, ki ima razvito pravno drža-
vo, je vsak, ki naredi kaznivo dejanje, kaj 
šele umor, obsojen za umor in gre v za-
por! Svetlana lahko še tako lepo piše za 
otroke, a vsi otroci in odrasli, ki berejo te 
njene knjige, Svetlani zagotovo niso dali 
opravičila, da lahko propagira moralo, 
da je »sovražiti RKC dolžnost«, čeprav to 
zanjo ni sovraštvo. Spoštuje samo svoje 
mnenje, ki ga ne spreminja, drugačno 
mnenje je ne briga. Nima ne empatije ne 
odgovornosti, ko ponižuje sodržavljane, 
ki so drugačnega mnenja, in je mnoge 
zelo prizadela, ker pravna država nič ne 
ukrepa in ostaja kot pravilo, da je sovra-
žiti dolžnost. 

Ta izjava je poguba za demokracijo in 
državo, nevarna za mir naroda, ker smo 
vsi lahko različnega mišljenja in večina 
spoštuje sobivanje različnih. Umetnica 
Svetlana Makarovič nas s svojim pozi-
vom, da je »sovražiti dolžnost«, uvršča 
med barbare. Njeno pravilo ni zapisano 
v nobeni ustavi, ker se ve, da sovraštvo 
lahko uniči človeštvo. Kot da se to pri nas 
še ne ve? 

Svetlana Makarovič je jeseni 2016 
rekla tudi: »Nobene sprave ne more biti. 
Kakšna sprava, kaj ni vse jasno? Saj jih 
ne pobijamo. Stvar je urejena. Saj tudi 
vsi partizani nimajo groba. Naj zdaj mi 
plačujemo za izkopavanje kosti in anali-
ze DNK, ki bodo dokazovale, kdo je bil fa-
šist, kdo komunist, kdo je bil ustaš in kdo 
je bil kar nekdo? Saj imajo spomenike, 
maše, shode na Rovtah, domobranske 
pesmi, kdo pa jim kaj hoče? Naj izkopa-
vajo in pokopavajo svoje na svoje stro-
ške, če ne vedo, kje naj prižgejo svečo. 
Pravzaprav, če ne vedo, kam bi s svečo, 
naj si jo nekam vtaknejo.« Ta kruta izjava 
»cenjene umetnice« Svetlane Makarovič 
se še vedno citira kot pravilna. Za mnoge 
pa je to bolečina na še odprte rane. Pe-
snica pravi: »V umetnosti ne vidim nobe-
ne praktične koristi. Dragocena je ravno 
zato, ker je nima. Jaz sem mačka, nimam 
duše.« Sama pravi, da nima duše, a dobi 
nagrado. Ta njena brezdušna izjava ve-

lja za vse nepokopane Slovence, tudi za 
partizane, za vse žrtve v drugi svetovni 
vojni in državljanski vojni, predvsem za 
njihove povsem nedolžne bližnje sorod-
nike in prijatelje in zanamce, saj je to ža-
litev naroda. Menim, da vsak človek želi 
in ima pravico, da ga po smrti ne vržejo 
na smetišče, da ga tam ne pojedo mrho-
vinarji, in tako za vedno izgine iz spomi-
na ljudi. Pieteta do vseh umrlih odseva 
kulturo naroda. Kulturni ljudje to vedo, 
brezdušni žal ne. 

V Delu (24. 1. 2012) preberem, da je 
varuhinja človekovih pravic Zdenka Če-
bašek Travnik za Dnevnik pojasnila, da 
jo je izjava globoko prizadela: »Zame kot 
osebo in kot varuhinjo človekovih pravic 
je nesprejemljivo, da je umetnica svoj ta-
lent uporabila na tako grob način, ki pri-
zadeva in rani ljudi.« Informacijska po-
oblaščenka Nataša Pirc Musar, sedanja 
predsednica države, je takrat pojasnila, 
da v primeru Makarovičeve ne gre za 
sum zlorabe osebnih podatkov. Vseeno 
pa ga obsoja! V Financah iz leta 2012 pa 
preberem: »Svetlana Makarovič zna ne 
le žaliti sebi ideološko različne, ampak 
jim tudi med vrsticami nevrotično grozi z 
nasiljem. Nekdanjega predsednika repu-
blike Boruta Pahorja je na primer imeno-
vala za osebek, za katerega upa, da ga 
bo, »ko se bo šel poklonit italijanskemu 
fašizmu v imenu nekakšne gnile smr-
dljive sprevržene sprave, nekdo zbrcal 
v šaht«. Mogoče tudi v brezna v Rogu?« 
Svetlana Makarovič je »spesnila« tudi 
pesem o Jožetu Možini, potem ko je ta 
uredil Utrip, ki ni bil po godu levim stran-
kam: »O, poznam ga, Možino – to zmene 
nikoli sito, našla svinja je korito, žre se, 
pase in kozla, itak drugega ne zna.« 

Ali so te besede Svetlane Makarovič, 
»kulturne umetnice«, ki ji bosta kultura 
in politika »Svobode« vrnili zavrnjeno 
nagrado, za zgled slovenski kulturi in 
narodu? Kaj bi nam povedal dr. Fran-
ce Prešeren? Kitajski pregovor pravi: 
»Končni namen znanosti je resnica, 
končni namen umetnosti je užitek!« Kaj 
bomo izbrali? 

Franc Mihič



Ob izgubi naše mame, babice in prababice se 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani. 
Posebna zahvala velja Centru za socialno delo 
Ribnica.

Vsi njeni

Ob izgubi naše drage mame, stare mame 
in prababice se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše 
in vso pomoč. Hvala osebju DSO Kočevje za vso 
podporo v času njenega bivanja pri njih. Hvala 
tudi gospodu župniku Alešu Pečavarju za lepo 
opravljen obred, pevskemu zboru, ki ga vodi Feliks 
Podgorelec, za lepo zapete pesmi in pogrebni službi 
Komunale Ribnica.Hvala vsem, ki ste se še zadnjič 
poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi  njeni

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

Zdaj bivaš vrh višave jasne ,
kjer ni mraku,kjer ni noči;
Tam sonce sreče ti ne ugasne ,
resnice sonce ne stemni.

S. Gregorčič
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Z globoko žalostjo v srcih ob boleči izgubi naše 
zlate mame, babice, prababice, sestre, tete 
in tašče se vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem zahvaljujemo za izrečena sožalja in 
tolažilne besede, darovano cvetje ter sveče. Hvala 
zdravnici dr. Alenki Nadler Žagar in ostalemu 
osebju ZD Ribnica za nesebično pomoč v času 
njene bolezni, pogrebni službi Komunale Ribnica 
za lepo opravljen obred ter pevcem in trobentaču 
za odigrano Tišino ob njenem zadnjem slovesu.

Žalujoči: vsi njeni

V šumenju vetra slišimo tvoj glas,
v šopku cvetja vidimo tvoj obraz.
Senca spomina in neizmerna 
bolečina se v dušo zajedata,
a naša ljubezen do tebe je 
neskončna in brezmejna.
Za vedno.

13. februarja 2023 je svojo zemeljsko pot sklenila

VERONIKA ČIHAL
iz Ribnice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, vaščanom in bivšim sodelavcem za vsa 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove 
za svete maše. Zahvaljujemo se osebju ZD Ribnica, 
še posebej dr. Alenki Nadler Žagar, in hvala za 
vso pomoč, ki so mu jo nudili v intenzivnih enotah 
UKC Ljubljana in Novo mesto. Hvala g. kaplanu 
Tadeju Pagonu za lepo opravljen obred, pevcem 
za zapete pesmi, gasilcem PGD Sušje in Komunali 
Ribnica za pogrebne storitve. Hvala vsem, ki ste 
bili del njegovega življenja in ga boste ohranili v 
lepem spominu.
                                                                                              
Žalujoči: vsi njegovi

Bilo je samoumevno,
da smo se družili, se pogovarjali,
skupaj razmišljali in se smejali.
Vse je bilo samoumevno,
samo tvoje dokončno,
prehitro slovo ne.
(priredba)

ZAHVALA: Za vedno se je poslovil 
naš dragi mož, ati, dedi in brat 

FRANC PERTOT iz Slatnika 19.

PAVLINA LEVSTEK
(21. 11. 1926–6. 2. 2023)

JULIJA  ORAŽEM  
roj.  MATE
(1931–2023 ) iz Dolenje  vasi
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Društvo upokojencev Ribnica
in Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko 
obdobje, Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok
vabita stare in mlade, da skupaj razgalimo probleme 
demence in poiščemo oprijemljiva znanja in 
preventivna spoznanja o zgubljanju spomina zaradi 
»bolezni«, ki ji strokovno pravimo demenca.

Predavanje bo v torek, 21. 3. 2023, ob 18.00 
v predavalnici na Škrabčevi domačiji.
GLAVNA VSEBINA:

ALI LAHKO TUDI MI 
ZBOLIMO ZA DEMENCO?
Kako zmanjšati to 
verjetnost?
Predaval bo član Društva upokojencev Ribnica ter 
zaslužni občan Občine Ribnica dr. Božidar Voljč, 
dr. med. Dr. Božidar Voljč je zelo pomembna osebnost 
za razvoj ribniškega, kočevskega in slovenskega 
družinskega zdravstva ter je še danes – kljub svoji 
starosti – zavzet za prenos svojih pomembnih znanj 
in spoznanj na vse generacije. Z znanji in spoznanji ter 
razgovori in sodelovanjem lažje obvladujemo in 
premagujemo zdravstvene težave.
Dobrodošli!

GUBČEVA BRIGADA, CANKARJEVA BRIGADA, TOMŠIČEVA BRIGADA, 
ŠERCERJEVA BRIGADA, OBČINA RIBNICA, ZB NOB RIBNICA, 
SLOVENSKA VOJSKA, PD RIBNICA in ZVEZA VETERANOV VOJNE 
ZA SLOVENIJO
vas vljudno vabimo v soboto, 25. marca 2023, ob 13. uri
v dom TVD Partizan v Ribnici na

Spominsko slovesnost ob
80-letnici zmagovite bitke
Pri Jelenovem Žlebu
26. marca 1943 so Gubčeva, Cankarjeva, Tomšičeva in Šercerjeva 
brigada uničile bataljon italijanske divizije Macerata, kar je bila največja 
zmaga  nad italijanskimi okupatorskimi enotami v Sloveniji. 
Slavnostni govornik bo minister za obrambo Republike 
Slovenije Marjan Šarec. Spominski dogodek bomo obeležili tudi z 
bogatim kulturnim programom pod vodstvom Irme Grbec.

Pohod in slovesnost v Jelenovem Žlebu
Hkrati s spominsko slovesnostjo vabimo tudi pohodnike, da se v 
organizaciji Planinskega društva Ribnica udeležite tradicionalnega 
pohoda v Jelenov Žleb z začetkom v Rakitnici ob 7.30 ali Planinske-
ga društva Loški Potok v Loškem Potoku ob 8.00 izpred pošte na 
Hribu – pridružili se jim bodo tudi pohodniki Pohodne sekcije Sodra-
žica z odhodom ob 7.30 iz Sodražice. V okviru pohoda bomo ob 
11. uri položili venec pri spomeniku nad breznom v Jelenovem Žlebu.  

Vabilo na tridnevni 
izlet v Bosno in 
Hercegovino –
Po poteh NOV
Društvo upokojencev Ribnica vabi 
vse svoje člane in tudi podporne 
člane, da se udeležijo tridnevnega 
izleta v Bosno in Hercegovino – Po 
poteh NOV. Izlet med drugim obsega 
obisk Sarajeva, Konjica, Jablanice, 
Prozora, Jajca, Ključa, Drvarja in 
Bihaća. Izlet vključuje tudi ogled 
sarajevskega »tunela spasa«, 
Titovega podzemnega mesta – 
atomskega bunkerja, muzeja v 
Jablanici, muzeja v Drvarju in 
muzeja II. zasedanja Avnoja.      

Predviden datum odhoda: 1. 6. 2023. 
Več informacij dobite na mobilni 
številki 031 608 161 (tajnica Društva 
upokojencev Ribnica) ali v času 
uradnih ur na sedežu društva. 
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PRIFARSKA 35-ka  
Prifarski muzikanti letos obeležujejo 
35 letnico izjemno uspešnega dela. 

Utrinek praznovanja bo tudi 
v Dolenji vasi, v dvorani DC-16. 

v petek, 17. marca, ob 19. uri. 
Na koncertu »Za vse naše mame«, bodo 

nastopili tudi domači gosti, ansambel 
Zdomarji in pevka Petra Stopar. 

Vabljene in vabljeni! 
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Vabilo na zbor 
članov Društva 
invalidov Ribnica
Društvo invalidov Ribnica vabi vse svoje člane na zbor članov, 
ki bo potekal v soboto, 25. 3. 2023, v Gostišču Pugelj ob 
11.00. Prijave sprejemamo do 22. 3. 2023. Po uradnem delu bo 
sledila zabava. Za dodatna pojasnila in informacije smo vam 
na voljo v času uradnih ur društva, in sicer v ponedeljek in 
petek od 9. do 11. ure na telefonskih številkah 01 836 11 69 in 
070 688 811, ali prek elektronske pošte di.ribnica@gmail.com.     

Vljudno vabljeni! 

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec 
Ribnica (Ur. l. RS, št. 132/2022) Vrtec Ribnica objavlja javni 
razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko 
leto 2023/24 z dnem 1. 9. 2023. 
V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in 
spremembe) vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost 
najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vpis otrok poteka na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 
3, 1310 Ribnica – uprava vrtca, pri svetovalni delavki 
Bernardi Osojnik. 
Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, k
i jih dobite na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani 
(www.vrtecribnica.si), v vrtec vrnite osebno, po pošti ali 
prek e-pošte (vrtec@vrtecribnica.si)  najkasneje do 
srede, 15. marca 2023.  

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku. 
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca 
z dnem 1. 9. 2023 več, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo 
vse vloge, ki bodo vložene do 15. 3. 2023 ali oddane na ta 
dan priporočeno na pošto. 
Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni 
najpozneje do konca meseca junija 2023.

Pomembno: staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec 
Ribnica že oddali, te ni treba ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno, po telefonu pri svetovalni 
delavki Bernardi Osojnik (na telefonski številki 01 620 93 75) 
ali na upravi vrtca (na telefonski številki 01 620 93 71).

Razpis za vpis predšolskih 
otrok v vrtec Ribnica
 za šolsko leto 2023/24

»Špeh gre s kruhom«
Po tehtnem premisleku smo prišli do zaključka, da 
se k špehu najbolj poda dober domač kruh izpod 
pridnih rok gospodinje ali gospodinjca. Ker eno 
brez drugega ne gre, ste letos vsi, ki ste spretni v 
peki kruha, vabljeni na prvo razširjeno kulinarično 
tekmovanje, kjer bo vzporedno s 6. Špeharjado 
potekalo tudi ocenjevanje kruha. Dogodek se bo 
odvijal v soboto, 15. 4. 2023, v Koči pri 
Francetovi jami. Vse zainteresirane vabimo, 
da se prijavijo na dan dogodka do 10.30.

ZBIRANJE IZDELKOV (ŠPEHA IN KRUHA): 
v Koči pri Francetovi jami, Zapuže 10, Ribnica, 
v soboto, 15. 4. 2023, od 8.00 do 10.30.

POGOJI ZA ŠPEHARJADO
»ZA NAJ ŠPEH V OBČINI RIBNICA 2023«
Špeh mora ustrezati kriterijem ocenjevanja: 
• debelina špeha: najmanj 3 cm;
• širina špeha: najmanj 5 cm;
• dolžina špeha: od roba do roba plošče 

(priporočilo).

POGOJI ZA KRUHARJADO
»ZA NAJ KRUH V OBČINI RIBNICA«
Kruh mora ustrezati kriterijem ocenjevanja:
• pečen mora biti vsaj 8 ur pred ocenjevanjem;
• imeti mora obliko hlebca – ne sme biti pečen v 

modelu;
• pečen mora biti iz 1 kg moke, ne sme biti 

premazan z jajcem.

Zabava, harmonika, kitara in še in še … ter 
preizkušanje  sodelujočih in prisotnih od 11.30 dalje.

RAZGLASITEV REZULTATOV: 
v soboto, 15. 4. 2023, ob 15.00 v Koči pri Francetovi 
jami, Zapuže 10, Ribnica.

Pristojbina za tekmovanje znaša 15 EUR in 
vključuje pravico do tekmovanja, praktičen 
spomin in malico.

Več informacij o dogodku dobite na telefon-
skih številkah 031 314 078 (Matjaž – ŠPEH) 
in 070 155 251 (Andreja – KRUH).
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TUDI ZA IZVEN:
Cena vstopnic: OTROŠKI 4 EUR, ODRASLI 8 EUR.
Vstopnice lahko kupite pol ure pred predstavo pred vhodom v dvorano TVD Partizan. 

Mimi in knjižni klub

KUD DramŠpil
Kolodvorska 17
1310 Ribnica

Skočiva pod odejo

ob 10. uri

KUD Valentin Kokalj, Visoko

Mimi je mala miška, ena tistih mišk, ki rada 
bere knjige. Veliko jih je že prebrala in za 

branje bi rada navdušila tudi prijatelje. 
»Najbolje bo, če ustanoviš knjižni klub!« je 
predlagal Medved. In tako je nastala naša 

zgodba…

V stanovanju Filipa in Ivane Markl je zelo 
živahno. Odpravljata se na založniško večerjo, 

njuno odsotnost in prazno stanovanje pa 
želijo izkoristiti njuni prijatelji in znanci – 

Filipov prijatelj in partner Hinko, ki venomer 
vara svojo ženo,  Ivanina prijateljica in 

Hinkova žena Lina, ki hoče možu vrniti milo 
za drago, prav tako pa njun notranji 

opremljevalec Ali Pen, ki se skrivaj sestaja s 
postavno  varuško Silvijo. Situacija se zaplete, 

ko se začno vsi pari hkrati zbirati v 
stanovanju… Hišni zvonec pa se spet oglasi. 

Zaradi nenapovedane gostje postane v 
stanovanju še bolj vroče… Koga bo torej pod 

kovter spustila gospa Markl?

KD Pavza, Selnica ob Dravi

ob 19. uri

sobota, 18. 3. 2023

4. ABONMA ZA OTROKE 5. ABONMA ZA ODRASLE

KRIŽANKA
Križanko ureja Knjižnica Miklova hiša

NAVPIČNO
1. priljubljeni harmonikaš France
2. nova knjiga Ivana Šege
3. slovenski raper
4. priljubljena slovenska pisateljica Nani
8. nekdanji prebivalci Ljubljanskega barja
10. velikanka
12. naselje, kjer je živel pisatelj Ivan Čampa
13. ruda iz idrijskega rudnika
15. marec

VODORAVNO
5. zdravilna rastlina
6. obrtna cona v Ribnici
7. »znanilci« pomladi
8. avtor opere Čarobna piščal
9. Simona Rituper
11. podžupan Ribnice
14. ime ribniškega pusta
15. zavetnik konj
16. načrtno odrekanje hrani
17. naselje v Slemenih Re
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Folklorna skupina

GRMADA
Vabi na

RIBNIŠKI VEČER PLESA IN PESMI

ki bo v soboto,
15. aprila 2023 ob 19. uri
V TVD Partizan v Ribnici.

Skupaj z nami bodo plesali in peli
FS Bloke

FS Grosuplje
Vesele Ribničanke 

Prijazno povabljeni!

Tehnični pregledi na terenu se opravljajo za traktorje, ki so klasificirani v kategorije z največjo 
konstrukcijsko hitrostjo do 40 km/h (pri čemer je v potrdilu o skladnosti navedena hitrost lahko 
tudi za nekaj km/h višja) in traktorske priklopnike do 3500 kg največje tehnično dovoljene mase. 
Traktorji na tehničnem pregledu morajo biti brez pripetih priključkov.

Torek, 4. 4.
ZAPOTOK
Gostilna Tabu
11.00—16.00

Sreda,  5. 4.
SODRAŽICA
Župnišče Sodražica
11.00—16.00

Četrtek, 6. 4.
SVETI GREGOR
Gasilski dom
11.00—16.00

Petek, 7. 4.
ŽIMARICE
Pri Lukatu
11.00—16.00

Sobota, 8. 4.
ORTNEK
dnevni bar Matjak
8.00—11.00

Sreda, 12. 4.
JURJEVICA
Gasilski dom
11.00—16.00

Četrtek, 13. 4.
DOLENJA VAS
Tina Bar
11.00—17.00

Petek, 14. 4.
MALI LOG
Riko Ekos
14.00—19.00

Sobota, 15. 4.
MALI LOG
Riko Ekos
8.00—14.00

AMZS Ribnica in AMZS Kočevje (T: 01 835 04 40, T: 01 893 08 40) organizirata tehnične 
preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov z možnostjo podaljšanja registracije:
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Ponedeljek, 17. 4.
PETRINCI
Franc Krže
14.00—16.00

Torek, 18. 4.
NEMŠKA VAS 
Gasilski dom
12.00—15.00
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