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JUBILEJ ŽUPNIJE 
VELIKE POLJANE

IZŠLA JE NOVA PUBLIKACIJA 
O LONČARSTVU V 
RIBNIŠKI DOLINI

20 LET DELOVANJA 
RIBNIŠKE SKUPINE ZA 
SAMOPOMOČ ZA BOLNICE 
IN BOLNIKE Z RAKOM 

PREDSTAVITEV KNJIGE 
MOŽ Z NAPAKO 



Zbiramo spomine 

KINEMATOGRAFIJA  
Se še spomnite vašega prvega ogleda filma v kinu? Še hranite 
filmski plakat, vstopnico ali fotografije iz TVD Partizana ali Doma 
JLA, v katerih dveh so se nahajali kinematografi? Ste ob obisku 
kina doživeli kaj, kar se vam je še posebej vtisnilo v spomin? 

Če doma hranite fotografije zunanjosti in notranjosti stavb 
kinematografov, kino sporede, filmske letake, plakate, vstopnice ali 
bi z nami delili doživetja in spomine z obiskov kino predstav, vas 
vabimo k sodelovanju. 

Gradivo, ki ga boste prinesli, bomo digitalizirali in vam ga vrnili, 
zbrano digitalizirano gradivo pa shranili v svojem arhivu in ga delno 
uporabili za pripravo novih digitalnih zbirk na spletnem portalu 
digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra. 

Zbiranje gradiva na temo kinematografije v njihovem kraju bo 
potekalo tudi v Ljudski knjižnici Metlika, Knjižnici Črnomelj, 
Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica, Valvasorjevi knjižnici 
Krško, Knjižnici Kočevje in Knjižnici Pavla Golie Trebnje. 

v Ribnici 

V S A K A  ZG O D B A  Š T E JE  P R I  S NO V A N JU  
Ž IVL J ENJS K E  ZGODB E NA Š EG A KR AJA !  

Sreda, 13. novembra 2019, med 8.00 in 16.00 

Knjižnica Miklova hiša Ribnica 

Starše predšolskih otrok vabimo na predavanje z naslovom

Navajanje na samostojnost in odgovornost

 

Če hočemo doseči otrokovo samostojnost, moramo zagotavljati nadzor, 
da otrok res počne, kar je treba. Hkrati je otrok manj samostojen, 

če je našega nadzora več. Kje je tu meja? Kdaj postane otrok odgovoren 
za svoja dejanja, pri katerih letih in pri katerih akcijah? Kaj je najboljša 

metoda, da otrok napreduje? Če se s temi vsebinami ne ukvarjamo, 
bomo otroka vzredili, ne pa vzgojili! Bo le večji in težji, ne pa tudi zrelejši. 

Kako vrednote staršev in družine vplivajo na razvoj našega otroka?

Izvajalec: Marko Juhant, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti

Datum: četrtek, 14. 11. 2019, ob 17.00

Lokacija: Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica
(vhod starejši otroci – avla vrtca)

Vljudno vabljeni!

Vabljeni tudi starši, ki nimate vključenih otrok v naš vrtec.

informativne prijave: skavti.ribnica@gmail.com

petek, 8. 11. ob 19h, ribniski grad
URBANACIJAjesenska

urbana orientacija po ribnici
5-10km, tek ali hoja
pisalo, svetilka, oprema za tek
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- november 2019 -

30. 10.  DAN ODPRTIH VRA T PGD RIBNICA 
od 18. do 20. ure Pred GD Ribnica
30. 10.  STRA ŠNO ČAROVEN DAN – DELAVNICA ZA 
 OTROKE (Temačne skrivnosti galerije)
ob 11. uri Galerija Miklova hiša
30. 10.  STRA ŠNO ČAROVEN DAN – DRUŽINSKA  
 DELAVNICA (Izreži svojo bučo)
ob 17. uri Rokodelski center Ribnica
30. 10.  STRA ŠNO ČAROVEN DAN – DELAVNICA ZA 
 ODRA SLE (Aromaterapija v jesensko-zimskem času)
ob 17. uri Poročna dvorana Ribniškega gradu
30. 10.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
ob 20. uri Športni center Ribnica
31. 10.  KOMEMORA CIJA ZB ZA VREDNOTE NOB RIBNICA
ob 15. uri Pokopališče v Grčaricah
1. 11.  KOMEMORA CIJA ZB ZA VREDNOTE NOB
ob 9. uri Ribniški grad ob spomeniku žrtvam okupatorjevega nasilja
7. 11.  URE PRA VLJIC
ob 16.30 in 18. uri Knjižnica Miklova hiša
7. 11.  ODPRTJE RA ZSTAVE LELE B. NJATIN: 
 KER MI NISMO LE PODOBE, SMO LJUDJE
ob 19. uri Galerija Miklova hiša
8. 11. ODPRTJE RA ZSTAVE GRA FIK AKA DEMSKE 
 ILUSTRA TORKE SARE KONCILJA iz knjige 
 Tam med Malo in Véliko goró
 Knjižnica Miklova hiša
8. 11.  JESENSKA  URBANACIJA (URBANA ORIENTACIJA)
ob 19. uri Pred Ribniškim gradom
9. 11.   TURNIR DRŽAVNE FUTSAL LIGE U13
od 10. ure Športni center Ribnica
10. 11.  TEKMA DRŽAVNE FUTSAL LIGE U15, 
 NK Ribnica : Bronx Škofi je
ob 16. uri Športni center Ribnica
13. 11.  ZBIRA MO SPOMINE – 
 KINEMATOGRA FIJA V RIBNICI
med 8. in 16. uro Knjižnica Miklova hiša
14. 11.  URE PRA VLJIC
ob 18. uri Knjižnica Miklova hiša
14. 11.  ANGLEŠKE PRA VLJIČNE URICE
ob 16.30 Knjižnica Miklova hiša

16. 11.  SKA VTSKA  ZBIRA LNA AKCIJA PAPIRJA
od 9. do 12. ure  Dolenja vas pred župniščem
16. 11.  20. OBLETNICA OTROŠKE FOLKLORNE 
 SKUPINE LONČKI
ob 18. uri Dvorana DC-16 v Dolenji vasi
16. 11.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : RK JERUZALEM ORMOŽ
ob 19. uri Športni center Ribnica
17. 11.   TEKMA DRŽAVNE FUTSAL LIGE U15, 
 NK Ribnica : FC Dobrepolje
ob 16. uri Športni center Ribnica
17. 11.  KONCERTNI ABONMA RIBNICA 2019: 
 Maria Pönicke (sopran), Franc Kosem (trobenta), 
 Klemen Leben (harmonika)
ob 19. uri Miklova hiša Ribnica
18. 11.  TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – 
 MOJA KNJIŽNICA PRA ZNUJE
 Zelena knjižnica : otvoritev razstave knjig o naravnem 
 in zdravem življenju na otroškem oddelku in gostija s smutiji
 Knjižnica Miklova hiša
19. 11.  BRA LNI KLUB ZA MLADE
ob 17. uri Knjižnica Miklova hiša
19. 11.  TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – 
 MOJA KNJIŽNICA PRA ZNUJE
 Rastemo z ...: predstavitev magistrskega dela Stelle Vlašič: 
 Družabno življenje v Ribnici v 50. in 60. letih 20. stoletja 
 Knjižnica Miklova hiša
20. 11.  TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – 
 MOJA KNJIŽNICA PRA ZNUJE
 Dan splošnih knjižnic: brezplačni vpis v knjižnico
 Knjižnica Miklova hiša
22. 11.  TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – 
 MOJA KNJIŽNICA PRA ZNUJE
 Dan zelenih knjig
 Knjižnica Miklova hiša
24. 11.  JUBILEJNI KONCERT – 45 LET NONETA VITRA 
ob 17. uri Avla OŠ dr. Franceta Prešerna v Ribnici
30. 11.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : RK SLOVENJ GRA DEC 2011
ob 19. uri Športni center Ribnica

Občinsko glasilo REŠETO izdaja 
Občina Ribnica. 

Programski svet: 
Sašo Hočevar, Alenka Pahulje, 
Daniel Vincek, Tadeja Šmalc, 

Uršula Jaklič Žagar, Domen Češarek, 
Matej Zobec, Metka Tramte

Lektura: Jasmina Vajda Vrhunec s. p.
Trženje oglasnega prostora: 

GSM: 041-536-889
Tisk in prelom strani: 

ABO grafi ka, d.o.o.
Naklada: 3.300 izvodov 

ISSN 2536-3816

Naslov: 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Tel.: 051-641-021
E-pošta: reseto@ribnica.eu 

Izid naslednje številke: 
29. novembra 2019

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 pridržuje-

mo pravico do avtorskega honorarja. 
Pridržujemo si pravico do nenapovedanega obiska 

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 15. novembra 2019.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih 
avtorjev prispevkov ne odražajo nujno 

tudi mnenj in stališč uredništva.

Članki v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke vnesite v koledar dogodkov na spletni strani Občine Ribnica ali jih pošljite na: mihelic.zdenka@gmail.com.
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Spoštovani občanke in občani!   
Topla jesen nas še kar razvaja z visokimi tem-
peraturami in lepim vremenom, zato verja-
mem, da ste jo tudi sami dodobra izkoristili 
za aktivnosti v naravi in še za zadnja vrtna 
opravila. 
Prav kmalu bo minilo natanko leto dni, od-
kar ste mi dali svoj glas in mi zaupali vodenje 
naše skupnosti, naše občine. Ko se ozrem 
nazaj, sem ponosen na vsak uspešno končan 
projekt, ki smo ga dosegli skupaj. Bilo jih 
je kar nekaj, zato sem vas poskušal o njih v 
vsaki številki ažurno obveščati. V naslednji 
številki vas bom seznanil s celotno realizaci-
jo in tudi s tem, kaj vse nas še čaka do konca 
koledarskega leta in v prihodnosti. 
Mesec oktober pa je bil za vse nas zelo pose-
ben mesec, 23. oktobra smo namreč, cenjeni 
občanke in občani, praznovali naš praznik, 
praznik občine Ribnica. 
V počastitev praznika smo bili priča izjemni 
prireditvi, kjer so se predstavili mlajši, sta-
rejši, uspešni in nadarjeni kulturniki, ki so 
s svojimi dosežki, znanjem in virtuoznim 
igranjem znova presenetili. Seveda je bila 
tudi tokrat osrednja pozornost, kot se ob 
občinskem prazniku spodobi, namenjena 
prejemnikom občinskih nagrad in priznanj. 
Ljudem, ki gradijo našo skupnost, soustvar-

jajo našo družbo, so nam v oporo, pomoč in 
za vzor. Ob tej priložnosti bi jim znova česti-
tal in se zahvalil za njihova dejanja, ki nepre-
cenljivo prispevajo k ugledu in razvoju naše 
občine. Hvala, izjemno ponosen sem na vas!
Prav je, da vas, tako kot v vsaki številki, sez-
nanim s projekti, ki so se v tem mesecu kon-
čali ali pa so še v teku.
Nadaljujemo z izgradnjo komunalne in-
frastrukture v naselju Gornje Lepovče. Z 
investicijo naj bi predvidoma ob ugodnih 
vremenskih pogojih zaključili še v letošnjem 
letu. Prav tako potekajo dela na železniških 
prehodih in nadomestnih cestah, ki jih v so-
delovanju z Občino Ribnica izvajajo Sloven-
ske železnice. V tem mesecu smo na območju 
občine preplastili dva odseka lokalnih cest. 
Prvi je odsek Dolenja vas–Lipovec, kjer smo 
poleg asfalta uredili tudi bankine in varovalne 
ograje ter dodatno izgradili tudi varčno javno 
razsvetljavo. Drugi odsek, ki je dočakal prep-
lastitev, je na Opekarski cesti. Na tem odseku 
smo poleg preplastitev ceste uredili klančine 
na pločnikih in jih tudi preplastili. V nadalje-
vanju bo še nekaj popravljenih odsekov na 
področju Slemen in Velikih Poljan.
Zavedam se, da so naše ceste v zelo slabem 
stanju, saj se je v preteklosti za to podro-
čje namenjalo zanemarljivo malo sredstev. 

Vsekakor bomo tudi v prihodnje namenili 
bistveno več sredstev bodisi za preplastitev 
bodisi za celotno rekonstrukcijo cestišča. V 
zaključni fazi sta tudi dve investiciji s pod-
ročja športne infrastrukture, in sicer igrišče 
v Nemški vasi, končujemo pa tudi z deli na 
igrišču v Dolenji vasi. 
Vzporedno pripravljamo nove projekte, po-
spešeno pa se projektirajo tudi projektne 
dokumentacije, ki so bile v načrtu za leto 
2019–2020. V letošnjem letu nas čaka še 
dodatni izziv, saj si želim, da bi po dolgih 
letih imela tudi Občina Ribnica že v leto-
šnjem letu sprejet proračun za leto 2020, 
kar pomeni, da bomo z investicijami lahko 
nadaljevali brez premora. Novost proračuna 
bo tudi ta, da bo predlog podan za dve leti, 
kar se v zgodovini občine še ni zgodilo. Pred 
nami je velik izziv, tako za občinsko upravo 
kot za občinske svetnice in svetnike. Lahko 
vam zagotovim, da si uprava zelo prizadeva, 
da bi ta cilj dosegli, in verjamem, da bo tudi 
občinski svet tisti, ki bo v dobrobit občine 
sprejel dvoletni proračun in tako omogočil 
pospešen razvoj na vseh področjih. 
Na koncu bi se rad zahvalil tako vam, spošto-
vani občanke in občani, sodelavke in sode-
lavci občinske uprave, kot tudi občinskim 
svetnikom za podporo pri izvajanju in razvo-
ju naše občine. 

Samo Pogorelc, 
župan Občine Ribnica

Ribniški bazen v Športnem centru Ribnica od 14. oktobra dalje vabi na osvežitev, rekreacijo 
in preživljanje prostega časa. Urnik delovanja bazena je vsak dan od ponedeljka do petka med 
20.00 in 21.30, ob sobotah med 17.00 in 19.00 ter ob nedeljah med 15.00 in 17.00. Vstopnina 
za enkraten obisk je za odrasle 1,90 EUR in za otroke 1,10 EUR, medtem ko je mesečna karta za 
odrasle 29,60 EUR in za otroke 18,80 EUR. 

Vabljeni na ribniški bazen



ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA
SOBOTA, 16. 11. OD 9-12H, PRI CERKVI V DOLENJI VASI



6 Rešeto – oktober 2019

A
K

TU
A

LN
O Na podlagi sklepa sveta javnega zavoda Knjižnice Miklova hiša 

z dne 4. 10. 2019, 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01, 96/02 in 92/15) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS, št. 76/2002, 
5/2006 in 47/2011) svet zavoda Knjižnica Miklova hiša 

dne 30. 10. 2019 objavlja javni razpis za
prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje knjižnične de-

javnosti,
– strokovni izpit s področja bibliotekarstva,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minu-

lim delom,
– državljanstvo Republike Slovenije in aktivno znanje slovenskega 

jezika,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– predložitev programa dela za svoj mandat.

Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti:
– program dela zavoda za obdobje petih let,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, 
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje po-

goja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa morajo ned-
voumno izhajati datum sklenitve in datum prekinitve delovnega 
razmerja oz. dela pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela 
ter raven zahtevnosti dela – raven zahtevane izobrazbe za opra-
vljanje dela na posameznem delovnem mestu),

– dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu, 
– kratek življenjepis,
– pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– dokazilo, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepne-

ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni 
bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje 
javnemu zavodu Knjižnica Miklova hiša pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc za vsa zahtevana dokazila v vlogi.

Na delovno mesto direktorja je lahko imenovan tudi kandidat brez 
opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar mora tega opraviti 
v roku, ki ga določa 39.b člen Zakona o knjižničarstvu, sicer mu 
mandat po sklepu sveta zavoda preneha. 
Mandat direktorja traja pet (5) let in je po preteku mandata lahko 
ponovno imenovan.
Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev 
in programom dela naj kandidati do vključno 13. 11. 2019 pošljejo 
na naslov: 
Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica, z oznako: 
»Prijava na razpis – ne odpiraj«. 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični ob-
liki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Več informacij o razpisu: www.miklovahisa.si

Feliks Podgorelec, 
predsednik sveta javnega zavoda 

Knjižnice Miklova hiša 

RAZPIS ZA NAJEM STOJNIC V OKVIRU 
VESELEGA DECEMBRA V RIBNICI 2019 

(27.–30. DECEMBER 2019)

Letos se nam zopet obeta pestro decembrsko dogajanje, saj Občina 
Ribnica pripravlja zanimive in zabavne dogodke za vse generacije, 
ki se bodo odvijali v Ribniškem gradu.
Zato vabimo društva, organizacije in posameznike, ki želijo 
predstaviti svojo ponudbo na stojnicah v Ribniškem gradu, da se 
nam pridružite. Prednost bodo imeli tisti ponudniki izdelkov, ki 
po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju, pred-
stavljajo priložnostna darila ali ozko izbrano gostinsko ponudbo 
(praznično pecivo, tople prigrizke in napitke). 
Cena najema stojnice je 15 EUR za posamezen dogodek, za občane 
Ribnice pa je najem brezplačen. 
Obvezne prijave sprejemamo do 15. decembra 2019 oziroma do 
zasedbe stojnic na naslov turizem@rokodelskicenter-ribnica.si.

Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, 
v skladu z 49. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter  Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za izvajanje gostinske storitve v zimskem času 
ob Rokodelskem centru Ribnica in drsališču

od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020 z možnostjo podaljšanja

Rokodelski center Ribnica obvešča prijavitelje, da je na svoji sple-
tni strani htt p://www.rokodelskicenter-ribnica.si objavil poziv za 
javno zbiranje ponudb za izvajanje gostinske storitve v zimskem 
času ob Rokodelskem centru Ribnica in drsališču od 6. 12. 
2019 do 31. 1. 2020 z možnostjo podaljšanja.
Razpisna dokumentacija, na podlagi katere bodo prijavitelji oddali 
ponudbo, je dostopna na spletni strani Rokodelskega centra Rib-
nica.

Polona Rigler Grm, 
direktorica Rokodelskega centra Ribnica

DOGODKI V VESELEM DECEMBRU 2019 
V OBČINI RIBNICA

Vsa društva, zavode, klube in druge organizacije, ki v mesecu de-
cembru načrtujete dogodek, vabimo, da do 10. novembra 2019 na 
elektronski naslov turizem@rokodelskicenter-ribnica.si sporočite 
datum, kraj in ime dogodka. V pripravi je skupna zgibanka, kjer bo 
zbrano celotno decembrsko dogajanje v občini Ribnica.
Veselimo se vašega sodelovanja!
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Pomen izobraževanja v podjetništvu
Kitajski pregovor pravi: »Če načrtuješ za eno 
leto, posadi seme, če za deset let, posadi drevo, če 
za sto let, uči ljudi. Če poseješ seme enkrat, boš 
imel eno žetev. Če učiš ljudi, boš imel tisoč že-
tev.« Tudi iz naše zgodovine izhaja rek: »Ko-
likor znaš, toliko veljaš.« Torej zavedanje, kako 
je znanje/izobraževanje pomembno, ni nekaj 
novega. 
Izobraževanje je dejavnost povečevanja zna-
nja. Sprva usvajamo veščine s pomočjo svojih 
staršev, nato v šolah, univerzah – formalno in 
neformalno. S tem ko širimo obzorja znanja, 
svet dojemamo drugače, živimo bolj suvereno 
in svobodno. Znanje je tudi odgovornost, saj 
lahko nekomu posredovana informacija spre-
meni življenje. Znanje, zlasti tisto nespecifi čno, 
lahko prodamo na trgu ponudbe in povpraše-
vanja. Našemu delu daje večjo verodostojnost, 
ki jo moramo izražati v odnosu do stranke, da 
ima občutek varnosti, ko sodeluje z nami. 
Ob razvoju novih tehnologij znanje hitro 
zastara, zato sta postala izobraževanje in in-
vesticije v nova znanja temelj delovanja 
uspešnih podjetij in orodje za zagotavljanje 

konkurenčnosti. Prihodnost podjetij je zato 
v veliki meri odvisna od izobraženih in mo-
tiviranih zaposlenih, ki so se sposobni hitro 
prilagoditi spreminjajočemu se poslovnemu 
okolju. Pomen človeškega kapitala in ustvar-
janje dodane vrednosti svojim izdelkom pri-
hajata v ospredje. Uspešna podjetja priznava-
jo to pomembnost, saj na ta način dosegajo 
zastavljene cilje. Podjetja, ki veliko vlagajo v 
izobraževanje zaposlenih in ga dojemajo kot 
naložbo, imajo veliko konkurenčno prednost. 
Lastna investicija v izobraževanje pa ni ved-
no potrebna, saj MGRT, SPIRIT Slovenija 
in EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) 
preko SPOT Svetovanja vsem potencialnim 
podjetnikom ter mikro, malim in srednje veli-
kim podjetjem omogočajo dostop do povsem 
brezplačnega izobraževanja in usposabljanja 
iz aktualnih podjetniških vsebin. Skozi delav-
nice, predavanja, usposabljanja itn. lahko pri-
dobivate, razvijate in izboljšujete tiste sposob-
nosti, veščine, navade in kompetence, ki vam 
omogočajo večjo učinkovitost in doseganje 
zastavljenih ciljev. 

V novembru 2019 pripravljamo nov akcij-
ski načrt za naslednje leto, zato vas vabimo, 
da ga z nami sooblikujete. To storite tako, da 
na e-naslov: spotjvslovenija@gmail.com ali 
marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si napiše-
te teme, o katerih bi se želeli izobraževati. 
Izobraževanja organiziramo v Novem mestu, 
na Kočevskem in v Beli krajini.
HVALA za odziv! Želim več zaposlenih s pot-
rebnim znanjem in primernimi izkušnjami, 
zlasti pa vam privoščim motivacijo za učenje 
in delo ter vam želim vse dobro – zasebno in 
poslovno. 

Marija Martinčič Bauman,  
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

M: +386 41 759 762, +386 30 700 170
W: htt p://rc-kocevjeribnica.si/

Projekt je sofi nanciran s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slo-
venija, javna agencija.

Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Ribnica

razpisuje seniorsko
 

PRVENSTVO V TAROKU 60+ V ŠTIRIH

in

PRVENSTVO V TAROKU 60+ V TREH 
 

za nagrado 
R I B N I Š K A  T R U L A.

Po pravilih Tarok zveze Slovenije 
in društvenega pravilnika za tarok 
se bo igralo pet krogov, izmenično, 

enkrat tedensko, praviloma dopoldne 
ali po dogovoru.

Prijavijo se lahko starejši od 60 let.
 

Prijave sprejemamo do 
15. novembra 2019.

 

Kotizacija je odvisna od števila prijav.
Za člane društva je udeležba brezplačna.

 

Prijave oddajte pisno na poštni naslov: 
Knafl jev trg 2, Ribnica

ali na e-naslov:
 info.u3.ribnica@gmail.com

Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje

 

Spoštovane občanke prijazno
 

V A B I M O
 

na začetni tečaj
 

TAROKA  ZA GOSPE
 

Tečaj je namenjen spoznavanju 
ene izmed najbolj priljubljenih iger 

s kartami. Tarok spada med zahtevnejše 
igre in predstavlja zabaven trening 

ključnih možganskih funkcij: 
pomnjenja, analiziranja, sintetiziranja

 kombiniranja, predvidevanja.
 

Tečaj bodo vodili šolani mentorji.
 

Za izvedbo je potrebnih najmanj 5 prijav.
Skupina bo začela z delom v novembru.

Kotizacija je 10 evrov.
Za članice društva je udeležba 

brezplačna.
 

Vaše cenjene prijave pošljite pisno 
na poštni naslov: Knafl jev trg 2, Ribnica

ali na e-naslov: 
info.u3.ribnica@gmail.com

Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje

vabi članice in člane 
v izobraževalno skupino

ANGLEŠKI POGOVORI

Vsebina je namenjena ohranjanju in 
razvijanju znanja angleškega jezika za 
razumevanje in uporabo situacijskih 
sporočil in obvestil, učenju običajnih 
 fraz za popotnike, turiste, kupce ipd.

Metode študija bodo skupinski pogovori, 
pogovori v dvojicah, individualno 

učenje, igranje vlog, praktične vaje in 
ponavljanje.

Predvidenih je 20 ur izobraževanja –
 deset tedenskih srečanj po 90 minut.

Za učinkovit potek je potrebnih 
od 5 do 10 prijav.

V primeru interesa udeležencev bo 
možno povečanje števila ur.

Prijave oddajte na 
poštni naslov: Knafl jev trg 2, Ribnica

ali na e-naslov:
info.3u.ribnica@gmail.com

W E L C O M E!
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Osrednja slovesnost ob občinskem
prazniku občine Ribnica
V sredo, 23. oktobra 2019, je v Športnem cen-
tru Ribnica potekala osrednja slovesnost v po-
častitev občinskega praznika občine Ribnica, 
ki je v dvorano privabila veliko obiskovalcev. 
Po slavnostnem mimohodu praporščakov so 
se v pestrem kulturnem programu predstavili 
mlajši in starejši, uspešni in nadarjeni kultur-
niki, ki so s svojim znanjem in virtuoznim 
igranjem znova presenetili. Nastopili so Rib-
niški pihalni orkester, Oktet Gallus, KUD 
Balerina, Simfonični orkester Glasbene šole 
Ribnica pod vodstvom Aleksandra Oražma in 
poseben gost večera, Vlado Kreslin.  
Slavnostni govornik, župan občine Ribnica 
Samo Pogorelc, je pozdravil vse obiskoval-

ce in orisal nove pridobitve za občanke in 
občane, aktualne investicije ter predvidene 
aktivnosti. Še posebej se je zahvalil in izrekel 
iskrene čestitke vsem dobitnikom županovih 
in občinskih priznanj, saj so s svojim nadpov-
prečnim prizadevanjem, požrtvovalnostjo, 
odločnostjo postorili veliko dobrega za dob-
robit naše skupnosti.
Na slovesni prireditvi so bila podeljene na-
grade in priznanja: naziv častni občan je bil 
podeljen dr. Hubertu Koslerju za izjemne 
dosežke na gospodarskem, podjetniškem in 
humanitarnem področju; Urbanova nagra-
da je bila podeljena Škrabčevi domačiji za 
izjemne uspehe na področju gospodarskega 

življenja, s čimer veliko prispeva k razvoju in 
ugledu občine; Gallusovo priznanje sta pre-
jela ga. Nina Kosem Šenk za izjemen uspeh 
na kulturnem področju in Plavalni klub Rib-
nica za izjemne športne dosežke; Priznanje 
Občine Ribnica je šlo v roke Društvu onko-
loških bolnikov Slovenije, ki že dvajset let 
nudi pomoč vsem bolnikom na vseh stopnjah 
zdravljenja in rehabilitacije. Podeljena so bila 
tudi Županova priznanja, in sicer Ekipi Pi-
onirk PGD Dolenji Lazi za doseženo prvo 
mesto na državnem tekmovanju, Luki Či-
rović, članu ŠD Sibor, za izjemen uspeh na 
evropskem tekmovanju, Društvu mažoret 
in plesalcev Ribnica ob 20. obletnici delo-
vanja, Društvu ribniških vinogradnikov za 
pridobitev cepiča najstarejše trte na svetu in 
za razvoj novih zgodb na področju vinarstva, 
Kmetijsko gozdarski zadrugi Ribnica ob 
110. obletnici delovanja in Varstveno delov-
nemu centru Ribnica ob 30. obletnici delo-
vanja v ribniški dolini. 

Tina Peček
Foto: Matevž Petrovič
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Teden podjetništva 
na OOZ Ribnica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica (OOZ Ribnica) v času 
od PONEDELJKA ,  25. novembra 2019, do PETKA , 29. novembra 
2019, pripravlja bogat program dogodkov, ki se bodo zvrstili v okviru 
TEDNA PODJETNIŠTVA v poslovni stavbi OOZ Ribnica.

Vsi dogodki so BREZPLAČNI, namenjeni so OBČANOM, PODJETNI-
KOM, ČLANOM in NEČLANOM zbornice iz občin Ribnica, Sodražica 
in Loški Potok, ki tudi fi nančno podpirajo aktivnosti OOZ Ribnica.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

DATUM  DOGODEK
Ponedeljek, 25. 11. 2019 • KA KO odpreti svoj s. p. ali d. o. o.? 
  (OOZ Ribnica) Ob 9. uri.
 • AKTUALNI PODJETNIŠKI 
  RA ZPISI
  (Razvojni center Kočevje Ribnica)
  Ob 11. uri.

 • Individualno OSNOVNO 
  SVETOVANJE 
  potencialnim in obstoječim 
  obrtnikom, podjetnikom 
  (OOZ Ribnica)
  Od 10. do 14. ure.

 !!! Individualno OSNOVNO 
 SVETOVANJE in AKTUALNI 
 podjetniški razpisi ob 17. uri v sejni 
 sobi Občine LOŠKI POTOK 
 (OOZ Ribnica in RC Kočevje Ribnica)

Torek, 26. 11. 2019 • Splošni upokojitveni pogoji in 
  pogoji za nadaljevanje dejavnosti 
  po upokojitvi v letih 2019 in 2020 
  (predavatelj Dušan Bavec)
  Ob 10. uri.
  – Po predavanju individualno 
   svetovanje (OBVEZNA predhodna 
   najava) 

 • Individualno OSNOVNO 
  SVETOVANJE potencialnim in 
  obstoječim obrtnikom, podjetnikom 
  (OOZ Ribnica)
  Od 10. do 14. ure.
 • Zaključek leta in davčna optimizacija
  (predavateljica Jasmina Malnar Molek)
  Ob 16. uri.

Sreda, 27. 11. 2019 • KA KO odpreti svoj s. p. ali d. o. o.? 
  (OOZ Ribnica) Ob 9. uri.
 • Predavanje na temo DELOVNA 
  INŠPEKCIJA
  (predavateljica mag. Nina 
  Scortegagna Kavčnik)
  Ob 16. uri.
 • Individualno OSNOVNO 
  SVETOVANJE potencialnim in 
  obstoječim obrtnikom, podjetnikom 
  (OOZ Ribnica)
  Od 10. do 14. ure.

Četrtek, 28. 11. 2019 • Poslovni zajtrk za delodajalce 
  (Zavod RS za zaposlovanje).
  Ob 9. uri.
 • Individualno OSNOVNO 
  SVETOVANJE potencialnim in 
  obstoječim obrtnikom, podjetnikom 
  (OOZ Ribnica)
  Od 10. do 14. ure.
 • V pripravi tudi OKROGLA MIZA 
  na temo KDAJ DO BOLJŠE 
  PROMETNE POVEZAVE? 
  Več podrobnosti o okrogli mizi bo 
  znanih šele, ko dobimo potrditev 
  udeležbe pristojnih za to področje.

Petek, 29. 11. 2019 • KA KO odpreti svoj s. p. ali d. o. o.? 
  (OOZ Ribnica)
  Ob 9. uri.
 • Individualno OSNOVNO 
  SVETOVANJE potencialnim in 
  obstoječim obrtnikom, podjetnikom 
  (OOZ Ribnica)
  Od 10. do 14. ure.

PODROBNEJE o TEDNU PODJETNIŠTVA tudi na spletnih stra-
neh vseh treh občin in na telefonski številki zbornice: 01/83-69-340.

POGOJ za udeležbo na posameznih dogodkih:
• OBVEZNA PRIJAVA na dogodek ali za individualno svetovanje 

na telefonsko številko zbornice: 01/83-69-340 ali e-naslov: 
ooz.ribnica@ozs.si

 Lepo vabljeni!

ZAHVALA
Donatorjem, ki so se velikodušno odzvali naši prošnji in podprli 
bralno srečanje s svojimi dobrotami, iskrena hvala:
– Slaščičarni Pr' Isanu za čokoladno torto;
– Pekarni Ribnica in Pekarni Seferović za piškote in štrukeljce;
– Trgovini Klementina – sadje in zelenjava za jabolka in mandari-

ne.

Hvala tudi šolskim kuharicam za čaj.

Ravnateljica OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica Andreja Modic 
in knjižničarka Majda Ilc Hussein
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V soboto, 28. septembra 2019, smo na Velikih 
Poljanah praznovali pomembno obletnico, 
120-letnico ustanovitve naše župnije. Slove-
sno bogoslužje je ob somaševanju župnika 
Antona Berčana, dekana Andreja Ojstreža, 
patra Tadeja Ingliča ter sedanjega in nekda-
njih ribniških kaplanov vodil ljubljanski po-
možni škof dr. Franci Šuštar.
V uvodu je spregovoril Andrej Ambrožič, ki 
je strnjeno podal dogodke izpred 120 let in 
poudaril, kako so Poljanci takrat stopili skupaj 
ter z veliko gorečnostjo in kljub nemajhnim 
oviram le dobili župnijo. Zavedati se moramo, 
da so začeli iz nič. Treba je bilo zgraditi cerkev, 
župnišče, dobiti dušnega pastirja itd. Ampak 
hkrati je bila župniji v zibelko položena po-
sebna milost Svetega Duha, saj je bila ustano-
vitvena slovesnost prav na binkoštno nedeljo, 
20. maja 1899. Prepričani smo, da bo v svoji 
neskončni modrosti Sveti Duh tudi v prihod-
nje bedel nad njo. Župnijska cerkev je bila 

zgrajena že dve leti zatem, posvetil jo je 22. 
junija 1901 ljubljanski škof Anton Bonaventu-
ra Jeglič. Pred cerkvijo je bil takrat in tudi ob 
letošnji slovesnosti globoko pomenljiv napis: 
»Izvolil in posvetil sem to mesto, da biva moje 
ime ondi večno.«
Gospod škof Franci Šuštar je v pridigi iz-
postavil pomen častitljivega jubileja, pohvalil 
župljane za slovesno ozaljšano cerkev in po-
udaril, da ji moramo farani dajati duhovno 
vsebino z zavzetim in predanim verskim živ-
ljenjem. Le tako bo namreč tisto mesto, ki ga 
je on posvetil in izvolil, za večno. Dotaknil se 
je tudi grenkega dejstva, da je v Cerkvi pri nas 
položaj žal tak, da se morajo manjše župnije 
pridruževati večjim.
Na koncu bogoslužja se je Andrej Ambrožič 
v imenu Župnijskega pastoralnega sveta zah-
valil vsem, ki so kakor koli pripomogli, da je 
jubilejna slovesnost res lepo potekala in potr-
dila velik pomen obletnice. Posebej je ob tem 

izpostavil zavzeto delo Ane Novak. Zahvalil 
se je tudi vsem prisotnim duhovnikom in še 
posebej gospodu škofu.
Čisto na koncu je spregovoril še župnik mag. 
Anton Berčan, ki se je zahvalil vsem prisotnim 
vernikom, sobratom duhovnikom, posebno pa 
gospodu škofu, ki nas je kljub časovni stiski po-
častil s svojo prisotnostjo in daroval slovesno 
sveto mašo. Pohvalil je Andreja Ambrožiča za 
velike zasluge pri pripravah na praznovanje, saj 
nesebično in v veliki meri na lastne stroške ved-
no skrbi za urejenost cerkve in okolice.
Po sveti maši smo se ob imenitnih dobrotah 
naših pridnih farank še kar dolgo zadržali v 
prijetnem druženju.
V kapeli v gospodarskem poslopju smo ob tej 
priložnosti postavili na ogled ohranjene sakral-
ne predmete, ki tudi v materialnem pogledu 
pričajo o častitljivi preteklosti naše župnije. 
Poljanci smo tudi tokrat pokazali, kako znamo 
ob pomembnih dogodkih stopiti skupaj in 
vsak po svojih močeh prispevati k temu, da se 
mozaik sestavi v celoto. Res je bilo lepo videti 
skupno  zavzetost mladih in starejših pri ureja-
nju cerkve, pletenju vencev, urejanju župnišča, 
postavljanju slavoloka in mlaja itd. Tudi to, da 
se zavemo povezanosti s svojim domačim kra-
jem, je žlahtna lastnost skupnih praznovanj.
Na koncu je prav, da se še posebej zahvalimo 
gospodu Hubertu Koslerju, ki je velikodušno 
podaril za mlaj mogočno smreko. Hvaležni 
smo Krajevni skupnosti Velike Poljane, Pro-
stovoljnemu društvu Velike Poljane in vsem, 
ki so kakor koli pomagali pri pripravah in iz-
vedbi slovesnosti.  

Marija Oblak
Foto: Erik Perušek
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Nova publikacija o ribniškem 
lončarstvu v ribniški dolini
V torek, 1. oktobra, 2019 smo v dvorani Roko-
delskega centra Ribnica predstavili publikaci-
jo, ki je posvečena lončarstvu v ribniški dolini. 
V njej sta na enem mestu predstavljena zgodo-
vinsko-etnološki pregled lončarske obrti, ki je 
bila tako kot izdelovanje suhe robe na našem 
območju dodaten vir zaslužka za mnoge dru-
žine, in lončarstvo na našem območju danes 
skozi življenje in delo lončarskih družin.
Zgodovinsko-etnološki del je predstavila av-
torica Mojca Šifrer Bulovec, danes kustosinja 
Loškega muzeja Škofj a Loka, ki je kot štipen-
distka Občine Ribnica in prva zaposlena v rib-
niškem muzeju naredila raziskavo s področja 
lončarstva. Rezultat raziskave je bilo diplom-
sko delo z naslovom Lončarstvo v ribniški do-
lini, ki ga je za objavo v publikaciji dopolnila. 
Sistematično je predstavila vzroke za razvoj 
lončarstva, obseg lončarske obrti, življenje 
lončarskih družin in potek izdelovanja lonče-
nine, predstavila pa je tudi uporabo različne 
vrste lončenih izdelkov in prodajo po sejmih. 
V drugem delu je opisano življenje in delo 

čarstvo Bojc, Lončarstvo Nosan, Lončarstvo 
Pogorelec - Češarek in Anton Nosan. Vsi so 
nosilci kulturne dediščine in v sebi nosijo 
pomemben del naše skupne zgodovine in del 
naše identitete. 
Več o sami vsebini bomo objavili v naslednjih 
številkah Rešeta.
Publikacija je nastala v okviru projekta Ribni-
ško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?, ki smo ga 
izvajali s partnerji Območno obrtno-podje-
tniško zbornico Ribnica, Športno turističnim 
društvom Lončar, Gimnazijo in srednjo šolo 
Kočevje ter Zavodom sv. Terezije, ki se jim za 
sodelovanje na tem mestu zahvaljujem.
Naj bo publikacija korak k zavedanju o bogati 
kulturni dediščini lončarstva na našem obmo-
čju in spodbuda za njeno ohranitev.
Svoj izvod publikacije lahko dobite brezplač-
no v Rokodelskem centru Ribnica.

Tina Zajc Zver
Foto: Arhiv Rokodelski center Ribnica

lončarjev in njihovih družin, ki še vedno oh-
ranjajo znanje svojih prednikov in ustvarjajo 
lončarske izdelke za sodoben čas. To so Lon-
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Že sedemnajst let v Turističnem društvo 
Grmada posvetimo veliko pozornosti izgle-
du naše okolice. Vsako leto se po vaseh naše 
krajevne skupnosti sprehodimo skozi oči fo-
toaparata. Na zaključno prireditev medse po-
vabimo zanimivega gosta, ki pripravi poučno 
predavanje, zatem sledi projekcija fotografi j 
skritih in manj skritih kotičkov okoli naših 
domov.
11. oktobra 2019 nas je tako obiskal Brane 
Borštnik, ki je predavatelj Čebelarske zveze 
Slovenije (ČZS), preglednik medu in svetova-
lec svetovalne službe pri ČZS, pisec strokov-
nih člankov, pa tudi inovator. Izdelal je namreč 
tako imenovano visoko podnico z notranjim 
»smukalnikom« za cvetni prah. Na predava-
nju z naslovom Zdravje iz čebeljega panja je 
predstavil različne čebelje izdelke, še posebej 
se je osredotočil na cvetni prah. Tega čebe-
le nabirajo na prav poseben način. Čebela je 
prekrita z dlačicami, na katere se ujame cvetni 
prah. S pomočjo nog in ščetic na njih čebela 
očisti s telesa nabrani pelod, ga navlaži s slino 
in medičino ter ga nato s sprednjimi nogami 
preloži na zadnje, v košek. Ko se čebela vrne 
v panj, cvetni prah stlači v celico satja. V Slo-
veniji imamo srečo, da lahko uživamo v razno-
vrstnem cvetnem prahu, saj ni monokultur. 
Cvetni prah vsebuje veliko vitamina B. Kot 
zanimivost lahko povemo, da cvetni prah vrbe 
ive deluje podobno kot aspirin. G. Borštnik 
je uživanje cvetnega prahu priporočal vsem, 
še posebej tistim, ki imajo težave s prebavili. 
Redno uživanje lahko pozdravi celo alergijo 
na cvetni prah. Spoznali smo tudi propolis in 
matični mleček ter seveda med. Naš gost je 
priporočal, da vse čebelje izdelke nabavljamo 
pri domačih čebelarjih, saj za med trgovskih 

za lepo okolico, zaslužijo pohvalo in zahvalo. 
Naša prireditev bo tako ohranila predstavitve-
no funkcijo in ne tekmovalne.
Zahvaljujemo se tudi Ani Novak, ki je pos-
krbela za okrasitev prizorišča prireditve, ter 
Sabini Rus in Darku Hribšku, ki sta prev-
zela levji delež fotografi ranja. Zahvaljujemo 
se tudi vsem, ki dovolite, da iz leta v leto fo-
tografi ramo vaša okna, balkone in vrtove. Naj 
vas spomnimo, da lahko tudi sami pošiljate 
fotografi je, pa tudi ideje, predloge, mnenja in 
kritike na tdgrmada@gmail.com. Hvala tudi 
vsem, ki skrbite, da so naše vasi vse leto čiste, 
lepe, urejene in prijazne.
Projekt sofi nancira Občina Ribnica prek raz-
pisa za turizem.

Tekst in foto: Anita Andolšek

verig ne moremo določiti izvora in kakovoti. 
Kot preglednik medu nam je zagotovil, da je 
uporaba domačega medu varna.
Sledila je predstavitev fotografi j letošnjih cvet-
ličnih zasaditev. Fotografa sta si razdelila vas 
Velike Poljane in okoliške vasi, ki spadajo pod 
krajevno skupnost. Sabina Rus je v objektiv za-
jela balkone, okna in vrtove, polne raznoraznih 
zasaditev, medtem ko se je Darko Hribšek bolj 
posvetil slikam pokrajine okoliških vasi. Opazi-
li smo, da so vremenske neprilike precej zdeset-
kale cvetlične zasaditve, saj je bilo po večkratni 
toči in pozebi težko obnoviti uničeno. Kljub 
temu ni zmanjkalo prijetnih motivov. 
Tudi letos smo se odločili, da posebnih na-
grad ne bomo podeljevali, saj si vsi, ki skrbijo 
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Bogata bera turističnih dogodkov v 
Turističnem društvu Grmada
Turistično društvo Grmada je v letu 2019 iz-
vedlo že precej dogodkov s področja turizma. 
Na božični dan, en korak nazaj v prejšnjem 
letu, smo izvedli 19. tradicionalni pohod 
na Grmado. Petindevetdeset pohodnikov se 
je prijavilo v šoli na Velikih Poljanah in se v 
izredno ugodnem vremenu odpravilo proti 
Grmadi. Tam so jih pričakali topel čaj, peci-
vo in uporabno darilce. Spomladi se je čis-
tilne akcije z naslovom Po poljanskih poteh 
udeležilo dvaindvajset vaščanov. Letos bi 
nam skoraj zagodlo vreme, saj smo bili priča 
najhladnejšemu koncu tedna v aprilu, a to ni 
zmanjšalo volje udeležencev. Skupine so se 
odpravile po okoliških poteh od Ortneka do 
Grmade. Smeti so ločevali na embalažo in 
splošne odpadke. Po pričakovanjih je bilo naj-
več odpadne embalaže. Po končani akciji so se 
udeleženci zbrali v domu na Grmadi, kjer sta 
jih čakala topel čaj in prigrizek.
30. aprila smo organizirali kresovanje na 
Grmadi. Žal nam je zagodlo vreme in primo-
rani smo bili odpovedati naročeni ansambel. 
Prireditev, ki je bila že prijavljena na Upravni 
enoti in Policijski postaji Ribnica, smo vsee-
no izvedli in tako je okoli sto obiskovalcev 
občudovalo počasi goreči kres. Za požarno 
varnost je skrbelo Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Velike Poljane. Drug dan nam je bilo vre-
me bolj naklonjeno in na prireditvi Po nagelj 
na Grmado, ki je ena izmed najstarejših in 
najprepoznavnejših prireditev našega društva, 
so obiskovalci na Grmadi prejeli rdeč nagelj in 
bili postreženi z golažem.

Poleti se osredotočimo na urejenost okolice 
naših domov. Skozi poletje, ko je potekala 
akcija Moja vas, lepa, urejena in prijazna, 
sta fotografa fotografi rala zasaditve oken, bal-
konov in v okolici domov. 11. oktobra smo 
natečaj zaključili s predstavitvijo PPT-projek-
cije teh zasaditev. Sledila je manjša pogostitev 
prisotnih ob neformalni razpravi o videnem. 
Pred zaključno prireditvijo Moja vas, lepa in 
urejena smo prisluhnili zanimivemu predava-
nju čebelarja Braneta Borštnika, ki je predsta-
vil čebelje izdelke, še posebej je izpostavil 
cvetni prah. Prvič smo predstavili našo novo 
pridobitev, projektor, za katerega obljubimo, 

da bo pogosto v uporabi za razne predstavitve, 
delavnice in predavanja v organizaciji našega 
društva.
Letos smo v avgustu prvič organizirali dogo-
dek Noč pod zvezdami na Grmadi. Ta je bil 
izjemno dobro obiskan, saj je tematika izred-
no zanimiva in premalo zastopana v našem 
okolju. Peter Andolšek je imel predavanje o 
osnovah astronomije, sledil naj bi ogled noč-
nega neba, ki žal zaradi vremenskih razmer 
ni bil mogoč. Dogodek je naletel na širšo od-
mevnost, saj je bil poleg v Rešetu omenjen 
tudi v Dolenjskem listu in Slovenskih novicah 
ter na Radiu Univox.
Seveda ne smemo pozabiti našega doma na 
Grmadi, ki vse sobote, nedelje in praznike 
vabi na okrepčilo v neokrnjeno naravo.
O dogajanju v našem društvu redno obvešča-
mo prek mesečnika Rešeto, letakov, plakatov, 
Facebooka (www.facebook.com/TDGrma-
da/) in spletne strani. Spletna stran www.td-
-grmada.com je v nastajanju. Tako kot stran na 
Facebooku bo vsebovala predstavitev društva, 
aktualne informacije o delovanju društva, po-
vezave z drugimi društvi v kraju in sorodnimi 
društvi v okolici, vabila na dogodke itd.
Izvedba programa ne bi bila mogoča brez 
pomoči članov društva. Na tem mestu se jim 
zahvaljujemo in si želimo, da tudi v prihodnje 
z veseljem priskočijo na pomoč.

Našteti program prireditev sofi nancira Obči-
na Ribnica prek razpisa za turizem.

Za Turistično društvo Grmada:
Anita Andolšek
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za samopomoč za bolnice in bolnike z rakom 
V čudovitem okolju Skednja Škrabčeve domačije 
smo se 10. oktobra 2019 zbrali člani in članice sku-
pine za samopomoč, vodstvo Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije, predstavniki ostalih skupin za 
samopomoč iz naše dežele in predstavniki Zdra-
vstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, da 
bi s skromno slovesnostjo obeležili 20. obletnico 
delovanja ribniške skupine za samopomoč.
Častno pokroviteljstvo je prevzel župan Samo 
Pogorelc, ki se je praznovanja tudi udeležil. V 
svojem in v imenu Občine Ribnica je pozdravil 
članice skupine in goste. Izrazil je zadovoljstvo 
nad tem, da v naši občini obstaja skupina, v kate-
ri si lahko bolniki z izkušnjo raka podelijo svoje 
stiske in strahove, pa tudi zmage, se združujejo 
in si pomagajo.  
Predsednica Društva onkoloških bolnikov Ana 
Žličar je nato nagovorila občinstvo s spodbudni-
mi besedami. Predstavila je delo vodstva in celot-
nega Društva onkoloških bolnikov ter načrtova-
ne aktivnosti v prihodnje.
Sledila je predstavitev akcije Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije Pravi moški, ki jo je zelo na-
zorno in slikovito ter z velikim žarom predstavila 
Breda Brezovar Goljar.
Vera Horžen je že nekaj let kot psihoterapevtka 
strokovna sodelavka skupine. Pripravila in nato 
predstavila je svoje razmišljanje in izkušnje iz 
dela v skupini z naslovom Viri moči. Poudarila je 
pomen skupine in samopomoči, kajti le nekdo z 

lastno izkušnjo bolezni resnično in iskreno lahko 
čuti in razume bolnika.
Alenka Nadler Žagar je obujala spomine iz de-
lovanja skupine od prvih začetkov do danes. 
Predstavila je nekaj dogodkov, tako smešnih 
kot žalostnih. Vse te dogodivščine in aktivnosti 
so člane skupine zelo povezale. Življenje in delo 
skupine so spremljale tudi fotografi je, ki so nasta-
le na teh številnih srečanjih, pohodih in izletih. 
Kulturni program je zelo prijetno in toplo, malo 
igrivo in polno življenja dopolnil strokovni del in 
spomine. 
Pevke Noneta Vitra so nam skupaj s Slavico Ma-
rinkovič, ki jih je spremljala na harmoniki, zapele 
tri čudovite pesmi, ki so nas ponesle po svetu ter 
igrivo popevale o ljubezni in veselju od življenja.
Kantavtor Žiga Bižal je zaigral na kitaro in v čisto 
pravem ribniškem narečju zapel šaljivo pesem o 
lončenem kanonu in nežno vabilo v gmajno. 
Dramska skupina Dramšpil je praznovanje za-
ključila po domače, z zelo ribniško, doživeto 
zaigrano zgodbo o potovanju tipične razširjene 
družine iz Ribnice v Ljubljano, kar včasih pred-
stavlja velik podvig še danes.
Celotno prireditev je z občutkom in toplimi be-
sedami povezovala Uršula Jaklič Žagar.
S smehom in dobro voljo smo praznovanje na-
daljevali ob prijetnem druženju, obujanju spo-
minov, okusnem prigrizku in ogledu Škrabčeve 
domačije. 

FOLKLORNA SKUPINA GRMADA
 vabi na

 RIBNIŠKI VEČER PLESA IN PESMI
ki bo v soboto, 23. novembra 2019 ob 19. uri v TVD Partizan v Ribnici.

V programu koncerta bodo nastopili tudi:

– Folklorna skupina Bloke
– Šentlenardčani - ljudski pevci z Vrha nad Laškim
– Folklorna skupina VDC Ribnica
– Radio Mlajku

V Ljubljano in mnoge kraje Slovenije so naši go-
stje odšli s prijetnimi občutki in drobnimi leseni-
mi spominčki iz Ribnice. 
Vsaka taka zgoda prestavlja tudi dokaj velik fi -
nančni zalogaj, zato se ob tej priložnosti zahvalju-
jem donatorjem, ki so nam omogočili prireditev:
ZAVAROVALNICA GENERA LI, MABOLES, 
INOTHERM, ŠILC TRA DE, IVAN ŠEGA, 
SPM JAKA , KUSS, PETEK TRA NSPORT, 
OPTIK JANEZ POZNIČ, RM INTERNATIO-
NAL, RMA RUS ANDREJ, OBČINA SODRA -
ŽICA, OBČINA VELIKE LAŠČE, OBČINA 
RIBNICA, LESNA GALANTERIJA POGO-
RELEC JOŽE, LESNA GALANTERIJA BO-
ŠTJAN ZAKRA JŠEK, DEKORLES, ANDREJ 
POGORELEC, CVETLIČARNA POŽAR.
Prav tako velika hvala nastopajočim v kulturnem 
programu: Nonetu Vitra, Žigi Bižalu, dramski 
skupini Dramšpil in Uršuli Jaklič Žagar.
Hvala tudi Škrabčevi domačiji, ki nas je tako lepo 
sprejela in omogočila, da smo praznovanje izved-
le v tem čudovitem okolju.
Ne nazadnje pa hvala lepa vsem iz skupine, ki so 
vložile čas in energijo v pripravo praznovanja ter 
se ga tudi udeležile. Med njimi so tudi tri bolnice, 
ki so v skupini od vsega začetka in so vzor vsake-
mu, ki zboli, da se z rakom lahko dolgo in tudi 
lepo živi.

Alenka Nadler Žagar
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Skupina za samopomoč bolnic in bolnikov z rakom Ribnica
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Dvajset let delovanja
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije zdru-
žuje bolnike z rakom, njihove svojce, zdra-
vstvene strokovnjake in druge, ki so priprav-
ljeni sodelovati pri spoprijemanju z boleznijo. 
Čeprav rak neposredno ne ogroža več življe-
nja v tolikšni meri kot nekoč in je mnogo vrst 
raka ozdravljivih, močno zaznamuje življenje 
bolnika in njegovih bližnjih. Med mnogimi 
dejavnostmi in oblikami pomoči Društva on-
koloških bolnikov Slovenije je tudi mreža sku-
pin za samopomoč. V Sloveniji v programu 
Pot k okrevanju trenutno deluje dvajset sku-
pin, ki poleg rednih mesečnih srečanj orga-
nizirajo mnoge druge dejavnosti. Skupine za 
samopomoč so namenjene bolnikom in bol-
nicam na vseh stopnjah zdravljenja in rehabi-
litacije v poteku bolezni in pri spoprijemanju 
z mnogimi težavami, ki jih prinaša življenje z 
rakom in izkušnjo raka.
V Ribnici smo na pobudo takratnih bolnic in 
ob velikem prizadevanju danes že pokojnih 
Milene Peterlin in Pavle Lovšin skupino za 
samopomoč ustanovile pred dvajsetimi leti. 
27. septembra 1999 je bilo prvo srečanje, ki 
sta ga vodili tedanja predsednica Društva on-
koloških bolnikov Slovenije Marija Vegelj Pirc 
in klinična psihologinja Andreja Cirila Škufca. 
Tedaj so bile ciljna populacija zlasti ženske z 
rakom dojke v okviru programa Pot k okreva-
nju. Kasneje pa se je obseg razširil na bolnike 
in bolnice z vsemi vrstami rakov.
Sledila so redna srečanja vsak četrti ponedeljek 
v mesecu v prostorih Zdravstvenega doma dr. 
Janeza Oražma. V prvem letu smo imele izdat-
no pomoč klinične psihologinje Andrej Cirila 
Škufca, nato smo zaživele samostojno. Skupina 
je odprtega tipa, dobrodošel je vsak, ki začuti 
potrebo, ki je v stiski, ko se sreča z rakom. Pri 
svojem delu se dosledno trudimo spoštova-
ti načela skupinskega dela, kot so zaupnost, 
demokratičnost, strpnost, tolerantnost, ena-
kopravnost, svoboda, sprejemanje. 
Skupino vodita strokovna vodja (Alenka 
Nadler Žagar) in prostovoljka koordinatorka 
(po že pokojni Mileni Peterlin in nato Metki 
Marn sedaj funkcijo že deset let opravlja Ma-
rija Adamič). S svojim delom se je pridružila 
tudi psihoterapevtka Vera Horžen. Kot zuna-
nja sodelavka je pogosto prisotna tudi Anka 
Debeljak. 
Predvsem so srečanja namenjena psihosoci-
alni rehabilitaciji s posebnim poudarkom na 
podelitvi stisk, težav, strahov, slabih in dobrih 
izkušenj v poteku zdravljenja in življenja z bo-
leznijo. Najbolj iskrena pomoč je namreč tista, 
ki jo lahko ponudi nekdo, ki ima sam podob-
no izkušnjo. Poleg tega se za vsako srečanje 

vnaprej pripravi dogovorjena tema. Področja 
so zelo različna, od zdravstvenih do psiholo-
ških tem, prebranih knjig in pesmi, izkušenj 
drugih skupin, dogodkov v okviru Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije (prireditev 
Nova pomlad življenja, pohodi na Triglav, 
spremljanje drugih aktivnosti društva, kot 
so Rožnati oktober, aktivnosti v Svitovih in 
drugih preventivnih dogodkih, prebiranje in 
poglobljeni pogovori o posameznih temah iz 
revije OKNO, ki jo izdaja društvo).
Ob rednih srečanjih izvajamo tudi druge aktiv-
nosti, od rekreativnih do kulturnih. V skupnih 
prostorih Zdravstvenega doma dr. Janeza Oraž-
ma in na vseh zdravstvenih postajah so kotički, 
ki jih redno oskrbujemo s publikacijami, ki jih 
izdaja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. 
Tedensko se sestaja odprta manjša skupina, ki 
redno prakticira hojo po okoliških poteh in na 
ta način predstavlja gibanje kot zdrav življenjski 
slog. Udeležujemo se aktivnosti, ki jih organi-
zira Društvo onkoloških bolnikov Slovenije na 
nivoju celotne države, in tudi nekaterih preven-
tivnih aktivnosti drugih organizacij. 
Vsako leto premišljeno pripravimo tudi eks-
kurzijo. Tako smo v dvajsetih letih prekrižarili 
celotno Slovenijo in tudi zamejske kraje, od 
Prekmurja do slovenske obale, od Koroške 
do Kanalske doline, od Ljubljane do Reke. 
Pripravimo tudi novoletno srečanje, v zadnjih 
letih je to ogled gledališke prireditve ali obisk 
okrašene Ljubljane.
Skupina, kot rečeno, deluje v okviru Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije, zato se redno 
udeležujemo tudi obveznih supervizijskih 
srečanj dvakrat letno, kjer poročamo o svojem 
delu, deležni pa smo tudi strokovnega izobra-
ževanja.
V dvajsetih letih delovanja je vsak četrti pone-
deljek v mesecu ob 17. uri v sejni sobi Zdra-
vstvenega doma dr. Janeza Oražma rezerviran 
za skupino. Pride lahko vsak, ki ima izkušnjo 
raka in čuti potrebo, da jo podeli, morda pot-
rebuje pomoč, nasvet ali pa samo nekoga, da 
ga posluša. Pri nas velja načelo, da poveš to-
liko, kot čutiš, in seveda, da poslušaš in slišiš, 
kar nekdo, ki je v stiski, želi povedati. Kajti 
nasveta ni težko podati. Veliko več je vredno, 
če nekomu prisluhneš, ga slišiš, čutiš in razu-
meš, čeprav morda nimaš odgovora. Seveda 
je samoumevno, da kar v skupini podelimo, 
ostane v skupini. Tako izpolnjujemo osnovni 
namen skupine za samopomoč, v kateri ob 
strokovnem vodenju z medsebojno pomočjo 
in izmenjavo izkušenj lažje premagujemo sti-
ske, ki jih prinaša življenje z rakom.

Alenka Nadler Žagar

 
 

V A B I L O
na STROKOVNO EKSKURZIJO

v soboto, 16. 11. 2019, ob 7.30 

Program strokovne ekskurzije:

7.30:
odhod z avtobusne postaje v Ribnici.
9.00–10.30:
Kmetija Kastelic, Žabja vas – ponudba na 
kmetiji: oddaja prostora za piknik, pro-
daja mleka, jajc in drugih izdelkov prek 
avtomata, v trgovinici in na dvorišču, or-
ganiziranje dnevov odprtih vrat, možen 
najem dvorane itd.
11.00–12.30:
Ekološka kmetija Kukenberger, Gorenje 
Ponikve – paša krav dojilj, v letu 2015 pri-
dobitev ekološkega certifi kata, pridobljen 
certifi kat za seneno mleko (krmni obrok 
brez silaže in zelo malo močnih krmil), 
inovativni mladi kmet v letu 2016, v letu 
2017 izgradnja nove sirarne, predelava 
mleka v sire, skuto, jogurte itd., prodaja 
izdelkov na domu in tržnici.
13.00:
kosilo na izletniški kmetiji Marte Okoren, 
Pristava. 
15.00:
Damjana Ostanek Heric, Male Pece 5, 
1296 Šentvid pri Stični – pridelava in pre-
delava zelenjave.
17.00:
Mari Erjavec – pridelava in predelava sad-
ja, sveže in suho sadje, jabolčni kis, žganje, 
darilni paketi. 

Strokovno ekskurzijo sofi nancira Občina 
Ribnica na osnovi pogodbe za izvedbo 
usposabljanja na področju kmetijstva. 
Cena kosila stane 12 EUR na osebo in se 
plača ob prijavi. Organizacija in izvedba: 
KGZS – Zavod Ljubljana, kmetijska sve-
tovalna služba.
Prosimo vas, da se prijavite na tel. 01/83-
61-927 ali 01/83-73-254. Lahko se pri-
javite tudi prek e-naslova na irena.silc@
lj.kgzs.si ali vladka.turk-mate@lj.kgzs.si 
do 12. 11. 2019 oziroma do zasedbe mest.

Vljudno vabljeni!

Pripravila: Irena Šilc
Tomaž Močnik, 

vodja oddelka za kmetijsko svetovanje
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Oltarne slike z motivom sv. Štefana, 
papeža v župnijski cerkvi v Ribnici
Oltarne slike z motivom sv. Štefana, papeža v župnijski cerkvi v Ribnici
Ribniško župnijsko cerkev odlikuje kakovostna serija oltarnih slik z za-
vetnikom sv. Štefanom. Cerkev hrani tri oltarne podobe, ki so nastale v 
obdobju devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja in so delo treh 
priznanih slovenskih slikarjev – Matevža Langusa, Franca Globočnika 
in Ivana Groharja. 

Matevž Langus, Papež sv. Štefan, 1837, olje na platnu, 249 cm x 125 cm

Najstarejša ohranjena oltarna slika, ki je bila umeščena v glavni oltar 
stare župnijske cerkve, je nastala leta 1837 in je delo slovenskega baroč-
nega slikarja Matevža Langusa. Sliko papeža sv. Štefana je domnevno 
naročil dekan Janez Evangelist Traven, ki je v Ribnici služboval med 
letoma 1833–1847. Langus je papeža sv. Štefana naslikal napol kleče-
čega na oblakih, v spremstvu kodrolasih, okrogloličnih putt ov, ki so bili 
v tridesetih letih nepogrešljivi spremljevalci svetniških fi gur. Na Štefa-
novi desni in levi sta dva večja angela, ki sta očitna naslednika baroč-
ne tradicije, na njunih milih obrazih pa je moč zaslediti bidermajerske 
vplive. Pri osrednjemu liku, sv. Štefanu, izstopajo žive barve oblačila, ki 
ga krasijo bogate, na vrhovih svetljene gube. Langus, ki se pri slikanju 
svetniških podob na splošno oprijema baročne tradicije, je sv. Štefana 
upodobil v skladu s tedanjo formulo, značilno za upodobitve svetnikov. 
Poudarjena je torej sentimentalnost, ki jo je slikar še dodatno okrepil s 
svetnikovimi, v nebo obrnjenimi očmi in v molitvi sklenjenimi rokami. 
Slika je bila do podrtja stare cerkve, od leta 1837 do 1866, nameščena 
v glavnem oltarju. Staro cerkev so za časa dekana Ignacija Holzapfl a 
(1848–1868) porušili in v letih 1866–1868 sezidali novo. Istega leta, 
ko je bila nova cerkev dokončana, je bil v ribniško župnijo za duhovne-
ga voditelja postavljen dekan Martin Skubic (1868–1891), ki je v letih 
delovanja cerkev tudi opremil. Z novozgrajenim oltarjem se je Langu-
sova podoba umaknila novi Globočnikovi sliki.

Franc Globočnik, Papež sv. Štefan, 1871, olje na platnu, 353 cm x 186 cm

Novo sliko, ki je nekoč krasila glavni oltar ribniške farne cerkve, je leta 
1871 naslikal slovenski slikar in ilustrator Franc Globočnik. Oljno stva-
ritev je za novozgrajeno cerkev naročil tedanji dekan Martin Skubic in z 
njo nadomestil staro Langusovo sliko. Na sliki je upodobljen prizor tik 
pred obglavljenjem sv. Štefana. Umorjen je bil v cerkvi med opravlja-
njem božje službe, kar je vidno tudi na obravnavani stvaritvi. Papež je 
upodobljen v klečeči drži pred oltarjem, za njim pa stoji vojak, naslikan 
v trenutku zamaha z mečem. V sprednjem planu so papeževi sodelavci, 
v ozadju so upodobljeni verniki, nad cerkvenim voditeljem pa je v obla-
ku naslikana sveta Trojica. 
Ob primerjavi Globočnikove slike s prejšnjo Langusovo oltarno po-
dobo je mogoče zaznati bistvene razlike. Globočnikova upodobitev sv. 
Štefana je za razliko od predhodne zasnovana kot izrazito narativna in 
celo nekoliko agresivna stvaritev. Ta odseva pretežno nazarensko tradi-
cijo, ki se ji pridružujejo tudi elementi baročnega izročila. Prevladujoči 
nazarenski vpliv je mogoče zaslediti predvsem v intenzivni pripovedni 
noti, realnem okolju, ki se odraža v stvarno naslikani arhitekturi, ter v 
številnih fi gurah, ki zapolnjujejo prostor. 

Globočnikovo upodobitev je leta 1901 nadomestila nova velika oltar-
na slika, ki je delo priznanega slovenskega slikarja Ivana Groharja. Leta 
1899 je župnijski urad sliko sprva naročil pri Alojziju Šubicu, takoj na 
začetku prihodnjega leta pa je delo prevzel Ivan Grohar. Naročilo ol-
tarne slike bi domnevno lahko pripisali tedanjemu dekanu Frančišku 
Saleškemu Dolinarju (1896–1913), ki ga viri omenjajo kot izjemno 
zavzetega za likovno olepšavo ribniških cerkva. Na izbiro slikarja pa je 
morda vplivalo tudi tedaj dejavno Društvo za krščansko umetnost, ki 
je Groharju v tem času izposlovalo večino cerkvenih naročil. Cilj ome-
njenega društva je bil namreč privzgajati okus ljudstvu za novo umet-
nost, kar so člani poskušali doseči s pomočjo svetovanja in nadzora nad 
cerkvenimi gradbenimi in umetniškimi projekti. 
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Kompozicijo za upodobitev sv. Štefana je Grohar domnevno zasnoval 
že v Münchnu, kamor se je odpravil na začetku leta 1900. Verjetno je 
v tujini napravil le kompozicijsko zasnovo, saj naj bi za upodobljene 
osebe na sliki kot modele uporabil ljudi iz domače soseske. V literaturi 
se omenja celo fotografi ja modela za sv. Štefana, ki je bila del Jakopi-
čeve zapuščine in je po mnenju Andreja Smrekarja sedaj izgubljena. 
Kot poroča etnograf Albert Sič, ki je Groharja spoznal prav v času okoli 
leta 1900, ko je že slikal oltarno sliko za ribniško cerkev, je slikar živel 
v Trnovem. Kot enega izmed modelov, ki naj bi jih slikar uporabil za 
podobo sv. Štefana, omenja starega trnovskega mizarja (po domače 
Kralja), vendar se glede na Sičev opis slike predvideva, da je mislil na 
drugo Groharjevo upodobitev (Srce Jezusovo). Pomemben vir infor-
macij pa predstavlja tudi ribniška župnijska kronika, kjer je omenjen 
podatek, ki priča o denarni vrednosti oltarne slike – 1600 kron. Poleg 
navedene cene je v kroniki mogoče zaslediti tudi kritiko oltarne slike, 
kjer avtor občuduje slikarjevo idealno zasnovo, vendar meni, da pozi-
cija sv. Štefana ni dovolj mojstrska, prav tako pa svetnik nima pravega 
distinkcijskega znamenja (razločevalni znak). Po avtorjevem mnenju bi 
lahko predstavljal vsakega papeža mučenca. »Slikar bi moral pogledati 
ali poizvedeti, kaj pravi o sv. Štefanu brevir, pa bi bil gotovo dobil pravo 
distinkcijo za farnega patrona. Slika nekaterim ni bila in še sedaj ni všeč, 
dasi je sicer lepo delo.« 1

Aprila leta 1900 se je Grohar vrnil iz Münchna in na domačih tleh do 
spomladi prihodnjega leta dokončal oltarno sliko. Leta 1901 je tako 
nastalo njegovo največje platno, ki priča o solidni tehnologiji in pozor-
ni izpeljavi. Ivan Grohar je patrona ribniške župnijske cerkve naslikal v 
spremstvu angelov, dvigajočega se proti nebeškim višavam nad mrač-
nim mestom Rimom. V osrednjem delu slike je na oblakih v sedeči drži 
upodobljen papež sv. Štefan, oblečen v značilno svetniško oblačilo in 
palij, ki predstavlja simbol papeštva. Grohar je sv. Štefana upodobil kot 
zrelega moža s sivo brado, kako steguje levo roko proti angelu, ki mu 
nosi palmovo vejo, ki pogosto spremlja mučenike, ter krono v obliki 
lovorjevega venca, ki simbolizira zmagoslavje. Pod sv. Štefanom je na 
desni monumentalna podoba angela z razprtimi perutmi, ki v naro-
čju nosi knjigo in papeško trojno krono. V ozadju prizora pa se odpira 
pogled na skupino mladih putt ov, ki nosijo trojni papeški križ. Slikar je 

1 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 1866–1917, Ribnica, str. 20.

jasno ločil zemeljski prostor od nebeškega, ne le s kompozicijo, temveč 
tudi s stopnjevanjem kolorita od temačnega proti svetlejšemu. Mesto 
Rim je upodobil v temnih barvah, ki se prek angela in oblakov začnejo 
postopoma prelivati v tople, zlatorumene barve. Nebeški prostor je ob-
sijan z močno svetlobo, ki se neposredno nad sv. Štefanom prebija skozi 
puhaste oblake in mu nežno pada na obraz.
Kompozicijska zasnova je na obravnavani upodobitvi konvencionalno 
zastavljena in sledi splošno uveljavljenim normam tedanjega cerkvene-
ga slikarstva. Novost je čutiti le v nekoliko bolj individualizirani fak-
turi (zgradbi) umetniškega dela. Ta se kaže v slikarjevem odklonu od 
gladkega slikanja, ki ga tu zamenja slikanje z drobnimi lisami. Slikanje 
nebeške svetlobe je izpeljano z navzkrižnimi potezami in debelimi na-
nosi barve, s čimer se ustvarja paradoks, kjer umetnik najmanj otipljivo 
sestavino naslika na način, ki najbolj izpostavi materialnost barve.

Ivan Grohar, Sv. Štefan, 1900, olje na platnu, 85 cm x 52 cm (osnutek)

Leta 1900, eno leto pred monumentalno izvedbo oltarne slike, je Gro-
har naročniku Dolinarju izročil tudi manjšo predlogo, ki je hranjena 
v župnijskem arhivu. Ob primerjavi predloge z leto kasneje nastalo 
monumentalno upodobitvijo je mogoče povzeti vsebino naročniko-
vih pripomb, ki jih je slikar upošteval pri ribniški oltarni sliki. Na željo 
naročnika in ribniških vernikov, ki so najprej pregledali predlogo, naj 
bi bil Grohar plašč sv. Štefana primoran prevleči z rdečim karminom 
(živo rdeča barva) in s tem po naročnikovem in ljudskem mnenju do-
seči večjo živost barv. Ob primerjavi obeh platen pa je mogoče zgodbo 
o rdečem plašču prej povezati prav z osnutkom, kjer je barva nedvomno 
bolj živa kot na monumentalni izvedbi. Zahteva naročnika se kaže tudi 
pri upodobitvi angelovega dekolteja, ki ga je slikar na predlogi zastavil 
nekoliko bolj svobodno, medtem ko ga je na večjem platnu prilagodil 
tedanjim željam in zahtevam naročnika. Kljub skromnim spremembam 
pa se predloga bistveno ne razlikuje od velike oltarne slike, kar kaže na 
splošno priznavanje Groharja v tedanjih cerkvenih naročniških krogih. 
Čeprav gre pri veliki oltarni sliki za kakovostno delo in hkrati platno 
največjega formata v Groharjevem opusu, pa naj bi se slikar od umetni-
škega dela zaradi omenjenih vsiljenih kompromisov in zahtev naročni-
ka na koncu popolnoma distanciral.

Ana Pucelj,
Galerija Miklova hiša

Ivan Grohar, Sv. Štefan, 1901, olje na platnu, 353 cm x 186 cm
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Lev, osel, slon in še mnoge druge živali
V soboto, 5. oktobra 2019, so otroci v dveh predstavah prek glas-
be in pripovedovanja Lucije Ćirović spoznavali živali in inštru-
mente.
Francoski skladatelj Camille Saint Saens je delo Živalski karneval 
napisal leta 1886, na njegovo željo pa so ga natisnili šele po nje-
govi smrti. Z glasbo je skladatelj portretiral različne živali, kako 
se gibajo, oglašajo in obnašajo. Moč in velikost slona je z nizko in 
glasno melodijo prikazal Uroš Vegelj s tubo, neutrudno kukavico 
smo slišali ob ponavljajočem se ku-ku motivu v trobenti.
Vedno zabavno in atraktivno pripovedovalko, tako za otroke kot 
za odrasle, Lucijo Ćirović je spremljal Trobilni kvintet Contrast. 
Kvintet sestavljajo diplomanti Akademije za glasbo v Ljubljani, ki 
so prejemniki mnogih nagrad, tudi z mednarodnih tekmovanj, se-
daj pa so tudi že uveljavljeni člani različnih orkestrov in pedagogi. 
Otroški koncert je bil predzadnji koncert letošnjega Abonmaja 
Ribnica. V nedeljo, 17. novembra 2019, vas ob 19. uri vabimo na 
zadnji koncert v Miklovo hišo, kjer bosta harmonika in trobenta 
spremljali sopranistko Mario Pönicke. O koncertu boste še ob-
veščeni. 

Nadja Petek

Mož z napako 
Predstavitev knjige pisatelja Ivana Šege v Miklovi dvorani Knjižnice Miklova hiša

V torek, 17. septembra 2019, smo v Knjižni-
ci Miklova hiša gostili pisatelja Ivana Šego iz 
Ravnega Dola pri Sodražici. Z njim se je o 
njegovem novoizdanem romanu Mož z na-
pako pogovarjala prof. Jožica Pečnik. Njuno 
prijateljstvo traja že dolgih sedemnajst let, 
vse odkar se je g. Šega, takrat na začetku svoje 
pisateljske poti, pridružil bralnemu krožku, ki 
ga je takrat ga. Pečnik vodila v Kočevju. Vsa 
leta znanstva so se na predstavitvi izrazila v 
iskrivem, šaljivem, prodornem in vseskozi iz-
jemno spoštljivem tonu, v katerem je odzva-
njal njun pogovor. Večer je s pevskimi vložki 
popestril Kvartet Zvon s Turjaka, v katerem g. 
Šega poje že dolga leta.
Ivan Šega v romanih zrcali boleče teme časa, 
ki ga obravnava, in marsikdaj naperi ostre osti 
družbene kritike v gospodarske in politične 
razmere našega prostora. V novem romanu 
tako tematizira poslovne in družinske odno-

se znotraj aktualnega družbenega dogajanja, 
med katerim izpostavlja tudi pereče razmere 
na otroški srčni kirurgiji. Sicer pa je, kot je 
povedal, v romanu precej več ljubezenske te-
matike, kot smo je bili pri njem vajeni doslej, 
marsikdaj meji celo na erotiko; ustrašil se ni 
niti bolj tabuizirane teme, kot je biseksual-
nost. 
V svoji pisateljski karieri ima Ivan Šega za 
sabo že osem leposlovnih knjig: Ljudje pod 
Boncarjem, Ona in ona in on, Profesor, Mo-
karice, Dekle z juga, Šifra, Nadučitelj in Mož 
z napako. Knjigi Profesor in Mokarice sta se 
po kriterijih JSKD uvrstili med pet najboljših 
knjig, izdanih v samozaložbi, roman Dekle z 
juga se je po enakih kriterijih uvrstil med naj-
boljše tri,  roman Mož z napako pa je bil po 

merilih JSKD letos nominiran za najboljšo 
knjigo v kategoriji Samozaložništvo.
Sicer pa Ivan Šega, ki je letos dopolnil okrog-
lih osemdeset let, ostaja aktiven kot le malok-
do: poleg pisateljevanja – zaključen ima, naj 
prišepnemo, že naslednji roman – je moto-
rist, pevec, čebelar in eden izmed začetnikov 
Tržnega dne v Sodražici, pa tudi ustanovitelj 
Maticove etno hiše, edinstvenega muzeja sod-
raško-ribniške doline, v katerem gosti kultur-
ne dogodke in slikarske kolonije. Ustvarjalne 
energije mu gotovo ne manjka, zato upamo, 
da ga bomo imeli kmalu privilegij srečati na 
novih predstavitvah in seveda brati njegove 
zgodbe. 

Nastja Hafnar, 
Knjižnica Miklova hiša

Foto: Domen Češarek
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Dan za Poletavce: zaključek projekta Poletavci – 
poletni bralci

Projekt Poletavci v Knjižnici Miklova hiša 
Ribnica
Projekt je zasnovala Mestna knjižnica Ljublja-
na, pridružilo pa se ji je že sedemnajst knjižnic 
po vsej Sloveniji. Knjižnica Miklova hiša Rib-
nica se je projektu pridružila v letu 2015, tako 
da je letos projekt izvedla že petič zapored. 
Namen projekta je doseganje treh pomemb-
nih ciljev:
• spodbujanje branja med poletnimi počitni-

cami;
• izboljšanje bralnih veščin pri otrocih;
• pridobiti branje kot vsakodnevno navado.
Projekt otroke motivira, da med poletnimi 
počitnicami berejo trideset dni vsaj pol ure 
na dan. Vsako leto pritegne več otrok: letos se 
je projekta v Knjižnici Miklova hiša udeležilo 
rekordno število otrok – bralne sezname je 
oddalo 164 otrok iz vseh treh občin, od tega 
57 % deklic in 43 % dečkov. 

Zaključna prireditev Dan za Poletavce
Dogajanje je potekalo 19. septembra 2019 na 
letnem odru Ribniškega gradu in v njegovi 
bližnji okolici. Ob prihodu je vsak Poletavec 
kot nagrado za izpolnjen bralni seznam prejel 
priznanje in majčko Poletavci ter darila dona-
torjev. Ob odru, na katerem so zbrano množi-
co zabavali animatorji Hiše zabave Pustotnik, 
smo letos delili kose pic, ki so jih prispevali v 
Gostilni in piceriji Ribn'čan. Da bi lahko jedli 
še tople pice, so jih v piceriji pekli sproti, Po-
letavci pa so morali nekoliko počakati, a so 

zato toliko bolj teknile. Za prav posebno vajo 
v ravnotežju je poskrbel Plezalni klub Ribni-
ca (Tilen in Tomaž), ki je med drevesi napel 
»slackline«, trak, na katerem so Poletavci lo-
vili ravnotežje, na plezalni steni pa preizkušali 
svoje plezalne sposobnosti. Na grajski zelenici 
za gradom je poligon za igre z žogo pripravil 
učitelj telovadbe na Osnovni šoli dr. Franceta 
Prešerna Tadej Levstek. Pred glavnim žreba-
njem smo izžrebali še nekaj praktičnih nagrad, 
glavno nagrado – skiro, ki ga je doniralo pod-
jetje Hervis – pa je prejela Ema Zbašnik. Če-
stitke srečni dobitnici!

Zahvala
Branje je pomembna popotnica otrokom 
na njihovi življenjski poti. Vsi Poletavci niso 
izvrstni bralci, med njimi so tako bralci za-
četniki kot oklevajoči bralci in bralci, ki imajo 
pri branju težave, zato so vse spodbude, ki jih 
otroci lahko dobijo, še kako dobrodošle. Pri 
širjenju ideje Poletavci – poletni bralci so nam 
prisluhnili in nas podprli v vodstvih šol na na-

šem območju, učitelji in starši. Ob zaključku 
projekta se vsem zahvaljujemo. 

Zahvaljujemo se donatorjem in 
podpornikom.
Donatorji, ki so prispevali fi nančna sredstva 
in praktična ali sladka darila za zaključno pri-
reditev Dan za Poletavce v Ribnici: Inotherm, 
d. o. o., Košček proizvodnja, storitve, trgovi-
na, d. o. o., Slaščičarna in okrepčevalnica Pr 
Isanu Iseni Mustafa, s. p., Gostilna in piceri-
ja Ribn’čan, Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Ribnica, Studio opal, fotografske 
storitve, d. o. o., DAFIN, d. o. o., Petek tran-
sport, družba za transport, proizvodnjo in 
trgovino, d. o. o., Cvetličarna Požar, Požar 
Nevenka, s. p., Tiskarna Ribnica P&G, Gre-
gor Virant, s. p., Ertl Glas steklo, proizvodnja 
stekla, d. o. o., Delikatesa Zlati klas, Hervis, 
Hofer, Chupa Chups, Franc Krže (leseni iz-
delki), PGD Goriča vas (prostovoljci), Tadej 
Levstek (prostovoljec), Plezalni klub Ribnica 
(prostovoljci), Turistično društvo Ribnica in 
Pustno društvo Goriča vas.

Nežka Klavžar
Foto: Domen Češarek

Knjižnica Miklova hiša
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V NK Ribnica preigrali že polovico 
jesenskega dela nogometne sezone 
in vstopili v futsal sezono 2019/2020
Nogometno obarvana jesen
Z mesecem oktobrom se lige nogometa počasi pomikajo h koncu je-
senskega dela sezone 2019/2020. Pred vsemi ekipami je le še nekaj te-
kem in s tem bo jesenski del zaključen. Selekcije uspešno nastopajo v 
ligaških tekmovanjih in upamo, da bo ugoden položaj na lestvicah ostal 
takšen tudi do zaključka lig v spomladanskem delu. Za uspešne nastope 
igralcev je zaslužen naš trenerski kader, ki fante in dekleta z odličnimi 
treningi pripravlja na tekme.

Konec septembra je bila selekcija U13 NK Ribnica povabljena na pri-
jateljsko nogometno tekmo s strani NK Olimpije v Ljubljano. Povabilu 
smo se z veseljem odzvali in uživali v športnem dogodku v čudovitem 
sončnem sobotnem popoldnevu!

Državno prvenstvo v futsalu
V oktobru se je začelo državno prvenstvo v futsalu. NK Ribnica ima 
ekipi v selekcijah U13 in U15. Ekipa U15 letos vstopa prvo leto v tek-
movanje, zato so fantje in dekleti najmlajši v svoji kategoriji, nekateri 
celo dve leti. Ekipa U15 je v oktobru odigrala tri tekme. Liga U15 je raz-
deljena na skupini Vzhod in Zahod. V prvi skupini nastopa šest klubov. 
NK Ribnica tekmuje v skupini Zahod, skupaj z ekipami FSK Stripy, 
Futsal klub Dobrepolje, KMN Bronx Škofi je in ŠD Extrem.
Liga U13 je prav tako razdeljena na skupini Vzhod in Zahod. V prvi 
skupini nastopa pet klubov. V naši skupini, torej skupini Zahod, tek-
mujejo selekcije Futsal klub Dobrepolje, KMN Bronx Škofi je, KMN 
Oplast Kobarid, ŠD Extrem in Futsal Olimpija. Ekipe U13 so do konca 
meseca oktobra odigrale prvi in drugi krog lige. 
 

Napovednik tekem
U15: 
• nedelja, 10. 11. 2019, ob 16.00, 

ŠC Ribnica: NK Ribnica – Bronx Škofi je, 5. krog
• nedelja, 17. 11. 2019, ob 16.00, 

ŠC Ribnica: NK Ribnica – FC Dobrepolje, 6. krog
• nedelja, 24. 11. 2019, v gosteh: FSK Stripy – NK Ribnica, 7. krog

U13:
• sobota, 9. 11. 2019, od 10.00 do 16.00, ŠC Ribnica, 3. krog
• sobota, 16. 11. 2019, gostovanje v Kobaridu, 4. krog
• sobota, 23. 11. 2019, gostovanje v Škofi jah, 5. krog

Treningi nogometa in futsala
Treningi nogometa potekajo na Stadionu Ugar, treningi futsala pa v 
vrtčevski dvorani ŠC Ribnica, dvorani POŠ Dolenja vas, dvorani OŠ 
Velike Lašče, dvorani OŠ Stara Cerkev ter na zunanjih igriščih Grič in 
Dolenji Lazi.

 
Podprite naše delo z mladimi ribniškimi nogometaši
Prejete vadnine in sofi nanciranje iz javnih sredstev ne pokrijejo delo-
vanja društva v celoti, zato je naše delo zelo odvisno od prostovoljnega 
dela in od podpore lokalnega okolja, donacij podjetij in posameznikov. 
Podjetja in posameznike zato prosimo, da s fi nančnim prispevkom – 
donacijo v kakršnikoli višini izkažejo podporo našemu delu, mi pa se 
zavezujemo, da bodo prispevana sredstva namensko, varčno in trans-
parentno porabljena. Donacijo lahko prispevate na: NOGOMETNI 
KLUB RIBNICA, Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 Ribnica, TRR 
SI56 0232 1026 2225 003, odprt pri NLB, d. d.

VABILO K VPISU V NK RIBNICA
NK Ribnica še vedno vpisuje otroke letnika 2007 in mlajše.

Klub izvaja kakovosten in preizkušen program treniranja FUTSALA 
in NOGOMETA, ki prinaša uspehe in dobre rezultate, sistemsko 

učenje in nadgrajuje znanje za vsako selekcijo posebej.  
Pričakujejo vas trenerji: Lado, Primož, Srečko, Toni in David!

Več o klubu in URNIKIH treningov ter prijavni obrazec so na 
voljo na spletni strani www.nkribnica.si.
Več informacij na: info@nkribnica.si in na 

mobilni številki: 041/393-490. 

Vabljeni v ribniški nogometni klub!
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Aleksandru zmaga v kategoriji na 11TRI 
Triatlonu – Beograd 2019 
Na dan, ko se je v Kopru vse vrtelo okoli slovenskega poli-
ronmana, je potekal srednji triatlon (1,9 km–90 km–21 km) 
tudi ob beograjski Adi Ciganliji in tudi tam smo imeli svojega 
predstavnika. Triatlon, ki prav tako postaja tradicija na kole-
darju triatloncev, je postavljen ob mirno jezero Ade Ciganli-
je, ali kakor radi rečejo, na »beograjsko morje« in na dolge 
steze ob reki Savi. Tekmovanje je zaradi pregovorne srbske 
gostoljubnosti, odlične hrane in dobre organizacije vsako leto 
dobro obiskano. Tudi letos se ga je udeležil dolgoletni član Tri-
atlon kluba Inles Riko Ribnica Aleksander Radivojević, ki je 
v Beogradu pritekel do odličnega 11. mesta v skupnem seštev-
ku, v svoji kategoriji 45–49 let pa je s časom 4:37:05 zmagal. 
Tekmo je sicer dobil Srb Strahinja Trakić (4:06:30), med 
ženskami pa Madžarka Erika Csomor (4:30:36).

B. K.
Foto: Aleksander Radivojević

Ironman 70.3 Slovenian Istria 2019 
Po lanski zelo uspešni premierni izvedbi polovice Ironmana na slovenskih 
tleh so se letošnje v septembru udeležili tudi tisti, ki so lani le stali ob progi, 
in poskrbeli, da so tokrat drugi navijali zanje. Osrednje dogajanje je bilo 
spet postavljeno v center Kopra, tekmovalna proga pa je sicer zajemala tudi 
okoliška mesta in krajši kolesarski skok v Italijo in nazaj. Skupno je tekmo-
valo skoraj 1800 tekmovalcev, med njimi zaradi bližine največ Italijanov. 
Tekmovanje je veljalo tudi kot kvalifi kacijsko za svetovno prvenstvo 2020 
v polovičnem Ironmanu, ki bo novembra 2020 na Novi Zelandiji. In ob 
koncu dneva se je zdelo, da je bil prav to ribniški cilj, saj se je kar pet od 
sedmih predstavnikov Triatlon kluba Inles Riko Ribnica uvrstilo in kvalifi -
ciralo na svetovno prvenstvo na Novi Zelandiji.
Zmagal je mladi Nemec Maurice Herwig (4:15:06), drugi in peti v ge-
neralni razvrstitvi pa sta bila ribniška triatlonca Jure Majdič (4:17:37) in 
Grega Dolinar (4:25:58). A ker je bilo tekmovanje namenjeno le za staro-
stne kategorije oziroma age group skupine, so na koncu šteli le dosežki po 
kategorijah. Jure je zmagal v svoji kategoriji 35–39, Grega pa je bil drugi v 
kategoriji 30–34. V svoji kategoriji 35–39 je zmagala tudi naša favoritka 
Simona Dolinar Majdič (5:00:52), ki je pritekla v cilj kot absolutno peta 
med dekleti. Na stopničke se je uspelo uvrstiti tudi Damijanu Kromarju, ki 
je v kategoriji 45–49 zasedel drugo mesto.
Kvalifi kacije za svetovno prvenstvo na Novi Zelandiji sta poleg Simone, 
Grege in Damijana uspela ujeti še Miha Škulj (4:54:02 – kategorija 40–44 
– trinajsto mesto) in Nejc Kromar (5:19:28 – kategorija 18–24 – deseto 

mesto). Za Nejca je bila to sploh prva tako dolga preizkušnja, poleg nje-
ga pa jo je prvič uspešno zaključil še en član ribniške postave, to je Miha 
Lavrič, ki je s časom 5:20:02 zasedel štiriintrideseto mesto v kategoriji 
25–29 let.

B. K.
Foto: B. K.
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Poreč Triatlon 2019 – državno prvenstvo 
v srednjem triatlonu 2019 (13. 10. 2019)

Sedmo in zdaj že tradicionalno ponovitev sre-
dnjega triatlona v Poreču smo si Slovenci 13. 
oktobra spet »izposodili« za svoje državno 
prvenstvo v srednjem triatlonu (1,9 km–90 
km–21 km) in na tej vedno dobro obiskani 
tekmi dobili nove državne prvake za letošnje 
leto. V moški konkurenci je med 270 triatlon-
ci zmagal član 3KM Maribor Matija Meden 
(4:00:40), med ženskami pa s časom 4:34:42 
naša Simona Dolinar Majdič. Državni prvak 
pa je poleg Simone (članice 2) postal še Jure 
Majdič, ki je zmagal v svoji kategoriji člani 2. 
Preostali naši so zasedli naslednje uvrstitve:
– Grega Dolinar, 4. mesto absolutno in 2. 

mesto DP člani 2 (4:08:31)
– Dejan Mihelič 20. mesto absolutno in 3. 

mesto DP veterani 1 (4:33:18)
– Aleksander Radivojević 45. mesto absolu-

tno in 4. mesto DP veterani 2 (4:43:25)
– Boštjan Meden 221. mesto absolutno in 8. 

mesto DP veterani 2 (5:52:27)
B. K.

Foto: Tomaž Majdič

Lara in Klemen zopet navdušila
Na začetku oktobra je na Poljskem potekalo mednarodno tekmovanje 
v plesih na vozičku. Trije pari iz Plesnega kluba Zebra smo ponosno 
odšli zastopat barve slovenske zastave. Nekateri so odšli lovit normo za 
svetovno prvenstvo, drugi pa smo si šli nabirat izkušnje in točke na sve-
tovni lestvici. Na Poljsko smo se odpravili že nekaj dni prej, tako da smo 
se lahko odpočili in si nabrali moči za tekmovanje, med drugim pa smo 
si lahko ogledali tudi mesto. Prvi dan tekmovalnega dneva je bil name-
njen standardnim plesom in fr eestylu. S Klemnom sva v kategoriji IPC 
combi standard class 2 zasedla drugo mesto. Z osvojenim rezultatom sva 
bila več kot zadovoljna in polna pričakovanj čakala na še zadnji dan. 
Zadnji tekmovalni dan je potekal v ritmu latinsko-ameriških plesov in 
solo kategorij.  V kategoriji IPC combi latin class 2 sva s Klemenom v res 
zelo močni konkurenci zasedla odlično tretje mesto in ponovila rezul-

tat iz Frankfurta. Sama pa sem v kategoriji IPC single woman class 2, ki 
velja za najštevilčnejšo, saj nas je na svetovni lestvici sedaj že petinštiri-
deset, presenetila z izvrstnim nastopom in osvojila odlično četrto mes-
to. Premagala sem tudi fi nalistki lanskega evropskega prvenstva. S svo-
jim nastopom sem tudi v tej kategoriji osvojila naziv kategoriziranega 
športnika državnega razreda, ki sva ga sicer osvojila tudi že s Klemnom 
v kategoriji IPC combi standard 2, letos na Nizozemskem. Vsi plesalci 
smo bili s prikazanim plesom in rezultati zelo zadovoljni, saj smo si prav 
priplesali fi nale, zdaj pa se že zelo intenzivno pripravljamo na svetovno 
prvenstvo, ki bo konec novembra v Bonnu v Nemčiji. Imeli bomo mož-
nost tekmovati z najboljšimi plesalci iz celega sveta. 

L. N.
Foto: Arhiv L. N.
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Mladi ribniški rokometaši 
uspešno v novo sezono

Konec septembra se je začela rokometna sezona tudi za vse naše mla-
de generacije. Mlajši dečki B (igralci, rojeni leta 2008, in mlajši) so pod 
vodstvom Janeza Ilca prvič okusili igro prek celega rokometnega igrišča, 
saj so do sedaj nabirali znanje na tako imenovanem mini rokometu. Kot 
kaže, jih sprememba velikosti igralne površine ni preveč zmedla, saj so 
že na svoji prvi tekmi visoko odpravili ekipo Črnomlja, na drugi pa so 
v končnici tekme nesrečno izgubili proti vrstnikom iz Ivančne Gorice. 
Tudi ekipa mlajših dečkov A (igralci, rojeni leta 2007, in mlajši), ki je 
lani osvojila tretje mesto v državi, je dobro odprla novo tekmovalno se-
zono. Po treh krogih imajo na svojem računu dve zmagi in en poraz, kar 
jih trenutno uvršča na drugo mesto v svoji skupini. Po uvodnem, neko-
liko presenetljivem porazu proti ekipi iz Sevnice sta sledili dve visoki 
zmagi proti ekipama Črnomlja in SVIŠ-a.
Sezono so uspešno začeli tudi starejši dečki B (igralci., rojeni leta 2006, 
in mlajši) pod taktirko Tomaža Tomšiča. Po dveh visokih uvodnih 
zmagah proti ekipama Sevnice in Grosuplja je sledil poraz proti vrstni-
kom iz Trebnjega, nakar so se fantje hitro pobrali in v četrtem krogu 
premagali ekipo SVIŠ-a. V dosedanjem poteku sezone je vsekakor zelo 
lepo presenečenje ekipa starejših dečkov A (igralci, rojeni leta 2005, in 
mlajši). Presenečenje zato, ker gre, številčno gledano, za zelo majhno 
generacijo, kar je v mlajših selekcijah velik »hendikep«. A za zdaj fantje 
kljub kratki klopi kažejo lepe predstave na igrišču. Sezono so odprli z 
dvema zmagama proti ekipama Sevnice in Kočevja, v tretjem krogu pa 
so remizirali z ekipo Brežic, nakar sta sledila poraza proti SVIŠ-u in Čr-

MD 2019-20 SD 2019-20

Kadeti 2019-20 Mladinci 2019-20

nomlju. Tako fantje po petih odigranih krogih zasedajo četrto mesto, z 
enakim točkovnim izkupičkom kot ekipa Brežic, ki zaseda tretje mesto.
Več kot odlično pa so sezono odprli kadeti (igralci, rojeni leta 2003, in 
mlajši), ki jih vodi Stojan Gelze. Dobili so vseh pet dosedanjih tekem, 
kar jih uvršča na vrh lestvice, ki si ga delijo skupaj z ekipo Krke, ki ima 
enak izkupiček. Fantje so bili tako boljši od ekip Grosuplja, Trima Treb-
nje, Metlike, SVIŠ-a in Črnomlja. Veseli dejstvo, da gre za generacijo, ki 
v preteklih letih ni imela vidnejših uvrstitev, a trdo delo, volja in vztraj-
nost se slej ko prej poplačajo.
Podobno kot kadeti so sezono s stoodstotnim izkupičkom odprli tudi 
mladinci (igralci, rojeni leta 2000, in mlajši), ki pod vodstvom trenerja 
Jana Puclja igrajo v 2. mladinski ligi in odkrito ciljajo na vrnitev med 
najboljše. Gre za ekipo, ki ima po nekaj letih kadrovske podhranjenosti 
zopet generacijo s širokim igralskim kadrom, v večini so to fantje letni-
ka 2001, ki so v preteklosti že nastopili na kar štirih fi nalnih turnirjih. V 
dosedanjem delu sezone so brez večjih težav odpravili ekipe Kočevja, 
Grosuplja, Slovana B, Črnomlja in Šmartnega. Fantje igrajo zelo pre-
pričljivo in vlivajo veliko upanja na povratek v 1. ligo, kamor ribniška 
rokometna šola nedvomno spada.

Andraž Petek,
RD Riko Ribnica

Foto: Arhiv RD Riko Ribnica





SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

BOJAN POGORELEC,  
BLESK D.O.O.  
KOSTEVC 7, 1331 DOLENJA VAS

tel.: 041-647-188, 051-456-646,  e-mail: blesk@siol.net,  www.blesk.si                                     

*FASADERSTVO IN ENERGETSKE SANACIJE
- KVALITETNA IZVEDBA FASAD, BREZPLAČNA BARVNA ŠTUDIJA
 (PRIPRAVIMO VAM CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2.400 €)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO DO 7.000 €)

*GRADBENA DELA
- NOVOGRADNJA ALI  REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKIH  IN 
 POSLOVNIH  STAVB (3D VIZUALIZACIJA OBJEKTA)
- ADAPTACIJE STANOVANJSKIH PROSTOROV 
 (IZRIS TLORISA, IZVEDBA VSEH DEL, Z MOŽNOSTJO NA KLJUČ)
- ZUNANJA UREDITEV (TLAKOVANJE  DVORIŠČ,  ASFALTIRANJE, IZDELAVA ŠKARP…)
- SANACIJE (BALKONOV,  PLOČNIKOV, VLAGE V ZIDU) 
- RUŠITVENA DELA (VODNI IZREZ BETONSKIH, ASFALTNIH ALI OPEČNIH 
POVRŠIN)

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

*POLAGANJE TALNIH OBLOG 
- (KERAMIKA, KAMEN, PARKET, LAMINAT, PVC VINIL)     

*ČISTILNI SERVIS 

Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si             070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolacija

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

| prodaja 
| montaža 
| servis Slatnik 17, 1310 Ribnica

G: +386(0) 41 335 322
E: info@silc.si, www.silc.si
T: +386(0)1 836 21 81

E n e r g e t s k o  u c i n k o v i t e  r e š i t v e .

www.silc.si

k l i m a t s ke  n a p ra ve  |
t o p l o t n e  č r p a l ke  |

p re z ra č eva n j e  |
s a m o o s k r b n e  s o n č n e     

e l e k t ra r n e  |

INFO:
041 335 322

Subvencije Eko sklada tudi za pravne osebe. 
NOVO



079 €/kos 079 €/kos 

LESNI BRIKETI
v foliji
10 kg

259 €259 €

VŽIGALNE KOCKE

ŠTEDILNIKI
NA TRDA GORIVA

KALORIFERJI

999 €999 €

KAMINSKA PEČ
NA DRVA
DORA PLAMEN
zmogljivost segrevanja
do 180 m3, moč 7 KW

32799 €32799 €

IR PANELI
BASE

8997 €8997 €

MYSUN CLASSIC 
PLUS

18279 €18279 €

material: aluminij/pet bela, visokokvalitetni kristalno-karbonski 
IR grelni element, varovalo proti pregretju, dolžina kabla: 1,9 m, 
stenska ali stropna montaža, vključen osnovni montaži material
in šablona, max temperatura grelnika 90-110 °C nizkotemperaturni IR grelni paneli za vse vrste prostorov,

hrapava površina, enostavna montaža, brez vzdrževanja, 
popolnoma neslišno delovanje, brez izgub, stropna 
montaža 1 m priključnega kabla brez vtikača

KONVEKTORSKI
GRELNIK DL01S
napetost: 220 V-140 V~50/60 Hz, moč: 
1700 W-2000 W, 3 grelne moči: moč 1: 750 W, 
moč 2: 1250 W, moč 3: 2000 W, ventilator, 
samostoječ, samodejno ohranjanje toplote, zaščita
proti pregrevanju, termostat, indikator stanja, z 
nosilnimi ročaji 

1999 €1999 €

OLJNI RADIATOR 
YL-B28-9
3 toplotne nastavitve 800 W/1200 W/2500 W,
nastavljivi termostat, trojna zaščita proti 
pregretju, osvetljena stikala z indikatorji,
tlačno testiran, gladka kolesa za lažjo
mobilnost, priročni nosilni ročaj,
odložišče za napajalni kabel
9 grelnik reber

3999 €3999 €

STENSKI ELEKT. 
KAMIN BIZET
stenski elektro kamin, 2 stopnji greta: 1000/2000 W, 
Opfitlame - patentiran, edinstven efekt plamena in 
tlečega oglja, obojestranski dekorativni okvir: črn ali 
bel, teža: 25 kg

49999 €49999 €

PROSTOSTOJEČ 
ELEKT. KAMIN 
GISELLA BLACK
električni kamin, lakiran, sijajna črna barva, dekorativna 
steklena polica, 2 stopnji 
gretja 750/1500 W, skrita 
upravljalna stikala, 
Optiflame -patentiran, 
edinstven efekt plamena 
in tlečega oglja, teža 21 kg

39999 €39999 €



Akcija velja do 30. 11. 2019 oz. do odprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Cene so v EUR brez DDV. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo. 

ZIMSKO ČISTILO
ZA VETROBRANSKA STEKLA
- 30 °C 

3 l

339 €
5 l

539 €
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PNEVMATIKE
za osebna vozila

3299 €3299 €

LAMINAT
različne kolekcije, razredi in barve

že za 599 €/m2

VINILNE TALNE PLOŠČE ZA LEPLJENJE
GERFLOR INSIGHT 0,55

1499 €/m21499 €/m2

TALNA KERAMIKA SPAZIO, SINTESI
dim. 350 x 350 mm

GRIGIO FUMO BEIGE

928 €/m2

PRALNI STROJ 
GORENJE WE 723

7 kg, 1200 obr/min, energijski razred A+++, razred učinkovitosti ožemanja:
B, razred učinkovitosti pranja: A, prostornina bobna 54 l, elektornski nadzor,
kratki program, nastavitev temperature, izklop ožemanja, nastavitev hitrosti
ožemanja, dim. (š x v x g): 
600 x 850 x 545 mm, bele barve, 
garancija 5 let  
 

SUŠILNIK SADJA,
ZELENJAVE IN ZELIŠČ 
STATUS
ohišje in pladnji so kovinski , vratca iz temperiranega 
stekla
14 l: mere ohišja: 390 x 290 x 228 mm
30 l: mere ohišja: 505 x 360 x 327 mm

14 l

30 l

10710 €

6210 €

€€€€€€

BELA TEHNIKA

MOŽNOST PODALJŠANJA JAMSTVA

GRATIS DOSTAVA DO 20 km

*Akcija velja za v trgovini označene artikle. 
Slike so smbolične.

napetost: 220-240 V~50/60 Hz, moč: 40 W, kapaciteta posode:
1,2 l, merilna lestvica, 2 stožca za ožemanje, kontrolna LED lučka,
protiprašni pokrov, gumirane nogice za stabilnost, neto teža: 
0,85 kg, garancija 24 mesecev

1199 €

napetost: 220-240 V~50/60 Hz, moč: 1850-2200 W (max),
prostornina: 1,7 l, gumb za odpiranje pokrova, skriti grelni 
element, filter vode, osvetljeno stikalo za vklop in izklop, vrtljiv
360° podstavek, trojni varnostni sistem, garancija 24 mesecev

1199 €

OŽEMALNIK CJ-8020-BL ISKRA

ELEKTRIČNI GRELNIK VODE 
T-8803A ISKRA

POSODA ETERNA
RAZLIČNI MODELI
težka emajlirana posoda z dolgoletno tradicijo, iz jeklene
pločevine, debelina 2 mm, emajlirana z visoko kvalitetnim, 
črnim, kislo odpornim emajlom, dolga življenjska doba, 
hrana se pri dolgotrajnem kuhanju ne prijema dna

ODEJA MQMQ

799 €

29900 €



LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VASS
LOVSKA  DRU INA

DOLENJA VAS  

lo
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ica
@gmail.com

KONTAKT

070 288 433



KROVSTVO

M in M
Kot pri Ribnici 30
1310 Ribnica 

Tel: 041 347 707 

krovstvomm@gmail.com
www.krovstvomm.si

KROVSKA DELA :
• pokrivanje z betonskimi kritinami  (Bramac, Golob, …)
• pokrivanje z glinenimi kritinami  (Tondach, Creaton, …)
• pokrivanje s pločev. kritinami  (Trimo, Decra, Italpanelli, ...)
• pokrivanje ravnih streh  (Sika, Bauder, Fragmat, …)

KLEPARSKA DELA:
• montaža žlebov in cevi (poc, alu barvan, poc barvan, baker)
• montaža  obrob in žlot (poc, alu barvan, poc barvan, baker)
• montaža dimniških obrob (poc, alu barvan, poc barvan, baker)

TESARSKA DELA :
• postavljanje ostrešij 
• postavljanje nadstreškov 

Krivljenje obrob na krivilnem stroju do dolžine 8m.
Montaža strešnih oken (Velux, Fakro, Domix) 

UGODNI NARO NIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

Microera Jože Šilc s.p.
Hrova a 14A (trgovski center SPAR Ribnica)

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI AS:
PON - PET

8.30 h - 12 h
ter 14 h  - 18 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ



PRODAMO

HIŠE:

SODRAŽICA - Zavoda, prodamo starejšo 

stanovanjsko hišo, v izmeri 87 m2, stoječa 

na parceli v izmeri 653 m2, obe k.o. 1619 

Sodražica, v skupni izmeri 740 m2, št. 

stavbe je 230, hiša je bila zgrajena leta 

1961, vsa infrastruktura, ogrevanje CK, delno 

opremljeno, takoj vseljiva, cena 80.000 EUR. 

EI v izdelavi.

RIBNICA - Nemška vas, prodamo starejšo 

stanovanjsko pritlično hišico v izmeri 170 

m2, parcela je velika 521 m2, na parceli 

stoji opremljena stanovanjska hiša, ki je 

bila zgrajena  pred letom 1967, fasada in 

streha sta bili obnovljeni leta 1987, vsa 

infrastruktura, ogrevanje na trda goriva, takoj 

vseljiva. Cena je 64.000 EUR.

DOBREPOLJE - Tisovec, v vaški idili prodamo 

starejšo kmečko hišo 12 x 8 m potrebno 

obnove z gospodarskim poslopjem in 

kozolcem, dvorišče v izmeri cca 4000 m2 ter 

cca 31,5 ha zemljišč - gozdovi, njive, pašniki 

in travniki. Hiša je zgrajena pred letom 

1967. Vsa infrastruktura, cena 80.000 EUR, 

nova cena 63.000 EUR.

RIBNICA - Dolenja vas, Lončarska ulica, prodamo 

stanovanjsko hišo v izmeri  101 m2 in dve 

tretjini  parcele, ki predstavlja dvorišče v 

izmeri ca. 149 m2, ter parcelo v izmeri 75 

m2, vse  k.o. 1629 Dolenja vas. Stavba je 

bila zgrajena pred letom 1967. CK na plin, 

vsa infrastruktura. Cena je 60.000 EUR.

ORTNEK - Sveti Gregor, prodamo stanovanjsko 

stavbo v izmeri 96 m2, celotna parcela je v 

izmeri 1003 m2. Hiša je bila zgrajena leta 

1930 (pred letom 1967), streha obnovljena 

leta 1965, vsa infrastruktura, CK na trda 

goriva, cena 45.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Lazec, prodamo stanovanjsko 

stavbo (gostinski objekt) v izmeri 87 m2 in 

dva poslovna prostora v izmeri 85 m2 in 199 

m2 ter dvorišče v izmeri 1649 m2, primerno 

za turistično dejavnost, v idilični okolici, 

zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK 

na olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 

88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo z 

gospodarskim poslopjem - hlev, primerno za 

vzrejo konj in kozolec ter ca 4,5 ha pašnikov, 

travnikov, njiv in sadovnjakov, skupaj v 

enem kosu, ter ca 2,5 ha gozda, ki se nahaja 

Del. čas: od 10 - 17, sob. 10 - 13, Prečna 4a, Ribnica, Tel.: 83 62 101, GSM.: 041 643 004

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

v sklopu ostalih zemljišč. Infrastruktura v 

in ob gospodarskem poslopju. Pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega 

gospodarskega poslopja v izmeri 20 x 10 

m, z začeto gradnjo. Stavbnega zemljišča 

je ca 1000 m2. Cena je 180.000 EUR.

SODRAŽICA - Male Vinice, prodamo starejšo, 

opremljeno stanovanjsko hišo 9,5 x 7 m 2x, 

plus klet z garažo 11 x 6 m in gospodarskim 

poslopjem 9 x 6 m, na zanimivi lokaciji, 

zgrajeno pred letom 1967, obnovljeno 

1992. Stoji na parceli v skupni izmeri z 

vrtom 5.600 m2. Dodatno je še ena parcela 

v k.o. Jurjevica, v izmeri 2735 m2. Etažno 

centralno ogrevanje, vsa infrastruktura, 

takoj vseljiva. Cena je 96.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Draga, prodamo starejšo 

poslovno stanovanjsko hišo (pekarno), z 

vrtom in parkirnim prostorom pred stavbo, 

v skupni izmeri 946 m2, ter poslovno 

stanovanjsko stavbo v izmeri 355 m2 in 

dvorišče v izmeri 157 m2, vse k.o. 1584 

Draga. Hiša je bila zgrajena leta 1965, 

obnovljena leta 1999, vsa infrastruktura, 

takoj vseljiva. Cena 75.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Retje, prodamo starejšo, 

opremljeno stanovanjsko hišo in 

gospodarsko poslopje z vrtom, v izmeri 

198 m2, del hiše je tudi poslovni prostor-

trgovina, celotna parcela je velika 765 

m2 in predstavlja dvorišče. Hiša je bila 

zgrajena leta 1968, obnovljena leta 1997, 

gospodarsko poslopje je bilo zgrajeno leta 

1990. Takoj vseljivo. Ogrevanje CK na olje, 

elektrika, voda, vsa infrastruktura, cena 

73.000 EUR. EI v izdelavi.

MIRNA - Selo pri Mirni, prodamo kmetijo s tremi 

objekti, dva za rušenje, kozolec potreben 

manjše obnove, v skupni izmeri 52.828 m2. 

Posest je v enem kosu, primerna je za rejo 

konj. Vsa infrastruktura. Polja in travniki so 

obdelani, ohišnica je nekoliko zapuščena. 

Cena 133.000 EUR, nova cena 130.000 EUR.

MEDVODE - Verje, prodamo delno opremljeno 

visokopritlično hišo v mirnem okolju z veliko 

zelenja, v izmeri 10 x 7,5 m, stanovanjske 

površine je ca 200 m2. Zgrajena leta 

1975, adaptirana leta 2000. Ogrevanje 

na kurilno olje, odprt kamin in paneli. Vsa 

infrastruktura v hiši. Vseljiva po dogovoru, 

cena 287.000 EUR.

NOVA VAS - Hiteno, prodamo stanovanjsko 

hišo in gospodarsko poslopje z vrtom, ter 

šest kmetijskih parcel. Hiša je v izmeri 

199 m2 in stoji na parceli v izmeri 531 m2. 

Gospodarsko poslopje v izmeri ca 220 m2 

pa stoji na parceli v izmeri 556 m2. Prodajo 

se še kmetijske parcele v skupni izmeri 

4979 m2, vse k.o. 1667 Hiteno. Hiša je bila 

zgrajena leta 1990,  gospodarsko poslopje 

pa je bilo zgrajeno leta 1984. Ogrevanje CK 

na olje, elektrika, voda, vsa infrastruktura, 

cena 170.000 EUR.

NOVO MESTO – Straža, Stara cesta; prodamo 

zidanico v izmeri 30 m2, dve etaži, 

zgrajena je bila leta 1970, velikost parcele 

811 m2, vinograd v urejanju, ogrevanje 

na trda goriva, elektrika, voda - hidrofor, 

vsa infrastruktura. Obnovljena leta 2007 

(streha, fasada, okna). Takoj vseljiva. Cena 

35.000 EUR. 

STANOVANJA:

KOČEVJE – Kidričeva ulica - center, prodamo delno 

opremljeno stanovanje na Kidričevi ulici v 

Kočevju, v izmeri 53,40 m2. Stanovanje je 

v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka, 

zgrajenega leta 1963. Stanovanje je bilo 

obnovljeno leta 1997. CK na lesno biomaso. 

ZK urejeno, brez obremenitev, takoj vseljivo, 

cena 53.000 EUR.

GRADBENE PARCELE:

VELIKE LAŠČE - Opalkovo, na lepi lokaciji 

prodamo gradbeno parcelo v izmeri 2579 

m2, vsa infrastruktura na oz. ob parceli. Cena 

za m2 je 42 EUR. 

VELIKE LAŠČE - Karlovica, na lepi lokaciji 

prodamo gradbeno parcelo v izmeri 1338 

m2, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem 

za stanovanjsko hišo v izmeri 7x9 m, ter 

začeto gradnjo, izdelano do prve plošče, vsa 

infrastruktura ob parceli, cena 75.000 EUR.

ORTNEK, Velike Lašče, gradbena parcela v iz-

meri 765m2 z izdelanimi temelji, pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za stanovanjsko hišo v 

izmeri 11,20 x 8,20 m, vsa infrastruktura na 

parceli. Gradnja je možna takoj, cena 47.000 

EUR. Znižana cena je 46.000 EUR.

ORTNEK - Dule, Velike Lašče, gradbena parcela, 

v izmeri 1156 m2, z izdelanim opornim 

zidom, pridobljeno gradbeno dovoljenje za 

stanovanjsko hišo v izmeri 15,09 x 12,79 m, 

voda in elektrika v neposredni bližini. Gradnja 

je možna takoj, cena je 37.000 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center, prodamo gradbeno 

parcelo v izmeri 925 m2, vsa infrastruktura 

na oz. ob parceli. Pridobljena lokacijska 

informacija o gradnji. Cena za m2 je 49 EUR.

RIBNICA - Hrastje, prodamo gradbeno parcelo v 

izmeri 1347 m2, vsa infra struktura na parceli, 

brez obremenitev. Cena  40.000 EUR. 

DOLENJA VAS - prodamo gradbeni  parceli 

v izmeri 535 m2 in v izmeri 164 m2, obe 

k.o. 1629 Dolenja vas, skupna velikost je 

699 m2, vsa infrastruktura ob oz. na parceli, 

cena za m2 je 30 EUR, skupna cena je 

20.970 EUR.

TREBNJE - okolica Bevško, prodamo stavbni 

parceli v izmeri 3.258 m2, ter v izmeri 97 

m2, obe k.o. 2690 Prapreče, infrastruktura 

na oz. ob parceli, cena je 101.000 EUR.

POSLOVNI PROSTORI:

GROSUPLJE - Višnja Gora, prodamo posest v iz-

meri 9331 m2, na kateri so zgrajeni gostinski 

objekt 165 m2 P+1,  objekti za športne in re-

kreacijske dejavnost (tri tenis igrišča, igrišče 

za odbojko na mivki, veliko parkirišče primer-

no za postavitev in priključitev avtodomov), 

objekt za piknike z urejenimi sanitarijami in 

moderno opremljeni z gostinsko opremo, ob 

potoku, primerno tudi za različne dogodke. 

Vsa infrastruktura. Zgradba je bila zgrajena 

leta 2014, objekti imajo pridobljeno gradbeno 

in uporabno dovoljenje. Možnost je tudi najeti 

celoten kompleks oz. po elementih. Prodajna 

cena je 1.100.000 EUR, plus DDV.

ODDAMO 

POSLOVNI PROSTORI:

RIBNICA - center, Škrabčev trg, v najem oddamo 

poslovni prostor v izmeri 260 m2, za mirno 

dejavnost v pritličju poslovno stanovanjske 

stavbe. Stavba je bila zgrajena leta 2009. Vsa 

infrastruktura, CK ogrevanje na olje, vseljivo 

takoj. Cena najema je 1.100 EUR mesečno, 

plus DDV in stroški.

KUPIMO

STANOVANJA:

LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna dolina, center, Me-

sarska ulica, kupimo dvoinpol do trisobno sta-

novanje, v izmeri ca. 70 m2, v prvem nadstro-

pju - balkon, manjši blok, zaželjeno parkirno 

mesto, starost do 20 let, cena od 145.000, 

do 180.000 EUR.
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Reportaža SIBOR–INOTHERM s prvega 
turnirja v prikazu ju-jitsu tehnik in državnega 
prvenstva v ne-wazi – Kočevje 2019
Člani SIBOR–INOTHERM so v soboto, 12. 
10. 2019, organizirali prvi turnir v prikazu ju-
-jitsu tehnik in državno prvenstvo v ne-wazi za 
vse kategorije – Kočevje 2019. Tekma je bila 
organizirana v Športnem domu Gaj Kočevje. 
Udeležilo se je je 8 klubov in 125 tekmovalcev 
v prikazu tehnik ter 4 klubi in 25 tekmovalcev 
v ne-wazi. Tekma je štela za seštevek treh te-
kem prikaza tehnik za slovenski pokal.

Barve SIBOR-ja je na turnirju zastopalo več 
kot 60 tekmovalcev, ki so dosegli tudi odlične 
uvrstitve v svojih kategorijah:
– LANA POJE MIHELIČ – 2. MESTO
– NEŽA LEVSTIK – 1. MESTO
– JAN DIVJAK – 2. MESTO
– NAJA POJE MIHELIČ – 1. MESTO
– TIAN MUŠIČ – 2. MESTO
– MARK BENČINA – 3. MESTO
– EMA SMOLA – 1. MESTO
– NECA BOJC – 2. MESTO
– MARTA DUŠČAK – 3. MESTO
– NEJC HRA STAR – 1. MESTO
– SEBASTJAN LEGAN – 1. MESTO

– LARISA ANŽUR – 3. MESTO
– EVA KLJUN – 1. MESTO
– ANAMARIJA DUŠČAK – 3. MESTO
– LUKA  POJE MIHELIČ – 2. MESTO
– ALJAŽ KOŽUH – 3. MESTO
– REBEKA  DUŠČAK – 2. MESTO
– TINKA RA  GOLJA – 3. MESTO
– NEŽA LEVSTIK – 1. MESTO
– DEA DOUTLIK – 2. MESTO
– ŽIVA ANTONČIČ – 3. MESTO
– DORI OFAK – 2. MESTO
Uvrstitve naših 6 članov na državnem prven-
stvu v ne-wazi pa so bile naslednje:
– SARA  BESAL – 1. MESTO
– TINA PELC – 1. MESTO
– MATIC JAKŠIČ – 2. MESTO
– LOVRO DIVJAK – 1. MESTO
– TINKA RA  GOLJA – 2. MESTO
– DORIN OFAK – 1. MESTO
V ekipni razvrstitvi pa je ŠK SIBOR osvo-
jil pokal za prvo mesto, ŠD SIBOR pa tretje 
mesto.

Elvis Podlogar, 
predsednik SIBOR–INOTHERM

Foto: Arhiv SIBOR

Reportaža SIBOR–INOTHERM 
z German Open 2019
Člani SIBOR–INOTHERM so se v soboto in nedeljo, 5. 10. in 6. 10. 
2019, udeležili mednarodnega turnirja v ju-jitsu German Open 2019, 
ki se je odvijal v Hanau v Nemčiji, na katerem je nastopilo več kot 550 
tekmovalcev iz 27 držav.
Na tekmovanju je nastopilo 8 tekmovalcev SIBOR–INOTHERM, ki 
so tekmovali v ju-jitsu duo sistemu in borbah.
Tekmovanje so prvega dneva začeli kadeti – duo moški pari Nejc Podlogar 
in Luka Čirovič ter Andraž Žlindra in Gal Košir. Nejc in Luka sta z dvema 
zmagama in enim porazom zasedla 3. mesto, drugi par, Andraž in Gal, pa 
sta s popolnim izkupičkom treh zmag osvojila 1. mesto med devetimi pari. 
Lovro Divjak in Matic Jakšič sta v kategoriji moški pari – mladinci po 
treh zmagah suvereno osvojila 1. mesto v kategoriji.
Par Nika Kotar in Luka Čirovič sta pri kadetih – mešani pari po odlič-
nih nastopih in štirimi zmagami potrdila, da sta najboljša v svoji kate-
goriji, in tudi osvojila zlato.
Naslednji je nastopil Vid Belič, letos prvič v kategoriji mladincev do 85 
kg, kjer je po zmagi in dveh porazih na koncu osvojil še vedno dobro 5. 
mesto, kljub slabemu tekmovalnemu dnevu.
Kot zadnji se je v boj podal Lovor Divjak v borbah pri mladincih do 94 kg, 
kjer je z zmago in porazom v zadnjih sekundah osvojil končno 2. mesto. 
Drugi dan tekmovanja German Open 2019 smo zaključili z zmago Andra-
ža Žlindre v kategoriji kadetov do 73 kg, kjer je nastopilo 20 tekmovalcev. 

Poleg odličnih rezultatov (4 zmage, 1 srebrna in 1 bronasta medalja 
ter 5. mesto) smo vsi odnesli tudi neprecenljive izkušnje, ki nam bodo 
prišle še kako prav na Evropskem prvenstvu na Kreti, kamor potujemo 
konec meseca oktobra, in Svetovnem prvenstvu, ki bo v novembru v 
oddaljenem Abu Dabiju.
Čestitke tudi trenerju Boštjanu in Janku, ki sta naše člane vodila na tur-
nirju.

Elvis Podlogar, predsednik SIBOR-ja
Foto: Arhiv SIBOR
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E-pošta: info@sd-Extrem.si
Spletna stran: www.sd-Extrem.si

Facebook: @sportnodrustvo.Extrem
Mobilna številka: 040/708-033

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih povezav:

Začela se je futsal sezona 2019/2020
Ekipe ŠD Extrem so začele s tekmovalno sezono 2019/2020. Prve tek-
me v sezoni so odigrali članska ekipa v 2. SFL, mladinci U19 v 1. SFL – 
zahod, kadeti U17 v 1. SFL – zahod in U15 v 1. SFL – zahod, v mesecu 
oktobru pa začne s tekmovanji še ekipa U13.

ČLANI
Članska ekipa ŠD Extrem, ki letos zastopa barve kluba v 2. SFL, je v do-
sedanjem poteku prvenstva zabeležila tri poraze in eno zmago. Fantje 
so na vseh tekmah pokazali zelo dobro pripravljenost in borbenost. Na 
vsaki tekmi jim je zmanjkalo malo športne sreče, da bi tekme obrnili v 
svojo korist. ŠD Extrem po odigranih štirih kolih v 2. SFL med osmimi 
ekipami zaseda peto mesto s tremi točkami.
Bolj uspešno so člani odigrali tekme za Pokal MNZ Ljubljana v Zagorju 
ob Savi in se po eni zmagi in enem porazu uvrstili med šestnajst ekip v 
Pokalu Term Olimia, ki predstavlja različico Slovenskega pokala v no-
gometu, le da se igra pokal v futsal igri.

TEKMOVANJE V 2. SFL
ŠD EXTREM : KMN Miklavž TBS team 24 2 : 4
Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem 3 : 5
ŠD Extrem : Mlinše 2 : 4
ŠD Extrem : MNK Kix Ajdovščina 2 : 9

SELEKCIJA U19 
Selekcija U19 je začela tekmovanje v 1. SFL – zahod. V tej ligi igra osem 
ekip, ki se borijo za uvrstitev med prve tri ekipe, ki bodo tekmovanje 
nadaljevale v Ligi za prvaka skupaj s tremi prvouvrščenimi ekipami iz 
1. SFL – vzhod. Naši mladinci ciljajo na eno izmed prvih treh mest in 
igranje v Ligi za prvaka v Sloveniji.
V prvih treh kolih so zabeležili eno zmago in dva poraza. Fantje so na 
vseh tekmah dokazali, da so enakovredni tekmeci vsem ekipam v ligi. 

TEKMOVANJE V 1. SFL U19 – zahod (U19)
ŠD Extrem : Stripy 4 : 5
Dlan Logatec : ŠD Extrem 2 : 13
ŠD Extrem: FK Dobrepolje 3 : 6

Selekcija U19 (trener Blaž Rot)

SELEKCIJA U17
Selekcija U17 je začela tekmovanje v 1. SFL – zahod. V tej ligi igra pet 
ekip, ki se enako kot v U19 borijo za uvrstitev med prve tri ekipe, ki 
bodo tekmovanje nadaljevale v Ligi za prvaka skupaj s tremi prvouvr-
ščenimi ekipami iz 1. SFL – vzhod. Naši kadeti so eni izmed kandidatov 
za uvrstitev na eno izmed prvih treh mest in igranje v Ligi za prvaka v 

Sloveniji, saj so jedro ekipe U17 lanski igralci v selekciji U15, ki je bila v 
lanski sezoni državni prvak.
V prvih dveh kolih so zabeležili eno zmago, tekma s KMN Oplast Ko-
barid pa je bila prestavljena na željo gostov. Fantje so v prvi tekmi doka-
zali, da so tudi letos eni izmed kandidatov za osvojitev naslova državnih 
prvakov v selekciji U17.

TEKMOVANJE V 1. SFL – zahod (U17)
FC Litija : ŠD Extrem 2 : 10
ŠD Extrem : KMN Oplast Kobarid prestavljeno

SELEKCIJA U15
Selekcija U15 je začela tekmovanje v 1. SFL – zahod. V tej ligi igra pet 
ekip, sistem tekmovanja pa je enak kot v U18 in U17. Naši fantje so 
pripravljeni in polni optimizma, da se bodo uvrstili med prve tri ekipe 
in v Ligo za prvaka. 
V prvem kolu so zabeležili zmago, v drugem kolu pa so bili prosti.
TEKMOVANJE V 1. SFL – zahod (U15)
FSK Stripy : ŠD Extrem 2 : 7

MLAJŠE SELEKCIJE
Selekcija U13 začne s tekmovanjem v drugi polovici oktobra po turnir-
skem sistemu tekmovanja.

VABILO NA DOMAČE TEKME V ŠPORTNI DVORA NI 
SODRA ŽICA V MESECU NOVEMBRU:

ČLANI:
22. 11. 2019 ob 19.30: ŠD Extrem : FK Dobrepolje

U19:
17. 11. 2019 ob 18.30: ŠD Extrem : SilikoFortrade

U17:
9. 11. 2019 ob 18.00: ŠD Extrem : FC Siliko
16. 11. 2019 ob 16.00: ŠD Extrem : FC Litija
30. 11. 2019 ob 18.00: ŠD Extrem : KMN Bronx Škofi je

U15:
10. 11. 2019 ob 17.00: ŠD Extrem : FK Dobrepolje
17. 11. 2019 ob 16.00: ŠD Extrem : FSK Stripy

NOVO – FUTSAL ZA DEKLETA V ŠD EXTREM!
V ŠD Extrem obujamo futsal za dekleta in vabimo vse, ki želite igrati 
futsal, da se nam pridružite! Treningi bodo potekali v Športni dvorani 
Sodražica vsako soboto od 10.00 do 11.30 pod vodstvom naših trener-
jev. Prvi trening se začne 9. 11. 2019. Dekleta, če si želite dobre družbe, 
urejeno okolje, igrati futsal in nekaj narediti za svoje telo, se nam pri-
družite in nas za več informacij pokličite!
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Kristalizacija medu
Med je zelo cenjeno živilo in sladilo. V največji 
meri ga sestavljata enostavna sladkorja frukto-
za in glukoza, v manjši meri pa tudi saharoza. 
Poleg sladkorjev med vsebuje še vodo, različ-
ne kisline, encime, aromatične snovi in druge 
spojine, ki so koristne za delovanje človeškega 
organizma. Zaradi velike vsebnosti enostavnih 
sladkorjev, ki jih naše telo lažje izkoristi, in dru-
gih bioaktivnih snovi je med veliko bolj cenje-
no sladilo v primerjavi z navadnim, belim, kon-
zumnim sladkorjem, ki ga sestavlja le saharoza. 
Velikokrat se zgodi, da nam med, še preden ga 
porabimo, kristalizira v kozarcu. To pomeni, 
da se iz tekočega, viskoznega stanja spreme-
ni v trdno v obliki drobnih kristalčkov. Žal še 
zmeraj veliko ljudi misli, da je kristaliziran med 
pokvarjen. Vendar ni tako. Kristalizacija medu 
je popolnoma naraven pojav, ki ne vpliva na 
kakovost medu in ne povzroča nobenih kemij-
skih sprememb v medu. Če med kristalizira, ste 
lahko prepričani, da ste kupili naraven, kako-
vosten med, ki so ga pridelale čebele. Do pojava 
kristalizacije medu pride pri vseh vrstah medu. 
Hitrost pojava kristalizacije pa je odvisna od 
vrste medu in razmerja sladkorjev v njem. Tako 
med, ki ima večjo vsebnost fruktoze, ki je v vodi 
dobro topna, kristalizira počasneje (npr. akaci-
jev, kostanjev med), medtem ko je kristaliza-
cije hitrejša pri medu, ki vsebuje več glukoze, 
ki v vodi ni dobro topna (npr. cvetlični med). 
Kristaliziran med je v primerjavi s tekočim tudi 
za kakšen odtenek svetlejše barve. 

Značilna lastnost medu je, da kristalizira. V 
preteklosti so ga imenovali tudi strd. 

Poleg vsebnosti in razmerja sladkorjev v medu 
na hitrost kristalizacije vplivajo tudi tempera-
tura in čas skladiščenja medu, vsebnost vode 
v medu in prisotnost kristalizacijskih jeder. 
Kristalizacijo medu pospešuje shranjevanje 
medu na temperaturi 10–18 °C, nižje tem-
perature shranjevanja pa proces kristalizacije 
upočasnijo. Prav tako med, ki vsebuje manjšo 
vsebnost vode, kristalizira hitreje v primerjavi 
z medom, ki vsebuje več vode. Velikokrat se 
lahko zgodi tudi, da med kristalizira nepravil-
no. Govorimo sicer o napakah kristalizacije, 
vendar te na samo kakovost medu v največ-
jem številu primerov nimajo prevelikega 
vpliva. Če imate doma v kozarcu kristaliziran 
med in so se po kozarcu pojavile bele lise, ni-
kar ne bodite zaskrbljeni. Takšna kristalizacija 
nastane v medu, ki ima zelo nizko vsebnost 
vode. Med kristalizacijska jedra se ujame zrak 
in površina postane bele barve (pojavu belih 
lis pravimo »cvet«). Pojav »cveta« velja za 
znamenje kakovostnega medu, saj gre za med 
z zelo nizko vsebnostjo vode. Včasih se krista-
lizacija medu pojavi tudi v obliki razslojeva-
nja. Nevarnost razslojevanja je predvsem pri 
medu, ki vsebuje visoko vsebnost vode (več 
kot 18 %), saj spodnji del medu kristalizira, 
zgornji pa ostane tekoč. V tekočem delu je 
tako povečana vsebnost vode, kar predstavlja 

idealno okolje za razvoj kvasovk, ki lahko pov-
zročijo fermentacijo medu. 
Za domačo uporabo medu se priporoča, da 
ga utekočinite v vodni kopeli na največ 40 °C. 
Če je temperatura utekočinjanja previsoka, se 
v medu poškodujejo ali celo uničijo toplotno 
občutljive sestavine, kot so encimi, hormoni 
in toplotno občutljivi vitamini. Biološka vred-
nost medu je tako izgubljena in postane upo-
raben zgolj kot sladilo brez dodane vrednosti. 

Da ohranite biološko vrednost medu, ga ni-
koli ne dajte v prevroč čaj. 

Med pa ni uporaben le kot namaz na kruhu 
in sladilo v različnih napitkih, temveč se lah-
ko uporablja pri pripravi tako zelenjavnih kot 
mesnih jedi, za pripravo različnih marinad ter 
pekarskih in mlečnih izdelkov. Med je slajši 
od sladkorja, zato se ga v receptih dodaja manj 
kot navadnega sladkorja, jedem pa podari 
bogato aromo. Priporočljivo je, da ga jedem 
dodajamo, tam, kjer je mogoče, po toplotni 
obdelavi oziroma uporabimo nižje tempera-
ture peke. 

Različne recepte za pripravo jedi iz medu 
najdete v elektronski knjižici Jedi z medom 
od tu in tam, ki je dosegljiva na spletni po-
vezavi htt p://www.czs.si/Upload/fi les/
Jedi%20z%20medom%202019%20last.pdf

Če je med ustrezno skladiščen, je njegov rok 
uporabe zelo dolg. Priporoča se uživanje 
medu iz lokalnega, domačega okolja, saj ima 
takšen med za nas večjo biološko vrednost. 
S kristaliziranim medom ni popolnoma nič 
narobe, zato naj vas kristalizacija medu ne od-
vrne pri pokušanju in spoznavanju pestrosti 
okusov slovenskega medu. 

Nataša Lilek, 
Čebelarska zveza Slovenije,

svetovalka za zagotavljanje varne hrane
Foto: Arhiv ČZS
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ali se zavedamo groženj nekaterih vrst?
Mnoge tujerodne vrste, ki jih je človek naselil 
v svoje okolje, pomembno prispevajo k blagi-
nji ljudi. Večina rastlin in živali, ki jih uporab-
ljamo v prehrani, izvira iz drugih delov sveta. 
Tujerodne vrste so neposredna posledica po-
tovanj ljudi in trgovanja z najrazličnejšim bla-
gom. Čeprav je trgovanje staro že tisočletja, se 
je v zadnjem stoletju močno povečalo, s tem 
pa tudi število tujerodnih vrst, ki s pomočjo 
človeka dosežejo nova območja. A preseljeva-
nje vrst ima tudi temno plat. Zaradi obsežne 
trgovine, s katero zadovoljujemo potrebe po 
najrazličnejših dobrinah, se povečuje tudi 
število invazivnih tujerodnih vrst. Te vrste na-
mesto blaginje povzročajo veliko okoljsko in 
gospodarsko škodo.
V Evropo je vsako leto večinoma nenamerno 
zanesenih na stotine tujerodnih organizmov, 
vendar vsi ne postanejo invazivni. Večina jih v 
novem okolju ne preživi, bodisi ker se novemu 
okolju ne morejo prilagoditi ali pa je prisotnih 
premalo osebkov za uspešno razmnoževanje. 
Nekatere vrste, imenujemo jih prehodne tu-
jerodne vrste, lahko v okolju ostanejo dalj 
časa, in sicer zaradi dolge življenjske dobe, 
občasnega razmnoževanja ali ponavljajočih se 
naselitev. Posamezne vrste pa se postopoma, 
lahko tudi v obdobju več let, prilagodijo na 
novo okolje in se začnejo (spolno ali nespol-
no) razmnoževati. Tujerodne vrste, ki se v 
naravi redno razmnožujejo in se populacije 
vzdržujejo brez posredovanja človeka, imenu-

ribe iz drugih kontinentov in jih tudi preselje-
vali med donavskim in jadranskim povodjem. 
Najbolj so bili prizadeti kraški potoki in reke, 
v katerih sta bili edinstveni fl ora in favna. V 
gozdovih pa zaznavamo vse večje število tu-
jerodnih žuželk, ki lahko močno prizadenejo 
posamezne drevesne vrste ter tako spremeni-
jo vrstno sestavo in delovanje gozdnega eko-
sistema. Ena izmed takih vrst je kostanjeva ši-
škarica, ki je v zadnjih letih zmanjšala cvetenje 
in plodenje pravega kostanja, potem hrastova 
čipkarka, marmorirana smrdljivka idr. Kitaj-
ski in azijski kozliček sta prisotna že v naši 
neposredni soseščini (HR, I) in imata lahko 
velik negativen vpliv na gozdno drevje in gr-
movje. Pri teh dveh vrstah so opazne 1–3 cm 
velike okrogle vhodne odprtine v deblu in/ali 
koreninah, ki jih vrtajo v večino še živih les-
natih listnatih vrst. Odrasli hrošči pa obžirajo 
poganjke in lubje teh vrst.
V dinarskih gozdovih je za zdaj manjša priso-
tnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Pri-
sotne pa so razne tuje vrste gliv, bolezni idr. 
Že desetletja je prisotna holandska bolezen 
brestov, zaradi katere je iz naših gozdov sko-
raj izginil gorski brest. V zadnjem desetletju 
se širi gliva javorjev rak, ki izvira iz Severne 
Amerike. Pojavi se na poškodovanih mlajših 
javorjih na spodnjem delu debla. Na višini 
okoli dva metra po več letih okužbe nastane-
jo odebelitve debla, pri čemer pa skorja ne 
odstopa. Pri okužbah z drugimi glivami skorja 
razpoka in odstopa. Po ocenah strokovnjakov 
je že do 5 % javorjev okuženih z javorjevim 
rakom. Veliko novih vrst gliv – bolezni je na 
borih, ki pri nas predstavljajo manjši delež v 
lesni zalogi. Na gozdnatem prostoru se po-
javljajo posamezne lokacije zelo invazivnih 
japonskih in drugih vrst dresnikov, ki so za 
zdaj le še lokalno prisotni tudi v naši dolini. 
V severovzhodni Sloveniji že onemogočajo 
naravno obnovo gozdov. V okolici Kočevja so 
prisotne posamezne rastline velikega dežna, 
ki zraste več metrov in zasenči gozdna tla. Na 
steblu ima strupene bodice, zaradi katerih lah-
ko dobimo na koži velike izpuščaje. Največji 
krivec za seneni nahod v jesenskem obdobju 
je tujerodna pelinolistna žvrklja ali ambrozija. 
Za ambrozijo je bila leta 2010 sprejeta odred-
ba o obveznem zatiranju, ki zavezuje lastnike, 
da rastlino odstranijo s svojih zemljišč.
V okviru projekta LIFE ARTEMIS izdelujejo 
strokovnjaki opozorilni seznam tujerodnih 
vrst, ki še niso prisotne v Sloveniji, a njihov 

Žlezava nedotika pred Tentero

jemo naturalizirane vrste. Invazivne vrste pa 
so tiste, ki so se ustalile ter širijo in s tem ogro-
žajo ekosisteme, habitate domorodnih vrst, 
zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno 
biotsko raznovrstnost.
Invazivne tujerodne rastline pogosto obliku-
jejo goste sestoje in so zato zelo opazne. Naj-
bolj razširjene so na ruderalnih rastiščih, ob 
cestah, v mestih, na gradbiščih, kjer je človek 
odstranil prvotno rastlinje in omogočil raz-
rast tujerodnih rastlin. A ruderalna rastišča so 
lahko le odskočna deska za tujerodne rastline, 
saj se od tam postopoma razširijo tudi v (pol)
naravna območja, kjer so vplivi na biotsko ra-
znovrstnost bistveno večji. Številne tujerodne 
rastline se uspešno razširjajo z vodnim tokom, 
ki vzdolž rek prenaša semena in delce korenik. 
To je tudi razlog, da so nekatere invazivne tu-
jerodne rastline v Sloveniji že povsem prekri-
le brežine naših vodotokov in s teh predelov 
izrinile domorodne vrste. Tak primer je tudi 
žlezava nedotika, ki jo pogosto najdemo na 
vlažnih predelih in ob vodotokih v ribniški 
dolini.
Tujerodne rastline so zaradi obsežnih sesto-
jev, ki jih tvorijo, včasih bolj opazne od tuje-
rodnih živali. V Sloveniji se je že ustalilo okoli 
150 tujerodnih živali, med katerimi so števil-
ne invazivne in na različne načine povzročajo 
škodo biotski raznovrstnosti. Najdemo jih v 
različnih habitatih. Veliko vrst je v sladkih vo-
dah, saj so v preteklosti v vodotoke naseljevali 
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Simbioza giba – 
4. f in 5. e na POŠ Sušje
V petek, 18. 10. 2019, smo se v lepem sončnem 
jutru na šolskem igrišču zbrali učenci 4. f in 
5. e razreda POŠ Sušje, njihovi stari starši, 
starši in razredničarka, da se skupaj razgibamo 

ter tako združimo prijetno s koristnim. Stari 
starši so prišli iz okoliških vasi, pa tudi iz Rib-
nice in Velikih Lašč.
Ob predstavitvi so se med učenci in starimi 

starši hitro stkale prijetne prijateljske vezi, ki 
so ob izvajanju športnih iger prišle še bolj do 
izraza.
Izvedli smo tek, razgibalne vaje, štafetne igre, 
igre z žogo in športno igro Boj med dvema og-
njema. Učenci, stari starši in starši so bili ob 
igranju štafetnih iger zelo spretni in hitri.
Čas, namenjen športnim igram, je prehitro 
minil. Učenci so po končanih športnih igrah 
babicam, dedkom in staršem podarili v spo-
min na srečanje darilce in se jim zahvalili za 
prijetno druženje. Stari starši pa so učencem 
podarili sladke dobrote in jim tako polepšali 
dan.
Učenci so po končanem srečanju izrazili željo, 
da si tako prijetnih srečanj želijo še večkrat. 
Dedki, babice in starši, hvala vam, da ste si 
vzeli čas za svoje vnuke in otroke! 

Tekst in foto: Vida Arko

pojav oziroma ustalitev pričakujemo v pri-
hodnjem obdobju. Te vrste so se v drugih 
državah že izkazale za invazivne, zato predvi-
devamo, da so lahko invazivne tudi pri nas. 
Na opozorilnem seznamu so tudi vrste, ki so 
sicer že prisotne v Sloveniji, a se pojavljajo le 
v majhnem številu in jih je z ustreznimi ukrepi 
še mogoče odstraniti. Na opozorilni seznam 
potencialno invazivnih tujerodnih vrst za 
gozdove v Sloveniji je uvrščenih 12 vrst 
gliv, 51 vrst rastlin, 13 vrst žuželk in 7 vrst 
sesalcev
Projekt LIFE ARTEMIS je komunikacijski 
projekt in vključuje številne aktivnosti za oza-
veščanje različnih ciljnih skupin o tujerodnih 

je bilo usposabljanje oktobra 2017 v Roko-
delskem centru Ribnica, kjer smo predstavi-
li nekatere tujerodne vrste v okolici in nekaj 
drugih vrst. Na predavanju sta bila predsta-
vljena projekt in sistem zgodnjega obveščanja 
in hitrega odzivanja lastnikov gozdov in druge 
javnosti na invazivne tujerodne vrste. Ome-
njeni projekt je prva faza reševanja problema 
invazivk. Kasneje sledita omejevanje in izlo-
čanje predvsem tistih škodljivih invazivk, ki 
jih lahko obvladujemo. Evropska unija je prek 
direktiv začela z reševanjem te problematike. 
V prihodnjih letih pričakujemo več sredstev 
za rešitev teh problemov tako na evropski kot 
na lokalni ravni. Ukrepe upravljanja tujero-
dnih vrst moramo najprej usmeriti v prepre-
čevanje njihovega vnosa oziroma jih moramo 
zaznati v zgodnjih fazah širjenja, da prepreči-
mo nadaljnje razmnoževanje in nastanek ško-
de. Slednje nam omogoča sistem zgodnjega 
obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO). 
Zavod za gozdove Slovenije sodeluje v tem 
sistemu ter nudi pomoč lastnikom gozdov in 
javnosti tudi pri informacijah glede invazivnih 
tujerodnih vrst v gozdovih.

Mag. Mirko Perušek,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

vrstah, predvsem profesionalnih gozdarjev, la-
stnikov gozdov, okoljsko ozaveščenih odraslih 
državljanov in šolarjev v starosti 10–18 let. 
Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju 
negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst 
na biotsko raznovrstnost s povečano ozave-
ščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinko-
vitega sistema za zgodnje obveščanje in hit-
ro odzivanje na tujerodne vrste v gozdnem 
prostoru. Več si lahko preberete na internetni 
strani projekta LIFE ARTEMIS ali na stra-
ni INVAZIVKE htt ps://www.invazivke.si/, 
kjer najdete priročnik za prepoznavanje vrst 
in možnost vnosa opažanj prek spletne in/ali 
mobilne aplikacije. Ena izmed teh aktivnosti 

Lokalno razrasel dresnik med Hrovačo in Otavicami
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Gremo peš s kokoško Rozi!
Kot vsako leto je tudi tokrat po zabavnih počitnicah prišel september 
in z njim šola. Čeprav učenci ravno ne hrepenijo po domačih nalogah 
in popoldanskem učenju, pa vseeno prav vsi nestrpno čakajo prvi šol-
ski dan, ko ponovno srečajo svoje sošolce oziroma spoznajo nov izbor 
vrstnikov za skupno guljenje šolskih klopi.   
 
Ponovni začetek šolskega leta pa med drugim predstavlja pomemben 
izziv tudi glede povečanja prometa v okolici šole. Da bi bilo, še pose-
bej zjutraj, v okolici šole čim manj prometne gneče, smo se odločili, da 
pokličemo na pomoč kokoško Rozi, ki najraje v šolo pride peš. 
  
Na razredni stopnji Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica in na 
Podružnični osnovni šoli Dolenja vas so v tednu od 23. do 27. sep-
tembra 2019 v skladu z zahtevami projekta Trajnostna mobilnost v 
osnovnih šolah učiteljice spodbujale prihajanje učencev v šolo na na-
čin trajnostne mobilnosti (prihod v šolo peš, s kolesom, s skirojem, s 
šolskim avtobusom). Pri tem nam je ves čas pomagala kokoška Rozi s 
svojimi dnevnimi nagradami za primeren način prihoda v šolo. Koko-
ška Rozi je namreč poskrbela, da je vsak učenec, ki je v šolo prišel na 
trajnostni način, dnevno dobil prihodu v šolo primerno karto. Prido-
bljene karte so učencem kasneje pomagale, da so bili uspešni v igranju 
družabnih iger s kokoško Rozi, čemur so nekaj časa posvetili v prvem 
tednu oktobra.
Tako pridobivanje igralnih kart kot tudi razredni plakat, kamor so 
učenci dnevno beležili svoje prihode v šolo, so učence še dodatno mo-
tivirali k bolj zdravemu načinu prihajanja v šolo. Brez dodatnih vsako-
dnevnih spodbud učiteljic pa seveda akcija prav gotovo ne bi imela tako 
pozitivnih rezultatov.
Vseslovenski projekt Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah nam je na-
mreč narekoval, da si glede na realno situacijo, ki je pred začetkom izva-
janja aktivnosti predstavljala 54-odstotno prihajanje učencev v šolo na 
način trajnostne mobilnosti, zastavimo kot cilj 61-odstotno primerno 
prihajanje učencev v šolo. Tako na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna 
Ribnica kot na Podružnični osnovni šoli Dolenja vas smo cilj močno 
presegli!!! Kar 84–86 % učencev se je potrudilo in prihajalo v šolo peš, 
s kolesom ali skirojem oziroma s šolskim organiziranim prevozom. 
Mnogo učencev, med njimi tudi nekaj prvošolcev, je prepričalo svoje 
starše, da so avto parkirali na dogovorjenih parkiriščih izven bližnje 
okolice šole, nato pa so zjutraj skupaj opravili zdrav sprehod do šole in s 
tem poskrbeli še za zmanjšanje prometne gneče pred šolo. Sprememba 
je bila izrazita. O pravi prometni gneči pred šolo v času druženja s ko-
koško Rozi skoraj ni bilo sledu.
Naša želja po spremembi potovalnih navad učencev ter po spodbujanju 
gibanja otrok in krepitvi zdravja nas je prvotno vodila k vključitvi v pro-
jekt, kjer njegova glavna maskota kokoška Rozi še posebno spodbuja 
pešačenje. Zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici naše ribniške 
oziroma dolenjevaške šole in posledično manjše onesnaževanje zraka z 
izpušnimi plini pa sta seveda še dodatni boniteti. 
Hvala učencem, ki ste se potrudili in čim več hodili! 
Hvala staršem, ki ste otroke v šolo čim manj vozili z avtom!
Hvala učiteljem, ki ste svoje razrede v akciji s kokoško Rozi lepo vodili!
Potrudimo se tudi po koncu akcije spodbujanja trajnostne mobilnosti s 
kokoško Rozi čim več hoditi in se gibati ter skrbeti za naravo. Kokoška 
Rozi je namreč obljubila, da se spet vrne in preveri, kako nam gre. Če ne 
prej, se gotovo spet prikaže spomladi in se z nami sprehodi po sveži ze-
leni travi. Do takrat pa upoštevajmo njene nasvete in POJDIMO PEŠ, 
tudi brez kokoške Rozi!

Katja Rus in Nataša Andromako Šilc, 
koordinatorici projekta
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Glasbena šola Ribnica bo tolkla in igrala
Tolkalisti v naši glasbeni šoli so se lahko razveselili novega inštrumenta, 
ki ga je zanje kupila Glasbena šola Ribnica. Gre za marimbo. Marimba 
izhaja iz Afrike, od koder je skupaj z neslavnimi ladjami, ki so tovorile 
sužnje, našla pot v Južno Ameriko in se od tam skupaj z džezom pre-
selila v Evropo. Podobna je ksilofonu, celo tako podobna, da ju vča-
sih na daleč zamenjamo. Vendar imata nekaj razlik. Marimba ima večji 
razpon tonov, hkrati pa precej nižji zvok. Na marimbo lahko igramo z 

dvema ali štirimi paličicami. Marimba ima dodane odmevne cevi, brez 
njih bi se namesto zvoka slišal zgolj udarec. Marimba lahko nastopa v 
solističnem nastopu, kot spremljevalni inštrument ali v orkestru. Ima 
lep, doneč, globok glas. Marimba meri več kot dva metra v dolžino in je 
precej masiven inštrument. Verjamemo, da so se našim mladim tolka-
listom zasvetile oči, ko so zagledali masivno obliko marimbe v razredu. 
Želimo jim mnogo prijetnega udarjanja!
 
V ponedeljek, 14. oktobra 2019, je v dvorani Glasbene šole Ribnica po-
tekal interni nastop, na katerem se je odigralo osemnajst različnih točk. 
Zastopani so bili učenci klavirja, violine, viole, harmonike in kitare. Na-
stopili so učenci od drugega do šestega razreda in nam ponudili različen 
in dobro odigran izbor skladb. Učenci so zelo dobro igrali in videlo se 
je, da so jih učitelji na nastop dobro pripravili. Ob posameznih sklad-
bah jih je spremljal Aleksander Oražem. Nastop sta pripravila Domen 
Gracej in Naja Zapušek.
Ob tej priložnosti vas vabimo, da ne zamudite glasbene poslastice v ob-
liki nastopa učiteljev, ki bo 6. decembra 2019 ob proslavi dneva šole 
potekal v dvorani Glasbene šole Ribnica. Učitelji obljubljajo, da vam za 
obisk koncerta ne bo žal.
Vljudno vabljeni!

Tekst in foto: Martin Lavrič 

Abonma Glasbene šole Ribnica
Glasbena šola Ribnica bo s tem šolskim letom 
organizirala abonma Glasbene šole Ribnica, ki 
bo vseboval sklop petih prireditev (koncertov, 
delavnic, seminarjev itd.). Namen je dodatno 
spodbuditi in motivirati učence, profesorje 
in starše, ki ob sodelovanju s priznanimi pre-
davatelji in profesorji pridobivajo uvid v bolj 
poglobljeno doživljanje in izvajanje glasbe. 

V sklopu tega je v soboto, 19. 10. 2019, v dvo-
rani glasbene šole v Velikih Laščah potekala 
delavnica za učence oddelka tamburice pod 
vodstvom priznane profesorice tamburice 
Anamarije Šimičić, poznane tudi kot večkrat 
nagrajene dirigentke in umetniške vodje tam-
buraških orkestrov. Učenci oddelka tambu-
rice Glasbene šole Ribnica so z zanimanjem 
sodelovali in usvajali nova znanja, zadnja sku-
pina učencev pa je v komorni zasedbi staršem 
zaigrala tudi na novo naučeno skladbo Vesela 
plesalka (R. Šimunaci). Dvorano glasbene 
šole so zapuščali nasmejani obrazi in na novo 
pridobljeno znanje bodo učenci nedvomno 
nadgrajevali na učnih urah pri učiteljici Emini 
Kuhar, ki je bila tudi organizator delavnic.

Emina Kuhar
Foto: Arhiv GŠ Ribnica
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Naša šola v naravi

Ni bil ravno lep, sončen dan, 
ko smo se petošolci odpeljali daleč stran.
Prispeli smo v Ankaran, 
v kraj s soncem obsijan.
Prvi dan je bil malo razmetan,
saj s polnimi kovčki nismo vedeli, kam.

Vsak dan smo plavali 
in se zabavali.
Ob jutrih smo morali zgodaj vstati
in na jutranjo telovadbo odcepetati.

Vendar v sredo ni bilo tako.
Odpluli smo v Piran, 
tudi ta kraj nas je pričakal s soncem obdan.
O Piranu smo se veliko naučili
in upam, da ne bomo ničesar pozabili.

Sledila je še modna revija,
ki ni bila kar na hojladrija.
Res smo se lepo uredili
in na koncu so nam še Frutabele podelili.

Četrtek bil je stresen dan,
ker se v vodi nismo samo učili, 
ampak smo tudi sekunde lovili 
in si Ankarančka pridobili.

Zvečer nas je obiskal še Andrej Strmecki,
bil je pa zares »svetski«.
Z glasbo in oblačili nam je predstavil več kot pol sveta, 
ki smo ga lahko začutili kar doma.

V petek smo morali Ankaran pustiti za sabo,
a naša šola v naravi ne bo šla kar tako v pozabo.

Zala Rigler, 5. b

DA JE LETOŠNJA ŠOLA V NARA VI POTE-
KA LA USPEŠNO, GRE ZAHVALA PRA V 
VSEM: UČITELJICAM RA ZREDNIČAR-
KA M VIDI ARKO, SONJI POGORELC, 
ALENKI TANKO IN MARUŠI ČOP, UČI-
TELJEM ŠPORTA TADEJU LEVSTKU – 
vodji učiteljev športa, JANEZU ILCU, ALEŠU 
PUGLJU IN DOLORES ARKO, STARŠEM, 
KI SO VZELI RESNO NAŠE NASVETE 
PRED ODHODOM, VODSTVU ŠOLE ZA 
POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN PRED-
VSEM PETOŠOLCEM, KI SO SE DRŽALI 
VSEH NAŠIH SKUPNIH DOGOVOROV.
Za to, da smo bili prepoznavni v lepih majicah, 
se zahvaljujemo sponzorju INOTHERMU, za 
zdravila in kreme pa iskrena hvala LEKA RNI 
RIBNICA.

Andreja Hočevar, vodja poletne šole v naravi
Foto: Arhiv OŠ Ribnica

Pred odhodom z ladjo v Piran

Svetovni popotnik Andrej

Prelepa ragzlednica našega morja

Utrujeni po plavanju

V akvariju PiranPri pouku

Slovo od šole 
v naravi
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Po poti Kekčevih dogodivščin
September je v vrtcu namenjen uvajanju novih prijateljev v skupino, 
medsebojnemu spoznavanju in osvajanju dnevne rutine. Tudi v naj-
starejših skupinah smo medse sprejeli nove prijatelje, s katerimi se 
veselimo novih dogodivščin in doživetij, ki jih bomo v tem zadnjem 
vrtčevskem letu odkrivali skupaj.
Prva skupna dogodivščina je bila izpeljana konec septembra in na za-
četku oktobra, ko smo se najstarejše skupine Zajčki, Veveričke, Lisič-

ke in Srnice odpravili v Kekčevo deželo. Kekca in ostale like so otroci 
spoznavali in doživljali prek branja in poslušanja zgodb, prepevanja pe-
smi, gibalnih in drugih dejavnosti. 
Vsak dan smo razmišljali, kako junaki izgledajo, kje stanujejo in kakšne 
vragolije ušpičijo, ter  odštevali dneve do našega izleta. Ko smo se 
končno podali na pot do Kekčeve dežele z velikim avtobusom, je bilo 
to za vse otroke pravo doživetje. V Kranjski Gori nas je čakal »Bedanc 
bus« in nas odpeljal natanko tja, kjer so doma junaki Kekčevih zgod-
bic. Tam smo se čudili Brincljevi majhnosti in njegovi domiselnosti o 
dvižnem mostu in toboganu, po katerem smo se spustili. Prav tako smo 
trepetali, ko smo reševali Mojco iz Bedančeve koče. Plazili smo se skozi 
skrivnosten in temačen rov ter skovikali na ves glas, da smo pregnali 
Bedanca. Dobre volje nam ni manjkalo, le pogum nam je ob pogledu na 
Bedanca malo zdrsnil v hlače. Prepevali smo s Kekcem po travniku do 
tete Pehte, kjer nam je postregla s pecivom in čajem korajže.
Otroci so spoznali, da so Kekčevi junaki še kako resnični! Ne verjame-
te? Domov smo se vrnili bogatejši za vsa doživetja in z nepozabnimi 
spomini. Doživeli smo pravo paleto občutij, od strahu do poguma in 
veselja.

Maja Turk, dipl. vzg. predšolskih otrok
Foto: Arhiv Vrtec Ribnica

Medena krila
Glede na razpisano tematsko kulturno leto 
»Leto čebel in medu« smo si bili profesorji 
na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje enotni, da 
z dijaki preletimo in spoznamo življenje čebel 
na malo drugačen način. Za dijake prvega le-
tnika, program Ekonomski in strojni tehnik, 
smo organizirali dvodnevni projektni dan, ki 
smo ga poimenovali Medena krila. Projektni 
dan je oba dneva potekal interdisciplinarno, 
izven učilnic, v Turističnem kompleksu Jeze-
ro. Že ob načrtovanju smo profesorji ugotovi-
li, da je učnih vsebin, ki jih lahko vključimo v 
projekt, zelo veliko. Oba dneva so dijaki začeli 
dan z medenim zajtrkom in čajem iz medono-
snih rastlin. Sledili so preverjanje predznanja 
o čebelah in medu, predstavitev dijaka Jurija 
Bojca, ki je tudi sam čebelar, ter analiza medu 
s področja kemije z uporabo organoleptične 
metode. V povezavi s slovenščino so dijaki 
spoznavali in ustvarjali pregovore in rime o 
medu, svojo pesnitev na temo čebel pa nam je 
predstavil tudi mlad pesnik, dijak Tjaž Mihelič. 
V sklopu projektnega dne so dijaki spoznali še 
značilnosti pravilnega šestkotnika, angleško 
besedišče v povezavi z medom in čebelami ter 
likovno ustvarjali s poslikavo panjskih končnic. 
Zelo pomemben del projektnega dne so pri-
spevali tudi dijaki Škofi jske klasične gimnazije 
iz Ljubljane, ki so nam predstavili svoj projekt v 
povezavi s čebelarstvom in podjetnostjo – igro 
Beezness, ki jo bodo dijaki igrali kasneje v šoli, 
gospod Branko Obranovič, ki nam je prikazal 
delo čebelarja, in člani Rotary kluba Kočevje, 

MEDENA KRILA

Več kot le ostanek zgodovine

V pozdravu: Naj medi! prebiva.

Kot drobna, tiha želja živa,

Iz roda v rod še vedno klije,

In v srcu čistim še pozvanja …

So žlahtna, majhna potovanja,

Pomembna za ves svet, kot kaj!

Da potem v najslajšem koncu panja,

Zacveti medeni raj.

(Avtor: Tjaž Mihelič)

ki so nas seznanili z medonosnimi rastlinami. 
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za 
vložen prispevek na projektnem dnevu, prav 
tako gre iskrena zahvala tudi Čebelarski zvezi 
Slovenije, ki nam je omogočila kostum čebele, 
s katerim so si dijaki še kako popestrili dan, in 
ekološki kmetiji Kocjančič, ki je s podarjenim 
maslom pregnala lakoto. Dijaki so večino aktiv-
nosti opravljali v skupinah, bili so zelo aktivni 
in kar je najpomembnejše, da so se vrstniško 
povezovali. Dijaki bodo s spoznavanjem in 
predstavitvijo čebel in medu nadaljevali tudi 
v šoli. Da utrdimo sodelovanje šole z okoljem, 
bomo z medeno pravljico razveselili otroke v 
vrtcu. Kot zaključek projekta Medena krila se 
bomo spomladi odpravili še na ogled Čebelar-
skega muzeja v Radovljici. Dijaki so bili z do-
gajanjem zadovoljni, profesorji pa smo veseli 
vsake čebele, ki prileti v naš čebelnjak učenosti. 
Čeprav imamo na šoli aktiven pouk, si želimo, 
da bi to izkušnjo delilo še več dijakov. 

Organizatorji projektnega dneva
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Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 
v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS 
letos že šesto leto poteka projekt MEDGE-
NERA CIJSKO BRA NJE MLADINSKIH 
KNJIG (MG-branje). Namen projekta je »ob 
branju mladinskih knjig povezati skupine 
mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol 
ter odrasle bralce na isti šoli, v bližnji splošni 
knjižnici, v domačem kraju ipd. Osrednja cilja 
projekta sta: več branja oz. več bralcev in več 
medgeneracijskega povezovanja oz. medse-
bojnega razumevanja.« (htt ps://www.bral-
naznacka.si/sl/medgeneracijsko-branje/ 
Projektu smo se priključili ravno v Tednu ot-
roka tudi v naši knjižnici. 9. oktobra ob 17. uri 
je v šolski knjižnici potekalo 1. medgeneracij-
sko srečanje BRA NJE ŠIRI ZNANJE. Zbralo 
se nas je štirinajst ljubiteljic knjig: osmošolki 
Ana in Žana, devetošolke Petra, Nika in Karla, 
dve mami (Petrina in Anina) ter sedem uči-
teljic.
Pogovarjale smo se o knjigi KIT NA PLAŽI 
avtorja Vinka Möderndorferja. In zakaj sem 
za prvo srečanje izbrala prav to knjigo? Te-
den otroka je namenjen vsem otrokom, tudi 
drugačnim. In avtor nam v knjigi Kit na plaži 
pokaže, kako sprejemati drugačne, tudi otroke 
z Downovim sindromom. 
Zanimivo je bilo poslušati učenke, ki so z 
nami, odraslimi, podelile svoja mnenja. Pou-

darile so, da smo vsi drugačni in da moramo 
spoštovati drugačnost. O najstniških proble-
mih so razmišljale na način, da vsak lahko 
doživlja vzpone in padce, moraš pa se z njimi 
soočiti, in čeprav te je strah povedati, se je o 
tem treba pogovarjati: s starši, prijatelji in od-
raslimi, ki jim zaupaš.

Do solz pa nas je vse ganila izpoved Petrine 
mame, ki je z nami delila zgodbo svoje druži-
ne z otrokoma s posebnimi potrebami. 
Prisluhnile smo tudi izkušnjam učiteljice Va-
lerije, ki vsakodnevno dela z otroki z Downo-
vim sindromom. 
S srečanja smo odšle polne močnih občutij 
hvaležnosti, da smo bile ta večer skupaj, bo-
gatejše za doživetja ob pogovoru. Na dogodek 
nas bo še dolgo spominjala tudi knjiga na naši 
knjižni polici, saj nam jo je Društvo Bralna 
značka poklonilo v dar.
Devetošolka Eva, ki se srečanja ni mogla ude-
ležiti, pa je svoje misli zapisala takole: 
»Kit na plaži je roman o tem, kako težko je ži-
veti z drugačnostjo in kako ta zaznamuje vse 
okoli sebe. Hkrati pa si knjiga prizadeva poka-
zati, da je le drugačnost tista, ki nas dela boljše 
ljudi, ki nas povezuje in združuje. Vsak ima 
nekje v sebi skrito temno skrivnost, ki mu je v 
breme in ga težko nosi. Ne zavedamo pa se, da 
bo ta postala še bolj temna in obremenjujoča, 
če bo še vedno ostala skrivnost. Roman nago-
varja vse bralce, ki imajo v sebi kakšno temno 
skrivnost, vse, ki se počutijo drugačne in ne-
sprejete. Ob napetem besedilu bodo bralci kaj 
hitro spoznali, da ni nič narobe, če smo kdaj 
drugačni od drugih, saj nas prav drugačnost 
bogati. Skupaj lahko premikamo temne in tež-
ke oblake ter jih tudi premagamo. Prav zaradi 
vseh teh sporočil mi je bila knjiga zelo všeč in 
bi jo priporočila v branje.« 

 Majda Ilc Hussein,
 knjižničarka in 

vodja medgeneracijskega srečanja
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Golobčki so ponovno zakrožili 
med različnimi generacijami
Največja vrednota je poleg zdravja mir. 
Čeprav zveni kot oguljena fraza, je to vendar-
le res. Hitro bi se našel kdo, ki bi pristavil še 
denar, ljubezen in še marsikaj, ampak tisto 
osnovno, ki nam omogoča, da živimo normal-
no eden z drugim, brez grozečih nevarnosti 
v vsakem trenutku, je pa vendarle mir. Mladi 
rastejo in svojo ustvarjalnost, zadovoljstvo 
in dobre odnose lahko optimalno razvijajo v 
zdravi družini in družbi. Brez miru je vse to 
okrnjeno ali celo onemogočeno. Kdo ne bi 
želel najboljšega, srečnega otroštva svojim in 
vsem otrokom sveta? 
Dan miru je posvečen tudi naravi, zeleni nara-
vi, ki proizvaja dovolj kisika za zdravo okolje. 
Požari vsako leto uničijo na stotine in tisoče 
hektarov gozdov, zdravega okolja. V Ribnici 
smo lahko zadovoljni, da nas obdaja čudovita 
narava in nam ni treba izgubljati veliko časa, 
da pridemo do vode, gozda.
Mednarodni dan miru je 21. septembra in se 
vsako leto praznuje pod okriljem ustanovi-

teljice OZN in Environment Online na Fin-
skem v okviru programa ENO, da bi ohranjali 
mir v družbi, družini in v vsakem okolju ter se 
še bolj zavedali pomembnosti narave.
V Ribnici smo letos za ta dan spet organizi-
rali druženje različnih generacij, in sicer 20. 
septembra v okolju Doma starejših občanov 
Ribnica. Prostor je zaživel z risbami šolarjev 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica 
po asfaltu in na za to priložnost pripravljeni 
razstavi, z zvoki harmonike iz Glasbene šole 
Ribnica, pevskega zbora iz Doma starejših ob-
čanov Ribnica in otrok iz Vrtca Ribnica. Razgi-
bali smo se z nekaj jogijskimi vajami za dobro 
držo in koncentracijo, se veselo pogovarjali po 
mikrofonu in brez njega. Prisluhnili smo sta-
novalcem iz Doma starejših občanov Ribnica, 
Olgi Hojnik – Seljanovi, Pepci Turk in Tonetu 
Oražmu, ter izvedeli, da je bilo nekoč življenje 
res drugačno, saj niso živeli v izobilju, še za če-
vlje marsikje ni bilo denarja. Osvežili smo se s 
sadjem. Golobčki raznih barv pa so krožili med 

vsemi prisotnimi – šolarji so z veseljem nanje 
zapisali lepe misli za lep svet, življenje v miru 
in spoštovanju ter jih tudi podarili posamezni-
kom. Predsednik Društva Joga v vsakdanjem 
življenju Ribnica (ki je skupaj z Rekreacijskim 
klubom Ribnica organizator dogodka) Šefk et 
Suljević in Damjana Deržek v imenu Doma sta-
rejših občanov Ribnica sta pozdravila prisotne, 
bilo jih je več kot tristo, župan Občine Ribnica 
Samo Pogorelc je s svojim nagovorom podprl 
naša prizadevanja, dr. Vojka Bole Hribovšek 
pa je v imenu Zveze joge Slovenije poudarila 
vrednost notranjega miru, ki ga prinaša vadba 
joge. Na povabilo se je odzvalo kar nekaj babic 
in dedkov z lepimi mislimi za to priložnost.
Vsakič pa je glavni del prireditve na koncu, ko 
posadimo drevo miru. Letos je bila to jablana. 
ZAHVALJUJEMO SE DONATORJEM: 
Inotherm, d. o. o., Deta & Co., d. o. o., Optik 
Janez Poznič, s. p.

Darinka Suljević
Foto: Arhiv Darinke Suljević
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14. veteranski pohod OZVVS Ribnica
Skoraj petdeset pohodnikov se je v soboto, 
14. septembra 2019, zbralo ob robu gozda 
v Grčarskih Ravnah. Že navsezgodaj nas je 
pozdravilo sonce in nas spremljalo cel dan. 
Srečanja oziroma veteranskega pohoda so 
se poleg domačih članov in članic udeležili 
še posebej dobrodošli pohodniki iz OZVS 
Domžale, Grosuplje, Kočevje, Šmartno - Li-
tija, Vrhnika - Borovnica in pokrajinski pred-
sednik ZVVS Janez Gregorič. Med vpisom 
v seznam udeležencev smo vse pohodnike 
pogostili s sladko dobrodošlico in jutranjimi 
okrepčili. Preden smo krenili na pot, je vse 
prisotne pozdravil Franc Mihelič, predse-
dnik OZVS Ribnica. Pohodnikom se je zah-
valil za udeležbo in poudaril, da ima pohod 
izobraževalni značaj, saj želimo pohodnikom 
predstaviti naše kraje in zgodovino tega ob-
močja. V nadaljevanje pa je vodja pohoda 
Jože Klun na kratko predstavil potek poho-
da, ki se je začel v Grčarskih Ravnah in na-
daljeval proti Grčaricam, nato pa naprej do 
Konfi na in s povratkom po drugi poti nazaj 
do Grčarskih Raven. Pot je dolga približno 
devet kilometrov. Povedal je še, da je pohod 
razdeljen na tri tematska področja, in sicer:
1. tajna skladišča orožja iz osamosvojitvene 

vojne 1991 v Grčaricah,
2. zgodovina Grčaric in boji partizanov s 

plavogardisti,
3. grobišče Konfi n.
In že so pohodniki krenili na pot po maka-
damski cesti ob robu gozda iz Grčarskih Ra-
ven do Grčaric, kjer jer bil prvi postanek. Ob 
obeležju tajnega skladišča v Grčaricah nam 

je obrazložitev podal major slovenske vojske 
v pokoju Albin Mikulič. Povedal je, da je bila 
konec aprila 1990 v Beogradu na seji Vojne-
ga sveta sprejeta odločitev o razorožitvi TO 
v vseh republikah Jugoslavije. V Sloveniji je 
JLA odvzela predvsem tisto orožje TO, ki 
je bilo v vojašnicah, drugo pa le delno, saj je 
TO ustavila odvzem orožja iz svojih skladišč 
tam, kjer je bilo to mogoče. V Grčaricah sta 
bili dve tajni skladišči orožja, in sicer pri Al-
binu Mikuliču in Miranu Košmrlju, kjer so 
tudi postavljena spominska obeležja (slika 
1).
Po končani obrazložitvi smo pot nadaljevali 
do središča vasi in se ustavili pri hiši s spo-
minsko ploščo v spomin bojev partizanov 
s plavogardisti (četniki) v letu 1943. Zgo-
dovino Grčaric nam je podal zgodovinar 
Primož Tanko. Vas Grčarice leži na obro-
bju kočevske občine in je tesno povezana s 
šestoletno zgodovino kočevskih Nemcev. 
V štirinajstem stoletju so Ortenburžani v 
Grčarice oziroma celotno Kočevsko naselje-
vali nemške kolonialiste. Med vpadi Turkov 
je bila vas večkrat napadena in zato močno 
opustošena. Razpad Avstro-Ogrske je Nem-
ce prizadel, postali so manjšina v novi državi 
kraljevini Jugoslaviji. Konec leta 1941 so se 
kočevski Nemci izselili iz Grčaric.
V nadaljevanju nam je Primož Tanko 
predstavil še boje partizanov s plavogardisti. 
Slovenski četniki, imenovani tudi plavogar-
disti, so bili slovenski pripadniki četnikov, 
gverilskih enot, ki so v drugi svetovni vojni 
nastale iz poražene jugoslovanske vojske in 

delovale v okupirani Jugoslaviji (slika 2).
Slovenskim četnikom je poveljeval Karl 
Novak, njegov nadrejeni pa je bil Draža Mi-
hailović, vodja jugoslovanskega četniškega 
gibanja. Vsega skupaj je na Slovenskem med 
vojno delovalo 300–600 četnikov, večina 
kot obveščevalcev in diverzantov. Partizani 
so četnike v Grčaricah odločilno porazili v 
dneh od 8. do 10. septembra 1943. Našemu 
zgodovinarju smo se po izčrpni in strokovni 
obrazložitvi zahvalili in že smo pot nada-
ljevali proti Konfi nu. Ta del poti je bil dolg 
dobre tri kilometre in se je vzpenjal po goz-
du po vijugasti makadamski cesti. Ob cesti 
opozarja na Konfi n informativna tabla kot 
spomin in opomin na dogodke v letu 1945. 
Iz makadamske ceste smo se po markirani 
stezici spustili do grobišč Konfi n I in II. Ob 
grobišču Konfi n I nam je zgodovinar Primož 
Tanko podal obrazložitev dogodkov. Pove-
dal je, da so iz Centralnih zaporov OZNE v 
Ljubljani 24. junija 1945 odpeljali večje šte-
vilo vojnih ujetnikov. Pričevanja prebivalcev 
Rakitnice so nakazovala, da so prav na ta dan 
v Breznu pri Konfi nu usmrtili večjo skupino 
ljudi, med njimi tudi ranjence in bolnike. 
Leta 2010 so po odredbi preiskovalnega sod-
nika raziskovalci Inštituta za sodno medici-
no s pomočjo jamarjev specialne enote slo-
venske policije v Breznu pri Konfi nu izkopali 
posmrtne ostanke najmanj 62 oseb. Inštitut 
za sodno medicino je potrdil identifi kacijo 
žrtev iz Brezna pri Konfi nu I in nekaj družin 
je pokopalo identifi cirane svojce. Večina se 
je odločila za skupen pokop (sliki 3 in 4).
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Po končani obrazložitvi smo se vrnili nazaj 
na makadamsko cesto, ob kateri nas je že ča-
kala obložena miza. Posladkali smo se s krofi , 
ki jih je za nas spekel in doniral Boris Žulj iz 
Pekarne in slaščičarne Žulj iz Ribnice. Poho-
dniki so se osvežili še z grozdjem, sokovi in 
drugimi napitki. Za dobro voljo je poskrbel 
tudi harmonikar Kirma, ki so ga pripelja-
li s seboj člani OZVVS Litija – Šmartno. V 
dobri družbi smo tudi veselo zapeli. Pohod 
se tukaj še ni končal, morali smo narediti še 
nekaj kilometrov do cilja. Zadnji del poti je 
potekal delno po makadamski cesti v smeri 
proti Rakitnici, po dveh kilometrih pa smo 
zavili na široko urejeno gozdno vlako, po 
kateri smo se vrnili na izhodišče v Grčarske 
Ravne. Tudi tukaj ni šlo brez harmonike in 
pesmi, saj so bili pohodniki ves čas dobro 
razpoloženi9, pa tudi nekaj peciva in pijače 
je ostalo, da smo se še malo okrepčali. 
Okrog pol dveh popoldne smo se posedli v 
avtomobile in se odpeljali skozi Rakitnico 
do središča Dolenje vasi v gostilno Tina. 
Pred gostilno smo naredili še skupinsko 
fotografi jo. Pohod smo zaključili z malico, 
nazdravili s kozarcem rujnega in zapeli ob 
zvokih harmonike. Na koncu sta se predse-
dnik združenja OZVVS Ribnica in vodja po-
hoda vsem pohodnikom še enkrat zahvalila, 
da so se odzvali našemu vabilu. V nadaljeva-
nju sta pohodnike še povabila na otvoritev 

spominskega obeležja iz vojne za Slovenijo, 
ki je postavljeno v Ortneku. Dogodek bo 
konec oktobra, uradno vabilo bodo združe-
nja vojnih veteranov dobila naknadno. Vse 
pohodnike pa sta že vnaprej povabila na 15. 
pohod ribniških veteranov, ki bo, kot vedno, 
drugo soboto v septembru.
Da je pohod res dobro uspel, se zahvaljuje-
mo zgodovinarju Primožu Tanku in pod-
predsedniku OZVVS Ribnica Albinu Miku-

liču za podane obrazložitve ter vsem, ki so 
nam posladkali dan in poskrbeli, da nismo 
bili žejni. Zahvaljujem se tudi soprogi Mileni 
za pomoč pri celotni organizaciji pohoda in 
pogostitvi pohodnikov (slika 5).

Jože Klun, 
vodja pohoda

Foto: Arhiv OZVVS Ribnica

Zaljubljeni Prifarci
Koncert najlepših ljubezenskih pesmi Prifarskih muzikantov z damami

Prifarski muzikanti, ena izmed najboljših 
glasbenih zasedb pri nas, letos v Cankarje-
vem domu pripravlja že dvanajstič zapored 
veliki koncert. Koncert v največji Galluso-
vi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 
bodo Prifarci zanimivo obarvali. Martin Ma-
rinč o dogodku pravi: »Pripravljamo kon-
cert najlepših ljubezenskih pesmi, seveda po 

našem izboru. Tudi zato se bodo na velikem 
gala koncertu slišale slovenske ljudske pe-
smi, popevke, ljudske pesmi drugih narodov 
in zimzelene svetovne uspešnice. Vsak izmed 
sedmih Prifarcev si bo pripeljal svojo damo, 
ji zapel ali zaigral. Morda bo tudi obratno. 
Gostimo odlične glasbenice: Nuško Draš-
ček, violinistko Anjo Bukovec, citrarko Jas-

mino Levičar, pop pevko Ireno Vrčkovnik, 
prvovrstno raziskovalko prekmurske ljud-
ske glasbe Tjašo Cigut iz Žižkov in iz mari-
borske opere Dado Kladenik.« Marinč še 
dodaja: »Koncerte pripravljamo tri novem-
brske večere zapored, in sicer v nedeljo, 17. 
novembra, ter v ponedeljek in torek, 18. in 
19. novembra, in komaj čakamo, da pri naših 
obiskovalcih obudimo najlepša čustva.«
Prifarci delujejo že dvaintrideseto leto, letos 
pa so v svoje vrste privabili tudi člana iz rib-
niške doline. Dejan Šuštar, ki igra brač, pri-
haja iz Dolenje vasi. Ostala posadka ostaja 
enaka. Skupino vodi Martin Marinč, pri Fari 
sta doma še Valentin Južnič in Toni Obrano-
vič, del skupine je tudi njegov sin Uroš, ki se 
rad vrača v Faro, iz Ljubljane pa prihajata Mi-
tja Ferenc in Jernej Pečak.

Marko Modrej
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gasilsko tekmovanje CTIF 2019
Letos smo imeli v Gasilski zvezi Ribnica pre-
cej opravkov s tekmovanji, tako pri orientaciji 
za mladino v maju kot v septembru, ko se je v 
soboto, 21. septembra 2019, odvijalo gasilsko 
tekmovanje za vse kategorije na ravni Gasil-
ske zveze Ribnica in en teden kasneje na regij-
skem nivoju. Obe tekmovanji sta bili v Ribnici 
na Stadionu Ugar.
Na tekmovanju Gasilske zveze Ribnica, ki 
smo ga organizirali v sodelovanju z Gasilsko 
zvezo Loški Potok, je bilo šestinpetdeset 
ekip iz Gasilske zveze Ribnica in deset iz 
Gasilske zveze Loški Potok. Ekipe smo imeli 
v vseh desetih kategorijah, ki so pionirji in 
pionirke v starosti 6–11 let, mladinci in mla-
dinke v starosti 12–16 let, članice in člani A 
v starosti nad 16 let, članice in člani B v sta-
rosti nad 30 let ter veterani v starosti nad 58 
let in veteranke v starosti nad 48 let. V vsaki 
ekipi je devet članov, razen pri veteranih jih 
je samo sedem.
Vse kategorije razen veteranskih so imele raz-
vrščanje oziroma korakanje in štafete z raz-
lično težavnostjo. Poleg tega so pionirji imeli 
vajo z vedrovko, mladinci vajo z ovirami, ko so 
se morali s cevjo prebiti prek ovir in na kon-
cu opraviti še vsak svojo nalogo, vse članske 
kategorije pa klasično vajo z motorno brizgal-
no. Veterani so imeli svojo vajo s hidrantom 
in raznoterosti, ko ima vsak član ekipe svojo 
nalogo iz gasilskih vaj.
Letos smo v Gasilski zvezi Ribnica kupili 
novo opremo in ovire za štafeto, mladinsko 
vajo in veteranske raznoterosti, tako da je bilo 
celo tekmovanje po pravilih Gasilske zveze 
Slovenije. Enako, kot je bilo na regijskem, naj 
bo tudi na državnem tekmovanju.
Na koncu so vse ekipe uspešno izvedle vse 
vaje. Prve tri uvrščene ekipe v vsaki katego-

riji so dobile poleg priznanj tudi pokale. Re-
zultati tekmovanja Gasilske zveze Ribnica so 
naslednji:
Pionirke (tri udeležene ekipe):

1. Dolenji Lazi 
2. Sušje
3. Sveti Gregor

Pionirji (deset udeleženih ekip):
1. Bukovica
2. Dolenji Lazi
3. Jurjevica

Mladinke (dve udeleženi ekipi):
1. Sušje
2. Dolenji Lazi

Mladinci (osem udeleženih ekip):
1. Sveti Gregor 2
2. Prigorica
3. Sveti Gregor 1

Članice A (tri udeležene ekipe):
1. Vinice – Zapotok
2. Velike Poljane
3. Zamostec

Člani A (trinajst udeleženih ekip):
1. Dolenji Lazi
2. Sveti Gregor
3. Sušje

Članice B (tri udeležene ekipe):
1. Sušje
2. Zamostec
3. Dolenja vas

Člani B (enajst udeleženih ekip):
1. Sušje
2. Sveti Gregor
3. Zamostec

Veteranke (ena udeležena ekipa):
1. Jurjevica

Veterani (dve udeleženi ekipi):
1. Jurjevica
2. Sodražica

V soboto, 28. septembra 2019, smo na istem 
mestu organizirali še regijsko tekmovanje, ki 
se ga je udeležilo štiriindvajset ekip iz naše 
zveze. Na regijskem tekmovanju je sodelovala 
101 ekipa iz šestih gasilskih zvez v regiji Lju-
bljana 2. Medtem ko smo imeli na tekmova-
nju Gasilske zveze Ribnica sončno vreme brez 
oblačka, nas je na regijskem v dopoldanskem 
času preganjal rahel dež, ki pa ga je na koncu 
pregnalo močno sonce in sama podelitev je 
tako potekala v odličnem vzdušju.
Z regijskega tekmovanja so se na državno tek-
movanje, ki bo v Celju 23. in 24. maja 2020, 
uvrstile prve tri ekipe iz vsake kategorije. Iz 
naše zveze se je na državno tekmovanje uvrsti-
lo pet ekip: pionirke iz Dolenjih Lazov in Sve-
tega Gregorja, ki so bile prve in druge, mladin-
ke in člani A iz Dolenjih Lazov, ki so bili oboji 
drugi, in članice B iz Sušja, ki so osvojile prvo 
mesto v svoji kategoriji. 
Na koncu se zahvaljujem za pomoč pri orga-
nizaciji obeh tekmovanj vsem sodnikom ter 
članom tehničnega osebja in organizacijske-
ga odbora, da smo lepo izpeljali oba dogod-
ka. Zahvaljujem se tudi Občini Ribnica za 
brezplačen najem stadiona in Policijski postaji 
Ribnica za dobro sodelovanje.
Seveda ne smemo pozabiti tudi na mentorje 
vseh ekip, ki prispevajo največ prostovoljnih 
ur dela in so najbolj zaslužni za sestavo in pri-
pravo ekip. Zahvala velja tudi vsem društvom 
za tehnično podporo in vsem tekmovalcem, 
da so se udeležili tekmovanja v tako velikem 
številu.
Še enkrat čestitke vsem ekipam, ki so se uvr-
stile na državno tekmovanje!

Jože Andolšek, 
predsednik Gasilske zveze Ribnica
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Dobro srce gasilcev
»Dobra glava in dobro srce sta vedno močna kombinacija,« je misel 
Nelsona Mandele, južnoafriškega borca proti apartheidu in predse-
dnika Južne Afrike.
Te besede zelo držijo, kar se je pokazalo zadnjo soboto v septembru, 
torej 28. septembra 2019. V Ribnici je namreč ta dan potekalo Re-
gijsko gasilsko tekmovanje Ljubljana II. Na tem tekmovanju je bilo 
prisotno tudi Prostovoljno gasilsko društvo Grčarice. Mi sicer nismo 
tekmovali, smo pa prevzeli drugo zadolžitev v okviru Gasilske zveze 
Ribnica. Skrbeli smo namreč za to, da gasilci niso bili žejni, medtem 
ko so čakali, da pridejo na vrsto za tekmovanje oziroma ko so čakali 
na razglasitev.
V tednu pred tem tekmovanjem je Slovenijo obkrožila novica, da se 
zbirajo sredstva za malega Krisa, ki ima redko bolezen, zdravilo pa je 
na razpolago le v ZDA in je zelo drago. V tem tednu se je pokazalo, 
kako dobro srce imamo Slovenci.  
Glede na to novico, ki je zaokrožila po Sloveniji, smo tudi mi na 
predlog Lare Turk sklenili, da postavimo skrinjico za prostovoljne 
prispevke in pomagamo zbrati prepotrebna sredstva. Tako smo to so-
boto zjutraj poleg tega, da smo postavili »jurčka«, dodali še skrinjico 
za Krisa. Za spodbudo smo še spekli nekaj drobnih prigrizkov, veči-
noma sladkih, nekaj pa tudi slanih, ki smo jih z veseljem razdelili med 
gasilce – tekmovalce. Vzdušje je bilo prijetno in pokazalo se je, da 
gasilci vedo, kaj pomeni stiska, da imajo široko srce in voljo pomagati 
na takšen ali drugačen, njim bolj znan način.
Ko smo po zaključku tega dne odprli skrinjico in začeli šteti, smo 
našteli 700,24 evra prostovoljnih prispevkov. Ta denar je naša blagaj-
ničarka Jana Šega takoj nakazala na račun Palčice Pomagalčice »za 
Krisa«.  
Ekipo PGD Grčarice, ki je zavzeto delala ta dan in pripomogla k temu 
znesku, so sestavljali: predsednik Dejan Žagar, poveljnik Danilo Rus, 
članice in člani ter simpatizerke in simpatizerji PGD Grčarice, ki so 
bili: Lara Rovan, Ksenija Rovan, Lara Turk, Larisa Prelac, Alenka 
Bojc, Jana Šega, Tomaž Černe, Vesna Košmrlj, Lia Rus, Tjaš Rus in 
Irma Grbec.
Gasilci naše regije, pa verjetno tudi drugih, so v popolnosti potrdili 
misel Nelsona Mandele. Združili smo dobro glavo z dobrim srcem in 
naredili res močno kombinacijo, posebej pa je bil to dokaz, da gasilci 
dobro vedo, kako je, ko je v hiši na obisku stiska. Še hujša je stiska, 
ko gledaš bolnega otroka, pa nimaš sredstev, da bi mu pomagal, in 
nikakršnega posluha pri tistih, ki bi res morali pomagati. Kljub vsemu 
je ta akcija dokazala, da v takšni stiski ni nihče sam. Gasilke in gasilci 
o tem vedo največ, zato jim na tem mestu v imenu PGD Grčarice 
izrekam iskreni hvala za vsak prispevek, ki se je znašel v skrinjici. Nas, 
ki smo to akcijo na gasilskem regijskem tekmovanju izvedli, navdaja 
zadovoljstvo, da smo tudi mi z drobnim kamenčkom našega prispev-
ka skupaj z drugimi zgradili piramido, ki bo, vsaj upamo, pomagala 
malemu Krisu. Spoznanje, da sočutje vendarle ni povsem izginilo, pa 
je tudi zelo dragoceno.

Na pomoč!

Tekst in foto: Irma Grbec

ZIMSKI POHODI NA SV. ANO 2019/2020
ŠD KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV v sodelovanju 

s projektom Športne unije Slovenije - »SLOVENIJA V 
GIBANJU 365 - gibajte se z nami za dober namen« 

objavlja začetek tradicionalnih zimskih pohodov na Sv. Ano 
- trije letni časi in en cilj.

Začetek pohodov: 1. november 2019 ob 10.00
Zaključek pohodov: 20. april 2020 ob 14.00

Pravila:
Šteje 1 vzpon na dan, opravljen iz doline. Vsi pohodniki, 

ki bodo v razpisanem terminu opravili najmanj 20 vzponov, 
bodo lahko sodelovali na zaključni prireditvi, 

ki bo predvidoma prvo soboto v mesecu maju 2020. 
O točnem datumu bodo vsi pohodniki pravočasno obveščeni. 

Trije pohodniki v moški in ženski konkurenci, ki bodo 
opravili največ vzponov, bodo prejeli praktične nagrade 

naših sponzorjev. 

NE POZABITE: leto 2020 je prestopno, zato imate 
možnost opraviti 1 vzpon več - maksimalno 172!

Vpisna knjiga bo na razpolago na običajnem mestu – 
v poštnem predalu na cerkvi Sv. Ane nad Ribnico 

od 31. oktobra 2019 dalje. 

Vabljeni vsi ljubitelji pohodov, narave, tišine 
in naše priljubljene pohodniške točke. 



46 Rešeto – oktober 2019

IZ
 N

A
Š

IH
 D

R
U

Š
TE

V Dejavne gasilke in gasilci v PGD Dolenji Lazi
V soboto, 21. septembra 2019, smo se gasilke in gasilci iz PGD Dole-
nji Lazi udeležili občinskega gasilskega tekmovanja v Ribnici, kjer smo 
tekmovali s petimi ekipami. Vseh pet ekip je doseglo zavidljive uvrsti-
tve. Pionirke in člani A so dosegli prvo mesto, pionirji in mladinke dru-
go mesto in pionirji osmo mesto. Kar štiri ekipe so se tako uvrstile na 

Obnova obzidja okoli cerkve Marijinega imena 
v Goriči vasi
Na skrajno južnem delu Goriče vasi stoji cerkev Marijinega imena, ki je 
bila že v šestnajstem stoletju pomembna božjepotna cerkev. Prvotno je 
na mestu, kjer danes stoji cerkev, stala kapela, iz katere je s prizidavami 
nastala enoladijska cerkev, ki jo v svojih zapisih omenja že Valvazor kot 
eno izmed Marijinih romarskih cerkva. Njena poslikava in baročna ok-
rasitev predstavljata neprecenljivo kulturno dediščino, njeno zunanjo 
podobo pa dopolnjuje kamnito obzidje, ki ga je v zadnjih desetletjih 
že močno načel zob časa in se je na nekaj mestih začelo podirati, po-
leg tega pa je od zadnje prenove cerkve v obzidju ostala odprtina, ki 
je služila za dovoz in odvoz materiala. Zaradi borne podobe obzidja je 
novoizvoljeni vaški odbor pod vodstvom Roka Tanka podal pobudo 
za obnovo. Skupaj z Župnijo Ribnica, župnikom mag. Antonom Ber-
čanom in ključarjema je vaški odbor pristopil k aktivnostim za izved-
bo obsežne investicije. Ker je cerkev uvrščena v register nepremične 
kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je 
bilo treba obnovo izvesti skladno s pridobljenim soglasjem Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, ki je podal usmeritve prenove na način, da 
se obnova izvede z obstoječim materialom ter ohranita izvorna oblika 
in izgled. Sledilo je rušenje obzidja, pri čemer se je posebna pozornost 
posvetila pokrivnim ploščam, ki so ostale nedotaknjene. Vaščani so v 
številnih delovnih akcijah v celoti odstranili staro obzidje in izdelali 
nove temelje, sledila je izgradnja obzidja, ki ga je izvedlo usposobljeno 
podjetje GRA DINVEST NM, d. o. o., iz Novega mesta. Poleg obzidja 
je bila obnovljena tudi brv čez Bistrico, ki je dobila nove podnice in og-
rajo, utrjen pa je bil tudi okoliški teren. Stroški materiala in dela zidarjev 
za obnovo 110 metrov dolgega obzidja so znašali dobrih 26.000 evrov, 
ki so jih velikodušno prispevali vaščani in lokalna podjetja. Brez njiho-
ve izdatne fi nančne podpore in nepreglednega števila prostovoljnih de-
lovnih in strojnih ur, ki niso vštete v končni znesek stroškov investicije, 
bi bila izvedba obsežnega projekta nemogoča. S skupnimi močmi in 

z neverjetno predanostjo vaščanov je bila zgolj po nekaj mesecih ob-
nova obzidja zaključena in 12. oktobra 2019 je tako sledil slavnostni 
blagoslov obzidja. Po sveti maši, med katero je župnik mag. Anton Ber-
čan blagoslovil obzidje, sta sledila druženje in pogostitev v prijetnem 
ambientu znotraj cerkvenega obzidja.
Ob tej priložnosti se Vaški odbor Goriča vas in Župnija Ribnica še 
enkrat zahvaljujeta vsem donatorjem, družinam, posameznikom, pod-
jetjem in lokalni skupnosti, ki so s svojim fi nančnim prispevkom in pro-
stovoljnim delom omogočili izgradnjo obzidja. S svojimi dejanji ste še 
enkrat več dokazali, da so v ribniški dolini dobri ljudje, ki jim je mar za 
našo sakralno in kulturno dediščino, ki bo ostala v ponos in okras tudi 
našim zanamcem.  

Vaški odbor Goriča vas
Foto Boris Oberstar

regijsko gasilsko tekmovanje (regija LJ II), ki se je prav tako odvijalo v 
Ribnici, in sicer teden dni kasneje, 28. septembra 2019. Tekmovanja se 
je iz omenjene regije skupno udeležilo okoli sto ekip. Naše štiri ekipe so 
tako imele kar močno in številčno konkurenco, vendar so ji bile kos, saj 
so se tudi na tem tekmovanju odlično odrezale. Pionirke so ponovno 
zasedle prvo mesto, mladinke in člani A so zasedli drugo mesto in pio-
nirji peto mesto. Vsem tekmovalnim ekipam in mentorjem, še posebej 
Tajdi Kljun, želimo iskrene čestitke. Trem ekipam, ki so se uvrstile na 
državno gasilsko tekmovanje, ki bo v prihodnjem letu, pa želimo dobre 
priprave in obilo uspeha.
Mesec oktober je mesec požarne varnosti, zato smo se v PGD Dolenji 
Lazi odločili, da 12. oktobra 2019 združimo prijetno s koristnim. Od 
14. ure dalje je bil pred gasilskim domom možen ogled gasilskih vozil 
in opreme, dogajanje pa smo popestrili z Oktoberfestom v Dolenjih La-
zih, ki se je letos odvijal prvič. Izkupiček denarnih sredstev, ki smo jih 
na dogodku prejeli s prostovoljnimi prispevki, bomo namenili nakupu 
štirih novih dihalnih aparatov, saj so ti, ki jih imamo sedaj, že dotrajani. 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

PGD Dolenji Lazi
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V prejšnji številki Rešeta je iz članka Ribn´ca trail 2019 
izpadla zahvala sponzorjem, ki jo sedaj v celoti objavljamo 

in se opravičujemo za nevšečnost. 
Uredništvo Rešeta

Zahvala sponzorjem
Prav posebno mesto v tej zgodbi pa imate tudi vi, spoštovani spon-
zorji, saj tako uspešne zgodbe ne bi bilo možno ustvariti brez po-
moči vas, ki ste v naš uspeh verjeli in nas podpirali. 

Brez vas tega zagotovo ne bi zmogli. HVALA VAM!

OBČINA RIBNICA, YASKA WA RISTRO, INOTHERM, 
OSHEE, OPTIKA  PRESKA R, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, 
BITIS, POSESTVO UGAR, SUMMIT LEASING, ŠILC SER-
VIS, MIZARSTVO JAKA , FIPIS, ERTL GLAS STEKLO, SAN-
DI DOO, INLES, VIRA NT, D. O. O., VELIKE LAŠČE, MAAL – 
TEH, AMT-T, TANKO, D. O. O., GRIFFING, R-INŽENIRING, 
ŠILC TRA DE, RIKO TEAM, CEMENTNI IZDELKI ZOBEC, 
INSMEDIA, XS MARKETING, TOAZA, A-D-F IMPEX, AN-
DOTEHNA, FEKO, AGEKO, PIVOVARNA MATT  KOČEVJE, 
BSH HIŠNI APARA TI, ATLANTIC GRUPA, D. O. O., DIMNI-
KA RSTVO ĆATIĆ, LEKA RNA RIBNICA, DELIKA TESA ZLA-
TI KLAS, DEBELJAK MATEJ, S. P.

Omeniti moramo tudi tiste, ki sicer niso bili v ospredju, so pa s svo-
jim sodelovanjem pripomogli k popolnemu vtisu: Policijska posta-
ja Ribnica je zagotovila varnost tekmovalcev na javnih površinah, 
DJ Milan je poskrbel za ozvočenje in nas razveseljeval s prijetno 
glasbo, gasilci iz Jurjevice so poskrbeli za lačne in žejne spremlje-
valce, Štim´c je poskrbel, da je kontrolna postaja na Prdcu delovala 
brezhibno, Jaka Pogačnik je s svojim vozilom oskrbel najbolj od-
daljene kontrolne točke, Dom na Grmadi nam je prijazno odstopil 
prostor in bilo je še veliko drugih, ki so dali svoj pečat dogodku.
Hvala tudi vsem društvom, ki ste se odzvali našemu povabilu in 
predstavili svoje delovanje ter s tem popestrili dogajanje na prire-
ditvenem prostoru: Triatlon klub Ribnica, Nogometni klub Ribni-
ca, Društvo podeželskih žena ter Društvo hodim in kolesarim Rib-
nica, ki je v okviru prireditve ponudilo zainteresiranim možnost 
kolesarjenja.

A. K.

V Društvu Veter ponovno 
zadišalo po kostanju 
V soboto, 12. 10. 2019, smo na Bregu pri kozolcu ponovno pripravi-
li tradicionalni kostanjev piknik. V goste smo povabili tudi Gobarsko 
društvo Ribnica, s katerim smo že večkrat sodelovali. Tako je nekaj 
ur v toplem sobotnem popoldnevu zopet prijetno dišalo po pečenem 
kostanju.  
Udeležencem smo ponudili čaj, gobarji pa so pripravili gobji golaž. Pri-
reditve se je udeležilo več kot 50 obiskovalcev z Brega in okolice.

Tekst in foto: M. R.

V Društvu Veter smo organizirali delavnico 
o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi 
AED-defibrilatorja
Svetovna združenja za oživljanje, v Evropi Evropski reanimacijski svet 
in v Sloveniji Slovenski reanimacijski sveti 16. oktobra obeležujejo sve-
tovni dan oživljanja. Njihov namen je spodbuditi laike, očividce ob 
srčnem zastoju, da pomagajo. V ta namen smo tudi v Društvu Veter 
organizirali brezplačno delavnico o o temeljnih postopkih oživljanja in 
uporabi AED-defi brilatorja. 
Delavnica je potekala 11. 10. 2019 v dvorani kozolca na Bregu. Vodil 
jo je naš sovaščan Žiga Fajdiga. Udeleženci so lahko poleg teoretične 
predstavitve preizkusili temeljne postopke oživljanja tudi na lutki. 

Društvo se Žigi Fajdiga iskreno zahvaljuje za temeljito predstavljen te-
oretični in tudi praktični del delavnice ter članu društva Sandiju Fajdigi 
za pomoč pri organizaciji delavnice.

Društvo Veter
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Datum: SOBOTA, 16. 11. 2019.
Kam: na VELIKI ROG (1099 m).
Izhodišče: Žaga Rog (840 m).
Načrt poti: Žaga Rog (840 m)–Veliki Rog (1099 m)–Žaga Rog 
(840 m).
Zahtevnost: LAHKA  pot.
Čas hoje (okvirno): 3 ure.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska opre-
ma, planinske palice, osebni dokument, zdravstvena izkaznica, pla-
čana planinska članarina za leto 2019, malica, pijača in varen korak.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 12. novembra 
2019, ob 18. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodja ture: Tomaž Pahulje, vodnik PZS, informacije: 041 368 252.

Za vsak pohod bodo izobešeni plakati z vsemi potrebnimi podatki 
(prijave, ura odhoda, potrebna oprema itd.) Objavljeni bodo tudi 
na spletni strani PD Ribnica (www.planinskodrustvo-ribnica.si).
Lepo povabljeni!

Srečno in varen korak, Planinsko društvo Ribnica

NOVEMBER 2019

Ribniški planinci so se potepali in družili
Enajst ribniških planincev se je v nedeljo, 29. septembra, pod vodstvom 
vodnika PZS Tomaža Pahuljeta podalo na Menino planino. Pot jih je 
vodila iz Gornjega Grada tudi skozi gozd, poln gob, lepih dreves in za-
nimivega rastlinja, vmes so si zasluženo oddahnili, prigriznili nekaj za 
malico, v Domu na Menini planini pa se tudi dalj časa zadržali. Da ni 
vedno potrebno sončno vreme, da je vzdušje lepo, so ribniški planinci 
dokazali tudi tokrat – sonce si znajo pričarati kar sami s svojim smehom 
in dobro voljo. Za zaključek pohoda so se podali na poznopopoldansko 
kosilo v gostilo Pri Planinskem orlu v Stahovici, kjer je vodja pohoda z 
udeleženci naredil tudi kratko analizo. Kot je dejal vodja pohoda To-
maž Pahulje: »Vsi so enotnega mnenja, da je bil bila priprava, organiza-
cija in izvedba pohoda brezhibna.«

Ribniški planinci zadovoljni pred Domom na Menini planini.
Foto: arhiv Marije Zupančič

Že čez slab teden dni, 5. oktobra, so se ribniški planinci ponovno podali na 
pot, in sicer na skupni pohod s PD Velike Lašče. »Skupaj se nas je iz obeh 
planinskih društev zbralo osem planincev in v zgodnjih jutranjih urah smo 
se odpeljali na Pokljuko, ki je bila izhodišče za naš vrh, 2275 metrov visoki 
Tosc,« je pripovedoval vodja pohoda, vodnik PZS Marjan Intihar. V prek-
rasnem, s soncem obsijanem jesenskem dnevu so po štirih urah dosegli 
vrh in uživali v čudovitih razgledih na našega očaka, Triglav, prav tako pa 

tudi na druge bližnje vrhove. Vreme je bilo res pravo za take lepe, visoke 
vrhove. V prijetni družbi vse hitreje mine, tudi sestop nazaj na Pokljuko. 
»Polni lepih vtisov smo sestopili po isti poti proti izhodišču in se okrepčali 
v Lovskem domu v Žirovnici,« je še poln vtisov dodal vodja pohoda.

Na trinajstem skupnem pohodu PD Ribnica in PD Velike Lašče se je planinska druščina 
povzpela na dvatisočak Tosc.
Foto: arhiv Marije Zupančič

19. oktobra je PD Ribnica v koči pri Sv. Ani organiziralo že šesto sreča-
nje ribniških planincev, ki se ga je udeležilo 34 članov PD Ribnica. Pod 
vodstvom vodnika PZS Staneta Babiča so se od veterinarske postaje v 
Ribnici podali mimo kmetije Seljan do Sv. Ane in naše koče. V koči sta jih 
čakala dobro vzdušje in topel čaj, nato pa so sledile tudi slastne jedi z žara 
in sladke dobrote. Vodja srečanja in predsednik PD Ribnica Tomaž Pa-
hulje je v nagovoru izpostavil namen srečanja, prehojene poti in vrhove 
v letošnjem letu ter smele načrte za naprej, vsem udeležencem pa izročil 
tudi bidon z znakom PD Ribnica. Letos je pet ribniških planink oziroma 
planincev praznovalo okrogle jubileje, med njimi sta dolgoletna tajnica 
društva Marjana Starc in dolgoletna članica društva Karolina Šmalc pra-
znovali sedemdeset let, petdeset let pa članici Irena Šobar in Stanka He-
nigman ter član društva Iztok Pucer. Marjani in Karolini, ki sta bili tudi 
na srečanju, je predsednik Tomaž Pahulje izročil šopek, vsem jubilantom 
pa zaželel veliko zdravja, osebne sreče in zadovoljstva ter da bi se še na 
mnoga leta srečevali in skupaj hodili v hribe. »Da je bila organizacija 
srečanja izpeljana na takem nivoju, je bilo potrebno angažiranje večjega 
števila posameznikov. Pohvale in zahvale izrekamo Marjani Rozman za 
zbiranje prijav udeležencev, Stanetu Babiču za vodenje pohoda, Andreju 
Hočevarju in Urošu Tanku za pripravo okusne hrane, Mojci Hočevar za 
strežbo in pomoč, Roku in Nataliji Trdan za strežbo in dežurstvo pri koči 
ter izposojo žara za peko, Galu Pahuljetu za pomoč pri strežbi ter Tomažu 
Pahuljetu za organizacijo, koordiniranje in vso logistično podporo, ki je 
bila potrebna za srečanje,« je PD Ribnica zapisalo v poročilo po srečanju.

Šestega srečanja ribniških planincev se je udeležilo štiriintrideset članov PD Ribnica.
Foto: Vojko Cigoj

Zdenka Mihelič
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JUBILEJNI KONCERT

45 LET

NONETA VITRA 

V nedeljo, 24. novembra 2019, 

ob 17. uri v avli Osnovne šole 

dr. Franceta Prešerna v Ribnici.

Leta je skoraj konec, 
investicij pa malo
Nedavno smo obravnavali rebalans prora-
čuna Občine Ribnica, pri čemer je treba po-
vedati, da sta tako letošnji proračun kot tudi 
rebalans proračuna izdelek župana Sama 
Pogorelca, ki ima absolutno podporo v ob-
činskem svetu občine.
Čeprav smo se v prejšnjem mandatu napos-
lušali kritik sedanjega župana, katere inve-
sticije vse bi se morale zgoditi in tudi kako, 
se je pri njem zelo hitro pokazalo, da je med 
besedami in dejanji velika razlika. Žal je naj-
večja prav tam, kjer naj bi bil kot gradbenik 
najmočnejši, pri investicijah in pri črpanju 
dodatnih sredstev iz državnega in evrop-
skega proračuna. V tem letu ni pripravil in 
zagotovil dodatnega zunanjega denarja še za 
noben nov (svoj) projekt, pri izvedbi zateče-
nih projektov iz obdobja prejšnjega župana 
pa ima prav tako velike težave, zato so zami-
ki investicij neizbežni. Še precej slabša slika 
bo na koncu leta, ko se bo pokazala dejanska 
učinkovitost dela župana. Zaključni račun 
proračuna bo še vsaj za 1 mio evrov nižji od 
sedanjih 10,7 mio evra.
Zdi pa se mi prav, da opozorim na nekatera 
dejstva, ki so razvidna iz rebalansa proraču-
na.  
Kljub znatno višjim davčnim prihodkom 
se z rebalansom proračun niža. Znižujejo 
se tudi prihodki za sofi nanciranje investi-
cij, čeprav v rebalansu še ni upoštevano, da 
se največja nova investicija tega mandata, 
denar zanjo je zagotovil še prejšnji župan 
Jože Levstek, gre pa za komunalno urejanje 
obrtne cone Ugar, za katero je letos name-
njenih približno 1,2 mio evra in odobrenih 
več kot 70 % evropskih virov, sploh še ni 
začela.
Z rebalansom se znatno, za približno 
550.000 evrov, znižujejo investicije, med 
drugim za čistilno napravo in kanalizacijski 
sistem Dolenja vas, za obnovo zdravstvene-
ga doma, pa za projekt »dializa« in za še 
vrsto drugih.
Ob tem župan načrtuje še dodatno zaposlo-
vanje na občinski upravi, ne da bi predsta-
vil razloge za zaposlovanje in predvidene 
učinke zaposlovanja, prav tako pa se znatno 
povečujejo izkazani in prikriti materialni 
stroški za delovanje občinske uprave. Teh 
dodatnih stroškov bo letos za več 100.000 
evrov.

Za projekt »Trajnostna mobilnost in turi-
zem na kolesih« se je letos porabilo 54.568 
evrov, od katerih je šlo za nakup opreme 
11.686 evrov, za novogradnje, rekonstrukci-
je in adaptacije 36.747 evrov ter za študije 
o izvedljivosti projektov, projektno doku-
mentacijo, nadzor in investicijski inženiring 
6.135 evrov, gre pa za dve postajališči in 
osem koles. Do konca leta je na novo rezer-
viranih še 3.000 evrov za tekoče vzdrževanje 
več ali manj ne(upo)rabljenih koles. Drago, 
sumljivo drago. Ko bi »bicikle« uporabljala 
vsaj občinska uprava in župan.
Zelo se povečuje »veselični« del proraču-
na, za razne lučke, prireditve in druge ma-
lenkosti. Ob tem pa se po vseh teh luksuzih 
ni prisluhnilo naši (SDS) pobudi, da bi za 
0,50 EUR/h podraženo uro storitve nege 
na domu starejših občanov pokril občinski 
proračun, čeprav bi šlo letno za ta namen 
samo okrog 3.000 evrov. Naj ob tem povem, 
da je občina v preteklosti vzpostavila nego 
na domu in zagotovila vozilo za izvajanje te 
službe ob bistveno manjših proračunih. 
Eden izmed biserov pa je obrazložitev za 
Ideal. Ne da bi vedeli, kaj bo v njem, je v ob-
razložitvi na strani 30 zapisano naslednje: 
»Župan je naročil izdelavo projektne do-
kumentacije IDZ za potrebe prenove Ideal 
centra v Ribnici pri podjetju Esplanada, d. 
o. o., in zaprtje objekta Ideal centra, ki ga je 
izvedla JKP Komunala Ribnica, d. o. o.«.
Na strani 42 pa je o Idealu zapisano še nas-
lednje: »Za leto 2019 je predvidena izdela-
va študije JZP. Namen študije je izdelava in 
izvedba celovite analize projekta javno-za-
sebnega partnerstva v luči uporabe instituta 
javno-zasebnega partnerstva s ciljem vzpo-
stavitve uravnoteženega partnerstva za iz-
vedbo projekta Ideal center. Cilj projekta je 
izvedba posamezne faze JZP, od svetovanja 
pri izvedbi predhodnega postopka (pripra-
va poziva promotorjem in sodelovanja pri 
njegovi izvedbi, priprava pravne študije, v 
kateri se identifi cira projekt, ki vključuje 
javni interes in je primeren za realizacijo v 
obliki JZP itd.) do sodelovanja pri pripravi 
gradiva za sprejem akta o javno-zasebnem 
partnerstvu, pravnega svetovanja pri izved-
bi javnega razpisa za izbor izvajalca JZP in 
pripravi končnih dokumentov (celoten 
postopek javnega razpis z namenom izbo-

ra zasebnega partnerja). Izdelalo se bo vso 
potrebno dokumentacijo za realizacijo pro-
jekta Ideal centra. V naslednjem letu (2020) 
se bo pokrivalo stroške izdelave projektne 
dokumentacije.« Dve obrazložitvi za isto 
stvar, ki ne gresta skupaj. Ta zadnja pa je še 
nerazumljiva. 
Menim, da je za Ideal najprej treba določiti 
interes občine, določiti vsebine in še marsi-
kaj drugega, preden se sprejme odločitev o 
načinu izvedbe. Za Ideal se ne ve še nič od 
tega, župan pa že ve, da bo zraven zasebni 
partner. Najbrž tudi že ve, kateri …  

Jože Tanko, 
poslanec SDS in podpredsednik DZ
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Zapri utrujeno oko,
bedelo zavidljivo je vsoto let.
Zmagoslavno položi ob bok roko,
konec je začetek –
med nasmeh in solzo vpet.

 

ZAHVALA
  

FRANC ANDOLŠEK
(1936–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, sveče in druge darove. Hvala g. Berčanu in g. Godcu 
za opravljen pogrebni obred. Posebna zahvala velja dr. Nataši Curl 
za pomoč v času njegove bolezni. Zahvaljujemo se tudi Komunali 
Ribnica in pevcem, ki so našega ata pospremili na zadnji poti.

NJEGOVI NAJBLIŽJI

ZAHVALA
ob izgubi mame, sestre, tete in sestrične

PAVLE DEJAK
(1936–2019)
iz Otavic 15.

Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in maše. Hvala 
osebju Splošne bolnišnice Novo mesto in Komunale Ribnica, pevcem 
za odpete pesmi in župniku mag. A. Berčanu za opravljen pogrebni 
obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Naj počiva v miru!

VSI NJENI

In memorial
24. septembra 2019 smo se poslovili od našega Boruta 
Trohe.
V rokomet se je zaljubil zelo zgodaj in postal član roko-
metnega kluba. Bil je med najperspektivnejšimi mlajšimi 
igralci, saj je za prvo ekipo nastopil že s šestnajstimi leti. 
Postal je tudi član pionirske reprezentance Slovenije, ki 
je nastopila na državnem prvenstvu takratne Jugoslavije 
v Kaču (Vojvodina, 1975). Kasneje je postal tudi član 
mladinske reprezentance Slovenije, ki je nastopila na 
državnem prvenstvu v Pirotu (Makedonija, 1978). Nje-
govo rokometno pot je prekinila težja poškodba noge. 
Po daljši rehabilitaciji je še vedno ostal zvest rokometu, 
do leta 1984 kot igralec in kasneje kot sodnik in delegat. 
Delal je tudi kot trener mlajših selekcij in bil pomočnik 

prvega trenerja v Ribnici. Sodeloval je tudi v rokometnih šolah, ki jih 
je organiziral klub.
Ostal nam bo v spominu kot izjemen igralec, sodnik, delegat in trener. 
Človeku je bil vedno pripravljen pomagati in ga poslušati. S svojo dob-
ro voljo, hudomušnostjo in navihanostjo je bil nepogrešljiv člen ekipe. 
Njegov naravni talent je bilo posnemanje takratnih raznih komentator-
jev s področja Jugoslavije, kar nas je vedno spravljalo v dobro voljo.
Borut, hvala, da smo te poznali in da si bil del nas. Počivaj v miru!

Janez Ilc
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV RIBNICA

vabi na tradicionalno martinovanje  v Belo krajino, 
kamor gremo 9. novembra 2019.

Prijave sprejemamo do vključno 6. novembra 2019 na 
mobilni številki 031/792-694 

ali na e-naslovu drustvo56@gmail.com.

V A B I L O 
Društvo invalidov Ribnica vabi vse svoje člane na martinovanje, 

ki bo v gostilni Štefan pri Novem mestu v petek, 
15. novembra 2019, z začetkom ob 16.00.

Za informacije in prijave smo vam na voljo v pisarni društva 
v času uradnih ur (v ponedeljek in petek od  9.00 do 11.00), 

po telefonu na 01/836-11-69, 
po mobilnem telefonu na 070/688-811 

ali prek e-naslova di.ribnica@gmail.com.
Prijave sprejemamo do 11. novembra 2019 

oziroma do zasedenosti avtobusa.

Vljudno vabljeni!

Društvo invalidov Ribnica

RAZPORED POČITNIŠKIH 
KAPACITET ZA LETO 2020

SIMONOV ZALIV – IZOLA
31. 1.–7. 2. 2020 apart. D1, lež. 4
3. 4. –10. 4. 2020 apart. F15, lež. 4
8. 5.–15. 5. 2020 apart. D1, lež. 4
24. 7.–31. 7. 2020 apart. F15, lež. 4
18. 9.–25. 9. 2020 apart. D9, lež. 3
20. 11.–27. 11. 2020 apart. F16, lež. 4

TERME PTUJ 
11. 9.–18. 9. 2020 apart. G03, lež. 2

TERME  RA DENCI
28. 8.–4. 9. 2020 nadstropje, lež. 4

TERME ČATEŽ
28. 2.–6. 3. 2020 hiša 118, lež. 4
10. 4.–17. 4. 2020 hiša 86, lež. 6
5. 6. –12. 6. 2020 hiša 2, lež. 6
31. 7.–7. 8. 2020 hiša 118, lež. 4
30. 10. –6. 11. 2020 hiša 1, lež. 6
25. 12.–1. 1. 2021 hiša 174, lež. 5

TERME DOBRNA
14. 2.–24. 2. 2020 Hotel Vita, lež. 1
(ženske – onkološke bolnice – ginekološka obolenja, prsi)

TERME TOPOLŠICA 
13. 6.–23. 6. 2020 Hotel Vesna, lež. 1

TERME KRKA  – Dolenjske Toplice
7. 11.–14. 11. 2020 Hotel Kristal, lež. 1

Rehabilitacijski program v Termah Topolšica in Termah Krka – 
Dolenjske Toplice lahko koristijo naslednji uporabniki:
1. zaposleni in brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije
2. zaposlene in brezposelne osebe s TO
3. zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI

KRITERIJ KORIŠČENJA POČITNIŠKIH KA PACITET:
– delovni invalidi I. kategorije
– delovni invalidi II. kategorije
– delovni invalidi III. kategorije
– osebe s statusom invalida po ZZRZI
– osebe s telesno okvaro

OBRA ZCE ZA PRIJAVO DOBITE V DRUŠTVU.
PRIJAVE SPREJEMAMO DO 16. 12. 2019

V A B I L O
OSNOVNI TEČAJ PREDELAVE MLEKA 

v četrtek, 7. 11. 2019, ob 10. uri
Osnovni tečaj predelave mleka bomo organizirali na kmetiji Brede 
Trdan v Sušju 5. Na tečaju se bo izdelovalo jogurt, mladi sir in dru-
ge izdelke iz mleka. Predstavljeni bodo tudi pogoji za predelavo.
Tečaj bo izvajala Sara Ketiš, mag. varne hrane, specialistka za higie-
no mleka in sirarstvo na KGZS – Zavodu Ptuj. 
Tečaj predelave sofi nancira Občina Ribnica na osnovi pogodbe za 
izvedbo usposabljanja na področju kmetijstva.
Organizacija in izvedba: KGZS – Zavod Ljubljana, kmetijska sve-
tovalna služba.

Prosimo vas, da se za tečaj prijavite na tel.: 01/83-61-927 
ali prek e-naslova irena.silc@lj.kgzs.si ali 

vladka.turk-mate@lj.kgzs.si.

Vljudno vabljeni!

Pripravila: Irena Šilc
Tomaž Močnik, 

vodja oddelka za kmetijsko svetovanje
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