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MEGADOM RIBNICA, 
OB ŽELEZNICI 4, 1310 RIBNICA

ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00

tel.: 01/835 1 640 www.megadom.si

mega poletje
MEGA PONUDBA VSEGA ZA
zabavno, aktivno, doživeto -  

Vse za piknik in zabavo na domačem vrtu, bazeni in vrtno pohištvo, 
pohodništvo in kamping oprema, klime, zabavna elektronika, vrtna 

mehanizacija in orodje, vse za urejen vrt in okolico ...

DOMA!

VABI K VPISU V 

NOGOMETNO ŠOLO ZA 

OTROKE OD 4. LETA DALJE!

Strokovno vodeni treningi potekajo po preizkušenem in 
predpisanem Učnem programu s trenerjem Srečkom!

Pred nami so zaslužene počitnice, vendar ne za dolgo. 
Avgusta NK Ribnica že prične s treningi na stadionu Ugar. 
Spremljajte nas na FB, Instagramu in spletni strani, kjer bodo 

objavljeni datumi pričetkov treningov za vse selekcije.

Prvi mesec vadbe za nove člane je BREZPLAČEN!

Vsem želimo lepe, mirne in prijetne počitnice! 

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

M: 041 393 490 (Sabina)

 
Julija in avgusta vas vabimo na  branje v ribniški grad. Za otroke bomo ob
četrtkih ob 17.00 pripravili ustvarjalne delavnice.
 
Z vami bomo vsak dan po naslednjem urniku:
 
PON – PET:  15.00 – 19.00
 
SOB – NED:       10.00 – 19.00
 
V primeru slabega vremena nas ni.

Knjižnica 
pod krošnjami
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja 

Občina Ribnica.

Uredniški odbor:

Sašo Hočevar – odgovorni urednik
Tina Peček – članica
Jurij Kožar – član

Programski svet:

Alenka Pahulje, Mitja Ilc, Tadeja Šmalc,
Uršula Jaklič Žagar, Domen Češarek,
Matej Zobec, Metka Tramte

Lektura: Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.

Trženje oglasnega prostora:

GSM: 041 536 889

Prelom strani: 
ABO grafi ka, d. o. o. - zanj Igor Kogelnik

Tisk: ABO grafi ka, d. o. o.

Naklada: 3.300 izvodov

Naslov: Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica

GSM: 051 641 021

E-pošta: reseto@ribnica.eu

Izid naslednje številke: 31. 7. 2020

Naslovna fotografi ja: Tamara Lovšin

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost 
(Ur. list št. 89/98) sodi glasilo Rešeto med 
proizvode, za katere se obračunava DDV po 
stopnji 9,5 %. V primeru objave istih oglasov v 
drugih tiskovinah si pridružujemo pravico do 
avtorskega honorarja. Pridružujemo si pravico 
do morebitnega tiskarskega škrata.

Gradivo za naslednjo številko oddajte 
do 16. 7. 2020.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih avtorjev 
prispevkov ne odražajo nujno tudi mnenj in 
stališč uredništva.

Prispevki v časopisu niso uradno mnenje 
Občine Ribnica.

Poskusite zamenjati tisti večni »moram« 
z besedo »želim«. Poskusite že pri manjših 
dnevnih opravkih in morda bodo posta-
li malce lažji ali pa vam bodo celo v veselje. 
Lahko pa vse skupaj nadgradite in začnete 
uporabljati besedo »hočem«, celo »nočem« 
in »ne bom«. Ne, nisem se udeležil kakšnih 
sektaških seminarjev, kjer vsi v en glas po 
ovčje vdano blejajo sugestije samooklicane-
ga, velikega, ljubljenega vodje. Na to temo so 
me napeljali bližajoči se dopusti, to je namreč 
pravšnji čas za trening zamenjave teh besed v 
govornem arzenalu slehernika. Čeprav vlada-
jočim/nadrejenim na kratki rok to ne bo naj-
bolj všeč, boste postali še bolj državotvorni/
ustvarjalni državljani in državljanke na dolgi 
rok. Misliti s svojo glavo, ne da bi škodili so-
človeku, je pravica in veselje, včasih, žal, pri-
vilegij.  

To ne bo moraliziranje o mnogoterih za-
pletih, ki nas zadevajo, ampak sledita zgolj 
pregled časopisa, ki je pred vami, in povabilo 

k branju, ki je vsebinsko pestro in informa-
tivno. Koledarja dogodkov ni, verjetno zara-
di »blišča vsesplošnega prehlada«, kot fi lozof 
Aleš Poženel imenuje koronavirus v tokratni 
kolumni. Tudi rubrike »Županovanje« – ali 
kot ste bili prej vajeni rubrike »Izpod župa-
novega peresa« – ni, ker objavljamo daljši 
intervju z županom Občine Ribnice Samom 
Pogorelcem. V majskem Rešetu se je predsta-
vila Krajevna skupnost Dolenja vas, tokrat o 
Krajevni skupnosti Velike Poljane piše njen 
predsednik Jože Andoljšek, zanimiv pogled v 
prihodnost ribniškega trga pa nakazuje Peter 
Vesel. Ker sem že omenjal »blišč vsesplošne-
ga prehlada«, ponujamo prispevek Psihološki 
učinki pandemije koronavirusa, ki sta ga po 
pogovorih z otroki dr. Anice Mikuš Kos pov-
zeli Bernarda Okoliš in Erna Zabukovec.

Dovolil si bom parafrazo gospoda Bertolta 
Brechta: Rešeto ni orožje, vzemi ga na plažo.

Sašo Hočevar

»Želim« namesto »moram«
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Gospod župan, za vami je že leto 

in pol županovanja. Kako ste se 

znašli v novi vlogi in kako bi oce-

nili vaš začetek županovanja?

Leto in pol je minilo, kot bi mignil. Lah-
ko rečem, da sem se v novi vlogi kar hitro 
znašel. Pred tem sem deloval v gospodarstvu 
(gradbeništvo, vodil tudi športno društvo), 
zato mi vse te izkušnje pridejo pri župano-
vanju še kako prav. Nerad se sam ocenjujem, 
to prepuščam občankam in občanom. Lah-
ko rečem, da sem predan županovanju, da 
mandat, ki mi je bil v novembru 2018 zau-
pan, opravljam s srcem in z vso odgovorno-
stjo. Seveda bi kdaj tudi kaj storil drugače, 
kot sem, vendar je vedno vsaka odločitev 
sprejeta v dobrobit občank in občanov. 

Ker se v občini kar precej doga-

ja, vas moram vprašati, koliko dni 

dopusta ste porabili v prvem ob-

dobju?

Dobro vprašanje … Mislim, da bi težko 
govoril o vseh prstih na obeh rokah. Skrat-
ka, malo, v letu in pol sem bil le šest dni na 
dopustu, če se ne motim. Enostavno ni bilo 
časa, dela in idej je ogromno, glava vseskozi 
dela, pri vsakem projektu želim biti poleg, 
to pa terja ogromno časa in energije. Teden 
ima premalo dni, zato so tudi vikendi tisti, 
med katerimi sem pogosto v svojem kabi-
netu na občini. Županovanje ni služba, je 
poslanstvo, ki terja veliko časa in energije. 
Vendar če delaš z veseljem in srcem, ni nič 
težko. Največje plačilo in motivacija pa sta 
zadovoljstvo občank in občanov.

Občina Ribnica je odkupila Ri-

glerjevo domačijo v Dolenji vasi in 

jo zelo hitro podrla. Mar niso po-

stopki za prijavo gradbišča, načrt 

rušitve in načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki precej dolgi? 

>> Po treh zaporednih mandatih je v vodstvu Občine Ribnica pred do-

brim letom in pol zavel nov veter. Z udobno večino je županski mandat 

prejel Samo Pogorelec. Z njim smo opravili pogovor o njegovih vtisih 

po skoraj polovici mandata ter o aktualnih in nezaključenih temah in 

projektih, ki  jih v Ribnici ne manjka.

Intervju z županom Samom Pogorelcem

»Županovanje ni služba, 

je poslanstvo.«

Veliko hiš je v slabem stanju, zapu-

ščenih. Se lahko lastniki nadejajo 

hitrejših postopkov za začetke ru-

šitev?

Drži, kupili smo Riglerjevo domačijo, ki 
je bila rak rana Dolenje vasi. Objekti so bili 
praktično petindvajset let zapuščeni, bili so 
nevarni, kazili so vaško jedro. S tem se pet-
indvajset let ni nihče ukvarjal. Lahko rečem, 
da sem sam vložil ogromno energije, da sem 
se z lastniki dogovoril za odkup. Bilo je pet 
lastnikov, od tega so bili trije v Argentini. 
Najstarejši lastnik je star 101 leto! Si predsta-
vljate, da bi umrl pred odkupom? Potrebova-
li bi še deset ali dvajset let (lahko bi bilo tudi 
nerešljivo), da bi karkoli lahko rešili oziroma 
odkupili, saj bi bil postopek zapuščine precej 
zapleten. Ta hiša je imela že leto dni odločbo 
za rušenje oziroma popravilo, tako da je bil 
postopek rušitve vsaj deloma olajšan. Smo 
pa, tako kot nam to narekuje zakonodaja, 
naročili elaborat za rušenje in vse takoj tudi 
porušili. Izkoristili smo čas med koronaviru-
som, saj so bile med tem časom zaprte šole 
in posledično so bila rušitvena dela varnejša. 
Objekt je bil namreč neposredno ob lokalni 
cesti, kjer poteka šolska pot.

Glede hiš, ki so napol ruševine, ni težav 
in ljudje lahko hitro pridejo do elaborata za 
rušenje (rušitveni elaborat, ki zajema soglasje 
spomeniškega varstva, posnetek obstoječega 
stanja, načrt ravnanja z gradbenimi odpad-
ki). V nadaljevanju bomo kot občina sprejeli 
odlok o urejanju naselij, ker bomo spodbudili 
lastnike, da s svojimi nepremičninami, ki so 
bodisi nevarne ali bodisi potrebujejo vzdrže-
valna dela, nekaj storijo. Skratka tudi za ta del 
se pripravlja strategija oziroma koncept.

Če se navežem na prejšnje vpra-

šanje: kaj se dogaja okrog bivšega 

doma JLA – Ideal centra? Kakšni so 

načrti za naprej na tem prostoru?

Ideal center je še ena zgodba, ki so mi jo 

prepustili v klavrnem stanju, vendar bomo 
rešili tudi to. V tem času smo naročili študijo 
ekonomike, kjer sem želel primerjavo, kaj se 
zgodi, če objekt zgolj energetsko saniramo 
ali pa ga porušimo in zgradimo energet-
sko varčnega, po svojih željah in predvsem 
potrebah. Za boljše se je izkazalo slednje. 
Skratka za objekt bomo v nekaj mesecih pri-
dobili elaborat in razpisali javni razpis za ru-
šenje, tako da bi ga konec leta začeli podirati, 
hkrati pa bomo vzporedno začeli s projekti-
ranjem. Nabor je širok in se je v času koro-
navirusa še dopolnil. Potrebujemo družabni 
prostor (bovling, kegljišče, restavracijo, bar, 
dvorano, konferenčno sobo), v tej stavbi bi 
bil medgeneracijski center tako za mlade 
(startup pisarne oziroma pisarne za delo od 
doma – to se je v tem času še kako pokazalo 
kot potrebno) ter prostor tudi za naše starej-
še občanke in občane, kjer bi imeli univerzo 
za tretje življenjsko obdobje, razna izobraže-
vanja, pa tudi kakšno prenočišče, saj prepro-
sto nimamo kapacitet za nastanitev avtobusa 
turistov. 

Opozicija vam pogosto očita pre-

majhno zavzetost za uveljavljanje 

Ribnice v širšem slovenskem pro-

storu. Tukaj se navezujem zlasti na 

idejo o negovalni bolnici v Ribni-

ci. Kakšno je sodelovanje občine s 

sosednjimi občinami in kje vidite 

Ribnico v prihodnje v tem prosto-

ru?

Veseli me, da je opozicija, če jo že tako 
imenujete, po vseh teh letih oziroma de-
setletjih, ko so imeli vajeti v svojih rokah, 
prepoznala, da je bilo v preteklosti veliko za-
mujenega. Seveda se bom trudil, da sam teh 
napak ne bom ponavljal. Moram pa v prvi 
vrsti kot župan Ribnice gledati na razvoj 
občine Ribnica. Vedno se je treba vprašati, 
kaj nam bo določena dejavnost prinesla. Ne 
najprej regiji, temveč v prvi vrsti Ribnici. Za 
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kakovost občank in občanov je v naši občini 
bolj kot negovalna bolnica potreben objekt, 
v katerem bodo sodobna fi zioterapija, me-
dicina dela, rentgen in razne ostale specia-
listične ambulante, dializa. Torej uveljavitev 
Ribnice da, nujno, vendar ne za vsako ceno 
in ne kar z vsako vsebino. Sodelovanje s so-
sednjimi občinami lahko ocenim kot vzorno, 
z ostalimi kolegi župani se še spoznavamo, 
seveda vsak gleda za dobrobit svoje občine, 
vendar pa verjamem da bomo v prihodnje to 
sodelovanje še okrepili, saj bo povezovanje 
nujno, bodisi kot skupne občinske uprave ali 
pa skozi investicijske projekte. Ker je sedaj 
nova vlada ter s sekretarjem in hkrati pod-
županom gospodom Alešem Miheličem ter 
z vodstvom stranke Nove Slovenije lepo so-
delujem in so mi vseskozi v oporo, si tudi iz 
tega naslova obetam, da bo tudi Ribnica pri-
dobila na veljavi, katere je do sedaj imela bi-
stveno premalo. Verjamem pa, da se bo tudi 
poslanec gospod Jože Tanko zavzel in da bo 
pomagal pri razvoju občine, iz katere prihaja 
in v kateri je vsa ta leta vedno imel podporo. 
Lahko rečem, da se v nekaterih smereh stva-
ri premikajo na bolje. Torej sem optimist.

Pred časom smo na socialnem 

omrežju Facebook videli idejno 

zasnovo o izgradnji lokalne obvo-

znice, ki bi prometno razbremeni-

la naselja, skozi katera zdaj poteka 

državna cesta. V kateri fazi ste se-

daj pri izvajanju teh idej?

Državne obvoznice umešča država. Dobi-
li smo predloge variant, pred kratkim smo 
bili povabljeni tudi na Direktorat za prostor 
v sklopu Ministrstva za okolje, kjer smo si 
izmenjali stališča tako Direktorat za prostor, 
Ministrstvo za infrastrukturo kot Direkcija 
za infrastrukturo. Moram reči, da je zazna-
ti premike in voljo po nadaljnjih postopkih. 
Velik up polagam tudi na našega podžupana 
in državnega sekretarja na Ministrstvu za in-
frastrukturo Aleša Miheliča. 

Kako je z izgradnjo komunalne-

ga omrežja? Kje se zatika?

Glede izgradnje komunalne infrastruktu-
re je zadeva naslednja: ne bom komentiral, 
kje se je zatikalo v preteklosti. Izvedel se je 
sicer projekt SORIKO, kjer smo pridobili 
nekaj novega vodovoda (glavne transportne 
cevi in novo čistilno napravo Blate). Ven-
dar bi se s tem projektom, če bi takrat imeli 
projektno dokumentacijo, dalo umestiti še 
ogromno nepokritih območij. V tem letu 
in pol smo aktivno začeli in tudi že končali 
izgradnjo komunalne in cestne infrastruk-
ture na področju Lepovč (nov vodovod, hi-

drantna omrežja, fekalna kanalizacija, javna 
razsvetljava, cestna infrastruktura). Konec 
leta 2019 sem podpisal pogodbo za ta tre-
nutek največji projekt, in sicer Izgradnjo 
komunalne in cestne infrastrukture v obrtni 
coni Ugar. Tukaj bodo zajeti nov vodovod, 
hidrantna omrežja, električna zemeljska po-
kablitev, meteorna in fekalna kanalizacija, 
hodniki za pešce, cesta, parkirišča. Hkrati pa 
pospešeno projektiramo. To je tisto, kar smo 
v preteklosti pogrešali – projekte. V kratkem 
bo izdano gradbeno dovoljenje za vodovod 
Preska–Sv. Gregor–Brinovščica in odcep Sv. 
Gregor–Grebenje, nato pričakujemo še dru-
go fazo vodovoda Brinovščica–Pugled–Črni 
Potok, prav tako pričakujemo idejno zasno-
vo za oskrbo s pitno vodo na območju Veli-
kih Poljan.

Ta trenutek je v fazi projektiranja fekalna 
kanalizacija Breg–Grič–Dolenji Lazi, kana-
lizaciji Goriča vas in Hrovača sta praktično 
sprojektirani, izdeluje se študija variant za 
izgradnjo kanalizacije Kot–Jurjevica–Breže, 
čistilna naprava Dolenja vas. Na področju 
oddelka za okolje in prostor smo se kadro-
vsko okrepili, saj imamo od maja sodelav-
ca, ki pokriva kanalizacije in vodovode. V 
preteklosti bi lahko ob ugodni fi nančni per-
spektivi izpeljali marsikateri projekt, vendar 
ni bilo projektne dokumentacije in posluha, 
da bi za ta segment namenili sredstva. Zato 
imamo visoko nepokritost s kanalizacijo, 
dotrajanim vodovodom, da ne govorim o 
cestah, v katere se v preteklosti praktično ni 
vlagalo omembe vrednih sredstev. To smo 
sedaj spremenili, vendar bo potrebnega ne-
kaj časa, da se bomo lahko nekoč pohvalili, 
da imamo lepe ceste. Kmalu bomo torej za-
loženi s projektno dokumentacijo in gradbe-
nimi dovoljenji, kar je pogoj za morebitne 
razpise za nepovratna sredstva. Upam, da bo 
vlada imela posluh in da bo za novo fi nanč-
no perspektivo namenila sredstva za izgra-
dnjo kanalizacije, vodovodov in cestne in-
frastrukture. In to tudi za sisteme pod 2000 
populacijskih enot. Tukaj računam na naše-
ga poslanca gospoda Jožeta Tanka, da se bo 
zavzel in na ta način pomagal, da pridemo 
do želenega cilja, saj zgolj z lastnimi sredstvi 
ne bomo morali graditi kanalizacijskih in 
druge komunalne infrastrukture.

Kako pa bi kaj ocenili črpanje 

evropskih sredstev? Ima občina 

kakšno dolgoročno strategijo in 

pripravljene projekte, prek katerih 

bi lahko črpali evropska sredstva?

Občina po novem vlaga veliko sredstev v 
izdelavo projektne dokumentacije. Seveda ne 
gre čez noč, vendar pospešeno projektiramo, 
saj za kandidiranje potrebuješ projekt z grad-

benim dovoljenjem. Finančna perspektiva se 
letos končuje, tako da čas ni na naši strani, 
tudi glede razpisov pogrešamo trde projekte, 
torej razpise, ki bi sofi nancirali infrastrukturo 
v komunalno, izobraževalno in športno infra-
strukturo. Sicer še čakamo na novo fi nančno 
perspektivo, vendar bomo v bližnji prihodno-
sti zagotovo nekoga zaposlili, ki bo spremljal 
in pripravljal dokumentacijo za prijavo na 
razpis za nepovratna sredstva ter razpisno 
dokumentacijo za javna naročila. 

V obdobju vašega županovanja 

so odšli že praktično vsi direktorji 

javnih zavodov v Ribnici. Kako kaj 

komentirate te odhode? Kaj meni-

te, da je glavni razlog za odhode?

Glede direktorjev javnih zavodov je za-
deva naslednja: nihče ni večen, tudi jaz ne 
bom. Vsi ti odhodi niso nikakor povezani 
politično, torej pri meni ne obstaja tisti sta-
vek: če nisi naš, si proti nam. Če grem po 
vrsti: v vrtcu je prišlo do zamenjave zaradi 
upokojitve sedaj že nekdanje ravnateljice, v 
lekarni je zgodba enaka. V glasbeni šoli je še 
vedno vršilec dolžnosti, torej se ni nič spre-
menilo. V občinski upravi je najprej prišlo 
do zamenjave, ko sva se sporazumno razšla 
z nekdanjo direktorico občinske uprave go-
spo Gordano Tekavčič, ki je bila direktorica 
še v času mojega predhodnika. Sedaj je na 
mestu direktorice občinske uprave Helena 
Mate. Nato je po tiho odšel direktor Knji-
žnice Miklova hiša gospod Marko Zupanc, 
in sicer celo brez obvestila in brez besed. 
Razlog mi ni znan, pa me niti ne zanima, 
kajti prepričan sem, da imamo v naši Rib-
nici zagotovo koga, ki bo kos tej vlogi in bo 
poskrbel za knjižnico tako vsebinsko, kot 
infrastrukturno. Za zdaj se je izkazalo, da je 
nova direktorica Nastja Hafnar tej vlogi kos. 
Nato je v Zdravstvenem domu dr. Janeza 
Oražma Ribnica svoj mandat zaključila dr. 
Lidija Šmalc. Nov direktor je gospod Andrej 
Lampe. V aprilu je odšla vodja Medobčin-
skega inšpektorata, odpoved je podala sama. 
Ni skrivnost, da sem želel, da bi ta institucija 
delovala bolje, na drugačen način. Očitno se 
ni strinjala, našla si je ustreznejše delovno 
okolje in je zato verjetno dala odpoved. V 
javnem zavodu Rokodelski center Ribnica je 
zgodba podobna. V tem trenutku je zaklju-
čen razpis in verjamem, da bo nov direktor 
prinesel prepotreben svež veter, in v konč-
ni fazi, da bo ta zavod počasi razbremenil 
občinski proračun. Pa ne zgolj razbremenil 
proračun, temveč predvsem to, da bo zaži-
vel in oživel še ostale do sedaj še nedotaklji-
ve vsebine, posledično pa bo to prebudilo 
tudi našo Ribnico. Mimogrede, prepričan 
sem, da bo Rokodelski center v nekaj letih 
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Bistrica zopet čista
Ribiška družina Ribnica (RD Ribnica) si je že leta aktivno priza-

devala pri Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV) za čiščenje 
Bistrice skozi Ribnico, a žal brez uspeha. Tako smo morali vsako leto 
ročno čistiti in kositi bičevje, ki bi strugo brez tega posega popolno-
ma prerastlo. Zaradi gostote rastlinja in mahu je prišlo tudi do pogi-
na rib, kjer pa je bilo reševanje ribjega življa skoraj nemogoče. Velike 
količine mulja so botrovale izrednim pogojem za rast bičevja, račje 
zeli in mahu ter sproščanju smradu.

Tako smo dočakali leto 2019, ko sta le zasvetila luč na koncu tunela 
in žarek upanja, da se bo nekaj premaknilo. Ob nastopu novega žu-
pana Sama Pogorelca je treba poudariti njegovo veliko angažiranost, 
da je s pritiski in obiskom na DRSV dosegel premik, da je država 
sprostila potrebna sredstva in prižgala zeleno luč za sanacijo. Seveda 
tukaj brez predhodnih postopkov, ki so potekali skoraj slabo leto, ni 
šlo in so si sledili v naslednjem zaporedju: izdelava projektne študije 
ter soglasja Zavoda za ribištvo Republike Slovenije, Zavoda za var-
stvo narave in RD Ribnica, ki je pritiskala k nujnosti posega. Občina 
je morala priskrbeti primeren prostor za deponijo, ta je bil v kamno-
lomu Prigorica, sledili so analiza mulja zaradi primernosti odlaganja 
(to so običajne zahteve Ministrstva za okolje in prostor) ter geodetski 
posnetki območja čiščenja.

Po realizaciji in uskladitvi vseh postopkov je sledila terminska 
uskladitev med izvajalcem del VGP Hidrotehnik, Občino Ribnica in 
RD Ribnica. RD Ribnica je pred izvedbo del s svojo razpoložljivo 
tehniko in s pomočjo RD Kočevje v celoti odlovila predel predvide-
ne sanacije, kjer je bilo izlovljenih več kot 3000 kosov ribjega življa, 
prvenstveno klena. Ribji živelj je bil premeščen v druge vodotoke 
in ribnik Prigorica. Po vseh predhodnih postopkih so se dela aprila 
2020 začela in končala na začetku meseca junija 2020. S strani Ob-
čine Ribnica je nadzor in koordinacijo izvajala RD Ribnica in pri iz-
vedbi del iztržila maksimalno, kar se je dalo.

Na žalost pa je nujne sanacije potrebna tudi škarpa po celotni dol-
žini struge, česar v tokratni investicijski postavki država ni predvide-
la, medtem ko je brv od cerkve proti grajski ulici v planu novogra-
dnje s pomočjo evropskih sredstev.

Seveda so med deli bile prisotne tudi nekatere kritike s strani obča-
nov, češ da bi morali očistiti več in globlje, kar pa žal ne gre. Očistil se 
osnovni nanos proda in mulja, ko je stroj dosegel glino, pa je moral 

Bistrica leta 2014

Bistrica leta 2018

Bistrica leta 2020

inkubator turizma, kulture in rokodelstva. 
Menim, da bodo spremembe na področju 
vodenja zavodov prinesle pozitivne učinke 
za celotno Ribnico in njene občane. Ko vse 
postane rutina in ni več tiste širine in po-
trebne energije, je prav, da si to priznamo in 
si poiščemo nov izziv. To smo ljudje, tudi jaz 
ne bom večno župan. Ves čas ponavljam, da 
so zavodi sestavni del občine in hkrati ogle-
dalo, zato je nujno, da je prava energija in da 
ima direktor jasno začrtano strategijo, hkrati 
pa visoke, podjetne, a hkrati realne cilje. 

V Ribnici imamo zdaj že nekaj 

let težave s prostorom tako v vrt-

cu kot v osnovni šoli. Kako občina 

pristopa do reševanja te proble-

matike?

Nekaj let je že ta težava, na katero je šola 
v preteklosti že opozarjala. Vendar me je vse 
počakalo. Težava je v tem, ker ni bilo v prete-
klosti sistemskih in dolgoročnih načrtovanj. 
Od prvega dne, ko sem nastopil mandat, 
dejansko gasimo. Najprej smo stisko rešili v 
vrtcu, in to tako rekoč v prvih treh mesecih 
mojega mandata. Naredili smo igralnico v 
Podružnični osnovni šoli Dolenja vas. Nato 
sem se srečal z novim izzivom, zagotoviti 
učilnice v ribniški osnovni šoli. Tudi to smo 
čez poletne počitnice urgentno rešili. Zago-
tovili smo tri dodatne učilnice, od tega eno 
začasno. Seveda težav še ni konec. V leto-
šnjem letu smo v juniju podpisali pogodbo 
z izvajalcem za še eno dodatno igralnico v 
novem vrtcu. Lahko zagotovim, da smo ena 
izmed redkih občin, ki ima minimalno ča-
kalno vrsto, torej zagotavljamo vrtec skoraj 

vsem otrokom. Tudi v šoli so zopet potrebe 
po dodatnih učilnicah. Najprej bomo rešili 
stisko z adaptacijo stavbe B, v kateri bomo 
poskušali umestiti nekaj učilnic na pod-
strešju. Ta ista stavba nujno potrebuje tudi 
večjo jedilnico, saj so razmere nevzdržne. 
Hkrati pa ne smemo pozabiti na podružni-
ce oziroma objekte, ki jih ima občina v lasti 
in so namenjeni za vzgojno-izobraževalne 
programe. Tu imam v mislih osnovno šolo 
in vrtec pri Svetem Gregorju, podružnični 
šoli v Sušju in Dolenji vasi. Nujno bo namreč 
potrebna decentralizacija, saj bomo le s tem 
ohranjali življenje na omenjenih območjih. 
Čaka nas torej vrsta izzivov, vendar bomo 
postopoma rešili tudi vse zatečeno stanje. 

Jurij Kožar
Foto: Sašo Hočevar
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naprej v akumulacijo Ribnica v Gorenji vasi je prenizek ali odveč, 
s  plavajočim jezom pri cerkvi v Ribnici smo nezadovoljni, vse to pa 
botruje premajhni količini vode skozi Ribnico.

Upamo, da bo sedaj nekaj časa mir. Ribiči bomo v ta predel vložili 
še postrvi, ribolov tu ni dovoljen, na občane pa apeliramo, da tudi 
sami skrbijo za čisto Bistrico – brez smeti in nepotrebnega vandaliz-
ma metanja smetnjakov v strugo.

Vojko Štanfelj
Foto: arhiv RD Ribnica

a k t u a l n o

to pustiti, ker ta služi kot tampon neprepustnosti struge. Dno struge 
Bistrice je specifi čno kraško področje, kjer bi z grobim pristopom 
stroja botrovali odpiranju ponorov, kar bi bilo usodno za Bistrico.

Tako se je v predelu od mostu v industrijsko cono (nekdanjo voja-
šnico) do čevljarskega mostu v centru Ribnice iz struge odvzelo blizu 
4000 m3 materiala in Bistrica je tako ponovno dobila pomen svojega 
imena. Kako bo naprej, je težko predvideti, neusmiljene regulacije 
Bistrice v zgornjem delu, ki so bile izvedene v preteklosti, so pustile 
globoke rane, vode je iz leta v leto manj, zaradi posegov in klimatskih 
razmer se voda pregreva, protipoplavni prelivni kanal v Sajevec in 

Nova stara povezava?
Leta 1985 so porušili most pri izviru Obrh, ki je povezo-

val Blate in Rakitnico ter omogočal dostop do kmetijskih 

zemljišč. Se po vseh teh letih brez povezave, a z mnogo 

aktivnostmi za nov most, le kaže napredek? 

Prvo črpališče vode v Obrhu pri Blatah so zgradili okrog leta 1960. 
Mimo objekta in izvira je peljala poljska pot, ki je povezovala Blate z 
Rakitnico. Pot, ki ima svojo parcelno številko 2319 in je tudi javno do-
bro, je služila predvsem za kmetijstvo. Drago Merhar iz Blat se spomni, 
da so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uredili obvoz mimo črpa-
lišča in zgradili most, da ne bi prišlo do kakšnega onesnaženja izvira, 
tako da je bila tista pot ukinjena. Most, ki je bil zgrajen kaki dve leti 
po črpališču, je bil lesen s hrastovimi piloti v vodi, vsi vzdolžni nosilni 
tramovi so bili oblečeni v pocinkano pločevino, s polkrožnimi ograja-
mi prav tako v pločevini, širok je bil tri metre, dolg pa slabih trideset. 

Usoda starega mostu

Leta 1985 je bila huda suša in posledično nizek vodostaj, pa tudi 
jez pod mostom je bil slabo narejen, zato so ga morali popraviti. »S 
kamioni so enostavno začeli dovažati material za nov jez, ki so ga stre-
sali kar iz mostu v vodo,« pojasnjuje Merhar in dodaja, da so s tem 
most poškodovali do te mere, da je začelo zatekati, in most je počasi 
propadal. Hydrovod je potem leta 1985 most odstranil, kot pravijo, za-
radi dotrajanosti, in domačini so naslednjih deset let spet vozili po prej 
omenjeni poti mimo izvira. »Kar naenkrat so postavili zaščitno ograjo 
in nam dejansko preprečili dostop do kmetijskih zemljišč. Takoj smo 
začeli z aktivnostmi za izgraditev novega mostu,« pravi Merhar. Še v 
času prejšnje države so to zadevo obravnavali na občini in tudi sredstva 
so bila namenjena za most, a situacija je obstala. Merhar je tukaj gostil 
bivše župane Kočevja in Ribnice ter direktorje Hydrovoda in vsi so 
obljubljali nov most, »a potem so se izgovarjali, da je to ožji varstveni 
pas in da tukaj gradnja ni dovoljena«.

Ker gre za lep kraj, malce odročen, so domačini opazili razna člo-
veška čudaštva. Merhar pravi, da večkrat pospravlja pločevinke za 
neznanci, naletel je že na medicinske igle, nekdo je vozil sem svoj 
avto in ga pral, sumi celo, da so tukaj migranti čakali na ilegalne pre-
voze. Če bi bila tukaj vsaj brv za pešce in kolesarje, je prepričan, da bi 
to tovrstne posebneže odvrnilo od takih početij. »Mi vztrajamo pri 
nekem prehodu čez reko, ne zahtevamo mostu za ne vem kakšna vo-
zila, zgolj prehod za ribiče, lovce, pohodnike, kolesarje, čedalje bolj 
zanimive so take stvari s turističnega vidika.«

Nekaj metrov nižje od nekdanjega mostu, na katerega še spominjajo 
trdni betonski temelji na obeh brežinah, so v sklopu projekta SORI-
KO zgradili novo merilno postajo. Tudi to je bila dobra priložnost za 
nov most, z drugo morda še sprejemljivejšo traso za varstveni pas, a 

je žal splavala po vodi. »Vse je urejeno, najšibkejša točka pa je jez pod 
nekdanjim mostom, ki bi ga lahko tudi uredili v sklopu projekta SORI-
KO,« še dodaja Merhar.

Varovanje vodnih virov ne more biti pretirano

V današnjem času se oskrba s pitno vodo jemlje kot nekako sama 
po sebi umevna. Odpremo pipo in priteče voda, ki jo uživamo brez 
strahu. Direktor Hydrovoda, d. o. o., Antun Gašparac pravi, da je 
varovanje vodnega zajetja, ki je najpomembnejši vodni vir za večino 
prebivalcev občin Ribnice in Kočevje, izredno pomembno in ni ni-
koli pretirano. »V mnogih državah se varovanju tako pomembnega 
vodnega zajetja pitne vode daje večja teža, kot je to v našem okolju. 
Lokacije in objekti so močno varovani, v posameznih primerih celo 
na nivoju vojaških objektov,« še dodaja. Stališče Hydrovoda, ki je si-
cer zgolj najemnik zgrajene infrastrukture (lastnice le-te so občine), 
je temu slediti in z ukrepi odpraviti vsa možna tveganja, ki se lahko 
pojavijo. »Brv, ki bi bila namenjena le pešcem in kolesarjem, se na 
prvi pogled ne zdi kot tveganje z veliko stopnjo nevarnosti, vse do-
kler nimamo pred očmi 20.000 ali še več prebivalcev občin Kočev-
ja in Ribnice, ki potencialno lahko ostanejo brez dostopa do pitne 
vode, saj, kot rečeno, tako močnega nadomestnega vodnega vira na 
tem področju ni,« pojasnjuje Gašaparac. Strinja se, da veliko tveganje 
predstavlja tudi uporaba gozdne ceste nad zajetjem.

Nova brv še v tem mandatu

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc pravi, da je bil v zvezi s to 
problematiko seznanjen pred kakšnim letom in ta projekt podpira. 

Betonska temelja še vedno nakazujeta, kje je nekdaj bil most.
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»Prejšnji župan je obljubil, da bo ta brv v sklopu projekta SORIKO 
postavljena, to se žal ni zgodilo, verjamem, da tudi zaradi tega, ker 
ni bilo projekta,« pojasnjuje. Na eni izmed zadnjih skupščin na Hy-
drovodu, d. o. o., je Pogorelc izpostavil možnost gradnje brvi, pri 
čemer je naletel na pomislek vodstva glede možnosti onesnaženja. 
Argumenti proti mostu so bili, da obstaja nevarnost za onesnaženje v 
primeru prevrnitve kateregakoli motornega vozila, a izvir se ne more 

Merilna postaja.

a k t u a l n o

Aleš Poženel

GOSTOLENJE
Ali: o javnem in zasebnem

Zanimivo je, da človeka, ki mora kaj jav-
no napisati, najprej prepihava veter odgo-
vornosti. Mar se brez te ne da nič napisati? 
Verjetno mnogo. A ker resnica, etika in 
objektivnost niso na razpolago kot solata, 
je treba poudariti le obzir in kompleksnost 
javne rabe človeške pameti. In seveda upa-
nje, da bi notranja stopnjevanja gotovosti 
in negotovosti stisnil v objavi namenjeno 
stran, »izgostolel« nekaj ugotovitev, ki bi 
tako mene kot pišočega kot tudi bralce po-
peljale k pomirjenju v branju in novostih. 

Novega je vedno toliko, da zmanjka za 
dober spanec. Pomiritev je, nasprotno, do-
volj, le da so neprepoznavne. Na tem mestu 
začnem s štetjem prvega in drugega, pri če-
mer nobeno na dan branja v mesecu ne bi 
smelo kratiti sna.

Tole brano za zdaj nikakor niso novota-
rije, vsaj kolikor gre za javni jezik, ki je že 
pretrpel mnogo razpoloženj in informacij. 
Aktualnost, to pa je vendarle druga beseda 
za berljivost. Nekaj besed dobro umerjenih 
politikov sem bral in slišal tačas, po odzivu 
ljudi sodeč, hkrati pomirjujočih in v giba-
nje budečih, politika dela, tega ji ni opo-
rekati, in javnost obdaruje z izvidi svojega 
delovanja. Nedvomno so se nekatera dela – 
vesti odrezala, kar pomeni, da se je politika 

izkazala za aktualno, četudi se komu zdi, da 
so novumi in invencije trenutno še zastrti z 
bliščem vsesplošnega prehlada.

Prostor političnega je povsod, kjer je zbi-
ranje ljudi in njihovih besed. Nekje, kjer se 
javna in zasebna sfera neločljivo zapleteta, 
v zraku (p)ostanejo reči, ki se kot maslene 
bube preobrazijo v glasnike odprtosti in ja-
snine. Tako vse napaberkovano in v manj-
ših kolektivih preverjeno nujno ne teži že-
lodca in maši ušes. Da se nekdo poslavlja in 
gre v dom ostarelih, sem slišal, v enega od 
premalo številnih. Kaj pomeni bivati v ta-
kem varstvenem zavodu? Zagotovo ne sme 
pomeniti manj želene/vredne/učinkovite 
organiziranosti življenja v skupnosti, ne 
more biti neželen stranski produkt, robni 
preostanek sicer dobro delujoče družbe, ni 
zasilni podsistem, slaba banka, javno pranje 
intimnega perila, κακὸς πολιτικά (»kako-
politika«, politika odvajanja in ne reševanja 
težav), namenjena tem, ki jim je razpadla 
osebna integriteta ali je nikoli niso dosegli. 
Gre za nadomestek funkcije doma in lastne 
družine. Nadomestnost je tu menjava me-
sta, na katerem posameznik stoji in deluje 
v odnosu do najbližjih, bližnjega, druge-
ga, specifi čna v tem, da se hkrati spremeni 
sama struktura odnosov, ki jo hitro utegne 

naseliti dvojna izguba – bližnjih, skozi ka-
tere ljudje prevladujoče razumemo svoj 
družbeni položaj (oče, mati, brat, partner, 
sosed, prijateljica itd.), in torej/pa sebe, kar 
raje kot v brezskrbnost kulminira v pod-
vrženje apatiji oskrbovanosti. Posameznik 
kot oskrbovanec zdaj svoje telo in duha deli 
s tujimi skrbniki, ki v nasprotni smeri (z 
večjo ali manjšo vnemo) omogočajo, da to, 
kar je tu dano na razpolago, ostane njegova 
last, slednja pa v dobri meri/veri ohranja 
kakovost bivanja. Preobrat življenja torej, 
ki v primeru, da je stara zasebna funkcija 
opuščena brez ustreznega nadomestka in 
izvotljena v zgolj javno (oskrbovanost), po-
meni nemirno čakanje na konec.

Nemirno čakati ne želimo konca, to si je 
treba kar za uho zapisati. Želimo si inven-
tivnih spodrsljajev skupnega političnega 
delovanja, ki nobenega možnega (priho-
dnjega) položaja človeka v družbi ne obso-
dijo na osebno praznino.

Tako sem naslovil to in ono vprašanje, 
kar je še takega, pisanja vrednega, pa ob 
drugi priložnosti. 

onesnažiti, če je nekaj deset metrov višje od morebitnega mostu, 
voda pa še vedno in od vedno teče navzdol. Za onesnaženje izvira 
je bolj nevarna gozdna cesta, ki se vzpenja strmo v pobočju, tik nad 
izvirom, po njej pa vozijo tudi 40-tonski kamioni s stotinami litrov 
goriva. Župan sicer razume pomisleke Hydrovoda, a verjame, da se 
bodo dogovorili v korist povezave med Blatami in Rakitnico, saj je 
ta že obstajala.

Na enem izmed kolegijev Oddelka za okolje in prostor je Pogorelc 
sodelavcem že predložil zadevo v nadaljnjo obravnavo, da pridobi-
jo projektanta za brv pri izviru Obrh. »Naredili bomo vse, da bo ta 
projekt čim prej pripravljen. Čeprav je proračun za leto 2021 sprejet, 
je vsekakor možen rebalans, saj je proračun živa stvar. Brv mora biti 
postavljena v roku dveh let,« je pojasnil.

Mostove namesto zidov

Drago Merhar še opozarja, da je ob večjem vodostaju, ko se voda 
res silovito preliva čez jez pod nekdanjim mostom, lahko zelo ne-
varno, če bi kdo padel v vodo, ker ni nič zavarovano. Upam, da tale 
stavek ne bo pristojnih spomnil, da na brežini vanjo zgolj zapičijo 
zaščitno ograjo, ker je veliko bolj smiselno, celo civilizacijsko, graditi 
mostove kot pa žične prepreke.   

Sašo Hočevar
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Živžav na Županov dan
>> Tistim, ki vam ni uspelo ujeti vrveža v Ribniškem 

gradu 20. junija, naj samo navržemo, da je bil 

čudovit sončen dan ob hladnem pivu, vrhunskih 

burgerjih, ne preveč komercialni glasbi, knjigah in 

še marsičem. Že obstoječi Dan piva in kulinarike 

je dobil dodatek z imenom Županov dan in šlo je 

za vse kaj drugega kot zbir govorov in snovanje 

načrtov, ki v soboto popoldan nikogar ne zanimajo. 

Bil je čas za srečevanja in pomenke, bil pa je tudi čas 

za humanitarnost.

Župan Ribnice Samo Pogorelc in vrhunski kuhar Bine Volčič sta pljunila v roke (in 
si jih nemudoma razkužila) ter začela peči pogače, ne pice, v Adrijini prikolici iz 
sredine osemdesetih let. Kos izjemnega živeža je stal le en evro, ki je bil namenjen 
otrokom iz socialno ogroženih družin za nakup šolskih potrebščin.

Dan piva in kulinarike je bil letos drugič na grajski zelenici, kjer je različno kraft  pivo 
teklo iz osmih pip. Kraft  pivo pomeni, da piva ni proizvedla neka velika industrijska 
pivovarna, ampak gre za tako imenovane mikro pivovarne, kjer proizvajajo pivo 
v različnih stilih in še različnejših okusih. Grega Vlašič in Domen Peček sta kraft  
pivovarja kočevsko-ribniške naveze Brewwood Craft  Brewery in organizatorja 
degustacije piva v gradu. Domen pravi, da gre za promocijo več mikro pivovarjev in 
predvsem za promocijo kulture pitja piva. Na drugi strani steze je pa, kako prikladno, 
dišalo po burgerjih in palačinkah, prav tako v posebnih izvedbah, tudi vegetarijanskih.

Ob koncu popoldneva jo je Ribniški pihalni orkester ubral po svojih notah, kasneje 
pa so nastopili še sodraški K-Rocks.

Tudi letos boste lahko julija in avgusta posedali pod grajskimi krošnjami z 
izbranim čtivom. Najbolj vneti bralke in bralci so že prebirali in izbirali poletno 
čtivo. Več o Knjižnici pod krošnjami pa lahko preberete v nadaljevanju Rešeta. 

S tokom ali proti njemu, pomembno je ostati na suhem.

Z Županovim dnem je sovpadala tudi Muzejska noč, ko je bil ogled muzejskih 
razstav mogoč do 22. ure. V Galeriji Miklove hiše pa so odprli razstavo Marka 
Jakšeta »Proti toku«.

Sašo Hočevar
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Veliko optimizma glede težav z dolgo brado
Deseta seja Občinskega sveta Občine 

Ribnica je potekala v mansardi Rokodel-
skega centra Ribnica, da so lahko zadostili 
predpisom NIJZ o minimalni razdalji med 
udeleženci. Slišali smo obetavne napovedi 
glede reševanja romske problematike in 
infrastrukturnih tegob.

V prvi obravnavi je bil sprejet odlok o pod-
lagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje 
občine Ribnica. Glavna razloga za prenovo 
POSZ sta sprememba zakonodaje na po-
dročju komunalnega opremljanja in odmere 
komunalnega prispevka ter sprejem tretjih 
sprememb in dopolnitev občinskega pro-
storskega načrta (OPN). Po Uredbi o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo ter o izraču-
nu in odmeri komunalnega prispevka je treba 
vse programe opremljanja ter odloke o me-
rilih in odmeri komunalnega prispevka, ki 
so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe, 
uskladiti z določbami te uredbe najpozneje 
do 30. marca 2021. Na občinski spletni strani 
je primer obračunov komunalnih prispevkov 
in enega splošnega v nadaljevanju povzema-
mo. Skupna bruto tlorisna površina objekta 
znaša 180,00 m2, površina gradbene parcele 
(zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada 
objektu, pa znaša 600,00 m2. Parcela bo opre-
mljena z vso razpoložljivo komunalno opre-
mo. V takem primeru vas bo komunalni pri-
spevek stal 5.760 EUR brez DDV, kar je okrog 
500 EUR več glede na prejšnji odlok.

Sledila je seznanitev z letnim poročilom 
o delu Programskega sveta občinskega gla-
sila Rešeto, ki ga je predstavila predsednica 
Alenka Pahulje. Najprej so spremenili odlok 
o Rešetu, s čimer so dodelili več pristojno-
sti Občinskemu in Programskemu svetu ter 
manj županu. S tem so želeli doseči večjo 
pluralnost mnenj in višjo stopnjo demokra-

tičnosti. Pripravili so razpis za odgovornega 
urednika in ta je sestavil Uredniški odbor. 
»Programski svet ni statična funkcija, am-
pak bdi nad programsko zasnovo časopisa, 
ki je bil nekdaj zelo živ,« pravi Pahuljetova 
in dodaja, da v svetu ne želijo, da ljudje po-
ročajo sami o sebi, ampak da zaživi dopisni-
ška mreža. Občinski svet je bil seznanjen še s 
programsko zasnovo Rešeta, Pahuljetova pa 
je dejala, da vsebinsko zasnove niso spremi-
njali, saj si želijo časopis s širokim spektrom 
tematik in rubrik. »Upam, da boste pozitivne 
spremembe čim prej opazili.« V Programski 
svet so izvolili še novega člana, Mitjo Ilca.

V naslednji točki so svetniki potrdili 
prekategorizacijo enosobnega občinskega 
stanovanja na Prijateljevem trgu iz neprofi -
tnega najemniškega v tržno najemno stano-
vanje. Stanovanje je obnovljeno (kopalnica, 
stavbno pohištvo) in bo oddano v najem po 
javni dražbi.

Simon Starc, predsednik Komisije za spre-
mljanje položaja romske skupnosti v občini 
Ribnica, je predstavil delo komisije in dejal, 
da Romi sodelujejo samo, če dobijo kaj v za-
meno. Med pandemijo so jim ponudili 1000 

litrov vode dnevno s strani Civilne zaščite, a 
so jo Romi zavrnili. Povzel je tudi razsodbo 
Evropskega sodišča za človekove pravice, ki 
je razsodilo v korist Občine Ribnica, da si 
morajo Romi sami urediti vodo, ker imajo 
dovolj prihodkov. Na to temo se je oglasil 
tudi župan Samo Pogorelc, ki je omenil dva 
incidenta, kjer so Romi zavrtali v cevi vodo-
voda. Opozoril jih je, da se s takim pristo-
pom oddaljujejo od dogovora o tekoči vodi 
v naseljih. Načrtujejo določiti parcele, za ka-
tere naj bi Romi plačevali najemnino, polo-
žnice naj bi plačevali tudi za vodo, elektriko 
in komunalo, otroci pa bodo morali v šolo 
in vrtec. Ob neplačevanju stroškov sledi od-
klop iz omrežij. Župan dodaja, da ima dober 
občutek glede reševanj te situacije, in hkrati 
upa, da ga ne bodo izigrali.

Na seji sta bila prisotna tudi nekdanji podž-
upan in sedanji sekretar na Ministrstvu za in-
frastrukturo Republike Slovenije Aleš Mihe-
lič, ki je svetnike seznanil z načrti ministrstva 
na Ribniškem. Razvoj infrastrukture je bil na 
tem področju v preteklih letih precej zaposta-
vljen in Mihelič pravi, da so že takoj ob nje-
govem nastopu funkcije začeli pogovore z žu-
pani s tega področja. V kratkem bodo začeli s 
sanacijo ceste skozi Žimarice, v prihodnjem 
letu bodo uredili hodnike za pešce v Žlebiču, 
na Griču in Bregu ter v Nemški vasi, na po-
sameznih odsekih regionalne ceste pa naj bi 
uvedli otoke za umirjanje prometa pred nase-
lji in nekaj prehodov za pešce. »Hkrati pospe-
šeno izvajamo umeščanje v prostor obvoznice 
mimo Velikih Lašč, Ribnice, Kočevja, trenu-
tno iščemo tudi rešitve za obvoznico Škofl ji-
ca.« Optimistična je tudi napoved o izgradnji 
kolesarske steze od Kočevja proti Sodražici, ki 
bi se morda začela že v enem letu. Oktobra pa 
Mihelič napoveduje odprtje linije potniškega 
vlaka med Kočevjem in Ljubljano.

Sašo HočevarAlenka Pahulje

10. redna seja

Aleš Mihelič
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Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu
>> Za pravilno in učinkovito 

gašenje začetnih požarov mor-

ate vedeti, kaj gori (razred 

požara) in s katero napravo 

(npr. gasilnikom), sredstvom 

(npr. požarno odejo, pokrovko) 

ali gasilnim sredstvom (npr. 

vodo, prahom, CO
2
) lahko 

najučinkoviteje in varno pogasite 

požar.

Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilni-
mi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto 
gasilnika izberite glede na pričakovani ra-
zred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov 
za gospodinjstvo upoštevajte zgornjo pregle-
dnico oziroma se pred nakupom posvetuj-
te z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih 
največkrat priporočamo gasilnike na vodo, 
ABC-prah ali peno.

Pri uporabi gasilnikov je treba upošteva-
ti navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. 
Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite 
prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi 
sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi 
izkušnjami boste ob požaru znali hitro in 
pravilno uporabljati gasilnik.

Pregled gasilnikov se na osnovi zahtev 
proizvajalca opravi enkrat letno. Če je gasil-
nik nov oziroma se opravi servis identično-
sti (zamenjava prahu in ročnika), pa je treba 
servis opraviti ponovno čez dve leti. Pregled 

gasilnikov opravi lahko le izvajalec, ki ima 
pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov. Na 
vsak gasilnik se prilepi nalepka z datumom 
zadnjega pregleda.

V Gasilski zvezi Ribnica imamo že dol-
goletno tradicijo servisiranja gasilnikov. Na 
začetku leta smo prevetrili delovanje servi-
sa gasilnikov, tako da je sedaj vodja servisa 
Oliver Oražem (041 731 135), ki delo opravi 
hitro in strokovno.

V sodelovanju s posameznimi društvi 
bomo do konca leta po lokacijah društev pri-
pravili prikaz gašenja z gasilniki, ko bo lahko 
vsak poskusil pogasiti manjši požar. Sočasno 
pa bosta možna tudi pregled in servis vaših 
gasilnikov blizu vašega doma. Datumi prika-
zov po lokacijah bodo naknadno objavljeni 
na naši novi spletni strani: https://www.gzr.si.

Lokacija servisa je na Merharjevi ulici 1 v 
Ribnici, vhod je pri semaforju nasproti šole. 
Uradne ure na tej lokaciji so v ponedeljek, 

sredo in petek od 8.00 do 9.00. Lahko pa 
pokličete na številko 041 731 135 (Oliver) in 
se dogovorite za obisk na vaši lokaciji. Če še 
nimate gasilnika, lahko pri nas kupite tudi 
nove gasilnike po ugodnih cenah, saj se ni-
koli ne ve, kdaj bo zagorelo. Oliver vam bo 
svetoval, kateri gasilnik bo najustreznejši za 
vaše potrebe.

Več informacij o servisu dobite na spletni 
povezavi https://www.gzr.si/servis-gasilnih-
-aparatov/. Poleg tega si lahko na tem novem 
portalu pogledate še ostale podatke o delo-
vanju Gasilske zveze Ribnica in gasilskih 
društev v naši zvezi. Morda pa vas pograbi 
gasilska strast in se pridružite enemu izmed 
naših društev ter pomagate ljudem v stiski in 
postanete član najbolj spoštovane organiza-
cije v naši državi – gasilstva. Biti gasilec ni le 
hobi ali poklic, ampak poslanstvo!

Jože Andolšek, 
predsednik Gasilske zveze Ribnica

RAZRED POŽAR GORLJIVA SNOV GASILNO SREDSTVO

A Požari gorljivih 
trdnih snovi

Les, papir, slama, tekstil, 
premog itd.

Voda, pena, ABC-prah

B Požar vnetljivih 
tekočin

Bencin, nafta, olja, voski, laki, 
alkoholi, benzen, smole itd.

Pena, CO2, ABC-prah

C
Požari vnetljivih 
plinov

Zemeljski plin, butan, 
acetilen, vodik, utekočinjen 
naftni plin itd.

ABC-prah, CO2

D Požari lahkih 
kovin

Magnezij, aluminij v prahu 
itd.

D-prah

F Požar jedilnih 
olj in maščob

Jedilna olja in maščobe F-prah, posebna 
tekoča gasila
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Psihološki učinki pandemije koronavirusa
V medijih je bilo v tem času veliko objav o 

tem, kako čas pandemije koronavirusa vpli-
va na življenje in čustvovanje ljudi, še pose-
bej na otroke. Posebna pozornost je name-
njena prav temu, kako naj starši zmanjšujejo 
ali preprečujejo stiske pri otrocih. Dejstvo je, 
da je ob vseh novicah in ukrepih, povezanih 
s koronavirusom, otroke nemogoče obvaro-
vati pred strahom in tesnobo, ki se ob tem 
pojavijo. Pomembno je, da odrasli sami oza-
vestimo in tudi otrokom povemo, da so to 
normalni odzivi na dogajanja, ki nas ogro-
žajo, in jim pomagamo – primerno njihovi 
stopnji razumevanja – to tudi predelati in 
ozavestiti. 

V povezavi s tem odlično razmišlja dr. 
Anica Mikuš Kos, ki je kljub svojim petin-
osemdesetim letom še vedno aktivna na po-
dročju svojega dela. Svoje življenje je posve-
tila duševnemu zdravju otrok, med drugim 
je bila vodja oddelka za otroško psihiatrijo 
na ljubljanski Pediatrični kliniki in vodja 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike 
in starše Ljubljana. Od upokojitve naprej ve-
lja za eno izmed vodilnih strokovnjakinj za 
pomoč otrokom z vojnih območij. V članku, 
ki ga povzemamo, govori o čustvenem doži-
vljanju otrok v sedanjih izrednih razmerah 
in morebitnih psihosocialnih posledicah 
zanje.

Med drugim pravi, da bo pandemija go-
tovo vplivala na duševno in socialno zdravje 
otrok. Ne zdi pa se ji prav, da uporabljamo 
besednjak psihičnih travm, ko govorimo o 
pandemiji in njenih posledicah na naš način 
življenja, in da občutek ogroženosti enačimo 
s travmatskimi dogodki, ki bi pri znatnem 
številu otrok lahko povzročili psihične mo-
tnje. »Pandemija in z njo povezana dogaja-
nja, kot so medijska sporočila, zaskrbljenost 
odraslih, osamitev družine, manj gibanja, 
lahko povzročijo poslabšanje težav pri otro-
cih, ki so imeli že prej motnje na področju 
duševnega zdravja, in sprožijo čustvene ne-
ugodne čustvene reakcije pri psihično ne-
odpornih otrocih, predvsem tistih z veliko 
anksioznosti. Otroci, ki prejemajo pomoč v 
strokovnih ustanovah, bodo prikrajšani za 
pomoč, ker mnoge tovrstne ustanove v času 
krize ne delujejo. Marsikateri varovalni de-
javnik, izhajajoč iz normalnega življenja, na 
primer druženje z vrstniki ali pomirjujoča 
beseda stare mame, tudi niso več na voljo. Ti 

otroci potrebujejo posebno razumevanje in 
podporo odraslih v svojem okolju. Za veliko 
večino otrok pa izkušnja pandemije z nekaj 
tedni osame in prenehanjem obiskovanja 
vrtca/šole ne bo imela znatnih posledic na 
duševno zdravje.

Posameznik ni več v centru sveta

Zanimiv je njen pogled, s katerim se mar-
sikdo strinja, a ga premalokrat izrečemo na 
glas. V današnjem času otroci rastejo veči-
noma v razmerah blaginje, navajeni so na 
takojšnjo izpolnitev svojih želja, njihovi la-
stni interesi so najpomembnejši. Na to, kako 
ob tem živijo ostali v družini in okolici, niti 
ne pomislijo, saj jih na to večinoma nihče ne 
opozori. Ob tem izgubijo občutek za sku-
pnost. 

Nasploh je pomembna zadovoljitev la-
stnih želja. K temu nas (družbo) spodbujajo 
tudi industrija in reklame na vsakem kora-
ku, ki nas prepričujejo, kaj vse nujno potre-
bujemo, da bomo srečni. 

Marsikdo si seveda vsega tega ne more 
privoščiti. Ob tem se počuti prizadeto, svet 
doživlja kot krivičen in živi v upanju, da bo 
nekoč to tudi njemu dosegljivo. In tako iz 
dneva v dan. Ob tem mnogi pozabijo dejan-
sko živeti …

Potem pa se pojavi »višja sila«, nek virus, 
ki vse postavi na glavo. Posameznik in nje-
gove pravice, želje niso več najpomembnej-
še. Treba se je podrejati, v ospredje stopijo 
interesi skupnosti, saj se težav drugače ne da 
rešiti. 

Očitno postane, da se ne da vsega kupiti z 
denarjem. Tudi milijoni na bančnem računu 
ali v gotovini ne morejo zagotoviti, da se ne 
bomo okužili z nevarnim virusom. 

V takšnih omejenih okoliščinah spozna-
mo, da lahko živimo brez mnogih stvari, ki 
smo jih prej »nujno potrebovali«. In neverje-
tno je, da se ob misli, da bi le izredno stanje 
čim prej minilo, sploh ne čutimo prikrajša-
ne. 

Spremeni se naš pogled na svet, naše po-
trebe in vrednote. Malenkosti, ki so se nam 
prej zdele neznansko pomembne, kar na-
enkrat izgubijo pomen. Pripravljeni smo se 
podrediti pravilom družbe, ki nam omogo-
čajo zaščito zdravja in preživetje v izrednih 
razmerah. 

Pomen pogovora z otroki

»O vsem tem se lahko pogovarjamo z 
otroki, pač na ravni, ustrezni njihovi staro-
sti. Kaj jim pomeni, da se ne morejo družiti 
z vrstniki? Koga najbolj pogrešajo? Kakšna 
je razlika med elektronskimi in živimi stiki? 
Kako se lažje učijo – ob učitelju v razredu ali 
po spletu? Zakaj tako? Kaj najbolj pogrešajo? 
Kaj so spoznali, brez česa lahko živijo? Kaj je 
bilo odvečnega v prejšnjem življenju? Vse to 
v okviru pogovora, v katerem tudi starši in 
drugi odrasli sogovorci odgovarjajo na ista 
vprašanja, govorijo z otrokom o tem, kaj so 
spoznali, o spremembah v lastnih pogledih 
na življenje in svet. Ob tem naj opozorim, da 
socialnopsihološke, antropološke in druge 
raziskave kažejo, da imajo otroci že v pred-
šolskem obdobju izdelan odnos do sveta in 
svojega mesta v njem in ga znajo izraziti,« 
nadaljuje v svojem članku dr. Mikuš Kos. 

Obdobje pandemije nam lahko ostane kot 
velik nauk o ozaveščanju odnosa med posa-
meznikom in skupnostjo ter o pomenu soli-
darnosti v današnjem času. Še posebej lahko 
ozavestimo, da lahko majhne stvari v življe-
nju veliko pomenijo. Na primer, da vnuk 
večkrat pokliče babico, tudi če se mu to ne 
ljubi preveč, ali da otrok pokliče in pomaga 
sošolcu, za katerega ve, da ima učne težave. 
Otrok lahko sam razmisli, kaj lahko naredi 
za druge v svoji ožji ali širši okolici. Ob do-
gajanju v času karantene je otroku mogoče 
zelo nazorno pokazati, kako pomembno je, 
da s svojim vedenjem prispeva za dobro vseh 
okoli sebe. Priložnost imamo, da poudarimo 
veliko vrednost odnosov, človekovega življe-
nja, odnosa do narave pred materialnimi do-
brinami, ki same po sebi ne prinašajo sreče. 

Pomembna spoznanja za vse

Ne le otroci, tudi vsi ostali ob preteklih iz-
rednih razmerah spoznavamo, da človek ni 
»sveta vladar«. Virus nam je pokazal realen 
pogled na mesto človeka v naravi. Za vse je 
dobro, da se ponovno začnemo zavedati, da 
človek ni vsemogočno bitje in je od narave 
še kako odvisen. Te okoliščine so dobra pri-
ložnost za krepitev odgovornosti pri otrocih. 
Najboljši način za razvijanje otrokovega ču-
stvenega in psihosocialnega zdravja je obču-
tek, da je odgovoren za življenjske naloge v 
krogu družine, šole ali širšega okolja.
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Knjižica pohodniških poti v Ribnici in okolici 
V prejšnji številki občinskega glasila Rešeto smo poročali o odprtju 

novoustanovljene enote Rokodelskega centra Ribnica – Turizem, ki 
deluje na lokaciji INFO točke v Ribniškem gradu. V majhni, butični 
trgovinici lahko vsak obiskovalec dobi turistične informacije o kraju 
in okolici. Poleg zemljevidov mest in drugih turističnih publikacij, 
ki so na voljo brezplačno, so tu na prodaj tudi čudovite razglednice 
z nekaterimi ribniškimi motivi, turistični spominki, lončarski in su-
horobarski izdelki, majice z motivom Ribnice ter lični izdelki lokal-
ne znamke Ribrand. Slednja predstavlja suho robo na oblikovalsko 
dovršen način, saj menimo, da je pri ustvarjanju kulturne dediščine 
pomembno iti v korak s časom. Na INFO točki sprejemamo tudi na-
ročila za ogled Ribnice in predlagamo obisk najlepših predelov rib-
niške doline. 

Upamo, da nas bo lepo vreme spremljalo tudi v prihodnjih mese-
cih, saj na INFO točki že nestrpno pričakujemo prve turiste in obi-
skovalce. Verjamemo, da bo kljub slabemu začetku, ki je zaznamoval 
cel svet, obiskovalcev letos veliko, saj je en dober dokaz za to mesec 
junij, ki je bil že precej dobro obiskan. Zaposleni na enoti Turizem 
sva se v sodelovanju z Občino Ribnica in Rokodelskim centrom Rib-
nica že lotili prvega skupnega projekta, in sicer izdelave predlogov 
pohodniških poti v Ribnici in okolici. Knjižica, ki bo predvidoma 
izšla v poletnih mesecih, bo obiskovalcu približala naravo, mu pred-
stavila čudovito ribniško dolino in mu odkrila še nekatere neraziska-
ne predele našega kraja. 

Ste vedeli, da stoji globoko v Mali gori stara hruška, kjer so se sre-
čevali tihotapci na svojih pohodih? V deblu hruške so si namreč iz-
menjevali tobak, ki je stoletja nazaj veljal za dragocen tovor. Pot do 

Tobakove hruške, ki je ena izmed poti v knjižici, vas bo popeljala v 
skrivnostnost ribniških gozdov in vas navdala s pristnostjo narave. V 
pot lahko vključite tudi Jamarski dom pri Francetovi jami, ki velja za 
prvi jamarski dom v bivši Jugoslaviji. 

To je le ena izmed pešpoti, ki je pripravljena za naše prihodnje 
obiskovalce. V prihodnosti imamo v načrtu že kar nekaj novih pro-
jektov, a tako kot vsaka stvar tudi to zahteva svoj čas. Dobre volje in 
kreativnosti nam ne manjka, kar je najpomembnejše, mar ne?

V prihajajoči številki Rešeta pa vam z veseljem ponovno razkrije-
mo kaj novega! 

Stella Vlašić

Lokacija INFO točke v čudovitem grajskem ambientu

Čas pandemije lahko izkoristimo tudi kot priložnost za pogovor z 
otroki o smrti, ki je v današnjem času še vedno tabu tema. Premalo 
se zavedamo, da otroci razumejo in zmorejo mnogo več, kot jim v 
današnjem času pripisujemo. Seveda moramo pogovor prilagoditi 
otrokovi starosti oziroma njegovi zrelosti. 

Vsem skupaj bo razmislek in pogovor z otroki – in tudi med sami-
mi odraslimi – o vsem naštetem koristil. Predvsem pa je pomembno, 
da ob vračanju v stare tirnice življenja ne pozabimo na dobre izku-
šnje, ki smo jih dobili v času izrednih razmer. Da bodo zaradi teh 
spoznanj naša življenja bogatejša, da bomo znali ohraniti navade, ki 
so nam izboljšale življenje in nam polepšale trenutke – pa če je to čas 
za nabiranje rož, vonjanje travnika ali gozda, telefonski klepet ali pa 
samo trenutki tišine s samim seboj, v katerih se zavedamo vrednosti 
življenja v zdravem življenjskem okolju. 

Po članku 
»Pogovori z otroki o videnju sveta 

v času korona virusa« 
dr. Anice Mikuš Kos (2020) 

povzeli Bernarda Okoliš, prof. spec. 
in reh. ped., in Erna Zabukovec, 

univ. dipl. psih.
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Ribniški trg 2022 – ureditev mestnega jedra

Po številnih strategijah, načrtih in večletnem razmišljanju, kako 
oživiti mestno jedro Ribnice, je to naposled le uspelo in mesto Ribni-
ca se ponaša z lepo urejenim in živahnim mestnim središčem.

Občina Ribnica se je že vrsto let zavedala problematike stagnira-
nja starega mestnega jedra, praznjenja lokalov, opuščanja dejavnosti 
v mestu in velikega števila praznih stavb v mestnem središču, ki so 
kazile podobo mesta.

Na občinski upravi so se sistematično in po korakih lotevali zah-
tevnih nalog, povezanih z urejanjem mestnega jedra. V želji po uspe-
šni izpeljavi projekta so se najprej pogovorili z vsemi lastniki in naje-
mniki lokalov, stanovanj in objektov v samem središču mesta. 
Zavedali so se namreč, da je najprej in najpomembneje pridobiti in 

upoštevati mnenja lastnikov in najemnikov prostorov. Pomemben 
vidik je bila tudi jasna in realna slika stanja, ki je lastnikom kljub 
njihovi izključni pravici do lastnine dala vedeti, da se objekti ne na-
hajajo v mondenih ali večjih urbanih središčih, temveč da živimo v 
kraju z le nekaj več kot 3500 prebivalci. Temu primerna je bila tudi 
okvirna cena najemnin, ki se je morala znižati za polovico, da bi lah-
ko sploh poskušali pridobivati potencialne najemnike. Z veliko mero 
zaupanja, sodelovanja, angažiranosti nove občinske sile in upošteva-
nja mnenj so našli skupne točke, ki so začrtale smernice razvoja me-
stnega jedra. Zavedali so se, da je ključna tudi ureditev upočasnjene-

>> Gre za osebni pogled na prihodnost ribniškega 

trga z željo, da kakšen predlog ali ideja le pade na 

plodna tla.

ga enosmernega prometa skozi mestno jedro, z odstavnimi 
parkirnimi mesti, urejeno talno in svetlobno označbo vseh javnih 
površin. Pri pripravi in pridobivanju vseh dovoljenj so istočasno po-
magali pri iskanju novih najemnikov. Pripravili so celoten seznam 
ponujenih in praznih prostorov in objektov ter jih intenzivno širše 
oglaševali in s tem pomagali najti nove najemnike. Glede na takratno 
ponudbo trgovin in storitvene dejavnosti so imeli ves čas v mislih, 
kaj še potrebujemo v Ribnici. V sodelovanju lastnikov in občine so ti 
pripravili večkratne »hitre zmenke« oziroma sestanke med ponudni-
ki prostorov in novimi najemniki, kjer so jim ti predstavili svojo de-
javnost in aktivnosti v praznih prostorih. Številni lastniki so se bili v 
želji po pridobitvi novega stalnega najemnika pripravljeni odpoveda-
ti najemnini za nekaj mesecev ali celo leto. Pri plačevanju najemnin 
se je občina še bolj približala najemnikom in priskočila na pomoč pri 
subvencioniranju najemnin za določen znesek, v nekaterih primerih 
celo do polovice mesečne najemnine. Tako se je v središču odprlo kar 

nekaj novih ponudnikov, ki smo jih vsi prebivalci občine veseli. Po-
novno sta se odprli potrebna kemična čistilnica in trgovina z zdravo 
prehrano, v sklopu Zavoda Ribniško se je odprla prodajalna z lokal-
nimi proizvodi, kjer najdemo prehrambne proizvode, ki jih pridelu-
jejo domači, lokalni pridelovalci (mleko, siri, jajca, vse vrste zelenja-
ve, mesnine, med, sadne in alkoholne pijače, sladke dobrote itd.), 
pod okriljem Komunale Ribnica se je odprla trgovina z rabljenimi 
artikli po vzoru prodajaln »Center ponovne uporabe«, kjer prebival-
ci lahko oddajamo predmete, ki jih sami ne potrebujemo več in ki 
tukaj dobijo novega lastnika. V centru je mesto našla tudi nova za-

Bolšji sejem

Razstave v skritih dvoriščih

Modna revija

Kuhinja na ulici
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sebna galerija, antikvariat, ki ponuja dela predvsem domačih imen 
kulture in umetnosti ter številne vintage artikle. Nov je tudi prostor, 
kjer združena iniciativa mladih ribniških podjetnikov ponuja števil-
ne inovativne in uporabne izdelke na temo lesa (lesena očala, lesene 
ure, lesena kolesa, skiroje in poganjalčke, lesene darilne artikle itd.), 
kjer potekajo tudi delavnice in izobraževanja mladih podjetnikov. 
Prav tako je nova ponudba prodaje in servisa računalniške opreme, s 
svetovanjem tudi tistim z manj računalniškega znanja. Na podstrešju 
praznega objekta je dobil prostor arhitekturni atelje mladih ribniških 
arhitektov, ki snuje uspešne zgodbe obnovitve podeželskih hiš, ske-
dnjev, kozolcev. Vsi smo še posebej veseli prisotnosti mladega go-
stinca – slaščičarja, ki je našel prostor za ustvarjanje slaščic in tako 
ponovno okušamo nepozabne »Novakove kremšnite« in ostale slad-
ke stvaritve. Eno izmed večjih praznih stavb je prevzelo družinsko 
podjetje in v njej uredilo prikupen mini hotel, ki nudi nočitev za do 
25 oseb. Lično oblikovane sobe z materiali iz ribniške doline dajejo 
ambientu še poseben čar. Prav tako se je eden izmed lastnikov sam 
odločil, da preuredi prazen prostor v prijazen apartma, kajti nočitve-
nih kapacitet v občini je še vedno premalo. Še korak dlje pa je šel iz-
najdljivi Ribničan, ki je starejšo garažo s hodnikom preuredil v tako 
imenovano sobo »za dnevni počitek« ali dnevne aktivnosti za tiste, ki 
nimajo tega kje početi. Društvo ribniških vinogradnikov je v kleti, ki 
jo je brezplačno ponudil eden izmed lastnikov, uredilo pravo vinsko 
klet, kjer nudijo občasne degustacije priznanih vinarjev in tematska 
izobraževanja na temo kulture pitja vina. V nekoč veliki trgovini Že-
leznina ob Bistrici je nastal kolesarski center z veliko ponudbo koles 
in motorjev ter vsega za preživljanje prostega časa. Enako ponujajo 
servisne storitve za kolesa in motorje, občasno se v trgovini vrstijo 
predavanja o kolesarskih podvigih naših kolesarjev, ki jih doživljajo 
na območju Velike in Male gore, prav tako v sklopu trgovine deluje 
izposojevalnica koles za kolesarske podvige v naši občini. Zagotovo 
si posebno mesto zasluži atraktivna in na novo urejena kavarna ob 
Bistrici v izvedbi leseno-steklene konstrukcije, ki s svojim steklenim 
podestom – pomolom nad gladino reke Bistrice pričara nepozabne 
poletne večere. Novost so tudi zunanje razstave nad gladino Bistrice, 
ki jo opazujemo s francoskega mostu in nabrežja, le-to postavljajo 
mladi inovativni ustvarjalci. Priča smo tudi aktivnejši vlogi Muzeja v 
Miklovi hiši, ki mesečno pripravlja razstave predvsem iz tematike 
številnih domačih ustvarjalcev, ki so bili do sedaj manj opaženi ali 
skriti v depojih muzeja, sedaj pa z novejšimi pristopi dostopni tudi 
mlajši populaciji. Tržnica z domačimi pridelki se je že dodobra prije-
la in je bogata obogatitev središča mesta. Prav tako je bogata oboga-
titev »ribniški boljši sejem«, ki se odvija vsako prvo soboto v mesecu 
na ulici od francoskega mostu proti Rokodelskemu centru Ribnica. 

Številnim gostincem se je omogočila širitev z vrtom na ulico – le-ti so 
se prilagodili novejšim trendom in že okušamo njihove izvirne »rib-
niške kulinarične mojstrovine«. Posebej smo v pričakovanju petko-
vih večerov, ko se vsak petek zvečer zapre cesta za ves promet, ko se 
delovni čas prodajaln v centru mesta podaljša do poznih večernih ur 
in lahko pričakujemo številne ugodne ponudbe, vezane na sezonsko 
tematiko. Tako takrat zasledimo cenejše, določene sezonske artikle v 
prodajalnah, vesele večerne urice ob pijači, nastope glasbenih sku-
pin, nastope in predstavitev učencev glasbene šole, na ulici stoji tudi 
pianino, kjer lahko mimoidoči zaigrajo njim ljubo skladbo, priča 
smo predstavitvi mlajših gostincev s ponudbo na ulici, predstavitvi 
številnih društev s svojimi aktivnostmi, gledališkim predstavam, 
igram na prostem. Prodajalci tekstila in obutve v centru pripravljajo 
občasne modne revije, cvetličarji svetujejo pri zasaditvi cvetličnih 
korit, svoje ideje, novosti nato tudi realizirajo na eni izmed starejših 
stavb v mestu. V poletnem času imamo na voljo kino na prostem. 
Turistično društvo Ribnica, ki je poznano predvsem po organizaciji 
vsakoletnega Ribniškega semnja in Grajskih večerov, je ponovno 
obudilo svoje prvotne aktivnosti, ki so bile vezane predvsem na olep-
ševanje in podobo kraja; pripravili so natečaje za najbolj urejeno iz-
ložbo, za najbolj urejen lokal, fotografski natečaj za fotografi je s po-
dobami mestnega utripa, ki jih nato razstavljajo na panojih ob 
nabrežju Bistrice. Zavod za turizem, ki vodi in spodbuja tovrstna 
dogajanja, še naprej išče nove priložnosti in daje možnosti številnim 

posameznikom, ki željo sodelovati. Vsi ponudniki v mestnem jedru 
so se povezali v mestno iniciativo in s skupnimi letaki skupaj z obči-
no sedaj vabijo prebivalce k obisku mesta. Sami so se zavedeli, da 
morajo narediti vse in še več, da si pridobijo kupce na svojo stran. 
Občina Ribnica jim je tudi zagotovila brezplačno oglaševanje v časo-
pisu Rešeto. Prav tako se je pobudam za oživitev mestnega jedra ak-
tivno pridružila tudi ribniška župnija, ki prireja številne koncerte 
sakralne glasbe, različne sestave glasbenih in komornih zased v pre-
čudoviti cerkvi sv. Štefana. Vsak posamezni ponudnik se je zavedal, 
da je košček mozaika, ki sestavlja uspešno zgodbo mestnega jedra. 
Predvsem pa so zadovoljstvo v veliki meri pokazali prebivalci Ribni-
ce, ki z veseljem obiskujejo mestno središče, številne dogodke; spo-
znali so, da imamo lepo mesto, lepe priložnosti tudi doma, predvsem 
pa, da podpiramo domače ponudnike in ne nosimo denarja samo na 
obrobje v tuje trgovine, kjer denar – izkupiček še isti večer zapusti 
Slovenijo. Imejmo radi svoje mesto.

Peter Lesar

Glasbena prireditv

Koncert na cesti
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Slovesnost ob 
dnevu državnosti 
v občini Ribnica

V petek, 19. junija, je Občina Ribnica v 
prijetnem ambientu Ribniškega gradu pri-
redila tradicionalno slovesnost ob dnevu dr-
žavnosti. Osrednji praznik naše ljube domo-
vine, ki nas ponosno spominja na enkraten, 
veličasten, magičen zgodovinski trenutek, ko 
je bila pred 29 leti razglašena samostojnost in 
neodvisnost naše Republike Slovenije.

Prireditev je bila dobro obiskana, saj so jo s svojo udeležbo podprli 
številni občanke in občani. Kot moderatorka programa je nastopila 
vedno odlična Nuša Lesar, kulturni program pa so obogatili Ribniški 
pihalni orkester, Oktet Gallus in zasedba Kranjci. Zbrane je nagovoril 
župan Samo Pogorelc, ki je izpostavil predanost Slovencev svojemu 
narodu in pomen naše skupne odgovornosti in »da bomo danes, jutri 
in pojutrišnjem, vsak dan posebej, zmožni uvideti, da moramo in zmo-
remo našo državnost krepiti s pomočjo vrednot, eden za drugega, drug 
za drugega, tudi če smo si med seboj različni. Prepričan sem, da bomo 
našo državnost za nas, naše prednike in zanamce s plemenitimi zgod-
bami pisali še naprej. Spoštovani vsi gostje, spoštovane državljanke in 
državljani, občanke in občani, naj vam ob našem prazniku, dnevu dr-
žavnosti, iskreno čestitam in zaželim vse dobro še naprej!«

Oddelek za splošne zadeve
Prostofer z brezplačnimi prevozi za 
starostnike tudi v občini Ribnica

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je na začetku junija v Avto 
hiši Real prevzel električno vozilo Renault ZOE, ki bo namenjeno 
izvajanju projekta PROSTOFER – Zlata Mreža. Starejše občanke in 
občani občine Ribnica se bodo lahko brezplačno popeljali po vsa-
kodnevnih opravkih, saj gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov. 

S tako imenovanim prostoferstvom se povečuje udeležba starej-
ših v cestnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega 
se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna vklju-
čenost starejših na splošno, hkrati pa povečuje cenovna dostopnost 
prevozov. V zadnjem času postaja projekt prostoferstva tudi ekološki 
oziroma prijazen do okolja, saj stremimo k temu, da prostoferji upo-
rabljajo električna vozila, in prav Občina Ribnica bo tokrat prva na 
tem območju, ki bo prevoze v omenjenem projektu izvajala z elek-
tričnim vozilom.

K projektu PROSTOFER vabimo prostovoljce, ki bi bili pripravlje-
ni popeljati naše starostnike po vsakodnevnih opravkih. Vozniki, ki 
želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je 
priključena projektu PROSTOFER. Kontakt: obcina@ribnica.si ali 
01 837 20 00.

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovolje-
nje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevo-
ze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj 
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, 
ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in 
počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah itd. To so 
ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno 
in častno dejanje.

Brezplačna telovadba za seniorje
V Ribniškem gradu nadaljujemo z brezplačno, vodeno vadbo za 

seniorje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite vsak torek in četrtek 
ob 8. uri zjutraj. Začnite dan aktivno in naj bo vaše počutje (G)rajsko.

Mladinski center kmalu tudi v Ribnici
Konec maja je župan Samo Pogorelc s sodelavci obiskal Javni zavod 

Mladi zmaji, ki se že vrsto let ukvarja z mladimi, mladinskimi centri in 
uresničevanjem želja in potreb mladostnikov ter ki hkrati vzpostavlja 
neprekinjen dialog med lokalno skupnostjo, mladimi in organizacijami, 
ki vključujejo mlade. Lokalna mladinska politika mladim omogoča lažje 
soočanje z izzivi specifi čnega starostnega obdobja – obdobja mladosti – 
in prav kmalu bomo tudi v naši Ribnici odprli vrata Mladinskega centra, 
ki bo v pomoč vsem mladim pri uresničevanju zastavljenih ciljev. 

Odprtje otroškega igrišča na 
Prijateljevem trgu

Župan Ribnice Samo Pogorelc in direktor Komunale Ribnica Bo-
jan Trdan sta sredi meseca junija v družbi najmlajših uradno odprla 
otroško igrišče na Prijateljevem trgu.

Otroško igrišče v velikosti 190 m2 je sestavljeno iz različnih igral 
(gugalnice, tobogana, plezalne mreže itd.), ki bodo od otrok zahte-
vala različne motorične sposobnosti, na primer guganje, plezanje in 
drugo, saj je danes vse bolj pomembno, da imajo tudi naši najmlajši 
možnost gibanja in druženja na prostem, svežem zraku. 

Gradbeno investicijo je izvedlo Javno komunalno podjetje Ribnica, 
d. o. o., certifi cirana otroška igrala pa je dobavilo podjetje Euromix, d. o. o. 

Župan na obisku
V mesecu juniju je župan Ribnice Samo Pogorelc obiskal ZD Rib-

nica in se zahvalil celotnemu zdravstvenemu osebju za predano in 
požrtvovalno delo. Prav ti poklici so tisti, ki imajo odločilno vlogo 
pri varovanju in ohranjanju našega zdravja, kar se je še posebej izka-
zalo v času, ko smo bili priča epidemiji koronavirusa in so bili izva-
jalci zdravstvene nege v prvih bojnih vrstah.

Udeležil se je slovesne prireditve, valete, ki je tokrat za 60 deveto-
šolcev potekala kar v prijetno okrašeni šolski avli, in o tej priložnosti 
šestim odličnjakom, Levstikovcem, skupaj s šolo podaril tablične raču-
nalnike. Z najmlajšimi maturanti, letos jih je 84, je v Ribniškem gradu 
zavrtel Vetrnico in vsem zaželel veliko poguma pri vstopu v šolo.  

Oddelek za družbene in 
gospodarske dejavnosti 
Sofi nanciranje sterilizacije in 
kastracije malih živali

Občina Ribnica je tudi v letošnjem letu zagotovila sredstva za sofi nan-
ciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov prebivalcev obči-
ne Ribnica. Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo 
do novembra 2020 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, in sicer pri 
izvajalcu veterinarskih storitev – Veterinarski postaji Ribnica. Lastnika 
tako sterilizacija mačke stane 45,40 evra, kastracija mačka 36,60 evra. Za 
sterilizacijo in kastracijo psov so cene različne in odvisne od teže živali. 
Posebej je treba poudariti, da je preprečevanje rojstev nezaželenih živali 
za lastnike obveznost, ki izhaja iz določb 11. člena Zakona o zaščiti živali, 
usmrtitev ali namerna zapustitev živali pa je tudi kazniva.

Varni in povezani na domu z E-oskrbo
Storitev E-oskrba je socialni servis celodnevne povezave prek 

osebnega telefonskega alarma oziroma pomoč na daljavo. Name-
njena je vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem bivanju v 
domačem okolju: starejšim, invalidom in bolnikom s kroničnimi ali 
težjimi boleznimi.

Uporabnikom omogoča, da lahko živijo aktivno in varno v svojem 
domu, ne da bi jih skrbelo, kdo jim bo pomagal, če bi potrebovali pomoč. 

Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba v občini Ribni-
ca so tisti občani:
• ki imajo na področju prijavljeno stalno prebivališče oziroma dovo-

ljenje za stalno bivanje,
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1. PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je oddaja prosto-
rov v Športnem centru Ribnica in TVD Par-
tizan ter oddaja Stadiona v obrtni coni Ugar 
Ribnica za redno tedensko uporabo v sezoni 
2020/21.

Športni center Ribnica (v nadaljevanju: 
površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobra-
ževalni dejavnosti, športnim aktivnostim ter 
športnim in drugim prireditvam. Za upora-
bo so na voljo:
• cela površina dvorane s talno oblogo par-

ket oziroma površina po tretjinah, 
• galerije s talno oblogo parket,
• cela površina bazena oziroma posamezne 

proge bazena,
• Stadion v obrtni coni Ugar Ribnica. 

Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno 
namenjeni uporabi društvom s področja lju-
biteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov:
• od ponedeljka do petka od 13.30 do 22.00, 

od tega za rekreacijo od 20.00 do 22.30.

2. POGOJI ZA UPORABO

Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi 
uporabnik na podlagi podpisane pogodbe 
o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati upo-

rabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. 
Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega 
reda uporabnik določi odgovorno osebo. 
Občina Ribica si pridržuje pravico do odpo-
vedi oziroma prestavitve posameznih termi-
nov uporabe.

3. DOLOČITEV RAZPOREDA 

UPORABE 

Pri oddaji površin v uporabo imajo pred-
nostno pravico uporabniki po naslednjem 
vrstnem redu:
• vzgojno-izobraževalni zavod za izvedbo 

obveznega programa šolske športne vzgoje,
• izvajalci letnega programa športa Občine 

Ribnica,
• drugi izvajalci športnih dejavnosti,
• izvajalci športnih in drugih prireditev.

Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni 
kriterij upošteva število mesecev uporabe v 
sezoni 2019/2020. Prednost imajo prijavite-
lji, ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore 
v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdo-
bje in redno izpolnjevali fi nančne obvezno-
sti iz naslova uporabe. Uporabnikom, ki svo-
jih fi nančnih obveznosti iz naslova uporabe 
prostorov niso redno izpolnjevali, občina 
prostora ne bodo dodelila. 

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Društva, klubi in drugi zainteresirani upo-
rabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem 
obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke: 
• podatki o prijavitelju,
• namen uporabe,
• termin oziroma površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki 
bodo prispele na naslov Občina Ribnica, Go-
renjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 
vključno 31. julija 2020. Vlagateljem, ki bodo 
vlogo oddali po navedenem roku, bodo lahko 
dodeljeni le preostali prosti termini.

5. INFORMACIJE

Besedilo javnega poziva in prijavne obraz-
ce najdete na spletni strani www.ribnica.si in 
v vložišču Občine Ribnica.

Kontaktna oseba: Miloš Petelin, 031/616-
402, scr@ribnica.eu

6. KONČNE DOLOČBE

Z vsemi uporabniki dvorane površin ŠCR bo 
sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni. 

Datum: 5. 6. 2020
Številka: 671-0003/2020

Javni poziv
za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizan 

in Stadiona v obrtni coni Ugar Ribnica za sezono 2020/2021

• ki so stari 65 let in več ali so invalidne ali kronično bolne osebe,
• osebe, ki bivajo same,
• osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obve-

znosti odsotna.
Pomoč oziroma subvencija občine se bo upravičencu dodelila na 

podlagi vloge in izjave stranke za vsako tekoče leto posebej. Višina 
pomoči oziroma subvencije znaša 100 % višine mesečnega osnovne-
ga paketa. Vloga je že dostopna na spletni strani in v vložišču Občine 
Ribnica. Sredstva za storitev E-oskrbe so še na voljo. 

Vzdrževalna dela na zunanjih igriščih
Prijetno poletno vreme kar vabi na igrišča in k športnim aktivno-

stim, zato aktivno nadaljujemo z vzdrževalnimi deli na zunanjih igri-
ščih, da bo izvajanje športnih aktivnosti čim bolj prijetno. Na Griču 
smo postavili nove gole, v Dolenjih Lazih nove zaščitne mreže in v 
Grčaricah košarkarsko tablo, na modrem igrišču v Ribnici pa smo 
preuredili zaščitne mreže.

Poziv javnim zavodom in javnim 
podjetjem za vključitev mladih v 
počitniško delo v letu 2020

Občina Ribnica je na začetku junija objavila poziv za zbiranje pri-
jav javnih zavodov in javnih podjetij na območju Ribnica, katerih 
ustanovitelj je Občina Ribnica, za vključitev mladih s statusom dijaka 
oziroma študenta, ki imajo stalno bivališče na območju občine Rib-
nica, v počitniško delo. Počitniško delo se bo izvajalo v času poletnih 
počitnic 2020, in sicer od 30. 6. do 30. 9. 2020 prek napotnic študent-
skega servisa. Posamezni dijak ali študent bo lahko na podlagi tega 

poziva opravil največ 120 ur dela in Občina Ribnica bo za namen 
sofi nanciranja počitniškega dela namenila 5 EUR na uro oziroma 
12.000 EUR. Namen poziva je omogočiti mladim z območja občine 
Ribnica pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje po-
klicev, delodajalcem pa spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov.

Oddelek za urejanje prostora 
in varstvo okolja
Ureditev dodatne igralnice v Vrtcu 
Ribnica

V juniju so se začela dela v zvezi z ureditvijo dodatne igralnice 
v Vrtcu Ribnica, ki bo namenjena otrokom prvega starostnega ob-
dobja. Dodatna igralnica se bo uredila s pregraditvijo enega izmed 
osrednjih prostorov. Del osrednjega prostora bo ostal kot prehodni 
del – hodnik, zagrajeni del pa se bo uporabljal kot dodatna igralnica. 
V okviru igralnice bodo urejene tudi sanitarije za otroke. Zaključek 
del je predviden mesecu avgustu.

Prenova javne razsvetljave
Občina Ribnica je začela s prenovo javne razsvetljave na celotnem 

območju občine Ribnica. Investicija poleg zamenjave dotrajanih vo-
dnikov, vzdrževalnih del na oporiščih in zamenjave vseh svetilk s 
sodobnimi naprednimi optičnimi LED-sistemi zajema tudi ureditev 
starih in postavitev novih prižigališč, ki jih predstavlja prostostoječa 
elektro omarica, zato naprošamo vse občanke in občane za strpnost 
in razumevanje pri izvajanju projekta.
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Na Ribniškem je zvonilo že v rimskem obdobju!
Novembra 2009 je Bojan Grčman iz Pri-

gorice pri Ribnici Zavodu za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, predal 
več arheoloških artefaktov in hkrati s pri-
stojnim arheologom konservatorjem opravil 
pregled nekaterih lokacij. Ena izmed lokacij, 
na kateri so bile odkrite arheološke ostaline, 
je tudi območje obstoječega kamnoloma. 
Na tem mestu je bil odkrit rimskodobni 
bronasti zvonec z železnim kembljem (Kni-
fi c 2006, 142), ki je ena izmed arheoloških 
najdb na območju ribniške doline, ki priča o 
rimskodobni naselitvi naše doline. Najditelj 
artefakta je Alojz Malevšek iz Semiča, ki je 
skupaj z Grčmanom na območju kamnolo-
ma iskal kameno strelo. Območje, kjer je bil 
zvonec odkrit, se nahaja na dobri strateški 
poziciji. Ker na območju ribniškega polja 
večkrat poplavlja, je utemeljena domneva, 
da je v preteklosti ena izmed starih povezav 
ob južnem robu polja potekala prav nekje 
v bližini novih arheoloških lokacij (Per-
gar 2010, 291). Bronasti zvonci so pogosta 
najdba na rimskodobnih najdiščih in hkrati 
kažejo tudi prisotnost živinoreje. V visoko-
gorju pa so bronasti zvonci povezani s pašo 
živine ali drobnice (Knifi c 2006, 142). 

Bronasti zvonec iz Prigorice je poljajča-
ste oblike, z železno zanko za namestitev 
kemblja. Takšni zvonci se pojavljajo že med 
najdbami iz avgustejskih vojaških taborov 
v Nemčiji in zgodnjerimskem naselju na 
Štalenski gori (Božič 2005, 316, 317) ter iz 
zgodnje emonske plasti na lokaciji NUK II 
(Gaspari 2010, 102, t.24: 9669). Ker se takšni 
zvonci pojavljajo v vojaških taborih, je upra-
vičena domneva, da gre za del konjske opre-
me (Pavlin 2015, 20). 

Na podlagi najdb podobnih večjih zvon-
cev z višinskih naselbin (Unec, Polhograj-
ska gora), Ulake in drugih najdišč jih lahko 
previdno povežemo z obstojem sistema si-
gnalnega obveščanja (Horvat, Lazar in Ga-
spari 2020, 158). Takšni zvonci so datirani 
v poznorimsko obdobje in naj bi se v času 
rimskega obdobja uporabljali v različne na-
mene, vse od kultnih pa do opozorilnih, ter 
na vlečnih in jezdnih živalih, medtem, ko so 
se železni zvonci uporabljali predvsem za 
pašno živino (Božič 2005, 315–319). V rim-
skem obdobju so zvonce izdelovali iz različ-
nih kovin, med drugimi tudi iz železa. Upo-
rabljali so jih tako za nakit kot za glasbila, pa 
tudi v magiji, ob verskih in kultnih obredih. 

Ljudje so verovali, da jih lahko zvonec odre-
ši nesreče in da zvonec mrtveca brani pred 
demoni, zato so jim pripisovali tudi apotro-
pejske moči. Obešen na vratu domačih živali 
(svinje, mule, ovce, konja in celo psa) pa naj 
bi odvračal vražje poglede (Štukl 2004, 419).

Mogoče tudi odkrit bronasti zvonec v Pri-
gorici predstavlja predmet za opozarjanje 
pred nevarnostjo ali pa predmet, ki je bil 
del bodisi konjske opreme bodisi za vlečne 
živali.

Zvonec se kot »zveneča posoda« uporablja 
in pojavi v civilizacijah Bližnjega vzhoda, v 
Egiptu in v Izraelu. V klasičnem svetu Rima 
in Grčije predstavlja enega izmed številnih 
idiofonskih instrumentov. V različnih obli-
kah in z različnimi imeni pa ga nato prevza-
me tudi krščanstvo (Štukl 2004, 419). 

Prvo arheološko raziskovanje, če ga sploh 
lahko tako poimenujemo, je v Prigorici pri 
Dolenji vasi leta 1902 izpeljal Jernej Pečnik. 
Njegov cilj je bil predvsem pridobiti arheolo-
ške predmete in jih poslati v različne muzeje 
na Dunaj, Gradec in v Ljubljano (Slabe 1982, 
69). Pečnik je v Prigorici prekopal eno izmed 
gomil, ki je bila obložena s kamnitimi plo-
ščami, vendar je v njej odkril le skelet brez 
drugih arheoloških pridatkov, ki so bili zna-
čilni za halštatsko obdobje (pozna bronasta 

doba) (Slabe 1982, 70).
Tako lahko Prigorico na podlagi Pečniko-

vih raziskovanj in odkritja gomile uvrščamo 
že v obdobje prazgodovine (na kar naka-
zujejo tudi druga najdišča Ribnice in njene 
okolice, ampak o njih kdaj drugič), najdba 
rimskega bronastega zvončka pa kaže na to, 
da je bilo območje Ribnice obljudeno tudi v 
rimski dobi.

Na območju občine Ribnica je bilo doslej 
izvedenih izredno malo arheoloških razisko-
vanj, kar se kaže v skromnem številu arheo-
loških artefaktov, ki bi nam orisali podobo 
Ribnice in njene okolice od prazgodovine do 
danes. Na področju raziskovanja ribniških 
arheoloških biserov je tako še veliko prosto-
ra za spoznavanje naše zgodovine. Zveneča 
najdba iz rimskega obdobja danes v Ribni-
ci še vedno zvoni. Upamo, da bo zvonilo še 
dolga leta in da se zvonjenju kmalu pridruži 
tudi sistematično arheološko raziskovanje. 

Lucija Kous, 
študentka 3. letnika na 

Oddelku za arheologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani, 

v okviru obvezne študentske prakse 
v Muzeju Ribnica
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Glasbeniki – ribniški promotorji
Glasbeniki, ki jih v ribniški dolini ni malo, 

so poleg športnikov in umetnikov naši naj-
boljši promotorji kraja, občine. Še posebej 
smo ponosni, kadar v pesmih opevajo lepo-
te naših krajev in ljudi ter kadar postanejo 
njihove pesmi ponarodele in prijetne za uho.

Marsikateri domači glasbeniki, ansambli 
pa so na svojih ploščah – vinilkah – promo-

virali svoj kraj tudi s tem, da so za naslov-
nico – ovitek plošče – uporabili fotografi jo 
domačega kraja Ribnica. V takratnih časih, 
ko so bile naklade plošč še visoke, je bila 
tudi to lepa promocija Ribnice. Med takšne 
glasbenike zagotovo spada narodno-zabav-
ni ansambel Franca Miheliča, ki ravno le-
tos obeležuje petdesetletnico delovanja. Na 
svoji prvi plošči Se Ribničan spremenil ni, ki 
je izšla leta 1973 in dosegla zlato naklado, je 
na ovitku plošče slika ansambla v ribniškem 
gradu, z ozadjem mogočnih Plečnikovih 
zvonikov cerkve sv. Štefana.

Drugi ansambel, ansambel Janeza Sever-
ja, pa je za ovitek plošče uporabil fotografi jo 
ribniškega krošnjarja, slikanega na fran-
coskem mostu, v ozadju je vidna ribniška 
cerkev, ob bregu Bistrice pa še mlada vrba 
in klopca ob njej. Ta mala plošča je bila po-
sneta davnega leta 1972 v produkciji gramo-
fonskih plošč Radio-televizije Beograd in na 
njej sta le dve pesmi: polka Proti Ribnici in 
valček Za triglavskimi gorami. Plošča je bila 
posneta po nastopu na Ptujskem festivalu 

Ansambel Janeza Severja, mala plošča, 1972.

Se Ribničan spremenil ni; prva plošla ansambla 
Franca Miheliča, 1973.

narečne glasbe, kjer je ansambel prišel tudi 
v ožji izbor. V ansamblu so takrat peli Janez 
Sever, Ciril Peterlin – Ribničan iz Žlebiča, 
Štefan Zrnec, ki je tudi na naslovnici plošče 
oblečen v krošnjarja, in Jože Štrukelj.

Peter Lesar, zbiratelj 
plošč, osebni arhiv

Kiparska razstava Branka Žuniča v Stični
>> »Celota je fascinantna, tudi po 

dimenzijah.«

Muzej krščanstva na Slovenskem od 12. 
junija gosti ribniškega likovnega ustvarjalca 
Branka Žuniča. Samostojni kiparski razstavi 
je nadel naslov Upanje in se loteva krščan-
ske tematike ter Jezusovega trpljenja in vsta-
jenja. Žunič, ki je tudi predsednik Društva 
likovnega ustvarjanja Ribnica, se te tematike 
ne loteva prvič, saj je zanj značilen subtilen 
odnos do vsega živega in neživega. Prav tako 
je prek likovnih del zelo družbeno angažiran 
in globoko razmišljujoč.

Tokrat so avtorjeva razmišljanja razdela-
na v šestih artefaktih, povečini kvadratnih 

oblik. Les je glavni material, glina in železo 
pa dodatka. »V Žuničevih delih se srečujemo z 
znanimi oblikami križa, kroga in kvadrata. Z 
izbranim izraznim repertoarjem potuje med 
zemljo in nebom, med materialnim in duhov-
nim ter posredno govori o vselej prisotnem 
dualizmu, o večnih analogijah življenja,« je 
Žuničevo razstavo pospremila z besedami 
umetnostna zgodovinarka Anamarija Sti-
bilj Šajn. »Njegova ikonografi ja je samosvoja, 
izrazito intimna in utemeljena na simboliki, 
razpeti med občim in njemu lastnim.«

Osrednje delo je vstajajoči Kristus, simbol 
upanja in boljšega življenja v prihodnosti. 
Skupni imenovalec vseh del je križ z doda-
nimi elementi. Z njimi avtor želi povedati, 
da človek potrebuje nekaj, v kar verjame in 
kar mu pomaga, da lažje prenaša breme da-
našnjega življenja. Vse življenje živi in diha 
z gozdom, z naravo, ki jo opazuje in mu ni 
vseeno, kaj se z njo dogaja.

Odprtje v galeriji cistercijanskega samo-
stana v Stični je v petek, 12. junija, glasbeno 
oplemenitila virtuozinja na harmoniki prof. 
Slavica Marinković, zbrane obiskovalce pa 
je nagovorila direktorica Muzeja Nataša Po-
lajnar Frelih. Pričujoča razstava je gostujoča 
in je bila načrtovana že v času okrog velike 
noči, a je bila zaradi koronavirusa preložena 

na zdajšnji čas. Obiskovalci so se strinjali, da 
razstava zaradi motivike in tudi zaradi svoje 
monumentalnosti preprosto sodi v omenje-
ni galerijski prostor, kot da bi bila ustvarjena 
prav zanj. Razstava bo odprta do 28. junija 
2020.

Alenka PahuljeAvtor Branko Žunič v pomenku s prof. harmonike 
Slavico Marinkovič

Poklon vstajenjskemu Kristusu
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DESETNICA IN KRESNIK – junijski literarni nagradi
V slovenskem literarnem prostoru se lah-

ko avtorji, prevajalci in kritiki potegujejo za 
različne nagrade. Avtorji in nominiranci na 
tak način dobijo potrditev o kakovosti svoje-
ga dela, bralcem pa nam nagrade lahko slu-
žijo kot pomoč pri izboru dobrih knjig.

Poleg Zlate hruške, ki jo vsako jesen pode-
ljuje Mestna knjižnica Ljubljana, so nagrade 
za otroško književnost še nagrada Kristine 
Brenkove za izvirno slovensko slikanico, 
Levstikova nagrada, modra ptica, moja naj-
ljubša knjiga, nagrada Hinka Smrekarja, ve-
černica in desetnica. 

Desetnica je nagrada, ki jo podeljuje Dru-
štvo slovenskih pisateljev. Z njo nagradijo 
avtorje, ki so člani društva, izbirajo pa med 
deli, ki so izšla v zadnjih treh letih. 

JANA BAUER: Ding dong zgodbe
Avtorica Jana Bauer je za Ding dong zgodbe 

prejela letošnjo nagrado desetnica. Knjiga je 
res pohvale vredna, saj je že navzven zelo ne-
navadna – kakorkoli jo obrneš, bereš prav obr-
njeno besedilo. In s katerekoli strani se zgodb 
lotiš, se te začnejo z vitezom, kraljično in ljube-
zensko pesmijo. Več pa si preberite sami!

CVETKA BEVC: Božiček v ušesu
Glavna junakinja Oja je hči Afričana in 

Slovenke, ki je najprej živela v Nigeriji, nato 
v Londonu, potem pa se je morala na vrat na 
nos preseliti v Sečovlje. Je zelo dobra fl avtist-
ka, še bolj pa si želi slikati. Sooča se z obi-
čajnimi težavami štirinajstletnic, od nesreče 
dalje pa se z njo ves časa pogovarja glas iz 
njenega ušesa, ki ga imenuje Božiček. Oja se 
sprašuje, če je z njo res vse v redu.

JURE JAKOB: Tri vrane s platane: o živa-
lih, otrocih in drevesih

Pesniška zbirka Tri vrane s platane nas 
popelje po različnih drevesnih vrstah, od sa-

dovnjaka do gozda. Smešnim pesmim sledi 
resen opis drevja.

GAJA KOS: Obisk
Lenivec se je odpravil na obisk k svojemu 

sosedu tapirju. Na poti navzdol po drevesu 
se je večkrat utrudil in zadremal, tapir pa ga 
je tako nestrpno pričakoval, da je pred obi-
skom že sam preizkusil vse, kar je pripravil 
za svojega gosta. Uganete, kaj je počel, ko je 
lenivec končno prispel?

VESNA RADOVANOVIČ: Petelinček se 
zaljubi

Petelinček se je zaljubil v rumeno račko, s 
katero se vsak dan srečujeta pri mlaki – ona 
zna plavati, on pa se nikakor ne more nau-

čiti. Ker ljubezen premika gore, se tudi on 
nekega dne znajde sredi mlake.

ANDREJ E. SKUBIC: Babi nima več te-
lefona

Knjiga je del zbirke Trio Golaznikus, ki je 
namenjena otrokom od šestega leta naprej. 
Glavni junaki so Lija, Liam in Tomaž. Zgod-
ba se zaplete, ko Liam dobi nov telefon. Ne-
navadno, saj zato ni bilo posebnega razloga. 
Prav tako pa je nenavadno, da ima na poste-
lji plastično punčko. Le zakaj? Avtor je za to 
delo lani dobil nagrado večernica.

CVETKA SOKOLOV: Bo res vse v redu? 
Bor gre v gore z babico Mileno. Babi je 

izkušena planinka, a se ji kljub temu zgodi 
nesreča na melišču. Soočiti pa se mora tudi s 
situacijo v družini, saj ima ločena starša.

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: Kraljična on-
kraj ogledala: pravljičnih devet in ena za 
nasmeh

Kraljična onkraj ogledala je naslovna pra-

vljica zbirke, v kateri ne manjkajo niti mače-
ha, princ in ogledalo. Ker je čas kresnic ozi-
roma ivanjščic, pa naj povemo le še to, da je 
prav ivanjščica pomagala kraljični pri njeni 
najpomembnejši odločitvi. 

ANJA ŠTEFAN: Škratovske oči
Škratovske noči je naslov pesmi o pomla-

dnem veselju, v knjigi pa najdete tudi nasle-
dnjo kitico:

»Že od jutra si prepevam, 
vem, da bo prekrasen dan, 
vse mi teče kot po maslu, 
veter piha v pravo stran.«

JANI VIRK: Brez imena
Mladinski roman govori o fantu, čigar 

življenje je močno zaznamovala ločitev nje-
govih staršev, ki je bila hkrati tudi vzrok za 
selitev iz hiše v stanovanje. Obupno si želi 
potrditve vsaj v očetovih očeh, saj mama ne 
zmore ohranjati dobrega odnosa. V njegovih 
sanjarjenjih se na začetku pojavljata brhka 
igralka in nogomet; z nogometnim trener-
jem pa se zgodba še bolj zaplete. Se mu bo 
uspelo upreti drogam, alkoholu in celo sa-
momoru?

Časopisna hiša Delo podeljuje nagrado 
kresnik že od leta 1991. Gre za eno izmed 
najodmevnejših literarnih nagrad pri nas. 
Na kresno noč žirija razglasi nagrajenca iz-
med slovenskih romanov preteklega leta. 
Konec aprila so objavili deset nominiranih 
romanov, v maju pa so objavili tudi pet fi -
nalistov.

BRANKO CESTNIK: Sonce Petovione 
(Celjska Mohorjeva družba)

Za razliko od ostalih romanov v ožjem 
izboru za nagrado se Sonce Petovione doga-
ja v antičnem času na Ptuju, kjer se soočijo 
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predstavniki treh ver – krščanstva, rimskega 
verovanja in egipčanskega kulta. V romanu 
se prepletajo še danes aktualne teme, kot na 
primer vloga ženske v Cerkvi, odnos med 
politiko in religijo ter medverski in medkul-
turni dialog.

JIŘI KOČICA: Izvirnik 
(Mladinska knjiga)

K. je študent doktorskega študija ume-
tnostne zgodovine, v svoji disertaciji pa se 
ukvarja z avantgardami na prelomu stoletja. 
Po profesorjevem navodilu je hrabro zasta-
vil nove teze o delih, ki so jih pred njim že 
obravnavali drugi, uveljavljeni fi lozofi  in 
umetnostni zgodovinarji. V centru njego-
ve pozornosti so okoliščine ob umetniški 
postavitvi Fontane (obrnjenega pisoarja) 
Marcela Duchampa, s katerim se je začelo 
prevpraševanje umetnosti.

SEBASTIJAN PREGELJ: V Elvisovi sobi 
(Goga)

Roman v Elvisovi sobi se dogaja v osemde-
setih in na začetku devetdesetih let. Opisuje 
otroštvo in odraščanje otrok v multikulturni 
Ljubljani ter nam hkrati predstavi dogajanje 
v času Titove smrti, razpada Jugoslavije in 
vojne na Balkanu.

VERONIKA SIMONITI: Ivana pred 
morjem (Cankarjeva založba)

Ko je Pina umrla, je njena hči podedovala 
družinsko stanovanje na Primorskem. Ker 

je bilo predrago vzdrževati stanovanje v Slo-
veniji samo za nekaj poletnih dni, ko bi tja 
prišla iz Pariza, se je hčerka odločila stano-
vanje prodati. Med pospravljanjem je našla 
fotografi jo noseče babice in njene mame z 
letnico 1943, kar je sprožilo raziskovanje 
družinske zgodbe. 

SUZANA TRATNIK: Norhavs na vrhu 
hriba (Cankarjeva založba)

Norhavs je psihiatrična ustanova, ki pove-
zuje vse prebivalce Privežic. Tudi Ariana, ki 
je v središču dogajanja, ima tam babico. Za 
Ariano je od majhnega skrbela njena teta, 
ki ji pravi kar mačuha, saj si boljšega naziva 
ne zasluži. Ariana zanika dejstvo, da je njena 
mama umrla in da je pokopana na vaškem 
pokopališču, zato na skrivaj neumorno ko-
plje rov do maminega groba in njene krste. 
Bo tam našla njene posmrtne ostanke?

Poleg nagrad, ki jih prejmejo avtorji, smo 
v knjižnici zelo navdušeni tudi nad nagrada-
mi za naše zveste bralce. Zato lepo vabimo 
otroke, stare od 7 do 12 let, da se tudi letos 
pridružijo bralni akciji Poletavci, poletni 
bralci. V knjižnici jih čakajo bralni seznami 
in priponke, letošnja novost pa so medse-
bojna priporočila – vsak Poletavec lahko 
prebrano knjigo oceni in jo tako priporoči 

drugim bralcem. Za zaključek akcije bomo 
pripravili zabavno prireditev, kjer bomo 
podelili tudi glavno nagrado – šotor za dve 
osebi.

Knjižnica pod krošnjami

Zopet vas vabimo v grad v našo knjižnico 
pod krošnjami. Tu se lahko v prijetnem oko-
lju umirite, malo posedite in prelistate knji-
go ali revijo. Vsak četrtek ob 17. uri bodo v 
knjižnici pod krošnjami tudi otroške delav-
nice – ob slabem vremenu pa jih bomo izva-
jali v dvorani Miklove hiše. Pričakujemo vas 
vsak dan od ponedeljka do petka med 15. in 
19. uro, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 
19. ure. V primeru slabega vremena nas pod 
grajskimi arkadami ni.

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
M: 051 641 021

E-pošta: rešeto@ribnica.eu

Naslednja številka izide

31. julija 2020.

GRADIVO ODDAJTE

do 16. julija 2020.





LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VASS
LOVSKA  DRU INA

DOLENJA VAS  
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KONTAKT

070 288 433

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)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, 
 HIDROIZOLACIJA STEN) (SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO)

*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 

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



tende

roloji

pergole

PVC okna

Senčila Jan Omahen s.p. 

031 293 250

sencilajanomahen@gmail.com 

Senčila Jan Omahen s.p.

SERVIS IN MONTAŽA

žaluzije

plise zavese

komarniki

rolete

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) 



PRODAMO

HIŠE:

RIBNICA - Kolodvorska, prodamo 
starejšo stanovanjsko hišo v izmeri 
8,72 x 10,60 m, z dodatnim objektom – 
garažo, v izmeri 6x5 m, ob stanovanjski 
hiši na parceli v izmeri 321 m2, na 
Kolodvorska ulici v Ribnici. Zgradba je 
bila zgrajena leta 1957. Obnova strehe 
2005. Vsa infrastruktura, ogrevanje 
na olje. Služnostni dostop za sosednjo 
parcelo. Vseljivo v enem mesecu. Cena 
je 99.000 EUR.

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 

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

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

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 

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.

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. 

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 79.000 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 izmeri 9331 m2, na kateri so 

zgrajeni gostinski objekt 165 m2 P+1,  

objekti za športne in rekreacijske dejav-

nost (tri tenis igrišča, igrišče za odbojko 

na mivki, veliko parkirišče primerno za 

postavitev in priključitev avtodomov), 

objekt za piknike z urejenimi sanitarija-

mi in moderno opremljeni z gostinsko 

opremo, ob potoku, primerno tudi za 

različne dogodke. Vsa infrastruktura. 

Zgradba je bila zgrajena leta 2014, 

objekti imajo pridobljeno gradbeno in 

uporabno dovoljenje. Možnost je tudi 

najeti celoten kompleks oz. po elemen-

tih. 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 poslov-

no 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.



Tečaj bo organiziran v štirih terminih:
1.termin:   6.7.2020 – 10.7.2020
2.termin:   13.7.2020 – 17.7.2020
3.termin:   20.7.2020 – 24.7.2020
4.termin:   27.7.2020 – 31.7.2020

Za varstvo otrok bo poskrbljeno od 6.30 
ure dalje, sam tečaj pa bo potekal od 8.00 do 
16.00 ure, in sicer od ponedeljka do petka v 
Športnem centru Ribnica in okolici. Vsak 

CELODNEVNO VARSTVO IN VELIKO 
ŠPORTNE ZABAVE V OBČINI RIBNICA!

Med poletnimi počitnicami bo v Ribnici potekal tečaj

AKTIVNE POČITNICE NA BAZENU,
namenjen otrokom starim od 6 do 14 let.

dan bomo imeli v programu različne dejav-
nosti, kot npr. jutranja telovadba, pohodi, 
socialne igre, skupinske športne igre na pro-
stem, plavalni tečaj, ustvarjalne, raziskoval-
ne in razvedrilne delavnice ter zabavne in te-
matske vodne pustolovščine in vragolije ob 
in v bazenu. Letošnja novost je tudi učenje 
angleščine skozi igro. Za malico in kosilo bo 
poskrbljeno.

Cena 1-tedenskega tečaja za enega otroka 
je 120 evrov. Prijave otrok na tečaj poteka-
jo do 2. 7. 2020 (1. termin), 9. 7. 2020 (2. 
termin), 16. 7. 2020 (3. termin), 23. 7. 2020 
(4. termin).

Za vse ostale informacije se obrnite na: 
plavalniklub.ribnica@gmail.com

041/243–368 (Tajda)

Naj vaši otroci energijo porabijo za šport, druženje ter reševanje gibalnih in miselnih nalog.
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Planincem na pot
Deljeno koriščenje bonov, rezer-

vacija nočitev in dobra priprava

Letošnja planinska poletna sezona bo za-
radi ukrepov po epidemiji koronavirusa dru-
gačna kot pretekla leta. Ob tem in začetku 
poletne planinske sezone je Planinska zveza 
Slovenije (PZS) junija na Mali planini pripra-
vila novinarsko konferenco. 

PZS je ob aktivaciji turističnih bonov, ki 
znašajo za polnoletne osebe 200 evrov, za mla-
doletne pa 50 evrov, pripomogla, da je bone 
mogoče deljeno koristiti tudi v planinskih ko-
čah. V kočah še veljajo določni higienski ukre-
pi in ukrepi glede spanja na skupnih ležiščih.

Še vedno velja, v hribe pojdimo le popolno-
ma zdravi. Če se slabo počutimo, kihamo, ka-
šljamo, ostanimo doma in s tem preprečimo 
širjenje okužbe. Temeljito si umivajmo roke 
pred in po izvajanju dejavnosti. Upoštevajmo 
varnostno razdaljo 1,5 metra. V nahrbtniku 
imejmo tudi zaščitno masko za nos, usta in 
malo stekleničko razkužila za roke. Upo-
rabljajmo lasten prevoz in lastno opremo. 
Skupno opremo pred uporabo razkužimo. 
Pri uporabi javnega prevoza ali avtobusnega 
prevoza upoštevajmo navodila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri tem pa 
seveda ne smemo pozabiti na osnovno pra-
vilo: dobro se pripraviti na turo, kondicijsko, 
psihično in z načrtovanjem.

 

Boni v planinskih kočah

Bon je unovčljiv za nastanitev ali za nasta-
nitev z zajtrkom in je deljiv. Če boste želeli 
prespati v koči in koristiti bon, boste morali 
ob prijavi na dan prihoda oskrbnika koče 
obvestiti, da boste za storitev unovčili bon. S 
seboj morate imeti osebni dokument in pod-
pisan obrazec (Potrditev unovčitve bona). 
»V PZS priporočamo, da imajo upravičenci 
s sabo fotokopijo osebnega dokumenta in že 
izpolnjen obrazec. V posebnih primerih, če 
bo za mladoletne osebe bon unovčil nekdo, 
ki ni zakoniti zastopnik, bo ta moral imeti 
s sabo podpisano posebno izjavo. Vse izjave 

so na Fursovi spletni strani,« je razložil pod-
predsednik PZS Miro Eržen.

Če bi slučajno prišlo do morebitne preki-
nitve internetne povezave do sistema Furs, 
bo planinec moral nastanitev plačati sam. 
Oskrbnik koče bo nato na Furs poslal potrdi-
lo, ki bo podlaga za izplačilo založenih sred-
stev planincu – upravičencu.

A pozor: unovčitev turističnega bona, ki 
ste ga morda dobili od sorodnika, v več delih 
v tem primeru ni mogoča.

Rezervacija spanja prek spleta

V tujini način rezerviranja prenočitev prek 
spleta uporablja že več kot 400 koč in letos bo 
ta sistem uvedla tudi PZS. »Rezervacijski sis-
tem je prilagojen posebnosti planinskih koč 
in bo bistveno olajšal rezervacijo prenočišč 
tako planincem kot oskrbnikom. Prek spleta 
bo možno v vsakem trenutku videti zasede-
nost v rezervacijski sistem vključenih koč, 
tako da bo lažje načrtovati večdnevne poho-
de in se izogniti tveganju, da ne bi dobili pre-
nočišča. V primeru prepozne odpovedi bodo 
gosti soočeni s fi nančnimi posledicami, kar je 
sicer običajno v dolini,« je dodal Eržen.

Do začetka julija bodo vse koče pri nas 
odprte, odprtost in dosegljivost preverite na 
https://www.pzs.si/koce.php. 

Letos se bo v spletni rezervacijski sistem 
vključilo okvirno petnajst koč, med njimi 
Aljažev dom v Vratih, Dom Planika, Dom 
Valentina Staniča, Koča na Doliču, Koča na 
Planini pri Jezeru, Pogačnikov dom na Kri-
ških podih, Poštarski dom na Vršiču, Prešer-
nova koča na Stolu, Vodnikov dom na Velem 
polju in Zasavska koča na Prehodavcih.

Nočitev v koči rezervirajte dovolj vnaprej, 
opozarjajo na PZS: »Režim spanja v kočah bo 
glede na priporočila NIJZ prilagojen. Tako 
bosta v eni sobi lahko spali dve osebi oziroma 
več ljudi, če bodo iz istega gospodinjstva ali 

če več ljudi potuje skupaj, torej skupina pri-
jateljev na skupnem pohodu ali skupina na 
društvenem izletu. Posledično bo v planin-
skih kočah manj razpoložljivih ležišč, zato 
priporočamo dobro načrtovanje izleta in 
pravočasne rezervacije za spanje, še posebej v 
primeru načrtovanega koriščenja turističnih 
bonov.«

Ob pogoriščih koč na Korošici in Okrešlju 
bo na voljo osnovna oskrba s pijačo, na Koro-
šici pa še šestnajst zasilnih ležišč v kontejner-
jih in osnovna oskrba s hrano. 

Dobra priprava in načrtovanje

Letošnje leto je bila zaradi epidemije okr-
njena dejavnost markacistov in lahko se 
zgodi, da bomo naleteli na poškodovano 
planinsko pot. Pri pripravi na turo moramo 
biti še posebej previdni, če so z nami otroci 
ali starejši planinci, izberimo ustrezno pot in 
vrh. Ne pozabimo tudi, da smo na vrhu šele 
na polovici poti. Pred odhodom preverimo 
razmere poti in vremensko napoved, in če je 
treba, prilagodimo turo. Na začetku poletja 
nas lahko marsikje na osojnih in severnih 
pobočjih gora presenetijo krajša snežišča, 
zato ob načrtovanju računajmo tudi na to 
– ali izberemo pristope z južne strani ali 
vzemimo s seboj ustrezno opremo (cepin, 
dereze). Temperature v dolini naj nas ne za-
vedejo, zato imejmo v nahrbtniku vedno to-
pla oblačila, vključno s kapo in rokavicami. 
S poletnimi meseci se prebudijo tudi nevihte 
in z njimi strele. Pred udarom strele se ne 
moremo zaščititi, zato z dobro pripravo našo 
turo načrtujmo tako, da bomo sredi dneva 
že z vrhov in z grebenov – na varnem v doli-
ni ali v planinski koči. 

Srečno, pazite nase in varen korak na vseh 
vaših poteh!

Zdenka Mihelič

PZS skupaj s Siol.net že šesto leto 
pripravlja projekt Naj planinska 
koča. Izbirate lahko med 156 pla-
ninskimi kočami, med njimi tudi za 
Planinsko kočo pri Sv. Ani na Mali 
gori našega PD Ribnica. Glasovanje 
poteka na spletnem portalu Siol.net:

https://siol.net/sportal/naj-planin-
ska-koca/naj-koca-2020-katera-pla-
ninska-postojanka-vam-je-najljub-
sa-526678.

Triglavski dom na Kredarici pod našim očakom Triglavom je odprt in polno oskrbovan od 20. junija.
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»Cilj so olimpijske igre!«
S tem stavkom je začel pogovor izjemno 

perspektiven športnik Staš Tomšič. Dijak pr-
vega letnika gimnazije v Kočevju skoraj ves 
prosti čas nameni treningom za triatlon in 
duatlon. V lanski sezoni je bil brez konku-
rence, saj je na večini tekem zmagal tako, da 
je vodil od starta do cilja.

Pa začnimo kar na vrhu, pri nastopu na 
olimpijskih igrah leta 2024 ali pa 2028 v 
standard triatlonu. To pomeni 1,5 kilometra 
plavanja, 40 kilometrov kolesarjenja in 10 ki-
lometrov teka, pri čemer najboljši tekmovalci 
te razdalje premagajo v manj kot dveh urah. 
Za nastop na olimpijskih igrah pa mora tek-
movalec na svetovni ravni doseči dovolj točk. 
»Različne tekme so različno točkovane,« 
pravi Staš. Letos je načrtoval sedem evrop-
skih tekem, a zaradi razmer z virusom jih je 
nekaj odpadlo, upa na tekme septembra na 
Nizozemskem, v Beogradu, Poljski in Turči-
ji, ki je zadnja na seznamu. »Nekatere tekme 
moramo fi nancirati sami, nekatere pa so nor-
mirane s strani Triatlonske zveze Slovenije,« 
pojasnjuje Staš. Standard triatlon je olimpij-
ska disciplina od leta 2000 in od takrat se je 
od slovenskih tekmovalcev/tekmovalk na to 
tekmovanje uvrstila le Mateja Šimic.

Staš tekmuje za Triatlon klub Inles Riko 
Ribnica, kjer s triatlonsko prvo ekipo in tre-
nerjem Bojanom Cebinom opravi dva do tri 
tekaške in kolesarske treninge tedensko, še 

kakšnih deset na teden jih naredi sam in s 
pomočjo očeta, plavalni del pa trenira v Pla-
valnem klubu Ribnica pod trenerstvom Juša 
Veličkoviča. 

Duatlon in triatlon sta njegovi paradni di-
sciplini. V lanski sezoni je bil praktično brez 
konkurence, saj je večino tekem vodil od 
starta do cilja. V letošnjem letu gre v katego-
rijo »sprint«, kjer se razdalje podvojijo glede 
na lansko kategorijo »super sprint«. V tria-
tlonu si tako sledijo: 750 m plavanja, 20 km 
kolesa in 5 km teka, v duatlonu: 5 km teka, 
20 km kolesa in 2,5 km teka ter v akvatlonu: 
2,5 km teka, 1 km plavanja in 2,5 km teka.

Življenje vrhunskega športnika je strogo 
načrtovano, od treningov do pravilne pre-
hrane ob pravem času, zato me je zanimalo, 
kako Staš pri rosnih šestnajstih letih dojema 
te urnike in napore. Pravi, da to ne pride kar 
naenkrat, ampak postopoma, in tako se tudi 
navaja na ta način življenja. Postopoma to 
postane nova realnost, in »ko opazujem so-

vrstnike, si kar težko predstavljam, da sem 
včasih tudi jaz tako živel. Ob takem tempu 
te pa hitro lahko vrže iz ritma, če se urnik 
nenadoma zasuče.«  

Stašev običajni urnik se je začel s trenin-
gom plavanja pred poukom, po pouku pa 
je opravil še trening ali dva in ob devetih 
zvečer šel spat. Celotna ustavitev zaradi ko-
ronavirusa mu je šla nekako na roko glede 
treningov teka in kolesarjenja, saj je bilo vre-
me odlično za vadbo, manko se pozna le pri 
plavanju, a Staš dodaja, da je tako pri vseh 
triatloncih. Sta pa z očetom sestavila lesen 
trenažer za plavanje, da je lahko na suhem 
opravljal določene vaje, in zdaj, ko se je ba-
zen odprl, so rezultati zelo dobri.  

»S strani staršev mora biti stoodstotna psi-
hična in tudi fi nančna podpora, če tega ni, 
ni vrhunskega športnika,« pravi oče Jani in 
dodaja, da se prilagajajo na vseh področjih 
družinskega življenja, saj tedensko opravi 14 
treningov, to je približno 18 ur. »To je špor-
tnik, ki je še odvisen od prevozov, tako da 
prilagajamo službeno življenje, dopuste in 
prosti čas temu športu. To je način življenja.«

Sašo Hočevar

Glavni športni dosežki Staša Tomšiča:
– državni prvak v duatlonu, akvatlonu 

in triatlonu – 2019
– udeležba na mednarodnih tekmah 

(Zagreb, Beograd, Kitzbuehel in druge)
– državni podprvak v duatlonu, akva-

tlonu in triatlonu – 2018
– državni prvak v duatlonu, akvatlonu 

in triatlonu – 2017
– status perspektivnega športnika – 

Triatlonska zveza Slovenije

Pregled iztekajoče se nogometne in 
futsal sezone v NK Ribnica

Staš Tomšič

Oče in sin

Letošnjo nogometno in futsal sezono smo 
v NK Ribnica začeli kadrovsko in člansko 
okrepljeni. Štirim trenerjem se je pridružil 
priznani trener Srečko Rajšel, ki je jeseni 
prevzel treniranje najmlajših, vrtčevskih 
otrok in prvošolcev. V sklop treningov fut-
sala smo v novembru in decembru vključili 

tudi kineziologinjo in s tem dali poudarek 
vadbi oziroma krepitvi mišičnih skupin, ki 
so posebej obremenjene pri futsalu.

V septembru je Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport društvu izdalo odločbo, 
s katero se mu je dodelilo status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju 

športa. Status društvu omogoča, da lahko 
fi zična oseba do 0,5 % svoje dohodnine na-
meni za podporo delovanju kluba.  

V novembru smo se z uspešno prijavo na 
razpis Šport mladih pridružili veliki druži-
ni športnih klubov, ki jih v okviru projekta 
Šport mladih podpira NLB, d. d. Pridobljena 
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sponzorska sredstva so izjemnega pomena 
za razvoj našega kluba in delo z najmlajšimi.

Ob koncu leta je naše društvo štelo že 125 
članov, od tega 78 mladoletnih in 47 rednih 
članov. Med fanti je treniralo tudi 10 deklet, 
od tega 4 še v mešanem nogometu za ŽNK 
Krim. Poleg zelo uspešnega sodelovanja z 
ŽNK Krim v nogometu DU15, je v iztekajo-
či se sezoni 6 igralcev sodelovalo na regijskih 
centrih MNZ Ljubljana selekcij U12 in U13 
ter 2 igralca na NZS centrih v futsalu selek-
cije U15.

V NK Ribnica povezujemo igranje futsala 
in nogometa, saj najboljši nogometni klu-
bi dokazujejo, da se elementi obeh športov 
izredno dobro dopolnjujejo in da je veliko 
znanih nogometašev začelo svojo športno 
kariero prav z igranjem futsala.

V sezoni 2019/20 je bilo v futsalu oblikova-
nih 6 selekcij: U6, U7, U9, U11, U13 in U15. 
• Selekcija U15 je kot vstopna selekcija so-

delovala v 1. Slovenski futsal ligi (SFL) 
U15; ekipa fantov in dveh deklet je na igri-
šču pokazala čudovito in borbeno igro ter 
se v rednem delu prvenstva uvrstila na če-
trto mesto. Zaradi epidemije covid-19 se 
SFL ni odigrala do konca in liga ni dobila 
prvaka U15.

• V selekciji U13 sta pod okriljem NZS v tej 
sezoni tekmovali dve ekipi, starejša U13 
A in mlajša U13 B. Ekipa U13 A je redni 
del prvenstva zaključila na drugem mestu 
na Zahodu, v končnici pa zasedla četrto 
mesto v Sloveniji, kar je za klub odličen 
uspeh. Decembra 2019 se je selekcija U13 
udeležila mednarodnega futsal turnirja v 
Škofi jah in osvojila odlično tretje mesto 
med dvanajstimi ekipami. Januarja pa se 
je selekcija udeležila 8. Tradicionalnega 

futsal turnirja v Cerknici in osvojila prvo 
mesto.

• Selekciji U11 in U9 sta tekmovali v tek-
movanju MNZ Ljubljana in obe zabeležili 
veliko zmag ter izboljševali taktičnost igre 
in pripravljenost čez celo leto. V skupini 
U11 je tekmovalo devet, v skupini U9 pa 
osem ekip. Tekme so potekale na območju 
Ribnice, Velikih Lašč, Kočevja, Sodražice 
in Blok. 

• Naša druga najmlajša selekcija U7 je igrala 
prijateljske tekme v Kočevju in Cerknici. 
Mali futsalerji so pokazali že veliko znanja 
in napredka pod budnim očesom trenerja 
Srečka.
Kljub želji, da bi izoblikovali štiri nogome-

tne selekcije, U15, U13, U10 in U9, zaradi 
poškodb nekaterih igralcev in odhoda nekaj 
igralcev v druge klube ni bilo mogoče obli-
kovati selekcije U15. Tako so bile v sezoni 
2019/2020 nogometne lige MNZ Ljubljana 
vključene tri selekcije, U13, U10 in U9.
• Selekcija U13 je igrala v 3. ligi mlajših deč-

kov. Liga se je začela jeseni 2019; konča-
la naj bi se aprila 2020, vendar se zaradi 
epidemije covid-19 tudi ta liga ni zaklju-
čila. Ekipa je za prvouvrščenimi, Dolomiti 
Dragomer, in eno manj odigrano tekmo 
zaostala le za 4 točke.

• Pri selekcijah U10 in U9 se rezultati tekem 
še ne beležijo, vendar sta obe selekciji čez 
celo leto zelo dobro napredovali. Selekcija 
U10 je imela tekme vsakih 14 dni – enkrat 
doma in drugič v gosteh; selekcija U9 je 
imela štiri turnirje v jesenskem delu, štirje 
turnirji pa bi morali biti odigrani v spo-
mladanskem delu, a so bili odpovedani. 
Otroci so futsal in nogomet trenirali pod 

okriljem petih trenerjev: Lada Grguriča, 

Srečka Rajšla, Davida Košmrlja, Antona Po-
jeta in Primoža Koširja. V prihodnji sezoni 
se bo trenerska ekipa še dodatno okrepila.

Vsi klubi smo v sredini marca zaprli vra-
ta za treninge, nekateri so vodili vadbo prek 
spleta. Bolezen in virus sta z močjo okužb in 
več kot 100.000 umrlih močno zaznamovala 
celoten svet in vsa področja naših življenj. 
Telesni, socialni stiki so postali zelo omeje-
ni, srečevali smo se z maskami na obrazu v 
pričakovanju, da nam z ukrepi uspe zajeziti 
epidemijo. V luči epidemije, pod katero sta 
se znašla ves svet in šport, smo bili prisiljeni 
načrte v iztekajoči se sezoni prilagoditi, saj 
programa, kot smo si ga zastavili, ni bilo mo-
goče v celoti izvesti.

V sezoni 2020/2021 bomo nadaljevali 
našo nogometno in futsal zgodbo. Še naprej 
bomo povezovali otroke, trenerje, starše in 
širšo skupnost. Otroke in mladostnike bomo 
pozitivno okužili s športom in jih ob tem 
naučili sodelovanja, tovarištva, spoštovanja, 
fairplaya, premagovanja porazov in veselja 
ob zmagah. Verjamemo, da bodo temu sle-
dili tudi uspehi ekip na igriščih. Če je bilo 
še toliko stvari pred epidemijo koronavirusa 
samoumevnih, bomo v novi sezoni zagotovo 
znali še bolj ceniti vsak trenutek, ki ga bomo 
lahko v športu in na drugih področjih svo-
bodno in aktivno preživeli skupaj.

V prihodnosti veliko naših športnih upov 
polagamo tudi v načrte Občine Ribnica, da v 
letu 2021 zgradi novo večnamensko športno 
igrišče ob Športnem centru Ribnica in novo 
športno dvorano v Podružnični osnovni šoli 
Dolenja vas. Obe investiciji bosta za vse ob-
čane in mnoga društva, ki v občini delujemo, 
pomenili izredno pridobitev. 

V mesecu juliju NK Ribnica odhaja na za-
služene počitnice, avgusta pa spet začnemo 
s treningi, o katerih vas pravočasno obve-
stimo na naši Facebook in Instagram strani. 
Hkrati vas vabimo k vpisu otrok, prvi mesec 
vadbe je brezplačen. Vabljeni!

Več informacij: 

NOGOMETNI KLUB RIBNICA,

e-pošta: info@nkribnica.si,

spletni naslov: 

www.nkribnica.si, 

Facebook: NK Ribnica, 

M: 041 393 490 (Sabina).
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Ribn'ca trail 2020
Če smo si še na začetku leta želeli, da bi se 

samo za trenutek lahko vsi ustavili, globoko 
vdihnili in pozabili na vse izumetničene po-
dobe, da bi se vrnili k tistemu, kar je resnič-
no in pomembno, je to po 13. marcu postala 
nova realnost.

Svet se je ustavil, na nebu smo videli več 
zvezd kot kadarkoli prej. Končno smo na-
mesto brnenja avtomobilov in letal zaslišali 
ptičje petje. 

V bližnji okolici smo odkrivali nove poti 
in bili presenečeni nad lepoto v naši bližini. 
Vsak po svoje smo poskušali vnesti v naš 
vsakdan gibanje. Pa ne kakršnokoli gibanje. 
Ne nabiranje mišic v zaprtih prostorih na 
modernih napravah, ampak gibanje v na-
ravi. Izbirali smo tek ali hojo po znanih in 
neznanih stezicah v okolici. 

Ravno na ta način pa smo se nezavedno 
spoznali z lepoto traila. Vsak dan znova smo 
se podali v bližnjo okolico in odkrivali nove 
smeri, nove zanimivosti, nove lepote. Odkri-

Prvomajski nogometni turnir v juniju

Tradicionalni prvomajski turnir v malem 
nogometu v Dolenji vasi, ki poteka vse od 
leta 1990, so bili organizatorji ŠTD Lončar 
primorani prestaviti na 13. junij. Sedem 
ekip iz KS Dolenja vas je prikazalo vrhunske 
predstave, zmagala je ekipa iz Humca.

vali smo tišino gozda, mehke stezice, ki so 
se včasih končale sredi jase, včasih pa so se 
vlekle naprej in je hoja trajala več ur, ne da bi 
se tega pravzaprav zavedali.

Tek ali hoja? Kakor želiš! Trail je eno in 
drugo in oboje hkrati. 

Za pohodnike, ki radi hodijo in obenem 
uživajo v naravi, pa tudi za tiste bolj tekaško 
naravnane, katerim ponuja možnost preiz-
kusiti svoje zmogljivosti. 

Ribn´ca trail bo letos potekal drugič. Po-
beg v neokrnjeno naravo ribniške doline, 
vzpon na najvišjo točko, priljubljeno Sv. 
Ano, obisk Grmade, najbolj oddaljene točke 
proti severu, vmes skok v sosednjo dolino, 
od koder se po zahtevni poti vzpneš nazaj na 
goro. Vse to in še več je naš trail – na videz 
enostaven po obronkih Male gore, a mesto-
ma preseneti in pot postane zahtevnejša, po-
trebne je več previdnosti.

A. K. 
Foto: arhiv Kluba ponosnih posameznikov

Prve štiri ekipe

Kljub nekaterim omejitvam za zajezitev 
koronavirusa so organizatorji iz Športnega 
in turističnega društva Lončar izpeljali prav 
prijeten turnir v malem nogometu. Tribune 
so bile sicer zaprte, na vseh vstopnih točkah 
so bila pripravljena razkužila, tudi prodaja 
pijače ni potekala pod klasičnim »jurčk-
om«, ampak so jo izdajali skozi okno bližnje 
zgradbe. 

Sedem ekip je turnir začelo v poznem do-
poldnevu in do 17. ure smo dobili štiri pol-
fi naliste: Humec, Okrepčevalnica Šilc, FC 
Brlog in Pristava. V tem vrstnem redu se je 
tekmovanje tudi zaključilo, fi nalno tekmo 
pa so odločili streli na gol iz šestih metrov, 
tako da smo gledalci res videli napeto in dra-
matično tekmo, vredno imena fi nale. Ekipa 

Humca je to lovoriko osvojila že tretjič za-
pored.

Gledali smo lep nogomet z zelo malo pre-
krški, saj je veljalo pravilo, da po štirih stor-
jenih prekrških celotne ekipe in za vsakega 
naslednjega nasprotnik strelja na gol iz še-
stih metrov – to je tako imenovana najstrož-
ja kazen. Nobena ekipa ni naredila več kot 
tri prekrške v enem polčasu, zato tudi ni bilo 
večjih poškodb kot kakšna odrgnina in po-
črnel palec na nogi.

Večina igralcev na turnirju je bila mlajših 
od prehodnega pokala, ki je na kroženju med 
zmagovalci vse od leta 1990. V Dolenji vasi 
je torej nogometna tradicija precej dolga in 
kaže, da se nadaljuje, čeprav je bilo na teh 
turnirjih v preteklosti prijavljenih že več ekip.

Sašo Hočevar

Timski duh zmagovalcev
Zmagovalci s predsednikom ŠTD Lončar Simonom 
Pogorelcem in ribniškim županom



 

 

 
 

Ima vaš nadebudnež rad žogo? 
Želite, da svoj prosti čas koristno preživi v športnem duhu? 

Želite, da se druži s prijatelji namesto da sedi doma pred računalnikom? 

Pričakujejo vas usposobljeni trenerji in vaditelji ter  

urejeno okolje za treninge. 

Vpis poteka za vse starostne kategorije od letnika 2016 in  

starejše, tudi za dekleta in člane! 

 

 20-letna tradicija. 
 Poudarek na razvoju mlajših selekcij, kjer se izoblikujejo vrhunski igralci. 
 Skrb za stalen napredek. 
 Kvalitetni treningi in licenčno usposobljeni trenerji. 
 Veliko osvojenih lovorik v vseh selekcijah ter reprezentančnih igralcev. 

Več informacij: 
 e-mail: info@sd-extrem.si 
 GSM: 041-831-722 
 splet: www.sd-extrem.si 
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Trajnostna mobilnost na Osnovni šoli 
dr. Franceta Prešerna Ribnica
>> Pa je leto naokrog in naše 

druženje s kokoško Rozi se bliža 

koncu!

V šolskem letu 2019/20 je Osnovna šola 
dr. Franceta Prešerna Ribnica sodelovala 
v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in 
osnovnih šolah, ki je potekal pod okriljem 
Ministrstva za infrastrukturo Republike 
Slovenije. S sodelovanjem v projektu smo 
želeli predvsem spremeniti potovalne na-
vade otrok na naši osnovni šoli in njihovih 
bližnjih ter posledično zmanjšati količino 
motornega prometa v okolici šole, ki se v 
Ribnici kaže kot velik problem. Vse to vodi 
k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spod-
bujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi 
njihovega zdravja, ki nam je gotovo najpo-
membnejše.

V projektu je sodelovalo kar šestnajst ra-
zredov razredne stopnje na centralni šoli v 
Ribnici in še prvi štirje razredi Podružnične 
osnovne šole Dolenja vas. Naša stalna spre-
mljevalka v projektu Trajnostna mobilnost 
pa je vsekakor bila simpatična kokoška Rozi, 
ki je učence, učitelje in starše spodbujala k 
vse pogostejšemu prihajanju učencev v šolo 
na način trajnostne mobilnosti (prihod v 
šolo peš, s kolesom, s skirojem, s šolskim 
avtobusom). Ob koncu septembra 2019 
smo v vseh sodelujočih razredih izvedli ak-
tivnost Gremo peš! s kokoško Rozi, kjer smo 
ob rednem tedenskem beleženju prihodov v 
šolo naših učencev krepko presegli s strani 
Ministrstva za infrastrukturo pričakovano 
7-odstotno povečanje prihodov otrok v šolo 
na trajnostni način glede na izhodiščno sta-

nje. Pohvala gre vsem sodelujočim učencem, 
učiteljem in staršem tako iz Osnovne šole 
dr. Franceta Prešerna Ribnica kot iz Podru-
žnične osnovne šole Dolenja vas. Učilnice so 
tako ob koncu aktivnosti večinoma krasile 
zlate medalje kokoške Rozi, ki so pričale o 
uspehu razreda na poti k zdravemu življenju.

V času izvajanja aktivnosti Gremo peš! je 
kokoška Rozi poskrbela, da je vsak učenec 
dobil tudi svoj Dnevnik aktivnosti, ki ga je 
tudi izpolnil. Tako smo dobili vpogled v pro-
blematiko prihajanja v šolo, kar je izvajalcem 
ob zaključku projekta koristilo pri iskanju 
primernih rešitev.

Poleg tega pa je v času merjenja učencem 
glede na način prihoda kokoška Rozi delila 
posebne igralne karte, ki jih je izdelala prav 
ona. Učenci, ki so v šolo prihajali na trajno-
stni način, so dobili več kart z boljšo vredno-
stjo. Ob koncu merjenja so tako imeli boljše 
možnosti za zmago v družabni igri, ki jo je 
kokoška Rozi pripravila za vse sodelujoče. 

Z novim in glede na motivacijo sodelujo-
čih gotovo še uspešnejšim merjenjem priho-
dov v šolo smo v skladu s projektom name-
ravali nadaljevati v aprilu, kar pa je žal zaradi 
prihoda koronavirusa kot mnogi drugi načr-
ti padlo v vodo. Kljub vsemu pa se naše uči-
teljico niso dale in so vse izvedle še dve šolski 
uri na temo Trajnostna mobilnost v osnovnih 
šolah. Učenci so tako s svojimi učiteljicami s 
poudarkom na prometu ponovno spoznava-
li okolico šole, obnovili pravila sprehajanja 
po okolici šole oziroma po poti do doma. Še 
posebno učiteljice prvošolcev so se s svojimi 
učenci v ta namen večkrat podale na pot po 
bližnji okolici šole.

Učenci so se lotili tudi iskanja primernej-
ših rešitev, ki bi vodile k izboljšanju prome-
tne varnosti v okolici šole. 

Učenci 4. a z učiteljico Tatjano so v ta 
namen izdelali kar dve veliki maketi šole 
in njene okolice ter na maketah predstavili 
svoje ideje za izboljšanje prometne situacije. 

Med najiznajdljivejšimi so bili tudi učenci 
5. c z učiteljico Marušo, ki so se celo lotili 
štetja prometa na vseh cestah v okolici šole, 
rezultati česar so bili kar zaskrbljujoči. Zara-
di bližine industrijske cone in tovarn je oko-
lica šole precej prometna, z velikim številom 
kombijev in tovornjakov, ki poleg ustvar-
janja prometne gneče seveda onesnažujejo 
tudi zrak. 

Na zabaven način pa so se problematike 
povsem resno lotili učenci 4. b z učiteljico 
Aleksandro, ki so na temo Gremo peš! s koko-
ško Rozi izdelali štiri različne družabne igre, 
prek katerih na drugačen način razmišljajo o 
boljših možnostih za sprehajanje s kokoško 
Rozi.

Za uspešen zaključek našega projekta pri-
pravljamo še skupek naših dobro pretehta-
nih predlogov za izboljšanje prometne situa-
cije v okolici matične osnovne šole v Ribnici 
ter podružnične osnovne šole v Dolenji vasi. 
Kokoška Rozi nas namreč uči, da ni pame-
tno vreči puške v koruzo! Zato nameravamo 
naše ideje predstaviti tudi predstavnikom 
Občine Ribnica. Kdo ve, morda pa nas zdaj 
čaka tudi kakšna izboljšava … 

Katja Rus in Nataša Andromako Šilc, 
koordinatorici projekta

4.a z učiteljico Tatjano se je problematike lotil z izdelavo makete 4.b z učiteljico Aleksandro je izdelal nekaj družabnih iger
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Novosti v Vrtcu Ribnica 

Ob upoštevanju zdra-
vstvenih navodil, ki jih je 
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje predpisal v času epi-
demije covid-19, je delo tudi 
v javnih zavodih, ki jih je 
ustanovila Občina Ribnica, 
potekalo v skladu z njimi. V 
šoli in vrtcu so učenci ozi-
roma otroci ostali doma, ta 
čas pa so vodstva zavoda v 
sodelovanju z občino izko-
ristila za sanacijo nekaterih 
prostorov v vrtcu oziroma 
nadaljevanje odstranjevanja 
napak kot posledice gradnje tega objekta pred osmimi leti. Potem ko 
so lani sanirali prezračevanje v kuhinji in epoksi tlake po hodnikih, 
je podjetje Hipox, d. o. o., v marcu in aprilu v jasličnem delu vrtca 
macesnove podnice na zunanjih terasah zamenjalo s tartanom, ki je 
mnogo prijetnejši in seveda bolj varen za otroško igrivost. Tako so 
z zamenjavo pridobili varno igralno površino, ki jo sicer imajo že 
od prej kot podlago pod nekaterimi igrali. »Župan je ob večkratnem 
obisku vrtca prisluhnil potrebam po sanaciji teh površin, ki so seve-
da velika pridobitev pri vsakodnevni igri, tudi ob slabšem vremenu, 
saj gre za delno pokrite terase,« je dejal ravnatelj Vrtca Ribnica An-
draž Caserman. Ločeno od te investicije je občina speljala še ureditev 
novega pločnika ob vrtcu, v smeri proti Športnemu centru Ribnica. 
Tudi v tem primeru gre predvsem za pridobitev varnosti tako otrok 
kot zaposlenih, ki bodo odslej prostor za parkiranje pred vrtcem pre-
pustili staršem otrok. Kot je dejal ribniški župan Samo Pogorelc, je 
občina v njegovem mandatu za sanacijo vrtca  porabila že več kot 
100.000 evrov in vse kaže, da bo morala tudi v prihodnje poskrbeti 
za dodatne investicije, ki bodo zagotavljale nemoteno rabo objekta.

Ob zaključku se želimo iskreno zahvaliti podjetju GOX – Center 
gibanja in dobrega počutja za donacijo dvajsetih otroških poganjal-
cev Facko, ki bodo otrokom popestrili bivanje na prostem in jim 
omogočili hitrejše razvijanje motoričnih spretnosti. Hkrati bo vožnja 
z otroškimi poganjalci Facko odlična priprava za kasnejše usvajanje 
spretnosti vožnje s kolesom. 

Lili Glavonjić, 
pomočnica ravnatelja

v r t e c  i n  š o l a

Tartan namesto macesnovih podnic

Otroci na novih poganjalcih
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Krajevna skupnost Velike Poljane včeraj, danes in jutri
Krajevna skupnost Velike Poljane se raz-

prostira po celotnem severnem vogalu ob-
čine Ribnica. Lahko bi rekli, da predstavlja 
severna vrata v ribniško dolino. Obsega 
približno 18 km2 površine in je razdelje-
na na enajst naselij, ki skupaj štejejo slabih 
300 prebivalcev. Krajevno skupnost Velike 
Poljane sestavljajo naselja: Bukovec pri Po-
ljanah, Dolenje Podpoljane, Dule, Finkovo, 
Gorenje Podpoljane, Ortnek, Praproče – del, 
Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah in 
Žukovo. Osrednja in največja vas so Velike 
Poljane, kjer živi polovica prebivalcev celo-
tne krajevne skupnosti. Na našem območju 
je poleg stanovanjskih hiš tudi zelo veliko vi-
kendov zaradi dobre lege in lepih razgledov.

Po gospodarski plati so pri nas najmočnej-
ši kmetijstvo z živinorejo in sadjarstvom ter 
gospodarjenje z gozdom in naprej osnovna 
obdelava lesa. Večina prebivalcev poišče za-
poslitev v Ribnici, Grosuplju ali Ljubljani.  
Največji gospodarski subjekt pa je skladišče 
naft nih derivatov Ortnek, kjer hranijo tri-
mesečne zaloge naft e za celo Slovenijo. 

V preteklosti smo imeli Poljanci svojo ob-
čino do leta 1933, ko smo prišli pod združe-
nje občin s sedežem v Jurjevici in nato na-
slednje leto v občino Ribnica. V petdesetih 
letih prejšnjega stoletja smo nekaj časa spa-
dali v občino Velike Lašče. 

Na območju krajevne skupnosti Velike 
Poljane je bilo največje število ljudi v tride-
setih letih prejšnjega stoletja, ko je tu živelo 
več kot 600 ljudi, kar je bila predvsem po-
sledica izgradnje železnice Grosuplje–Ko-
čevje in velike žage v Ortneku, ki je bila v 
lasti družine Kosler. Družina Kosler je imela 
nasploh velik vpliv na življenje Poljancev, 
saj je bila glavni gospodarski dejavnik tega 

območja. V lasti je imela Ortneški grad, ki 
so ga v trinajstem stoletju kot oglejski vazali 
postavili in upravljali grofj e Ortenburški. Po 
nekajkratni menjavi lastnikov je gospoščino 
leta 1823 kupil dunajski trgovec Janez Ko-
sler. Koslerji so razpadajoči grad opustili leta 
1884 in se preselili v graščino v Ortneku. 

Konec devetnajstega stoletja je bilo veli-
ko gradbenega materiala iz razvalin gradu 
z dovoljenjem družine Kosler uporabljene-
ga za gradnjo župnijske cerkve sv. Jožefa na 
Velikih Poljanah, ki je bila dokončana leta 
1899. V cerkvi so pod čudovitimi barvni-
mi vitraži stranski oltarji iz cerkve sv. Jurija, 
ki stoji zapuščena poleg Ortneškega gradu. 
Slika sv. Jurija, ki je bila včasih v glavnem 
oltarju v tej cerkvici, sedaj visi v Narodni 
galeriji v Ljubljani kot umetnina državnega 
pomena. Poleg bivše župnijske cerkve – 1. 1. 
2020 je bila poljanska župnija po 120 letih 
ukinjena – ne moremo mimo podružnične 
cerkve sv. Tomaža iz štirinajstega stoletja. Je 
ena izmed najstarejših in najpomembnejših 
cerkva nekdanje obsežne ribniške župnije. 
V cerkvi so ostanki srednjeveških poslikav. 
Najpomembnejši motiv je redko ohranjena 
slika Luksurije, ki so jo v srednjem veku po-
nazarjali kot naglavni greh nečistosti in po-
hotnosti.

Območje krajevne skupnosti Velike Po-
ljane pa ni obstalo v preteklosti, temveč se 
je ves čas razvijalo, predvsem po zaslugi 
naprednih in vztrajnih poljanskih mož in 
žena. Že leta 1886 so napeljali prvi vodovod 
do centra vasi Velike Poljane. Leta 1909 se 
je ustanovilo gasilsko društvo. Leta 1938 je 
na Poljane prišla prva električna napeljava. 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se 
je postavil nov sodoben vodovod za večino 

prebivalcev. Posamezne manjše vasi pa so žal 
še vedno brez vodovoda, za kar se borimo 
naprej v svetu krajevne skupnosti. Večina as-
faltnih cest se je naredila v osemdesetih in 
devetdesetih letih. Precej kilometrov asfal-
ta smo pridobili tudi v zadnjih letih, veliko 
tudi v režiji krajevne skupnosti. Pred deseti-
mi leti smo dobili tudi novo mrliško vežico 
poleg poljanskega pokopališča. Zaradi dobre 
sončne lege je v zadnjih letih v naši krajev-
ni skupnosti vzniknilo kar nekaj sončnih 
elektrarn, tako da smo skoraj samooskrbni 
z elektriko.

Poleg gospodarske infrastrukture sta po-
membna tudi prosveta in družabno življenje. 
Prvi šolski pouk se je na Velikih Poljanah za-
čel v novozgrajenem župnišču že leta 1881. 
Leta 1885 se je postavila podružnična šola in 
pouk je v njej potekal do leta 1976, ko je šola 
postala le še sedež Krajevne skupnosti Veli-
ke Poljane, Turističnega društva Grmada ter 
malo kasneje še sedež Društva upokojencev 
in Športnega društva Velike Poljane. Šolsko 
stavbo s pridom uporabljamo za organiza-
cijo manjših prireditev, izvajanje volitev in 
druženje.

Glede na bogato športno in kulturno ži-
vljenje v naši krajevni skupnosti velja ome-
niti, da smo nedolgo nazaj imeli vsakoletne 
konjske dirke, vlečenje vrvi, kulturno-glas-
beno prireditev Večer na vasi, nogometne 
turnirje in trenutno vse aktualnejši rock 
večer, vse v domeni športnega društva. Tu-
ristično društvo Grmada, ki letos praznuje 
65-letnico ustanovitve, vsako leto organizira 
proslavo ob kulturnem prazniku, kresovanje 
na Grmadi, prireditev Po nagelj na Grmado, 
akcijo Moja vas, lepa in urejena, božični po-
hod na Grmado in še kaj. Čedalje pomemb-
nejša je odrasla folklorna sekcija v okviru 
Turističnega društva Grmada, ki navdušuje 
s svojimi nastopi blizu in daleč. Vaje ima v 
bivši šolski stavbi. Društvo skrbi za dobro 
obiskan turistični dom na Grmadi, ki že 
od nekdaj velja za priljubljeno pohodniško 
točko. Društvo upokojencev skrbi za pestro 
družabno življenje naših srebrnih generacij. 
V naši krajevni skupnosti deluje tudi Lovska 
družina Velike Poljane, ki skrbi za pester div-
ji živalski svet v bujnih poljanskih gozdovih. 
Najmlajše društvo je Paintball Pitbull, ki je 
popestrilo turistično ponudbo naše krajevne 
skupnosti z lepo piknik lokacijo in predvsem 
s poligonom za strastne bitke s streljanjem z 
barvnimi naboji.

V lanskem letu se je na Poljanah dokon-
čala izgradnja velike večnamenske dvorane 
v prvem nadstropju gasilskega doma, gasilci 
so praznovali 110-letnico obstoja in prevzeli Velike Poljane
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Brška košnja
>> Na roke, seveda. Tako že nekaj 

let zapored obujajo tradicijo in 

se družijo člani Društva VETER 

(vaško, etnološko, turistično, 

ekološko, rekreacijsko) z Brega.

Zgodaj zjutraj se dobijo kosci pretežno v 
karirastih srajcah in s klobuki, spijejo kavo, 
nabrusijo kose in grejo veselo na delo. Tak 
je bil začetek brške košnje 13. 6. 2020, ki je 
že tradicionalen vsako leto ob prvi košnji. 
Kakih deset mož, pretežno domačinov, je 
pokosilo dolino za kozolcem, kjer imajo 
društvene prostore, kasneje so prišle še čla-
nice Društva podeželskih žena iz Ribice z 
okrepčilom, saj košnja na roke zahteva kar 
precej napora. Lansko leto so gostili folklor-

no društvo z Grmade, letos pa so pripravili 
še teorijo in prakso košnje za otroke. 

Na pomoč sta prišla tudi ribniški župan Pogorelc in poslanec v DZ Tanko Pred košnjo

Borut levstek, predsednik društva VETER

Nekdaj so kosili po cele dneve, sosedi 
so si med seboj pomagali in se na ta način 
tudi družili, okrepčilo je bilo sestavljeno iz 
suhega sadja in hruškove vode. Brški kosci 
imajo dela za kaki dve uri, pokošeno travo 
pa nadevajo v ostrnice. Potem sledi malica z 
žganci ali polento in mlekom. Na tak prije-
ten in pristen način ohranjajo tradicijo ter jo 
predajajo naprej mlajšim generacijam.

Poleg brške košnje v društvu pripravljajo 
še veliko drugih dogodkov, kot so miklavže-
vanje, kostanjev piknik skupaj z ribniškimi 
gobarji, brški kulturni dan, ki je soboto pred 
žegnanjem na Sveti Ani, proslava za mate-
rinski dan, otroške delavnice, v decembru 
obdarujejo starejše sovaščane in še več.

Sašo Hočevar 

novo gasilsko vozilo za moštvo. Letos smo 
na pol poti do Grmade naredili javno par-
kirišče za vse obiskovalce in v sodelovanju 
z občino asfaltirali krajši odsek v severnem 
delu Velikih Poljan. Trenutno se izvaja re-
konstrukcija platoja pred gasilskim domom, 
ki se bo zaključila z asfaltiranjem. V kratkem 
naj bi se začeli izgradnja optičnega omrežja 
in preplastitev ceste za Dolenje Podpoljane.

Naše želje za bližnjo prihodnost so: oskrba 
z vodo za vse prebivalce krajevne skupnosti, 
izgradnja standardnega športnega igrišča, 
postavitev javne razsvetljave v vse naše vasi 
in dokončna preplastitev občinskih cest z 
asfaltom. Seveda imamo v načrtu še mnogo 
manjših zadev, za katere bomo poskrbeli v 
prihodnosti, saj veljamo Poljanci za pridne 
in marljive ljudi, ki se ne ustrašimo niti ve-
čjih izzivov.

Jože Andolšek, 
predsednik Krajevne skupnosti 

Velike Poljane
Grmada
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Menjava vodstva v Društvu upokojencev Ribnica
Dosedanji predsednik gospod Julijan Ozi-

mek, ki je polnih osem let uspešno vodil 
društvo, je v skladu z določili statuta društva 
moral prenehati s funkcijo in s tem predal 
vodenje novoizvoljenemu predsedniku go-
spodu Jožefu Debelaku z Griča, sam pa ostal 
v funkciji podpredsednika in delegat PZDU 
Dolenjske in Bele krajine. Dobili smo novo 
računovodjo, gospo Vesno Štanfelj Košmrlj 
iz Grčaric. V zvezi s potekom mandatov je 
prišlo tudi do zamenjave članov upravne-
ga odbora in sedaj je njegova nova sestava 
naslednja: Irena Zbačnik, Jerica Korpič, 
Alenka Mate, Janez Henigman in doseda-
nji: Slavica Češarek, Jože Debeljak in Anton 
Tkalec. Nadzorni odbor sestavljajo predse-
dnica Milka Anzelc ter člana Milena Bojc in 
Marjan Starc.

Vsem starim članom upravnega in nad-
zornega odbora ter drugim, ki jim je pre-
nehal mandat in so v minulem obdobju 
pripomogli k uspešnemu dosedanjemu delu 
vodstva društva, se dosedanji predsednik in 
novo vodstvo toplo zahvaljujemo.

Novo vodstvo pričakuje, da boste tudi v 
prihodnje koristno prenašali svoje izkušnje 
na novo vodstvo društva.

Okvirni letni program dela

Nove dopolnitve vodstva društva obetajo 
v skladu s sprejetim letnim planom nov za-
gon aktivnosti. Poudarek aktivnosti se nana-
ša predvsem na:
– povečevanju aktivnega članstva in učinko-

vitejše medsebojno sodelovanje, 
– izlete, letovanja in udeležbe na društvenih 

shodih in športnih prireditvah,
– aktivnosti in sodelovanja v interesnih po-

dročjih vsega članstva, 
– pomoč neaktivnim upokojencem,
– izboljšanje pogojev za učinkovitejše med-

generacijsko sodelovanje,
– aktivnosti pri ustanavljanju primernega 

medgeneracijskega centra, 
– boljše sodelovanje z občinsko upravo,
– boljše sodelovanje z vsemi drugimi dru-

štvi v občini, zlasti tistimi, v katerih sode-
lujejo tudi naši člani,

– učinkovitejše sodelovanje z društvi sose-
dnjih občin in širše do regije in zveze.

Aktualna operativna naloga 

e-oskrba:

Aktiviranje in pomoč ostarelim, ki so za-

radi zdravstvenih, socialnih ali drugih težav 
nesposobni ali nemočni opravljati življenj-
sko pomembne funkcije, na način, s katerim 
se jim pomaga, da pridejo do ustrezne po-
moči.

Občina Ribnica se je že izkazala in v ta na-
men postavila pravno osnovo za enakoprav-
no obravnavanje problemov, ki jih imajo 
ostareli v naši občini, in sprejela Pravilnik o 
subvencioniranju socialnovarstvenih stori-
tev (e-oskrba upravičencev)

Društvo je seznanjeno s pravilnikom in 
postopki za pridobitev subvencij ter navo-
dili za pomoč upravičencem. V ta namen 
imamo potrebne obrazce za prijavo in bomo 
kandidatom tudi pomagali pri njihovem iz-
polnjevanju. Vse zainteresirane ali njihove 
zastopnike vabimo, da se oglasijo v naših 
društvenih prostorih vsak delovni ponede-
ljek od 9. do 11. ure.

V tem času nudimo tudi navodila po te-
lefonu 031 792 694 pri tajnici Duši Wein-
berger. Po potrebi lahko tovrstne aktivnosti 
pomoči razširimo na več dni v tednu.

Jožef Debelak, 
Društvo upokojencev Ribnica

Kar znaš, to veljaš 
Zbiram in pripravljam gradivo za izdajo 

zbornika o delovanju Društva podeželskih 
žena skozi dvajsetletno obdobje in spomini 
ob pregledu dogodkov so zopet oživeli …

V dvajsetih letih je bilo za vse nas člani-
ce organiziranih vrsta izobraževanj. Izvedle 
smo jih na različne načine, in sicer kot de-
lavnice ali predavanja. Tokrat bi izpostavila 
teme s področja kmetijstva, vrtnarstva, ure-
janja domov in zdravstva. 

Predavanja so potekala na različnih lo-
kacijah, odvisno od teme predavanja. Naj-
večkrat so potekala v notranjih prostorih: 
v osnovnih šolah v Dolenji vasi in Ribnici, 
v gostilni pri Miheliču, v gasilskem domu 
v Ribnici, v bivšem Ideal centru v Kroni, v 
gostišču Urška v Zamostcu, v podooderju v 
TVD Partizan, večkrat pa tudi na prostem 
pri meni doma v Kotu.

Za naša začetna kmetijska predavanja smo 
zaprosile kar Ano Ogorelec, kmetijsko sve-
tovalko iz Kočevja, ki nam je večkrat preda-
vala na samem terenu in tehnično prikazala, 
kako se pravilno obrezujejo sadno drevje in 
grmovnice; predavala pa nam je tudi o pri-
delavi in predelavi zelenjave.

Največkrat in najrajši smo poslušale pre-
davanja o vzgoji in negi okrasnih rastlin, o 
katerih so predavateljice znale toliko pove-
dati in jih tako lepo opisati in prikazati. To 
so bile: Ruth Podgornik Reš (predavanja 
Rastlinje za naše vrtove, Naše rožice v po-
mladnem času in Buče), Marija Bojc (preda-

vanje Zasaditev rož v korita), Mojca Remic 
(predavanje Trajnice slovenskega podeželja) 
in Jožica Ravnikar (predavanje Zasaditev 
in negovanje sobnih rastlin). O tem, kako 
naj izgledajo urejena dvorišča na podeže-
lju, nam je predavala Blanka Bartol. Zelišča 
na naših vrtovih nam je predstavila Alenka 
Gorza Jereb, vsa pozabljena znanja o uporabi 
zelišč pa nam je podal gospod Jože Majes iz 
Dolenjskih Toplic.

Imele smo tudi predavanji o pridelavi in 
predelavi ekološke hrane: Predelava mleka 
in izdelava mlečnih izdelkov ter Priprava 
sadja za sušenje in predelavo, ki ju je izvedla 
predsednica zveze kmetic Irena Ule.

Tudi na predavanje o pravilnem vedenju 
ob slavnostni mizi in pripravi pogrinjkov, ki 
ga je pripravila Maja Klarič, ne smemo po-
zabiti.

Nepozabni pa sta bili tudi predavanje o 
oblačilni kulturi ribniških žensk, ki nam jo 
je predstavila gospa Alenka Pakiž, in preda-
vanje o ljudskem petju in glasbi gospe Ljobe 
Janče.

Seveda je bilo veliko predavanj namenje-
nih tudi našemu zdravju, počutju, negi in 
skrbi za svoje telo. Ginekologinja Irena Begič 
nas je opozorila na bolezni sodobne ženske, 
program CINDI in prehranjevalne navade 
nam je predstavila Alenka Novosel iz Zdra-
vstvenega doma Ribnica, v gosteh smo imele 
dr. Obersnelovo in Fazarinčevo, ki sta nam 
predstavili program Zora, gospa Nusdorfer 

in Metka Senčar sta nam predstavili pro-
gram Dora ter izvedli predavanje Zdravje in 
življenje brez nasilja, Majda Lasič Lončarič 
nam je predavala, kako največ medsebojnih 
težav rešimo z učinkovitimi pogovori, in 
tako naprej. Naraven način samozdravljenja 
in sproščanje našega telesa z refl eksno ma-
sažo nam je prestavila Helena Bizjak, zdrav 
način prehranjevanja in ohranjanje telesne 
kondicije pa Majda Vrabl. Kar nekaj delavnic 
smo izvedle za čiščenje telesa s »todox« me-
todo, ki jo je izvajala Teja Vrhovnik, kako si 
sami pomagamo pri odpravi bolečin hrbta, 
pa nam je pokazal gospod Miran Šubelj Sa-
gmeister. Zanimivo je bilo predavanje Oza-
veščeno bivanje, ki ga je izvedla Ana Marga-
reta Bole. Spoznale smo tudi gospo Marijo 
Merljak, ki nam je predavala o depresiji in 
prehrani, predavanje o energijski terapiji pa 
je izvedla gospa Andreja Hrovat iz Kopra. 
Darja Rojec nas je naučila izdelati domače 
pripravke za telo, in ker smo rade lepe, smo 
imele tudi dva tečaja pravilnega ličenja, ki 
sta ga izvedli kozmetičarki Manca Lovšin 
Mina Lipej.

Latinski pregovor pravi, da je znanje moč, 
ponavljanje pa mati znanja. Me smo skozi 
vsa leta hodile na organizirana predavanja in 
si s tem bogatile naše znanje. Ko bo konec 
»korone«, pa bo treba ponavljati …

Marinka Vesel, 
predsednica DPŽ Ribnica
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Zgodba neke vrtne ute
Naša vrtna uta je simbol našega vrta in 

tudi širše okolice. Ima častitljivo starost in 
pestro zgodovino. Do nedavnega jo je va-
rovala senca mogočne stare tepke, ki pa se 
je od svojega dolgega življenja utrudila in 
posušila. Skupaj sta bili nerazdružljiv par.

Naša uta je bila torej narejena na začet-
ku dvajsetega stoletja kot romantična le-
sena lepotička, postavljena na vrtu velike 
domačije na koncu Goriče vasi, v lasti po-
sestnika Lovšina, po domače Gregujevca. 
Mojstrsko in spretno je bila izdelana za 
uživanje v njeni senci v prostih nedeljskih 
in prazničnih poletnih popoldnevih, kot 
je bila takrat moda pri imenitnejših lju-
deh.

Okrog leta 1960, ko so bili časi manj 
romantični, se je zdelo, da jim je nepo-
trebna, in jo je moj oče odkupil za grad-
beno barako ter kar celo na vozu pripeljal 
na Struško ulico, takrat imenovano Gaso. 
Služila je novemu namenu, potem pa še za vse kaj drugega.

Ko smo leta 1964 kupili prvega fi čka, je oče odstranil vzhodno, 
torej zadnjo stranico in vanjo parkiral naš avto. Nato nam je služila 
kot pesjak za našo psičko Piko. 

Po vsem tem smo si jo prisvojili otroci iz Gase in postala je naš 
drugi dom. Vse dneve smo preživeli v njej. Po prostoru smo razpe-
ljali vrvi in nanje obesili stare odeje kot pregrade. Naredili smo si 
trgovino, zdravstveno ambulanto in stanovanje. Kakšno toplo po-
letno noč smo v njej tudi prespali. Leta 1970 smo se naučili pesmi 
Slovenske popevke, si naredili ogrlice iz makaronov in nastopali na 
odru – klopci v uti. Gledalcev (mater, očetov, stricev, tet itd.) je bilo 
za poln vrt in zaslužili smo za »tavelke« sladolede pri Isenu. Pripra-
vljali smo tudi igrice. 

Neke zime pa je na uto zdrsnil sneg s strehe sosedove hiše. Naša 
uboga stara uta je krepko počepnila in se razprla. Velika sreča je bila, 
da je bil naš oče mizar in jo je takoj spomladi obnovil. Veselo igranje 
je spet žvrgolelo naprej.  

Minila so leta, mi smo odrasli, za nekaj časa je uta samevala. Prišli 
pa so drugi, naši otroci, in uta se je spet dobrohotno razdajala igrivo-
sti, veselju, druženju. Pa tudi ti otroci so zrasli in odšli.

Uta se je začela nagibati, vsa vegasta in oči-
tno še bolj utrujena. Jo bomo podrli? Jo bomo 
popravili? Čemu jo sploh potrebujemo? V tr-
govskem centru se dobi takale koliba za maj-
hen denar. Vse to smo tehtali … Toda to ni 
navadna koliba! Ta hišica je vendar nekaj bi-
stveno več. Ta hišica je del našega doma, ne-
razdružljivo povezana z našim vrtom, z našo 
ulico. Ta hišica ima dušo. V njej so plasti časa, 
neštetih spominov, sledi spretnosti rok, doma-
čega lesa, veselih oblik, ki opominjajo, da je čas 
včasih tekel drugače. V njej je naša hvaležnost 
za služenje številnim namenom, nepozabnih 
doživetij otroštva.  

Leta 2018 smo se odločili, da uto postavimo 
na nove temelje in obnovljeno na novo posta-
vimo. Kar se le da, smo želeli ohraniti origi-
nalnega. A žal je stoletje časa le naredilo svoje. 
Le nekaj kosov smo lahko ponovno vgradili, 
vse ostalo pa je mojster natanko posnel po 
originalu in skrbno naredil na novo. Ko smo 

staro uto podrli, nas je presenetil strah sosedov: pa ja ne boste od-
stranili ute? In kako so se z nami razveselili nove lepotice!  

Našo mamo, ki se sedaj osamljena druži s spomini, vsak pogled 
nanjo toplo pogreje in ji lepša vsakdan.

Mateja (Ilc) Dekleva

Po zakonu zaščitena divja 
roža zlati klobuk iz vrst lilij 
je zelo redka in raste samo 
ponekod na obronkih goz-
dov. Pred štiridesetimi leti 
je France Grebenc iz Žlebiča 
izkopal čebulice te rože ob 
gozdu in jo posadil doma. 
Te rože zacvetijo šele po ka-
kšnih šestih letih in so čudo-
vita kulisa vrtu pod gozdom.

Sašo Hočevar

Zlati klobuk

Turistično društvo Grmada
razpisuje 18. tradicionalno akcijo

Moja vas – lepa, 
urejena in prijazna

Kot dosedanje akcije bo tudi letošnja usmerjena v urejenost 
celostne podobe bivalnega okolja, domiselne cvetlične 
zasaditve in urejenost javnih objektov. Velja za vse vasi 

krajevne skupnosti Velike Poljane. 
Jeseni vas bomo povabili na zaključno prireditev.

Poleti vas bo obiskal fotograf, ki bo v objektiv ujel izbrane motive 
okolice vašega doma. Lepo povabljeni pa ste, da sami pošljete 

fotografi je privlačnih kotičkov ali zasaditev na tdgrmada@gmail.
com in tako ujamete cvetlice v najlepšem razcvetu.

Naša skupna želja je, da bi okolica naših domov prispevala 
k celoviti podobi kraja, ki naj bo prijazna in prijetna vse dni 

v letu. Urejanje naših domov nas pomiri ter navdaja z veseljem 
in ponosom, ko vidimo rezultate svojega dela.

Akcija traja od 1. junija do 30. septembra 2020

Želimo vam dišeče poletje in veliko veselja 
pri urejanju okolja ter vzgoji rastlin.

TD Grmada
Projekt sofi nancira Občina Ribnica prek razpisa za turizem.
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Slovenija se segreva hitreje

Tabela: Obdobje od 15. maja do 15. junija na vremenski postaji Prigorica

Najnižja temperatura 1,8 °C 31. maj ob 3.38

Najvišja temperatura 26,9 °C 23. maj ob 15.07

Največja dnevna količina dežja 28,2 l/m2 9. junij

5. junija smo že 46. leto po vrsti obeleže-
vali svetovni dan varstva okolja. Združeni 
narodi so ta dan razglasili z namenom krepi-
tve globalnega zavedanja o pomenu okolja in 
spodbujanju k dejanjem za njegovo zaščito. 

Glavna tema tega dneva je bila letos na-
menjena biotski raznovrstnosti oziroma 
pestrosti, ki je zaradi podnebnih sprememb 
ogrožena bolj kot kadarkoli prej. Znanstve-
niki opozarjajo, da se raznolikost življenja 
na Zemlji zaradi dviga temperatur in našega 
načina življenja zmanjšuje z veliko hitrostjo, 
posledično pa se podnebje spreminja še hi-
treje, kot bi se sicer, zato je zdaj res skrajni 
čas, da ta negativni trend ustavimo ali vsaj 
močno upočasnimo. V nasprotnem primeru 
lahko hitro zaidemo v začaran krog, iz kate-
rega ne bo več rešitve. Kopenski in morski 
ekosistemi imajo namreč pomembno vlogo 
pri uravnavanju podnebja, saj vsrkajo pribli-
žno polovico vseh emisij ogljika, ki jih ustva-
ri človeštvo. 

Podatki NASE kažejo, da se je povprečna 
globalna temperatura od konca devetnajste-
ga stoletja do danes dvignila za dobro stopi-
njo Celzija, medtem ko podatki za Slovenijo 
kažejo na še enkrat večji dvig temperature. 
Skoraj ves porast iz obdobja zadnjih 50 let. 
V primerjavi z dolgoletnim povprečjem so 
se pri nas najbolj segrela poletja, sledijo po-
mladi in zime, medtem ko jeseni ni zaznati 
večjih sprememb.

Eden izmed razlogov, zakaj se Slovenija 
segreva dvakrat hitreje od svetovnega pov-
prečja, je razporeditev kopnega in morja. 
Nad oceani se namreč ozračje segreva precej 
počasneje kot nad kopnim. Poenostavljeno 
povedano, manjši kot je vpliv oceana, hi-
trejše je segrevanje ozračja. Podnebne spre-

membe sicer niso nič novega, saj so se doga-
jale v vsej zgodovini našega planeta, so pa v 
zadnjih 150 letih zaradi človekove dejavnosti 
bistveno hitrejše, kot so bile včasih. 

Morda se dvig temperature zraka za dve 
stopinji Celzija na prvi pogled ne zdi velik, 
a moramo vedeti, da lahko le za stopinjo 
toplejši zrak vase sprejme od pet do osem 
odstotkov več vodne pare, kar predstavlja 
dodatno energijo za ekstremne vremenske 
pojave. Najbolj je dvig temperature zraka 
opazen pozimi, saj vsaka stopinja več pome-

ni za okoli 150–200 metrov višjo mejo sne-
ženja, s tem pa tudi precej manjšo možnost 
za sneženje po nižinah. Kot kažejo podatki 
ARSO, se je število dni s snežno odejo od 
sredine minulega stoletja do danes v naših 
krajih že skoraj prepolovilo, prav tako se je 
precej zmanjšala količina zapadlega snega. 

Med pokazatelji podnebnih sprememb so 
tudi vse pogostejše stacionarne situacije, ko 
določen tip vremena nad nami vztraja dalj 
časa. Letos smo bili vse do sredine maja de-
ležni precej suhega in sončnega vremena, 
nakar smo vstopili v daljše obdobje nesta-
bilnega vremena s pogostimi padavinami. 
Na Ribniškem je od 15. maja do 15. junija 
padlo 156 litrov padavin, kar je toliko, kot jih 
je prej padlo v treh mesecih skupaj. Skupno 
smo v tem obdobju imeli 19 dni z dežjem. 
Velika spremenljivost vremena je imela vpliv 
na temperature, ki so bile nekoliko nižje od 
pričakovanih za ta čas.

Morda letošnje poletje po zaslugi hla-
dnejšega junija ne bo tako vroče, kot so bila 
nekatera pretekla poletja, a to še zdaleč ne 
pomeni, da se je segrevanje ozračja ustavi-
lo. Temperaturna nihanja so namreč v na-
ših krajih povsem običajna, je pa povprečje, 
okoli katerega nihajo temperature, vse višje. 

Rok Nosan

v r e m e
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»Dan upora TIGR« ali »dan zmage« suverene Republike Slovenije?

o b č a n k e  i n  o b č a n i  p i š e j o

V zadnjem Rešetu je objavljen prispevek 
»Spominska slovesnost TIGR na Mali gori«, v 
katerem se žal zopet opazi različne poudarke 
in interese spominjanja dogodkov na Mali gori. 
Sam spremljam tudi vroče razprave o praznikih, 
da bi nas združevali, ne delili. To ni 27. april, 
dan upora – dan OF, ker tedaj ni bilo upora, 
niti ne OF, ki so jo vodili komunisti, ki so spo-
štovali, da sta bili Nemčija in Sovjetska zveza 
zaveznici. Ustanovljena je bila le PIF – proti-
imperialistična fronta. To tudi ni 22. julij, bivši 
dan vstaje slovenskega naroda, ko so partizani 
pri Tacnu likvidirali slovenskega žandarja, ki je 
bil v službi nemške oblasti. Zopet berem, da je 
13. maja 1941 potekal prvi oboroženi spopad 
Slovencev z okupatorjem po kapitulaciji Kralje-
vine Jugoslavije. To naj bi bil torej dan začetka 
oboroženega upora Slovencev v drugi svetovni 
vojni in naj bi postal nov državni praznik. Na 
spletu celo berem: »Na današnji dan se je zgodil 
resnični dan upora proti okupatorju: spominjamo 
se, kako je organizacija TIGR kot prva napadla 
skupino italijanskih fašistov.« To ni res. Italijan-
ske oblasti so napadle skrite člane TIGR. Pov-
sem pa pozabljamo Slovence, ofi cirje, vojake in 
prostovoljce kraljeve vojske, ki so se prvi upirali. 
Po bombardiranju Beograda so slovenski letal-
ci takoj bombardirali Gradec in Bari, katerega 
bombardiranje je vodil Vuk Rupnik. Dr. Tatjana 

Srebot Rejec, soproga Alberta Rejca, politične-
ga voditelja organizacije TIGR, pravi: »Edini cilj 
organizacije TIGR je bila priključitev Primorske 
k domovini, tedanji Kraljevini Jugoslaviji.« Na 
Mali gori je bil zgolj napad na tigrovce, borce 
proti fašizmu, ne pa spopad za cilje OF oziro-
ma NOB, kot to prikazuje politična levica, zlasti 
ZZB za vrednote NOB. Ta dan je patrulja, sesta-
vljena iz slovenskih žandarjev in italijanskih ka-
rabinjerjev, odkrila tri dobro oborožene tigrov-
ce v skrivališču v koči na Mali gori pri Ribnici. 
Zalotila jih je nepripravljene, brez straže okrog 
svojega skrivališča. Prvi napad ni uspel. Obko-
ljeni in oblegani so se junaško upirali in se niso 
predali, kljub premoči napadalcev žandarjev. 
Šele ko je patrulji prišla na pomoč enota itali-
janske vojske, so jih lahko zajeli. V spopadu je 
umrl Danilo Zelen, težko ranjen se je raje ustre-
lil kot predal. Tako so se sicer vsi trije dogovorili. 
Ferdo Kravanja je bil hudo ranjen, nezavesten in 
so ga zajeli, Anton Majnik pa jim je ušel. Edina 
žrtev je bil Danilo Zelen, vojaški vodja TIGR, 
tudi državljan Kraljevine Jugoslavije in rezervni 
obveščevalni častnik Dravske divizije. Žal je dej-
stvo, da je fašistična oblast leta 1939 proglasila 
Danila Zelena za nevarnega Italiji in razpisala 
tiralico. Zanjo so gotovo vedeli tudi žandarji in 
karabinjerji v Ribnici in so iz tega razloga na-
padli tigrovce, ki jih je po mojem mnenju izdal 

žandar, ki je bil v tej patrulji, ne pa Filip Teka-
vec, oče Bruna Tekavca, ki je sicer tako pričal. V 
objavah o tem dogodku se poudarja kot samo-
umevno, da je zajetje tigrovcev omogočila samo 
izdaja komunista. Nisem tega mnenja, ko be-
rem objave pokojnega generalmajorja Marijana 
Krajnca, publicista, ki navaja, da sta v zapuščini 
pokojnega Filipa Tekavca dva dokumenta, ki ne 
potrjujeta, da je Filip izdajalec. Marijan Krajnc 
je odkril, da je poleg spopada šlo tedaj tudi za 
fi nančne posle zamenjave veliko dinarjev v ita-
lijanske lire. TIGR je dobival sredstva tudi od 
angleških obveščevalnih služb. Levi del politike 
oziroma ZZB trdi, da je to bil prvi oboroženi 
upor proti okupatorju v Evropi, ki je prerastel 
v NOB, pod vodstvom OF. Kar pa ni res, saj ni 
TIGR napadel okupatorja, temveč nasprotno. 
TIGR tudi ni mogel postati član OF. Še 1. maja 
2016 je doc. dr. Bojan Godeša z Inštituta za no-
vejšo zgodovino povedal, da so bili komunisti 
do organizacije TIGR zadržani, ker se je naslo-
nila na reakcionarne sile, kot sta to kralj in naci-
onalno orientirana kraljevina. Našteti prazniki 
niso ravno znak oboroženega upora. Praznujmo 
raje, brez razkola, 9. maj kot dan zmage in dan 
Evrope, ali 8. maj, ko smo leta 1989 z Majniško 
deklaracijo zahtevali suvereno državo! 

Franc Mihič, Ribnica
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Nesprejemljivosti pred državnim 
praznikom

Pred leti sem prvič obiskala Afriko in do-
živela kulturni šok. Z delegacijo Evropskega 
parlamenta smo obiskali Mali, ki spada med 
najrevnejše države na svetu. Matere z majh-
nimi otroki so ležale na ulici ob kanalih, 
polnih smeti in smrdeče brozge. Malo večji 
otroci so nam sledili in nas prosili za denar. 
Ko smo si ogledovali skladišče bombaža, nas 
je obkrožala gruča otrok. Zdel se mi je pravi 
trenutek, da vzamem iz torbe polno vrečko 
kemičnih svinčnikov in jih razdelim otro-
kom. Kakšna napaka! Otroci so se zapodili 
proti meni in drug drugemu vlekli svinčnike 
iz rok, nazadnje so se zanje celo stepli. Bilo 
me je sram, da sem s svojim nepremišljenim 

dejanjem povzročila kaos, namesto veselja 
pa zavist, ki je pripeljala do pretepa. 

Zakaj takšen spominski uvod? Zato ker da-
nes in po toliko letih lahko naredim nekate-
re primerjave s sedanjimi razmerami, saj so 
se ljudje znašli v hudi stiski. Ko se je zaradi 
pandemije skoraj zaustavilo življenje, so se 
številna podjetja znašla v težavah, čez noč so 
morali ustaviti proizvodnjo, zapreti hotele, re-
stavracije in poslati zaposlene na čakanje.

Pa se je odkrilo, da je bilo tudi nekaj ta-
kšnih, ki so te izredne razmere videli kot 
priložnost za polnjenje lastnih žepov. Veliko 
našega denarja se je že v preteklosti zaradi 
nepoštenih ljudi in koruptivnih poslov ste-
klo iz Slovenije v davčne oaze in je za državo 
najbrž za vselej izgubljen. Zaradi tega ima-
mo v državi manjše pokojnine in štipendije, 
slabše opremljene bolnišnice, manj državnih 
domov za ostarele in še bi lahko naštevali.

Povsod tam, kjer je veliko državnega de-
narja, je tudi veliko pristavljenih piskrčkov. 

Poštenemu človeku je težko verjeti, da pri 
tem barva piskrčkov sploh ni pomembna. Ko 
nekateri na glas delijo ljudi na leve in desne, 
je to le predstava za ljudi, sicer pa se v ozadju 
odlično sodeluje. Ko gre za piskrčke, seveda. 
In pošteni ljudje se počutijo ponižane.

A jeza je močno čustvo, ki ljudi deli in 
ustvarja prostor za skrajnosti. Bivši režim je 
uspešno naštudiral psihologijo množic, zato 
je lahko peščica vladala večini. Nesprejemljivo 
je, da nekateri še danes črpajo iz tega znanja.

Slovenci nismo razdeljen narod, pač pa 
nas nenehno delijo tisti, ki imajo od tega 
koristi. Slovenci smo ljudje, ki imamo samo 
različne poglede na svet. Želim si, da bi v tej 
luči tudi praznovali letošnji dan državnosti. 
Verjamem v našo skupno prihodnost, a naj-
prej moramo začeti drug drugega spoštovati.

Ljudmila Novak, 
evropska poslanka

Interpelaciji

Nadaljujeta se sistematično spodbujanje 
nestrpnosti in psihiranje javnosti. Ko po me-
dijih gledamo protestniške obraze, najdemo 
med njimi predvsem številne zaposlene ali 
samozaposlene v kulturi ali družboslovju in 
številne pripadnike raznih tako imenovanih 
nevladnih organizacij, ki so jim pretekle vla-
de zagotovile visoka sofi nanciranja za njihove 
dejavnosti. Najdemo jih vedno tam, kjer se 
želi odpreti kakšen namišljen problem, kjer 
se brani socialistične ali njihove privilegije ali 
kjer je treba zablokirati kakšen projekt. Skrat-
ka, vedno so pripravljeni sprožati družbene 
intrige, povzročati stroške in delati razkol v 
družbi. Ni naključje, da so glavni podpor-
niki teh združb levičarske stranke in da se 
domnevno spontanih protestov udeležujejo 
tudi vidni politični predstavniki levičarskih 
strank. Sedaj so k petkovim protestom pova-
bili še okrepitve – člane Antife iz tujine.

Glavna tarča tega sistematično spodbuja-
nega nezadovoljstva je trenutna oblast, vlada, 
ki jo vodi SDS. Levičarske stranke delajo vse, 
da bi povzročile razpoke v trenutni koaliciji. 
Kakovost gradiva, upravičenost razlogov, do-
kazi ali argumenti jim sploh ne predstavljajo 

nobene ovire za sklicevanje izrednih sej ali 
vlaganja obtožnih aktov (interpelacij) proti 
ministrom. Največji mediji s svojimi prireje-
nimi ali celo lažnimi in pompoznimi poro-
čanji ali oddajami predpripravljajo oziroma 
ustvarjajo pogoje za take politične akcije le-
vičarskih strank. 

Interpelacija proti ministru Počivalšku je 
bila po taki medijski predpripravi izvedena 
na tak način. Ko se je tudi k nam zaradi ne-
primernih odzivov Šarčeve vlade »zanesla« 
koronakriza in ko ni bilo ne v skladiščih bla-
govnih rezerv ne v bolnicah dovolj zaščitnih 
sredstev in ne predihovalnih naprav že za 
tekoče spopade s covid-19, kaj šele za črni 
scenarij, ki nam ga je napovedoval slovenski 
infektolog iz ene izmed berlinskih bolnic dr. 
Trampuž, se je zgodil desant na tiste, ki jih je 
Janševa vlada zadolžila za nabave.

V oddaji Tarča so našli tako imenovanega 
žvižgača, ki je izdatno obremenil ministra Po-
čivalška, čeprav je bil »žvižgač« eden izmed 
glavnih podpisnikov pogodb za nabave. Za 
Tarčo niso bile prave ne cene materialov ne 
kakovost, pa tudi nabavljeni naj ne bi bili na 
pravi način. Zraven so za izjave pridobili ljudi, 
ki so bili izpričano levo profi lirani (dr. Keber, 
dr. Knafelj). No, te dni pa je prišlo v javnost, 
da je bil pred afero v svetovanje »žvižgaču« 
Galetu vključen celo predsednik računskega 
sodišča Tomaž Vesel. A kljub temu v interpe-
laciji levičarji niso bili sposobni argumentirati 
namišljenih obtožb. Da spomnim, šlo je za čas 
pandemije, ko si prav nobena država, ne veli-
ka ne majhna, ni mogla priskrbeti dovolj ma-
teriala za covid-19 in marsikatera velesila je 

celo ostala brez plačanega materiala. A inter-
pelacija je doletela le našega ministra, nikjer 
drugod na svetu se kaj takega ni zgodilo. In 
dobil jo je po manj kot dveh mesecih te vlade.

No, nedavno je bila vložena že druga inter-
pelacija. »Fasal« jo je minister Hojs, in to za-
radi tega, ker je njegov resor na osnovi sodbe 
upravnega sodišča izdal odločbo o dovolitvi 
koncerta hrvaškega pevca Th ompsona v Ma-
riboru. Dobil jo je zato, ker je bila v postopku 
obravnave spoštovana pravna država.

To veliko pove o levičarjih in tudi marsikaj 
pojasnjuje za nazaj. Oni so vedno sprejemali 
politične odločitve, četudi so sodišča odločala 
drugače. Politične delitve so bistvo njihovega 
delovanja, čeprav prav ideološkost podtikajo 
svojim političnim nasprotnikom. Za pravno 
državo, pravičnost in druge ustavne atribute 
jim je kaj malo mar. 

Tudi zadnji incident ob italijanski meji, ko 
naj bi v Daniela Bokjo Malalana slovenski vo-
jak usmeril puško, so najbrž inscenirali prav 
levičarji. Navsezadnje je ta oseba tudi aktivni 
udeleženec »kolesarskih« protestov. Vse to le-
vičarji počnejo z namenom, da očrnijo sloven-
sko vojsko, resornega ministra in slovensko 
vlado, s čimer se potrjuje, da načrtno in siste-
matično ustvarjajo ekscesne razmere, potem 
pa s prstom kažejo na druge. Iz izkušenj vemo, 
da tem levičarskim norijam še ne bo konca.

Na nas, razsodnih državljanih pa je, da jim 
ne nasedamo in da se postavimo v bran nor-
malnosti. Da bo prevladala zdrava pamet.

Jože Tanko, 
podpredsednik 

Državnega zbora Republike Slovenije
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Z A H V A L A

Nenadoma nas je za večno zapustil oče, brat in stric

Stanislav GREBENC, 
(1930–2020)

iz Jurjevice 14.

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom 
in dobrim ljudem za sočutno sožalje, podarjene sveče in 
cvetje. Še posebej se zahvaljujemo prizadevnemu osebju 

Doma starejših občanov Rive Ribnica, zdravstvenim 
delavcem Zdravstvenega doma dr. Janez Oražem Ribnica 

in osebni zdravnici dr. Lidiji Šmalc.
Najlepša hvala gospodu župniku mag. Antonu Berčanu 

za opravljen cerkveni obred, Komunali Ribnica in 
Pokopališki upravi Jurjevica za pripravo slovesnosti, 

pevcem za ubrano petje in prisotnim članom 
PGD Jurjevica za zadnji pozdrav.

Hvala vsem, ki ste se mu poklonili ob zadnjem slovesu.

Žalujoči vsi njegovi.

Sklenjen je krog življenja,
a ljubeč spomin živi naprej.
V grobu preranem naj 
v miru počiva do snidenja 
spet nekoč, nekje. 

Z A H V A L A

ob boleči izgubi našega moža, očeta, 
brata, dedija, strica in tasta

Draga ŠKULJA, 
(1952–2020)

iz Ribnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede 

tolažbe, sveče in daritve svete maše. Iskrena zahvala 
patronažni službi ZD Ribnica in dr. Nataši Curl. Zahvala 

velja tudi veteranom, pevcem iz Sv. Gregorja za lepo 
odpete žalostinke in sveto mašo. Zahvaljujemo se tudi 

gospodu kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen 
poslovilni obred.

Žalujoči vsi njegovi.

N i nasmeha,
ni bitja srca,
sedaj si le angel,
angel z neba.

Z A H V A L A

Svojo življenjsko pot je zaključil dragi brat in stric

Jože LOVŠIN, 
(7. 3. 1950–9. 6. 2020)

iz Jurjevice.

Vsem sorodnikom, sovaščanom in znancem se 
zahvaljujemo za izrečeno sožalje, tople stiske rok, 

podarjene sveče in darove za svete maše. 
Velika zahvala velja osebju bolnišnice Golnik za vso 

oskrbo in sočutje. Najlepša hvala zdravnici dr. Andreji 
Rako in patronažni službi ZD Ribnica. 

Iskrena hvala gasilcem PDG Jurjevica za poslovilne 
besede in njihov poslednji pozdrav. Hvala gospodu 

župniku Berčanu za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete pesmi, Komunali Ribnica, gospodu Ivanu Škofu in 

Cvetličarni Špela za lepo pogrebno slovesnost. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 

poti, in vsem, ki mu namenite lepo misel. 
Žalujoči vsi njegovi.

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpala sem svoje moči,
zaprla sem trudne oči.

Z A H V A L A

V soboto, 6. 6. 2020, smo se poslovili od mame, 
babice in prababice

Cecilije LOVŠIN, 
(1928–2020)

iz Gašpinovega.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji pomagali v času bolezni, 
osebju ZD Ribnica in UKC Ljubljana, kot tudi vsem, 

ki ste jo spremili na zadnji poti na Sv. Gregorju.
Posebna zahvala velja župniku Muleju za opravljeno 

pogrebno mašo, Komunali Ribnica za pokop 
in slemenskim pevcem za ubrano petje.

Iskrena hvala sokrajanom za darovane svete maše 
in sveče.

Žalujoči vsi njeni.
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Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Z A H V A L A

V 98. letu starosti je mirno zaspala naša mama

Angela ARKO, rojena Benčina, 
(1922–2020)

iz Ribnice, Škrabčev trg 28.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, 

cvetje in lepe spomine ob njenem slovesu.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZD Ribnica in 

Pulmološkega kliničnega oddelka UKC Ljubljana 
za nudenje potrebne pomoči in izkazano sočutje.

Hvala vsem, ki ste se z nami poslovili od nje. 
Posebna zahvala velja gospodu župniku mag. Berčanu 

za darovano pogrebno sveto mašo in 
opravljene molitve za pokojno mamo.

Žalujoči vsi njeni.

Zahvala Zdravstvenega doma 
dr. Janeza Oražma Ribnica

Izvajanje vseh z zdravjem povezanih storitev se je v marcu letos ne-
nadoma povsem spremenilo zaradi tveganj, povezanih s COVID-19. 
Nekatere navade izpred epidemije smo morali spremeniti, nekatere 
povsem opustiti. Spremembe zahtevajo veliko prilagajanja in strpno-
sti tako uporabnikov kot izvajalcev storitev in le s skupnim upošteva-
njem pravil nam bo tudi vnaprej uspelo zmanjšati potencialna tvega-
nja za okužbo s COVID-19. Namen vseh ukrepov je zagotoviti varno 
delovno okolje za izvajalce in uporabnike storitev. 

Hvala vsem uporabnikom zdravstvenih storitev za vašo strpnost in 
razumevanje v času epidemije in tudi v nadaljevanju. 

Hvala tudi županom in občinam ustanoviteljicam (Ribnica, Sodra-
žica, Velike Lašče in Loški Potok), poslancu gospodu Jožetu Tanku 
za podporo v času epidemije in podjetju Petek Ribnica, d. o. o., za 
pomoč pri varovalni opremi za zaposlene.

Zaposleni Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica (ZD 
Ribnica) med epidemijo in tudi sedaj opravljamo polovico nalog v 
ambulanti COVID 19 v Kočevju in izvajamo odvzem brisov v do-
movih starejših občanov na območju ZD Ribnica. Med epidemijo 
so neposredno v ambulanti COVID-19 iz ZD Ribnica delovali: dva 
zdravnika, štiri medicinske sestre in reševalec. Po umiritvi epidemi-
je ekipo ZD Ribnica v ambulanti COVID-19 sestavljata zdravnik in 
medicinska sestra. 

Sodelujemo z domovoma starejših občanov v Loškem Potoku in 
Ribnici, kjer smo pomagali pri organizaciji protokolov COVID-19. 
Hvala osebju domov starejših občanov za pomoč in skrb, da se bole-
zen ni razširila med njihove stanovalce.

Da bi lahko zagotovili varnost vsem obiskovalcem in zaposlenim, 
smo morali prilagoditi način dostopa do storitev.

Vstop v ZD Ribnica je do spremembe navodil na nivoju države 
omogočen samo ob predhodnem naročanju, ki se lahko opravi po 
telefonu, elektronski pošti ali na spletni strani. Število oseb, ki so lah-
ko hkrati v prostorih in čakalnicah ZD Ribnica, je omejeno, zato pro-
simo, da ne vstopate prej kot 10 minut pred naročeno uro. Na vhodu 
je za vse obiskovalce obvezna triaža.

Če imate simptome COVID-19, vas prosimo, da ostanete doma in 
se najprej po telefonu posvetujte z osebnim zdravnikom. 

Na naši spletni strani www.zdribnica.si sproti objavljamo obvestila 
glede vstopa v prostore ZD Ribnica.

Ostanimo zdravi.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Društvo invalidov Ribnica 
vabi vse svoje člane na redni zbor članov, 

ki bo potekal 
v soboto, 18. 7. 2020, 

v gostišču Pugelj ob 10. uri. 

Po uradnem delu bo sledila zabava.

Za dodatna pojasnila in informacije smo 
vam na voljo v času uradnih ur društva 

(v ponedeljek in petek od 9. do 11. ure) po telefonu 01 
83 61 169 ali 070 688 811 

ter po elektronski pošti di.ribnica@gmail.com.
Prijave sprejemamo do 15. 7. 2020

Vljudno vabljeni! 

Društvo invalidov Ribnica

VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV 
DRUŠTVA INVALIDOV RIBNICA






