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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- avgust 2019 -

Do 24. 8. KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
 Vsak četrtek in petek od 15.00–20.00 in 
 ob sobotah od 10.00–20.00  Ribniški grajski park

Do 30. 9. AKCIJA MOJA VAS – LEPA, UREJENA IN 
 PRIJAZNA. Skrbimo za urejenost okolice naših 
 domov. Obiskal vas bo fotograf in ujel v objektiv 
 utrinke zanimivih zasaditev
 KS Velike Poljane

2. 8. GRA JSKI VEČER: DENISE DANTAS – brazilska 
 glasbena atrakcija s sredozemskim pridihom
ob 20.00 Ribniški grad

9. 8. GRA JSKI VEČER: ABBA MIA – tribute to Abba, 
 največji hiti švedske skupine Abba, druge najslavnejše 
 zasedbe vseh časov
ob 20.00 Ribniški grad

12. 8. NOČ POD ZVEZDAMI NA GRMADI pod vodstvom 
 Petra Andolška, dobitnika zlatega priznanja na 
 mednarodni astronomski olimpiadi (V primeru 
 slabega vremena bo dogodek odpovedan.)
 Zvečer pri domu na Grmadi

16. 8. GRA JSKI VEČER: ČUKI – legendarna zasedba, 
 ki že 30 let ustvarja številne nepozabne hite
ob 20.00 Ribniški grad

23. 8. GRA JSKI VEČER: PREDSTAVA ZA VSE 
 PRILOŽNOSTI – uspešna glasbena komedija 
 (igralca: Lado Bizovičar in Gašper Konec/Jure Godler)
ob 20.00 Ribniški grad

24. 8. SLOVESNOST PGD RA KITNICA OB 
 100-LETNICI DELOVANJA, 
 sledi veselica z ansamblom Ponos, 
 bogat srečelov in odlična kulinarika
ob 17.00 Športno igrišče pri gasilskem domu v Rakitnici

25. 8. POHOD DO TOBAKOVE HRUŠKE 
 (V primeru dežja pohod odpade.)
ob 8.00 Zbor na Bregu pod kozolcem

30. 8. 15. URBANOVA NOČ 2019
 Pod šotorom na parkirišču ob Merharjevi ulici
  - od 18.00–20.00: zabava za otroke
 - od 20.00 dalje: Urbanova noč za vse generacije

1. 9. 44. RIBNIŠKI SEMENJ in 20. ROKODELSKI 
 FESTIVAL s spremljevalnimi prireditvami, 
 Fižolovim dnevom in dogodki
 Ribnica

Občinsko glasilo REŠETO izdaja 
Občina Ribnica. 

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

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

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

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

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

ISSN 2536-3816

Naslov: 
Gorenjska cesta 3, 1310  Ribnica

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

Izid naslednje številke: 
30. avgusta 2019

Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost 
(Ur. list št. 89/98) sodi glasilo Rešeto med proizvode, za katere 

se obračunava DDV po stopnji 9,5 %.
V primeru objave istih oglasov v drugih tiskovinah si pridržuje-

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

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 15. avgusta 2019.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih 
avtorjev prispevkov ne odražajo nujno 

tudi mnenj in stališč uredništva.

Članki v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke vnesite v koledar dogodkov na spletni strani Občine Ribnica ali jih pošljite na: mihelic.zdenka@gmail.com.
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Izpod županovega peresa

Občina Ribnica objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 

STAREGA MESTNEGA JEDRA RIBNICE 
ZA LETO 2019

Občina Ribnica obvešča vlagatelje, da je 
na svoji spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski Občine Ribnica objavila Javni 
razpis za dodeljevanje sredstev za spod-
bujanje razvoja starega mestnega jedra 
Ribnice za leto 2019.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepo-
vratnih fi nančnih sredstev za izvedbo posa-
meznih ukrepov z namenom spodbujanje 
razvoja starega mestnega jedra Ribnice, in 
sicer:

a. za UKREP 1 – sofi nanciranje naje-
mnin poslovnih prostorov;

b. za UKREP 2 – sofi nanciranje obnove 
fasad;

c. za UKREP 3 – sofi nanciranje reklam-
nih izveskov in napisov.

Razpisna dokumentacija, na podlagi katere 
bodo prijavitelji oddali prijavo, bo dostopna 
v glavni pisarni ter na spletni strani Občine 
Ribnica.

Samo Pogorelc,
župan Občine Ribnica

Verjetno se vas večina v tem vročem poletju 
hladi v senci, na morju, morda tudi ob rekah 
in v hribih, pa vendar, kot pravi star pregovor: 
»Povsod je lepo, a doma je najlepše!« Prav 
zato za vas, drage občanke in občani, že polnih 
osem mesecev županovanja jaz in moja ekipa 
s polno paro izvajamo aktivnosti na vseh pod-
ročjih. 
Pretekli mesec je bil poln različnih dogodkov, 
projektov in uresničitev zastavljenih obljub, ki 
sem vam jih dal v času volilne kampanje. Za 
naše najmlajše nadobudneže smo na Knafl jev 
trg postavili nova, sodobna in privlačna 
igrala, kjer se bodo lahko družili in zabavali 
prav vsako popoldne. V zavetju grajskega ob-
zidja Ribniškega gradu smo skupaj slavnostno 
praznovali že 28. rojstni dan naše samostoj-
ne in neodvisne Republike Slovenije, ki 
ima danes mednarodni ugled države z veliko 
prihodnostjo. Za seniorje in vse tiste mlade 
po srcu smo v poletnem času vsak četrtek ob 
8. uri zjutraj na grajski zelenici začeli z brez-
plačno telovadbo pod vodstvom strokovno 
usposobljenih vaditeljev. Odprli smo prvo 
INFO-točko, kjer so na voljo vse turistične 
informacije tako domačim kot tujim obiskoval-
cem, hkrati pa ponuja lepe, unikatne spominke, 
izdelke naših lokalnih rokodelcev. Odprli smo 
tudi tradicionalne, že 11. Grajske večere, ki 
vsak petek napolnijo osrednje prizorišče do-
gajanja do zadnjega kotička. Podpisali smo 
gradbeno pogodbo za investicijo, ki se na-
naša na projekt »Izgradnje kanalizacije in 
druge infrastrukture v naselju Gornje Le-
povče« v vrednosti 517.606,55 EUR z DDV, 
od tega je 218.606 EUR z DDV nepovratnih 
sredstev. Začeli smo z ureditvijo zunanjega 
večnamenskega prireditvenega prostora 
pri Rokodelskem centru Ribnica (postajali-
šče za avtodome, izvedba Rokodelskega sej-
ma, postavitev drsališča itd.). Lotili smo se 
rekonstrukcije Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica, stavbe C, v kateri bomo 

za naše šolarje pridobili dve dodatni, svetli in 
s prezračevanjem urejeni učilnici, v stavbi B 
pa bodo na voljo nove, sodobno opremljene 
sanitarije. Že peto leto zapored smo podpisali 
pogodbo o letnem sodelovanju z Območno 
obrtno-podjetniško zbornico Ribnica, ki 
skrbi za spodbujanje podjetništva, nudi pod-
poro lokalnemu gospodarstvu in zagotavlja 
prost dostop do strokovne pomoči ter izobra-
ževalnih programov tako fi zičnim kot pravnim 
osebam. V sodelovanju z Rokodelskim cen-
trom Ribnica smo na razpisu LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe v obdobju 
2014–2020 pridobili 79.998,19 EUR ne-
povratnih sredstev za obnovo Ribniškega 
gradu, s čimer bomo uredili zvišanje vstopne-
ga portala na zahodni strani obzidja gradu in s 
tem omogočili dostop tudi delovnim vozilom, 
uredili tako imenovano zeleno pot za dostavo 
in tlakovali zelenico pod grajskim odrom, da se 
boste obiskovalci na različnih kulturno-zabav-
nih prireditvah počutili še bolj prijetno. 
Projektov in dela je še veliko. Lahko pa vam 
zagotovim, da gremo s polno paro naprej, za 
napredno Ribnico, ker vaše zadovoljstvo naj-
več šteje!

Samo Pogorelc,
župan Občine Ribnica

Otvoritev INFO točke

Podpis pogodbe kanalizacija Gornje Lepovče
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v Občini 
Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja naslednji

JAVNI POZIV
ZA UPORABO PROSTOROV V OKVIRU ŠPORTNEGA CENTRA 

RIBNICA, TVD PARTIZAN IN STADIONA UGAR

1. PREDMET POZIVA
Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribni-
ca (v nadaljevanju: površine ŠCR) in TVD Partizan ter oddaja Stadio-
na Ugar za redno tedensko uporabo v sezoni 2019/2020.  
ŠCR je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivno-
stim ter športnim in drugim prireditvam. Za uporabo so na voljo:
– cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretji-

nah, 
– galerije s talno oblogo parket,
– cela površina bazena oz. posamezne proge bazena,
– Stadion Ugar. 
Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi dru-
štvom s področja ljubiteljske 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 UPORA BO
Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi uporabnik na podlagi pod-
pisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, 
spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe 
in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. Občina Ribica si 
pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov 
uporabe.

3. DOLOČITEV RA ZPOREDA UPORA BE 
Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po 
naslednjem vrstnem redu:
– vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa šol-

ske 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 me-
secev uporabe v sezoni 2018/2019. Prednost imajo prijavitelji, ki so v 
pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi ce-
lotno obdobje in redno izpolnjevali fi nančne obveznosti z naslova upo-
rabe. Uporabnikom, ki svojih fi nančnih obveznosti z naslova uporabe 
prostorov niso redno izpolnjevali, občina prostora ne bodo dodelila. 

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlo-
go na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke: 
– podatki o prijavitelju,
– namen uporabe,
– termin oz. površina uporabe.
Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Ob-
čina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do vključno 
31. julija 2019. Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po navedenem roku, 
bodo lahko dodeljeni le preostali prosti termini.

5. INFORMACIJE
Besedilo javnega poziva in prijavne obrazce 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:   20. 5. 2019 Samo Pogorelc,
Številka: 671-0003/2019 župan Občine Ribnica

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in 
nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja objavlja

POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA 

ZA LETO 2019

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na go-
spodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgoj-
no-izobraževalnem in humanitarnem področju, s čimer ta predstavlja 
občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

URBANOVA NAGRA DA
Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delov-
nim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim za 
izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in 
dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

GALLUSOVO PRIZNANJE
Gallusovo priznanje se podeli posameznikom za življenjsko delo, de-
lovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim 
za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja 
in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA
Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, pod-
jetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organiza-
cijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbuda 
za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih 
življenja in dela. 

Podelijo se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Ur-
banova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji 
Občine Ribnica.

Pobudniki za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica so 
lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skup-
nosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti. Predlogi se 
dostavijo v zaprti pisemski ovojnici z oznako »OBČINSKE NA-
GRA DE« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 
Ribnica, do vključno 9. 8. 2019. Predlog mora vsebovati: vrsto na-
grade oziroma priznanja, ime in priimek ter naslov (za fi zične ose-
be), naziv in naslov (za pravne osebe) ter obrazložitev predloga.

Karmen Tomšič l.r.,
predsednica KMVVI

OBČINA RIBNICA OBJAVLJA JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO STANOVANJA

Občina Ribnica obvešča, da je na spletni strani objavila javno draž-
bo za prodajo stanovanja v 4. nadstropju večstanovanjske stav-
be na naslovu Knafl jev trg 8, 1310 Ribnica (k. o. 1625 Ribnica, 
številka stavbe 449, številka dela stavbe 17, neto tlorisna po-
vršina po podatkih GURS 45,60 m2). Stanovanje je zasedeno. 
Najemno razmerje poteče 10. 11. 2019.
Javna dražba je razpisana za torek, 10. septembra 2019, ob 9.30. 
Celotno besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
(www.ribnica.si) in na oglasni deski Občine Ribnica.
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Galerije Miklova hiša
V letu 2017 je Galerija Miklova hiša prijavila 
evropski projekt z naslovom Celostni pedago-
ški program Galerije Miklova hiša. V galerijski 
instituciji se je namreč kazala vedno večja pot-
reba po programu, ki bo občinstvo seznanjal 
z likovno in kulturno dediščino kraja. Projekt 
sofi nancirata Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.
V okviru celostno zastavljenega pedagoškega 
programa je bil najprej zasnovan animirani 
fi lm z naslovom Umetnost je zame! Glavna 
protagonista fi lma, ribniška bajeslovna juna-
ka, Ribica in Velikan, gledalca popeljeta v ga-
lerijski prostor Miklove hiše, kjer s pomočjo 
del iz Likovne zbirke Galerije Miklova hiša 
gledalca seznanita z osnovnimi likovnimi in 
umetnostnozgodovinskimi pojmi. V nada-
ljevanju smo v pritličju Miklove hiše uredili 
pedagoško sobo. V tem ustvarjalno zasnova-
nem prostoru, domovanju Ribice in Velikana, 
so na voljo različni ustvarjalni pripomočki in 
družabne igre, ki igralca na zabaven način sez-
nanijo z ribniško Likovno zbirko in likovno 
umetnostjo nasploh. Soba je odprta po urniku 
galerije, zato vabljeni vsi, ki si želite ustvarja-
nja. Poleg družabnih iger, namenjenih mlajše-
mu občinstvu, je bila zasnovana tudi družabna 
igra Galerist, ki je namenjena odraslim. Izdali 
smo tudi didaktično ustvarjalno publikacijo 
Umetnost je! Publikacija vsebuje pravljico o 
Ribici in Velikanu v galeriji, v drugem delu pa 
številne ustvarjalne naloge, s pomočjo katerih 
bralci spoznavajo različne likovne tehnike in 
likovne pojme. 
V mesecu aprilu smo odprli razstavo Umet-
nost je!/Iz Likovne zbirke Galerije Miklova hiša. 
V okviru razstave smo za učence prve triade 
osnovne šole zasnovali pedagoške programe, 
ki sledijo trenutnim smernicam na področju 
pedagogike ter se vsebinsko in tematsko na-
vezujejo na aktualne učne načrte. Učenci so 

si v okviru celostno zasnovanega programa v 
pedagoški sobi ogledali animirani fi lm Umet-
nost je zame! in raziskovali razstavo v galeriji. 
Prek pogovora, nalog in ugank smo jim skuša-
li približati sodobno likovno umetnost in jih 
spodbuditi k ustvarjalnemu razmišljanju in 
razvajanju lastne interpretacije razstavljenih 
likovnih del. V nadaljevanju pedagoškega pro-
grama so učenci v kiparskem oziroma slikar-
skem ateljeju spoznavali prostor ustvarjanja, 
se prelevili v umetnika in ustvarjali. 
V dobrih dveh mesecih izvajanja se je peda-
goških delavnic udeležilo skoraj 900 učen-
cev. Bolj kot število udeleženih pa nas veseli 
dejstvo, da so učitelji program ocenili kot 
kakovosten, saj omogoča nadgradnjo znanj 
prek ustvarjanja, ustvarjalnega razmišljanja in 
aktivnega sodelovanja. Program tako predsta-
vlja dobrodošlo popestritev rednega učnega 
procesa. V mesecu juniju smo obiskali oko-
liške vrtce in jim predstavili animirani fi lm 
Umetnost je zame! ter izvedli ustvarjalno de-

lavnico. V okviru projekta smo zasnovali tudi 
medgeneracijsko delavnico z naslovom »V 
galerijo z babico in dedkom«. Udeleženci so 
si pod vodstvom akademske slikarke Karmen 
Bajec ogledali razstavo in se podali na lov za 
umetniškim zakladom. Spoznavanje galerije 
in ustvarjalni program smo ponudili tudi pri-
padnikom ranljivih skupin. Veseli nas, da je bil 
odziv udeležencev dober. 
Želimo si, da bi pedagoške programe v pri-
hodnjem šolskem letu še dodatno nadgradili 
in oblikovali vsebine, ki bodo namenjene tudi 
učencem višjih razredov osnovne šole, sre-
dnješolcem in odraslim. 
Stik z živo umetnostjo želimo ponuditi širši 
javnosti in jo z različnimi obrazstavnimi pro-
grami seznanjati s sodobno umetnostjo in lo-
kalno likovno-kulturno dediščino. Zavedamo 
se, da lahko kulturno dediščino ohranjamo in 
varujemo tudi z vzgojo in izobraževanjem. 

Tekst in foto: Nina Rojec, 
Galerija Miklova hiša
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Ponudba izobraževanj Društva Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Ribnica

V Društvu Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje (UTŽO) Ribnica bomo izvajali izo-
braževanja, ki so vsebinsko in andragoško 
prilagojena potrebam starejših. Ponudba je 
oblikovana glede na priporočila Slovenske 
univerze za tretje življenjsko obdobje, upo-
števali pa smo tudi izkušnje drugih društev 
UTŽO. Organizacija izobraževanj bo odvi-
sna od števila prijav, mentorjev in fi nančnih 
možnosti društva. 
Udeležbo na izobraževanjih želimo zagotoviti 
prav vsem zainteresiranim, zato bo zagota-
vljanje fi nanciranja pomemben del dejavnosti 
društva. Za začetno obdobje so fi nančno pod-
poro obljubili župani občin Ribnica, Sodraži-
ca in Loški Potok. 
Izvedbo izobraževanj bo olajšalo sodelovanje 
z ustanovama Knjižnica Miklova hiša Ribnica 
in Škrabčeva domačija. Pomembno bo tudi 
sodelovanje z občinskimi društvi upokojen-
cev. Glede na razvoj dejavnosti in številčnost 
članstva se bomo prijavljali na občinske in 
druge razpise, sredstva pa bomo iskali tudi pri 
donatorjih. 
Organizacija izobraževanja bo potekala sep-
tembra, medtem ko bodo v oktobru začeli z 
delom študijski krožki. Poleg njih bomo orga-
nizirali predavanja strokovnjakov s področij 
ohranjanja umskih in fi zičnih sposobnosti sta-
rejših, njihove prehrane, prilagajanja bivalne-
ga okolja, družbene vključenosti in aktivnega 
državljanstva.

Upravni odbor društva bo program izobra-
ževanj v študijskem letu 2019/2020 dopol-
njeval glede na izražene interese članstva in 
organizacijske možnosti. Sedanja ponudba 
vsebuje naslednje vsebine:
 
Tuji jeziki
Krožki tujih jezikov so v društvih UTŽO po 
Sloveniji med najbolj obiskanimi. Glede na 
trenutne možnosti bo mogoča vključitev v 
skupine za italijanski, angleški in ruski je-
zik.
 
Likovne dejavnosti bodo vključevale risanje 
in slikanje, ki zajema osnovne risarske in 
slikarske tehnike, barvno kombinatoriko in 
perspektivo, oblikovanje gline in keramike 
s seznanjanjem in razvijanjem tehnik obliko-
vanja, žganja in barvanja izdelkov, domačo in 
umetno obrt, spominkarstvo, oblikovanje, 
izdelovanje in ožiganje lesnih izdelkov.
 
Umetnostna zgodovina
Ogledi in seznanjanje z umetnostno dedišči-
no ožjega okolja, razstave, galerije, arhitektu-
ra, nabožne umetnosti.

Računalništvo za starejše
Uporaba računalnika: Word, internet, e-pošta 
za začetnike in nadaljevalno. Vse je individu-
alno prilagojeno predznanjem, potrebam in 
sposobnostim slušateljev.

Umovadba 
Vaje za angažma umskih sposobnosti pomnje-
nja, koncentracije, presojanja in kombinira-
nja.

Logika za seniorje
Zagotavlja aktivnost obeh možganskih sfer. 
Seznanjanje s strukturami logičnih računov, 
reševanje in sestavljanje logičnih računov 
stavčne in simbolne logike. 

Miselne igre: sudoku, enigmatika, bridž, šah.

Ohranjanje telesnih sposobnosti
Seznanjanje z gibalnimi značilnostmi staro-
stnikov in s pomenom gibanja na svežem zra-
ku. Vključuje prilagojeno telovadbo, športne 
igre, ples.

Literarno ustvarjanje
Kreativno pisanje, seznanjanje s stili in tipi 
proznih in pesniških tekstov, ustvarjanje in 
pripovedovanje zgodb, analiziranje in primer-
janje posameznih literarnih tekstov.

Občanke in občane, starejše od 50 let, vabi-
mo, da se včlanite v društvo. Pristopne izjave z 
navedbo imena, priimka in naslova lahko poš-
ljete na poštni naslov: Društvo UTŽO Ribni-
ca, Knafl jev trg 2, Ribnica, ali na elektronski 
naslov: info.u3.ribnica@gmail.com.

Matjaž Nosan

Nina Šenk Kosem
prejemnica nagrade Prešernovega sklada tokrat izredna članica 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)
Nino Šenk prek številnih glasbenih dosežkov spremljamo že vrsto let, 
vse odkar je zapustila ribniško glasbeno šolo ter študij kompozicije z 
odliko nadaljevala v Ljubljani in zaključila v Nemčiji. 
Kar devetdeset njenih skladb je doživelo krstno izvedbo. Skladbe so del 
repertoarjev pomembnih festivalov doma in v tujini (Bienale Newyorške 

fi lharmonije, Salzburške slavnostne igre, Young Euro Classic Berlin, Mu-
sica Viva München, Festival Takefu – Japonska, Festival Ljubljana itd.) 
ter del številnih koncertov po celem svetu. Je prva slovenska skladateljica, 
katere skladbo so izvedli na uglednem festivalu BBC Proms v Londonu. 
6. junija 2019 so jo kot izredno članico razreda za umetnosti sprejeli v 
svoje vrste člani skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(SAZU), kar je velika čast za doslej najmlajšo sprejeto članico. Na po-
delitvi je bil prisoten tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Nini iskrene čestitke, v prihajajoči sezoni 2019/2020 pa se že veselimo 
njene operne novitete, osnovane na literarni predlogi Zlate Vokač Mar-
purgi. Zagotovo pa ne dvomimo tudi o drugih prihajajočih projektih.
Nina poleg glasbene vsebine sveta bogati tudi ribniški prostor, saj letos 
organizira že četrto sezono Koncertnega abonmaja Ribnica, na katere-
ga ste vedno lepo vabljeni. 

Marko Zupanc, 
direktor Miklove hiše Ribnica
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Nova razstava v 
Rokodelskem centru Ribnica 

V Rokodelskem centru Ribnica smo na začetku junija odprli novo 
stalno postavitev rokodelstva. Ko smo začeli razmišljati o novem kon-
ceptu za razstavo, smo želeli, da tokrat v razstavo vključimo tudi mlajše 
ustvarjalce ter poleg suhe robe in lončarstva, ki sta predstavljena že v 
Muzeju Ribnica, Muzejski trgovini in naših spodnjih delavnicah, preds-
tavimo še druge vrste rokodelstva, ki jih na našem območju ni malo. 
S soavtorico razstave Tino Zajc Zver sva šli na teren, obiskali veliko ro-
kodelcev, slišali različne zgodbe in ugotovili, da je rokodelstvo v ljudeh. 
Odločili sva se, da bova pri konceptu razstave izhajali iz človeka in nje-
govih vzgibov. Zakaj se nekdo ukvarja z rokodelstvom? Rokodelstvo 
sva postavili v vlogo medija. Tako ga lahko pojmujemo kot vir prežive-
tja, potrebo po odklopu od vsakdanjosti, željo po nadaljevanju družin-
ske tradicije, izziv v oblikovanju, izražanje skozi sodobno umetnost … 
Rokodelstvo je pomemben del naše identitete in kulture kraja. 
Vsak rokodelec, obrtnik ali ustvarjalec, ki sodeluje na razstavi, ima svo-
jo zgodbo, ki jo govori njegov izdelek ali umetniško delo.  
Tako je razstava razdeljena na štiri sklope:
– Rokodelstvo kot vir preživetja. V tem sklopu sta predstavljena pred-

vsem suha roba in lončarstvo. Tega je na našem območju še vedno 
največ. Zavedava se, da nisva izbrali vseh izdelkov, želeli pa sva vklju-
čiti čim več rokodelcev, ki delajo v različnih suhorobarskih panogah. 

– Rokodelstvo kot pobeg od vsakdanjosti. Tudi tega je na našem ob-
močju precej. Pri nekaterih je ta pobeg prerasel v vir preživetja. Tukaj 
predstavljamo predvsem druge oblike rokodelstva: kvačkanje, šiva-
nje, klekljanje, manjša mizarska dela idr.

– Rokodelstvo v sodobnem oblikovanju. Rokodelski izdelki so velikok-
rat navdih oblikovalcem, da s sodobnimi oblikovalskimi pristopi in 
modernimi tehnologijami ustvarjajo nove zgodbe. Razumevanje in 
spoštovanje preteklosti pomagata k uspešni umestitvi izdelka v priho-
dnosti. Rokodelstvo navdihuje in daje vsebino današnjim sodobnim 
izdelkom. Izpostavili smo izdelke, ki so narejeni na našem območju in 
so plod sodelovanj med oblikovalci in obrtniki/rokodelci.

– Rokodelstvo kot medij v sodobni umetnosti. Rokodelski postopki so 
pogosto del ustvarjanja tudi v sodobni umetnosti. Umetniški ustvar-
jalci se pogosto opirajo na tradicijo in kulturno dediščino, iz katere 
ustvarjajo odzive na kulturne, družbene in politične koncepte. Roko-
delstvo je postalo njihov medij pri projektih, ki izhajajo iz prevpra-
ševanja družbene problematike in razkrivajo širši spekter ideoloških 
družbenih nazorov. Na razstavi predstavljamo tri tovrstna sodobna 
umetniška dela.

Razstava je narejena modularno, kar pomeni, da bo živa in bo vedno 
prostor za nove izdelke, saj se zavedava, da ta izbor ni dokončen.  
Razstava je opremljena tudi s sodobnimi tehnologijami in tako se lahko 
prek tabličnih računalnikov sprehodimo po petih različnih delavnicah.
Jeseni nas čaka še nadgradnja razstave, in sicer predstavitev fi lma, ki 
smo ga posneli s 360° kamero in si ga boste obiskovalci lahko ogle-
dali s 3D-očali. Z vključevanjem sodobnih tehnologij se tudi Ribnica 
postavlja na zemljevid sodobnih muzejev.
Razstava in fi lm sta del projekta z naslovom Interaktivni turizem za vse, 
ki je sofi nanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja.
Vabljeni, da si razstavo ogledate, hkrati pa vabljeni tudi vsi rokodelci, 
ustvarjalci, da vaši izdelki ali izdelki, ki jih imate za zdaj samo na papir-
ju, dobijo svoje mesto na razstavi in tako skupaj postavimo živo roko-
delsko stičišče.

Katja Žagar
Foto: Mitja Ilc
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SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji Razvoj-
ni center Novo mesto, d. o. o., RC Kočevje Ribnica, d. o. o., RIC Bela krajina in OOZ 
Novo mesto, je podjetnike in potencialne podjetnike iz jugovzhodne regije povabil k ogle-
du primera dobre prakse v za zdaj edini model »razpršenega hotela« pri nas.
Glede na razdrobljenost namestitvenih kapacitet v naši regiji ter po drugi strani glede na 
velik interes za krepitev turizma, vključenost lokalne ponudbe in lep odziv na organizirani 
delavnici s tematiko sobodajalstva v letošnjem letu smo se odločili za ogled primera dob-
re prakse v »Razpršenem hotelu Konjice«. Na pot proti Slovenskim Konjicam smo se 
odpravili iz Kočevja. V Dvorcu Trebnik sta nas sprejela gospod Tadej Slapnik (idejni vodja) 
in gospa Andrejka Gažovič (vodja hotela). 
Gospod Slapnik nam je predstavil začetke razpršenega hotela, predvsem 
načrtovanje, zagon in razvoj razpršenega hotela, ter sam koncept zadruž-
nega poslovnega modela kot osnovo povezovanja lokalnih turističnih 
ponudnikov – od tega, kako so nagovorili lokalno prebivalstvo, do njiho-
vega odziva in začetnih napak. Spomnil je, na kakšen način se lahko lotimo 
povezovanja z lokalnim prebivalstvom, in opozoril na neodvisnost od apli-
kacij Booking ali Airbnb, ki sta k njim pripeljali večinoma tranzitne goste. 
Predstavil je njihova prizadevanja za to, da gosta čim dlje zadržijo oziroma 
poskrbijo za to, da se vračajo v čedalje večjem številu. Omenil je, na kakšne 
načine skrbijo za to, da imajo gostom vedno kaj ponuditi, ne glede na 
letni čas. Gostje imajo namreč različne želje: razvajanje, aktivne počitni-
ce, pristno naravo – razpršeni hotel pa nudi prav to: možnost izbire med 
mestno nastanitvijo, nastanitvijo med vinogradi, na kmetiji itd.
Gospa Gažovič je predstavila vodenje razpršenega hotela. Ob predstavi-
tvi statistike namestitev nas je opozorila na to, da je za gosta pomembna 
osebna nota, da se je treba postaviti v vlogo gosta in tako razmišljati o po-
nudbi zanj. Poudarila je, da je treba ponudbo okolja povezati v zgodbo in 
mu jo znati povedati ter da mora imeti gost možnost izbire (zeliščarstvo, 
kolesarjenje, vina, raft ing, zipline, kulturno dogajanje, galerije, mini zoo, 
pristno naravo, mestne bare, arhitekturo itd.). Prav tako poudarja, da je 
vsaka lokacija edinstvena – da ima lastnika s srcem in skrbjo ter da tega 
pri velikih ponudnikih turističnih namestitev ne moremo dobiti.
Po predavanju smo imeli vodeni ogled namestitvenih možnosti na dveh 
lokacijah: v Dvorcu Trebnik in na Zlatem Griču – med vinogradi. V nepo-
sredni bližini razpršenega hotela, v Gostilni Grič, smo imeli pogostitev. Po-
tencialni podjetniki in podjetniki so že na poti proti Slovenskim Konjicam 
navezovali poslovne stike, po videnem in slišanem v »Razpršenem hotelu 
Konjice« pa so prišli še do novih zamisli, kako bi se lahko med seboj pove-
zali in kaj vse bi lahko od lokalne ponudbe v tak model razpršenega hotela 
vključili. Bil je lep in uspešen dan za snovanje novih idej. 
Vsem udeležencem in seveda tudi vsem drugim želim srečno na poti po-
vezovanja ter ponujanja lokalnih izdelkov in storitev. Pri tem smo vam v 
okviru svojih aktivnosti na voljo SPOT-svetovalci.

Marija Martinčič Bauman, 
SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija

marija.bauman@rckocevje-ribnica.si
GSM: 041/759-762

Naložbo fi nancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

RAZPRŠENI HOTEL KONJICE – 
ogled primera dobre prakse
Strokovna ekskurzija, 14. 6. 2019
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»Znoj so solze špeha« 

To je bil samo eden izmed šaljivo-motivacij-
skih napisov ob prvem trailu na Ribniškem. 
Seveda smo »švicali« tako tekači/pohodniki 
kot organizatorji, ki smo izgubili nedolžnost 
še pri pripravi daljše gozdne ture. Na 26-ki-
lometrski trail je krenilo 52 ljudi s poravnano 
prijavnino in prav vsi so se vrnili s širokimi 
nasmehi. Medvedje tod okrog spet nimajo 
tako strašnega apetita po človeku. Zmagala sta 
Lea Divjak Radivojević in Andraž Medvešek, 
ki bosta vsaj eno leto držala rekord našega 
traila. Čestitamo! Natančnejše podatke o uvr-
stitvah pa preverite na spletni strani društva 
www.std-loncar.si. 
Malce kasneje smo izvajali tradicijo, začenši z 
otroškimi teki in še malce kasneje z 18. Tekom 
po Lončariji. Med moškimi je bil najhitrejši 
Sebastjan Puš, med ženskami pa Monika Bar-
tol. Za več informacij o vašem sosedu ali kon-
kurenčnem tekaču ponovno obiščite spletno 
stran društva, kjer lahko najdete tudi fotogra-
fi je iz celodnevnega direndaja.  

Kühna na stežaj je postregla s tremi stojnicami in tremi izjemnimi eki-
pami kuharjev, ki znajo veliko več od priprave čevapčičev. Povpraševa-
nje po njihovem živežu je proti večeru preseglo ponudbo, tako da so 
prodali vse. Upamo, da ste poskusili kaj od ponujenega – za prste obliz-
niti in pomazati s kruhom …
Glede na dve izjemno obiskani tekaški prireditvi v državi na isti dan 
smo gostili približno isto število tekačev kot v najboljših letih Teka po 
Lončariji, za kar se vsem udeležencem in prostovoljcem iskreno zah-
valjujemo in za naslednje leto spet obljubljamo nove posodobitve in 
spremljevalne dogodke. Tukaj nam ne sme uiti dejstvo, da smo skupaj 
z vašo pomočjo zbrali 200,00 EUR za projekt »Veriga dobrih ljudi za 
celostno pomoč družinam v stisk«, ki ga vodi Zveza prijateljev mladine 
Ljubljana Moste Polje. Do naslednjega takšnega dogodka imate še ve-
liko časa, do takrat pa le vneto tecite, čeprav tek ne bo rešil vaših težav, 
hišna opravila pa tudi ne. Se vidimo!

Sašo Hočevar
Foto: Boštjan Podlogar
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Folklorna skupina 
Grmada na Ohridu
Folklorna skupina Grmada je v skoraj devetih letih delovanja nanizala 
lepo število nastopov po Sloveniji. Leta 2013 je prvič prečkala Kolpo in 
se udeležila mednarodnega folklornega festivala na Pašmanu.
Letos smo se odločili, da odpotujemo na Ohrid. Že četrto leto zapored 
se namreč v tem mestu v Severni Makedoniji na prav poseben način po-
časti slovenski dan državnosti. Vsako leto se festivala Slovenija na Oh-
ridu udeleži skoraj 500 Slovencev, ki sodelujejo v različnih amaterskih 
pevskih, igralskih, plesnih in glasbenih skupinah. 
18 ur trajajočo vožnjo z avtobusom smo si krajšali s petjem in medseboj-
nim spoznavanjem, saj smo potovali s člani folklorne skupine z Blok in s 
pevkami iz Konce vasi pri Kočevju. Na cilju smo postali že pravi prijatelji.
Prvi dan smo na spoznavnem večeru prejeli festivalske table in si izme-
njali simbolična darila. Naslednji dan je minil v spoznavanju Ohrida in 
njegovih številnih znamenitosti. Ohrid je glavno mesto ohridske regije 
in skupaj z Ohridskim jezerom že od leta 1980 na seznamu svetovne 
kulturne dediščine UNESCO. Obiskali smo baziliko svete Sofi je, ki ve-
lja za najpomembnejši makedonski spomenik iz srednjega veka. V času, 
ko so Ohrid zasedali Turki, so cerkev spremenili v mošejo, pozneje pa 
so jo zopet namenili krščanskim obredom. V cerkvi, ki danes ne služi 
več svojemu prvotnemu namenu, so zelo lepe freske iz enajstega in dva-
najstega stoletja. Zaradi izredne akustike v njej prirejajo koncerte. Nad 
mestom se razprostira mogočna Samuelova trdnjava, ki je bila zgrajena 
v enajstem stoletju. V času vladanja kralja Samuela je bil Ohrid glavno 
mesto Bolgarskega imperija. S Samuelove trdnjave smo občudovali raz-
gled na sinje modro Ohridsko jezero in širšo okolico mesta. Ohridsko 
jezero velja za zelo čisto, saj seže pogled kar 22 m globoko. Jezero s svojo 
obsežnostjo do obzorja spominja na morje in je priljubljena turistična 
točka. V času našega obiska se je sezona šele začenjala, a videti je bilo, 
da so turistični delavci nanjo dobro pripravljeni. Ena izmed poglavitnih 
znamenitosti so tudi ohridski biseri. Ulice so kar preplavljene z njimi, 
a opozorjeni smo bili, da sta na Ohridu samo dve družini, ki imata cer-
tifi kat za izdelavo pravih ohridskih biserov, ostali delajo bolj ali manj 
uspešne približke. Eno izmed teh družin smo tudi obiskali. 
Festival se je začel s svečano otvoritvijo, na kateri smo skupaj zapeli Slo-
veniji za rojstni dan – iz 500 grl pod taktirko dirigenta Aleksandra Čonča 
je donela naša himna. Prisluhnili smo različnim govorcem, med drugim 
Milanu Jazbecu, slovenskemu veleposlaniku v Severni Makedoniji, Mar-
ku Repniku, direktorju JSKD, Alešu Breznikarju, direktorju festivala, 
Tadeji Rozman, glavni koordinatorki festivala, in predstavnici občinske 
uprave mesta Ohrid. Dogajanje so popestrile kulturne skupine, udele-
ženke festivala. Zelo počaščeni smo bili, da so ravno nas izbrali za nastop 
na otvoritveni slovesnosti. Bili smo namreč edina folklorna skupina, ki je 

nastopila tisti večer. Predstavili smo se s točko Po boncarskih ovinkih, ki 
ji v žargonu rečemo »furmani«, in poželi močan aplavz. 
Prihodnji dan so bili predstavniki skupin povabljeni na srečanje z ve-
leposlanikom, direktorjem JSKD in predstavniki Občine Ohrid. Po 
sproščenem klepetu so jim izročili simbolična darila, ki so jih za našo 
skupino prispevali Občina Ribnica in Kmetijska zadruga Ribnica, za 
kar se jim na tem mestu najlepše zahvaljujemo. Sledil je sprevod vseh 
nastopajočih po ulicah Ohrida do letnega prizorišča Dolni Saraj, kjer 
smo si ogledali nastope večine udeleženih skupin.

Zjutraj smo se vkrcali na ladjico, ki nas je odpeljala do naslednje zname-
nitosti – samostana Sv. Nauma. Imenuje se po enem izmed učencev sv. 
Cirila in Metoda, ki je v tem samostanu tudi preživel zadnja leta svojega 
življenja, do leta 910. Samostan dandanes ne služi več svojemu prvotne-
mu namenu, temveč ima zgolj turistično funkcijo. Potovanje tja in nazaj 
z ladjico smo si krajšali z občudovanjem krasne panorame in družabnim 
plesom po palubi. Zvečer nas je čakal še ogled koncerta nekaterih pevskih 
skupin v izjemno akustični cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ohridu. 
Na zaključnem večeru so nastopajočim skupinam podelili certifi kate 
za udeležbo na festivalu z željo, da se ponovno vidimo na kakšnem iz-
med podobnih festivalov. Slovenski veleposlanik v Severni Makedoniji 
nam je za popotnico dejal, da imamo na Ohridu dve možnosti: da se 
zaljubimo v Ohrid ali da se na Ohridu zaljubimo. Verjamem, da smo vsi 
udeleženci festivala doživeli eno izmed teh dveh možnosti.

Anita Andolšek
Foto: Arhiv FS Grmada
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Zgodovina stenskih poslikav v župnijski cerkvi 
sv. Štefana v Ribnici (II. del)
Poslikava prezbiterija
Polkrožno zaključen prezbiterij, ki ga krijeta križni obok in polkupola, 
je poleti leta 1880 skupaj s pomočnikom Antonom Jebačinom poslikal 
ljubljanski slikar Janez Wolf.1 Figuralno zasnovane stenske poslikave 
je izdelal Wolf sam, medtem ko je olepševalna dela prevzel pomočnik 
Jebačin.2

Slikanje prezbiterija je naročil tedanji ribniški dekan Martin Skubic, ki 
se je z Wolfovim delom seznanil že na začetku sedemdesetih let devet-
najstega stoletja.3 Med letoma 1873 in 1874 je namreč Wolf za ribniško 
cerkev naslikal štiri oljne podobe, med njimi sliko za glavni oltar in dve 
za stranska oltarja, posvečena Roženvenski Mariji in sv. Janezu Evan-
gelistu.
Dogovor za poslikavo prezbiterija je med slikarjem in naročnikom po-
tekal že nekaj let pred dejansko izvedbo. Kot je razvidno iz pisma, ki 
ga je leta 1877 Janez Wolf poslal dekanu Skubicu, je dogovor o slika-
nju ribniške cerkve potekal že vsaj tri leta prej. V pismu je navedenih 
le nekaj Wolfovih tehničnih zahtev oziroma prošenj glede izvedbe po-
slikave, sledi pa jim še cena fresk, ki je pogojena s stopnjo vsebinske in 
izvedbene kompleksnosti poslikave.
»Prečastiti, nadvse spoštovani gospod dekan!
Zrelo sem premislil o poslikavi prezbiterija Vaše cerkve al fr esco in v čast 
mi je, da Vam v nadaljevanju razgrnem rezultat svojega premisleka, da ga 
naklonjeno preverite. 
Za to so potrebne naslednje stvari:
a. oder, ki bi ga moral postaviti strokovnjak.
b. mivka (Flußsand) in dobro gašeno apno (čim starejše tem boljše).
c. spreten zidar, ki naj bi mi bil na razpolago ves čas mojega dela.
d. oskrba, se pravi hrana in stanovanje zame in za pomočnike, ki jih bom 
imel s sabo.
Nabavo tega, kar je navedeno v predhodnih štirih točkah, bi imelo na skrbi 
slavno cerkveno predstojništvo. Poleg tega bi mi bilo treba plačati v gotovini, 
glede na to ali bi se dogovorili za bolj preprosto ali bolj komplicirano delo, 
znesek 
od 1100 ali 1500 goldinarjev –
najnižja cena bi bila 900 goldinarjev.
Gotovo bi se dalo napraviti kaj še ceneje, več o tem bi se lahko ustno dogo-
vorila.
Prosil bi Vas, prečastiti, če bi bili tako prijazni, da določite ceno, ki bi jo bili 
pripravljeni plačati.
Skladno s tem bom izdelal dve skici in Vam ju predložil, da si ju ogledate 
in ju ocenite.
Šele na osnovi skic se lahko o stvari natančneje dogovoriva in dokončno 
sporazumeva.
Za izdelavo skic bi zahteval 50 goldinarjev, znesek, ki ga bomo odšteli od 
dogovorjene vsote.
V naslednjem mesecu maju bi lahko začel z delom in ga dokončal v sep-
tembru. Stvar bi torej zahtevala tri do pet mesecev dela, pač glede na to, 
ali se bomo dogovorili za bolj preprosto ali bolj bogato ornamentiko in ali 
bom imel s sabo enega ali dva pomočnika. Da bi si zagotovil res uporabnega 
pomočnika, bi bilo skoraj nujno, da bi se o zadevi dogovorila v čim krajšem 
času. Zato si Vas, prečastiti, dovoljujem najponižneje prositi, da bi mi, čim 
bo mogoče, poslali odgovor na naslov: Ljubljana, Mediatova hiša.
V globokem spoštovanju pričakujem Vaš odgovor
Vam, Prečastiti, vedno hvaležno vdani sluga
J. Wolf
10. decembra 1877.«4

Konec leta 1877 je dekan Skubic potrdil le izvajalca, ikonografi ja 
(vsebina) poslikave pa je bila domnevno določena kasneje. Slikanje 
prezbiterija je po podatkih iz župnijske kronike znašalo 1.100 goldinar-
jev, kar kaže na to, da se je Skubic odločil za kompleksnejšo poslikavo 
prezbiterija. Wolf v pismu omenja, da bo naročniku naknadno poslal 

tudi dve skici za lažjo presojo. Skic in nadaljnjih oprijemljivih podatkov 
o poteku dela v župnijskem arhivu ni bilo mogoče zaslediti. Slikanje 
prezbiterija je bilo iz doslej še neznanih razlogov preloženo na poznejši 
čas. Wolf v pismu namreč piše, da bi lahko z delom začel že meseca 
maja 1878 in freske dokončal do septembra istega leta. Po podatkih iz 
župnijske kronike se je poslikava začela šele poleti 1880 in je bila do-
končana jeseni istega leta. Omenjen je podatek, da so freskantska dela 
v prezbiteriju trajala točno pet mesecev in so bila zaključena v nedeljo, 
na triindvajseti dan po binkoštih (24. oktober 1880).5 Istega dne so bile 
podobe tudi blagoslovljene, in sicer jih je slovesno blagoslovil tedanji 
ljubljanski stolni kanonik in deželni poslanec Karol Klun.6 V tednih po 
blagoslovu so v Zgodnji Danici objavili Pridigo o priliki blagoslovljenja 

1 Slovenski glasnik, Ljubljanski zvon, I/3, 1881, str. 192.
2 Lesar 1892, str. 27.
3 Skubic 1976, str. 214.
4 Arhiv župnije Ribnica, Pismo Janeza Wolfa dekanu Martinu Skubicu (december 

1877), a. e. 208, št. 14.
5 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 1866–1917 (leto 1880), Ribnica.
6 Trobec 1880, str. 357.
7 Klun 1880, str. 364.
8 Trobec 1880, str. 357.
9 Levičnik 1899, str. 374.
10 Arhiv župnije Ribnica, Kronika župnije Ribnica 1866–1917 (leto 1880), Ribnica.
11 Trobec 1880, str. 357.
12 Arhiv župnije Ribnica, Zapisnik darov za beljenje cerkve, a. e. 181, št. 12.
13 Ipavec 1997, str. 28; sv. Avguštin in sv. Hieronim sta danes na severni steni prečne 

ladje.
14 Žigon 1986, str. 115–119.
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Srečanje cerkvenih in mladinskih zborov 
ribniške dekanije
Na binkoštno nedeljo, 9. junija 2019, so se v župnijski cerkvi Dolenja vas 
zbrali otroški in mladinski glasovi ter po nekaj letih ponovno skupaj pre-
pevali na srečanju cerkvenih pevskih zborov. Tokrat sta se nam predstavi-
la otroški zbor iz župnije Dobrepolje in njihov župnijski mladinski sestav. 
Poleg njiju sta se nam predstavila še dva zbora iz domače župnije Do-
lenja vas, otroški in mladinski zbor. Ob prelepo odpetih pesmih in tudi 
prekrasnih instrumentalnih spremljavah so uživali tako obiskovalci kot 
pevci. Stkala so se nova prijateljstva in poznanstva, ki bodo v prihodnosti 
omogočila se več povezovanja in predajanja znanja. Ob koncu nastopa so 
voditelji zborov prejeli manjšo zahvalo in darilce, obiskovalci in nastopa-
joči pa so se posladkali z dobrotami, ki so jih spekli starši. Za organizacijo 
se zahvaljujemo župniku Alešu Pečavarju. Upamo, da se nam prihodnje 
leto pridruži še kdo, saj smo se imeli res odlično.

Mateja Podgorelec,
zborovodkinja COPZ Dolenja vas

podob v prezbiteriju dekanijske cerkve v Ribnici, kjer je mogoče zaslediti 
zanimive vsebinske razlage na novo naslikanih podob. Tovrstno poj-
movanje in razlaganje cerkvenih podob – njihovega namena in pomena 
– ustreza tedanji miselnosti in dojemanju sakralne umetnosti v cerkve-
nih (naročniških) krogih, kar je posledično vplivalo tudi na versko jav-
nost. Po besedah kanonika Kluna: »[...] podobe zbujajo v nas pobožne 
misli in nas spodbujajo k čednostim in pobožnemu življenju [...]«7 Odzivi 
Zgodnje Danice na Wolfovo delo v Ribnici so bili kljub posplošenim iz-
javam dopisnikov pohvalni. Figuralno-okrasna poslikava prezbiterija je 
v popolnosti ustrezala tedanjim cerkvenim željam in Wolfu ponovno 
dodelila častno mesto med cerkvenimi slikarji.8

Poleg prezbiterija je Skubic ob tej priložnosti pri Wolfu naročil tudi 
beljenje (rahlo toniranje) celotne glavne in stranskih ladij, tako da je 
končni znesek za delo znašal 2.300 goldinarjev.9 V župnijski kroniki 
je naveden podatek, da dela ni fi nancirala le župnija, temveč je k temu 
veliko pripomogla tudi Ribničanka Marija Lovšin.10 V Zgodnji Danici 
je mogoče zaslediti podatek, da je bilo slikarsko delo v ribniški cerkvi 

v celoti poplačano s prostovoljnimi darovi, ker župnija ni imela lastnih 
sredstev.11 V župnijskem arhivu je hranjen tudi izvirni zapisnik darov za 
beljenje cerkve, ki je domnevno nastal prav v tem času.12

Prezbiterij zaznamuje preplet ornamentalne poslikave in fi guralno 
zasnovanih fresk. V bogat sistem pisane ornamentike so vkomponirani 
v nazarenskem duhu naslikani motivi, ki so v celoti delo Janeza Wolfa. 
Gre za tri sklope fi guralno zasnovanih fresk, ki krasijo južno in severno 
steno prezbiterija ter polkupolo apside. Na polkupoli nad glavnim ol-
tarjem je v siju upodobljena Sveta trojica med skupinami angelov, na 
severni in južni steni so v slepih arkadah naslikane podobe štirih evan-
gelistov ter prvi in zadnji biblijski prerok, Mojzes in sv. Janez Krstnik, 
pod njimi pa so v okroglih medaljonih upodobljeni štirje cerkveni 
očetje: sv Ambrož, sv. Avguštin, sv. Hieronim in sv. Gregor.13 Figuralne 
freske uokvirja razgibana okrasna poslikava, ki je delo slikarja Antona 
Jebačina. Okraševanje zaznamujejo žive, svetle barve in dinamično raz-
gibani ornamentalni vzorci, ki skladno z arhitekturo cerkve izhajajo iz 
romanskih okrasnih načel. Tovrstni način prepletanja ornamentike in 
fi guralnih prizorov, ki so postavljeni v medaljone ali plitke polkrožne 
niše, ustreza okusu tedanjega časa in je značilen za sakralno slikarstvo 
devetnajstega stoletja.
Wolfov koncept fi guralne poslikave v prezbiteriju je zasnovan na zanj 
značilen način in predstavlja eno izmed njegovih zadnjih stenskih sli-
karij. V freskah odsevajo vplivi sočasne nazarenske umetnosti in vplivi 
starejšega beneškega slikarstva. Vpliv nazarenske umetnosti se kaže v 
monumentalnosti naslikanih fi gur in omejitvi množice oseb, medtem 
ko sta z vsebinskega vidika poudarjena poduhovljenost in s čustvi 
prežeto razpoloženje podob. Beneški vpliv pa je Wolf v poznejšem ob-
dobju ohranil predvsem v uporabi značilnih svetlih beneških barv in v 
slikanju bogatih draperij (oblačil).14 

Tekst in foto: Ana Pucelj
Galerija Miklova hiša
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Likovne kolonije v 
Loškem potoku itd.
Skozi vse leto pa in-
tenzivno predstavlja-
mo projekt Zeleni 
most, kjer združujemo 
likovno umetnost s 
problematiko sobiva-
nja ljudi in drugih de-
ležnikov v naravi. Prav 
z namenom predstavi-
tve projekta smo bili 
8. maja 2019 povablje-
ni v Kranj na odprtje 
razstave Irene Gayatri 
Horvat in Simona 
Skalarja. V Stolpu 
Škrlovec sta ustvarila 
multimedijski kon-
glomerat podob, zvokov in čutov, ki jih gledalec doživlja ob sprehodu 
skozi gozd. Linorezi, odtisnjeni na umetni svili, se povežejo z gibljivi-
mi slikami plesa šamanov, pričevalcev naših globokih staroslovanskih 
korenin. Umetnika sta s prostorsko postavitvijo povezala naravni cikel 
in njegovo postopno uničevanje, ob tem pa ponudila tudi alternative – 
priložnost, da se spomnimo korenin naših dreves. 
Ob tej priliki je predsednik DLU Ribnica predstavil namen projekta 
Zeleni most, na katerem se združujejo likovniki ob likovnem ustvarja-
nju, pri različnih delavnicah in okrogli mizi pa se jim pridružijo pred-
stavniki občine, lokalno prebivalstvo, lovci, naravovarstveniki in biolo-
gi, ki predstavijo svoj pogled na temo ohranjanja narave in sobivanja z 
zvermi in drugimi deležniki.
Nekaj besed je spregovoril tudi predsednik ZLD Kočevje Branko Zlob-
ko, velik podpornik projekta in zagovornik ohranjanja narave v dobro 
vseh, tako živali kot ljudi. 
Zeleni most bo letos potekal v Ribnici od 26. do 28. julija. Na likovno 
kolonijo bomo povabili likovnike iz različnih krajev, sodelovanje v pro-
jektu pa so nam že obljubili predstavniki LD Ribnica, ZLD Kočevje, 
Turistične zveze ter občin Sodražica in Ribnica. Upamo, da se nam bo 
pridružil še kdo iz lokalne skupnosti, zelo veseli pa bomo otrok, če se 
nam bodo pridružili pri likovnem ustvarjanju.

Monika Žunič
Foto: Arhiv DLU Ribnica

K
U

LT
U

R
N

I U
TR

IN
K

I

Keramična delavnica DLU Ribnica
Člani DLU Ribnica že nekaj let pripravljamo keramično delavnico, ki 
se je člani z veseljem udeležijo, vsako leto pa se pridruži še kakšen lju-
bitelj keramike. Tudi letos, že šestič, smo se zbrali 18. maja v Grčaricah 
ter kljub mrzlemu in neprijaznemu vremenu ves dan ustvarjali pod 
budnim očesom naše mentorice Milice Koštrun. 
Že na občnem zboru je Milica predlagala, da bi bila tema letošnjega 
ustvarjanja izdelava večje sklede in vaze, ki bi jima dodali pridih ume-
tniškega izdelka. Tako bi osnovno formo nadgradili z reliefom, to se 
pravi z dodajanjem ali odvzemanjem materiala. Kot pomoč pri delu 
lahko uporabljamo različne predmete, ki jih vtisnemo v glino, to so lah-
ko različne trave, listi dreves, čipka, oreh in podobno. Člani smo bili s 
predlogom zadovoljni in smo na delavnico prišli večinoma že z izdela-
no idejo.
Ob začetku smo si udeleženci ogledali nekaj izdelkov, Milica pa nam 
je predstavila načine izdelave. Za delo smo uporabili glino za žganje na 
visokih temperaturah, zato da bodo imeli izdelki tudi uporabno vred-
nost. Osnova so bile valjane plošče, ki smo jih oblikovali na modelu. 
Čez dan so izpod rok udeležencev in ob pomoči mentorice nastale 
različne sklede: manjše, večje, okrogle, ovalne, pravilnih in nepravilnih 
oblik, kakor si je kdo zamislil. Podobno je bilo tudi z vazami. Izdelkom 
smo dali končni izgled z dodajanjem ročajev, različnih podstavkov in 
nogic, reliefni izgled so dobili s pomočjo različnih pripomočkov, neka-
teri pa so izdelek tudi ročno poslikali. Čeprav marsikdo misli, da je bilo 
s tem delo opravljeno, pa ni tako. Treba je bilo počakati, da se izdelki 
posušijo, kar je trajalo kakšen teden. Nato je bilo na vrsti prvo žganje, 
ki poteka tako, da se izdelek počasi segreva do 1050 stopinj Celzija, kar 
traja približno 8 ur. Ko se peč popolnoma ohladi, izdelke poberemo in 
nato glaziramo. Glaziranje je bilo na vrsti tri tedne kasneje, 8. junija, ko 
je potekal drugi del delavnice. Že prej smo se dogovorili, da bomo glazi-
rali z oblivanjem, to se pravi, da izdelka ne barvamo s čopičem, temveč 
oblijemo celotno površino. Lahko uporabimo samo eno glazuro, če že-
limo več barv, pa oblijemo večkrat. Uporabljali smo glazure za žganje 
do 1230 stopinj Celzija. Ko je bilo glaziranje končano, smo naložili v 
peč nekaj izdelkov in se ob prijetnem druženju že pogovarjali, kaj bi 
delali prihodnje leto. Milica že ima idejo – manjše skulpture živali. 
Lahko rečemo, da keramična delavnica sicer poteka dva dneva, vendar 
je vmes veliko dela s sušenjem in peko, zaključena pa je takrat, ko iz peči 
poberemo zadnji glazirani izdelek.
Poleg keramične delavnice so člani aktivni in delavni. Tako so posame-
zni člani dejavni v likovni šoli LICE, obiskujejo tečaje slikanja v raz-
ličnih tehnikah, nekateri so se udeležili Ex tempora na Bloški Polici, 

Gozd spominov

Gotovi izdelki

Izdelki po prvem žgnju
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Vre, vre, vre ...
Poletni čas je čas, ko so dobrodošle lahkotnejše teme. Ribniški kroš-
njar in lončar sta bila že v starih časih znana daleč po svetu, saj sta pri 
ponujanju svojih ret, rešet, sit in loncev morala znati uporabljati »na-
mazan« jezik in raje prihajati pred ljudi s šaljivo kot z žalostno bese-
do. Ker je šegavost od vedno doma v ribniški dolini, so v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja v Ribnici organizirali Festival humorja, satire 
in karikature (bila sta dva, prvi leta 1986 in drugi leta 1988). Za to so 
bili zaslužni Ribničani Janez Debeljak, Miha Mate, Stane Kljun, Marjan 
Tršar in drugi. Ob prebiranju aforizmov, humoresk in karikatur, ki so 
ob vsakem festivalu izšle v knjigi, so številne aktualne še danes. Nekaj 
izmed njih sem izbral za vas, za lepši poletni čas.

RIBNIČAN

Ribničana, ki je krošnjaril po svetu, je pot zanesla v Drežnico pod 
Krnom. Ustavil se je pri hiši, kjer so ravno sedli h kosilu. Mama je 
zabelila žgance, družina pa se je posedla okoli mize in začela jesti iz 
ene sklede. Ribničan jih je gledal, domači pa nič. Ker je bil lačen, je 
vprašal: »Ali bo tudi zame kaj?« Gospodar je odgovoril: »No ja, 
pa prisedite.« 

Ko je prisedel, je iz žepa potegnil leseno žlico, jo nekaj časa gledal, 
nato pa dejal: »Vidite, take žlice delamo pri nas. Imamo osla, ki je 
lesene ostružke. Nataknemo mu zelena očala, pa misli, da je travo. 
Skozi zadnjo plat pa potem pride poleno. Ko je dolgo kot tale žlica, 
ga odrežemo in iz njega oblikujemo žlico. Tudi to mojo smo nare-
dili iz takega polena.« 

Domačim se je jed takoj priskutila, Ribničan pa je potegnil skledo 
k sebi in rekel: »Še večji osli ste pa vi, ki mi verjamete!« in vse 
pojedel.

AFORIZMI

Luč, ki nas vodi iz krize, je tako močna, da smo vsi zaslepljeni.

Tovariši, ki se borijo za stolčke, imajo v bistvu v mislih zofe.

Smo država, v kateri se bolj splača pasti lenobo kot ovce.

Ko je človek izumil hladilnik, je postal pokvarljivo blago.

Ne vem, ali smo levičarji, ker imamo obe roki levi, ali imamo obe 
roki levi, ker smo levičarji.

Z resnico je tako kot z vodo: čeprav je kalna, je še vedno voda.

V naši domovini se res pogosto ne ve, kdo pije, vedno pa se ve, kdo 
plača.

S sladko deklico prideš tudi do grenkih izkušenj. Peter Lesar, 
Vira: knjigi Bodeče vreteno in Vre, vre, vre ...

Ivo Brodej, moral bi kaj pojesti....ali pa...mokre robe je bilo dovolj, pasala bi suha roba....

Miran Kohek, krošnjar in davkarija, predpisi....



16 Rešeto – julij 2019

K
U

LT
U

R
N

I U
TR

IN
K

I

Propadanje generacij na podeželju
(Škrbčeva veja rodu s priimkom Pucelj bo z Jožkom izumrla)
V ribniški dolini so vsi poskusi pristopa v kmetijske zadruge popol-
noma propadli, čeprav sta propaganda in prisila trajali skoraj vse do 
Informbiroja leta 1948. Mislim, da so bila za to kriva predvsem slabo 
izobražena in politično poslušna občinska vodstva. Spremembe gospo-
darjenja v kmetijstvu so bile morda res potrebne. Tudi pojem zasebne-
ga lastništva je bil močno zakoreninjen že od agrarne reforme Jožefa II. 
naprej, ko se je veleposestniška in cerkvena lastnina razdelila in parceli-
rala. Na to nas še danes opozorijo ledinska imena posameznih njiv, kot 
na primer: Župni devci, Mali devci, Dolnji devci, Devček in podobno. 
Ob tem lahko zaključimo, da je beseda devc ali celo »deuc« nastala 
zaradi opuščanja elkanja in je po izvoru »delec – del«. Tudi pomen 
imena Ozke njive je zanimiv zato, ker so po vsej verjetnosti Ribničani 
izumili plug (drevo) na dva lemeža – levega in desnega. Zato je imel tak 
plug tri ročice. Z njim so ozko njivo preorali tako, da pri »razvračanju« 
ni nastal nerodoviten »jam´lč«. Vse to je pomenilo, da so tudi manjši 
košček zemlje čim bolje izkoristili. Prav ta navezanost na vsako prgišče 
zemlje je povzročila močno nasprotovanje lastnikov, da bi bilo vse to 
kar naenkrat skupna last. Temu so posebno nasprotovali tisti, ki so zem-
ljišča dokupovali ali kupili z denarjem, zasluženim v drugih dejavnostih 
(suhorobarstvo, mlinarstvo, žagarstvo). Ti kmetje so najbolj nasproto-
vali oddaji zemlje v skupno obdelovanje. Eden izmed takih je bil tudi 
Škrbčev France, ki je bil pripravljen z vsemi sredstvi ohraniti svojo tež-
ko prigarano lastnino. Odšel je na Občino in jim povedal vse, »kar jim 
gre«, med drugim tudi tisto, kar ga je najbolj bolelo: »Ko sem jaz Pod 
goro garal po osemnajst ur na dan, ste se vi »unterholtali« z babami, 
kvartali in še tisto zapili, kar vam je oča zapustil. Zdaj bi radi požrli pa še 
moj grunt ... Tega ne boste doživeli. Boste prej za zidom; ali pa jaz ...«
Takemu ugovoru je bilo nevarno oporekati, ker je bilo precej tistega, 
kar jim je povedal, res. On je bil pa močan kot medved. Najbolj je bil 
prepričljiv, ko je navedel primere slabe prakse: »Cveto ste mi vrnili iz 
Cenetove štale po tem, ko so vam tri krepnile, ker ste jih futrali s sparje-
no travo. Tistega ljubljanskega smrkavca, ki je naredil tritedenski tečaj 
in se je bahal, da je kmetijski tehnik, bi morali nagnati in zapreti. Ampak 

ste rajši mene. Danes pokositi, sušiti dva dni, potem pa mrvo spraviti. 
Tako ima on zapisano v zvezku. Vmes je pa tri dni padal dež. To ste 
zadružniki – Lumpje!« 
Prav gotovo je bil pristop v vpeljavo novega načina kmetovanja po-
polnoma napačen. Na množičnih sestankih so propagirali »kolhoze« 
(izraz za kolektivno kmetijstvo) in »sovhoze« (izraz za državno kme-
tijstvo – posestvo). To je bil sovjetski način zadružništva. Najočitnejši 
primer takega gospodarjenja je bil kočevski »sovhoz« oziroma držav-
no posestvo. Ko smo se prva leta delovanja peljali proti Kočevju, je bil 
ves kompleks od Stare Cerkve naprej, ki je bil včasih last Kočevarjev, 
zasejan z ječmenom. Vse skupaj je bilo opravljeno zelo malomarno. Na 
več mestih so bile vidne velike lehe neposejanega zrnja. Robovi parceli-
šča niso bili zaorani in tam se je bohotil osat, mak in druge vrste plevela. 
Ko je ječmen dozorel, bi ga bilo seveda treba požeti. Kmetje so ga imeli 
v štantih že vsaj en teden. Kasneje se je vse povesilo in ječmen se je 
»prepičil«, kar je pomenilo, da je zrnje začelo po naravnem procesu 
odpadati. Drugo leto so vse površine zasadili z zeljem. V času, ko so 
kmetje na svojih zelnikih sekali glave, je tu rasel »lanski« ječmen, vmes 
pa sem in tja kakšna zeljna veha. Seveda so se mimovozeči »vlakarji« 
takemu gospodarjenju privoščljivo posmehovali.
Ne vem, zakaj v tem času niso hoteli vedeti nič o tem, da je demokra-
tične zadruge že stoletje prej ustanavljal dr. Janez Evangelist Krek, ki je 
bil rojak iz Svetega Gregorja. Verjetno bi to kmete bolj pritegnilo kot 
sovjetski kolhozi. Ko sem enkrat to omenil stricu, mi je na kratko odgo-
voril: »Potem je bil pa tudi tisti far komunist. Vsi so glih.« Tako je bila 
nadaljnja debata končana.
Vse te novotarije so trle Škrbčevega Franceta in pripomogle, da je začel 
pešati, saj so mu začele noge zaradi obrabljenih kolkov odpovedovati. 
Zaradi tega in spremenjenih okoliščin v družbi je postajal zagrenjen in 
začel celostno pešati. Brat Jože mu je priporočil, da bi šel na operacijo Anka in Jožko Pucelj okoli leta 1940.

Teta Pepca je imela rada otroke. Na fotografi ji je Urban Centa, ki bi se ob drugačnem 
razpletu pisal Pucelj.
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vsaj enega kolka, ki je bila takrat za težje primere že možna. To pa bi 
stalo veliko denarja, saj kmet takrat ni imel nikakršnega zavarovanja. 
Poslušal sem njun pogovor: »A zdaj pa, da bi zaradi te noge vse sku-
paj prodal, kar sem v osemnajstih letih krvavo zaslužil?! Ni govora!« 
je končal. 
Bil je poznan kot odličen kosec. Znal je predvsem pripraviti kose. Tega 
je navadil tudi mene. Velikokrat mi je rekel: »Kositi ne smeš z ritjo. 
Travo morata odrezati dober klep in osla. Če tega ne znaš, pusti koso 
doma.« Kadar sva šla skupaj kosit, je on zastavil košnji red na začetku 
parcele in ga na koncu obrnil v skošnjek. Jaz pa sem delal red za njim – 
vedno »po dolgem«. Rekel mi je, da »počez« kosijo samo lenuhi, da 
lahko vmes počivajo.
Bil sem že študent, ko sva šla pokosit Župni devec. Parcela ni velika. 
On je šel naprej, jaz pa za njim. Ampak on je takrat že moral spreme-
niti način košnje. Opiralno palico je obesil za pas oselnika, naredil tri, 
štiri zamahe in se oprl na peto kosišča, da se je lahko premaknil naprej 
za naslednje zamahe. Meni je bila taka košnja prepočasna. Tvegal sem 
predlog, čeprav sem vedel, da ga bo to prizadelo: »Stric, ali grem lahko 
jaz naprej?« Obrnil se je in me čudno pogledal: »No, pa pojdi, da boš 
pokazal, kaj sem te naučil!« Kosa mi je dobro rezala, in ko sem začel 
brusiti, sem se obrnil nazaj. Postalo mi je žal, da sem to predlagal. Stal je 
oprt na kosišče, z drugo roko pa si je obrisal solzo ...
Ko sem končal študij, sem moral še na služenje vojaškega roka. Imel 
sem že plačano karto od Ljubljane do Čuprije. Ampak nisem pa imel 
denarja za prevoz iz Ribnice do Ljubljane. Teta ga tudi ni imela. Strica 
si nisem upal prositi, ker sem vedel, da ima v nekem predalu le nekaj 
stotakov za davke. Ugotovil sem, da se bom moral odpeljati »na šverc«. 
Preden sem odšel, mi je mirno rekel: »Le pojdi in se tudi vrni. Ni dvak-
rat za reči, da boš ostal kar tam, tako kot sem jaz, ko se je začela prva 
svetovna. Najbrž se bo zdaj začela pa tretja. Časi so resni ...« Ni bilo 
preveč spodbudno, saj sem jih imel že šestindvajset.
Ko sem se vrnil, sta na »moji« postelji spala dva fantiča. Vpisali so ju v 
prvi razred gimnazije v Ribnici in zanju niso dobili prostora v internatu. 
Malo sem onegavil, češ, kje bom pa zdaj jaz. Ne bi rad spet spal z dve-
ma otrokoma. Pa mi je teta rekla, da je to za vse dobro, ker sta doma iz 
mlina in vsak teden prineseta dva velika hlebca kruha, kar »pride prav, 
saj mi pšenice več ne sejemo«. Seveda je moralo biti prav tudi meni.
Začel sem iskati zaposlitev, saj nisem imel nikakršne druge možnosti za 
preživetje. Z ilustracijami ni bilo prosperitete. In še prostora za delo ni 
bilo, saj sem v Ljubljani spal pri prijateljih. Zaloge tudi ni bilo nobene, 
saj v času študija nisem prejemal nikakršne štipendije. Do nje nisem bil 
upravičen prav zaradi kmečkega zaledja, čeprav sem bil vojna sirota. Vse 
to sem teti obrazložil, ona pa mi je rekla: »Če ne boš imel kam iti, pa 

pridi domov, zemlje je dovolj. Delati tudi znaš, saj si se dovolj naštudi-
ral.« Odgovora nisem imel.
Pa se mi je le posvetila lučka. Ribniški župan France Ilc mi je ponudil 
možnost za poslikavo sten v novi občinski sejni dvorani. Zagrabil sem z 
vsemi štirimi. In denarja je bilo za najtežjo premostitev.  
Stricu Francetu je počasi začelo pešati prav vse. Leta 1969 je končal 
tuzemsko pot. Teta je ostala sama. Poskušala je obdržati posestvo. To ji 
je na začetku tudi uspevalo. Po nesrečnem padcu pa je tudi ona pristala 
v domu za starejše. Leta 1997 smo jo položili k Francetu.
Vsa ta leta sem za pravico do dedovanja plačeval vzdrževalnino za dom, 
saj je njena kmetijska pokojnina zadostovala le za četrtino denarja. Ker 
sem bil pozneje tudi sam invalidsko upokojen, sem bil prisiljen zemljo 
odprodajati in posestvo dokončno prodati za ceno, ki je komaj pokrila 
izdatke za dom.
Tako je propadla še ena, s trdim delom prislužena domačija. Ker ni bilo 
potomstva, je ta veja generacije s priimkom Pucelj začela propadati.
Ob drugačnem razpletu bi ob srečnem naključju ta priimek lahko na-
daljeval le sin Francetovega brata Jožeta – Jožko Pucelj. Vendar je bila 
njemu in njegovi sestri Anki namenjena drugačna, bolj častna vloga v 
njunem bivanju. Jožko, edini Pucelj te veje generacije Pucljev, je danes 
velik cerkveni dostojanstvenik. Tudi njegova sestra Anka je v poklicu, 
ki ne prinaša potomstva.
Naj ob koncu še dodam, da bo tudi ta veja rodbine s priimkom Cen-
ta z mojim sinom Urbanom izumrla. Če bi bil jaz privolil v posvojitev 
in sprejel priimek Pucelj, pa že prej. Vendar se krvno sorodstvo prek 
obilnega ženskega prirastka nadaljuje, le da se potomci ne bodo podpi-
sali s priimkom Centa. Morda pa bo katera izmed vnučk zadržala svoj 
zdajšnji priimek in bi se ob srečnem naključju rojevanja sinov rod Cen-
ta nadaljeval ... (KONEC)

Jože Centa
Foto: osebni arhiv

Digitalizacija: T. P.

To je bila dokazljivo najstarejša trta v dolini. Novi lastnik jo je spodrezal in se je posušila. 
Skupaj s hišo je umrla tudi ona.

Poslednje slovo od Franceta Puclja.
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Knjižnice Miklova hiša Ribnica
DELIKATNO – David Foenkinos
Nathalie se življenje začne kot v pravljici. 
Srečanje s Franqoisom je bilo kot usojeno. 
Ujemanje v vseh pogledih, neskončna, vda-
na ljubezen, kronana s poroko. Potem pa 
neke čisto navadne nedelje šok. Franqoisa 
med jutranjim tekom do smrti povozi avto. 
Nathaliejino počasno spopadanje s smrtjo 
in prebolevanje potekata prek deloholizma 
in zavračanja moških, ki vsi po vrsti vidijo v 
njej utelešenje vseh njihovih sanj in potreb, 
dokler se nekega dne ne zgodi nekaj nedoumljivega. Delikatno je rah-
ločutna zgodba o soočanju z izgubo, vrnitvi v življenje in ponovnem 
rojstvu ljubezni, začinjena s čisto samosvojim francoskim humorjem. 
Drobni roman francoskega avtorja je po izidu nepričakovano na mah 
osvojil srca francoskih bralcev in že dobil fi lmsko priredbo.

LUČKA – Annet Schaap
Na skalah ob mestecu sredi bučečega morja 
stoji svetilnik. Nekoč je bilo tod polno pi-
ratov, danes tu živita zapit svetilničar brez 
noge in njegova mlada hčer Lučka. Ko neke 
viharne noči Lučka pozabi na vžigalice, da 
bi lahko prižgala luč na svetilniku, čeprav 
se je res trudila, da jih ne bi pozabila, in se 
ob svetilniku raztrešči ladja, jo odvzamejo 
svetilničarju. Da bi odplačala dolg, Lučko 
pošljejo služit v Črno hišo. Tja, kjer živi 
pošast. Prava pošast? Subtilna, z nežno 
melanholijo prepredena zgodba o deklici Lučki se v našem spominu 
dotakne pravljic Hansa Christiana Andersena – katerih, pa boste ugo-
tovili sami. Mladinski fantazijski roman, prvenec nizozemske avtorice 
Annet Schaap, je po izidu prejel več nizozemskih literarnih nagrad za 
mladinsko literaturo.

SMRTONOSNA BELINA – Robert Galbraith
Četrti v seriji kriminalnih romanov J. K. 
Rowling, ki se skriva za psevdonimom R. 
Galbraith, na dobrih 600 straneh razkriva 
novo preiskavo detektivske agencije Cor-
morana Strikea. Tokrat Strike, bivši vojaš-
ki preiskovalec, ki se je po nesreči, v kateri 
je izgubil pol noge, upokojil, s pomočnico 
Robin raziskuje dva povezana primera. Prvi 
se vrti okrog umora, ki naj bi se zgodil že 
pred leti in katerega priča je bil fant z očit-
nimi duševnimi težavami. Robin tako začne 
delati pod krinko pri samem ministru za 
kulturo, zaradi nevarnega dela pa se začne močno krhati njen že na za-
četku ne najbolj miren zakon. Preiskava tega primera se nepričakovane 
zaplete z umorom osrednje osebe v preiskavi, kar odpre povsem novo 
in veliko nevarnejšo pot, po kateri se Strike in Robin odpravita …

VRANJA ŠESTERICA – Leigh Bardugo
Nahajamo se v svetu Kercha, natančneje v razboritem mestu Kett er-
dam. Napeto poulično življenje obvladujejo tolpe, v katerih zvestoba 

vsakodnevno menja strani in ki jim ni nič 
sveto – razen denarja. V tem svetu se poja-
vi nova, nevarna droga »jurda parem«, ki 
z ojačanjem moči dela prebivalstva z nad-
naravnimi zmožnostmi, ki jih imenujejo 
griše, grozi svetovnemu redu. Zato trgo-
vski veljak, seveda za pravo ceno, najame 
ekipo tatov in kriminalcev iz tolpe Vranjega kluba pod vodstvom Kaza 
Brekkerja. Vsak s svojo spretnostjo – ostrostrelec, griša magijka, vohun-
ka, razstreljevalec in kaznjenec – se podajo v nevarno pustolovščino, 
kjer so možnosti za uspeh neznatne. Prva knjiga ameriške avtorice iz se-
rije Griševsko vsemirje nas že s prvimi stavki brezkompromisno vpelje 
v izdelan fantazijski svet, ki se v dovršenosti zlahka primerja z mojstri 
tega žanra.

NOVE PRIGODE STOLETNIKA, 
KI JE SKOČIL SKOZI OKNO IN IZGINIL – 
Jonas Jonasson
Pred nekaj leti, natančneje leta 2013, je 
evropsko bralstvo na mah osvojil švedski 
avtor s prvencem Stoletnik, ki je skočil 
skozi okno in izginil. O čudaškem starem 
možakarju Allanu Karlsonu, ki na svoj stoti 
rojstni dan pobegne iz doma za ostarele in 
vzame pot pod noge, nato pa niza dogo-
divščino za dogodivščino, vmes pa obuja 
spomine na fantastično preteklost, v kateri je imel opravka z vsemi 
svetovnimi politiki, ki dajo kaj nase, je bil posnet tudi uspešen švedski 
fi lm. Po petih letih se stoletnik vrača z novimi podvigi. Po letu dni dol-
gih počitnicah na rajskem otoku Bali, kjer je sedaj stoenoletnik s pri-
jateljem Juliusom, gojiteljem švedskih špargljev iz Indonezije, užival v 
brezdelnosti, po spletu nenavadnih naključij ravno na svoj rojstni dan 
z Juliusom pristane na ladji, na kateri v Severno Korejo tihotapijo uran 
za izdelavo atomske bombe. Seveda na svojih poteh spoznata najprej 
Kim Đong Una, nato pa tudi Donalda Trumpa, Angelo Merkel in druge 
aktualne sodobne svetovne voditelje. Branje je začinjeno s tipičnim se-
vernjaškim obešenjaškim humorjem, temu burkaškemu vzdušju pa se 
pridružuje tudi kanček trpke družbene kritike.

POLETNI DELOVNI ČAS KNJIŽNICE MIKLOVA HIŠA
1. julij–31. avgust

Knjižnica Ribnica
Ponedeljek, četrtek: 11:00–19:00
Torek, sreda, petek: 8:00–16:00

Sobota: ZAPRTO

Knjižnica Sodražica
Ponedeljek, petek: 15:00–19:00

Sreda: 17:00–19:00

Delovni čas Knjižnice Loški Potok ostaja nespremenjen!

Nastja Hafnar, bibliotekarka
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Pridružite se uglednemu japonskemu podjetju na področju industrijske robotike YASKAWA.

Pričakujemo:
• višjo ali visoko strokovno izobrazbo eko-

nomske ali druge ustrezne smeri
• poznavanje SRS in MSRP
• aktivno znanje angleškega jezika
• najmanj 5 let izkušenj na fi nančno raču-

novodskem področju
• obvladovanje MS Offi  ce – Word, Excel; 
• samozavesten pristop z dobrimi komu-

nikativnimi in organizacijskimi sposob-
nostmi, timsko naravnanost, samoinicia-
tivnost in prilagodljivost

Vaše delo bo zajemalo:
• Pripravo razpisov, iskanje in vrednotenje 

ponudb za strateške komponente in ma-
teriale

• Vodenje pogajalskih procesov z dobavi-
telji pri nabavi strateških komponent in 
materialov

• Sodelovanje in sklepanje pogodb za naba-
vo strateških komponent in materialov

• Iskanje, izbor, presoja in vrednotenje do-
baviteljev

• Sodelovanje in podpora pri reševanju re-
klamacij

• Sodelovanje z dobavitelji v fazi lokalizaci-
je izdelkov in razvoja novih izdelkov

• Sodelovanje v procesu kontinuiranega 
zniževanja stroškov strateških kompo-
nent

• Spremljanje cenovnih trendov na podro-
čju komponent in surovin za njihovo iz-
delavo

• Spremljanje kazalcev uspešnosti in izpol-
njevanje zadanih ciljev na področju, ki ga 
bo pokrival

Pričakujemo:
• Visoko izobrazbo iz področja ekonomije
• Zaželjeno znanje sistema SAP

Za potrebe fi nančno računovodske 
službe v novi tovarni robotov YASKA WA 

Europe Robotics d.o.o.  v Kočevju 
iščemo sodelavca na delovnem mestu:

RAČUNOVODJA (m/ž)

Vaše delo bo zajemalo:
• Vodenje poslovnih knjig in knjiženje 

zahtevnejših poslovnih dogodkov
• Priprava mesečnih izkazov, planov po-

slovanja in ostalih poročil za matično 
družbo

• Sodelovanje z zunanjo revizijsko in raču-
novodsko hišo ter ostalimi institucijami

• Odgovornost za pravilnost računovod-
skih podatkov 

• Plačillni promet

Pričakujemo:
• Visoko izobrazbo iz področja ekonomije
• Tekoče znanje angleškega jezika
• Najmanj 5 let delovnih izkušenj na pri-

merljivih delovnih mestih 
• Poznavanje davčne zakonodaje
• Poznavanje slovenskih računovodskih 

standardov (SRS) ter mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja 
(MSRP)

• Zaželeno poznavanje programskega pa-
keta SAP v proizvodnem podjetju 

• Samozavesten pristop z dobrimi komu-
nikativnimi in organizacijskimi sposob-
nostmi, timska naravnanost, samoinici-
ativnost in prilagodljivost

• Dobro poznavanje MS Offi  ce orodij
• Izpit B-kategorije

Ponujamo:
• Zanimivo, dinamično in perspektivno 

delo v mladem kolektivu
• Intenzivno šolanje
• Stimulativno nagrajevanje
• Okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in 

razvijanje lastnih idej
• Delo v mednarodnem okolju
• Delo v zanesljivi in poslovno uspešni 

družbi

Vas zanima?
Prošnjo pošljite po elektronski pošti 

na naslov: 
YER-HR@yaskawa.eu.com  

Rok za prijavo je do 25.8.2019. 

Za potrebe nabavne službe v novi tovarni robotov, 
v Kočevju iščemo sodelavca na delovnem mestu: 

STRATEŠKI NABAVNIK (m/ž)
• Dobro znanje znanje angleškega jezika
• Najmanj 2 leti izkušenj na področju naba-

ve (zaželjeno v mednarodnem podjetju)
• Kandidate, ki imajo dobro razvite poga-

jalske in organizacijske sposobnosti in so 
komunikativni, prilagodljivi, natančni, 
zanesljivi in samoiniciativni

• Dobro poznavanje MS Offi  ce orodij
• Izpit B-kategorije

Ponujamo:
• Zanimivo, dinamično in perspektivno 

delo v mladem kolektivu
• Intenzivno šolanje
• Stimulativno nagrajevanje
• Okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in raz-

vijanje lastnih idej
• Delo v mednarodnem okolju
• Delo v zanesljivi in poslovno uspešni 

družbi.

Vas zanima?
Prošnjo pošljite po elektronski pošti 

na naslov:
YER-HR@yaskawa.eu.com  

Rok za prijavo je do 31.8.2019. 

Za potrebe fi nančno računovodske službe v tovarni 
YASKA WA Ristro d.o.o. v Ribnici pa iščemo:

SODELAVCA V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI (m/ž)

Ponujamo zanimivo in stimulativno delo v 
mednarodnem okolju v zanesljivi in poslov-
no uspešni družbi.

Vas zanima?
Prošnjo pošljite po elektronski pošti 

na naslov:
YRS-HR@yaskawa.eu.com  

Rok za prijavo je do 25.8.2019. 









SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

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

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

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

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

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

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

*ČISTILNI SERVIS 

Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si             070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolacija

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

| prodaja 
| montaža 
| servis Slatnik 17, 1310 Ribnica

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

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

www.silc.si

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

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

e l e k t ra r n e  |

INFO:
041 335 322

Subvencije Eko sklada tudi za pravne osebe. 
NOVO



KROVSTVO

M in M
Kot pri Ribnici 30
1310 Ribnica 

Tel: 041 347 707 

krovstvomm@gmail.com
www.krovstvomm.si

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

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

TESARSKA DELA :
• postavljanje ostrešij 
• postavljanje nadstreškov 

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

UGODNI NARO NIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

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

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI AS:
PON - PET

8.30 h - 12 h
ter 14 h  - 18 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ

Izdelava vseh vrst ogrevalnih sistemov na 
ključ (solarni sistemi, toplotne črpalke, peleti, 
drva, plin, olje)

Izdelava vseh vrst strojnih instalacij 
(vodovod, plin, ogrevanje)

Adaptacije celotne kopalnice z vsemi 
obrtniškimi deli

ZA BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE 
pokličite 041/622-542 (Borut)  
ali 031/622-542 (Vojko).

Vojkova 58, Ljubljana

TEL:  01/568 27 29                       
GSM:  031/622 542 
        041/622 542                    
E-MAIL: info@sanitar.si



PRODAMO

HIŠE:

DOBREPOLJE - Tisovec, v vaški idili prodamo 

starejšo kmečko hišo 12 x 8 m potrebno 

obnove z gospodarskim poslopjem in 

kozolcem, dvorišče v izmeri cca 4000 m2 ter 

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

in travniki. Hiša je zgrajena pred letom 

1967. Vsa infrastruktura, cena 80.000 EUR, 

nova cena 63.000 EUR.

RIBNICA - Dolenja vas, Lončarska ulica, prodamo 

stanovanjsko hišo v izmeri  101 m2 in dve 

tretjini  parcele, ki predstavlja dvorišče v 

izmeri ca. 149 m2, ter parcelo v izmeri 75 

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

bila zgrajena pred letom 1967. CK na plin, 

vsa infrastruktura. Cena je 60.000 EUR.

ORTNEK - Sveti Gregor, prodamo stanovanjsko 

stavbo v izmeri 96 m2, celotna parcela je v 

izmeri 1003 m2. Hiša je bila zgrajena leta 

1930 (pred letom 1967), streha obnovljena 

leta 1965, vsa infrastruktura, CK na trda 

goriva, cena 45.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Lazec, prodamo stanovanjsko 

stavbo (gostinski objekt) v izmeri 87 m2 in 

dva poslovna prostora v izmeri 85 m2 in 199 

m2 ter dvorišče v izmeri 1649 m2, primerno 

za turistično dejavnost, v idilični okolici, 

zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK 

na olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 

88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo z 

gospodarskim poslopjem - hlev, primerno za 

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

travnikov, njiv in sadovnjakov, skupaj v 

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

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 

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.

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.

LJUBLJANA - Galjevica, prodamo opremljeno 

samostojno stanovanjsko hišo v izmeri 

10 x 8 m, pritličje in mansarda skupaj 176 m2,

zgrajeno leta 1989, na parceli v izmeri 180 m2. 

Ogrevanje na kurilno olje ali trda goriva. Vsa 

infrastruktura, brez obremenitev, vseljiva v 

treh mesecih. Cena 195.000 EUR.

MIRNA - Selo pri Mirni, prodamo kmetijo s tremi 

objekti, dva za rušenje, kozolec potreben 

manjše obnove, v skupni izmeri 52.828 m2. 

Posest je v enem kosu, primerna je za rejo 

konj. Vsa infrastruktura. Polja in travniki so 

obdelani, ohišnica je nekoliko zapuščena. 

Cena 133.000 EUR, nova cena 130.000 EUR.

MEDVODE - Verje, prodamo delno opremljeno 

visokopritlično hišo v mirnem okolju z veliko 

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

površine je ca 200 m2. Zgrajena leta 

1975, adaptirana leta 2000. Ogrevanje 

na kurilno olje, odprt kamin in paneli. Vsa 

infrastruktura v hiši. Vseljiva po dogovoru, 

cena 287.000 EUR.

NOVA VAS - Hiteno, prodamo stanovanjsko 

hišo in gospodarsko poslopje z vrtom, ter 

šest kmetijskih parcel. Hiša je v izmeri 

199 m2 in stoji na parceli v izmeri 531 m2. 

Gospodarsko poslopje v izmeri ca 220 m2 

pa stoji na parceli v izmeri 556 m2. Prodajo 

se še kmetijske parcele v skupni izmeri 

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

zgrajena leta 1990,  gospodarsko poslopje 

pa je bilo zgrajeno leta 1984. Ogrevanje CK 

na olje, elektrika, voda, vsa infrastruktura, 

cena 170.000 EUR.

STANOVANJA:

KOČEVJE – Kidričeva ulica - center, prodamo delno 

opremljeno stanovanje na Kidričevi ulici v 

Kočevju, v izmeri 53,40 m2. Stanovanje je 

v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka, 

zgrajenega leta 1963. Stanovanje je bilo 

obnovljeno leta 1997. CK na lesno biomaso. 

ZK urejeno, brez obremenitev, takoj vseljivo, 

cena 53.000 EUR.

GRADBENE PARCELE:

VIŠNJA GORA - Prodamo gradbeno parcelo 

velikosti 736 m2, na zanimivi sončni lokaciji, v 

bližini avtoceste in železnice. Vsa infrastruktura 

ob parceli. Pri gradnji je potrebno upoštevati 

OPPN občine Ivančna Gorica. Cena za m2 je 65 

EUR, nova cena 50 EUR za m2.

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 76.000 EUR.

ORTNEK, Velike Lašče, gradbena parcela v iz-

meri 765m2 z izdelanimi temelji, pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za stanovanjsko hišo v 

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

parceli. Gradnja je možna takoj, cena 47.000 

EUR. Znižana cena je 46.000 EUR.

ORTNEK - Dule, Velike Lašče, gradbena parcela, 

v izmeri 1156 m2, z izdelanim opornim 

zidom, pridobljeno gradbeno dovoljenje za 

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

voda in elektrika v neposredni bližini. Gradnja 

je možna takoj, cena je 37.000 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center, prodamo gradbeno 

parcelo v izmeri 925 m2, vsa infrastruktura 

na oz. ob parceli. Pridobljena lokacijska 

informacija o gradnji. Cena za m2 je 49 EUR.

RIBNICA - Hrastje, prodamo gradbeno parcelo v 

izmeri 1347 m2, vsa infra struktura na parceli, 

brez obremenitev. Cena  40.000 EUR. 

KMETIJSKE PARCELE:

RIBNICA - v k.o. Ribnica, prodamo gozd v izmeri 

32442 m2, dostop urejen, zanimiva lokacija, 

cena za m2 je 0,45 EUR, nova cena je 0,35 

EUR za m2.

POSLOVNI PROSTORI:

KOLPA - Brsnik, neposredno ob reki Kolpi proda-

mo gostinski lokal v izmeri 102 m2, z dodatki, 

zgrajen leta 1997, v obratovanju, velikost par-

cele ob gostišču je 1231 m2, vsa infrastruktu-

ra, ogrevanje je klasično, opremljeno, možen 

takojšni prevzem v uporabo, brez obremeni-

tev, cena 140.000 EUR. EI v izdelavi.

GROSUPLJE - Višnja Gora, prodamo posest v iz-

meri 9331 m2, na kateri so zgrajeni gostinski 

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

kreacijske dejavnost (tri tenis igrišča, igrišče 

za odbojko na mivki, veliko parkirišče primer-

no za postavitev in priključitev avtodomov), 

objekt za piknike z urejenimi sanitarijami in 

moderno opremljeni z gostinsko opremo, ob 

potoku, primerno tudi za različne dogodke. 

Vsa infrastruktura. Zgradba je bila zgrajena 

leta 2014, objekti imajo pridobljeno gradbeno 

in uporabno dovoljenje. Možnost je tudi najeti 

celoten kompleks oz. po elementih. Prodajna 

cena je 1.100.000 EUR, plus DDV.

ODDAMO 

POSLOVNI PROSTORI:

RIBNICA - center, Škrabčev trg, v najem oddamo 

poslovni prostor v izmeri 260 m2, za mirno 

dejavnost v pritličju poslovno stanovanjske 

stavbe. Stavba je bila zgrajena leta 2009. Vsa 

infrastruktura, CK ogrevanje na olje, vseljivo 

takoj. Cena najema je 1.600 EUR mesečno, 

plus DDV in stroški.

KUPIMO

STANOVANJA:

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

sarska ulica, kupimo dvoinpol do trisobno sta-

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

pju - balkon, manjši blok, zaželjeno parkirno 

mesto, starost do 20 let, cena od 145.000, 

do 160.000 EUR.



26 Rešeto – julij 2019

Š
P

O
R

TN
I U

TR
IN

K
I

V ŠD Extrem je tudi poleti pestro
Igralci, trenerji in vodstvo ŠD Extrem poleti ne počivamo. Igralci us-
pešno igrajo na različnih turnirjih v svojih starostnih kategorijah in si 
nabirajo izkušnje za naslednjo sezono, v kateri bosta nabor naših tre-
nerjev obogatila dva licencirana trenerja: Irena Đorđević in Blaž Rot. 
Blaž je tudi igralec in kapetan naše članske ekipe, Irena pa že vrsto let 
uspešno vodi naše najmlajše člane. Z obema se veselimo njunih novih 
nazivov in jima želimo uspešno delo!

ŠD Extrem na 2. Summer futsal festu na Škofijah
V nedeljo, 30. 6. 2019, je ekipa U17 uspešno tekmovala na turnirju 2. 
Summer futsal fest na Škofi jah. Ekipo je vodil trener Mitja Mihelič. Naši 
igralci so znova dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega futsala. Med 
šestimi prijavljenimi ekipami v kategoriji U17 so si priigrali uvrstitev v 
fi nale in se na koncu pomerili z aktualnimi državnimi prvaki in doma-
čini, ekipo FC Bronx iz Škofi j. Po izjemno izenačeni tekmi je bil končni 
rezultat 2 : 1 za ekipo FC Bronx. Naši fantje so zasedli odlično drugo 
mesto, lovoriko za najboljšega vratarja turnirja v kategoriji U17 pa je 
osvojil naš vratar Lovro Debeljak. Čestitamo Lovru, vsem igralcem in 
trenerju Mitji Miheliču za prikazano igro, tekmovalnost in ekipni duh!

U17 – udeleženci 2. Summer futsal festa

Končni vrstni red 2. Summer futsal festa 2019, kategorija U17:
– 1. mesto: FC Bronx
– 2. mesto: ŠD Extrem
– 3. mesto: Druga liga
– 4. mesto: Greenwall

Najboljši posamezniki na turnirju v kategoriji U17:
– najboljši strelec: Tilen Cupin – FC Bronx
– najboljši vratar: Lovro Debeljak – ŠD Extrem
– najboljši igralec: Tjaš Begič – Druga liga

Najboljši vratar – Lovro Debeljak Pokal in darilo za 2. mesto je prejel 
kapetan ekipe Žan Janež

Udeležba na Tržnem dnevu v Sodražici 
Mlajši člani ŠD Extrem iz Sodražice so v nedeljo, 30. 6. 2019, na po-
vabilo Občine Sodražica društvo zastopali na otvoritvenem sprevodu 
na Tržnem dnevu. V sprevodu so predstavljali in ponosno nosili po-
kal letošnjih državnih prvakov U15. V društvu se vsem povabilom radi 
odzovemo, saj so lep način za predstavitev ŠD Extrem in našega dela z 
mladimi, ki temelji na tradiciji in strokovnosti našega kadra (trenerjev).

Mlajši člani ŠD Extrem na Tržnem dnevu

ŠD Extrem v novih prostorih
V mesecu juliju je nad prostori bivše Zadruge v Sodražici (na trgu pri 
Psoglavcu) vrata odprla pisarna ŠD Extrem. Prostori pisarne so name-
njeni sestankom, delu in urejanju administrativnih zadev med dru-
štvom in člani. V društvu se iskreno zahvaljujemo Občini Sodražica za 
odstopljene prostore, podjetju Inotherm, d. o. o., za podarjeno pohi-
štvo, in članom, ki so pripomogli k ureditvi pisarne!
Vse člane obveščamo, da je pisarna odprta po predhodni najavi na stike, 
navedene na koncu članka. 

Urejanje novih prostorov ŠD Extrem          Pisarna ŠD Extrem 

M. Klevže
Foto: Arhiv ŠD Extrem

E-pošta: info@sd-extrem.si

matjaz.prextrem@gmail.com

Spletna stran: www.sd-extrem.si

Facebook: @sportnodrustvo.extrem

Mobilna številka: 040/708-033

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih povezav:
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Zari Čirović prvo mesto v točkovanju 
razvojnega pokala v plavanju
S fi nalnimi tekmovanji v Ljubljani in Radovljici so 
se v juliju zaključila tekmovanja za razvojne pokale 
in Veliko nagrado Slovenije v plavanju. Sklop osmih 
tekem skozi celotno tekmovalno sezono je vse do 
zadnje tekme poskrbel za dramatičnost in zanimi-
vost tako v posamičnem kot v ekipnem točkovanju. 
Ker so posamezni ribniški plavalci in plavalke v zad-
njem obdobju v samem vrhu slovenskega plavanja, 
se je upravičeno pričakoval boj za najvišja mesta, 
tako na razvojnih pokalih za mlajše dečke, mlajše 
deklice, dečke in deklice kot za starejše plavalce na 
Veliki nagradi Slovenije. 
Nagrade za seštevek točk na razvojnih pokalih je 
med več kot dvesto nastopajočimi v vsaki starostni 
kategoriji prejelo šestnajst najboljših posameznic 
in posameznikov. Vlogo favoritinje v kategoriji 
med mlajšimi deklicami je upravičila Zara Čiro-
vić, ki je prepričljivo slavila s 345 točkami in prvo 
zasledovalko pustila za seboj za 75 točk. Pri mlaj-
ših deklicah je bila uspešna tudi Lana Poje Mihe-

lič s šestim mestom. Med mlajšimi dečki je Lovro 
Čirović zasedel devetnajsto mesto in le za 3 točke 
zgrešil TOP 16.
Pri deklicah so se kar tri plavalke domačega kluba 
uvrstile med najboljših šestnajst. Najvišje, na če-
trto mesto, se je uvrstila Olja Radivojevič. Marta 
Arko je zasedla enajsto mesto in Dora Đukić štiri-
najsto. Pri dečkih pa je Maks Kastigar zasedel tri-
najsto mesto. Ekipno smo Ribničani na razvojnih 
pokalih zasedli končno sedmo mesto.
V seštevku osmih tekmovanj za Veliko nagrado 
Slovenije se je nagradilo osem najboljših posa-
meznic in posameznikov v kategoriji kadetov, 
mladincev in absolutno. Med kadetinjami se je na 
šesto mesto prebila Maja Levstek. Prav tako šesti 
pa je bil Filip Čirović. Med mladinkami je najvišje 
mesto zasedla Gaja Radivojević, ki je bila peta.

Čestitamo!
PK Ribnica

Triatlonski tabor v Osilnici 

Letošnjo vodeno vadbo najmlajših smo 
v Triatlon klubu Inles Riko Ribnica 
tako kot lansko leto zaključili s prosto 
urico kopanja v ribniškem bazenu ter s 
podelitvijo diplom ob koncu, teden dni 
kasneje oziroma takoj po končanem 
šolskem letu (25. 6.–28. 6. 2019) pa še 
s štiridnevnim triatlonskim taborom v 
Osilnici. Tabora se je letos udeležilo 22 
otrok, vseboval pa je vse dejavnosti, ki jih ponujata pestra narava in hotel 
v Osilnici. Otroci so se preizkusili v raft u, opravili kolesarski trening, se 
vsak dan kopali v bazenu in ob tem preživeli veliko časa v naravi ter ob reki 
Kolpi. Namen takega tabora je predvsem privajanje otrok na samostoj-
nost, skrb za osebne stvari, prilagajanje družbi in osvajanje različnih nalog, 
ki jih prinaša življenje. Otroci so se na taboru spet odrezali dobro in si 
obljubili, da se vrnejo naslednje leto. V Triatlon klubu Inles Riko Ribnica 
se bomo zanesljivo potrudili, da tudi naslednje leto izpeljemo podoben 
tabor, v primeru večjega povpraševanja celo v dveh različnih terminih, ter 
organiziramo tudi tabor oziroma priprave za nekoliko starejše otroke.

B. K.
Foto: Eva Troha

Triatlon Kitzbühel 2019 

Letošnje evropsko prvenstvo za mlade v Kitzbühelu se ni izšlo ravno po 
naših načrtih. Naša ožja favoritka za zmago Monika Bartol je namreč po 
zapletu v prvi menjavi sprinta izgubila preveč dragocenega časa in v cilj 
kljub odličnemu teku ob koncu pritekla med zadnjimi, se je pa zato nas-
lednji dan izšlo na spremljevalnih triatlonskih tekmah različnih kategorij 
Kitz Games Triathlon, kjer je Staš Tomšič v svoji skupini zasedel odlično 
drugo mesto, Matej Dečman in Maks Škufca pa v svoji peto in šesto mesto.

B. K.
Foto: Mitja Dečman
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Datum: SOBOTA, 3. 8. 2019.
Kam: v KA MNIŠKO-SAVINJSKE ALPE skupaj s planinci iz 
društva CAI XXX. Ott obre iz Trsta:
– skupina A: OJSTRICA (2350 m),
– skupina B: MOLIČKA  PEČ in planina KOROŠICA.
Izhodišče: planina Podvežak (1500 m).
Načrt poti: 
– skupina A: planina Podvežak (1500 m)–staro Kocbekovo za-

vetišče in Kapelica na Molički planini (1780 m)–Mala Ojstrica 
(2017 m)–Ojstrica (2350 m)–planina Korošica (1808 m)–pla-
nina Podvežak (1500 m),

– skupina B: planina Podvežak (1500 m)–staro Kocbekovo zave-
tišče in Kapelica na Molički planini (1780 m)–planina Korošica 
(1808 m)–planina Podvežak (1500 m).

Zahtevnost: skupina A: ZAHTEVNA pot, skupina B: LAHKA  pot.
Čas hoje (okvirno): skupina A: 8 ur, skupina B: 5–6 ur.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska 
oprema, zložljive planinske palice, osebni dokument, zdravstvena 
izkaznica, plačana planinska članarina za leto 2019, malica, pijača 
in varen korak. Skupina A še: čelada.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 30. julija 2019, ob 
19. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodji skupin: skupina A: Roman Petelin, vodnik PZS (informaci-
je: 041 325 664), skupina B: Marjan Intihar, vodnik PZS (informa-
cije: 041 560 664).

Datum: SOBOTA, 17. 8. 2019.
Kam: v ZAHODNE JULIJSKE ALPE (Italija), 13. skupni po-
hod s PD Kočevje:
– skupina A: Veliki Nabojs (2313 m) po ferati,
– skupina B: Nabojsova škrbina (1973 m).
Izhodišče: planina Podvežak (1500 m).
Načrt poti: 
– skupina A: dolina Zajzera (897 m)–koča Pellarini (1499 m)–Via 

Alpinistica Gasparini Florit– Veliki Nabojs (2313 m)–Nabojso-
va škrbina (1974 m)– koča Pellarini (1499 m)–Zajzera (897 m),

– skupina B: dolina Zajzera (897 m)–koča Pellarini (1499 m)–
Nabojsova škrbina (1973 m)–koča Pellarini (1499 m)–Zajzera 
(897 m).

Zahtevnost: skupina A: ZELO ZAHTEVNA pot, skupina B: 
LAHKA  pot. 
Čas hoje (okvirno): skupina A: 8 ur, skupina B: 6 ur.
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna planinska 
oprema, zložljive planinske palice, osebni dokument, zdravstvena 
izkaznica, plačana planinska članarina za leto 2019, malica, pijača 
in varen korak. Skupina A še: čelada, plezalni pas, samovarovalni 
komplet, rokavice za ferate.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 13. avgusta 2019, 
ob 19. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodji skupin: skupina A: Zdenka Mihelič, vodnik PZS (informa-
cije: 041 222 358), skupina B: Stane Babič, vodnik PZS (informa-
cije: 041 415 308).

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

Srečno in varen korak, Planinsko društvo Ribnica

AVGUST 2019Ribniški planinci na 
Zermuli v Italiji ter na 
naših najvišjih gorah, 
Triglavu in Škrlatici 
Planinsko društvo Ribnica se je zadnjo soboto v juniju podalo na 
tretji skupni pohod s planinci iz Trsta, in sicer iz planinskega društva 
CAI XXX. Ott obre Trieste. Prijatelji planinci iz Trsta so ribniške 
planince povabili na 2143 metrov visoko Monte Zermulo, čudovit 
razglednik v Karnijskih Alpah. Skupaj se nas je na vrh po dveh raz-
ličnih poteh povzpelo skoraj štirideset, od tega dvanajst iz našega 
društva. Večja skupina se je po uri hoje opremila s čelado in ostalo 
tehnično opremo za zelo zahtevne poti, plezalnim pasom in samo-
varovalnim kompletom ter se po zavarovani plezalni poti povzpela 
do sedla malo pod vrhom, od koder je bilo do vrha še dobrih deset 
minut. Druga skupina pa je po lahki planinski poti med prelestnim 
cvetjem in razgledi prav tako prispela na vrh, kjer smo se drug dru-
gega razveselili in se skupaj fotografi rali. Prva skupina se je na ses-
topu povzpela na vrh Zuc della Guardia še po eni ferati. Pohod bo 
gotovo vsem ostal v res lepem spominu, sploh ker so nas Italijani 
povabili na zelo zanimiva in oddaljena vrhova. Udeleženci so bili s 
pohodom zelo zadovoljni, prav tako nam je služilo sončno, lepo vre-
me, navduševali pa so nas širni razgledi. Dan smo zaključili z jedačo 
v Kranjski Gori, nato pa nas je čakala le še vožnja do doma.
Že teden kasneje, 6. julija, se je Planinsko društvo Ribnica odpravilo 
na kraljico naših Julijcev, na 2740 metrov visoko Škrlatico – našo 
drugo najvišjo goro in hkrati Triglavovo nevesto. Sedem planincev 
se je v zgodnji jutranji uri odpravilo proti bivaku Na Rušju, kjer sta 
sledila zaslužena malica in vmesni počitek. Na vrhu, do katerega 
jih je od bivaka čakala še lepa, pa tudi meliščnata in zelo zahtevna 
pot, so si zadovoljni čestitali. Vzpon na kraljico Škrlatico res ni od 
muh in zahteva odlično telesno pripravljenost, kondicijo, prav tako 
pa vmes ni koče, da bi lahko dotočili pijačo, zato so posledično, ker 
je treba vzeti dovolj pijače, nahrbtniki precej težki. Zelo zadovoljni 
po prehojeni poti ter navdušeni nad čudovito turo in dnevom so se 
okrepčali v Aljaževem domu na Vratih in gostilni Marinšek.
Za zadnji pohod v mesecu juliju, 20. in 21. julija, je bil izbran naš 
očak, 2864 metrov visoki Triglav. Enajst različno starih, od mladih 
nadobudnih do izkušenih in prekaljenih planink in planincev, se je 
podalo na pot na Triglav z Rudnega polja prek Studorskega preva-
la, Vodnikovega doma na Velem polju in Konjskega sedla do Doma 
Planika na višini 2401 metrov. Po počitku in kratki uvodni razlagi 
o uporabi opreme in pravilni tehniki napredovanja na zelo zahtev-
nih planinskih poteh so se podali proti Malemu Triglavu in samemu 
Očaku. Na vrhu pa sta se jim pridružila še dva planinca, ki sta pristo-
pila na naš najvišji vrh iz druge doline. Prečudovit dan, jasnina neba 
in zadovoljstvo nad prehojenim so skupino spremljali na sestopu z 
vrha do Doma Planika. Tam so prespali, naslednji dan, v nedeljo, 
pa so se vrnili na izhodišče na Rudno polje. Ves čas jih je spremljal 
varen korak, tako pri vzponu kot pri sestopu, saj vsi vemo, da smo 
na vrhu šele na polovici naše poti – čakata nas še povratek v dolino 
in nato pot proti domu.

Zdenka Mihelič
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V pričakovanju počitnic

»Neverjetno, kako čas hiti! Samo še nekaj dni in spet nas več ni!« sta 
stanovalcem zaprtega oddelka Doma starejših občanov Ribnica pove-
dali četrtošolki Lara in Tina. 
To seveda drži. Vendar pa so se učenci 1. c Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica z učiteljicama Niko in Lucijo vseeno odločili, da s sta-
novalci Doma starejših občanov Ribnica preživijo svoje zadnje sredino 
dopoldne v tem šolskem letu. Ker v prvem razredu učenci res veliko 
pojejo in so med šolskim letom pri petju postali pravi mojstri, so se 
pred odhodom na morje odločili za glasbeno obarvan repertoar in k 
sodelovanju povabili tudi gledalce.
Pa mislite, da se prvošolci celo šolsko leto ubadajo samo s petjem? O 
ne, sploh ne! Mali mojstri znajo ob koncu prvega leta šolanja že res ve-
liko. Zbranim stanovalcem so povedali, da poznajo velike tiskane črke, 
z njimi pišejo in tudi berejo. Poleg tega pa so tudi že spretni matema-
tiki, saj štejejo in računajo vse tja do 20. Vsaj tako kot pri računanju 
pa so dobri tudi pri plesu, kar so občinstvu dokazali z izvrstnim račjim 
plesom.
Seveda pa so prvošolčki zelo spretni tudi pri risanju, zato so se odlo-
čili, da ob koncu svojega druženja s starostniki zanje še narišejo nekaj 
poletnega. S seboj so prinesli veliko papirja, ki si je želel biti porisan. 
Vesele barvice so kar same poskakale v otroške roke in ni kazalo druge-
ga kot začeti z ustvarjanjem. Ker starostniki nadaljnja dva meseca otrok 
iz Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica ne bodo videli, je prav, 
da jih nekaj vseeno spominja na šolarje. Lepa poletna razstava otroških 
sličic, ki je končala na ograji terase, bo v poletnem času gotovo dosegla 
svoj namen.
Ko so učenci popili zasluženi sok, so se zadovoljni s svojim delom od 
starostnikov poslovili in s poletnimi pozdravčki nazaj na šolsko igrišče 
odhiteli. Saj veste, čas hiti! Pohitimo, da nas igra ne zapusti!

Tekst in foto: Katja Rus

V svetu glasbe smo 
lahko za vedno otroci

Poletje za večino predstavlja čas umiritve, čas oddiha po napornem de-
lovnem letu. Še posebno pomemben je ta čas za učence, ki so vse tja 
od septembra sedeli za šolskimi klopmi, se učili in res veliko novega 
spoznali, pa tudi marsikaj zanimivega izdelali. Vsekakor je prav, da si 
delo vzame malo oddiha, pospravi šolske potrebščine na podstrešje in 
dovoli igri, da v poletju stopi na zmagovalno stopničko.
Tudi učenci 3. a Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica že komaj 
čakajo poletje. Celo šolsko leto so bili prav zares delavni in pridni. Pisali 
so spise, se ubadali z veliko začetnico in računanjem do 1000, o pregla-
vicah, ki jim jih je delala poštevanka, pa raje sploh ne govorimo. Ampak 
na koncu jim JE USPELO!
In ko jim je bilo res najtežje, kaj menite, kdo jim je stal ob strani? Kdo je 
bil tisti, ki jih je poleg njihovih staršev vedno razumel? Kdo jim je poleg 
razredničarke Tanje pomagal soočiti se z največjimi problemi? Kaj je 
bilo tisto, kar jim je pomagalo doseči vse zastavljene cilje? 
Da, prav imate! Glasba je bila tista, ki jih je zvesto spremljala celo šolsko 
leto! Pomagala jim je, da so vztrajali, nikoli obupali in uspešno rešili vse 
težave. Poleg tega pa je glasba poskrbela še za to, da so bili vedno dobre 
volje in se veselo vračali v svoj razred, v šolo. Vsekakor je magična tale 
glasba, ni kaj …
Zato so se tretješolci odločili, da v zadnjem tednu tega šolskega leta 
svojo glasbeno zgodbo predstavijo tako svojim družinam kot starostni-
kom iz Doma starejših občanov Ribnica. Saj veste, odrasli pogosto po-
zabimo na različne otroške ukane, zato je prav, da nas otroci pocukajo 
za rokav in nam pokažejo, kako enostavno je včasih življenje.
No, starostnike iz Doma starejših občanov Ribnica so vsekakor prep-
ričali! S celim kupom svojih pesmi, ki jih je vsake toliko spremljal tudi 
ples, so v avli Doma starejših občanov Ribnica ustvarili povsem čarob-
no vzdušje. In prav je tako! Življenje bo čudovito, če bomo upoštevali 
navodila tretješolcev. Pravijo namreč, da se moramo imeti radi in da 
moramo sami poskrbeti, da bo sonce nad nami vedno močno sijalo. 
Pa nam bo to uspelo? Dajmo, poskusimo – vsaj čez poletje! Šolarji so 
namreč obljubili, da si bodo jeseni zopet vzeli čas za nas, odrasle, in 
nam podali nujne nasvete za prijetno življenje. Do takrat pa uživajmo 
vsi skupaj v poletju in počitnicah!

Tekst in foto: Katja Rus
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V sredo, 5. junija 2019, se je v Športnem centru Žalec odvijalo fi nal-
no atletsko tekmovanje za osnovne šole. To je najprestižnejše atletsko 
tekmovanje za osnovne šole. Najboljše tekmovalce iz 480 osnovnih 
šol se najprej selekcionira na medobčinskih tekmovanjih. Nato naj-
boljši posamezniki nastopijo na 16 področnih tekmovanjih. Sledi že 
omenjeno fi nalno atletsko tekmovanje, na katero se uvrsti 20 najbolj-
ših tekmovalcev (po doseženih rezultatih) v posamezni disciplini iz 
celotne Slovenije. Ali kot je izjavil uradni napovedovalec Peter Kavčič, 
»bodoči nosilci medalj slovenske atletike«. Uvrstitev posameznika na 
fi nalno posamično državno atletsko tekmovanje je rezultat izjemnega 
talenta, truda, požrtvovalnosti in odrekanj. Našo šolo so v letošnjem 
šolskem letu na tem prestižnem tekmovanju zastopali Gašper Mihelič, 
Staš Tomšič, Tanej Fatur, Anže Golež in Naja Poje Mihelič. Vsi so se že 
na medobčinskem in področnem tekmovanju odlično odrezali. Tako 
smo se odličnih rezultatov nadejali tudi v fi nalu. V prekrasnem okolju 
atletskega stadiona, obdanega z zelenim hmeljem, in v lepem sončnem 
vremenu so se spoprijeli z vso atletsko smetano Slovenije. Staš je po 
epskem boju v fi nišu zaostal samo za dvema vrstnikoma in tako postal 
tretji najhitrejši tekač v teku na 1000 m v Sloveniji. Anže je dosegel 5. 
mesto v metu vorteksa, Naja pa z osebnim rekordom 48,85 m 7. mesto. 
Gašper je v skoku v višino v družbi trenutno najboljšega mladega ska-
kalca na svetu Sandra Tomassinija zasedel 13. mesto. Sandro Tomassini 
Jeršin, komaj 15-letni Ljubljančan, je namreč letos preskočil 220 centi-
metrov, kar je osupljiv rezultat, ki je šokiral atletski svet. Tanej pa je po 
nesrečnem padcu ob prerivanju na startu teka na 600 m kljub poškodbi 

Športnik in športnica šole 2018/2019

nadaljeval in pokazal pravega športnega duha. Vsi, ki smo bili v sredo 
v Žalcu, smo videli, zakaj je atletika Kraljica športa. Vrhunski dosežki 
mladih atletov so se kar vrstili.
V imenu učencev in učiteljev naše šole iskreno čestitamo Stašu, Gašper-
ju, Naji, Anžetu in Taneju, pa tudi vsem drugim atletom naše šole za vse 
nastope in dosežene rezultate. Želimo jim še veliko uspehov in sreče na 
športnih in tudi vseh drugih področjih. Predvsem pa se jim zahvaljuje-
mo, da so častno ponesli ime naše šole na atletski zemljevid Slovenije.

Za aktiv športa: Aleš Pugelj, prof. šp. vzg.

Že četrto leto zapored na naši šoli poteka projekt naj športnik in naj 
športnica šole. Projekta smo se lotili z namenom povečanja številčnosti 
na športnih tekmovanjih, dviga kakovosti športnih rezultatov in nagra-
jevanja najboljših posameznikov v tekočem šolskem letu. S športnimi 
tekmovanji dvigamo ugled šole, športa in ribniške doline v celoti. Špor-
tna tekmovanja so pri tej obliki promocije neprecenljiva. V projekt so 
vključeni vsi učenci in učenke predmetne stopnje. 
Največ točk in s tem naziv naj športnik šole si je v letošnjem šolskem 
letu pridobil učenec 9. razreda Staš Tomšič. Staš je v letošnjem šolskem 
letu osvojil:
– 1. mesto: področno tekmovanje v krosu Loški Potok
– 2. mesto: Ljubljanski maraton (starejši dečki)

– 1. mesto: 1000 m – medobčinsko tekmovanje 
– 4. mesto: štafeta 4 x 100 m – medobčinsko tekmovanje
– 1. mesto: 1000 m – področno tekmovanje 
– 3. mesto: 1000 m v državi 
– 2. mesto: akvatlon – področno tekmovanje 
– 3. mesto: akvatlon – državno tekmovanje
– 1. mesto: 1000 m – troboj DKR
– 2. mesto: troboj DKR – odbojka 
Največ točk in s tem naziv naj športnica šole si je v letošnjem šolskem 
letu pridobila učenka 7. razreda Naja Poje Mihelič. Naja je v letošnjem 
šolskem letu osvojila:
– 1. mesto: medobčinsko tekmovanje – nogomet (starejše deklice)
– 1. mesto: področno tekmovanje – nogomet (starejše deklice)
– 1. mesto: polfi nalno tekmovanje – nogomet (starejše deklice)
– 4. mesto: državno fi nale – nogomet (starejše deklice)
– 1. mesto: medobčinsko tekmovanje – nogomet (mlajše deklice)
– 1. mesto: področno tekmovanje – nogomet (mlajše deklice)
– 1. mesto: področno tekmovanje v krosu Loški Potok
– 1. mesto: met vorteksa – medobčinsko tekmovanje 
– 2. mesto: met vorteksa – področno tekmovanje 
– 7. mesto: met vorteksa – državno tekmovanje 
– 1. mesto: štafeta 4 x 100 m – medobčinsko tekmovanje 
– 4. mesto: štafeta 4 x 100 m – področno tekmovanje 
– 1. mesto: štafeta 4 x 100 m – troboj DKR
– 3. mesto: sprint 100 m – troboj DKR
– 1. mesto: troboj DKR – nogomet (deklice)
Kljub vsemu naštetemu pa sta oba ostala skromna in odlična učenca. 
ČESTITAMO!

Vodja aktiva športa: Aleš Pugelj, prof. šp. vzg.
Naja Poje Mihelič Staš Tomšič
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Šolsko leto 2018/2019 smo tudi na POŠ Dolenja vas počasi pripeljali do 
konca. Ko se oziramo nazaj, vidimo, da smo zrasli, pridobili veliko znanj, 
spretnosti in razvijali svoje sposobnosti. Skozi celo šolsko leto smo se uči-
li, veliko nastopali, se družili in veselili dosežkov drug drugega. Sodelovali 
smo na raznih tekmovanjih, dogodkih v kraju, z društvi in posamezniki. 
Čeprav smo majhna podružnična šola, se pri nas veliko dogaja. 
Poleg projektov, ki jih izvajamo v okviru šole, smo letos že drugo leto s 
ponosom del projekta Zgodovina domačega kraja, ki je nastal na pobu-
do Oliverja Kogoja. Deluje v okviru Športno-turističnega društva Lon-
čar iz Dolenje vasi ter v sodelovanju z Rokodelskim centrom Ribnica in 
Muzejem Ribnica.
V lanskem šolskem letu smo skupaj izvedli pohod do Svete Marjete 
ter tam poslušali bajke o domačem kraju in spoznali kar nekaj zgodo-
vinskih dejstev o naši dolini. Učenci tretjega, četrtega in petega razreda 
so se odpravili po razredih do starejših krajanov, jih povprašali o njiho-
vi preteklosti in življenju nekoč. Posamezni intervjuji so se snemali. Z 
donacijami Športno-turističnega društva Lončar, Rokodelskega centra 
Ribnica in Muzeja Ribnica smo pridobili posnetke intervjujev, za kar 
smo izjemno hvaležni.
V letošnjem šolskem letu smo zbirali podatke o hišnih imenih. Vsak 
učenec je s pomočjo pripravljenega vprašalnika raziskal zgodovino svo-
jega domačega imena in ugotovitve predstavil s plakatom. Rokodelski 
center Ribnica je v povezavi z Lončarstvom Bojc na naši šoli izvedel 

Sodelovanje v projektu Zgodovina domačega kraja 
in zaključek šolskega leta na POŠ Dolenja vas

lončarsko delavnico, v kateri so učenci prvega in drugega razreda ob-
likovali piščali, učenci tretjega, četrtega in petega razreda pa so izdelali 
iz gline hišna imena in piščali. Vsi zbrani podatki in material nam bodo 
prišli prav pri analizi in nadaljnjem raziskovanju našega kraja. 
Sodelovali smo zavzeto, odgovorno in veseli smo, da smo del tako po-
membnega projekta v domačem kraju. 
Prav je, da šola, otroci, starši in stari starši oziroma celotna vas sodeluje-
jo, se družijo in ustvarjajo. Hvala vsem, ki zaupate v nas, nas usmerjate, 
nam pomagate in bodrite ter nas spremljate pri našem ustvarjanju.
Še kako drži pri nas moto, ki ima mesto na panoju ob vhodu v našo 
šolo:

Kar ne zmorem jaz, zmoreš ti,
kar ne zmoreš ti, zmorem jaz,

skupaj zmoremo veliko!

Vsem otrokom želim vesele, razigrane in varne počitnice, staršem čim 
več mirnih poletnih dni, sodelavcem pa lep dopust. Naberimo si novih 
moči, saj nas že septembra čaka poleg vseh učnih vsebin soustvarjanje 
dogodka, ki naj za zdaj ostane še presenečenje. 

Špela Gornik Oražem, 
vodja POŠ Dolenja vas

Foto: Arhiv POŠ Dolenja vas
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v okviru prireditve

V soboto, 31.8.2019

Hodim in kolesarim Ribnica

IZ
 V

R
TC

A
 IN

 Š
O

LE Zaključna prireditev na POŠ Sušje
Šolsko leto je bilo dolgo, polno izzivov, lepih dogodkov, lepih ocen in 
tudi kakšnega razočaranja. S trudom so si učenci priborili nova znanja 
in veščine. Izobrazba je najmočnejše orodje, s katerim lahko spreminja-
mo svet. Znanje je tisto, česar nam nihče nikoli ne more odvzeti. 
Po dolgem in napornem šolskem letu smo se na POŠ Sušje poslovili 
nekoliko drugače. V nedeljo, 23. junija 2019, smo se pridružili prazno-
vanju ob 110-letnici PGD Sušje in otvoritvi novega gasilskega doma.
S pesmijo, besedo in plesom smo popestrili njihovo praznovanje. S 
petjem pesmi in deklamacijami so učenci prikazali, da so gasilci ljudje 

velikega in dobrega srca. Živijo svoje osebno življenje tako kot vsi drugi 
ljudje. Poleg tega pa nam pomagajo, ko se borimo z ognjem in popla-
vami ter rešujejo ljudi in premoženje ob naravnih in drugih nesrečah. 
Spoštujemo jih in jih imamo radi.
Program se je nadaljeval s petjem, pesmijo in plesom o otroštvu in poči-
tnicah. Otroštvo je eno izmed najlepših in brezskrbnih obdobij našega 
življenja. Otroci so navihani, polni idej in igrivosti. Igra jih druži in jim 
pomaga pri razvoju. Brez igre otroci ne bi imeli srečnega otroštva. 
Hvala, učenci, ker ste pokazali, da ste odlični pevci, pesniki, plesalci in 
povezovalci!
Šolsko leto se je zaključilo. Pred učenci so že težko pričakovane počitni-
ce, začetek brezskrbnosti, potepanj, raziskovanj, branja, morda kakšnih 
drobnih iskric, novih spoznavanj, novih prijateljstev. To je tisti del šol-
skega leta, ki ga imajo učenci najrajši in bi bili zelo srečni in zadovoljni, 
če bi ga bilo še več. Toda počitek v nedogled ne bi obrusil njihovega 
značaja, niti njihovih sposobnosti. Zato je treba izkoristiti vsak trenutek 
življenja, ki nam je dan, da ga preživimo koristno, prijetno in da se kaj 
naučimo. 
V ponedeljek, 24. junija 2019, smo se nasmejani učenci in učiteljice 
razšli, septembra pa se bomo zopet vrnili ter polni novih izkušenj, spo-
čiti in bistrih glav sedli v šolske klopi, pripravljeni na nove izzive.

Tekst in foto: Vida Arko
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Letošnji dan mladosti je bil posvečen petdeseti 
obletnici prvih maturantov iz Osnovne šole 
dr. Franceta Prešerna Ribnica
Tudi »najmlajša« Osnovna šola dr. Franceta 
Prešerna Ribnica je slavila petdeseto oble-
tnico otvoritve. Učenci prve generacije, ki je 
opravila šolanje na omenjeni šoli davnega leta 
1969, smo tako praznovali okroglo obletnico 
valete, in sicer petdeseto obletnico. Praznova-
nje smo imeli na dan mladosti, 25 maja 2019, 
v prostorih gostinstva Pugelj. 
Slavljenci smo obiskovali nižje razrede v 
najstarejši osnovni šoli nasproti gasilnega 
doma. Šolanje smo nadaljevali v sosednji 
(desni) zgradbi osnovne šole, kjer so bile tudi 
zbornica za učitelje in spremljajoče pisarne. 
Zadnji, osmi razred pa smo v mesecu aprilu 
nadaljevali v novozgrajeni osnovni šoli.
Nova šola je bila za nas učence nekaj never-
jetnega. Bila je tako svetla in prostorna. Prav 
dobro se spomnim, kako težko smo se navadi-
li na nove klopi, saj so bile v prejšnjih stavbah 
težke, masivne in v bistvu neuničljive, pa še 
»plonkiče« smo lahko pisali na lesene plošče 
miz. Nove klopi so bile sicer lepe, s kovinski-
mi nogami, ob strani pa je bilo posebno odla-
galno mesto za šolske torbe, ki smo jim rekli 
»taške«. Delovna površina je bila iz svetlega 

lepljenega lesa in bog ne daj, da bi kdorkoli 
karkoli napisal na to površino.
Spomnim se tudi, da smo imeli v eni izmed 
pritličnih učilnic akvarij z ribami. To je bilo 
nekaj za nas fante, pustolovce, ki smo preple-
zali vsa drevesa na Kolodvorski ulici, da ne 
omenjam ptičjih gnezd, in prehodili vse ob-
režje Bistrice. Skrivoma smo lovili tudi po-
stovke na podstrehi najstarejše šole in bili 
vedno vsi krvavo skljuvani po rokah, saj se 
nam ptice niso dale ujeti. Kako razburljivo je 
bilo šele doma, kjer smo si pred starši izmišlja-
li razne neresnične zgodbe na temo poškodb. 
Sošolci smo se v tistem času po pouku veliko 
družili na raznih mestih. Pozimi smo se veliko 
kepali, delali bunkerje, drsali po Bistrici, ska-
kali v »Planici« v Lepovčah. Poleti smo imeli 
veliko več časa, saj so bili tudi dnevi daljši. 
Nobeno ptičje gnezdo nam ni bilo neznano, 
ribe v Bistrici so bile v stalni nevarnosti. Ime-
li smo celo kanu za vožnjo po Bistrici. Zelo 
priljubljen kraj ob Bistrici je bil pred Ribnico, 
kjer smo imeli skakalnico in prelep plavalni 
zaliv. Vedno smo se radi družili, igrali in »zga-
njali« norčije. Bilo je nepozabno lepo, in kar 

je še najbolj zanimivo, bili smo brez vsakršnih 
novodobnih tehničnih pripomočkov, zato 
smo imeli časa na pretek …
Učenci generacije 1961–1969 smo ponosni, 
da smo ena izmed redkih generacij, ki se je 
šolala v vseh treh stavbah Osnovne šole dr. 
Franceta Prešerna Ribnica.
Kako hitro teče čas! Kar ne morem verjeti, da 
je preteklo že pol stoletja, odkar smo preneha-
li drgniti šolske klopi osemletke, kjer so nam v 
glavo zlivali znanje tedanjega časa. 
Bilo je nepozabno lepo … 
Letošnje zlato srečanje učencev Osnovne šole 
dr. Franceta Prešerna Ribnica je bilo neverjetno 
zanimivo in tako veselo, da smo se enoglasno 
dogovorili, da bomo imeli v prihodnje vsako-
letno srečanje naše generacije na dan mladosti. 
Hvala vsem pristnim na srečanju, še posebno 
gospe tovarišici Tanji Debeljak za obisk na 
srečanju, predvsem pa za tako izvirno in srč-
no predstavitev njene domače naloge, kjer je 
opisala dogodke iz časa učiteljevanja. Hvala 
tudi gospodu tovarišu Frenku Ivancu, da nas 
je počastil s svojim obiskom.

Bojan Šparovec
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V Šarčev model vladanja

Če spremljate dnevno politično dogajanje, zlahka 
opazite, da Šarec deluje drugače kot dosedanji 
predsedniki vlad. Če so se prejšnji premierji vsaj 
trudili za dosego čim višje stopnje soglasja o naj-
pomembnejših zadevah in se usklajevali tudi z 
opozicijo, Šarec tega ne počne niti s svojimi koa-
licijskimi partnerji. Botri mu najbrž svetujejo, naj 
se odloča avtoritarno, ker bo na ta način videti od-
ločen mož. Tudi zato koalicijske partnerje večkrat 
povsem ignorira in jih pompozno postavlja pred 
dejstvo ali jaz ali volitve.
Vsiljenje Janeza Lenarčiča za kandidata za evrop-
skega komisarja je le zadnja v vrsti takih odločitev, 
ki razburja slovensko politiko, še posebej njegove 
koalicijske partnerje. Če za tako pomembno kad-
rovsko odločitev predsednik vlade ni sposoben ali 
pripravljen na dostojen način izpeljati postopka 
niti v koaliciji, potem se ni treba čuditi, da tudi na 
vseh drugih področjih zadeve potekajo tako, kot 
potekajo. Stihijsko in brez koncepta. Edina sreča 
so dobre gospodarske razmere na zunanjih trgih. 
Za zdaj.
Povsem razumem razburjenje koalicijskih par-
tnerjev, saj ni spodobno, da za ključno kadrovsko 
politično odločitev, vezano na Evropsko unijo, 
uradno izvedo iz medijev. Tako namerno javno 
ponižanje Židana, Cerarja, Erjavca in Bratuškove 
se ni zgodilo prvič. Glede na potrpežljivost in strah 
predvsem SMC, DeSUS in SAB ter tudi Levice in 
manjših opozicijskih strank pred predčasnimi vo-
litvami, pa se najbrž tudi ni zgodilo zadnjič.
Morda se še spomnite, kaj se je dogajalo z obliko-
vanjem skupne liste tako imenovanih slovenskih 
liberalnih strank za evropske volitve? Šarec, Cerar 

in Bratuškova so se pogovarjali o skupni listi kandi-
datov za volitve v Evropski parlament, potem pa jih 
je Šarec povabil na zaključni sestanek, na katerem 
naj bi dorekli skupno listo, a je takrat oba ministra 
in predsednika partnerskih strank obvestil, da bo 
šla LMŠ sama na volitve. Presenečenja in razoča-
ranja ne Cerar ne Bratuškova nista mogla prikriti.
Podobno je bilo lani s proračunom. Celo poslanci 
koalicije ga niso videli pred sprejemom na vladi, 
zato nanj tudi niso mogli vplivati. Prav tako koali-
cijski poslanci niso smeli vlagati amandmajev, niti 
podpreti opozicijskih amandmajev. To potrjuje, 
da se odločanje o usodi Slovenije giblje v smeri 
čedalje večje avtokracije in totalitarizma. Kar se 
še nikoli v zgodovini ni pokazalo za dobro.
Pa še primer norčevanja iz ljudi ob južni meji. 
Nedavno so koalicijski poslanci po nujnem po-
stopku potrdili vladno novelo Zakona o nadzoru 
državne meje, v katerem so med drugim uzako-
nili, da bo lastnikom skoraj 3.000 parcel na južni 
meji, na katerih je država zaradi zaščite pred vdi-
ranjem ilegalnih migrantov postavila ograjo, izpla-
čala 35.000 EUR odškodnine zaradi omejene ali 
ovirane rabe zemljišča. To so argumentirali tudi s 
trditvijo, da bodo ljudje čim prej dobili denar. A 
če preračunate, to znese nekaj manj kot 12 EUR 
na parcelo na leto, pri čemer bodo morali za ta 
znesek, ki ne predstavlja praktično nič, napisati še 
vlogo oziroma zahtevek. Vladi ne zadoščajo njene 
uradne evidence. Naj omenim, da znaša žepnina, 
ki jo za ilegalnega migranta namenja Slovenija, ob 
tem, da ima ilegalec v azilnem domu popoln ser-
vis, 18 EUR na mesec oziroma kar 216 EUR le-
tno, torej skoraj 20-krat več. Če je ilegalnemu mi-

grantu odobren azil, pa dobi 297 EUR mesečno, 
torej več kot prejme večina kmečkih upokojencev 
mesečne pokojnine, za kar so celo življenje garali 
in plačevali prispevke državi.
Še en paradoks. Vlada je pred dnevi sklenila, da naj 
bi bila ena izmed ključnih tem slovenskega pred-
sedovanja Evropski uniji prihodnje leto vladavina 
prava. Čuden poudarek, če ne ta ne prejšnja vlada 
nista bili pripravljeni upoštevati odločbe ustavne-
ga sodišča, da je treba izenačiti fi nanciranje javnih 
in zasebnih šol za izvajanje javno potrjenih šolskih 
programov in dejavnosti (npr. jutranjega varstva, 
dodatnega in dopolnilnega pouka itd.). 
Takih slabih odločitev je še veliko. Se pa ne do-
gajajo slučajno, saj ni prav verjetno, da se ne bi 
zavedali, kaj počnejo. Levičarji, pri nas so neka-
teri preoblečeni tudi še v liberalce, jih povzročajo 
namensko. Dokler se ljudje ukvarjajo sami s sabo, 
imajo oblastniki mir.
In nove obraze vedno znova uporabljajo za nada-
ljevanje starih praks.

Jože Tanko, 
poslanec SDS in podpredsednik DZ RS
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Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
(Tone Pavček)

Tiho in preprosto je bilo tvoje življenje,
pridne in delovne tvoje roke,
tiho so se poslovile,
do sodnega dne.

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
In hvaležna misel nate.

ZAHVALA
ob izgubi dragega moža, očeta, tasta, starega ata in pradedka

JANEZA ČAMPE
(1931–2019)

iz Otavic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, cvetje, nagrobne sveče in darovane maše.
Hvala tudi osebju ZD Ribnica za zdravstveno oskrbo, socialnim 
delavkam za pomoč, gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, Komunali Ribnica, članom Prostovoljnega gasilskega društva 
Otavice, Čebelarskemu društvu Ribnica in pevcem za sodelovanje pri 
pogrebni slovesnosti.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
ob prezgodnji smrti našega dragega

MARTINA ŽAGARJA
(1983–2019)
iz Dolenje vasi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in vse druge darove. Zahvaljujemo se zdravnici        dr. Lidiji 
Šmalc, medicinski sestri Anici Obranovič in osebju ZD Ribnica za 
zdravstveno oskrbo. Hvala gospodu župniku Alešu Pečavarju za lepo 
opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala Katji Rus za besede slovesa in 
pevcem kvarteta »Ob slovesu« iz Ljubljane za zapete pesmi. Zahvala 
velja tudi pogrebni službi AVE in Komunali Ribnica za organizacijo 
pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, brata, tasta in strica

JOŽETA MAVRINA
(1947–2019)

iz Sajevca

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo za iskrene 
besede tolažbe ter prineseno cvetje in sveče ter za prispevek v ta 
namen za obnovo cerkve sv. Frančiška v Sajevcu.
Zahvaljujemo se tudi gasilcem PGD Bukovica, pevcem pod vodstvom 
gospoda Osvalda, sodelavcu Janezu Oblaku za ganljivi govor, 
Komunali Ribnica, borcem NOB, kamnoseku Bogomirju Oražmu za 
hitro ureditev spomenika, cerkvi Sv. Trojice v Hrovači, ki se je odrekla 
nabirki v korist cerkve sv. Frančiška v Sajevcu, ter župniku za lepo 
opravljen mašni obred.
Naj počiva v miru!

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

Turistično društvo Grmada

razpisuje 17. 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 2019.

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

Turistično društvo Grmada
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V Ribnici ali njeni okolici najamem 

manjšo hišo ali stanovanje. 

Ponudbe s kontaktnimi podatki pošljite na: 

apk@amis.net.

vabi na 
ekskurzijo na Avstrijsko Koroško,
ki bo v soboto, 7. septembra 2019.

Prijavite se lahko po elektronski pošti na 
muzejskodrustvoribnica@gmail.com, v Rokodelskem centru Ribnica 

ali po telefonu na številkah 041/764-022 in 040/758-165.
Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2019.

Ekskurzija bo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 25 udeležencev.
Lepo vabljeni!

Turistično društvo Grmada vabi na

NOČ POD ZVEZDAMI NA GRMADI

ki bo v ponedeljek, 12. avgusta 2019, ob 20.30 pri domu na Grmadi
pod vodstvom Petra Andolška, dobitnika zlatega priznanja 

na mednarodni astronomski olimpijadi.

Ogledali si bomo ozvezdja poletnega neba in znamenite 
zvezdne utrinke, Perzeide, ki bodo to noč najštevilčnejši. 

S sabo prinesite fotoaparat in daljnogled ali teleskop, če ga imate.

V primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan.

V A B I L O

Društvo VETER Breg vabi vse pohodnike in ljubitelje narave, 
da se nam pridružijo na pohodu do Tobakove hruške. 

Pohod bo v nedeljo, 25. avgusta 2019. 
Zbor pohodnikov bo ob 8.00 na Bregu pod kozolcem, 

na pot pa bomo krenili ob 8.30. Bodite primerno oblečeni 
in obuti, s seboj pa vzemite kakšen priboljšek in vodo. 

Pot nas bo vodila tudi do Francetove jame, kjer bo krajši 
postanek. Po postanku se bomo vrnili do izhodišča pod 

kozolcem, kjer se bomo okrepčali z golažem.

Celotni pohod je dolg približno 9 km, od kozolca do najvišje 
točke pohoda pa se bomo dvignili za 220 m nadmorske višine. 

V primeru dežja pohod odpade.

Vsi skupaj lepo povabljeni! 

Društvo VETER Breg

Ima vaš nadobudnež rad nogomet in futsal? 
Želite, da svoj prosti čas koristno preživi v športnem duhu?
Želite, da se druži s prijatelji, namesto da sedi doma za 
računalnikom? 

Vpišite ga v nogometno-futsal šolo ŠD Extrem!

Pričakujejo vas usposobljeni trenerji in vaditelji ter 
urejeno okolje za treninge.   
Vpis poteka za vse starostne kategorije od letnika 2015 in 
starejše, tudi za dekleta in člane!
 

Več informacij: 

e-pošta: info@sd-extrem.si; 
matjaz.prextrem@gmail.com
GSM: 051/420-450 (Nuša), 

040/708-033 (Matjaž), 
040/800-444 (Mitja)

Vir slike: astronomska revija Spika
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Prostovoljno gasilsko društvo Rakitnica 

ob 100-letnici delovanja

VABI

na slovesnost, ki bo v soboto, 24. 8. 2019, ob 17. uri 

na športnem igrišču pri gasilskem domu v Rakitnici.

Po slovesnosti sledi veselica z ansamblom PONOS, 

bogatim srečelovom in odlično kulinariko.

Vabljeni v Rakitnico, kjer je vedno veselo!

PGD Rakitnica

Kopalni dan Društva invalidov Ribnica

Društvo invalidov Ribnica vabi svoje člane na celodnevno kopanje 

v Strunjanu. Kopalni dan bo organiziran v soboto, 17. 8. 2019.

Prijavite se lahko v pisarni društva v času uradnih ur (v ponedeljek 

in petek od 9.00 do 11.00), po telefonu na 01/836-11-69 in 

070/688-811 ali prek e-naslova di.ribnica@gmail.com.

Rok za prijavo je 12. 8. 2019.

Društvo invalidov Ribnica

V pritličju stanovanjske hiše v Goriči vasi oddam 

stanovanje v najem delavcem. Velikost stanovanja 

je 50 m2: dve sobi, kuhinja, kopalnica, hodnik, 

shramba. Stanovanje je bilo adaptirano leta 2018. 

Za več informacij pokličite na 051/381-303.



Ribniški grajski park
6. junij - 31. avgust 2019

četrtek: 15.00 - 20.00
 petek: 15.00 - 20.00
sobota: 10.00 - 20.00

OTROŠKE DELAVNICE
KNJIŽNICE POD KROŠNJAMI

Z MALO POŠASTJO MICI 
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1. 8. Mici išče skriti
zaklad

8. 8. Mici kuharica

15. 8. Mici in morski
svet

V primeru dežja bodo delavnice potekale v Miklovi dvorani Knjižnice Miklova hiša!

22. 8. Mici in lutkovna
predstava

29. 8. Mici se poslovi
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Smreko za vetrolomom ogrožajo še lubadarji
Decembra 2017 je naše kraje prizadela narav-
na ujma velikih razsežnosti. Močan vetrolom 
je po prvih ocenah na gozdno-gospodarskem 
območju Kočevje porušil več kot pol milijona 
m3 drevja. Nekatere javne in precej gozdnih 
cest je bilo zaprtih zaradi porušenega drev-
ja. Ocena poškodovanega drevja se je stalno 
zviševala. Pozimi leta 2018 so bili še novi su-
nki vetra, tako da se je količina porušenega 
drevja povečevala. Konec leta smo na našem 
gozdno-gospodarskem območju prišli na do-
ber milijon m3 drevja. To je skoraj trikratnik 
običajnega realiziranega letnega poseka. Naj-
več poškodb je bilo v okolici Kočevja. Najbolj 
so bile poškodovane smreke in v višjih legah 
tudi jelke. Listavce so večinoma porušili pada-
joči iglavci. Sanacija poškodovanega drevja je 
potekala celo leto 2018.
V gozdarskih evidencah za leto 2018 je bilo 
skromno število smrek, katerih vzrok poseka 
je bil lubadar. Skupaj za celo območje za celo 
leto je bilo teh le 31.485 m3. Lani se je luba-
dar razmnoževal na številnih sečnih ostankih 
in na posameznih pozabljenih smrekovih 
podrticah. Večjih namnožitev ni bilo, saj se je 
lubadar širil na poškodovano drevje, ki se ga 
je lani saniralo in odpeljalo iz gozda, eviden-
tiralo pa se ga je pod vetrolom. Kljub temu je 
teh drobnih žuželk ostalo dovolj za letošnje 
in naslednja leta. Iz izkušenj doma in še več iz 
tujine pa vemo, da se v smrekovih gozdovih 
za vsako naravno ujmo pojavijo namnožitve 
lubadarja. Poškodb po njih je običajno vsaj 
toliko ali pa še več, kot jih je povzročila ujma 
(veter, žled, suša idr.).
Lanska razmeroma topla zima je povzročila, 
da so se lubadarji nemoteno razvijali. Spo-
mladi so bile k sreči nižje temperature, prav 
tako je bilo veliko deževnih dni. Prvo rojenje 
je bilo v nižjih legah že v zadnjih dneh mese-
ca marca, potem se je rojenje ustavilo zara-
di neugodnih temperatur. Glavno rojenje je 
bilo v zadnji dekadi v mesecu aprilu. Razvoj 
te celotne generacije je bil zaradi nizkih tem-
peratur počasnejši in je trajal dva meseca. V 
mesecu juliju so se pokazala večja in manj-
ša žarišča smrekovih podlubnikov. Da pa to 
še ni dovolj, je poskrbelo nebo in nad nas 
poslalo kar nekaj ploh s točo. Toča je klesti-
la v pasovih in ponekod v gozdovih močno 
poškodovala zgornji del krošenj. Te so sedaj 
bolj vabljive za različne škodljivce. Na začet-
ku julija je sledil še močan veter, ki je v tem 
območju porušil več kot 15.000 m3 drevja, 
največ smreke. Najhuje je bilo zopet v oko-
lici Kočevja, proti jugovzhodu. Drugje v ob-
močju, na primer v ribniški in dobrepoljski 
dolini, v okolici Velikih Lašč, pa so porušena 
posamezna drevesa, med katerim je največ 
smreke. To drevje je treba čim prej sanirati in 

les odpeljati iz gozda, drugače bo spet vir za 
namnožitev lubadarja.
Zavod za gozdove Slovenije – Območna eno-
ta Kočevje odkrije večino žarišč in označuje 
napadeno drevje za posek. Manjši del žarišč 
odkrijejo pozornejši lastniki. Ob rojenju se 
podlubniki zavrtajo v drevje in puščajo rjavo 
črvino, ki je opazna na ritini drevja na mahu 
in pajčevini ter na listih okoliške vegetacije. 
Kasneje se posušijo krošnje in odstopa lubje 
na deblu. Vsaka generacija podlubnikov ima 
večji obseg. Največ napadenega drevja se opa-
zi v mesecih juliju, avgustu in septembru. To 
je druga generacija, medtem ko napad tretje 
težje opazimo, saj krošnja praviloma ostane 
zelena vse do konca zime. Do takrat se opazi 
le odstopanje lubja na deblu ali odpadlo lubje 
na snegu.
Lastnike gozdov pozivamo, da redno (vsaj 
na dva tedna) pregledujejo svoje parce-
le, kjer je prisotna smreka. V primeru, da 
odkrijejo napadeno drevje z lubadarji, 
naj pokličejo revirnega gozdarja oziroma 
pristojno krajevno enoto Zavoda za goz-
dove Slovenije in takoj začnejo s sanacijo 
napadenega drevja.
Najučinkovitejši ukrep sanacije napadenega 
drevja je pravočasen posek in odvoz iz gozda. 
Izveden mora biti ustrezen gozdni red, z vlak 
in gozdnih cest pa mora biti odstranjeno ve-
jevje. Zavod za gozdove Slovenije kontrolira 
namnožitev velikega in malega smrekovega 
lubadarja s ploščatimi črnimi lovnimi pastmi, 
kjer so nameščeni feromoni, ki z vonjem pri-
vabljajo podlubnike. Prav tako Zavod za goz-
dove Slovenije kontrolira prisotnost z lovnimi 
nastavami, to je s predhodno podrtim drev-
jem, kjer spremljamo število vhodnih odprtin 
lubadarja in njegovo razvojno stopnjo (jaj-
čece, ličinka, buba, odrasel hrošč). Možna je 
tudi uporaba fi tofarmacevtskih sredstev v za-
sebnih gozdovih, ki niso certifi cirani. Za to se 
uporablja škropivo za zatiranje podlubnikov 
ali mreže Storanet, ki so prepojene s strupeno 
snovjo. To se uporablja na skladiščih lesa ob 
kamionski cesti, kjer odvoz posekanega napa-
denega lesa zastaja. 
Podlubniki ne poznajo parcelnih, občinskih 
in državnih meja, zato mora vsak lastnik ta-
koj sanirati napadeno drevje, saj bomo le tako 
zavrli hitro širjenje žarišč lubadarjev. V pri-
hodnje bo manj smrek v nižinskih gozdovih, 
posekali pa jo bomo pri nižjih starostih kot v 
preteklosti. Kljub vsemu smreka še vedno os-
taja zanimiva gospodarska vrsta in pomemb-
na primes drevja v gorskih gozdovih.

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

mag. Mirko Perušek



Levji kralj, 
animirana pustolovščina

Bohemian Rhapsody,
biografska glasbena drama

Angry birds 2,
animirana pustolovščina

To so gadi,
slovenski film

Raziskovalka Dora,
družinska avantura

Zvezda je rojena,
glasbena romantična drama

/ob 21.00
v ribniškem

gradu

 
 
 

Hitri in drzni: Hobbs 
in Shaw,, akcijski film

 

na prostemnedelja 
/18.8./

sreda
/21.8./ 
četrtek

/22.8./
sobota

/24.8./
nedelja

/25.8./

ponedejek
/19.8./

torek
/20.8./


