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Ribnica zažarela v soju 
prazničnih luči!
V petek, 6. decembra, se je tudi Ribnica pridružila krajem po Slo-
veniji in vstopila v ta veseli praznični čas, ko zadiši po božično-no-
voletnih radostih.
Malo po 17. uri je župan Občine Ribnica Samo Pogorelc v družbi 
več kot tisoč obiskovalcev pritisnil gumb prazničnega vzdušja in naz-
nanil otvoritev veselega decembra v Ribnici. Prvič v zgodovini Ribnice 
je v soju prazničnih luči poleg mestnega jedra in drsališča pred Roko-
delskim centrom Ribnica zažarel tudi Ribniški grad, ki bo letos ponudil 
številne božično-novoletne dogodke za vse generacije. 
Sledil je pester kulturno-zabavni program s praznično vsebino. Na graj-
skem odru so se predstavili člani pevskega zbora OŠ Ribnica pod vod-
stvom zborovodje Nataše Arko, Društvo plesalcev in mažoretk Ribnica 
pod mentorstvom Jane Rus s plesno točko Egipt, gledališka zasedba 
CICI MICI, ki jo sestavljajo naše vzgojiteljice z Vrtca Ribnica pod 
mentorstvom Agate Ilc, pa je zaigrala gledališko igro o radodarnosti in 
dobrodelnosti. Prijeten praznični večer se je nadaljeval z druženjem in 
znanimi plesnimi ritmi naše domače skupine Fortissimo.  
Celotno praznično dogajanje so dodatno popestrili Grajska kavarna in 
številne stojnice, ki so ponujale tople napitke, zimske dobrote in bogato 
darilno ponudbo. Predstavili so se Vrtec Ribnica, OŠ dr. Franceta Pre-

šerna, Oblekca, Pincapon-
ca, Brezglutenski zvonček, 
Only My, Družinsko čebe-
larstvo Kojek, VDC Rib-
nica – CUDV Draga, Gabi 
Osvald, SAFFY, Brewwood 
Craft  Brewery, Ribniški štu-
dentski klub, Laura, Albina 
Zorc, vrhunski slaščičar 
Gorazd Potočnik – Gox in 
drugi.
Decembrski program se bo nadaljeval zadnji teden v mesecu, ko se 
bodo na grajskem odru predstavili še Nika Zorjan, Rock o clock, 
K-Rocks in Dejan Vunjak. Od leta 2019 se bomo poslovili in pozdra-
vili leto 2020 z organiziranim silvestrovanjem na prostem. Točno opol-
dne bodo v družbi animatorja Mali Buja in Dedka Mraza najprej 
odštevali najmlajši, zvečer pa se bomo lahko družili in zabavali s 
skupino Fortissimo. Poskrbljeno bo za dobro gostinsko ponudbo in 
točno ob polnoči bo nebo nad grajskim kompleksom razsvetlil veliča-
stni ognjemet.
Projektu Praznična Ribnica so se letos pridružili številni sponzorji, ki 
so s svojim sodelovanjem prispevali k tej čarobnosti v Ribniškem gradu 
in na drsališču pred Rokodelskim centrom. Hvala podjetju Elbo & KO 
in grafi čni oblikovalki Barbari Koblar, ki sta zasnovala vso to grajsko 
osvetlitev. Hvala Vrtcu Ribnica in OŠ dr. Franceta Prešerna za uni-
katne izdelke, ki krasijo lesene smrečice na grajskem vrtu. 
Hvala podjetjem Inotherm, d. o. o., RIKO, d. o. o., Inles, d. d., CGP, 
d. d., Hidroinženiring, d. o. o., POS Plastika, d. o. o., Šilc trade, d. 
o. o., Tiskarna P & G, Peskokop Rigler, Yaskawa Slovenija, Tanko, 
d. o. o., Gradmetal, d. o. o., Bitis, d. o. o., Cementni izdelki Zobec, 
d. o. o., Deta & Co., d. o. o., Blesk, d. o. o., in Komunalne Gradnje, 
d. o. o., za fi nančno podporo in zaupanje.

Tina Peček
Foto: Matevž Petrovič
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- januar 2020 -

23. 12.  Božično-novoletna prireditev OTROCI ZA OTROKE
ob 18.00 Športni center Ribnica

25. 12.  ŽIVE JASLICE
ob 17.00 Hrovača

25. 12.  JUBILEJNI, 20. BOŽIČNI POHOD NA GRMADO
ob 18.00 Velike Poljane–Grmada
 (zborno mesto in prijava: Osnovna šola na Velikih Poljanah 
 ob 18.00, odhod ob 18.30)

26. 12.  TRA DICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI 
 KONCERT
ob 18.00 Športni center Ribnica

27. 12.  ZABAVA V GRA DU Z NIKO ZORJAN
ob 17.00 Ribniški grad

28. 12.  GLEDALIŠKA  IGRA  ZLATI KA MENČKI
ob 10.00 TVD Partizan

28. 12.  ROCK VEČER V GRA DU S K-ROCKS BANDOM, 
 PREDSKUPINA ROCK O' CLOCK
ob 17.00 Ribniški grad

29. 12.  ZABAVA V GRA DU Z DEJANOM VUNJAKOM
ob 17.00 Ribniški grad

31. 12.  OTROŠKO SILVESTROVANJE S PRIHODOM 
 DEDKA  MRA ZA
med 11.00 in 13.00 Ribnica

31. 12.  SILVESTROVANJE S SKUPINO FORTISSIMO
med 21.00 in 2.00 Ribniški grad

7. 1.  PREDSTAVITEV KNJIGE ROSALIE MARIE ARNŠEK: 
 DOMA JE VSE PO STAREM – MIKLOVI IZ 
 RIBNICE NA DOLENJSKEM
ob 19.00 Miklova hiša Ribnica

9. 1.  PRA VLJIČNE URE
ob 16.30 in 18.00 Miklova hiša Ribnica

9. 1.  IZ ZGODB SE LAHKO RODIJO PESMI. 
 PREDSTAVITEV SKLADB Z NOVE ZGOŠČENKE 
 ŠIEME KA NTAVTORJA ŽIGE BIŽALA.
ob 19.00 Miklova hiša Ribnica

10. 1.  POTOPISNO PREDAVANJE: INDONEZIJA
ob 20.00 Prostori Ribniškega študentskega kluba, Obrtna cona Ugar 11

11. 1.  TURNIR MNZ LJUBLJANA V FUTSALU U9 
od 9.00 do 15.00 Športni center Ribnica

16. 1.  ANGLEŠKE PRA VLJIČNE URE
ob 16.30 Miklova hiša Ribnica

16. 1.  URE PRA VLJIC
ob 18.00 Miklova hiša Ribnica

17. 1.  POTOPISNO PREDAVANJE: 
 NORVEŠKA  IN AVSTRA LIJA
ob 20.00 Prostori Ribniškega študentskega kluba, Obrtna cona Ugar 11

18. 1.  TRA DICIONALNI NOČNI POHOD K SV. ANI (920 m)
ob 17.30 Odhod izpred veterinarske postaje v Ribnici (pri Riku)

18. 1.  SPEC. PED. MARKO JUHANT PREDSTAVLJA 
 »VZGOJA TREH GENERA CIJ«, gostja Nina Kočar, 
 ustanoviteljica inštituta za zaščito otrok Lunina vila
ob 18.00 Športni center Ribnica

21. 1.  PREDAVANJE FRA NCETA HITIJA: 
 BLOŠKA  RESNICA O MARTINU KRPANU
ob 18.00 Miklova hiša Ribnica

24. 1.  POTOPISNO PREDAVANJE: MAROKO
ob 20.00 Prostori Ribniškega študentskega kluba, Obrtna cona Ugar 11

25. 1.  DOBRODELNI KONCERT Lions kluba Ribnica 
 OPERNE PERIPETIJE
ob 18.00 TVD Partizan Ribnica

31. 1.  RIBNIŠKA  INFORMATIVA ZA DIJAKE
ob 18.00 Prostori Ribniškega študentskega kluba, Obrtna cona Ugar 11

1. 2.  ROKOMETNA TEKMA 
 RD RIKO RIBNICA : RD BUTAN PLIN IZOLA
ob 19.00 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
Oblikovanje:
Igor Kogelnik

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: 
31. januarja 2020

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. januarja 2020.

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!
Smo v zadnjem mesecu leta 2019. To je čas, ko se ozremo nazaj, a hkrati 
že snujemo načrte za prihodnje leto. Upam, da si boste leto, ki se pos-
lavlja, zapomnili po lepih trenutkih, da je teh veliko in da je bil kakšen 
lep trenutek tudi naš skupen, torej da smo vam ga pričarali kot občina. 
Ko se sam ozrem nazaj skozi vseh dvanajst mesecev, lahko rečem, da 
so minili, kot da je za nami šele pol leta. V tem času smo naredili kar 
nekaj lepih projektov, o katerih sem vas želel kar se da ažurno obveščati, 
tako prek Rešeta kot prek socialnega omrežja Facebook. Lepo je slišati 
pohvale za izvedene projekte in izjave, da se je življenje vrnilo v našo 
občino. Seveda verjamem, da je tudi kakšna kritika, ki jo vedno, če je le 
konstruktivna, jemljem kot napotek za še boljše delo. Zavedam se, da je 
še veliko prostora za izboljšave, k čemur bom stremel tudi v prihajajo-
čem letu. Zatrdim lahko, da je bila vsaka odločitev sprejeta v dobrobit 
občine, občank in občanov, za skupno dobro.
Pred nami je novo leto in s tem novi izzivi. Z veseljem in ponosom lahko 
povem, da imamo od 10. decembra 2019 dvoletni proračun. V zgodo-
vini občine ta akt še nikoli ni bil pripravljen, prav tako je bil ta sprejet še 
pred novim letom, kar pomeni, da bodo investicije potekale nemoteno. 
Dvoletni proračun vsebuje vsebine in investicije za vse generacije na ce-
lotnem območju občine ter je investicijsko in razvojno naravnan. Tudi 
načrt razvojnih programov je neprimerljivo bolj dodelan, kot je bil v pre-
teklosti, kar bo podlaga za srednjeročni razvoj občine. Bilo je vloženega 
ogromno truda, znanja in energije, ampak skupaj nam je uspelo.
Ker v preteklosti ni bilo izdelanih projektnih dokumentacij, smo za leto 
2020 dali velik poudarek prav njihovi izdelavi. V letu 2020 imamo načr-
tovane naslednje izdelave projektnih dokumentacij: Ideal center; obnova 
stavbe TVD Partizan; Dializni center Ribnica; dislocirani oddelek Vrtca 
Ribnica; Kulturni dom Sv. Gregor; igrišče Goriča vas, Kot; dvorana Do-
lenja vas; obnova/ureditev starega Vrtca Ribnica; izgradnja kanalizacij-
skega omrežja in ČN Dolenja vas; aglomeracija Breg, Grič, Dolenji Lazi; 
izdelava OPPN – Ri-24-Industrijska cona Lepovče; fekalna kanalizacija 
Kot–Jurjevica–Breže; vodovod Preska–Sv. Gregor–Brinovščica in odcep 
Sv. Gregor–Grebenje; vodovod Brinovščica–Pugled–Črni Potok; sever-
na servisna cesta; spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN4); vodoh-
ran Velike Poljane – oskrba s pitno vodo; poplavna študija; avtobusno 
postajališče Nemška vas; ureditev križišča v Jurjevici; povezovalna cesta 
Majnikova–Krošnjarska; urejanje kolesarskih povezav v Občini Ribnica
Investicije za leto 2020 so naslednje: zunanje večnamensko igrišče ob 
Športnem centru Ribnica; nadstrešnica in vzdrževalna dela pri ZD 

Ribnica; nakup reševal-
nega vozila; LED-razsvet-
ljava in sanacija parketa v 
Športnem centru Ribnica; 
prenova grajske površi-
ne – 1. faza; investicije in 
investicijsko vzdrževanje 
vrtcev, šol; izgradnja par-
kirišča pri igrišču Nemška 
vas; adaptacija prostorov 
Gorenjska cesta 3; komu-
nalno urejanje – Obrtna 
cona Ugar; izgradnja LED-
-razsvetljave; izgradnja ka-
nalizacije, vodovoda, javne 
razsvetljave in cest v nase-
lju Hrovača; nadomestne ceste ob železniški progi; preplastitev cest; 
adaptacija meteorne kanalizacije Lepovče; končanje del – kanalizacija 
Gornje Lepovče; adaptacija mrliških vežic v Hrovači – 1. faza; ureditev 
ekoloških otokov; avtobusno postajališče Nemška vas; ureditev pločni-
ka Majnikova; obnova otroškega igrišča – Prijateljev trg.
V letu 2020 bomo razpisali kar nekaj nepovratnih sredstev in spodbud:
– javni razpis za sofi nanciranje področja turizma, ki je namenjen so-

fi nanciranju prireditev društev in njihovih programov na področju 
turizma;

– javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja podeželja, ki je namenjen investicijam na kmetijskih gospo-
darstvih;

– javni razpis za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice. 
Razpisana sredstva bodo namenjena naslednjim ukrepom: obnovi 
fasad; sofi nanciranju najemnin za najem poslovnih prostorov; sofi -
nanciranju reklamnih izveskov in napisov; 

– javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2020; 
– javni razpis za sofi nanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na vo-

dovarstvenih območjih.
Bistveno več sredstev bomo namenili tudi za požarno varnost, to je 
254.000 EUR (za primerjavo, v preteklih letih je bil ta znesek v povpre-
čju 106.000 EUR).
Za naše najmlajše bomo še vedno sofi nancirali rezervacije v vrtcu, za 
srednješolce bomo ustanovili mladinski sosvet in tako skupaj z njimi 
pripravili razpise, ki bodo omogočili mladini lepše življenje in soustvar-
janje v občini Ribnica.
Za naše starejše generacije bomo poleg razširjenega programa pomoči 
na domu po novem uvedli tudi prevoze tistih občank in občanov, ki 
nimajo bodisi vozila, vozniškega izpita ali pa svojca, ki bi jih določen 
trenutek lahko odpeljal po nujnih opravkih. 
V letu 2020 smo si zastavili kar nekaj projektov, s katerimi želimo iz-
boljšati bivanje v naši občini, saj se zavedamo, kako pomembno je dob-
ro bivalno okolje.
Spoštovane občanke, cenjeni občani. Naj vam še enkrat zaželim srečno, 
zdravja polno in uspešno leto 2020, hkrati pa vas vse lepo vabim na 
silvestrovanje, ki bo letos v gradu, pod šotorom. Veselim se druženja 
z vami. 

Samo Pogorelc, 
župan



Rešeto – december 2019 5

A
K

TU
A

LN
OObčina Ribnica objavlja

javne razpise za leto 2020 

Občina Ribnica obvešča, da bo na svoji spletni strani in na ogla-
sni deski objavila naslednje javne razpise:

• javni razpis za sofi nanciranje področja turizma, ki je name-
njen sofi nanciranju prireditev društev in njihovih programov 
na področju turizma;

• javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja podeželja, ki je namenjen investicijam na 
kmetijskih gospodarstvih;

• javni razpis za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra 
Ribnice. Razpisana sredstva bodo namenjena naslednjim 
ukrepom:

• obnovi fasad;
• sofi nanciranju najemnin za najem poslovnih prostorov; 
• sofi nanciranju reklamnih izveskov in napisov;

• javni razpis za pokroviteljstvo občine Ribnica za leto 2020;
• javni razpis za sofi nanciranje izgradnje malih čistilnih 

naprav na vodovarstvenih območjih.

Vlagatelji vloge prevzamejo v glavni pisarni občine ali na spletni 
strani www.ribnica.si.

Občina Ribnica
Samo Pogorelc,

župan

Razpis za najemnika doma na Grmadi

Turistično društvo Grmada – Velike Poljane (občina Ribnica) 
išče najemnika za dom na Grmadi (887 m). Koča stoji sredi 
neokrnjene narave in nudi čudovit razgled na ribniško in dobre-
poljsko dolino. Je priljubljena izletniška točka, primerna za dru-
žine. Dom je dobro opremljen, ima novo kuhinjo, urejeno vodo, 
vzpostavljen sistem HACCP. Odprt je ob sobotah, nedeljah in 
praznikih.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fi zične osebe, ki izpolnjuje-
jo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti. 
Pričakujemo:
– poznavanje sistema HACCP,
– poznavanje dela z blagajno,
– delovne izkušnje v gostinstvu,
– znanje hišnih opravil,
– prijaznost do gostov, 
– sodelovanje z vodstvom društva.

Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom dosedanjih izku-
šenj ter opisom svojega videnja razvoja in oskrbovanja doma na 
Grmadi pošljite do 15. februarja 2020 na naslov: 
Turistično društvo Grmada, Velike Poljane 45, 1316 Ortnek, 
ali na e-naslov: tdgrmada@gmail.com. 
Informacije so na voljo na 041 322 897, ogled doma je možen 
po dogovoru.

Upravni odbor Turističnega društva Grmada

VABILO
Delavnica: Spletna prodaja na platformi ETSY

Kaj: brezplačna delavnica Spletna prodaja na 
platformi ETSY
Kdaj in kje: v torek, 7. 1. 2020, od 16.00 do 
18.30 v prostorih Rokodelskega centra Ribni-
ca, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
Komu je namenjena: podjetjem, podjetni-
kom in potencialnim podjetnikom iz jugo-
vzhodne Slovenije

Je slovenski trg za vaše izdelke premajhen? Ste 
že slišali za Etsy, pa ne veste, kje začeti? Ste 
morda že odprli trgovino Etsy, pa ste naleteli 
na težave, ki jih ne znate rešiti?
Pridružite se nam na predavanju, na katerem 
boste izvedeli najnovejše informacije o pro-
daji na Etsyju, ter spoznali, kako vzpostaviti 
trgovino Etsy in kakšnim pastem se morate 
pri tem izogniti.

Znanja o načrtovanju, vzpostavitvi trgovine 
Etsy in Etsyjevih »pravilih« vam bodo prih-
ranila marsikatero  nevšečnost, na katero bos-
te kot začetniki prej ali slej naleteli.

Vsebina delavnice:
• Postopek odprtja trgovine
• Stroški, povezani s trgovino Etsy
• Kako napisati splošne pogoje, opis izdelo-

valca, opis izdelka ipd.
• Etsy algoritem
• Kako napisati naslove in ključne besede 

(čisto na kratko)
• Kako najbolje izkoristiti prostor za foto-

grafi je
• Splošne koristne informacije glede iskanja 

ključne stranke, trženja, brandinga ipd.
• Vprašanja udeležencev

Delavnico bo izvedla Anita Česnik Mažgon, 
lastnica trgovine All Litt le Rockstars  (www.
etsy.com/shop/AllLitt leRockstars), ki je na 
Etsyju prisotna že od leta 2012. Anita je usta-
noviteljica Facebook skupin »Slovenski Etsy 
podjetniki« in »Osnove prodaje na Etsy« ter 
na to temo tudi predava širom Slovenije.

Prijave: prijave so obvezne, sprejemamo jih 
do petka, 3. 1. 2020, na htt ps://forms.gle/
aoxJ5LKgx5ygvebS6.
Več informacij: 
Marija Martinčič Bauman, 041 759 762 
ali marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija 
dogodek koordinira Razvojni center Kočevje 
Ribnica v sodelovanju z Občino Ribnica.
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V sodelovanju z občinami Ribnica, Sodražica in Loški Potok, Razvoj-
nim centrom Kočevje Ribnica, d. o. o., SPOT Svetovanje Jugovzhodne 
Slovenije in Uradom za delo Ribnica, je bil teden podjetništva uspešno 
izveden.
Od ponedeljka, 25. 11. 2019, do petka, 29. 11. 2019, se je v prostorih 
OOZ Ribnica na Vrvarski poti 3, zvrstilo pet aktualnih predavanj, ki 
so jih izvedli zunanji predavatelji. Udeležilo se jih je 59 posameznikov, 
12 jih je izkoristilo tudi individualno svetovanje posameznih predava-
teljev. 
Strokovna služba OOZ Ribnica pa je v ponedeljek, sredo in petek iz-
vedla predavanje – delavnico z naslovom »Kako odpreti svoj s. p. ali 
d. o. o.«, poleg tega je vse dni v tednu individualno svetovala občanom 
in obstoječim podjetnikom. Predavanj in individulanih svetovanj stro-
kovne službe zbornice se je udeležilo 22 občanov, 5 jih je registriralo s. 
p., eden pa d. o. o.
Teden podjetništva je bil oglaševan na spletnih straneh treh občin, na 
Facebook strani OOZ Ribnica, v lokalnih glasilih ter na Radio 1 in ra-
diu Univox. Kljub temu želimo poudariti posamezne teme, ki so jih 
slušatelji z odobravanjem sprejeli. To je hkrati dokaz, da je strokovna 
služba OOZ Ribnica izbrala prava področja, ki ta čas najbolj zaznamu-
jejo obrt in podjetništvo. 
Aktualni razpisi kreditov, nepovratnih sredstev in drugih fi nančnih 
spodbud, ki jih je predstavila podjetniška svetovalka Mašenjka Hvala 
iz RC Kočevje Ribnica, d. o. o., so večno aktualna tema, ki jih morajo 
podjetniki, predvsem investitorji, redno spremljati.
Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po 
upokojitvi, ki jih je predstavil izkušeni svetovalec – specialist Dušan 
Bavec iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, so prav tako vedno 
aktualni, razloženi pa so bili tudi predlogi za spremembo upokojitvene 
zakonodaje.
O zaključku leta in davčni optimizaciji je predavala izkušena svetoval-
ka in avtorica mnogih strokovnih člankov Jasmina Malnar Molek. Slu-
šateljice so bile v glavnem iz računovodskih servisov in so na koncu 
zadovoljne odhajale, saj so razjasnile marsikakšno dilemo, ki jih je na 
fi nančnem področju vedno dovolj.
Odlično sprejeto je bilo tudi predavanje »Ko vas obišče delovni in-
špektor«, kjer je bilo slušateljev največ, predavateljica, vodja svetoval-

ne službe na OZS mag. Nina Scortegagna Kavčnik, pa je opozorila na 
mnoge zadeve, ki jih je treba urediti in poznati, da zadostimo zakonu. 
Seveda pa je glavno, da poslujemo varno in smo pri delu primerno zaš-
čiteni.
Teden podjetništva je sovpadal s tednom delodajalcev in v ta namen je 
Zavod za zaposlovanje RS po vsej Sloveniji organiziral poslovne zajtrke 
za delodajalce. Stanje na trgu delovne sile, programe aktivne politike 
zaposlovanja in diskusijo z delodajalci je vodila gospa Martina Marinč, 
vodja Urada za delo Ribnica.
Končna ocena tedna podjetništva je, sodeč po izjavah udeležencev, 
dobra. Glede na aktualnost in strokovnost predstavljenih tem pa bi si 
želeli večji obisk. Sicer se zavedamo, da aktualne obrtnike pesti čas, 
vendar si je treba za znanje in obveščenost vzeti potreben čas.  
Na OOZ Ribnica lahko dobite strokovno gradivo posameznih preda-
vateljev, seveda pa še naprej opravljamo storitve, ki so potencialnim in 
aktualnim podjetnikom v pomoč pri poslovanju. 
V imenu vodstva in strokovne službe OOZ Ribnica vam želim ve-
sele praznike ter zdravo in srečno novo leto. Seveda k izrečenim 
željam spadajo tudi poslovni in zasebni uspehi, v letu 2020 pa si 
želim novih, mladih in inovativnih podjetnic in podjetnikov na 
področju treh občin.

Tekst in foto: Pavel Hočevar
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
praznovala petdeset let delovanja
Predsednik republike Borut Pahor je OZS ob 
visokem jubileju podelil državno odlikovanje. 
Odslej OZS krasi red za zasluge za strokovno 
in organizacijsko pomoč slovenskim obrtni-
kom in podjetnikom.
Obrazložitev ob podelitvi je bila jasna – OZS 
skupaj z dvainšestdesetimi območnimi obr-
tno-podjetniškimi zbornicami zastopa, svetu-
je, izobražuje, informira, promovira in izvaja 
javna pooblastila. OZS je v petdesetih letih 
razvila močan servis po celi državi ter skrbi, 
da se glas obrtnikov in podjetnikov sliši!!!
Dogodek je potekal pod sloganom POVE-
ZANI SMO MOČNEJŠI, kar je bilo zaznati 
ob predstavitvah kandidatov za Obrtnika in 
Podjetnika leta 2019. Podeljeno je bilo tudi 
priznanje Najstarejši obrtnik leta 2019. 
Posebej slovesna je bila podelitev mojstrskih 
spričeval. Med sedeminštiridesetimi preje-
mniki sta tudi obrtnika iz Ribnice, Gregor 
Gruden in Peter Lovšin, ki sta oba postala 
elektroinštalaterska mojstra. Čestitke obe-

čjo vlogo malega gospodarstva po dohodku, 
zaposlovanju, inovativnosti in prilagodlji-
vosti.
Na slovesnosti so se zbrali vsi živeči pred-
sedniki OZS. Eden izmed starejših, Franjo 
Verdnik, je izrazil navdušenje, ker se je OZS 
razvila v močno stanovsko organizacijo. Pose-
bej ga veseli dejstvo, da je OZS enakopraven 
sogovornik v odnosu do države, zaradi česar 
imajo obrtniki in podjetniki veliko prijaznejšo 
zakonodajo, kot bi jo sicer imeli.
Po slovesnosti je sledila manjša pogostitev, 
kjer smo poklepetali tudi z mnogimi bivšimi 
uslužbenci na OZS in območnih zbornicah.
Celoten dogodek brez pretiravanja lahko 
označimo kot POKLON ODLIČNOSTI!

Pavel Hočevar
Foto: Eva Mihelič  

ma, za pridobitev mojstrskega naziva je treba 
trdo delati!
Ob udeležbi številnih ministrov, sekretarjev in 
drugih gostov je praznovanje potrdilo najve-

Naj bo leto 2020 polno novih izzivov,
spletanja stikov, poslovnih uspehov,

ustvarjalnih in inovativnih podvigov.

SREČNO in USPEŠNO leto 2020
vam želi
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centra Kočevje Ribnica
Spoštovani,
obveščam vas, da sem s 1. decembrom 2019 
vodenje Razvojnega centra Kočevje Ribnica 
kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Tomaž 
Lovšin. 
Razvojni center Kočevje Ribnica je bil usta-
novljen z namenom pospeševanja razvoja 
malega gospodarstva in razvoja podeželja na 
območju občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, 
Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kostel 
in Osilnica. Poleg izvajanja osnovnega pod-
jetniškega svetovanja in registracij v okviru 
Slovenske poslovne točke (SPOT) za obsto-
ječa podjetja in podjetja v nastajanju nudimo 
pomoč tudi pri pripravi projektov in prijavah 
na razpise, organiziramo izobraževanja in 
delavnice ter nudimo pomoč pri dostopu do 
fi nančnih virov za realizacijo razvojnih pro-
gramov. V sodelovanju z drugimi institucijami 
sodelujemo tudi pri privabljanju tujih investi-
torjev in internacionalizaciji lokalnih podjetij. 
Prav tako smo vodilni partner LAS po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe in člani ORP 
Pokolpje. 

V podjetju, ki ga prevzemam v vodenje, sem 
se zaposlil konec leta 2011, in sicer na delov-
nem mestu podjetniški svetovalec – vodja 
projektov. V obdobju osmih let sem dodob-
ra spoznal območje in področja, na katerih 
deluje Razvojni center Kočevje Ribnica. Pri 
opravljanju nalog, ki so mi bile zaupane, sem 
vedno stremel k temu, da so bile opravljene 
strokovno, korektno in v zadovoljstvo naroč-
nika. Vedno sem deloval proaktivno, povezo-
valno, iskal nove priložnosti in načine, kako 
bi lahko kot podjetje še dodatno prispevali k 
pospeševanju razvoja malega gospodarstva in 
podeželja na območju od Turjaka do Kolpe.

Ker bi želel, da razvoj soustvarjamo skupaj, 
vas vabim, da nas obiščete na sedežu podjetja 
oziroma da se prek spodnjih kontaktov dogo-
vorimo za obiska pri vas:

RC Kočevje Ribnica, d. o. o.,
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Telefonska številka: 01 8950 610
Mobilna številka: 031 451 434

E-pošta: tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si

Več o področjih delovanja si lahko preberete 
na spletni strani: www.rc-kocevjeribnica.si. 
Vabljeni pa tudi na FB-stran Razvojni center 
Kočevje Ribnica.

Naj vam prihajajoče leto spremeni sanje 
v resničnost in naj se trud izkaže v dosežkih.

SREČNO 2020!

Vavčerji, spodbude malih vrednosti za MSP 
(mikro, mala in srednje velika podjetja)
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je na začetku letošnjega leta (2019) 
uvedel nov program spodbud malih vrednosti – tako imenovane vav-
čerje. Ti MSP-jem omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofi -
nanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko krepite svojo 
konkurenčnost in kompetence. Spodbude lahko najemate skozi vse 
leto, pridobite jih na enostaven način (brez prekomernih postopkov 
odobritve) in tudi obravnava vlog je hitra. Oddaja vlog poteka prek 
e-portala SPS, za kar potrebujete digitalno potrdilo. Če ga nimate, nas 
(SPOT Svetovanje JV Slovenija) lahko pooblastite, da vlogo oddamo 
namesto vas. Na razpolago smo vam tudi za svetovanje, če ga potre-
bujete.
Po oddani vlogi SPS preverja, ali MSP izpolnjuje pogoje javnega pozi-
va, in na podlagi preveritve podjetju sporoči odločitev o odobritvi ali 

zavrnitvi vloge. Če vlogo odobri, vam v podpis pošlje pogodbo. Podpis 
na pogodbi mora biti overjen – identifi kacijo brezplačno uredimo sve-
tovalci SPOT Svetovanja – osebno, ob tem pa vam podamo še ključne 
informacije za uveljavitev zahtevka za izplačilo.
Osnovne značilnosti vavčerjev:
• vavčerji so na voljo skozi vse leto (javni pozivi se lahko spreminjajo, 

odprti so do leta 2023 oziroma do porabe sredstev),
• sofi nanciranje v višini 60 % upravičenih stroškov oziroma do 

9.999 EUR za posamezni vavčer, pri čemer DDV ni upravičeni strošek,
• skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi, je 30.000 EUR/

leto,
• vloga se odda prek e-portala SPS na podlagi javnih pozivov.

VAVČER UPRAVIČENI STROŠKI
MAKS./MIN. 
SUBVENCIJA

Vavčer za certifikate kakovosti:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=76
(pozivna dokumentacija na povezavi)

– Stroški priprave na certificiranje.
– Stroški certificiranja za pridobitev oziroma vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov 

ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih 
standardov (ISO, ATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC FSC, PEFC, COSMOS).

– Stroški vzdrževanja certifikata so upravičeni le za certifikate, izdane od 1. 1. 2019.

9.999,99 EUR / 
1.000,00 EUR

Trenutno so aktualni naslednji vavčerji:
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Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 
(patenti, modeli, znamke):
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=77

– Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino za patent, model, znamko
– Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih 

uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, 
vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, ali je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

– Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oziroma validacijo na posameznih uradih).

5.000,00 EUR 
(brez vključenega 

popolnega preizkusa) 
oziroma 9.999,99 EUR 
(z vključenim popolnim 
preizkusom) / 500 EUR

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=78

– Stroški izdelave tržne raziskave. 5.000,00 EUR / 
1.000,00 EUR 

Vavčer za skupinske predstavitve 
slovenskega gospodarstva na sejmih 
v tujini:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=81

– Oblikovanje oziroma dizajn sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev).
– Postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio-video 

oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije).
– Prevoz eksponatov oziroma logistika.
 Upravičeni - stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT 

Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo 
vloge prejel s strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve 
slovenskega gospodarstva.

***Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih 
priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

3.000,00 EUR / 
500,00 EUR

Vavčer za udeležbo v gospodarskih 
delegacijah v tujini:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=80

– Stroški kotizacije.
– Stroški prevoza med državama udeleženca (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega 

cestnega prevoza).
– Stroški nočitev (nočitev oziroma nočitev z zajtrkom --> največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred 

dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka).
– Stroški B2B (le če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in niso všteti v stroške kotizacije).

5.000,00 EUR / 
300,00 EUR

Vavčer za udeležbe na mednarodnih 
forumih (mednarodni strokovni forum, 
konferenca ali kongres s področja 
dejavnosti prijavitelja):
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=79

– Stroški aktivne udeležbe na mednarodnem forumu (kotizacije, vpis v katalog, B2B-srečanj, javnega nastopa, 
predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma ceniku organizatorja 
mednarodnega foruma).

– Stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali 
nizkocenovnega cestnega prevoza).

– Stroški nočitev (nočitev oziroma nočitev z zajtrkom --> en dan prej in en dan kasneje).

3.000,00 EUR / 
300,00 EUR

Vavčer za pripravo digitalne strategije:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=86

– Stroški priprave digitalne strategije. 9.999,99 EUR / 
1.000,00 EUR

Vavčer za kibernetsko varnost:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=88

– Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda + izdelava + priporočila (minimalno 1.000,00 EUR in 
maksimalno 5.000,00 EUR)*.

– Stroški izdelave vdornega testa + izdelava poročila o odpravljenih napakah (minimalno 1.000,00 EUR in 
maksimalno 9.999,99 EUR)*.

==> OBOJE SKUPAJ NE VEČ KOT 9.999,99 EUR.

*9.999,99 EUR / 
1.000,00 EUR

Vavčer za digitalni marketing:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=85

– Izdelava nove spletne strani + mobilna prilagoditev + test. (minimalno 500,00 EUR in maksimalno 1.500,00 
EUR).

– Izvedba mobilne aplikacije + test. (minimalno 500,00 EUR in maksimalno 2.000,00 EUR).
– Vzpostavitev lastne spletne trgovine (minimalno 500,00 EUR in maksimalno 2.500,00 EUR).
– Vzpostavitev lastne rezervacijske platforme (minimalno 500,00 EUR in maksimalno 2.500,00 EUR).

8.500,00 EUR / 
500,00 EUR

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=84

Stroški usposabljanj zaposlenih – najmanj 20 %*
(5 ali manj zaposlenih --> usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega).

9.999,99 EUR
(maks. 600,00 EUR 
subvencije za enega 

udeleženca)/600,00 EUR

Vavčer za statusno preoblikovanje družb 
(s. p. v kapitalsko družbo, d. d. v d. o. o. itd.):
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=89

– Stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja.
– Notarski stroški.
– Stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za 

opravljanje revidiranja.

 5.000,00 EUR / 
1.000,00 EUR

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti 
po modelu EFQM:
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=94

– Stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oziroma stroški priprave 
menedžerskega dokumenta oziroma stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev in/ali

– stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju (določeni dodatni pogoji).
– Strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (angl. EFQM Global Excellence Award).

9.999,99 EUR / 
300,00 EUR

Vavčer za prenos lastništva
https://podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=98

– Stroški aktivnosti, vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva.
– Stroški aktivnosti, vezani na izvedbo prenosa lastništva.
– Stroški aktivnosti, vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

3.000 EUR na posamezno 
aktivnost oziroma 

9.000 EUR/ 500,00 EUR

Več informacij o ostalih pogojih javnih pozivov za vavčerje: 
SPOT Svetovanje JV Slovenija, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
Darja Smiljić (darja.smiljic@rc-nm.si), Marija Martinčič Bauman (marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si),
Peter Ambrožič (peter.ambrozic@ric-belakrajina.si), Breda Koncilja (breda.koncilja@ozs.si)

030 700 170
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Sv. Miklavž na Velikih Poljanah
Leto je naokoli in ponovno smo pričakali svetega Miklavža. Zaradi obi-
lice dela je na Velike Poljane prišel šele v nedeljo, 8. decembra, s svojimi 
pomočniki angeli in seveda tudi parkeljni. Skoraj petdeset otrok, malih 
in malo večjih, je v cerkvi čakalo dobrega moža. Z uvodno besedo sta ga 
pozdravila Nai in Matevž ter ga s pomočjo vseh zbranih otrok priklicala 
v cerkev. Najprej so vstopili trije parkeljni, ki so rožljali z verigami, nato 
pa sv. Miklavž s tremi angeli, ki so peljali poln voziček daril. Ob priho-
du v cerkev je dobri mož delil bombone, s pesmijo pa ga je na orglah 
spremljal nadarjeni Peter, kar je njegov prihod še posebej popestrilo. 
Po nagovoru sv. Miklavža je sledilo razdeljevanje daril. Ko so otroci zas-
lišali svoja imena, so nekateri pokazali strah zaradi parkeljnov, hkrati pa 
tudi željo, da stopijo po svoje darilo. Nekateri so pristopili sami, spet 
drugi so za pomoč prosili svoje starše, babice in dedke. Malo manjšim 
otrokom so bili parkeljni celo bolj zanimivi in niso pokazali nobenega 
strahu. Spet drugi so se celo pot križali, da so se parkeljni odmaknili, 
nekateri pa so čisto suvereno stopali do Miklavža po svoje darilo. Več-
je otroke je Miklavž nagovoril in jih povprašal o pomenu adventa in 
adventnega venčka, manjšim pa je namenil širok nasmeh in toplo bese-
do. Vsi zadovoljni in polni vtisov smo se poslovili.
Ob ponovnem uspešnem miklavževanju pa se sveti Miklavž zahvaljuje 
prav vsem, ki so pripomogli, da je vse skupaj lepo potekalo.
Tako gre velika zahvala Andreju, Petru, Uli, Tii, Emi, Marku, Taiu, Luki, 
Naiu, Matevžu, Anji in Nini, Krajevni skupnosti Velike Poljane in vsem 
staršem otrok, ki dogodek podpirajo. Hvala vsem, ki kakorkoli prispe-
vate k čarobnosti tega veselega dogodka. 
Obljubimo, da se naslednje leto zopet vidimo.

Miklavževi pomočnici 

Miklavževanje v Dolenji vasi
5. decembra nas je v Dolenji vasi ponovno 
obiskal Miklavž. Pred njegovim prihodom 
smo si ogledali krajšo predstavo, ki so jo prip-
ravili pevci Cerkvenega otroškega pevskega 
zbora Dolenja vas in pevke Mladinskega pev-
skega zbora Dolenja vas. Otroci so si ogledali, 
kako angelčki pridno pripravljajo darila, videli 
pa so tudi, kako so jim poredni parkeljni pona-
gajali, a se je na koncu vse srečno končalo. Da 
gledalcev ne bi zeblo, smo zanje poskrbeli s to-
plim čajem in kuhanim vinom, posladkali pa 
so se lahko tudi s slastnimi domačimi piško-

ti (zahvala gre Martini Podgorelec). Ob zaključni pesmici 
se nam je pridružil sveti Miklavž v spremstvu angelčkov in 
parkeljnov. Med vse otroke je razdelil skromna darila in se z 
njimi tudi fotografi ral. Zahvaljujemo se Feliksu Podgorelcu 
za ozvočenje, vsem staršem, ki so pomagali pri delitvi pijače, 
in gospodu župniku za pomoč pri organizaciji. 

Mateja Podgorelec, 
zborovodkinja COPZ in MPZ Dolenja vas
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Razstava v Domu starejših občanov Ribnica

V Domu starejših občanov Ribnica je zadnja sobota v novembru že 
nakazovala čas, ko se bližamo koncu leta in vstopamo v za nekatere naj-
lepši čas. Da bi bil ta čas vsaj malo lepši tudi za vse stanovalce doma, 
smo člani Društva likovnega ustvarjanja Ribnica pripravili razstavo, ki 
bo krasila njihov prostor vse do konca januarja 2020.
Že sama otvoritev razstave je potekala lahkotno in v predprazničnem 
vzdušju. Za to sta poskrbela Nina Žunič, ki je na malce humoren način 
predstavila delo društva v letošnjem letu, in predsednik Društva likov-
nega ustvarjanja Ribnica, ki nas je spomnil na pomen ustvarjanja in 
druženja različnih generacij. Poudaril je, da se v društvu trudimo in de-
lamo tako, da bi likovnemu ustvarjanju dali še dodatno vrednost. Prav 
zato je nastal Zeleni most, projekt, o katerem sem pisala v eni izmed 
prejšnjih številk, sodelujemo z Lovsko zvezo, letos pa smo odzvali tudi 
povabilu Zavoda za gozdove in se predstavili na sejmu Narava zdravje – 
vse to z namenom približati likovno ustvarjanje širši množici in ob tem 
opozarjati na probleme današnje družbe.
Za posebno, čarobno vzdušje ob otvoritvi je poskrbel mladi Rok Dejak, 
ki nas je s svojim čudovitim petjem in kitaro popeljal v svet glasbe. Slo-
venskega naroda sin in Marija, ti mati sta bili skladbi, ki sta pobožali dušo 
in pričarali nasmeh na obraze obiskovalcev.
Nasmehe pa izvablja tudi leseni medved Branka Žuniča, ki na vhodu 
v dom prijazno povabi obiskovalce k ogledu likovnih del, izdelanih v 
različnih tehnikah – od akvarela, akrila, papirmaše tehnike do kerami-
ke. Francka Dejak, Marta Tekavec, Edith Kopač, Željko Vertelj, Marija 
Klančar Bonca, Milica Koštrun, Amalija Janša, Peter Polončič Ruparčič 
in Lojze Kalinšek so tokrat pripravili za ogled slike, ki v gledalcu vzbu-
dijo prijetne občutke in optimizem, saj na stenah kar žarijo slike cvetja, 
živali in pokrajine. Umetelno poslikane buče Slavka Koštruna pa dajejo 
razstavi prav poseben čar. 
Res srčno upamo, da bodo razstavljena dela v veselje tako stanovalcem 
kot obiskovalcem doma. Mogoče pa bo korak po hodniku zaradi sonč-
nic, lisičke ali male čarovnice, ki opazuje buče, tudi malo lažji.

Monika Žunič
Foto: Arhiv DLU
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Prižig lučk v Sušju
Na Podružnični osnovni šoli Sušje smo tudi 
letos z učenci organizirali prednovoletno 
druženje s starši, sestricami, bratci, dedki in 
babicami, ki so se našemu vabilu odzvali v 
zelo velikem številu. Počaščeni smo, da nas je 
obiskal gospod Samo Pogorelc, župan občine 
Ribnica. Za obisk se mu lepo zahvaljujemo, še 
posebej zato, ker vemo, da poleg vsega misli 
tudi na nas.
Okrasili smo našo smreko za šolo, na kateri je 
skoraj 2000 lučk. Gospa Verica Šenk, direkto-
rica podjetja Inotherm, d. o. o., je prisluhnila 
naši prošnji za nakup lučk, podjetje Šilc, ser-
vis, montaža in storitve, d. o. o., pa je prijazno 
posodilo dvigalo, da so naši pridni hišniki 
lahko obesili lučke prav do vrha smreke. Vsem 
najlepša hvala.
Učenci so pripravili bogat kulturni program, 
poln petja, plesa in dramatizacij. Prav vsi ot-
roci so pokazali, kaj znajo. Tako kot vsako leto 
smo pripravili kar nekaj izdelkov za božični 
bazar. Denar od zbranih prispevkov je na-
menjen šolskemu skladu, torej otrokom naše 
šole, ki si sami ne morejo plačati razširjenega 
programa osnovne šole in bi zato marsikdaj 
ostali doma. 

Po končanem programu smo pripravili po-
gostitev. Podjetje Blatnik je darovalo potico, 
šolska kuhinja prigrizke in čaj, nekateri starši 
so spekli pecivo. Za pozornost in skrb se vsem 
lepo zahvaljujemo. 
Spet je tu praznični december, ko si vzamemo 
nekaj več časa zase, za svoje bližnje, še posebej 

pa za naše otroke. Preživimo ga z njimi, saj so 
željni naše družbe, želijo pokazati, kaj vse že 
znajo in zmorejo. 
V imenu vseh učencev in zaposlenih na šoli 
POŠ Sušje vam v novem letu 2020 želim sre-
če, uspehov, zdravja in zadovoljstva. 

Petra Pogorelc

V novo leto z novim znanjem!
Ribniški študentski klub bo ob začetku novega 
leta ponovno pripravil cikel potopisnih preda-
vanj, ki bodo potekala vsak petek ob 20.15 v 
prostorih Ribniškega študentskega kluba. V 
treh januarskih petkovih večerih bo tako po-
novno mogoče prisluhniti popotniškim do-
godivščinam naših študentskih kolegov in pri 
tem izvedeti še kak napotek ali pa zanimivost 
o različnih krajih tega sveta. Vsebinski spored 
predavanj: 10. janu-
ar – Indonezija; 17. 
januar - Norveška in 
Avstralija; 24. januar 
– Maroko.
Izbira študija, stroke 
in poklica zagotovo 
velja za eno izmed 
najpomembnejših 
odločitev v življenju. 
Ker veliko dijakov 
pri izbiri študija za-
pade v precejšnjo 
dilemo, bomo v Rib-
niškem študentskem 
klubu organizirali 
spoznavni večer, 
»Ribniško Informa-
tivo« na kateri bodo 
naši člani, študenti 

različnih fakultet, predstavili svoje študijske 
programe. Dijaki se bodo tako lahko seznanili 
z dejanskim potekom študija, možnostmi gle-
de bivanja v študentskih domovih in štipen-
dijami ter pridobili številne uporabne nasvete 
in tudi »neuradne« informacije o študijskih 
programih, ki so vam jih ali pa vam jih še 
bodo na fakultetnih predstavitvah oziroma na 
spoznavnih dnevih zamolčali. Spoznavno-in-

formativni večer »Ribniška Informativa« bo 
potekal 31. 1. ob 18.00 v prostorih Ribniškega 
študentskega kluba.

Vljudni vabljeni!

Jure Ilc,
predsednik Ribniškega študentskega kluba



Rešeto – december 2019 13

K
U

LTU
R

N
I U

TR
IN

K
I

S plesom in pesmijo po ribniški dolini
FS Grmada na pragu prve dvomestne številke
Folklorna skupina Grmada je v soboto, 23. 
novembra 2019, v TVD Partizan znova priča-
rala doživet večer, ki ne samo ljubitelje folklo-
re, temveč tudi druge obiskovalce dogodka 
popelje v dobre stare čase. V čase, ko ni bilo 
novodobnih informacijskih naprav, cestnega 
hrupa, hitenja … V času, ko so se domačini 
ob praznikih oziroma po težkem delu zbrali v 
skednju ali izbi ter zapeli in zaplesali. V času, 
ko so fantje dekletom dvorili pod okni, skrat-
ka v času, ko je življenje teklo skromno, ven-
dar preprosto, umirjeno in zdravo. In vedno se 
je veliko pelo in plesalo.
Folklorna skupina Grmada vsako leto v gos-
te povabi svoje prijatelje, s katerimi nasto-
pajo, sodelujejo tako in drugače. Letos so to 
bili: Folklorna skupina Bloke, ljudski pevci 
Šentlenartčani z Vrha nad Laškim ter vedno 

sveži in domiselni Radio Mlajku iz Hrovače. 
S furmani nas je Folklorna skupina Grmada 
popeljala po boncarskih ovinkih in ribniških 
vaseh, ustavili smo se tudi v mlinu in prisluh-
nili vrtečemu kamnu, ki je drobilo letošnje 
žito. Vse omenjeno je na oder prenesel moj-
ster plesa Zmago Leben, ki je njihov strokov-
ni vodja že devet let. Bločani so nas s plesom 
popeljali v Prekmurje, laški slavčki so pričarali 
pridih večglasnega petja ob jesenskih večerih 
na domačijah, hrovaški radijci pa seveda niso 
mogli brez razkritja rumenih zgodb z vaške-
ga trga, razkrili pa so tudi zakulisje uspehov 
Folklorne skupine Grmada, ki je pred leti na 
območnih srečanjih JSKD požela številne po-
hvale strokovne javnosti. Seveda so se dotak-
nili tudi neumorne Mare Okorn, ki plesalke in 
plesalce organizacijsko vodi od vsega začetka. 

Pred nami je čas, ko se zazremo vase, ko se 
osredotočimo na preteklo leto in na vse, ki 
ste nam ga pomagali oblikovati in narediti 
uspešnega. Cilji so doseženi, načrti za pri-
hodnje leto pa veliki. Zahvaljujemo se vam 
za izkazano zaupanje.
Folklorna skupina Grmada se iskreno zah-
valjuje vsem, ki ste nas denarno, materialno 
in moralno podprli pri organizaciji našega 
koncerta Ribniški večer plesa in pesmi. Je že 
tako, da še tako velika zagnanost ne rodi us-
peha, če ni fi nančne in materialne pomoči.
Hvala vam, da nam pomagate pri uresni-
čevanju naših ciljev in s tem prispevate k 
bogatenju kulturnega življenja v našem 
prostoru in širše:
INOTHERM, d. o. o., AVANT-GEO, d. o. o., 
OBČINA RIBNICA, ABOGRA FIKA , d. o. o., 
ŠILC TRA DE, d. o. o., JAN OMAHEN, s. p., 
TANKO, d. o. o., LEKA RNA RIBNICA, 
VILJEM BARTOL, RIBNICA, GREGOR 

Zahvala
ČAMPA, MILAN ZALAR, RA ŠICA, BAR 
VINIJA, GOSTIŠČE MAKŠAR, PEKA RNA 
RIBNICA.
Folklorna skupina Grmada je letošnjo sezono 
2018–2019 uspešno zaključila. Občinstvu se 
je predstavila devetkrat doma in tudi zunaj 
meja občine. Njen glavni namen je ohranjati 
kulturno in etnološko dediščino naših predni-
kov ter jo prenašati med ljudi s plesom, pet-
jem in ljudsko glasbo.
Februarja se je udeležila območnega srečanja 
folklornih skupin v Litiji, junija je nastopi-
la v Škocjanu na kulturni prireditvi Stati inu 
obstati. Konec junija je skupina odpotovala 
na Ohrid, kjer se je udeležila štiridnevnega 
mednarodnega folklornega festivala. Na Bre-
gu je sodelovala na Brškem kulturnem dnevu, 
avgusta v Kostelu na Tamburanju va Koste-
le, septembra v Gradežu na prazniku suhega 
sadja, oktobra na Trški Gori na prireditvi Ko 
trškogorske lipe spregovorijo. Novembra je 

skupina v Ribnici izvedla samostojni kon-
cert z naslovom Ribniški večer plesa in pe-
smi. Leto je zaključila decembra v Kamniku 
na koncertu z naslovom od Ribnice do Ka-
mnika Folklorne skupine Kamnik.
Zahvaljujemo se vsem tistim, ki nam stojite 
ob strani, nam pomagate s prostovoljnimi 
deli in spoštujete običaje naših prednikov. 
Posebna zahvala velja Občini Ribnica za so-
fi nanciranje prek razpisa za kulturo. 
Ostane nam samo še povabilo:

PRIDRUŽI SE NAM!
Vabljeni vsi, ki imate veselje do ljudskega ple-
sa, petja, ohranjanja etnološke dediščine naših 
prednikov, zabave in zanimivih dogodivščin. 
Še posebej vabljeni godci (harmonikarji) in 
druga glasbila. Starost ni ovira. Vaje potekajo 
vsako sredo ob 19. uri v prostorih nekdanje 
osnovne šole na Velikih Poljanah. Veseli vas 
bomo. Ne razmišljajte predolgo, čakamo vas!
Naš stik: 041 663 972.

Skupina, ki deluje kot sekcija pod okriljem 
Turističnega društva Grmada, ima sedež v več 
kot sto let stari šoli na Velikih Poljanah, ki je 
že nekakšen živi muzej. Živi muzej pa je tudi 
folklorna skupina, ki v svojem programu pri-
kazuje del življenja v ribniški dolini pred sto 
leti in več.
Omeniti velja še eno značilnost ribniškega 
večera plesa in pesmi, ki ga prireja Folklor-
na skupina Grmada. To je gostiteljstvo, ki so 
nam ga ponudili ta večer. Redkokdo se tako 
zelo potrudi za občinstvo in mu nameni to-
liko dobre hrane in pijače. Naj jim to ostane 
v navadi, lahko zapišem malce v šali, sploh 
prihodnje leto, ko Folklorna skupina Grmada 
obeležuje deset let delovanja.

Marko Modrej
Foto: Marko Burger
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Lončki že dvajset let ohranjamo ljudsko izročilo
Otroška folklorna skupina Lončki, ki deluje pod okriljem KUD France 
Zbašnik, je 16. novembra v dolenjevaški dvorani DC-16 praznovala kar 
dvajset let. Praznovali smo skupaj z nekdanjimi Lončicami, prireditev 
pa so popestrili tudi Radio Mlajku, ki so s svojimi nabrušenimi jeziki 
med drugim obrekovali tudi vse nastopajoče po vrsti. Na prireditvi ni 
manjkalo niti plesov iz drugih pokrajin na Slovenskem, za kar so pos-
krbeli živahni mladinci Akademske folklorne skupine France Marolt iz 
naše prestolnice. Imeli smo tudi prav posebne goste, ki so celotno pri-
reditev povezali in pričarali posebno vzdušje – to so bili člani skupine 
Katalena. 

Nekdanje Lončice

Radio Mlajku

AFS France Marolt

Katalena

Priprave na dvajseto obletnico so potekale s polno paro. Vodji skupine, 
Lara Henigman in Barbara Dejak, sva bili kar malce nemirni, saj je bila 
takšna prireditev prvič v najinih rokah. Vsekakor lahko rečeva, da nama 
je predstavljala velik izziv in sva kar hitro »padli noter«. Prazničnega 
vzdušja in velikega pričakovanja ni manjkalo niti na sobotnih vajah. Ko 
sta nas na folklornih vajah teden pred nastopom obiskala Alenka in Fi-
lip Pakiž, nama je gospa prišepnila: »Vesta, zelo lepo je videti otroke v 
takšnem pričakovanju in občutiti to prijetno vzdušje.« Brez njenih skic 
na sebi ne bi imeli takšne pisane oblačilne podobe s konca devetnajste-
ga stoletja. Gospa Alenka naredi skico obleke po fotografi ji ali celo po 
ohranjenem izvirniku in se nato pogovori s šiviljo o vseh podrobnostih. 
To je tudi namen folklore, torej predstaviti čas, to je od konca devet-
najstega stoletja do prve svetovne vojne, čim bolj avtentično. S šiva-
njem oblek se je zelo potrudila gospa Marija Levstik iz Humca, sedaj 
pa njeno delo nadaljuje gospa Jožefa Lovšin iz Slatnika. Obutev nam po 
naročilu vedno priskrbi čevljar Anton Dremelj z Gornjega trga v Lju-
bljani. Naša zgodba pa se ne bi začela, če ne bi bilo gospe Zalke Gorše, 
ki je z vodenjem skupine začela leta 1999 in s tem obudila folklorno 
dejavnost v Dolenji vasi. Prav tako sta za to, da sva imeli prav midve to 
čast izpeljave prireditve, zaslužni tudi Mira Sedmak in Eva Podgorelec, 
ki sta vodenje prevzeli jeseni leta 2006. Leta 2016 sva vodenje prevzeli 
Lara in Barbara, ki se od takrat naprej udeležujeva seminarjev, taborov, 
revij itd. No, za pomoč pri izpeljavi te prireditve pa so zaslužni tudi star-
ši in bližnji. 
Lončki imamo za seboj kar pisano zgodovino, dosegli smo državni 
nivo, kar pomeni, da smo se med skoraj tristo folklornimi skupinami 
uvrstili med deset najboljših. Leta 2010 smo dobili povabilo sloven-
skega društva Planika iz Zrenjanina za gostovanje v Srbiji, kar je bila 
nepozabna izkušnja za starše in nas Lončke, saj se je kot takratni aktivni 
članici spominjava še danes. Spomniva se, da je, ko smo prišli v dom, 
ki je bil v zelo slabem stanju, iz tušev tekla tudi rjava voda. Ob takšnih 
težkih razmerah smo se vsi kar malo zamislili. 
Vadimo vsako soboto dopoldne. 24 članov, starih med 6 in 14 let, 
spremlja harmonikar Jaka Oražem, ki na našo žalost zaključuje svoje 
folklorno udejstvovanje. Lončki smo zato v procesu iskanja novega har-
monikarja. Poleg harmonikarja nam manjkajo tudi fantje, mladi plesal-
ci. Sami sva šli čez to, da sva pri vstopu v srednjo šolo opustili aktivnosti 
pri Lončkih, vendar sva se na srečo vrnili in z veseljem prispevava k 
ohranjanju slovenske kulturne dediščine ter ljudskega izročila. Rešitev 
bi bila ustanovitev mladinske folklorne skupine, ki bi nadaljevala delo. 
Na ta način bi ljudsko izročilo in folklorno dejavnost prenesli na malo 
starejše.
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Eden izmed članov Maroltovcev nam je izrekel čestitko in med pogo-
vorom namenil veliko lepih besed ter dodal: »Ne morem verjeti, da je 
bila že na začetku v dvorani takšna pozitivna energija. Čestitam!« Tudi 
njihov in naš harmonikar sta se dobro ujela in nam skupaj igrala še po-
zno v noč. Član skupine Katalena je med vrvežem ljudi prišel do naju: 
»Čestitam za prireditev, izpeljano na takšnem nivoju. Vse je potekalo 
gladko, brez težav. Neverjetno! Mi smo samo čakali, kaj bo pa zdaj?!« 

Vsa ta občutja je zelo težko zliti na papir. Vse kaže na to, da nam je prire-
ditev uspela, za kar sva zelo hvaležni prav vsem in vsakemu posebej. Po 
prireditvi smo se skupaj zabavali, plesali, večerjali, se sladkali s piškoti 
in na koncu nas je pričakala še slavna torta. Starši so napekli toliko pe-
civa, da je bilo kot na poroki!

Lara Henigman in Barbara Dejak
Foto: Marko Burger

Vaje, organizacija, priprave … In že je bil tu 16. november. Že ko sva 
vodji stopili skozi vrata dvorane, kar nisva mogli verjeti, kaj sva »ušpi-
čili«. V vsem tem vrvežu je bilo najlepše okrog sebe občutiti pisano 
druščino posameznikov, ki so izžarevali nekakšno pozitivno energijo, 
pričakovanje. Garderobe oziroma razredi so bili polni življenja. Vodji 
sva s pomočnicami našim slavljencem Lončkom spletli kite, jim preg-
ledali obleke in obutev ter jih usmerjali glede naše odrske postavitve. 
Končno je bila ura 18.00 in skupaj smo odšli do dvorane, ki je bila že 
polna radovednih gledalcev. 

Prireditev je potekala zelo gladko, mislim, da smo vsi uživali. Na koncu 
nas je veliko ljudi »zasulo« s čestitkami. Iz nekaterih ust sva slišali, da 
takšne prireditve v Dolenji vasi ne pomnijo, da je bila ta res nekaj po-
sebnega, drugačnega, »na nivoju«. Za naju ni bilo večjega veselja kot 
po končani prireditvi videti vesele obraze nastopajočih in vseh ostalih. 
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Polno dogajanje v Glasbeni šoli Ribnica
Glasbena šola Ribnica je bila oktobra in no-
vembra polna dogodkov in nastopov. Ob vseh 
manjših, razrednih nastopih se je v teh mese-
cih odvilo tudi nekaj večjih nastopov. 
Tako je bil sredi oktobra izveden večji interni 
nastop, ki je poslušalcem postregel z 18 točka-
mi sporeda, ki so jih odigrali učenci od druge-
ga do osmega razreda. Večina točk je bila soli-
stična, zadnja pa nam je postregla z violinskim 
sladokusjem. Za ogrevanje smo slišali zimze-
leno »Oh, when the Saints …«, ki ji je sledilo 
nekaj lažjih točk učencev in učenk drugih in 
tretjih razredov. Slišali smo vse od otroških 
in mladinskih skladb do Gnessinovih etud 
in Schubertovega Valčka. Sledila je priredba 
zimzelene skladbe »Zemlja pleše« Mojmirja 
Sepeta in nato nekaj udarnih na harmoniko, 
kjer smo slišali Slakovo »Šmentano dekle« 
in Klavžarjevo »Nocoj ti bom na okence po-
trkal«. Konec je bil še posebej zanimiv, saj je 
violinski trio izvedel sonato izjemno plodovi-
tega in skoraj premalo izvajanega klasicistič-
nega mojstra Carla Ditt ersa von Ditt ersdorfa.

Točke so pripravili Mirjana Zeljić Brnčič, 
Ksenija Abramović Grom, Kristina Jeke, Vik-
tor Papež in Franc Malavašič, klavirsko sprem-
ljavo je igral Aleksander Oražem.
18. novembra smo v naši glasbeni šoli gostili 
vrtec in za malčke pripravili zanimiv nastop, 
s katerim so se jim predstavili naša šola in in-
štrumenti. Skladbe so bile prilagojene staros-
ti otrok, tako po zahtevnosti kot dolžini, od 
inštrumentov so se predstavili fl avta, violina, 
kitara, viola, tamburica, saksofon, harmoni-
ka, violončelo in trobenta, sledil pa je tudi 
godalni orkester. Lahko rečemo, da se je naša 
glasbena šola pokazala v lepi luči in otrokom 
iz vrtca odprla okno v svet glasbe.
Kot se spodobi, smo vrtcu kmalu vrnili obisk. 
21. novembra so se učenci naše šole in men-
torji oglasili v Vrtcu Ribnica, kjer so odigrali 15 
točk nastopa. V raznih točkah so nastopili naši 
učenci, ki so igrali na tamburice, violine, citre, 
kitaro, fl avto, harmoniko, violončelo in druge 
inštrumente. Nastop pa je otvoril godalni or-
kester, ki je malčkom v veselje odigral skladbo 
»Ringa raja«. Poudarek je bil na ljudskih in po-
narodelih skladbah, ki jih otroci v vrtcu že poz-
najo. Upamo, da bodo mnogi izmed njih čez 
nekaj let obiskovali našo glasbeno šolo in pre-

objeli vso Slovenijo. Nastop je bil zelo lepo 
sprejet in zelo dobro pripravljen. Odločitev, 
da poudarimo trajne in »ad hoc« komorne 
skupine, ki delujejo na naši šoli, je bila zelo 
dobra in je izjemno popestrila nastop. Igrali so 
učenci vseh razredov, ki so svoje skladbe znali 
dobro prenesti na poslušalce, ki so jim doma-
če viže vidno polepšale dan. Premalokrat se 
spomnimo in premalo cenimo našo domovi-
no, včasih tudi v glasbenem smislu, zato je bil 
ta nastop zelo dobrodošel. Slišali smo lahko 
17 točk, ki so bile vse dobro pripravljene. Na-
stop je organizirala Karmen Zidar Kos.
Seveda ne moremo, ne da bi omenili sedaj 
že tradicionalni koncert učiteljev. Učitelji na 
Glasbeni šoli Ribnica niso samo učitelji, pe-
dagoški delavci, strokovnjaki na svojem po-

dročju, ki zelo veliko vlagajo v svoje delo in 
učence, ne, učitelji so prav vsi tudi prvovrstni 
glasbeniki. Igrali bi, in tudi igrajo, brez in 
mimo šole. Glasba je njihova strast in izbira. 
Zato so nastopi učiteljev posebna priložnost, 
da jih lahko slišimo v drugi luči, drugače kot 
sicer, mimo njihovega pedagoškega dela. Na 
teh nastopih nam lahko pokažejo, da znajo več 
kot samo tistih nekaj etud, skladbic ali v učnih 
načrtnih začrtanih ciljev. Predvsem pa nam 
pokažejo, da se znajo ob skupnem igranju zelo 
prijetno zabavati!
Na sporedu je bilo 6 točk, vse po vrsti poslu-
šalcem znane melodije, kot na primer »Over 
the rainbow«, »Besa me mucho«, »Dont 
know why« znane Norah Jones. Slišali smo 
vse, od solo kitare do kvarteta, in lahko reče-
mo, da smo bili deležni pravega glasbenega 
večera! Hvala vsem nastopajočim!

Za konec vam kolektiv Glasbene šole Ribnica 
želi vesele praznike in vse dobro v 2020! 

Martin Lavrič

dajali glasbeno kulturo naprej, nekim drugim 
vrtčevskim otrokom. Točke so izbrali in prip-
ravili Andrej Štrekelj, Vanjo Tomc, Ciril Skebe, 
Danica Kavrakova Žganjar, Ksenija Abramović 
Grom, Barbara Gričar, Emina Kuhar, Karmen 
Zidar Kos in Viktor Papež.

Na zadnji torek v mesecu novembru (26. 11.) 
je Glasbena šola Ribnica izvedla večji javni na-
stop, in sicer Ljudski večer na temo slovenskih 
pokrajin. Poudarek je bil na komornih skupi-
nah, ki so izvajale ljudske skladbe vseh naših 
pokrajin in tako pričarale vso raznolikost 
naše domovine, ki se kaže tudi na glasbenem 
področju – od Bele krajine, Notranjske, Go-
renjske, Koroške, Prekmurja do vseslovenskih 
ljudskih skladb in nato domače »od Ribnce 
do Rakitnice«. V slabi uri smo glasbeno za-
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Zlate hruške v 
Knjižnici Miklova hiša 
Knjižničarji smo prepričani, da je le izvirna, vse-
binsko kakovostna, vizualno privlačna, pedagoško 
zasnovana in kulturno dragocena knjiga dovolj dobra knjiga za otroka. 
Zato so na Pionirskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana leta 2010 
uvedli znak za kakovost otroških in mladinskih knjig Zlata hruška, s ka-
terim so v naših knjižnicah opremljene vse tiste knjige, ki po njihovem 
mnenju izpolnjujejo pogoje za kakovostno otroško in mladinsko knji-
go. Vrednotenja so namenjena staršem, vzgojiteljem, učiteljem, knjižni-
čarjem in založnikom. 
Tudi v Knjižnici Miklova hiša vsako leto z nalepko označimo knjige, ki so 
prejele zlato hruško. Letos pa smo na posebnih mestih izpostavili otroške 
in mladinske knjige, ki so dobile ta častni znak za leto 2018. V tokratnem 
članku jih bomo nekaj tudi predstavili.

Daniil Harms: Si videl leva?
Igriva pripoved in navihane risbe nas popeljejo 
po zverinjaku otroških asociacij. Toda ali je kdo v 
resnici videl leva?

Christianne Jones: Živijo, adijo, 
na laži te vedno dobijo
Lovro kar naprej laže, četudi sam pravi, da le olep-
šuje resnico, dokler ga nekega dne pogumna de-
klica ne pozove, naj dokaže, kar trdi – naj preplava 
celo širno jezero in ji vrne njeno žogo. Tako Lovru preostane le eno, in 
sicer da pove resnico – sploh ne zna plavati. Kaj se zgodi potem, ugo-
tovite sami.

Andrej E. Skubic: Trio Golaznikus: 
Babi nima več telefona
Nova slovenska knjižna zbirka, ki je namenjena 
otrokom od šestega leta dalje, je zabavna in polna 
napetih dogodivščin. Pravi prijateljski trio – To-
maž, Lija in Liam – vedno kakšno ušpiči in doživi 
napete dogodivščine, ki se seveda vse srečno končajo.  

Susanna Mattiangeli: Učiteljica
Učiteljice so lahko zelo različne. Lahko so temne, 
svetle, nagubane, gladke, pikaste, rožaste, pol-
žaste, kariraste in različno vzorčaste. Poznamo 
velike in majhne učiteljice. Okrogle in vitke. Toda 
kaj se skriva znotraj učiteljic? 
Slikanica, ki je zabaven in razposajen portret uči-
teljic. Mogoče v njej najdete tudi svojo.

Sarah Crossan: Zavetje vode
V prvencu irske pisateljice Kasienka in njena 
mama pripotujeta iz Poljske v Anglijo. Kasienka je 
zbegana in žalostna, njena mama pa ima strto srce, 
saj se je sem odpravila iskat izginulega moža. De-
klica se le s težavo vklaplja v novo okolje. Oživi le, 
ko gre plavat. V zavetju vode sčasoma najde moč, 
razumevanje, ljubezen in pogum, da se spopade s 
težavami, ki ji jih je življenje postavilo na pot, in to morda niso le ovire. 
Navdihujoča zgodba za mlajše in starejše bralce. 

Werner Thuswaldner: 
Sveta noč, blažena noč
Kako je nastala po vsem svetu najbolj znana in 
priljubljena božična pesem, ki ji prisluhnemo ob 
božičnih praznikih in ki pooseblja ljubezen, mir in 
božično vzdušje, boste lahko izvedeli v tej čudovi-
to ilustrirani slikanici.

Aleksandra in Daniel Mizielinski: 
Zemljevidi
Ta poučna knjiga vas bo popeljala na neverjetno 
pot okrog sveta. Petinpetdeset ogromnih in ne-
koliko drugačnih zemljevidov vas bo očaralo z 
ilustracijami in v vas vzbudilo željo, da bi o svetu 
izvedeli še več. 

Grigor Vitez: 
O zajcu, ki se je rad smejal
Humor in čarobna moč znamenitega hrvaškega 
pisatelja in pesnika, ki je znan po svoji pravljici 
Zrcalce, prežemata tudi tri zgodbe v tej knjigi. Si 
predstavljate, da zajec premaga volka s smehom? 
Ali ne bi bilo lepo, če bi imeli čarobni svinčnik, 
ki bi sam napisal domačo nalogo? Ali da bi se spoprijateljili s Soncem?

Eva Janikovszky: Pred ogledalom 
– najstnikov monolog
Najstnik stoji pred ogledalom in ni mu všeč, kar 
vidi. Vrat se mu je podaljšal, glava se je skrčila, 
lasje so kot pajčevina, usta pa kriva. Še lani je bil 
videti čisto v redu. Le kaj se je zgodilo v zadnjem 
letu? In to tako, da tega še sam ni opazil!

Ellen Karlsson: 
Špagica, ptiček in jaz
Selma poletne počitnice preživlja pri babici in 
dedku na deželi in se ima prav lepo. A želi si le 
še to, da bi imela prijateljico. Selmi pa namesto 
najboljše prijateljice v srčku sedi ptiček in jo kar 
naprej opominja, da je nerodna, da ne zna tega, ne 
zmore onega …. Dokler Selma nekega dne ne sreča nenavadne deklice 
s še bolj nenavadnim imenom. Težko je skleniti prijateljstvo, težko ga je 
ohraniti. Mogoče pa ni nemogoče. 

Nataša Konc Lorenzutti: 
Zvezek in brezvezek
Nika je junakinja zgodb v knjigi Kdo je danes 
glavni, ki se nadaljuje s knjigo Zvezek in brezvezek 
zabavne slovenske avtorice za otroke in mladino. 
Nekoliko je zrasla, sicer pa je še vedno zabavna, 
radovedna, iznajdljiva, živahna in simpatična. 
Takšni junakinji ni nikoli dolgčas niti doma niti v 
šoli, bralcu v njeni družbi pa tudi ne. 

Nežka Klavžar
Knjižnica Miklova hiša
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Športno obarvani december v NK Ribnica
Decembrski dnevi se počasi iztekajo, v NK Ribnica pa so treningi in 
tekme še v polnem zamahu. Vse selekcije pridno in zavzeto trenirajo, 
kar se lepo kaže tudi na tekmah.
Novost, ki smo jo uvedli v NK Ribnica od meseca novembra dalje, so 
treningi pod strokovnim vodstvom kineziologa. In kaj je kineziolo-
gija? Preprosto povedano je kineziologija veda o gibanju, ki je zelo po-
membna pri razvoju otroka v povezavi s futsalom/nogometom. Zveza 
nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) je v mesecu septembru orga-
nizirala zelo uspešen seminar na temo Model uvodno-pripravljalnega 
treninga, ki so ga z dijaki Nogometnega razreda Ljubljana Šiška vodili 
profesorji Kineziološke fakultete iz Zagreba – dr. Igor Jukić ter asi-
stenti Marin Dadić, Aleksander Petković in Tomislav Brlečić. Seminar je 
predstavil izjemno pomembno temo sodobnega nogometa, ki se v našem 
vadbenem procesu premalo uporablja. Seminarja so se udeležili tudi tre-
nerji NK Ribnica. Otroci so nad kineziološkim treningom navdušeni in 
so pozitivno sprejeli novost, ki se v futsalu in nogometu vse več uveljavlja.

Selekcija U9
Naša najmlajša tekmovalna selekcija U9 je imela v soboto, 7. decembra 
2019, v ŠC Ribnica 2. turnir pod okriljem MNZ. Otroci so že pravi mali 
nogometaši, ki dajejo gole in poskrbijo, da gledalci na tribunah uživajo. 
Naslednji, 3. turnir selekcij U9 bo v soboto, 11. januarja 2020, v ŠC 
Ribnica v organizaciji NK Ribnica. Vabljeni!

Selekcija U9

Selekcija U11
Druga tekmovalna selekcija NK Ribnica U11 ima za sabo že dva turnir-
ja pod okriljem MNZ. Ekipa otrok trenira 3–4-krat tedensko v Dolenji 
vasi, Velikih Laščah in ŠC Ribnica. Treningi so pestri in razgibani s po-
udarkom na tehniki in taktiki. Zadnji letošnji turnir je potekal v soboto, 
21. decembra 2019, v Kočevju. 

Selekcija U13
Selekcija U13 ima odigranih že 6. krogov Državnega prvenstva U13 
in trenutno zaseda odlično 1. mesto! Ekipa fantov in enega dekleta 
poskrbi za pravo futsal poslastico na igrišču. Čudovite akcije, lepa igra, 
fair play – vse to in še več lahko vidimo na tekmah. Čestitke trenerjema, 
Ladu in Primožu.  Gledalci uživamo na tekmah in nemalokrat ekipi 
NK Ribnice ploskajo navijači nasprotnih ekip! 

Lestvica U13 – Zahod 

Vir: www.nzs.si/tekmovanja/?action=lestvica&id_menu=710, 10. 12. 2019

Selekcija U15
Najstarejša selekcija NK Ribnica, U15, ki je hkrati tudi najmlajša ekipa 
v tekmovanju 1. SFL, trenutno zaseda več kot odlično 3. mesto! Ekipa 
fantov in dveh deklet, Veronike in Naje, je prav vse presenetila s svojo 
borbenostjo in predanostjo futsalu, čeprav so vstopna in najmlajša ge-
neracija. 

V ekipi igrata tudi dva fanta, Luka in Erik, letnika 2007, in hkrati igralca 
v selekciji U13. Uspešno pot ekipi tudi v nadaljevanju prvenstva!

Lestvica 1. SFL – U15 

Vir: htt ps://www.nzs.si/tekmovanja/?action=lestvica&id_menu=708, 10. 12. 2019

Selekciji U6 in U7
In za konec še naši najmlajši selekciji U6 in U7. Sestavljajo ju predšolski 
otroci in otroci prvega razreda, ki trenirajo pri trenerju Srečku. Trener 
Srečko je zelo predan svojemu delu z najmlajšimi, kar se odraža tudi 
v velikem navdušenju otrok nad trenerjem in gibanjem! 5. decembra 
2019 je skupino na treningu obiskal Miklavž, preveril, ali so s trenerjem 
na čelu bili v tem letu pridni, in jim razdelil darila. Otroci so bili navdu-
šeni in ura treninga je prehitro minila! 

Za konec še zahvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki so v letu 2019 
pripomogli k boljšemu in uspešnejšemu delovanju kluba. Vsem iz srca 
hvala za zaupanje!

»Otroci so v športu največje bogastvo in 
garancija za svetlo prihodnost našega športa.«

_______________________________________________

»Nogomet je več kot le športna igra, je način življenja. 
Zato naj zbližuje, ne razdvaja, uči sodelovanja, ne tekmovanja. 

Naj kroji še tako malo verjetna prijateljstva in 
gradi najtrdnejše družinske vezi.«
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Reportaža SIBOR–INOTHERM s finala v finalu 
prikaza ju-jitsu tehnik in turnirja v ju-jitsu borbah– 
Sevnica 2019
Člani SIBOR-INOTHERM so se v soboto, 30. 11. 2019, udeležili fi nal-
nega turnirja v prikazu ju-jitsu tehnik ter turnirja v borbah za kategorije 
U10, U12 in U14. Tekma je bila organizirana v Športni dvorani Sev-
nica. Udeležilo se je je skoraj 100 tekmovalcev v prikazu tehnik in 60 
tekmovalcev v ju-jitsu borbah iz 9 klubov.
Barve SIBOR-ja je zastopalo 40 tekmovalcev, ki so v svojih kategorijah 
na tretjem turnirju v prikazu tehnik – T, pokalu prikaza tehnik – P in 
borbah – B dosegli odlične uvrstitve:
– EMA SMOLA: T – 1. MESTO, P – 1. MESTO
– NECA BOJC: T – 2. MESTO, P – 2. MESTO
– MARTA DUŠČAK: P – 3. MESTO
– LAURA  ZAJC: 
    T – 2-krat 1. MESTO, P – 2-krat 1. MESTO, B – 3. MESTO
– NEŽA LEVSTIK: T – 2-krat 1. MESTO, P – 1. in 3. MESTO
– JAN DIVJAK: T – 2. MESTO, P – 2-krat 3. MESTO, B – 1. MESTO
– ANŽE GOLEŽ: B – 3. MESTO
– TINKA RA  GOLJA: T – 2. MESTO, P – 2. MESTO, B – 2. MESTO
– SARA  DIVJAK: T – 2. in 3. MESTO, P – 2-krat 2. MESTO
– LARISA ANŽUR: T – 3. MESTO, P – 3. MESTO
– KLARA  KRIŽ: T – 2. MESTO, P – 2. MESTO
– EVELIN KOŽUH: T – 2. MESTO, P – 1. MESTO
– NELI PODLOGAR: T – 2. MESTO, P – 2. MESTO
– NEJC HRA STAR: P – 3. MESTO
– DORIN OFAK: P – 2. MESTO, B – 1. MESTO,
– ALJAŽ KOŽUH: T – 2. MESTO, P – 2. MESTO, B – 2. MESTO
– TIAN MUŠIČ: T – 1. MESTO, P – 2. MESTO
– JAKA  ŽAGAR: T – 3. MESTO, P – 3. MESTO
– MARK BENČINA: P – 3. MESTO

– PATRIK TURK: T – 3. MESTO
– SEBASTJAN LEGAN: T – 3. MESTO, P – 1. MESTO
– LUKA  POJE MIHELIČ: P – 3. MESTO
– EVA KLJUN: P – 1. MESTO
– ŽIGA TURK: B – 2. MESTO
– TIM PAVLIČ: B – 3. MESTO
– BASTIAN VUK: B – 2. MESTO
– MIHA KRIŽ: B – 2. MESTO
SIBOR–INOTHERM je na tekmi dobil kar 54 medalj, od tega 17 
prvih mest. Čestitke tudi vsem drugim članom, ki so dosegli uvrstitve 
od 4. mesta dalje v svojih kategorijah. V ekipni razvrstitvi je ŠK SIBOR 
prejel pokal za 3. mesto.

Elvis Podlogar, predsednik SIBOR–INOTHERM 
Foto: Arhiv SIBOR

Želimo vam ŠPORTNO, USPEŠNO 
in SREČNO NOVO LETO 2020!

Zahvala
Nogometni klub Ribnica se iskreno zahvaljuje NLB, d. d., za spon-
zorska sredstva, prejeta v okviru njenega projekta Šport mladih. 
Sredstva bodo omogočila nadaljnji razvoj naše nogometne šole za 
otroke vseh selekcij.
NLB, d. d., že nekaj let vodi uspešen projekt Šport mladih, s kate-
rim je v sezoni 2019/2020 podprla več kot trideset športnih klu-
bov. Poslanstvo projekta je vključiti v gibanje in aktivno življenje 
čim več mladih, jih privabiti nazaj na igrišča, jih naučiti zmagovati 
in sprejemati poraze. Letos pod okriljem projekta trenira več 
kot 9.000 otrok po vsej Sloveniji!

Več informacij:
NOGOMETNI KLUB RIBNICA,

e-naslov: info@nkribnica.si,
spletni naslov: www.nkribnica.si,

Facebook: NK Ribnica,
M: 041/393-490 (Sabina).
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Novice iz ŠD Extrem
ČLANI 
Članska ekipa ŠD Extrem nadaljuje ligaška tekmovanja. Pripravljenost 
in uigranost članov se stopnjujeta, na kar nakazuje tudi zmanjševanje 
razlike v rezultatih. V preteklem mesecu je bil odigran sosedski der-
bi z ekipo FK Dobrepolje, na katerem so igralce obeh ekip na igrišče 
pospremili naši najmlajši igralci. Tekma je bila igralsko zelo izenačena 
in pravi užitek za zbrane gledalce. Bojevita in napadalna igra se je sicer 
končala v korist FK Dobrepolje, vendar rezultat ne odraža dejanskega 
poteka igre. Naši igralci so na igrišču pustili srce in navdušili vse zbrane 
navijače. 

TEKMOVANJE V 2. SFL
KMN Meteorplast: ŠD Extrem 3 : 0
KMN Miklavž: ŠD Extrem 8 : 2
ŠD Extrem: FK Dobrepolje 1 : 3
ŠD Mlinše : ŠD Extrem 6 : 6
MNK Kix Ajdovščina : ŠD Extrem 3 : 2

Trenutno mesto na lestvici: 6.

U19 
V starostni kategoriji U19 so igralci zabeležili visoko zmago proti ekipi 
Dlan iz Logatca, se borili z ekipo KMN Oplast iz Kobarida in drugimi 
ekipami. Rezultati vseh njihovih tekem so prikazani v razpredelnici.  

TEKMOVANJE V 1. SFL – U19 – Zahod
KMN Oplast Kobarid : ŠD Extrem  5 : 4
ŠD Extrem : Siliko Fortrade 2 : 6
FSK Stripy : ŠD Extrem 7 : 2
ŠD Extrem : Dlan Logatec 23 : 0

Trenutno mesto na lestvici: 6. 

U17
Ekipa U17 je v dosedanjem delu tekmovanj izgubila le tekmo proti eki-
pi KMN Bronx iz Škofi j. V vseh drugih tekmah je dokazala, da velja na 
generacijo lanskih prvakov U15, ki sestavljajo to ekipo, in drugih igral-
cev resno računati tudi v letošnjem boju za najvišja mesta. 

TEKMOVANJE V 1. SFL – U17 – Zahod
ŠD Extrem : FC Siliko 11 : 0
ŠD Extrem : FC Litija  8 : 1
KMN Oplast Kobarid: ŠD Extrem 10 : 0
ŠD Extrem : KMN Bronx Škofi je 9 : 6

Trenutno mesto na lestvici: 1.

U15
Uigranost ekipe U15 je čedalje boljša in vse možnosti za uvrstitev v 
končnico so še odprte. Nove okrepitve so pripomogle ekipi k zadnjima 
dvema zaporednima zmagama.

TEKMOVANJE V 1. SFL – U15 – Zahod
ŠD Extrem : FK Dobrepolje 4 : 13
ŠD Extrem : FSK Stripy 6 : 2
ŠD Extrem : NK Ribnica 4 : 6

Trenutno mesto na lestvici: 4.

Članska ekipa ŠD Extrem

Selecija U17
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MLAJŠE SELEKCIJE
Selekcija U13 je po začetnem slabšem delu 
sezone pokazala, da je za uvrstitev v končni-
co treba računati tudi nanje. Mlajše selekcije 
U11 in U9 so začele z uradnimi tekmovanji 
v futsalu pod okriljem MNZ Ljubljana. Re-
zultati se v teh kategorijah sicer ne beležijo, 
smo pa s predstavami naših mladih igralcev 
zelo zadovoljni. Kategoriji U6 in U7 v mesecu 
decembru nimata predvidenih medsebojnih 
prijateljskih turnirjev.

IZBIRNI TRENINGI IN REPREZENTANČNE 
PRIPRAVE
Na decembrske treninge so bili iz ŠD Extrem 
vabljeni: 
• iz U15: Nejc Vetrih, Vid Kranjc in Patrik 

Korenjak,
• iz U17: Anže Žlindra, Andraž Gregorič in 

Lovro Debeljak (vratar).
Tudi tokratni izbirni trening je potekal v Sod-
ražici.
Na decembrske reprezentančne priprave U19 
so bili vabljeni Žan Janež, Miha Car in Urban 
Šilc (na čakanju). Fantje so priprave tokrat op-
ravili v Mariboru in se dobro odrezali. 

Čestitamo vsem izbranim igralcem našega 
društva!

VADBA DEKLET 
V Sodražici vsako soboto od 10. do 11.30 us-
pešno poteka vadba deklet, ki jo obiskuje 20 
deklet iz Sodražice, Ribnice, Velikih Lašč in 
okolice. V našo sredino vabimo vse nove čla-
nice, ki še oklevate s svojo odločitvijo in si že-
lite dobre družbe, narediti nekaj zase, trenirati 
in igrati futsal pod strokovnim vodstvom ter 
koristno preživeti prosti čas. Vabljene!

AKTUALNO
Z obveščanjem širše javnosti prek medijev, 
plakatov in obvestil prek družbenih omrežij 

Turnir ekip U11

(Facebook, Instagram) o članskih in mla-
dinskih tekmovanjih vabimo k navijanju in 
spodbujanju naših ekip v vseh starostnih ka-
tegorijah in k futsalu nasploh čim večje število 
navijačev in simpatizerjev. V veliko pomoč ste 
nam pri tem starši in skrbniki naših igralcev. 
Zato vas vabimo, da spremljate svoje otroke 
na tekmovanjih in navijate zanje, saj vklju-
čenost starša v otrokovo športno dejavnost 
krepi njegovo samozavest in samopodobo ter 
prinaša številne pozitivne učinke k zdravemu 
in skladnemu razvoju otrok. Je pa to tudi pri-
ložnost za koristno skupno preživljanje pro-
stega časa. 
Hkrati pa igralce, starše in vse občane vabimo, 
da si ob petkih zvečer ogledate tekme naših 
članov v domači dvorani v Sodražici in zanje 
skupaj z nami stiskate pesti.
Veseli bomo tudi novih članov v naši pomožni 
ekipi za pripravo tekme (redarji, časomerilci, 
zapisnikarji, medicinsko osebje, ostalo pomo-
žno osebje). Interesenti se lahko na nas obr-
nete v času tekem ali treningov, lahko pa nas 
kontaktirate tudi na info@sd-extrem.si oziro-
ma na mobilni številki 041 831 722.

DOMAČE TEKME V ŠPORTNI DVORANI 
SODRAŽICA V MESECU JANUARJU
ČLANI 2. SFL:
24. 1. 2019: ŠD Extrem : KMN Meteorplast

U19:
19. 1. 2019: ŠD Extrem: KMN Oplast Kobarid

Vabljeni k ogledu tekem in 
spodbujanju naših ekip!

Vadba deklet

E-pošta: info@sd-extrem.si

Spletna stran: www.sd-extrem.si

Facebook: @sportnodrustvo.extrem

Mobilna številka: 041/831-722

Za vse informacije smo vam na voljo 
prek naslednjih povezav:





Poraba pri mešanem ciklu 4,4−7,8 l/100 km. Emisije CO 2 117−175 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 

najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 

novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj

– Platišča iz lahke litine 51 cm (20”) Silverstone

 
e

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Tonirana stekla

– Ročna klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Električni pomik stekel spredaj in 
inpulzivni pomik na voznikovi strani 

 

– Jeklena platišča z okrasnimi kolesnimii 
pokrovi 38 cm (18”) Groomy

Že za

8.400  €*

Novi Renault CLIO
Sce 75 

– full LED srednje luči

– Regulator in omejevalnik hitrosti 

–  Sistem za prepoznavo prometnih znakov

– Sistem za pomoč ohranjanja vozila na 
voznem pasu 

– Pomoč pri speljevnaju v klanec

– Sistem za aktivno zaviranje v sili 
z zaznavo pešcev

Že za

10.990 €*
Že za

19.840 €*

Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

Dacia SANDERO
LIFE TC  100 FAP

tel: 01 78 11 305; 051 603 670
www.avtoval-renault.si; www.avtoval-dacia.si
e mail: prodaja.renault@avtoval.si

Avtoval d.o.o.

Pod jelšami 2
1290 Grosuplje

* 
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MEGADOM JE VAŠA TRGOVINA Z GRADBENIM MATERIALOM, METALURGIJO, INŠTALACIJAMI IN KOPALNICAMI, ORODJEM, VIJAKI IN OKOVJEM, BARVAMI IN LAKI,

BELO TEHNIKO IN MALIMI GOSPODINJSKIMI APARATI, ZABAVNO ELEKTRONIKO, POHIŠTVOM                                    IN VSEM ZA DOM IN VRT. 

novoletne jelke, okrasne bunke 
in drugi okraski, lučke ... 

Vse za praznično okrasitev doma 
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,, ,,,,,,,,,,,,,,,
KOTLI, PEČI, KAMINI, STENSKI GRELCI, ELEKTRIČNI RADIATORJI,
HALOGENSKI GORILNIKI, INSTALACIJSKI MATERIAL, PELETI, 
DRVA, BRIKETI, PREMOG, TRSKE, KOCKE ZA PODŽIG ...

NOVONOVO
IR PANELI

že za 8997 €

ZIMSKO ČISTILO 
ZA VETROBRANSKA STEKLA
- 30 °C, različna pakiranja 

149 €
1 l

339 €
3 l

539 €
5 l

LESENA VRATNA KRILA IN PODBOJI

IZKORISTITE MOŽNOST MONTAŽE IN NIŽJE STOPNJE DAVKA (namesto 22 % obračunamo 9,5 % davek)IZKORISTITE MOŽNOST MONTAŽE IN NIŽJE STOPNJE DAVKA (namesto 22 % obračunamo 9,5 % davek)

Izbrani modeli NA ZALOGI
rok dobave 5  7 dni od

dneva narocila 1499 €/m2

599 €/m2

že od 

VINILNE TALNE PLOŠČE
ZA LEPLJENJE 
GERFLOR INSIGHT 0,55

LAMINAT

različne kolekcije, razredi in barve

BATERIJSKI COMBO SET 
BS 12 BL + SSD 12 BL METABO
12 V, najvišji navor 45/140 Nm, 2x 2.0 Ah baterijski 

paket, kovček, brezkrtačni motor

KOTNI BRUSILNIK Z 
REGULACIJO OBRATOV 
WEV 850/125 METABO
nazivna moč 850 W, št. obratov 3.000-11.500 
obr./min, teža 1.3 kg 

8999 €

ILOO+ DARIRIILOOARILOO+ DARILO

šal in kapa

VIJAČNIK/VRTALNIK 
BS 18 2X1.5 Ah METABO
najvišji navor: 48 Nm, št. obratov 
0-450/0-1600, vrtanje les/jeklo, 
20 mm/10 mm

11999
 €19999 € 1790 €

VISOKOPOKRIVNA 
NOTRANJA ZIDNA BARVA 
MEGACOLOR

25 kg

ZIMSKA 
PONUDBA

SOL ZA POSIPANJE
ANTIFRIZI IN 

ČISTILA ZA STEKLA 
LOPATE ZA SNEG

METLICE IN 
STRGALA ZA LED

Naj bo prihajajoče leto 
leto pogumnih načrtov, gotovih 
korakov in modrih odločitev. 

Hvala za zaupanje v preteklem letu.
Uresničujte ideje ceneje z nami

tudi v letu 2020!

Mirne praznike in 
vse dobro v letu 2020!



KERAMIČNE PLOŠČICE

DREAM-65 
WHITE

DREAM-65 
LIGHT COFFEE

DREAM-65 LIGHT 
COFFEE DC FLOWER

899 €/m2899 €/m2 899 €/m2899 €/m2 1099 €/m21099 €/m2

TALNA KERAMIKA

FUMOBEIGE GRIGIO

928 €/m2928 €/m2

dim. 600 × 250 mm

dim. 350 × 350 mm

889999999999 //

KOPALNIŠKI SESTAV 
FRESH
spodnja omarica, ogledalo, umivalnik, širina 80 cm, 

barva: bela ali hrast

16990 €

SUŠILNI STROJ 
DE72/G GORENJE
kondenzacijski sušilni stroj s toplotno črpalko 

Gorenje DE72, energijski razred A++, 7 kg, 

AirFresh program za osvežitev oblačil po 

večerji ali po športnih aktivnostih 43990 €

PRALNI STROJ 
WE 723 GORENJE
7 kg, 1200 obr/min, energijski razred A+++, 
razred učinkovitosti ožemanja B, razred 
učinkovitosti pranja A, prostornina bobna 54 l, 
elektronski nadzor, kratki program, nastavitev 
temperature, izklop ožemanja, dim (šxgxv): 
600 x 850 x 545 mm, bele barve, garancija 5 let 

KARAOKE ZVOČNI SISTEM 
MANTA SPK5024 KRONOS
prenosni - voziček, vgrajena baterija, BLUETOOTH/USB/MP3/SD/RADIO FM, 
Disco LED lučke, 4.000W P.M.P.O, 12'' Woofer + 10'' Tweeter, LCD zaslon, 
daljinsko upravljanje, priložen brezžični mikrofon, mere: 
385 x 343 x 600 mm, teža: 10,5 kg, garancija: 12 mesecev

REGAL CAN CAN
moderen in enostaven regal z možnostjo različnih kombinacij, v barvi hrast sonoma z belo 

barvo, vkjlučno z LED osvetlitvijo, dim. (d×v×g): 292×189×48 cm, sestav vključuje: 

TV-element, 1× viseča omara, vitrina, 2× stenska polica

47900 €
že za

Č ŠČ

SALON KOPALNIC IN KERAMIKE
kopalnice in kopalniško pohištvo, kopalniška galanterija,

sanitarna keramika, keramika in dodatki za keramiko

Akcija traja do 31. 12. 2019 oz. do odprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in ne odgovarjamo. 

kuhinjski blok z belo tehniko, dim. (d×v×g): 315×216×60 cm, podnožje v barvi aluminija, 

leva postavitev, z belo tehniko: steklokeramična kuhalna plošča, pečica, napa, pomivalno 

korito, hladilnik z zamrzovalnikom, pomivalni stroj 2.49000 € 2.24100 €

KUHINJSKI BLOK FRAME NETUNNO
z belo tehniko

- 10 %- 10 %

33900 €
Akcija traja do 29. 2. 2020. 

Akcija traja do 29. 2. 2020. 

, , g, g j

9990 €

€ g j

SALON POHIŠTVA
 kuhinje in jedilnice, spalni studio, otroške in mladinske sobe, 

 predsobe in dnevne sobe, kosovno pohištvo

33900 €



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 

ŽIVLJENJE JE POTOVANJE ...
Vsak potuje po svoje 

in si sproti riše zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,

ki hodimo po poteh življenja.
NAJ BO NOVO LETO POT DOBRE VOLJE,

LJUBEZNI IN ZDRAVJA ...

HVALA, KER POTUJETE Z NAMI!

KOLEKTIV ZLATI KLAS

| 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 .

w
w

w
.s

ilc
.s

i

k l i m at s k e  n a p r av e  |
t o p l o t n e  c r p a l k e  |

p r e z r a c e v a n j e  |
fo t o v o l t a i k a  |

INFO:
041 335 322

Naj vas v Novem letu spremlja zdravje, sreča in 
prijetna toplina. Čaroben božič vam želimo.



AVTOVAL, Grosuplje

tel: 01 78 11 303

www.avtoval-renault.si

www.avtoval-dacia.si

e mail: servis.renault@avtoval.si

AVTOVAL d.o.o.

Pod jelšami 2

1290 Grosuplje

ZIMSKA AKCIJA ZA VOZILA 

ZNAMKE RENAULT IN DACIA 

- Motorno olje  -30%

- Filter (olja, goriva, zraka, potniškega prostora)  -15%

- Vžigalne svečke  -15%

- Zavorne obloge in zavorni diski  -15%

- Čistilo za pranje stekel  -20%

- Brisalci -20% + brezplačna menjava

* Akcija velja za nakup nadomestnih delov ob opravljeni storitvi. 
* Akcija velja od 01.01.2020-15.02.2020
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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.

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 v sklopu 

ostalih zemljišč. Infrastruktura v in ob 

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

Želimo Vam vesele božične praznike in srečno, zdravo in uspehov polno novo leto 2020!

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. 

RIBNICA - Grič, prodamo delno opremljeno 

stanovanjsko hišo, tlorisne velikosti 153 

m2 2x, stoječo na parceli v izmeri 1606 

m2, hiša je bila zgrajena leta 1980, fasada 

obnovljena leta 2000, CK na olje, vsa 

infra struktura, takoj vseljiva. Za opremo 

se stranke dogovorijo posebej. Cena 

186.000 EUR. EI F 174 kWh/m2a.

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.

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 gostin-

ski objekt 165 m2 P+1,  objekti za športne 

in rekreacijske dejavnost (tri tenis igrišča, 

igrišče za odbojko na mivki, veliko parki-

rišče primerno za postavitev in priključitev 

avtodomov), objekt za piknike z urejenimi 

sanitarijami in moderno opremljeni z go-

stinsko 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, 

Mesarska ulica, kupimo dvoinpol do trisobno 

stanovanje, v izmeri ca. 70 m2, v prvem 

nadstropju - 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 članskega, 
mladinskega in kadetskega svetovnega 
prvenstva v ju-jitsu – Abu Dhabi 2019 
Med 15. in 24. 11. 2019 je v mestu Abu Dha-
bi v Združenih arabskih emiratih potekalo 
Svetovno člansko prvenstvo v ju-jitsu bor-
bah, duo sistemu, duo showu, ne-waziju, pa-
raju-jitsu in kategoriji masters. Na prvenstvu 
je nastopilo 1125 tekmovalcev iz rekordnih 
67 držav sveta. Prvenstva se je pod okriljem 
Ju-jitsu zveze Slovenije udeležilo tudi 21 slo-
venskih reprezentantov, ki so barve Slovenije 
zastopali več kot dostojno. Barve SIBOR–
INOTHEM pa je zastopalo 9 članov, ki so 
dosegli naslednje uvrstitve:
Prvi dan so bile za SIBOR na vrsti tri kadet-
ske kategorije. Prvo borbo je začel Andraž 
Žlindra v kategoriji borbe kadeti do 73 kg, ki 
je prvo borbo proti Rusu izgubil, v naslednji 
pa premagal Kazahstanca. Sledila je borba za 
3. mesto, kjer je malo zmanjkalo za bron proti 
Italijanu, vendar je 5. mesto lep uspeh in dob-
ra izkušnja za naprej. 
Nadaljevala se je kategorija duo mešani pari 
pri kadetih, kjer sta Nika Kotar in Luka Čiro-
vič začela z zmago in tako nadaljevala do kon-
ca. S štirimi zmagami sta postala SVETOVNA 
PRVAKA . Izjemno, če vemo, da je to komaj 
njuno drugo prvenstvo. Čestitke!
Zadnjo borbo prvega dneva na prvenstvu za 
SIBOR pa sta imela Gal in Andraž v kategoriji 
duo kadeti moški pari. Po odličnem začetku 
sta tudi nadaljevala v tem slogu in s štirimi 
zmagami postala SVETOVNA PRVAKA . 
Njun uspeh je še toliko večji, saj sta lanskemu 

Zadnji tekmovalni dan pa sta zaključili de-
kleti Tina Pelc in Sara Besal pri članicah duo 
ženski pari. Začeli sta zelo dobro, z zmago, in 
tako prišli v polfi nale. Tam sta ju čakali pred-
stavnici iz Nemčije, ki sta bili tokrat premočni 
nasprotnici, kar je pomenilo borbo za bron. 
Zadnja borba proti paru iz Španije je bila tes-
na do konca, kar je pokazal tudi rezultat, saj 
je naši dekleti le pol točke ločilo do 3. mesta. 
Na koncu 5. mesto na svetu je dober rezultat, 
če upoštevamo njuno enoletno odsotnost od 
tekmovanj zaradi poškodbe.
Kot vsako leto je bilo prvenstvo za člane SI-
BOR-ja odlično in bo zopet težko ponovljivo, 
vendar se bomo trudili že na naslednjem pr-
venstvu.
Tako je ekipa SIBOR-ja – vsak na svojem 
področju: tekmovalci v tekmovalnem delu, 
trenerji Elvis Podlogar, Boštjan Divjak, An-
ton Ambrožič, Vitja Gričar in selektorja pri 
trenerskem delu ter drugi člani pri organiza-
cijskem delu – opravila odlično delo. 
Izjemni rezultati pomenijo za nekatere člane 
napredovanje v višji pas pri ju-jitsu, statuse 
športnika pri OKS, pridobitev športnih šti-
pendij ter večjo prepoznavnost SIBOR-ja in 
ju-jitsa.
Še enkrat se zahvaljujemo sponzorjem pr-
venstva: INOTHERM, BUDOSHOP, MER-
KA TOR, ELDAMEDO, PLINOVODI, 
ZAVARVALNICA SAVA, MELAMIN, POS 
PLASTIKA , GAJBA, ROTIS, ZAVARO-
VALNICA TRIGLAV, MABOLES, KOVAN, 
OBČINA KOČEVJE, RIBNICA, SODRA ŽI-
CA in LOŠKI POTOK ter INTERSOCKS-
-CROCS, ki so pomagali pri udeležbi na tem 
in vseh drugih tekmovanjih.

Elvis Podlogar, predsednik SIBOR–
INOTHERM 

Foto: Arhiv SIBOR

Lep ekipni uspeh 
PK Ribnica v decembru
November in december sta bila 
za Plavalni klub Ribnica zelo 
uspešna. Nastopili smo na velikih 
nagradah Slovenije v Kranju in 
Mariboru, na razvojnem pokalu 
v Mariboru in na Mednarodnem 
mitingu Miklavž v Ljubljani. Po-
leg zmage ženske štafete 4 x 50 
m prosto na Razvojnem pokalu v 
Mariboru je na stopničkah na teh 
tekmovanjih stalo kar 18 ribni-
ških plavalcev in plavalk. 

PK RIBNICA

naslovu evropskih prvakov dodala še svetovni 
naslov, kar uspe le peščici tekmovalcev.
Drugi dan je nadaljeval Vid Belič v kategoriji 
borbe mladinci do 85 kg. Prvo borbo je po ize-
načenem boju dobil proti Belgijcu. V polfi nalu 
pa mu je nasproti stal tekmovalec iz Poljske, ki 
pa je bil tokrat premočan nasprotnik. To pa je 
že pomenilo borbo za bron proti Rusu, kjer je 
bil boj izenačen do konca, vendar je bila špor-
tna sreča tokrat na strani nasprotnika, kar je 
pomenilo 5. mesto na svetu. Dobra uvrstitev 
za Vida, ki je prvo leto mladinec in ga čaka še 
mnogo priložnosti za medaljo.
Lovro Divjak in Matic Jakšič v kategoriji duo 
moški pari pri mladincih sta nadaljevala dru-
gi dan tekmovanja. Tudi fanta sta imela štiri 
borbe in prav v vseh suvereno zmagala, kar je 
zopet pomenilo naslov SVETOVNIH PRVA-
KOV in tretjo Zdravljico, ki smo jo posluša-
li. Enkraten dosežek, še posebej zato, ker sta 
fanta kot prva v klubu bila svetovna prvaka že 
dvakrat. Čestitke!
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Datum: SOBOTA, 18. 1. 2020.
Kaj: TRA DICIONALNI NOČNI POHOD K SV. ANI (920 m).
Odhod: ob 17.30 izpred veterinarske postaje v Ribnici (pri Riku).
Zahtevnost: lahka pot, zimski pohod, težavnost odvisna od trenu-
tnih razmer.
Trajanje hoje: 3 ure.
Prijave: niso potrebne.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna osebna planin-
ska oprema (topla oblačila, kapa, rokavice, dobra planinska obutev 
itd.), naglavna svetilka, pohodne palice, male derezice, osebni do-
kument, zdravstvena izkaznica, dobra volja in varen korak. 
Vodja pohoda: Zdenka Mihelič, vodnik PZS, 
informacije: 041 222 358.
V naši Planinski koči pri Sv. Ani vas bosta čakala topel čaj in prijet-
no vzdušje.

Datum: PETEK, 31. 1. 2020, ob 18. uri.
Kaj: OBČNI ZBOR članov PD Ribnica.
Kje: v Gostilni Andoljšek, Hrovača.

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

JANUAR 2020

Ribniški planinci na Miklavževem pohodu
Zadnji letošnji pohod je PD Ribnica izvedlo na Miklavževo nedeljo, 8. 
decembra, ko se je osem planincev skupaj z vodjo Romanom Petelinom 
podalo na Miklavžev pohod na Krasji vrh (1773 m). Pohod tradicio-
nalno, letos že dvajsetič, organizira Planinsko društvo Kobarid. Velika 
skupina planincev je krenila iz Drežniških Raven, pot pa jih je vodila po 
makadamski cesti, gozdnih vlakah, mulatjeri in mimo objektov prve sve-
tovne vojne. Čeprav so planinci vzeli pot pod noge še v oblačnem in meg-
lenem vremenu, pa so jih na višini okoli 1600 metrov nadmorske višine 
pričakali sonce in prve zaplate snega, ki so se nekoliko povečale do vrha. 
Planinci so bili na vrhu nagrajeni ne samo z zadovoljstvom nad vzponom, 
temveč tudi s čudovitimi razgledi na bližnje vrhove, ki so se kopali iznad 
meglenih dolin. »Vzdušje na vrhu je bilo veselo, saj so primorski planin-
ci prepevali slovenske narodne pesmi,« je dejal vodja Roman Petelin in 
dodal: »Sestopili smo na drugo stran Krasjega vrha, nižje pa se je pot 
priključila poti pristopa. Varno in zadovoljno smo sestopili do izhodišča, 
kjer nas je tudi pričakalo sonce.« Organizor je za planince poskrbel s ča-
jem in jedačo (pašto), pričakal pa jih je tudi sv. Miklavž z angeli in s par-
keljni. »Pridne otroke in planince je sv. Miklavž tudi obdaril (šiba, obeski 
za ključe). Zadovoljni in polni vtisov smo se odpravili domov,« je vesel 
povedal vodja zadnjega pohoda PD Ribnica v letošnjem letu.

Planinska obvestila
• Planinsko društvo vas obvešča, da bo koča PD Ribnica Planinska 

koča pri Sv. Ani na Mali gori tudi v decembru in januarju odprta vse 
konce tedna in praznike, razen na 25. 12. (božič). Dobrodošli v 
našo kočo na topel čaj, klepet in druženje v prijetnem vzdušju.

• Ob vstopu v novo leto 2020 bo koča odprta na silvestrovo zvečer, 
predvidoma pa že v dnevnem času. Prav tako bo odprta na praznič-
na dneva v sredo, 1. 1., in v četrtek, 2. 1., med 9. in 16. uro. Vabljeni 
k Sv. Ani na aktiven skok v prihajajoče leto!

• V društvenih prostorih PD Ribnica (Škrabčev trg 5, Ribnica) je v času 
uradnih ur vsak torek ob 18. uri (v zimskem času) že možno plačati 
planinsko članarino za leto 2020. Vse člane prosimo, da članarino 
poravnajo čim prej oziroma čim prej na začetku leta, da boste zava-
rovani na svojih planinskih pohodih in izletih. Članstvo v planinski 
organizaciji je pogoj za udeležbo na planinskih pohodih, prav tako pa 
ste člani zavarovani na planinskih poteh med svojimi pohodi v gorah.

• V društvenih prostorih in v naši koči lahko dobite nov program po-
hodov in izletov v letu 2020. Prav tako je objavljen na spletni stra-
ni PD Ribnica: www.planinskodrustvo-ribnica.si, od koder si lahko 
datoteko prenesete na svoj računalnik. Vabljeni z nami na zanimive 
potepe, ture in izlete doma in v tujini.

• Planinska koča pri Sv. Ani na Mali gori bo imela v letu 2020 neko-
liko spremenjen urnik delovanja, in sicer bo v zimskem času odprta 
ob sobotah, nedelja in dela prostih dnevih od 9. do 16. ure, poleti 
ob sobotah od 9. do 19. ure, ob nedeljah in dela prostih dnevi pa od 
9. do 17. ure. Zaprta bo 11. 4. (velikonočna sobota), 12. 4. (velika 
noč), 27. 4. (dan upora proti okupatorju), 31. 10. (dan reformacije), 
1. 11. (dan spomina na mrtve) in 25. 12. (božič). Dobrodošli!

Zdenka Mihelič

Želimo vam lepe božične praznike, 
v novem letu 2020 pa čim več izpolnjenih želja, 

zanimivih poti in vrhov, 
navdušujočih razgledov in 
čudovitih doživetij v gorah. 

Srečno in varen korak na vseh vaših poteh. 

Gremo skupaj varneje v gore!

Planinsko društvo Ribnica

Krasji vrh je ribniške planince in vse ostale zbrane na Miklavževem pohodu pozdravil s 
soncem. Foto: arhiv Romana Petelina



32 Rešeto – december 2019

IZ
 V

R
TC

A
 IN

 Š
O

LE Lepa pesem je ugnala celo slabo vreme

Kot že vrsto let, se je mladinski pevski zbor Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica tudi v tem šolskem letu odločil preživeti skupaj za 
vse vključene vedno prekratek vikend.
Učenke predmetne stopnje, ki obiskujejo pevski zbor, so s svojo men-
torico Natašo Arko v petek, 15. 11. 2019, po koncu pouka z avtobu-
som odšle v vasico z imenom Radenci. Ta vasica je precej oddaljena 
od večjih naselij, umirjeno lepoto gozdne pokrajine pa kot biser do-
polnjuje še reka Kolpa, ki teče ob vasi in predvsem poleti s turizmom 
kroji njeno življenje. 
Tokrat pa so življenje vasi krojili ribniški učenci! Vse tja do nedeljskega 
kosila je po dolini odmevala pesem mladinskega pevskega zbora, ki je 
tudi letos od jutra do večera neutrudno garal pod taktirko mentorice 
Nataše. Seveda pa glasovi in veselo čebljanje v večernih urah s petjem 
niso potihnili. Zabavne večerne delavnice, kjer so učenke preživele 
svoj prosti čas, je spremljalo veliko smeha in dobre volje, ki (tako vsaj 
upamo) ni motila spanja domačinov. Vsekakor pa je dobra volja preg-
nala deževno vreme, ki naj bi s hudimi nevihtami in obilnim dežjem 
ob koncu tedna zalivalo kolpsko dolino. Učenke so tako popoldanske 
premore lahko preživljale kar na prostem, ob igrah z žogo in prijetnih 
sprehodih po obrobju osamljene vasice. 
Kljub vsemu pa pesmi našega zbora niso uspele umiriti reke Kolpe, ki 
je s povečanim vodostajem in velikansko hitrostjo, ne meneč se za nas, 
tekla dalje …
Kolpa se ne da, mi pa tudi ne! Kljub trdemu delu vseh sodelujočih na 
vikendu intenzivnih pevskih vaj obljubljamo, da se kmalu spet vrne-
mo. Kam pa? No, jasno, na Kolpo. K reki, ki nam je v pomoč, ker nam 
daje moč!

Katja Rus

Intenzivne pevske vaje tudi zvečer

Malo smo tudi pozirali Zaključni koncert je bil prepričljiv

Seveda smo se veliko zabavali

Delavnice so zapolnile prosti čas



Rešeto – december 2019 33

IZ
 VR

TC
A

 IN
 Š

O
LE

Uspešno smo pričarali zimo
Noče in noče se letos končati tale jesen! December je že tik pred 
vrati, zunaj pa je še vedno toplo. O snegu ni ne duha ne sluha. Učenci 
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica se še prav dobro spominjajo, kako 
so septembra zakorakali v novo šolsko leto. Takrat so z veseljem pri-
čakovali jesen in njene pisane barve. Sedaj, konec novembra, pa je 
seveda že skrajni čas za spremembe. Učenci že komaj čakajo na zimo 
in na norčije na snegu!
Ker pa 27. novembra o zimi še vedno ni niti najmanjše sledi, so se 
učenci OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica odločili, da si tokrat po-
magajo s pesmijo. Kurenti s pesmijo odganjajo zimo, sveti Jurij pa 
s pesmijo kliče pomlad. »Zakaj ne bi tokrat še mi poskusili odgnati 
jeseni s pesmijo?« so se vprašali učenci. Vsekakor je bolje poskusiti 
kot čakati križem rok.
Tokrat je v Dom starejših občanov Ribnica svoje pevce pripeljala 
učiteljica Mojca Troha. Z otroškim pevskim zborom je najprej prip-
ravila venček dobro znanih ljudskih pesmi, ki ga je zaključila črnska 
duhovna pesem, posebej namenjena klicanju snežink.
Tudi Kaja Naja in Taj iz 5. a, ki sta nas s spremno besedo nežno vo-
dila čez celotno predstavo, sta se strinjala, da nam gre kar dobro s 
klicanjem zime. Da pa v naslednjem letu ne bi imeli preveč težav s 
ponovnim prihodom jeseni, sta se odločila, da bi bilo pametno po-
vedati tudi kaj dobrega o odhajajočem letnem času. Tako sta na oder 
povabila še Tilna in Aido iz 3. d ter Stelo in Oskarja iz 4. d, ki so s 
svojimi hvalnicami v verzih jeseni uspešno pihali na dušo.
Jeseni smo tako pred odslovitvijo zavezali še zlato pentljo za slovo, 
kajti res je že skrajni čas, da se jesen skrije s svojimi pisanimi listi in 
prepusti svet belini. Tudi mlajši mladinski pevski zbor, ki ga sestav-
ljajo učenci petih in šestih razredov, je pripravil nekaj pesmi, ki so si 
kar najhitreje želele pobegniti iz otroških grl in priklicati zimo. Za 
konec pa so občinstvu, ki ga je poleg stanujočih iz Doma starejših 
občanov Ribnica sestavljalo tudi veliko drugih gostov, napovedali še 
pesem presenečenja, ki smo jo vsi nestrpno čakali. Ne boste verjeli, 
ampak zapeli so nam božično pesem. Božič in sneg – to gre pa seveda 
odlično skupaj! 
Prav vsi se že veselim božiča s snegom, dobrotami, darili in seveda 
počitnicami! Da pa vse to zagotovo pride, sta oba pevska zbora za 
konec pripravila še vsem znano ljudsko pesem Je pa davi slanca pad-
la. Tako kot več glav več ve, gotovo tudi več grl glasneje poje, zato so 
izučeni pevci k petju povabili še občinstvo.
Kaj menite, kako se je vse skupaj končalo? Priloženo priznanje naših 
učencev tokrat ne potrebuje dodatnih besed:
»No, zdaj veste … Za tole zimo smo krivi MI, 
učenci OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica! Tokrat 
nam je uspelo spoditi jesen in priklicati zimo! Op-
rostite, ker bo žal tudi malo hladneje, ampak to je 
pač ne najbolj prijeten spremljevalec snega. Zato 
pa obljubimo, da spet pridemo, ko se naveličamo 
zime in nam zadiši po pomladi. Takrat bomo pač 
skupaj klicali pomlad. Do takrat pa uživajte v 
zimi, v pogledu na zasneženo pokrajino in ledene 
rože na oknih ter v prihajajočih praznikih.
Lep zimski pozdrav vam pošiljamo ribniški osnov-
nošolci!«

Katja Rus
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Pri rokodelcih in v muzeju 
Četrtošolci iz Sodražice ter tretješolci in četrtošolci s POŠ Sveti Gre-
gor smo se 13. novembra odpravili na tehniški dan v Ribnico. Razdelili 
smo se v dve skupini, ki sta bili ves čas obiska polno zaposleni. V Ro-
kodelskem centru Ribnica smo pod vodstvom lončarke Andreje Bojc 
izdelovali ptičke, ki v ritki piskajo. Sledili smo njenim navodilom in 
prisluhnili pripovedi o tem, kje se nabira glino, kako se jo pripravi za 
nadaljnje oblikovanje in kako so v starih časih poleg uporabnih pred-
metov (skled, vrčev, loncev) delali tudi take za veselje in zabavo otrok, 
kot so konjički in petelinčki, ki piskajo. Otroci so zavzeto izdelovali svo-
je prve glinene piščali in z veseljem čakajo, da se iz surove gline spreme-
nijo v pravcate opečene izdelke. Ogledali smo si tudi delo rokodelcev 
in rokodelk, ki so delali vitre in pletli v delavnici Rokodelskega centra. 
V Muzej Ribnica na Ribniškem gradu nas je popeljala Breda Lovšin, ki 
je otroke ves čas spraševala, ali poznajo (in od kod) določeno stvar, ki 
je bila razstavljena na oddelku Suhe robe in lončarstva. Čeprav otro-
ci prihajajo s suhorobarskega področja, so videli in izvedeli marsikaj 
novega (na primer, za kaj se uporabljajo nečke in kako so si jih otroci 
izposodili za sankanje) in zanimivega (kako in zakaj so začeli izdelovati 
suho robo). Govorila jim je zgodbe iz starih časov, v katere so bili ti 
predmeti vključeni, in otroke spodbujala, da so se vživeli v pripoved. 
To ji je imenitno uspelo. Peljala nas je tudi na razstavo Boj krvavi zoper 
čarovniško zalego, ob kateri smo se nekateri od grozljivosti kar stisnili 
skupaj, vendar nam je vodička z razlago o takratnem neznanju in mra-
kobnosti tistega časa kmalu pregnala strah, bili smo veseli, da je to že 

daleč za vsemi. Ob odhodu iz Muzeja Ribnica je vsak prejel leseno žlico 
– morda pa jo bo kdo uporabil tudi za prve kuharske podvige? 
Skupini sta se na polovici dneva zamenjali, tako da smo vsi videli in 
delali enake reči. Polni vtisov smo se vrnili k Svetemu Gregorju in v 
Sodražico in komaj čakamo, da bomo lahko zapiskali na opečene pe-
telinčke, ko nam jih bodo prijazni organizatorji iz Rokodelskega centra 
Ribnica dostavili v šolo. 

Ana Porenta 

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in 
prijateljstvo 2019/20 v Vrtcu Ribnica
Danes tako med odraslimi kot žal tudi med mlajšimi opažamo, da vla-
da veliko medsebojne nestrpnosti. Mednarodni dan strpnosti – dan za 
strpnost in prijateljstvo je poimenovanje nepridobitnega projekta Izo-
braževalnega centra Eksena za vrtce, osnovne in srednje šole, katerega 
častni pokrovitelj je varuh človekovih pravic Peter Svetina. K projektu 
smo pristopile tudi skupine 4–6-letnih otrok iz našega vrtca (Ribice, 
Rakci, Medvedki, Srnice, Zajčki, Lisičke in Veveričke).
Izvajali smo različne aktivnosti, da otrokom na čim bolj spodbuden na-
čin približamo otrokove in človekove pravice do strpnih medsebojnih 
odnosov in sodelovanja, spoštovanja v družbi. 
Z otroki je tekel pogovor o njihovih izkušnjah s to tematiko, viharili 
so možgane ob novih pojmih – strpnost/nestrpnost. Obravnavali smo 
pravljico Vila Eksena: Dinozaver Tiko in veliki zob, skozi katero so 
otroci prek literarnih likov dodobra spoznali strpnost in spoštovanje. 
Pravljico smo skupaj tudi obnovili na različne načine: pogovor, sesta-
vljanje delov pravljice, pripovedovanje ob slikah itd. Glede na vsebino 
pravljice smo vse skupine izdelale likovne izdelke različnih tehnik in 
skupaj ustvarile pestro razstavo, ki krasi avlo našega vrtca in si jo lahko 
tam ogledajo tudi vsi mimoidoči. Projektu je bil v avli namenjen tudi 
poseben pano, kjer so se nabrali zanimivi utrinki s fotografi jami izvede-
nih dejavnosti in gradivo iz aktivnosti posameznih skupin, vključenih 
v projekt.
Obeleženje mednarodnega dneva strpnosti (16. 11.) smo v Vrtcu Rib-
nica popestrili tako, da smo skupaj z otroki pripravili poseben dogo-
dek – prireditev v amfi teatru modrega kraka. Ta dan so se vse skupine, 
vključene v projekt, predstavile s svojo pesmijo, deklamacijo, plesom 

ali igro zaupanja na temo strpnosti: Mi se imamo radi, Gradim prija-
teljstvo, Tinko Polovinko, Prijateljska, Dinozaver Tiko, Pikica in Pokec, 
Dva osla in seno, Dva ovna na brvi. Vzgojiteljice smo otrokom predsta-
vile igro strpnosti in zaupanja Puščavski vihar, za konec pa smo odšli v 
avlo vrtca, kjer so se ob znani pesmi Dinozaver Tiko lahko otroci skupaj 
z vzgojiteljicami naučili koreografi jo in uživali v rajanju.
Bilo je pestro in poučno, saj nam je pravljica o dinozavru Tiku dala lepo 
popotnico za uresničevanje medsebojne strpnosti in prijateljstva ter 
drugih vzporednih vrednot.

Diana Merhar, dipl. vzg. (koordinatorica projekta) 
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Novičke iz strojnega sveta Strojnega krožka Urban
Strokovna ekskurzija v Porabje ali basen 
»O župniku, ki dela vsaj toliko kot moli«
V sredini novembra, ko je še dišalo po kostanju, smo se odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Porabje. V poznem dopoldnevu smo prispeli v 
oddaljene Markovce. Tiste, ki se nahajajo prav na vrhu glave naše drža-
ve, v občini Šalovci. Osamljena vasica, bi rekel nekdo, ki se prvič znajde 
v njej. Ob sestopu z avtobusa je bilo zaznati začudenje. Ogromna hiša v 
obliki črke l, pred njo lesene skulpture, vrata niso bila prav nič tradicio-
nalna. Bila so mogočna, lesena, vhod pa skrivnosten na pogled. Pričakal 
nas je gospod župnik Dejan Horvat. Bister in pozitiven obraz nam je 
izrekel prijazno dobrodošlico, prav take občutke pa je povzročila tudi 
miza dobrot, ki nam jih je pripravil. Gospod Horvat je ne samo ljudski 
duhovnik, temveč tudi kmet, gozdar, učitelj, gasilec in prijatelj. Kme-
tija se ponaša z ogromno hektarji zemlje, skrbi za živino in prideluje 
med. Med vodenjem po kmetiji smo lahko opazili, da se gospod Horvat 
ukvarja tudi z zbiranjem starinskih kmečkih stvari, ki pri njem najdejo 
vedno pravšnje mesto. Lotil se je tudi obnovitve cerkve in gradnje pri-
zidka. Dejansko ni stvari, ki se je ne bi lotil. Čeprav je rekel, da nima 
dovolj medu za vse prisotne, se je izkazalo, da ni problem med, tem-
več premalo prostora na avtobusu. Po zaključeni predstavitvi cerkve in 
kmetije smo z gospodom Horvatom nadaljevali pot na Madžarsko, kjer 
smo se na poti na Gornji Senik ustavili v Monoštru. Gre za vasico v 
Porabju, kjer je Slovenski kulturno-informacijski center Lipa. V njem 
je predstavnik Jože Hirnök, nekdanji predsednik Zveze Slovencev Po-
rabja, predstavil namen centra. Prikazal nam je način življenja na ob-
močju Porabja, kjer živijo Slovenci, Madžari in Avstrijci, ter opisal pot 
Slovencev do pravic v zamejstvu. Po predstavitvi je sledil ogled vzorčne 
kmetije na Gornjem Seniku. Odprli so jo pred dvema letoma s fi nanč-
no pomočjo Slovenije, zato da bi pripomogla h gospodarskemu razvo-
ju slovenske skupnosti. Kmetijo upravlja Razvojna agencija Slovenska 
krajina. Gre za dober primer uspešnega razvoja podeželja, predvsem 
Porabja, ki služi tudi kot dobra ideja za razvoj podeželja katerega koli 
kraja. Poleg kmetijstva se ukvarjajo tudi s turizmom, nudijo tradicional-
ne madžarske in slovenske jedi ter prenočišča. Skozi celotno ekskurzijo 
nas je spremljal gospod Horvat, ki je s svojo prisotnostjo razveselil prav 
vsakega, ki smo ga srečali. Je odličen primer človeka, ki ga vodita srce 
in energija. Za idejo in izvedbo ekskurzije se iskreno zahvaljujemo tudi 
zvestemu članu Strojnega krožka gospodu župniku Andreju Muleju iz 
Sv. Gregorja. 

Ob prihodu v Markovce nas je gospod župnik Dejan pričakal z domačimi dobrotami – 
klobasami, hrenovkami in medom.

Ogledali smo si obnovljeno cerkev in domačijo. Parcele, s katerimi oskrbuje živino, so v celotni 
okolici cerkve in domačije ter tudi v bolj oddaljenih krajih.

Gospod župnik Dejan in gospod predsednik Milan pri obhodu pašnikov in ogledu 
mehanizacije.

Konferenčna soba z udeleženci ekskurzije – predavanje o porabskih Slovencih.

Maruša Kaplan, 
tajnica Strojnega krožka Urban

VABILO 
Vsi interesenti, ki jih zanima delovanje našega krožka, so dobrodo-
šli tudi na občnem zboru v januarju. Spoznali boste naše delovanje 
in se lahko včlanili. Spol, naziv in usmerjenost niso pogoji za včla-
nitev, pomembno je, da »mašina laufa«!  
Za vse, ki vas zanima karkoli v zvezi s Strojnim krožkom Urban, 
nam lahko pišete tudi na strojnikrozekurban@gmail.com ali pokli-
čete predsednika Milana Kaplana na 041 533 883. 
Strojni krožek Urban vam želi v prihajajočem letu zdrave in 
obilne letine, malo predrtih gum, veliko delujočih strojev ter 
obilico varnega dela. Noviga lejta dan naj bo z zdravjem in sme-
hom obdan!
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Izlet veteranov GZ Ribnica 2019
V GZ Ribnica deluje dvajset društev in kar iz trinajstih društev so prišli 
gasilski veterani na izlet v Belo krajino, ki ga je organizirala veteranska 
komisija na nivoju GZ Ribnica. Vsega skupaj se jih je nabralo devetinse-
demdeset, za dva avtobusa oziroma kar za dve skupini. Na pot smo krenili 
izpred Športnega centra Ribnica v soboto, 30. 11. 2019, malo pred osmo 
uro zjutraj. Pot nas je vodila prek Črmošnjic in Semiča najprej na glavni 
»plac« v Metliki. Tam si je ena skupina z vodičko ogledala Slovenski ga-
silski muzej z gasilskimi uniformami, odlikovanji, knjižicami in gasilski-
mi vozovi ter gasilsko opremo nasploh, druga pa Belokranjski muzej, kjer 
so videli fi lmsko predstavitev Bele krajine in se nato še sprehodili mimo 
zgodovinskih eksponatov. Po enournem ogledu sta se skupini zamenjali.
Za eno skupino sta sledila ogled in degustacija v vinski kleti KZ Metli-
ka, druga pa se je že odpravila na izvir reke Krupe in na kosilo v kmečki 
turizem Cerjanec, kjer nas je sprejel sodraški župan, saj je tam doma 
njegova žena. Ko je prva skupina zaključevala s kosilom, se nam je pri-
družila še druga skupina, ki je po kratkem ogledu izvira reke Krupe z 
užitkom sedla za mizo v lepo urejeni leseni hiški in si privoščila belo-
kranjske dobrote.
Prva skupina se je medtem že odpravila v smeri Radovice v šolo Bistra 
buča, kjer je sledila ena šolska ura prikaza pouka v avtentični šoli, stari 
osemdeset let, kot je potekal leta 1957. Po uri polni smeha in po podeli-
tvi spričeval je šla prva skupina na ogled Vinske kleti Prus z degustacijo. 
V šolo v Radovici pa je prišla že druga skupina, ki je imela tudi svojo 
šolsko uro iz leta 1957.
V Vinski kleti Prus smo poskusili štiri vzorce vrhunskih vin, med nji-
mi tudi posebnost, belo-modro frankinjo, ki nastane s stiskanjem sicer 
rdečega grozdja, vendar se rdeče lupine takoj odstranijo in nastane belo 

vino. Po ogledu sodobne vinske kleti smo se s prvo skupino odpravili 
proti romarskemu središču Tri fare, kjer je metliški kaplan predstavil 
vse tri slavne cerkve.
Druga skupina se je medtem premaknila iz Radovice v Hišo vina Peča-
rič, kjer so ob domači poeziji in belokranjski pogači poskusili kar nekaj 
vzorcev vin. Ko je druga skupina zaključila z ogledom kleti Pečarič, so 
se zamenjali s prvo skupino in še oni odšli na ogled Treh far. 
Po ogledu Hiše vina Pečarič in Treh far sta se obe skupini ustavili še pred 
naseljem Otok, kjer je razstavljeno ameriško transportno letalo DC-3 
Dakota kot spomin na letališče v času svobodnega belokranjskega ozem-
lja med drugo svetovno vojno. Marsikdo je bil presenečen nad velikostjo 
letala, saj z bližnje ceste Metlika–Črnomelj ne izgleda kot bog ve kaj.
Po malo daljši vožnji smo okoli 20. ure prišli zopet pred Športni center 
Ribnica ter se razšli polni novih vtisov in z željo, da se izlet izvede tudi 
drugo leto v druge kraje.

Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica
Foto: GZ Ribnica
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Postavitev informativne table ob padcu 
ameriškega letala 
Bil je 18. november 1944. Blizu Makoš je 
počilo, na nebu pa so se pojavile bele pike, 
govorijo viri o dogodku, ki se je zgodil pred 
75 leti. To je bil padec ameriškega letala tipa 
bombnik B-24 Liberator, ki je bilo sestavni del 
763. eskadrilje 460. bombniške skupine 15. 
letalske armade ameriških letalskih sil. Letalo 
je bilo zadeto nekje nad Udinami (Vidmom). 
Posadka se je skušala prebiti do osvobojenega 
ozemlja Bele krajine. Ker je bilo letalo tako 
hudo poškodovano, so morali letalo zapustiti 
prej in tako je strmoglavilo v bližini vasi Ma-
koše. Vseh 10 članov posadke je pravočasno 
izskočilo. 6 članov so nato ujeli domobranci, 
ki so jih predali Nemcem. Ti so jih odpelja-
li v nemška taborišča. Štiri pa so prestregli 
partizani minerskega bataljona XV. divizije. 
Partizani so nato ameriške letalce odpeljali na 
osvobojeno ozemlje, kjer so jih z letališča Kra-
sinec (Otok) odpeljali v Bari. 
Temu dogodku je bila posvečena svečanost 7. 
decembra 2019, ki sta jo organizirala Občina 
Ribnica in ZB za vrednote NOB Ribnica. V 
počastitev 75-letnice tega dogodka je bila tu 
odkrita informativna tabla. Pobudo za posta-
vitev table je dal Daniel Divjak, ki se je tudi 
zelo potrudil, da tabla danes stoji. Slavnostni 
govornik na tej svečanosti je bil dr. Božidar 
Flajšman, profesor na Filozofski fakulteti, na 
Oddelku za zgodovino. Med drugim je po-
vedal tudi tole: »Naj nam bo dogodek, ki se je 
zgodil na tem kraju, trajen spomin in opomin na 
težke čase, ki se ne bi smeli nikoli več ponoviti. S 
ponosom naj nas spominja na uporništvo, s ka-

»Še vedno smo priča potvarjanju dejstev in opra-
vičevanju kolaboracije. Za vse napačne odločitve 
nekaterih Slovencev med drugo svetovno vojno so 
krivi komunisti in partizani. Pravzaprav borci v 
enotah ne, saj so bili, kot to radi ti razlagalci zgo-
dovine govorijo, zavedeni, ker niso vedeli, kaj jih 
čaka, oziroma so šli v partizane le zato, da bodo 
boljše živeli. Sprašujem se, kako si lahko nekdo 
v imenu partizanov, ki jih niti ni poznal in niti 
ne ve, kaj so razmišljali, govori o tem, da so bili 
zavedeni, da so bili prevarani ipd. Med borci je 
bilo mnogo inteligence: zdravnikov, pesnikov in 
pisateljev, umetnikov in glasbenikov, inženirjev, 
doktorjev znanosti in vseh, ki so razumeli dano 
situacijo in ki so vedeli, kaj pomeni za narod ne 
upreti se. To so razumeli tudi »navadni« borci, 
ki so želeli, da njihovi potomci še naprej govori-
jo slovensko na slovenski zemlji.« Zahvalil se je 
vsem, ki so pomagali pri tem, da smo bili us-
pešni. Zahvala velja vsem govorcem, vsem, ki 
so krojili kulturni program, častni straži enote 
Garde Slovenske vojske, dr. Času, predsedni-
ku Policijskega veteranskega združenja Sever, 
Nataši Dolenc, sekretarki na Ministrstvu za 
obrambo, vsem praporščakom, ki so bili pri-
sotni, PGD Lipovec za njihovo pomoč, vsem 
članom ZB za vrednote NOB Ribnica za nji-
hovo nesebično pomoč, Alešu Škaperju za 
ozvočenje, Marku Burgerju za snemanje in 
fotografi je, vsem, ki so pomagali postaviti ta-
blo, in vsem, ki so se prireditve udeležili, saj 
so s tem prireditev še bolj ovrednotili. Pred-
sednik ZB za vrednote NOB Ribnica pa je 
izrekel zahvalo tudi predsedniku Republike 
Slovenije Borutu Pahorju za pokroviteljstvo 
te prireditve.
Zaključek prireditve je bil v Rokodelskem 
centru, kjer so gostom in vsem udeležencem 
prireditve, ki so prišli tja, pokazali, kaj nudijo, 
na ogled pa so bili tudi fotografi je ostankov 
letala in nožek, izdelan iz tega letala. Nato je 
sledilo družabno srečanje, ki so ga organizirali 
župan Samo Pogorelc in njegovi sodelavci na 
Občini Ribnica, za kar jim ZB NOB Ribnica 
izreka še posebno zahvalo. Predstavnik ame-
riškega veleposlaništva se je tudi tukaj zelo 
dobro počutil in bil navdušen nad sprejemom 
in vsem prikazanim. Srečanje je potekalo v 
prijetnem in prijateljskem vzdušju. 

Irma Grbec
Foto: Božidar Flajšman

terim so partizanke in partizani skupaj z zavez-
niki premagali neizmerno zlo 20. stoletja – na-
cifašizem. Mi moramo storiti vse, da pravočasno 
zaznamo poskuse oživljanja tega zla, ki se v no-
vih oblikah ponovno plazi po Sloveniji in Evropi. 
Tudi z vse večjim uničevanjem socialne države, 
zlorabo politične moči, širjenjem sovražnega go-
vora, razrastom antiintelektualizma in poskusi 
potvarjanja zgodovine.«
Pozdravni nagovor je imel župan občine Rib-
nica Samo Pogorelc, udeležence prireditve pa 
je nagovoril tudi predstavnik Veleposlaništva 
Združenih držav Amerike v Sloveniji James 
Peranteau, vodja političnega in vojaškega 
oddelka na veleposlaništvu. Med drugim je 
dejal: »Pokloniti se moramo pogumu teh letal-
cev, ki so bili pripravljeni žrtvovati tudi svoja 
življenja v borbi proti sovražniku. V duhu tega 
poguma sem vesel, da danes stojim tu in da lahko 
rečem, da so odnosi med Slovenijo in ZDA prija-
teljski. Slovenija letos praznuje 15 let od vstopa v 
NATO. Upam, da bodo odnosi med državama 
ostali še naprej dobri.« Del svojega nagovora je 
povedal tudi v slovenščini, s čimer je pokazal, 
da spoštuje naš jezik in naš narod.
V kulturnem programu so sodelovali MoPZ 
Svoboda iz Kočevja ter recitatorke Majda 
Rački, Jelka Domevšček in Irma Grbec. Prav 
poseben čar pa so prireditvi s svojim nasto-
pom na začetku dali člani Trobilnega kvinteta 
Slovenske vojske, ki so zaigrali obe himni in 
nato še dve pesmi. Prireditev je zaključil Da-
niel Divjak, predsednik ZB za vrednote NOB 
Ribnica. V zaključnem govoru je poudaril: 
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Iz društva Sožitje
Leto je naokrog in prišel je čas, da potegnemo črto in pogledamo, kaj se 
je dogajalo v SOŽITJU – društvu za pomoč osebam z motnjo v dušev-
nem razvoju Ribnica. Z aktivnostmi smo začeli v februarju s pohodom 
proti Založju in Prigorici. Marca smo izvedli skupaj s potoškimi upo-
kojenkami delavnico, na kateri smo poslikavali steklenice. V Gostilni 
Urška je potekal občni zbor društva. Konec meseca smo v bivalni enoti 
v Ribnici praznovali materinski dan, kjer so nam varovanci pripravili 
prisrčen program. Aprila smo imeli kopalni dan v Strunjanu. Ogledali 
smo si še na novo odprto bivalno enoto na Debelem rtiču. Maja smo se 
sprehodili do Kadic. Junija so se nekateri otroci udeležili tradicionalnih 
športnih iger v Nadlesku. Šli smo na izlet po Dolenjski. V poletnih me-
secih se je kar nekaj naših otrok udeležilo letovanj na morju, na vseži-
vljenjskem učenju. Po počitnicah smo se skupaj s Sožitjem iz Cerknice 
že tradicionalno udeležili maše pri Novi Štift i. Po maši smo nadaljevali 
druženje pod tamkajšnjim kozolcem. V septembru smo šli v Laško, kjer 
je potekal vikend seminar za družine. Oktobra smo na Bregu pod va-
škim kozolcem pekli kostanj in se sladkali z dobrotami naših članic. V 
bivalni enoti smo skupaj s potoškimi upokojenkami izvedli delavnico 
na temo Od preje na kolovratu, česanja volne do izdelka. Izdelovali smo 
cofk e in pajacke iz volne. In že je tu december. Najprej bomo v bival-
ni enoti pekli piškote. Sledilo bo novoletno srečanje, in kar je najpo-
membnejše, naše otroke bo obiskal Dedek Mraz. Na srečanju bo tudi 
srečelov, kar bo zelo zanimiv dogodek. Del vseh aktivnosti smo izpeljali 
s pomočjo donatorjev, ki jim res iskrena hvala, saj so s svojimi prispevki 
osrečili naše otroke. Vsa ta druženja pa so še kako pomembna za nas, 
starše, kajti imeti otroka s posebnimi potrebami je težka preizkušnja, 
ki terja ogromno moči. Ta druženja nam veliko pomenijo, saj se takrat 
drug drugemu potožimo in drug drugega opogumljamo na tej poti, na 
kateri je veliko ovir. Naj na koncu vsem občanom, posebno tistim, ki 
jim je mar za naše otroke, zaželim vse lepo in dobro v novem letu!

Za društvo Sožitje zapisala Katjina mama

Vikend seminar 
v Laškem
Seminar je potekal od petka, 6. 9. 2019, do nedelje, 8. 9. 2019. Nanj smo 
se peljali z avtobusom. Na Trojanah smo se ustavili na kavici in krofu. 
Po postanku smo pot nadaljevali v Zdravilišče Laško. 
Po prihodu v zdravilišče smo šli do recepcije, kjer smo dobili ključe od 
sob. Ob 17. uri so imeli starši predavanje »Uporaba zelišč za vsakdanjo 
rabo«, mi, uporabniki VDC Ribnica, pa smo šli z animatorko. Risali smo 
na majice in napisali imena. Drugi dan smo risali na papir. Na vsakem 
papirju je bila napisana misel. Starši pa so imeli predavanje z gospo Anko 
Pori. Pogovarjali so se o stresu. Veliko smo se kopali in hodili na sprehode. 
V soboto zvečer smo imeli skupno druženje. Igrali smo se razne igre: ples 
z jabolkom, pantomimo, tekmovali z žlico in žogico okoli stola.
Na seminarju sem se imel lepo. Zahvaljujemo se gospe Joži ter anima-
torkama Andreji in Aleksandri.

Tomaž Košir, 
uporabnik VDC Ribnica, član Društva Sožitje Ribnica

Abilimpiada v Mariboru
V petek, 18. 10. 2019, sem šel z Društvom Sožitje v Maribor na 11. Abi-
limpiado. Z menoj so šle še Karmen, Marija, Mojca in Kristina. Marija 
in Kristina sta tekmovali v vezenju, Karmen v pripravi narezka, Mojca 
v izdelovanju plakata, jaz pa v računalništvu. Osvojil sem prvo mesto, 
Mojca je bila druga, Marija tretja, Kristina peta in Karmen šesta.
Ogledali smo si tudi mesto Maribor. Šli smo na Kalvariji, do koder pot 
vodi po stopnicah, ki jih je kar 455. Spali smo v dijaškem domu, kjer 
smo zvečer imeli pižama »party«. V soboto smo imeli podelitev pri-
znanj, po kosilu pa smo šli domov. 
Hvala Alji in Alijani, ker sta nas spremljali.

Tomaž Košir, 
uporabnik VDC Ribnica

Vsem ljudem iskrenega srca želimo
mirne in doživete boži ne praznike.

V novem letu naj vam bogatijo življenje
love nost, modrost in pogum, vodijo naj

vas dobre misli in prijazna energija.

Folklorna skupina GRMADA

Vsem ljudem iskrenega srca želimo
mirne in doživete boži ne praznike.

V novem letu naj vam bogatijo življenje
love nost, modrost in pogum, vodijo naj

vas dobre misli in prijazna energija.

Folklorna skupina GRMADA
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Črno-beli spomini ...

Pogovori med moškimi občasno nanesejo 
tudi na spomine o služenju vojaškega roka 
(seveda tistih, ki so še služili vojaški rok v času 
Jugoslavije). Ob teh pogovorih vsak hiti pri-
povedovati lepe in manj prijetne dogodivšči-
ne iz tega obdobja. Večina takratnih fantov 
nas je šla služit domovini daleč od doma, po 
možnosti, če se je le dalo, najdlje v kraje naše 
takratne skupne države. No, nekateri so že tak-
rat imeli »veze« in so bili malo bliže domu. K 
nam v Ribnico pa so takrat prihajali fantje iz 
drugih republik, saj smo tudi pri nas imeli vo-
jašnico – kasarno, ki je nosila ime narodnega 
heroja Mirka Bračiča, v njej pa je domovala to-
pniška enota (14. map – »mješoviti artilerij-
ski puk«). Številne spomine fantov – vojakov 
na služenje vojaškega roka pri nas je ovekove-
čil takratni ribniški fotograf Drago Mohar.
Star pregovor pravi: »Slika pove več kot ti-

Ribniška 
deželica
Čast tebi, Ribniška dolina,
slovenske zemlje zelen pas,
snežnikov nimaš, nimaš vina,
a njej si le najlepši kras.

Bila si vrelec učenosti,
čez naše meje slavno znan,
iz šol dehtel je cvet modrosti
na južno, na večerno stran.

Stoletja dolga bistri zdomar
po svetu nudi svoj izum,
a s suho robo trosi romar
vedrino, šalo in pogum.

Živi naj Ribniška dolina
in vsa dežela tod okrog.
Kot ena delajmo družina,
da nas vesel bo mili Bog.

Anton Debeljak

Vir: Suha roba ali Ribniški mali človek, Jože Rus, 
Ljubljana 1941, založil Ribniški klub v Ljubljani

Breženski zdomar oprtan s kanonom Zapotoški zdomar oprtan s krošnjo
Krošnjar Burger na vabilu za Gorensjki 
sejem v Kranju

Krošnjar Burger ob Bistrici, na vabilu za 
pohištveni sejem na Bledu leta 1974

soč besed.« Sodite med tiste, ki le redko vrže-
jo kaj v smeti? Če hranite fotografi je, pisma, 
razglednice, dokumente, ki vas spominjajo na 
nek dogodek, osebo ali domač kraj in so vam v 
napoto ali jih nameravate zavreči, me pokliči-
te, da jih ohranim za prihodnost (moj kontakt: 
030 996 225, peter.lesar1@gmail.com).

Peter Lesar, zbiratelj

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja, sreče, 
ljubezni in svetlobe!
Vesel božič in srečno 2020!

Peter Lesar, zbiratelj
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Kot občan in davkoplačevalec sem se določil, da ob letu dela nove ob-
činske oblasti ocenim, kako so vodili občino župan Samo Pogorelc in 
njegova lista svetnikov (LSP). 
V času volilne kampanje za občinske volitve ste predstavljali načrte in 
govorili, kaj vse boste storili. Volivci so vam zaupali vodenje občine, 
dobili ste skoraj ¾ glasov. Občino vodite že eno leto in pripadajo vam 
tako pohvale za uspehe kot tudi kritike za neuspehe. Velja pa izrek, da 
tisti, ki išče in kaže na dežurne krivce, izkazuje lastno nesposobnost.
Ob prevzemu lokalne oblasti ste dobili občinske fi nance v dobrem sta-
nju, z več kot 1,2 milijona evrov gotovine, ter zastavljene in utečene 
projekte – vodovod SORIKO, obvozno cesto Inles–Spar, obrtno cono 
Ugar, kanalizacijo Lepovče, igrišče Nemška vas, nadomestne ceste ob 
železnici, mini stadion ob športni dvorani, Ideal center in druge pro-
jekte. Več teh je imelo tudi zagotovljeno sofi nanciranje iz evropskih ali 
državnih sredstev, a o tem nič ne poročate volivcem.
Vse to ste kandidati za občinski svet iz LSP in kandidat za župana 
Samo Pogorelc skritizirali, da je preskromno oziroma preslabo. Mi, 
LSP in naš županski kandidat, ponujamo več. Za izvedbo nas podpirajo 
ljudje, ki imajo dobre veze z raznimi ministri, celo predsednikom vlade in 
državnega zbora, sekretarji raznih združenj, poslancem iz sosednje občine 
in gospodarstveniki. V naslednjih nekaj tednih sedanjega župana se res 
vrstijo obiski ministrov, poslancev, predsednika vlade in predsednika 

državnega zbora. Ob teh obiskih sem dobil vtis, da bo občina res dobila 
ogromno denarja, celo preveč. Da so me zavajali, kažeta občinska pro-
računa za leti 2020 in 2021. Očitno so bili ti obiski politikov opravljeni 
s prazno denarnico. Za zmanjšanje proračuna in slabša sofi nanciranja 
morajo župan in predstavniki LSP poiskati dežurnega krivca. To naj bi 
bil podpredsednik državnega zbora in lokalni poslanec Jože Tanko.
Župana Sama Pogorelca in člane svetniške skupine sprašujem, kolikok-
rat ste poslanca Jožeta Tanka zaprosili za pomoč? Koliko projektov in 
v kateri fazi mu jih je bilo danih v vpogled? Pričakujem javen odgovor 
v Rešetu.
Mislim, da ima občinska oblast težave in je nekako v stanju »nazaj ne 
moremo, naprej pa ne znamo«. Brez dodelanih načrtov in projektov pa 
se ne da pridobiti dodatnih denarnih sredstev. Tudi jaz od župana in 
občinske uprave pričakujem več, saj gre za nove obraze.
Leto 2019 se izteka, župan pa nam je podaril koledar. Sprašujem se, ali 
je župan koledar plačal iz svojih sredstev ali smo ga kupili sami sebi.
V letu 2020 želim vsem občanom občine in občinskim uslužbencem 
uspešno leto z manj ignorance na občinskem svetu, z manj govoričenja 
in zavajanja ter z več dejanji. Le dobra dela bodo še naprej poganjala 
razvoj Ribnice – več jih bo, boljše nam bo.

France Vidervol

Čestitam in hvala!
Čestitam in hvala ribniški oblasti, da zazna pripombe občanov ter jih 
po presoji obravnava in ukrepa. Ribniška nova oblast je namreč opazila, 
da sem pred časom na Facebooku objavil zapis: Mar nihče od oblasti ne 
vidi, da se pred Miklovo hišo zopet označujejo preozki parkirni boksi, 
primerni za potrebe v času »katrce in fi čka«? No, mogoče je še kdo 
drug to opazil in podal pripombo.
Oblast je sedaj poskrbela, da so že zarisana parkirišča povečali, tako da 
se lahko varno parkira. Odziv oblasti dokazuje, da demokracija deluje, 
če oblast, župan, občinski svetniki in poslanci zaznavajo probleme vo-
livcev in predloge za rešitev običajno enostavnih problemov, ki se lahko 
hitro uredijo brez velike birokracije. Kultura demokracije je pripomo-
gla, da občani lahko okoli ribniškega hrama kulture, Miklove hiše, var-
neje parkiramo, kar je napredek.  

Franc Mihič, 
Ribnica V E S E L  I N

B L A G O S L O V L J E N

Naj bo vaše novo desetletje polno
zdravja, ljubezni, osebne rasti in

poguma.
 

Želim vam tudi ponosno
praznovanje 

dneva samostojnosti in enotnosti!  
 

Športno društvo KLUB PONOS-
NIH POSAMEZNIKOV vabi na 
predstavitev knjige in pogovor z av-
torjem, ki bo v
sredo, 15. 1. 2020, ob 18.00 v pre-
davalnici Rokodelskega centra 
Ribnica.
Knjiga Zagret za tek je knjiga, ki 
vam bo tek predstavila na zanimiv in zabaven 
način!
Rdeča nit knjige so kolumne, razmišljanja o teku in tekačih, potopisi z 
maratonov širom po svetu in koristni nasveti tekačem. 
Tekaška knjiga, ki vas bo navdušila in potrdila to, kar je Samo Rugelj 
napisal v predgovoru: Marko Roblek je »Rolling Stones slovenskega 
teka«. 

Vabilo
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Odgovor gospodu »Kopitarju« za zapise 
v članku »Le čevlje sodi naj Kopitar«
Članek avtorja Vojka Štanfl ja, ki je bil s tem naslovom objavljen v prej-
šnji številki Rešeta (11/2019), je napisan v maniri starih partijskih ča-
sov – počistimo s tistimi, ki kaj vedo in znajo, ki imajo izkušnje, potem 
pa bomo mi, novi in neizkušeni obrazi, po svoje manipulirali z ljudmi. 
A pojdimo po vrsti.
Spoštovani gospod »Kopitar«, kako lahko od mene zahtevate pomoč, 
če pa na sejah občinskega sveta z veliko arogance zavračate moje pre-
dloge in jih jemljete kot žalitev in napad? In če me župan do sedaj ni 
niti seznanil, kaj šele povabil na kakršen koli razgovor, ki ga je imel s 
Šarčevo oblastjo? V prvem letu županovanja gospoda Sama Pogorelca 
se to ni zgodilo niti enkrat, čeprav je v Ribnici gostil nekatere ministre, 
predsednika vlade gospoda Šarca, predsednika državnega zbora tova-
riša Židana in najbrž še koga, verjetno pa je več obiskov opravil tudi v 
Ljubljani. Nekomu, ki pomoči ne mara, ne moreš pomagati. Zato je ta 
vaš očitek, gospod »Kopitar«, da županu nisem pomagal, nekorekten, 
neresničen in zlonameren. To podtikanje pa se vleče skozi ves vaš čla-
nek. Če me potrebujete, se lahko kadarkoli obrnete name, zagotovo se 
bom za Ribnico in naše širše okolje bolj potrudil kot kdorkoli od tistih, 
s katerimi se je slikala občinska oblast.
Tudi očitek gospoda »Kopitarja«, da so bili predali s projekti prazni, ne 
drži. Kar poglejte, katere nove projekte iz predalov prejšnjega župana je 
župan Samo Pogorelc vključil v svoj prvi proračun. Naj vas spomnim vsaj 
na kanalizacijo Lepovče (582.000 EUR), na komunalno urejanje Obrtne 
cone Ugar (2.400.000 EUR) in na javno razsvetljavo (približno 400.000 
EUR). Javnosti tudi z navdušenjem kažete projekt športnega igrišča ob 
športnem centru (vrednost približno 1 mio EUR), v predalu imate tudi 
idejno zasnovo za Ideal, ki vam sicer ni bila všeč in ste dali izdelati novo, 
pa projekt investicije in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, 
projekt obnove prireditvenega prostora v gradu po vzoru ljubljanskih 
Križank, idejno zasnovo za Športni park Ugar, sprejet OPPN za čistilno 
napravo Dolenja vas, idejno zasnovo za dializni center itd. 
Ko na občinskem svetu ali v medijih komentiram tisto, kar je župan 
predlagal v proračunu ali drugih aktih, uporabljam županove podatke 
in obrazložitve. Če je župan zapisal, da se proračuni znižujejo, da padata 
delež investicij in delež evropskih in državnih sofi nanciranj, je to pač 
dejstvo. A to ne more biti razlog, da me kritizirate, ker sem na to javno 
opozoril. Kritiko usmerite na župana, ki je predlagatelj proračuna. Sicer 
pa so občinski akti javni in dejstva lahko vsak preveri.
Ne vem, zakaj je bilo toliko nejevolje, ko sem opozoril, da je župan za 
isto postavko (Ideal) napisal dve različni obrazložitvi. Vsak, ki je resno 
pregledal proračun, je to moral opaziti. Ponovno pa povem, da se mi 
ne zdi pametno, da bi se na primer v Idealu zgradil hostel s cenenimi 
sobami, ki jih bodo koristili kakšni migrantski delavci ali drugi nizkoce-
novni potrošniki turističnih storitev. Za to lokacijo se da poiskati boljše 
vsebine in zanje pridobiti tudi ugodna sofi nanciranja. Idejna zasnova 
prejšnjega župana je s tega vidika mnogo boljša. Ko že gospod »Kopi-
tar« piše o zgodovini Ideala, najbrž namerno pozablja, da je bila lokaci-
ja, če se ne motim leta 2012, brezplačno prenesena na občino Ribnica s 
petletnim moratorijem odsvojitve. Pred tem je bilo približno tričetrtin-
ski lastnik ministrstvo za obrambo in občina ni mogla kaj veliko storiti. 
Pogodba o prenosu je na občini. Lani, ko se je izoblikovala ideja, kaj 
naj bi bilo na tej lokaciji, in ko se je zaključila investicija v vrtec, je dal 
bivši župan Jože Levstek izdelati idejni projekt, ki je obležal v predalu 
sedanjega župana. 

Da so v rebalansu, ki je sicer nižji od prvotnega proračuna za leto 2019, 
oba akta pa je pripravil sedanji župan Samo Pogorelc, zapisane nekate-
re investicije, ki bodo realizirane v znatno nižjih zneskih, je dejstvo. A 
ko sem na to opozoril, se je sprožil rafal klevet, podtikanj in napadov 
name. A dejstvo je, da v predvidenem znesku in obsegu zagotovo ne 
bo realiziran projekt Obrtna cona Ugar, samo na tej postavki bo izpada 
za približno 1 mio EUR. Ne bo pa to edini izpad. Zato sta tako naslov 
kot vsebina članka »Leta je skoraj konec, investicij pa malo« korektna. 
Tega se zaveda tudi gospod »Kopitar«, saj v omenjenem članku opra-
vičuje zamude. Zaključni račun pa bo pokazal, ali moje trditve držijo. 
Leto hitro mine, a za to ni kriv županov predhodnik. 
Podtikanje gospoda »Kopitarja«, kaj je bilo in česa ni bilo v prejšnjem 
mandatu, je nesmiselno. S tem se ne da braniti slabših investicijskih 
rezultatov in črpanj zunanjih virov v tem mandatu. Sicer pa, če je bil 
pretekli mandat res tako slab, bi morala imeti sedanja ekipa izredno 
lahko delo. A po enem letu je stari vrtec še vedno stari vrtec, v glasbe-
ni šoli se tudi še nič ni uredilo, gradnja čistilne naprave v Dolenji vasi 
se odmika za vsaj dve leti, ker sedanja lokacija, za katero je že sprejet 
OPPN, županu ne odgovarja, Ideal se zamika za najmanj leto, dia-
liznega centra pa skoraj zagotovo ne bo. Ko gospod »Kopitar« pogre-
va, kaj vse je bilo slabo izvedeno ali neizvedeno v prejšnjem mandatu, 
se mora zavedati, da bo tudi za tem županom in novimi obrazi iz LSP 
ostalo veliko problematičnih ali nerešenih zadev. Ni verjetno, da bos-
te tako uspešni, da bo naslednik lahko dal samo roke v žep, se dobro-
hotno smehljal z medijskih naslovnic in se naokrog vozil z »avtom 
za župana«.
Še nekaj besed o »biciklih«. Res sem opozoril, da je projekt za tistih 
osem »biciklov« zelo drag. Sumljivo drag. Če ste ga že zastavili, bi bila 
smiselna ena izmed postaj pred občino, saj morajo občinski uradniki 
veliko dela opraviti po Ribnici. Nisem pa prepričan, da je vse, kar imajo 
v Kočevju ali drugih krajih, primerno za Ribnico. 
Svetnica Damjana Belak Mrhar je seji občinskega sveta opozorila, da 
so storitve nege na domu v Ribnici do 40 % dražje kot v Ljubljani. Žu-
pana to ni zmotilo, gospoda »Kopitarja« tudi ne. Lahko bi predlagala 
preverbo kalkulacije pred potrditvijo nove cene, pa je nista. Sam sem 
dal predlog, da podražitev v celoti prevzame občina. Ne bi stalo veliko, 
zaradi opozorila naše svetnice pa bi bila taka odločitev smiselna, prav 
tako preverba cene ne bi bila odveč. A za gospoda »Kopitarja« je oči-
tno primernejše javno klevetanje predlagatelja pobude.
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na občini. To mora imeti cilj – več projektov 
in boljši fi nančni izplen iz zunanjih virov. Ne 
da pa se spregledati, da župan predlaga doda-
tne zaposlitve za 1 mio EUR nižji proračun z 
bistveno manj sredstvi iz državnega in Evrop-
skega proračuna, pa tudi v načrtih investicij 
za naslednja leta kadrovski vložek ni pokrit. 
Samo prerazdelitev obstoječih nalog med več 
zaposlenih brez fi nančnega učinka je nesmi-
selna. In menim, da imam prav.
Še nekaj. Pričakovati, da so seje občinskega 
sveta samo postopek nekritičnega potrjevanja 
»županovih« aktov brez razprav, je iluzor-
no. Temeljni namen sej občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles je razprava o smisel-
nosti ali ustreznosti predlaganih ukrepov ter 
njihova morebitna izboljšava. Če ne smeš 
govoriti, ali če ne smeš nič predlagati, ali če je 
vsaka beseda, ki jo poveš, odveč in vzeta kot 
žalitev lokalne trenutne oblasti, tako je razu-
meti »Kopitarjev« članek, to ni možno. Res 
je, da na sejah občinskega sveta razpravljamo 
v glavnem člani SDS, veliko tudi sam. Razlo-
gov, zakaj svetniki iz LSP skoraj ne govorijo, 
ne poznam. Vem pa, da ni vse tako idealno, da 

bi samo čakali na konec točke in na dvig roke 
za glasovanje.
Tudi ni za pričakovati, da bodo imeli vsi sve-
tniki in svetniške skupine enak pogled na vse-
bino aktov ali na projekte kot gospod župan 
ali gospod »Kopitar« ali ostali svetniki LSP. 
To se tudi v preteklih mandatih ni dogajalo. 
Bile so razlike, in tisti, ki se s čim niso strinjali, 
so o tem razpravljali na sejah občinskega sve-
ta, komentirali, dajali izjave za lokalne medije, 
pa jih zaradi tega ni nihče kritiziral. Vse to je 
počel tudi tedanji občinski svetnik Samo Po-
gorelc. Ne razumem, zakaj naj bi bilo to zdaj 
kar naenkrat problem.
Pa še kakšen stavek o zgodovini. Naj vas še 
spomnim, da je bilo za športno dvorano in 
novi vrtec pred in med gradnjo večkrat javno 
povedano, da sta objekta za Ribnico prevelika. 
Če imate čas, lahko malo pobrskate po zapisih. 
Sedaj se kaže, da sta oba premajhna. Na primer 
podatki in projekcije za vrtec niso izkazovali 
tako velikega in hitrega povečanja števila otrok. 
A to se je, hvala bogu, zgodilo. Za občino je to 
sladka skrb, problem bi bil, če bi bilo obratno. 
Sicer pa ne objokujte svoje usode. Kandidirali 
ste, ker ste menili, da ste boljši, uspeli ste, ker 

ste ljudem povedali, da boste to na en, dva, tri 
uredili, in dobili ste priložnost, da na tak na-
čin razrešujete občinske gordijske vozle. Kot 
opažam, vam gre to precej počasneje, kot ste 
obljubljali. Mi vas ne oviramo, opozarjamo pa 
na zamude, nedoslednosti, netočnosti itd.
Za zaključek: gospod »Kopitar«, podatki, ki 
jih uporabljam v razpravah na sejah občinske-
ga sveta ali v medijih, so zapisani v gradivih, ki 
jih je predlagal župan, od imen projektov in za-
nje namenjenih zneskov do strukture sofi nan-
ciranj, deleža investicij, prihodnjih projektov 
itd. Če menite, da moje navedbe ne vzdržijo, 
jih argumentirano zavrnite. Navsezadnje vas 
je precej več in imate mnogo boljše možnosti 
dostopa do medijskega prostora glede lokal-
nih tematik kot člani naše svetniške skupine. 
Tovrstne manipulacije, ki ste se jih poslužili, 
pa so nedostojne in jih lahko trosite samo s 
povešenimi očmi. Sicer pa za soglasje, o čem 
in kako bomo razpravljali na sejah ali nasto-
pali v javnosti, svetniki SDS ne bomo nikogar 
spraševali, tudi gospoda »Kopitarja« ne. 

Jože Tanko

Spoštovani poslanec Jože Tanko!
Draga bralka, dragi bralec Rešeta, v prispevku 
bom tu in tam ponovil besedno zvezo NEKA -
TERI SO MI POVEDALI. To besedno zvezo 
je uporabil gospod Tanko v svojem članku, ko so 
mu povedali, da me skrbi zanj.
NEKA TERI SO MI POVEDALI, da si me v 
svoji novembrski pisariji v Rešetu, naslovlje-
ni »Nezrelost in nespoštljivost«, kar dvakrat 
omenil. Tvojih člankov običajno ne berem, saj 
leta in leta zgolj kritiziraš vse, kar ni tvoje in 
kar ni po tvoje! Mnogi smo se spraševali, zakaj 
naš poslanec kar naprej kritizira vsakokratno 
državno oblast, nič pa ne piše o svojem de-
lovanju za lokalno okolje, ki ga je izvolilo za 
svojega predstavnika. In glej, dočakali smo že 
drugi članek o lokalni skupnosti, ampak Jože, 
zopet samo zlivaš gnojnico, namesto da bi no-
vemu županu in svetnikom pomagal z nasveti 
iz bere svoje bogate politične kariere. A je tako 
naneslo, da moramo v Rešetu odslej brati kar 
dve strani tvojih kritik – tako na račun držav-
nega kot sedaj še lokalnega vodstva. NEKA -
TERI SO MI POVEDALI, da si do oblasti na 
Občini Ribnica kritičen zato, ker nimaš več 
svojega župana in imaš malo število svetnikov. 
Mogoče imajo prav, sam se premalo spoznam 
na politiko. Županu in vodstvu očitaš nespo-
štovanje in nezrelost, ker te ne vabijo na razne 
dogodke?! Moram ti povedati, da si moraš 
spoštovanje zaslužiti kot človek, funkcija je 
tu nepomembna. Mlajša generacija z župa-

nom na čelu je očitno obupala nad teboj, saj 
si v dvajsetletni poslanski karieri naredil malo 
omembe vrednega za ribniško dolino. 
Dragi poslanec in celo podpredsednik hrama 
demokracije, na trenutke se mi zdi, da svoje 
kritičnosti, ki ponekod meji že na sarkazem, 
preprosto ne moreš brzdati, da ti je nekje za-
pisana … Po drugi strani pa si mislim, da pri 
teh letih in izkušnjah že veš, kaj delaš! Poz-
nava se že dolgo, sodelovala sva, sam sem te 
v svoji službi celo predlagal za priznanje, ko 
si pokazal dobro voljo, pri večini zadev pa si 
me politično, osebno ali kako drugače izigral. 
Vem, da si mi zameril, ker sem si upal večkrat 
javno kritizirati tvoje delo tako župana kot 
poslanca. Svoje mnenje o tvojem premajh-
nem prispevku za Ribnico sem povedal tudi 
na sestanku na Občini Ribnica 23. 8. 2019, ki 
ga omenjaš v svojem prispevku. NEKA TERI 
SO MI POVEDALI, da na ministrstvih in dr-
žavnih uradih nisi nič kaj dobrodošel, zato mi 
je vse bolj jasno, da kaj več za to dolino res ne 
moreš postoriti.
O tvojem (ne)delovanju se je v prejšnji šte-
vilki Rešeta precej razpisal tudi gospod Vojko 
Štanfelj, kar je dokaz, da ljudje spoznavajo, 
kako malo si naredil za svoj volilni okoliš. 
Poleg vsega, kar je napisal gospod Štanfelj, bi 
jaz lahko dodal še kup primerov, pri katerih si 
negativno deloval, a kaj bi pogreval to postano 
brozgo. 

V članku sta imenovana tudi Ideal center in 
Slavko Rus, ki te je predhodno v več pismih 
bralcev argumentirano opozarjal in te sezna-
njal z resnico, ki natančno prikazuje tvoj vpliv 
na vodenje občinske politike. On bi takrat 
moral uporabiti tvoj novembrski naslov »Ne-
zrelost in nespoštljivost«. 
V svojem članku omenjaš, da je tvoje JAVNO 
delovanje za nekatere precej NEVIDNO in 
da boš o tem začel pisati. Takoj sem pomislil, 
kako je javno lahko nevidno! Za tvoje pri-
hodnje pisanje pa izrekam preprosto resnico: 
DOBRO DELO SE SAMO HVALI!
Jože, povedal bi ti lahko še mnogo stvari, kaj 
so mi NEKA TERI POVEDALI, pa je verjetno 
brez smisla, saj oba skupaj z bralci veva, da čas 
razjasni še tako varovane skrivnosti.
Bodi prijazen do ljudi, tudi če jih ne maraš, saj 
so sovražniki tvoje najboljše ogledalo!

Pavel Hočevar

V Ortneku,
v neposredni bližini 
železniške postaje, 

oddam prostor, primeren 
za parkirišče, skladišče ipd. 

Prostor je ograjen. 
Informacije: 041 840 241.
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Neupravičeno nerganje župana Sama Pogorelca
November je mesec, ko se dokončno spreje-
majo državni proračuni. Lahko zatrdim, da je 
sprejemanje proračunov večkrat nepredvidlji-
vo in kar stresno za koalicijo. Letos ni bilo nič 
drugače.
Čeprav vlada tudi tokrat proračunov ni 
uskladila s svojimi koalicijskimi poslanci, sta 
predsednik vlade Marjan Šarec in minister za 
fi nance zahtevala poslušnost poslancev koa-
licije. To je pomenilo, da je vladni proračun 
nedotakljiv, da koalicijski poslanci ne smejo 
vlagati amandmajev (in jih tudi niso) in da ne 
smejo podpreti nobenega amandmaja opozi-
cije. Minister za fi nance dr. Bertoncelj je v pri-
meru neposlušnosti poslancev koalicije grozil 
pa z odstopom, predsednik vlade pa s predčas-
nimi volitvami. Že to, da sta na tak ultimativni 
in protiustavni način posegla v neodvisnost 
poslancev, veliko pove o kakovosti državnih 
proračunov. Taki pristopi so nesmiselni, saj je 
vsakomur jasno, da se dajo proračuni sestaviti 
na tisoče načinov, tako občinski kot državni, 
in vedno je tudi prostor za izboljšave. 
Poslanci SDS smo vložili amandmaje, več kot 
deset je bilo »mojih«, s sprejemom katerih bi 
se kakovost proračunov vsaj delno izboljšala, 
vsaj na področjih, ki jih je kot problem in kot 
nujnost za hitro ukrepanje opredelila tudi ko-
alicija v svoji koalicijski pogodbi. Že naslednji 
dan po vložitvi naših (SDS) amandmajev, sem 
z njimi na seji občinskega sveta seznanil svet-
nike in župana, posredoval sem jim tudi kom-
pletno gradivo. Meni se je zdelo korektno, da 
o amandmajih obvestim lokalno politiko. 
A namesto da bi župan Samo Pogorelc izkori-
stil ponujeno priložnost in aktiviral vse svoje 
stike, ki mu jih je uspelo navezati letos, da bi se 
sprejeli vsaj tisti amandmaji, ki so se nanašali 
neposredno na Ribnico, in bi imela Ribnica 

kaj od tega, se iz njegovega zapisa v prejšnji 
številki Rešeta (11/2019) da sklepati, da ni 
storil nič. Iz njegovega zapisa vejejo nepopi-
sna nejevolja, užaljenost in celo zgražanje.
Menim, da je tak odziv župana neupravičen 
in neprimeren. Čeprav me župan letos sploh 
ni informiral o tem, kaj se je dogovarjal z dr-
žavno politiko, sem vložil amandmaje, ki so 
za Ribnico primerni in potrebni. Inteligenten 
mož bi bil vsakomur zelo hvaležen za trud in 
pozornost ter bi se priporočil še za naslednjič. 
Tako pa …
Sicer pa mi tudi ni jasno, zakaj se župan sploh 
razburja, saj je na občinskem svetu zavrnil 
moja predloga, da bi obvoznico Ribnica in 
negovalno bolnico uvrstil v načrt prihodnjih 
občinskih investicij (NRP) v naslednjem pet-
letnem obdobju. To je župan zapisal tudi v 
gradivu za 8. sejo občinskega sveta, ki je bila 
10. decembra letos. 
Koalicija sicer ni zmogla podpreti amandma-
jev za negovalno bolnico v Ribnici in za do-
končanje doma za starejše občane v Osilnici, 
čeprav v državnih proračunih za ta dva name-
na ni bilo predvidenega niti evra. Kot eden 
izmed redkih pa je bil sprejet amandma, ki 
namenja 500.000 EUR za izgradnjo medgene-
racijskega centra v Loškem Potoku. Upam in 
si želim, da bi občini uspelo realizirati projekt.
Prav tako ni dobil zadostne podpore aman-
dma, s katerim bi se Rokodelskemu centru 
Ribnica zagotovilo primerljivo fi nanciranje z 
drugimi podobnimi zavodi v Sloveniji. »Ro-
kodelc« je letno prikrajšan za 250.000 EUR.
Predlagal sem tudi nekaj amandmajev, s kate-
rimi bi se pripomoglo k bistveno izboljšanim 
prometnim razmeram na naši glavni cesti. 
Predlagal sem, da bi se zagotovil denar za na-
daljevanje gradnje 3. pasu na odseku Smrje-
ne–Turjak, za obvoznice Ribnica, Kočevje in 
Velike Lašče ter za rekonstrukcijo ceste na od-
seku Breg–Grič, a tudi ti niso dobili podpore.
Poslanci SDS smo predlagali zajeten znesek, 
krepko nad 100 milijonov evrov, za spodbu-
ditev stanovanjske gradnje. Čeprav se že več 

kot desetletje ni investiralo prav nič v gradnjo 
socialnih stanovanj in je to tudi koalicijska 
prioriteta, je tudi tu koalicija glasovali proti. 
Razumi, kdor more.
Podobno se je zgodilo s povprečninami občin. 
Na odboru za fi nance je bil sprejet amandma 
SDS in NSi, ki je občinam namenil 140 mi-
lijonov evrov več. Toliko več bi po izračunih 
vlade občine tudi morale dobiti, a je koalici-
ja na pritisk predsednika vlade in ministra za 
fi nance amandma zrušila. SDS in NSi tudi s 
ponovno vloženim amandmajem s pol nižjim 
zneskom nista uspela. Občani Ribnice bodo 
zaradi ravnanja koalicije prikrajšani za več kot 
600.000 evrov.
Je pa vlada zaradi domnevne podnebne krize 
z lahkoto namenila kar 184 milijonov evrov za 
podnebne spremembe, ne da bi se potrudila 
za spodobno obrazložitev postavke. In takih 
postavk je v proračunih še veliko.
Denarja je v proračunih dovolj, le Šarčeva ko-
alicija ga je namenila za namene, od katerih bo 
bolj malo izboljšanja za državljane. Zadovolj-
ni bodo lahko le tisti, ki so prek raznih pogodb 
pripeti na državne jasli. 

Jože Tanko, 
poslanec SDS in 

podpredsednik DZ RS  

Vsem občankam in občanom želim 
blagoslovljen božič ter veliko uspeha, 
zdravja in družinske sreče v novem letu. 
Ponosno pa praznujmo tudi državni 
praznik, dan samostojnosti in enotnosti.

Bliža se najlepši čas v letu,
ko se želja po sreči in zdravju 

seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,

udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.
Krajankam in krajanom KS Dolenja vas

želimo mirne in prijazne 
božične praznike,

v novem letu 2020 pa veliko zdravja, 
sreče in miru.

Svet KS Dolenja vas
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Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim. (T. Kuntner)

O ljuba mama,
kje tvoj mili je obraz,
kje so tvoje pridne roke, 
ki skrbele so za nas?

ZAHVALA

ANICA GREBENC
(1930–2019)
iz Rakitnice

Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev.
Hvala tudi pevcem, Komunali Ribnica in gospodu kaplanu Roku 
Pogačniku za opravljen mašni obred.

Naj počiva v miru!

VSI NJENI

ZAHVALA
ob slovesu dragega moža, očeta in starega očeta

JOŽETA OBERSTARJA
(1930–25. 11. 2019) 

iz Sušja

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu posvetili svoj čas na njegovi 
življenjski poti in ste se poklonili njegovemu spominu ob slovesu ter 
darovali sveče in cvetje.
Tuzemeljsko bivanje je zapustil ob molitvi kaplana Roka Pogačnik, ki 
smo mu iz srca hvaležni tudi za lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala tudi njegovi zdravnici dr. Alenki Nadler - Žagar in osebju DSO 
Ribnica za nego, skrb ter vsako toplo besedo.
Tvoje telo je odšlo, tvoj duh pa ostaja z nami.

VSI NJEGOVI

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice, sestre in tete

ANE TANKO
(1930–2019)

Pezinove mame iz Goriče vasi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečena 
sožalja, cvetje in sveče.
Hvala pevcem, Komunali Ribnica in župniku mag. Antonu Berčanu za 
lepo opravljen mašni obred.
Posebna zahvala velja dr. Alenki Nadler Žagar, sestri Andreji Dogar ter 
Patronažni službi ZD Ribnica.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša draga mama, tašča in stara mama

MARIJA KUSTERLE
(1932–2019)

z Brega pri Ribnici.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in darove za svete 
maše. Posebna zahvala velja ambulanti dr. Nataše Curl, patronažni 
službi, urgentni službi ZD Ribnica in KC CIIM Ljubljana za vso 
pomoč.
Hvala g. župniku mag. Antonu Berčanu za lepo opravljen obred, 
pevcem, Komunali Ribnica in društvu Veter.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili k večnemu 
počitku.

ŽALUJOČI VSI NJENI
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ODDELEK 
ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Izpostava Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

Tel. št.: 01/83-61-927, 041/310-190
E-naslov: irena.silc@lj.kgzs.si

Spletni naslov: www.kgzs.si

Vabimo vas na 

STROKOVNO PREDAVANJE,

ki bo v četrtek, 9. januarja 2020, ob 10. uri v KZ Ribnica 
(sejna soba)

Program strokovnega predavanja:
–  Dobra surovina kot pogoj za kakovostno kisanje zelja
Predavateljica Ana Ogorelec, specialistka za vrtnarstvo, vam bo 
predstavila tehnologijo pridelave zelja (sajenje, gnojenje in varstvo 
pred boleznimi in škodljivco).

Vabimo vas, da na delavnico prinesete svoje izdelke – kislo zelje. 
Skupaj jih bomo poskusili in ocenili (vonj, barva, okus, struktura).

Ostala obvestila
Ne pozabite na oddajo obračuna za pavšalna nadomestila. Rok za 
oddajo je 31. 1. 2020. Rok za oddajo vlog za male kmetije je 13. 2. 
2020. Obetajo se novi razpisi za mlade prevzemnike, za naložbe v 
kmetijska gospodarstva (ureditev hlevov in nakup mehanizacije za 
gnojenje, ureditev pašnikov in obor na gorskih območjih), podpora 
za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih pridelkov, 
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobili-
zacijo in trženje gozdnih proizvodov (naložba v nakup nove meha-
nizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa).

Vljudno vabljeni!

PRODAM jelovo skrinjo za shranjevanje čebeljega satja 

(pribl. 140 kosov). Ogled možen po dogovoru 

(mobilna številka: 031 788 790, Gornje Lepovče, Ribnica). 

RIBNICA: prodamo stanovanje na Knafl jevem trgu 16. 

Stanovanje v izmeri 62,17 m2 je v 3. nadstropju in je bilo 

obnovljeno leta 2011. Možnost vselitve: maj 2020. 

Cena po dogovoru. Informacije na 041 411 309.
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Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica

vabi člane in članice v izobraževalno skupino

FOTOGRAFIJA IN FOTOGRAFIRANJE

Vsebina je namenjena učenju in spoznavanju različnih 
možnosti in načinov fotografi ranja (fotografi ja na fi lm, 

digitalna fotografi ja, polaroid, fotografi ranje z mobilnim 
telefonom, obdelava in prenosi fotografi j, kompozicija).

Metode podajanja vsebin bodo prilagojene ravni 
znanja udeležencev.

Predvidenih je 20 ur izobraževanja oziroma 14 tedenskih srečanj 
po 90 minut. Za učinkovito delo skupine je potrebnih od 5 do 
10 prijav udeležencev. Začetek je predviden v januarju 2020.

Glede na izražen interes bo organizirano nadaljevanje 
izobraževanja.

Prijave s kontaktnimi podatki oddajte na poštni naslov: 
Društvo UTŽO, Knafl jev trg 2, 1310 Ribnica,

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

Dobrodošli!

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica
Članice in člane

v a b i m o 
na

NADALJEVALNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA

Vsebine: oblikovanje datotek in map, osnove Worda,
Interneta in PowerPointa.

Tečaj je namenjen vsem, ki že obvladajo
osnove uporabe prenosnega računalnika.

Izobraževanje bo prilagojeno predznanju udeležencev.

Tečaj bo trajal 10 pedagoških ur ali 5 srečanj po 90 minut. 

Za učinkovito izobraževanje je potrebnih od 5 do 10 prijav.
Pogoj za udeležbo je lastni prenosni računalnik.

Skupina bo začela z izobraževanjem v januarju 2020.

Prijavite se lahko na 
poštnem naslovu društva: Knafl jev trg 2, Ribnica,

ali na elektronskem naslovu:
Info.3u.ribnica@gmail.com.

Spoštovane članice 
in ostali krajani!

Spet se božič nam najavlja, 
blagoslovljen, skrivnostni čas;

novo leto že pozdravlja tebe, 
mene in vse nas.

Naj bo uspešno, lahko malo grešno 
...

Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo ...
Z malo bridkosti, z veliko sladkosti in 

z največ modrosti ...
Predvsem pa naj bo USPEŠNO, 

ZDRAVO IN SREČNO!
 

Marinka Vesel,
predsednica Društva podeželskih žena 

Ribnica



Dragi Božiček!

Vemo, da smo malo pozni z našimi 

željami, vendar v Pustnem društvu Goriča 

vas vemo, da prav tako, kot v nas tli 

norčavo vzdušje celo leto, je tudi tvoja 

praznična moč razporejena v vsak 

trenutek našega vsakdana. 

Pišemo ti z željami za vse naše šeme.

Želimo jim iskreno ljubezen, navihane 

nasmeške, norčave ideje in 

nepredstavljive dosežke v letu 2020. Mi 

pa bi ti radi pomagali z drugim delom 

naše želje. Radi bi jim dali priložnost, da 

se spremenijo v karkoli predstavljajo 

njihove sanje. Z zaključkom zimske idile 

upamo, da se nam bo pridružilo čim več 

šem in ustvarilo najlepše pustno rajanje 

do sedaj. 

Vesele praznike vam želi

Pustno društvo Goriča vas!

Želimo vam blagoslovljene  
božične in novoletne praznike  

ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2020! 

OO NSi RIBNICA



PETRA VRH VREZEC sopranistka AL VREZEC baritonist vokalna skupna ANAMANKA BEATA ILONA BARCZA pianistka

LIONS KLUB RIBNICA

vabi na  

Dobrodelni koncert 
 

ki bo v soboto, 25. januarja 2020, ob 18. uri, v Kulturnem domu TVD PARTIZAN Ribnica
Na dobrodelnem koncertu s programskim naslovom OPERNE PERIPETIJE Zvoneta Šedlbauerja 

Rokodelskem centru Ribnica od 20.12.2019 na kraju koncerta dve uri pred predstavo,
10 evrov. Osnovnošolci imajo vstop prost!



rajanje


