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Vabljeni, 10. 10. 2019, od 8. ure dalje na 
DAN ODPRTIH VRAT, 

kjer vas čaka presenečenje.

10 let
KAKOVOSTI

Nataša Kavčič s.p., 
Vrvarska pot 1a, Ribnica
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- oktober 2019 -

1. 10.  PREDSTAVITEV PUBLIKA CIJE RIBNIŠKO 
 LONČARSTVO. VČERA J. DANES. JUTRI? 
 avtoric MOJCE ŠIFRER BULOVEC in TINE ZAJC 
 ZVER
ob 19.00 Rokodelski center Ribnica

2. 10.  DAN ODPRTIH VRA T PGD RIBNICA 
od 18.00 do 20.00 Pred GD Ribnica

2. 10.  PREDAVANJE DR. ANDREJA STUDNA: 
 HUDA STISKA  IN GROZEČA LAHKOTA NA 
 NOTRA NJSKEM LETA 1865
ob 19.00   Rokodelski center Ribnica

5. 10.  DRUŽINSKI KONCERT: ŽIVALSKI KA RNEVAL. 
 TROBILNI KVINTET CONTRA ST IN LUCIJA 
 ĆIROVIĆ.
ob 9.30 TVD Partizan

5. 10.  DRUŽINSKI KONCERT: ŽIVALSKI KA RNEVAL. 
 TROBILNI KVINTET CONTRA ST IN LUCIJA 
 ĆIROVIĆ.
ob 11.00 TVD Partizan

5. 10.  Rokometna tekma 
 RD RIKO RIBNICA : SKA  MINSK (Belorusija)
ob 19.00 Športni center Ribnica

9. 10.  REDNE GASILSKE VAJE ZA MLADINO 
od 18.00 do 20.00 Pred GD Ribnica

9. 10.  Rokometna tekma 
 RD RIKO RIBNICA : RD KOPER
ob 19.00 Športni center Ribnica

11. 10.  ZAKLJUČNA PRIREDITEV MOJA VAS, LEPA 
 IN UREJENA. Predstavitev zasaditev po 
 KS Velike Poljane in predavanje Zdravje iz čebeljega 
 panja (Branko Borštnik).
ob 19.00 Šola na Velikih Poljanah

12. 10.  OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA – KJE JE MAMI? 
 KUD Svoboda, Prebold.
ob 10.00 TVD Partizan

12. 10  GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRA SLE – 
 ŠČUKE PA NI. KD Vrblje.
ob 19.00 TVD Partizan

13. 10.  REDNE GASILSKE VAJE 
od 9.00 do 11.00 Pred GD Ribnica

16. 10.  DAN ODPRTIH VRA T PGD RIBNICA 
od 18.00 do 20.00 Pred GD Ribnica

21. 10.  PREDSTAVITEV KNJIGE DOMNA ČEŠARKA  TAM 
 MED MALO IN VÉLIKO GORÓ – SLOVSTVENA 
 FOLKLORA  RIBNIŠKE DOLINE
ob 19.00 Miklova dvorana Knjižnice Miklova hiša Ribnica

23. 10.  REDNE GASILSKE VAJE
od 18.00 do 20.00 Pred GD Ribnica

30. 10.  DAN ODPRTIH VRA T PGD RIBNICA 
od 18.00–20.00 Pred GD Ribnica

30. 10.  Rokometna tekma 
 RD RIKO RIBNICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
ob 20.00 Športni center Ribnica

Občinsko glasilo REŠETO izdaja 
Občina Ribnica. 

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

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

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

GSM: 041-536-889
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. oktobra 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. oktobra 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
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
September smo začeli z najpomembnejšim 
dogodkom v naši občini, s tradicionalnim, že 
44. Ribniškim semnjem, ki je tudi letos v našo 
deželo suhe robe privabil obiskovalce z različ-
nih krajev in držav. V čast mi je bilo gostiti 
predsednika Vlade Republike Slovenije 
Marjana Šarca, ki se je pridružil tradicio-
nalnemu sprevodu po glavni ulici in hkrati 
kot slavnostni govornik semenj tudi ura-
dno odprl. V nagovoru je povedal, da je Rib-
niški semenj prireditev, ki je v vseh teh letih 
že dodobra napolnila naša srca, hkrati pa nosi 
posebno sporočilo, saj opeva tako imenovano 
suho robo, ki je bila nekoč pomemben del 
preživetja, danes pa je pomemben del tradi-
cije, ki jo moramo tudi v prihodnje ohraniti.
Naslednji dan sem v Športnem centru Rib-
nica sprejel in pozdravil naše prvošolce, 
letos jih je kar 135. Prav vsakega izmed njih 
sem obdaril s kompletom barvic in jim zaže-
lel pogumen vstop skozi velika šolska vrata, 
v zakladnico znanja in modrosti. Prav tako 
sem prvi teden obiskal obe podružnični šoli, 

in sicer v Dolenji vasi ter v Sušjah. Učencem 
in učiteljem sem zaželel uspešno šolsko leto, 
hkrati pa sem jih želel seznaniti z obstoječo in-
frastrukturo. Ugotovil sem, da bo nujno treba 
nadaljevati z adaptacijami v vseh naših šolah. 
V Dolenji vasi so še popolnoma neizkoriščeni 
podstrešni prostori, v Ribnici bo treba v stavbi 
B poleg povečanje jedilnice v kletnih prostorih 
izvesti hidroizolacijo, prav tako pa energetsko 
sanirati ostrešje in s tem zagotoviti prepotreb-
ne učilnice. V Osnovni šoli Sušje bo potrebna 
celovita energetska sanacija, prav tako bo tre-
ba prostorsko preurediti nekatere prostore, ki 
so sedaj popolnoma nefunkcionalni. V prvem 
tednu sem se aktivno vključil v projekt Varno 
v šolo in obiskal policiste Policijske posta-
je Ribnica, ki ves čas aktivno sodelujejo pri 
ureditvi in razvoju prometne infrastrukture 
ter so tudi letos s številnimi prostovoljci pos-
krbeli za varno pot naših šolarjev. Hvala vsem 

policistom in prostovoljcem, ki ste pospremili 
naše šolarje.
Za nami je evropski teden mobilnosti, ki 
je letos zaradi enosmernega prometa skozi  
mestno jedro prinesel velike spremembe, na 
katere trenutno še nismo zares pripravljeni, a v 
prihodnosti bo morala tudi naša občina sledi-
ti globalnim, trajnostnim ciljem, ki v ospredje 
postavljajo varovanje okolja in narave ter po-
nujajo dodaten prostor pešcem, kolesarjem. V 
sklopu projekta so se tudi v naši občini odvile 
različne prireditve. Uradno smo odprli sis-
tem avtomatske izposoje javnih koles RI-
CIKEL, ki prinaša poceni, aktivno in okolju 
prijazno obliko prevoza v mestnem središču 
in je hkrati eden izmed začetnih korakov k 
vzpostavitvi celovite kolesarske infrastrukture 
in uresničevanju strategije trajnostne mobil-
nosti v naši občini.
Še nekaj besed o projektih in investicijah. V 
naselju Gorenje Lepovče se izvajajo gradbe-
na dela, ki se nanašajo na izgradnjo kanali-
zacije in druge infrastrukture v omenjenem 
naselju ter bodo predvidoma zaključena do 
konca letošnjega leta – poteka izgradnja na-
domestnih cest na lokacijah kjer se ukinja-
jo železniški prehodi, v teku sta izgradnja 
javne razsvetljave in preplastitev ceste na 
lokalni cesti Dolenja vas–Lipovec, kmalu 
pa začnemo tudi s preplastitvijo Opekarske 
ceste ter hkrati s preureditvijo pločnikov – 
klančin na omenjenem odseku. Začela so se 
gradbena dela na igrišču v Dolenji vasi (me-
njava dotrajane ograje in asfaltiranje delov 
zunaj igralne površine). V tem času smo 
prenovili fasado stavbe v centru Ribnice, ki 
jo zdaj krasi sodobna grafi ka s pomembni-
mi turističnimi informacijami, in zaključili 
z investicijo izvedbe večnamenskega igrišča 
v Nemški vasi, ki ga bomo prav kmalu tudi 
uradno odprli.

Na področju razpisov je trenutno stanje nas-
lednje: poteka razpis za izvedbo celotne in-
frastrukture Obrtne cone Ugar, ponovili 
smo razpis za obnovo infrastrukture javne 
razsvetljave v občini Ribnica, ki zajema me-

njavo in vzdrževalna dela na odjemnih mestih 
in prižigališčih, zamenjavo in vzdrževalna dela 
na vodnikih, opornikih in kandelabrih ter za-
menjavo svetilk, ki niso skladne z Uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževa-
nja okolja, zato bo prav kmalu tudi na celot-
nem območju naše občine zasijala očem in 
okolju prijaznejša, varčnejša javna razsvetlja-
va. 
Še nekaj besed o projektni dokumentaciji: po-
teka izdelava občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za širitev industrijske 
cone Lepovče, poteka tudi projektiranje več-
namenskega igrišča ob Športnem centru Rib-
nica, prejeli smo projektno dokumentacijo 
za izgradnjo prve faze vodovoda na področju 
Slemen, prav tako imamo sedaj projektno do-
kumentacijo za aglomeracijo Breg, Grič, Do-
lenji Lazi, v teku so projektna dokumentacija 
za obnovo brvi pri cerkvi v Ribnici, ureditev 
Gallusovega nabrežja in projektna dokumen-
tacija za dvigalo, s katerim bomo omogočili 
dostop do knjižnice tudi invalidom in starej-
šim osebam. 
»Tisti, ki je goro prestavil, je začel z drobnim ka-
menjem.« Kamenja in dela je še veliko na vseh 
področjih, vendar smo zavihali rokave in sle-
dimo zastavljenim ciljem. Več pa v naslednji 
izdaji Rešeta. 
Ob tej priložnosti bi vas vse lepo povabil na 
osrednjo prireditev ob občinskem prazniku 
Občine Ribnica, ki bo v sredo, 23. oktobra 
2019, ob 19. uri v Športnem centru Ribnica.

Samo Pogorelc, 
župan
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Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: 

ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o objavi
pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja

za obvoznico Ribnica

I.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, kot pripravljavec priprave državnih prostorskih načrtov 
(v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), objavlja pobudo za pripra-
vo državnega prostorskega načrtovanja za obvoznico Ribnica 
(v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki jo je dne 11. 9. 2019 podalo 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (v 
nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko J-2/19 
aprila 2019 izdelal Acer Novo mesto, d. o. o.

II.
Pobuda bo od 23. septembra 2019 do 23. oktobra 2019 objav-
ljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: 
htt ps://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/).

III.
Javnost ima možnost v času objave pobude iz točke II. nanjo podati 
predloge in pripombe. Le-te lahko javnost pošlje na naslov Mini-
strstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na ele-
ktronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« 
navede ključne besede »Pobuda za obvoznico Ribnica«.
Pripravljavec in pobudnik bosta skupaj z investitorjem in izdeloval-
cem analizirala prispele predloge in pripombe javnosti ter smerni-
ce nosilcev urejanja prostora. Na podlagi analize bo pripravljavec 
pripravil osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrto-
vanja in ga poslal v sprejem Vladi Republike Slovenije.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh 
podatkov v analizi. Osebe, ki ne želijo, da se v analizi objavijo nji-
hova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej 
navesti.

Št. 35008-1/2019/4/10921-04
Ljubljana, dne 17. septembra 2019

Barbara Radovan,
generalna direktorica

Direktorata za prostor,
graditev in stanovanja

Oskrba s pitno vodo in nedovoljen odvzem vode 
iz hidrantov
Dostop do pitne vode je ena izmed temeljnih pravic vsakega posame-
znika. Ustava RS med drugim določa, da država prek samoupravnih 
lokalnih skupnosti neposredno in neprofi tno zagotavlja oskrbo prebi-
valstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. 
Občine torej urejajo oskrbo s pitno vodo na svojih območjih s predpi-

si, s katerimi določijo pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Namen teh predpisov je 
predvsem zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z učin-
kovitim izvajanjem javne službe ter zagotavljanje trajnostnega razvoja 
dejavnosti. 
Očitno pa se nekateri občani ne ozirajo na predpise, niti na objave raz-
ličnih medijev o pomenu pitne vode, saj občinska inšpekcija opaža, da 
se povečuje število nedovoljenih odvzemov vode iz hidrantov  na jav-
nem vodovodnem omrežju, ki pa so namenjeni predvsem požarni var-
nosti. Takšni nedovoljeni in nepooblaščeni odvzemi vode iz hidrantov 
pa lahko povzročijo tudi okvare tako na hidrantih kot na vodovodnem 
omrežju. 
Odvzem vode iz hidranta se skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo 
na območju občine sme uporabljati brez soglasja upravljavca vodovoda 
samo za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in dru-
gih nesrečah. Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar 
samo ob predhodnem soglasju upravljavca oziroma upravljavca zaseb-
nega vodovoda in na podlagi predhodno sklenjene pogodbe, v kateri se 
določijo pogoji odvzema in plačilo vodarine, tudi za naslednje namene: 
čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov, zalivanje parkov in javnih 
nasadov, javne prireditve, polnjenje cistern za razvoz vode, utrjevanje 
cestišč in druga podobna gradbena dela.
Odlok v nadaljevanju določa tudi sankcijo za uporabnika, ki odvza-
me vodo iz hidranta v nasprotju z določbami Odloka in brez soglasja 
upravljavca vodovoda. Le-ta ima v tem primeru tudi pravico zaračunati 
uporabniku vso porabljeno vodo, najmanj pa 200 m3. 
Voda ima kot življenjsko potrebna dobrina pomembno vlogo pri os-
krbi človeštva. Zaradi podnebnih sprememb in negospodarne rabe se 
količina pitne vode zmanjšuje, zato bi se morali vsi uporabniki bolj kot 
kadarkoli prej zavedati bogastva, ki nam (za zdaj še) priteče iz pip, in z 
vodo ravnati skrbno, varčno ter skladno s predpisi.

Skupna občinska uprava
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
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poletni festival

Že enajsta izvedba Grajskih večerov je bila letos v Ribniškem gradu. 
Če se ozrem na začetek večerov, ko smo še na radiu Urban tuhtali, kako 
popestriti poletno dogajanje v Ribnici, in primerjam letošnje dogod-
ke, sta to dva svetova. Začeti je bilo treba skromno, pa tudi trmasto. 
Projekt je tedaj z veseljem podprl tudi takratni župan Jože Levstek, 
čeprav denarja za to ni bilo namenjenega. Bilo je težko, kot pri vsakem 
takšnem projektu. Vseskozi pa je bil projekt toplo sprejet tako s strani 
Rokodelskega centra Ribnica, Občine Ribnica in JSKD OI Ribnica kot 
s strani občinstva. Skozi leta so večeri postajali nepogrešljiv del poletja 
v Ribnici – skoraj sto nastopajočih, kolikor se jih je zvrstilo na grajskem 
odru s skoraj vseh kontinentov, iz različnih držav, je sloves izjemnega 
grajskega ambienta poneslo v svet. 

Legendarni New Swing Quartet so doprli letošnje Grajske večere

Sestavljati program 
različnih žanrov za 
vse generacije ni 
enostavno, sploh če 
stremiš k temu, da 
projekt iz leta v leto 
raste, sredstva pa so 
omejena. Na koncu 
je uspelo. Številni 
pokrovitelji nam os-
tajajo zvesti debelo 
desetletje, prihajajo 
novi, izvajalci pa se 
ponujajo kar sami. Pa 

ne le nekdo, temveč 
uveljavljena imena 

iz domačih in tujih logov. Kljub temu je še vedno treba krmariti med 
številnimi dejavniki, kot so razpoložljiva fi nančna sredstva, primernost 
odra, pričakovanja občinstva in primernost izvajalca, saj so nekateri 
odlični v klubskih prostorih in na gledaliških odrih, ne znajdejo pa se 
najbolj na večjih samostojnih koncertih na prostem. Čuki, ki so letos 
napolnili grajski avditorij, so se podobnih koncertov izogibali celih tri-
deset let. Prav Grajski večeri in njihov koncert v Cankarjevem domu pa 
so jim dali pogum, da se podajo tudi na takšne odre, in kot je dejal vodja 
zasedbe Jože Potrebuješ, je bil v Ribnici eden izmed njihovih najbolj-
ših koncertov v celotni karieri. Ravno tako so z navdušenjem odhajali 
legendarni New Swing Quartet, ki so v petdesetletni karieri prevandrali 
ves svet. Eden izmed boljših koncertov na letošnji turneji je bil pri nas 
tudi za Nino Pušlar. S samimi superlativi tako glede grajskega prosto-
ra kot glede hvaležne in izjemne publike, organizacije in izvedbe so iz 
Ribnice odhajali tudi drugi letošnji izvajalci: Brazilka Denise Dantas, 
splitska klapa Contra, ABBA Mia, Oberdixie band in Anika Horvat.
Vsakič se po izteku večerov, ki jih je zelo pozitivno in dobro sprejel tudi 
nov župan Samo Pogorelc, sprašujemo, do kam še lahko gremo. Pro-
račun je namreč že nekajkrat višji, kot je bil prva leta, obiskovalci so 
postali zahtevnejši, kar je tudi prav. Lahko prihodnje leto vso stvar še 
nadgradimo in se povzpnemo še stopničko višje? Lahko, če nam bodo 
stali ob strani tako na občini kot pokrovitelji, med katerimi moram 
še posebej izpostaviti in se zahvaliti zakoncema Šenk, torej podjetju 
Inotherm, brez katerega, kot vsakič povem na vsakem večeru posebej, 
teh ne bi bilo. Vsaj v takšni (bogati) obliki ne. Hvala!    

Marko Modrej
Foto: Matevž Petrovič

Grad je bil letos pravo koncertno prizorišče. Skoraj vedno 
je bil poln.

Nina Pušlar je dokazala, da je trenutno najbolj vroča pevka 
v Sloveniji

Čuki navdušujejo staro in mlado

ABBA Mia je nas popeljala v 70 leta

Brazilska pevka Denise Dantas se ponaša z izjemnim 
vokalom
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Sejemsko dogajanje v Rokodelskem centru 
Ribnica
Za sejemski dan smo v Rokodelskem centru 
Ribnica tudi tokrat pripravili pester program.
Na dvorišču Rokodelskega centra je tokrat 
v organizaciji Turističnega društva Ribnica 
potekal 20. Rokodelski festival. V naši orga-
nizaciji pa so se v sklopu razstave Katalog slo-
venskih glin predstavljali slovenski lončarji, 
ki so prodajali svoje izdelke in tudi aktivno 
sodelovali na našem vretenu, ki smo ga ta dan 
postavili na dvorišče. Poleg lončarjev pa smo 
letos k sodelovanju povabili tudi ustvarjalce/rokodelce, ki sodelujejo 
na razstavi (Za)kaj delaš?.
Lončarsko in pletarsko šolo so v delavnicah predstavljali naši slušatelji 
in mentorji s celodnevnimi prikazi izdelovanja suhorobarskih in lon-
čarskih izdelkov. 
V ospredju dopoldanskega dogajanja je bila igra Lov za zakladom, ki 
smo ga letos izvedli tretjič. Prek namigov in preizkusov so morali pri-
javljene skupine in posamezniki najti pot od ene do druge točke, ki so 
povezovale enote Rokodelskega centra – rokodelstvo, galerijo in muzej. 
Prvi namig jih je peljal v pedagoško sobo Galerije Miklova hiša, kjer so 
morali poiskati delo, ki je v publikaciji in na razstavi Likovni svet Alen-
ke Gerlovič/Didaktična zbirka Galerije Miklova hiša.

Na vsaki točki so sodelujoči dobili namig za naprej. Točke, ki so jih pri-
peljale do cilja, so bile še: razstava v Rokodelskem centru (Za)kaj delaš?, 
razstava v Muzeju Ribnica Konec je Vélike vojne!, Miheličeva freska na 
stavbi nekdanje posojilnice, pletarska delavnica v Rokodelskem centru 
in prijavna miza pred Rokodelskim centrom, kjer so morali tekmovalci 
ugibati, koliko je določenih suhorobarskih izdelkov v prozorni škatli.
Lov za zakladom je dober primer, kako na zabaven način sodelujočim 
približati poznavanje naše kulturne dediščine in identiteto kraja. 
Od enajstih tekmovalnih ekip smo nagrade podelili trem najboljšim: 
družini Andoljšek, družini Lušin in skupini Rio Mare.
Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem sodelujočim ekipam in vsem ro-
kodelcem, ki so čez cel dan v naši rokodelski delavnici prikazovali svoje 
rokodelske veščine.
Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so fi nančno omogočili prireditev: 
Inotherm, d. o. o., Košček, d. o. o., Melamin, d. d., Kočevje, Kuss, d. o. 
o., in Blesk, d. o. o.
Za praktične nagrade, ki so jih prejele tri najboljše ekipe v igri Lov za 
zakladom, se najlepše zahvaljujemo sponzorjem: Optik Janez Poznič, s. 
p., Pedikerski salon Nataša, Nataša Kavčič, s. p., INTU manualna tera-
pija, Matej Žagar, s. p., PE PEDICARE, Tina Jordan, s. p., Zavarovalnica 
Triglav, d. d., predstavništvo Ribnica, Papirnica Ribnica, Tomat, d. o. o., 
Gostilna in picerija Harlekin.

Katja Žagar
Foto: Tina Zajc Zver

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem 
vrednotenju (ZMVN-1) Občina Ribnica s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja

I.
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja bo potekala na 
Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 1. oktobra 
2019 do 30. oktobra 2019.

II.
Predlog modelov bo javno objavljen s 1. oktobrom 2019 tudi na 
spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije: htt ps://
www.mvn.e-prostor.gov.si/.

III.
Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu 
modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 na 
posebnem obrazcu, dostopnem na Občini Ribnica in Portalu 
MNV.

IV.
Od 1. oktobra 2019 bo na spletni strani htt ps://www.mvn.e-
prostor.gov.si/ objavljen še poskusni izračun vrednosti, in sicer na 
osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v 
registru nepremičnin na dan 27. junija 2019.

Datum: 20. 9. 2019
 Samo Pogorelc,
 župan

Številka: 41010-0027/2019-4
Datum: 11. 9. 2019

Podaljšanje roka za oddajo vlog na Javni razpis 
za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja 

starega mestnega jedra Ribnice za leto 2019

Občina Ribnica obvešča o podaljšanju roka za prijavo na Javni raz-
pis za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvoja starega mestne-
ga jedra Ribnice v letu 2019. Namesto do 20. septembra 2019 je 
vloge mogoče oddati do 10. oktobra 2019. 

Upoštevane bodo vse pisne vloge na predpisanih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež Občine Ribnica 
do vključno 10. oktobra 2019.

Vse ostale določbe javnega razpisa so nespremenjene.

Samo Pogorelc,
župan Občine Ribnica
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica je že šesto leto za-
pored v četrtek, 12. septembra 2019, peljala osmo- in devetošolce iz 
osnovnih šol Ribnica, Sodražica in Loški Potok na ogled Ulice obrtnih 
poklicev, ki jo je na 52. Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju 
pripravila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Učence so spremljale štiri svetovalne delavke, na avtobusu pa so se nam 
pridružile tudi ravnateljice in ravnatelj osnovnih šol, predstavniki treh 
občin in direktorica RC Kočevje Ribnica, d. o. o. 
Ulica obrti je predstavila dvanajst poklicev. V večini so se učenci lahko 
poskusili v posameznih spretnostih. Učenci, svetovalne delavke in rav-
natelji so dobili tudi podrobne informacije o poklicnih šolah, štipendi-
ranju, izvajanju učne prakse in možnostih zaposlitve. 
Po Ulici obrti je celotna skupina obiskala razstavni paviljon podjetja 
Inotherm iz Prigorice. Gospod Bojan je predstavil podjetje, proizvodni 
program in potrebe podjetja po določenih poklicnih profi lih. Za učen-
ce je bil poseben izziv odpiranje vrat na dotik, vsi pa smo občudovali 
izvirne dizajne vhodnih vrat. Sledila sta tudi skupno fotografi ranje in 
debata, kako »ful« podjetje imamo v Ribnici.
Na paviljonu Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo je predstav-
nike občin in Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica gostil 
državni sekretar za malo gospodarstvo Franc Vesel. Beseda je tekla o 
gospodarstvu, predvsem o situaciji v naših treh občinah. Ker je gospod 
Vesel Sodražan, nam je zaupal nekatere izkušnje, s katerimi se je kot 
politični novinec srečal pri svojem delu.

Po Ribnici vas popelje RICIKEL

Po krajšem ogledu še ostalega sejma smo se zadovoljni vračali domov. 
Glavni namen obiska je bil v celoti izpolnjen, »odrasli« pa smo si bili 
enotni, da so taki dogodki koristni za vse. 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica bo vsekakor nadalje-
vala s tako prakso, še posebej po komentarju svetovalnih delavk, da se 
učenci na našem koncu kar pogosto odločajo za tehnične poklice. 

Pavel Hočevar
Foto: Franc Lesar

V Ribnici smo letošnji evropski teden mobilnosti, ki je potekal od 16. 
do 22. septembra 2019, začeli z odprtjem sistema javne izposoje koles, 
ki smo ga poimenovali RICIKEL. 
Vse zbrane je nagovoril župan Občine Ribnica Samo Pogorelc, ki je 
izpostavil, da je RICIKEL zagotovo eden izmed začetnih korakov k 
vzpostavitvi celovite kolesarske infrastrukture in uresničevanju strate-
gije trajnostne mobilnosti v občini Ribnica, in se kot prvi občan tudi 
sam popeljal s kolesom.

Kaj je sistem RICIKEL in kako ga uporabljati?
Sistem RICIKEL prinaša poceni, aktivno in okolju prijazno obliko pre-
voza v samem mestnem središču. Trenutno ponuja občankam in obča-
nom izposojo osmih koles na dveh postajah, in sicer v mestnem jedru 
pri Kmetijsko gozdarski zadrugi in pred Zdravstvenim domom Ribnica. 
Uporaba sistema RICIKEL je preprosta. Prvi korak je registracija upo-
rabnika, ki se lahko v celoti opravi v glavni pisarni Občine Ribnica ali 

v Rokodelskem centru Ribnica. Uporabnik z osebnim dokumentom in 
davčno številko podpiše pogodbo in poravna letno članarino v višini 
10 evrov, s tem pa prejme uporabniško kartico in PIN-kodo. Vsakemu 
uporabniku pripada 14 ur brezplačne uporabe koles na teden. V času 
testnega obdobja do konca leta pa je storitev brezplačna. RICIKEL 
si je možno izposoditi in tudi vrniti na eni ali drugi postaji.
Projekt RICIKEL se je razvil iz projekta Trajnostna mobilnost in tu-
rizem na kolesih, ki je projekt sodelovanja petih lokalnih akcijskih 
skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in 
LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske, ki je bil uspešno pri-
javljen na 4. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejav-
nosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodelujeta kot partnerja 
še Občina Ribnica in Občina Kočevje z območja LAS Po poteh de-
diščine od Turjaka do Kolpe. Skupna vrednost operacije za LAS Po 
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je 140.280,29 EUR z DDV, zne-
sek sofi nanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) pa 99.723,77 EUR. Občina Ribnica ima za svoj del projekta 
odobrenih 35.232,12 EUR.
Ponudnik sistema je podjetje Cult, d. o. o., ki enak sistem zagotavlja v 
več občinah po Sloveniji. Za logistiko sistema RICIKEL je poskrbela 
ekipa Športnega centra Ribnica, za redno servisiranje koles pa lokalno 
podjetje Kolesarka Klinika, Kolesarski servis Žiga Češarek, s. p.  
Temeljni cilj projekta je vzpostaviti dobro kolesarsko infrastrukturo, 
tako da bo kolesarjenje med občani postalo priljubljen potovalni način, 
s tem pa se bodo izboljšali tudi pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti 
v občini.  
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Ribniški semenj ima v svojih jadrih dovolj vetra
Štiriinštirideset let že prvo nedeljo v septembru v Ribnici poteka ena 
izmed največjih prireditev v državi, v širši okolici ribniške doline pa 
sploh, tradicionalni sejem suhe robe in lončarstva.
Slabih petindvajset let pri tem dogodku sodelujem tudi sam in imam 
dober vpogled v pripravo dogodka, izvedbo in odziv razstavljavcev ter 
obiskovalce in ne nazadnje aktualne občinske in državne oblasti. 
Sejem oziroma semenj po naše je v temelju zasnovan kot dan druže-
nja, trženja, ki temelji na izročilu doline, kar pomeni, da mora vsebovati 
tudi ljudsko noto. Sploh v primeru, če temu dodamo vidik preživetja. 
Glavni, Škrabčev trg je namenjen suhi robi in lončarstvu, prav tako 
prostor pred Miklovo hišo, kjer mojstri domače obrti prikazujejo, kako 
določen izdelek nastaja. Žal opažamo, da je teh mojstrov vse manj. Sta-
rejši umirajo, mlajši se za ta poklic ne odločajo. So pa svetle izjeme, ki 
jih na semnju radi izpostavimo. Okoliške ulice so namenjene »potrošni 
robi vsake sorte«, saj od tega dogodek živi. Občina Ribnica namreč za 
ta dan izda koncesijo Turističnemu društvu Ribnica, ki trži javne povr-
šine in s tem dogodek organizira. To z drugimi besedami pomeni, da 
je zaslužek z oddajo prostora edini vir dohodka organizatorja, ki mora 
potem vse stroške pokriti. Marsikdo še vedno hote ali nehote gleda zelo 
ozko, sešteti zna samo število stojnic, ki jih je bilo letos okrog 320, in to 
pomnoži s ceno ene, spregleda pa stroške oziroma odhodke. V zadnjih 
sedmih letih se je število stojnic precej zmanjšalo, skoraj za 10 odstot-
kov letno, na drugi strani pa so se stroški skoraj podvojili.
Vse strožji so zakoni, zahteve, ki jih je treba izpolniti, od števila redite-
ljev, redarjev do zdravstvenega osebja, potem delo gasilcev, komunale, 
ostalih služb in organizacij, ki pristavijo lončke, organizator pa mora na 
koncu varčevati pri oglaševanju, ki je osnova dobrega obiska, ne glede 
na uveljavljeno blagovno znamko, kar Ribniški semenj vsekakor je, pri 
sestavi kulturnega in zabavnega programa, ki je prav tako nujno potre-
ben del dogodka.

Skratka, pavšalni izračuni, ki jih lahko slišimo na ulici na račun Turi-
stičnega društva Ribnica, ne temeljijo na nobeni realni osnovi in vsak 
občan si lahko na lastne oči ogleda bilanco stanja, zgodovino poslova-
nja Turističnega društva Ribnica v njegovih prostorih na Gallusovem 
nabrežju v Ribnici. 
Kljub že nekajletnemu varčevanju pa semenj dobiva vsako leto bolj 
izostreno podobo. Vsakič nekaj dodamo, tako vsebinsko kot organi-
zacijsko. Zavedamo se, da dogodek lahko preživi le skozi evolucijski 
proces sprememb, ki jih prav zaradi prej navedenih dejstev ne more-
mo vpeljati čez noč. Če samo pogledate, kakšen je bil videti grad pred 
dvajsetimi ali desetimi leti, kakšna je bila njegova vsebina na semanji 
dan, lahko vidite ogromne spremembe. Potem so tu nove, sodobnejše 
in enotne stojnice, oznake, tematski sklopi, ki pred leti tudi niso bili 
razdelani, dopoldanski sprevod po ulici itd. Trudimo se za popestritev 
dogajanja s koncerti in dogodki v gradu, v veliko oporo in pomoč so 
tudi sodelavci Rokodelskega centra Ribnica, prav tako je iz leta v leto 
bolj pripravljena pomagati pri ribniškem prazniku Občina Ribnica.
Poleg tega je bilo pred leti tudi slišati, da je sestava Turističnega društva 
Ribnica stara in toga. Naj omenim, da je letos že več kot polovica čla-
nov mlajše generacije, ki se v zadnjih letih rada pridružuje. S tem do-
biva društvo nov veter, nov zagon, nove ideje in se za prihodnost tako 
semnja kot drugih aktivnosti ni bati.
Vem, kako je bilo pred leti težko »izprositi« dodatna sredstva in pod-
poro, da bi enodnevni dogodek razširili na več dni. Ideje, ki sem jih 
dobri dve desetletji podajal, sprva bolj zavzeto, kasneje tudi manj, so 
otipljivo sliko dobile šele po nekaj letih, ko smo vpeljali Urbanovo noč 
na stadionu, sobotni dan pa je bil vedno pomaknjen v kot. Z velikim 
veseljem sem letos pozdravil odločitev ponosnih posameznikov, da or-
ganizirajo Ribniški trail oziroma vzdržljivostni tek, ki je skupaj z Dru-
štvom hodim in kolesarim izjemno popestril celoten semanji vikend. 

Mojstri lončarji v dopoldanskem sprevodu

Naš Medard je predsedniku vlade izročil brezovo metlo, da bo lažje pometal v hramu 
demokracije

Mojstri lončarji v dopoldanskem sprevodu

Na ogledu semnja - predsednik vlade Marjan Šarec, župan občine Ribnica Samo Pogorelc, 
župan Arccevie Dario Perticaroli in predsednik TD Ribnica Jože Zakrajšek
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Po znanih in manj znanih poteh avstrijske Koroške
Muzejsko društvo Ribnica se je v prvih septembrskih dneh odpravilo 
na zelo zanimivo ekskurzijo po avstrijski Koroški. Tako kot lani nas je 
tudi letos vodil profesor Edi Zgonc.
Po najkrajši poti smo se peljali skozi Ljubelj. Prvi večji kraj na avstrijski 
strani so bile puškarske Borovlje, od koder smo krenili proti desnemu 
bregu reke Drave. Nasproti gradu Humberk (Holenburg) iz leta 1142, 
ki je bil eden izmed najpomembnejših v deželi zaradi strateško ugodne 
lege, smo nadaljevali pot po dolini Rož (Rosental). V vsakem kraju, kjer 
smo se ustavili, smo iskali povezave s Slovenci, slovenstvom. V kraju 
Struga (Strau) je bil leta 1871 rojen znani zgodovinar Štefan Singer, 
ki je raziskoval kulturno in cerkveno zgodovino Slovencev. Kraj Kapla 
(Kapell) je znan po prafari iz Roža iz devetega stoletja. V Šentjanžu (St. 
Johann im Rosental) je bil leta 1910 rojen dr. Janko Hornböck, dol-
goletni ravnatelj celovške Mohorjeve družbe. V tem kraju imajo bivšo 
ljudsko šolo spremenjeno v slovenski kulturni center. Pot smo nadalje-
vali mimo nekdaj slovečega fužinarskega središča Bistrica v Rožu (Fei-
stritz im Rosental). Tu je bil rojen Lambert Einspieler, duhovnik, poli-
tik in organizator gospodarskega življenja. Od leta 1897 do leta 1901 je 
bil kot prvi koroški Slovenec poslanec v avstrijskem državnem zboru.
Naslednji postanek smo imeli v kraju Sveče (Suetschach). To je zna-
čilna gručasta vas, ki jo obvladuje gotska farna cerkev sv. Lamberta z 
mogočnim čebulastim stolpom. Zraven »Pri Mežnarju« se je leta 1813 
rodil Andrej Einspieler, oče Koroških Slovencev. Ustanovil je vrsto 

slovenskih (Šolski prijatel, Slovenec, Mir itd.) in nemških časopisov, 
bil leta 1851 glavni organizator pri ustanovitvi Mohorjeve družbe, Slo-
venskega društva v Celovcu, celovške čitalnice in poslanec v koroškem 
deželnem zboru (1862–1888). V Svečah smo si ogledali Goršetovo 
galerijo in kulturni park pred njo. France Gorše je bil slovenski kipar, 
rojen v Zamostecu pri Sodražici in je zadnja leta svojega življenja pre-
živel v tem kraju.

Pred rojstno hišo Miklove Zale v Svatnah

Z A H VA L A
Turistično društvo Ribnica se zahvaljuje vsem sodelujočim na letoš-
njem 44. Ribniškem semnju: Občini Ribnica, Rokodelskemu centru 
Ribnica, Knjižnici Miklova hiša, vsem razstavljavcem, obiskovalcem, 
članom upravnega odbora in drugim članom društva, vsem prosto-
voljcem in službam, še posebej Policijski postaji Ribnica in Komunali 
Ribnica, vsem občankam in občanom za strpnost, nastopajočim, po-
kroviteljem, tako na semnju kot na Grajskih večerih, in se priporoča za 
uspešno sodelovanje tudi prihodnje leto.

Generalni pokrovitelj Grajskih večerov je bilo podjetje INOTHERM. 

Pokrovitelji Grajskih večerov: Občina Ribnica, Yaskawa Slovenija, d. 
o. o., Deta & co., d. o. o., Inles, d. d., Očesni center Preskar, Petek tran-
sport, d. o. o., POS plastika, d. o. o., JP Vodovod Kanalizacija Snaga 
Ljubljana, Komunalne gradnje Grosuplje, Občina Sodražica, Rigler, d. 
o. o., Klun Jože, s. p., Tanko, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d., Vesmetal, 
Vesel Anton, s. p., Fipis, d. o. o., Riko Kor, d. o. o., Šilc trade, d. o. o., Šilc, 
d. o. o., Maboles, d. o. o., R.M. International, d. o. o., Alojzij Ambrožič, 
s. p., Optik Janez Poznič, s. p., Petek Ribnica, d. o. o., A-D-F Impex, 
d. o. o., Pumej, d. o. o., Kuss, d. o. o., Boris Oberstar, s. p., Košček, d. 
o. o., Delikatesa Zlati klas, Pub hotel in Goll bar, Gostišče in penzion 
Makšar, KGZ Ribnica, Gostilna in picerija Ribn'čan, Branko Kotur, s. 
p., Gostilna in picerija Harlekin, Slaščičarna in okrepčevalnica Pr Isanu, 
Iseni Mustafa, s. p., Gostilna »Urška« Franc Lesar, s. p.

Pokrovitelji suhorobarskih iger: Hotel in športni center Kovač, Gostil-
na in picerija Harlekin, Gostišče in penzion Makšar, Gostilna in picerija 
Ribn'čan, Branko Kotur, s. p., Rokodelski Center Ribnica, Intu masaže, 
Matej Žagar, s. p., Kozmetični studio I. N., Križna Jama (Društvo ljubi-
teljev Križne jame), Grad Snežnik ( Javni zavod Snežnik), Foto Studio 
Opal, Grajska kavarna in slaščičarna Isan, Občina Ribnica in VETD 
Hrovača.

Vrstni red tekmovalnih ekip je bil naslednji: 1. Sajevec, 2. Anamanka, 3. 
Nevtralia klub Loški Potok, 4. Grmada.

Hvala vsem!
Turistično društvo Ribnica

Še so stvari, ki bi jih lahko navajal, a bi se do naslednjega semnja 
tako in tako pozabile.
Skratka, za štiriinštirideseti semenj lahko rečemo, da je uspel nad 
pričakovanji. Inovativnim in iznajdljivim prodajalcem je znova 
zmanjkalo bodisi robe ali hrane. Poleg Hrovačanov, ki so se letos 
pridružili s fi žolovimi jedmi in jim gre za odločitev vsa pohvala, je 
dodatno težo dnevu prispevala tudi Kmetijsko gozdarska zadruga 
Ribnica, ki je ob svoji 110-letnici pripravila bogato živinorejsko 
razstavo z ocenjevanjem živali.
Pred nami je manjša obletnica, na katero se bo treba še bolje prip-
raviti, 45. Ribniški semenj, ki, kot je povedal letošnji osrednji go-
vornik na odprtju, predsednik vlade Republike Slovenije Marjan 
Šarec, velja za pomembno prireditev, ki jo je treba negovati in ji 
pomagati, saj tradicionalna suha roba v globalnem svetu težko kon-
kurira tako z vidika proizvodnje kot z vidika promocije in trgovine. 
Zato je še pomembneje, da ohranimo ta biser doline in tudi s po-
močjo države več naredimo na razpoznavnosti, promociji in pred-
vsem vključevanju mladih, ki bodo v suhi robi videli tudi poslovno 
priložnost in možnost preživetja v prihodnje.

Marko Modrej
Foto: Matevž Petrovič

Mlajša in starejša generacija krošnjarjev
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sovim rodovnikom. Zanimiv veliki baročni oltar je iz leta 1714, največja 
dragocenost pa je kip sedeče Marije z Jezusom iz leta 1425. Dragocena 
krilna oltarja sta delo Henrika Beljaškega. V posebni kapeli je v sarko-
fagu shranjen grob prvega karantanskega škofa Modesta – apostola Ka-
rantancev. Na zunanji strani je vzidan relief, ki prikazuje rimsko poštno 
kočijo. Pri cerkvi sta zanimiv kamniti svetilnik iz leta 1497 in poganski 
tempelj, nekdaj krstna kapelica, kasneje kostnica.
Na Gosposvetskem polju stoji tudi vojvodski prestol. To je kamniti 
prestol z dvema sedežema. Imel je pomembno vlogo v tretjem delu 
obreda ustoličevanja koroških vojvod, saj je na njem novi vojvoda po-
trdil fevde vazalom in sprejemal poklone deželnega plemstva. S sedeža 
na hrbtni strani je delil fevde koroški palatinski grof. Vojvodski stol je 
bil domnevno narejen v devetem stoletju. Je iz kamnitih plošč, ki so bile 
izkopane iz bližnjih rimskih razvalin Virunuma, nekoč glavnega mesta 
rimske province Norik. Danes je obkrožen z železno ograjo in obdan s 
košatimi lipami.
Zadnji ogled je bil namenjen kraju, kjer je bil sedež prve slovenske drža-
ve, to je Karantanije. Krnski grad (Karnburg) je bil staroslovansko gra-
dišče, poznejši Karolinski dvor, v katerem je nekoč stal Krnski grad. To 
je bil dvorec karantanskih knezov. Nedaleč stran se je nahajal knežji ka-
men. To je obrnjen srednji del rimskega stebra. Na njem je v srednjem 
veku potekal del umeščanja karantanskih knezov in pozneje koroških 
vojvod. Obred ob knežjem kamnu je potekal v slovenskem jeziku ob 
prepevanju slovenske hvalnice. To je edinstveni primer demokratič-
nega načina izročitve oblasti novemu deželnemu knezu v tistem času. 
Umeščanju sta sledila maša v cerkvi Gospe Svete in nato še umeščanje 
na vojvodskem prestolu, kjer je vojvoda zaprisegel v nemškem jeziku in 
prevzel oblast. Ta obred se je ohranil do leta 1414. Zadnji, ki se je dal 
ustoličiti kmetu, je bil Ernest Železni. Krnski grad je danes vasica, dvor-
ca karantanskih knezov ni več, na vzpetini stoji cerkev sv. Petra in Pavla. 
Knežji kamen pa hranijo v Deželnem dvorcu v Celovcu.
Na poti proti domu smo se še malo okrepčali v dobri domači gostilni in 
polni zgodovinskih vtisov prišli domov. Bilo je res lepo.

Milka Jamnik
Foto: Igor Jamnik

Naslednji ogled je bil namenjen cerkvi Maria Elend im Rosental. To 
je Marijina romarska cerkev v Podgorjah v Rožu. Zgrajena je bila leta 
1478, v njej pa so freske slikarja Fromillerja iz leta 1731 in krilni oltar 
iz leta 1515.
Od tu smo šli čez Dravo v bližnji kraj Trebinje (Treff en), kjer je v času 
od leta 1899 do leta 1980 živel na domačiji pri Fileju znani slovenski 
zbiratelj ljudskih pesmi, skladatelj in zborovodja Pavle Kernjak. Nje-
gove nesmrtne pesmi, kot sta Mojcej in Katrca v izvedbi Slovenskega 
okteta, sodijo v vrh našega ljudskega ustvarjanja.
Čez reko Dravo smo se zapeljali nazaj v kraj Leše (Lessach). Tu je bil 
leta 1828 rojen Anton Janežič, profesor slavistike na celovški gimnaziji, 
njen prvi ravnatelj, soustanovitelj Mohorjeve družbe, pisec slovenskih 
učbenikov.
Vijugasta lokalna cesta nas je vodila do kraja Svatne (Schlatt en). Tam 
stoji kmetija pri Miklu, kjer naj bi odraščala resnična Miklova Zala – 
Rozalija Mikel, ki so jo Turki odpeljali v suženjstvo. Ta dogodek je v 
svoji povesti opisal pisatelj Jakob Sket.
Šentjakob (St. Jakob im Rosental) je kraj z zanimivo cerkvijo na hribu 
iz dvanajstega stoletja, ki je leta 1972 pogorela do temeljev. Obnov-
ljeno cerkev je leta 1991 opremil slovenski slikar Valentin Oman. V  
mogočnem župnišču so postavili razkošne orgle strokovnjaki iz Hoč, 
sodeloval je tudi mojster Košir iz Sodražice. Šentjakob se ponaša s prvo 
kmečko posojilnico iz leta 1872, ki jo je na Koroškem ustanovil vojaški 
zdravnik dr. Valentin Janežič iz Leš. Pot smo nadaljevali skozi Rožek 
(Rosseg), ki se ponaša z živalskim vrtom, razvalinami rožeškega gradu 
in drugim največjim halštatskim grobiščem v Avstriji.  Pot nas je vodila 
proti Baškemu jezeru, kjer smo poiskali najbolj slikovit in fotografi ran 
kotiček na Koroškem, ki si ga je izbral tudi župnik Franc Treiber in tam 
po smrti svojih staršev zložil otožno himno »Nmav čez jizaro«. V kra-
ju Skočidol (Gott estal) je bil leta 1884 rojen znani slovenski dramatik 
Jaka Špicar, ki je med drugim dramatiziral povest o Miklovi Zali. Peljali 
smo se skozi Vrbo (Velden) ob Vrbskem jezeru, ki že od šestnajstega 
stoletja slovi kot najimenitnejše turistično kopališče na Koroškem.
Središče Koroške je mesto Celovec (Klagenfurt am Wörthersee). 
Prva omemba tega mesta je iz leta 1181, kot majhno tržno naselje ob 
reki Glini. Leta 1251 je vojvoda Bernhard Spanheim podelil Celovcu 
mestne pravice. Leta 1514 je mesto uničil požar, leta 1518 pa ga je ce-
sar Maksimilijan podelil deželnim stanovom in je postalo glavno mesto 
vojvodine Koroške. Prvotno središče mesta je bil Stari trg, kjer stoji ba-
ročno kužno znamenje. Na počasnem sprehodu smo si ogledali mno-
go pomembnih zgradb, na primer najstarejšo hišo »Pri zlati goski«, 
najstarejšo ulico v Celovcu, bajeslovno fi guro iz pripovedke o nastanku 
Vrbskega jezera, Mestno gledališče, ki je bilo zgrajeno ob šestdesetle-
tnici vladanja cesarja Franca Jožefa, itd. Obiskali smo tudi Novi trg, 
ki je današnjo podobo dobil po načrtih slovenskega arhitekta Borisa 
Podrecce. Sredi trga stoji 124 ton težak kip zmaja, ki je simbol mesta. 
Ogleda vreden je spomenik v spomin avstrijski cesarici Mariji Tereziji, 
ki je bil narejen še za časa njenega življenja. Najprej je bil iz svinca, nato 
iz brona. Tam stojita tudi dve pomembni cerkvi, prva je župnijska cer-
kev sv. Egidija, v kateri so freske slikarja Josefa Ferdinanda Fromillerja, 
ki je eden izmed najpomembnejših avstrijskih baročnih slikarjev, in 
Ernsta Fuchsa, sodobnega slikarja. Druga cerkev je stolnica, posvečena 
sv. Petru in Pavlu, ki je najstarejša avstrijska pilastrska cerkev. V njej je 
nekaj kipov, ki jih je izdelal Francesco Robba. Zanimiva je tudi Deželna 
hiša (Landhaus) v obliki podkve, zgrajena v letih 1574–1594. V njej sta 
na ogled knežji kamen in dvorana grbov, v kateri je 665 grbov plemiških 
družin, delo slikarja Fromillerja.
Nedaleč stran, na Gosposvetskem polju, stoji v kraju Gospa Sveta cer-
kev Marijinega vnebovzetja, svetišče iz petnajstega stoletja. Je najpo-
membnejša poznogotska cerkev, v kateri visi največji bronasti zvon Ko-
roške iz leta 1687. Notranjost cerkve je troladijska stebriščna bazilika 
z imenitno gotsko arhitekturo. V prezbiteriju je freska iz leta 1435, ki 
prikazuje Jezusovo otroštvo. Ves obok v srednji ladji je poslikan z Jezu- Celovec, spomenik Mariji Tereziji
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Prvo srečanje likovnikov »Janko Trošt« 
(7.–14. julij 1979)
Pred štiridesetimi leti je pod okriljem ribni-
škega festivala potekala prva likovna kolonija 
v Ribnici, katere pobudnik je bil akademski 
slikar Jože Centa. Srečanje akademskih ume-
tnikov in likovnih strokovnjakov je bilo sprva 
poimenovano po ribniškem rojaku Janku Troš-
tu in je pod tem imenom potekalo do leta 1983. 
Prvega likovnega srečanja, ki je potekalo se-
dem dni, se je udeležilo enajst slovenskih sli-
karjev in kiparjev. Ustvarjali so na prostem, na 
različnih mestih v ribniški dolini. Umetniška 
dela, ki so nastala v tem času, kažejo na to, da 
je umetnike pri delu navdihovalo predvsem 
ribniško okolje. Očarale so jih razgibana rib-
niška pokrajina, arhaičnost ljudskega izročila 
ter specifi čna suhorobarska in lončarska obrt. 
Na številnih platnih je tako mogoče zaslediti 
podobe starih ribniških domačij, kozolcev, 
pokrajin ter vaških vedut in arhitektur. V okvi-
ru prve likovne kolonije sta nastala tudi dva 
javna spomenika, ki sta dobila mesto v letnem 
gledališču Ribniškega gradu. Eden izmed nji-
ju še danes soustvarja javno podobo Ribnice. 

Likovna kolonija se je zaključila z razstavo 
nastalih umetniških del, ki je potekala od 9. 
do 16. septembra v domu JLA.
Ribniška likovna srečanja, ki so potekala med 
letoma 1979 in 1991, so predstavljala začetek 
kontinuirane likovne dejavnosti v Ribnici, 
njihova zapuščina pa pomeni osnovo likovne 
zbirke, ki jo hrani Galerija Miklova hiša. Ribni-
ca je z likovnim dogajanjem v obdobju osem-
desetih in devetdesetih let postala prepoznaven 
umetnostni center v slovenskem prostoru.

»Namen, ki ga je pričakovalo družbenopolitič-
no, gospodarsko in kulturno vodstvo občine od 
srečanja slikarjev v Ribnici, je bil dosežen. Števil-
ni občani so prišli v neposreden stik z umetniki. 
Pred njihovimi očmi so nastajale podobe njim 
znane pokrajine in naselij. Vsakdanji ritem dela 
je bil za kratek čas pretrgan.« ( Janez Debeljak)

Ana Pucelj,
Galerija Miklova hiša

Slavko Krajnc, Ribniška krošnja – kanon, 1979 Marijan Pliberšek, Ob Bistrici pred gradom, 1979                

Jože Trpin, Krajina pod Sv. Gregorjem, 1979
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Izšla bo knjiga Tam med Malo in Véliko goró: 
Slovstvena folklora Ribniške doline
V oktobru bo izšla prva celovita zbirka ljudskega pripovednega izro-
čila ribniške doline z naslovom Tam med Malo in Véliko goró: Slovstve-
na folklora Ribniške doline. Knjiga je plod večletnega arhivskega in te-
renskega raziskovanja bibliotekarja in domoznanca Domna Češarka. 
Nastala je v okviru EU-projekta Knjižnice Miklova hiša Ribnica z nas-
lovom Življenje ustvarja zgodbe, ki ga je fi nančno podprl LAS PPD.
Terenska raziskava je bila v glavnem izvedena na območju ribniške do-
line oziroma znotraj meja ribniškega gospostva, katerega naslednici sta 
današnji občini Ribnica in Sodražica. V njej boste med drugim našli 
pravljice in legende, izvedeli, v katera bajeslovna bitja smo verjeli, kje so 
zakopani zakladi, kje je strašilo, se nasmejali ob vicih o Ribničanih itn. 
Knjigo bogati tudi zbirka kratkih folklornih žanrov, kot so fraze, klet-
vice, pregovori, rečenice itn. Osrednji namen je bil zbrati kronološko 
najstarejše zgodbe, zato to delo še zdaleč ni zaključeno. Namen knjige 
je ohranjanje večnega spomina na duhovno kulturo ljudi, ki živijo v rib-
niški dolini.
Uvodna poglavja vsebujejo informativno študijo zgodovine raziskova-
nja pripovednega izročila na tem območju. Geografski oris prostora je 
prispeval krasoslovec in akademik prof. dr. Andrej Kranjc. Predgovor 
h knjigi je napisal etnolog in literarni zgodovinar izr. prof. dr. Marko 
Terseglav. Knjigo je v duhu časa, o katerem govorijo zgodbe, ilustrirala 
diplomirana akademska ilustratorka Sara Koncilja.
Knjiga bo predstavljena v mesecu oktobru na štirih lokacijah:
– 21. 10. 19.00, Ribnica, Miklova dvorana (Knjižnica Miklova hiša Ribnica)
– 22. 10. 19.00, Rašica, galerija Skedenj (Trubarjeva domačija)
– 28. 10. 18.00, Zamostec, Lesarjev skedenj (gostilna Urška)
– 29. 10. 18.00, Hrib – Loški Potok, Kulturno-turistični center

Vljudno vabljeni!
Domen Češarek, 

avtor in urednik knjige 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica

V A B I L O

Občanke in občane Ribnice vabimo k vpisu v študijske programe, 
ki smo jih pripravili glede na izražene interese:

1. Angleščina, 2-krat tedensko po 90 minut
2. Italijanščina, 2-krat tedensko po 90 minut 
3. Osnove uporabe osebnega računalnika, 1-krat tedensko 60 mi-

nut 
4. Umetnostna zgodovina, 1-krat tedensko 90 minut
5. Umovadba: vaje spomina, koncentracije, logike, 1-krat te-

densko 90 minut

Skupine bodo začele z delom v drugi polovici oktobra. 
Za ustrezen potek delovanja posamezne skupine 

je potrebnih najmanj 7 prijav.
Za člane društva je udeležba brezplačna.

Pisno prijavo oddajte na naslov Knafl jev trg 2, Ribnica
ali na e-naslov:

info.u3.ribnica@gmail.com

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA RIBNICA

vabi

starostnike na enodnevni izlet
»Škofj eloško gospostvo … po poteh Tavčarja …

 znamenitosti v Žireh …«,
ki bo v sredo, 9. 10. 2019.

Odhod avtobusa ob 7. uri z avtobusne postaje pred 
Športnim centrom Ribnica (nasproti ZD Ribnica).

Prijave in informacije na telefonski številki 01/836-20-56 med
 9.00 in 12.00 do petka, 4. 10. 2019, 
oziroma do zasedbe prostih mest.

Veselimo se vaše udeležbe!

OZRK Ribnica
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V NK Ribnica smo vstopili 
v novo sezono 2019/2020

Zakorakali smo v september in s tem v novo nogometno sezono 
2019/2020. Nogometna liga se je že začela in ekipe so vknjižile prve 
zmage – selekciji U13 in U10 sta prepričljivo zmagali doma, selekcijo 
U9 pa čaka prva tekma konec septembra.

Selekcija U10 v novi sezoni s trenerjem Tonijem

Klub je v letošnji sezoni bogatejši za veliko novih igralcev, pod našimi 
barvami trenira in nastopa že 70 otrok. Priprave na novo sezono so v 
teku, ekipe trenirajo po načrtih, ki jih je klub oblikoval v sklopu progra-
ma za letošnjo sezono. V nogometu so v novi sezoni 2019/2020 obliko-
vane štiri selekcije: U15, U13, U10 in U9, v futsalu pa pet selekcij: U15, 
U13, U11, U9 in U7–U6. 
Treningi nogometa potekajo na Stadionu Ugar, treningi futsala pa v 
vrtčevski dvorani ŠCR, dvoranah POŠ Dolenja vas, OŠ Velike Lašče in 
OŠ Stara Cerkev ter na zunanjih igriščih Grič in Dolenji Lazi.

Treningi na Stadionu Ugar

V novi sezoni smo okrepili trenersko ekipo, ki se ji je pridružil Srečko 
Rajšel, trener z dolgoletnimi izkušnjami in uspehi. Še posebej je predan 
delu z najmlajšimi – pod njegovim okriljem trenirajo vrtčevski otroci, 
prvošolci in drugošolci. 

Najmlajši nogometaši s trenerjem Srečkom

V klubu tako v novi sezoni nad napredkom mladih nogometašev in 
futsalerjev bdi pet trenerjev, poleg Srečka Rajšla še Lado Grgurič, Toni 
Poje, Primož Košir in David Košmrl.
Vsem ekipam želimo uspešno sezono v vseh pogledih – brez poškodb, 
v dobrem duhu fairplaya in uživanju ob igranju nogometa in futsala. 

Ogled nogometne tekme za lepši začetek novega šolskega leta
Novo šolsko leto smo začeli v NK Ribnica na prav poseben način – kar 40 
naših članov si je lahko ob podpori sponzorja NLB v petek, 6. septembra, 
v polnih Stožicah brezplačno ogledalo nogometno kvalifi kacijsko tekmo 
za EP 2020 med reprezentancama Slovenije in Poljske. Skupno 2000 
navijačev, med katerimi smo bili tudi športni klubi, ki jih NLB podpira 
v okviru projekta Šport mladih, smo z navijanjem ustvarili nepozabno 
vzdušje, naše fante popeljali do zmage, za naše otroke pa z ogledom tek-
me pripravili edinstveno izkušnjo. Domov smo se zadovoljni vračali v 
zgodnjih jutranjih urah. Po izjavah otrok, ki že od malih nog živijo no-
gomet, si lepšega začetka šolskega leta ne bi mogli predstavljati. Tega se 
zavedajo tudi v NLB, kjer z veseljem že dolga leta podpirajo šport, peto 
leto zapored pa vodijo tudi lasten projekt NLB Šport mladih, v katerega 
smo bili v sezoni 2018/2019 vključeni tudi v našem klubu.

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

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

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

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

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

Več informacij na: info@nkribnica.si in na 
mobilni številki: 041/393-490. 

Vabljeni v ribniški nogometni klub!
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Lara in Klemen zaključila plesno 
sezono z izvrstnimi rezultati
Tako kot vsi športniki smo tudi plesalci Plesnega kluba Zebra že 
nestrpno čakali počitnice, da se malo odpočijemo od vseh treningov 
in tekmovanj, čeprav smo vedeli, da bodo počitnice za nas zelo kratke, 
saj se skozi celo leto pridno pripravljamo na novo sezono in svetovno 
prvenstvo, ki se zelo hitro bliža. Vseeno pa smo do počitnic morali še 
trdo delati, saj je bilo v naših koledarčkih zapisanih še nekaj tekmovanj. 
Od 1. 6. do 2. 6. 2019 je v Frankfurtu potekalo mednarodno tekmova-
nje v plesih na vozičku. S soplesalcem Klemnom sva v težki kategoriji 
IPC Combi latin class 2 zasedla tretje mesto in tako postala prvi par v 
zgodovini Plesnega kluba Zebra, ki je v tej kategoriji dosegel stopničke. 
Na tako dobro uvrstitev sva bila res zelo ponosna, saj nisva pričakovala 
tako dobrega rezultata. Konkurenca je bila, še posebno pri latinu, zelo 
močna. 
Po tekmi v Frankfurtu naju je čakalo še dodatno presenečenje, saj sva iz 
Zveze za šport invalidov Slovenije dobila informacijo, da sva po uspe-
šnem tekmovanju na Nizozemskem, ki je potekalo v mesecu aprilu, 
prva v paraplesu pridobila naziv kategoriziranega športnika državnega 
razreda. Na to sva zelo ponosna, saj nama ta naziv ogromno pomeni, 
zato še raje in bolj vztrajno delava za nadaljnje, še višje nazive. 

Kot češnja na vrhu torte pa je bilo še državno prvenstvo v kombinaciji 
desetih plesov, ki je potekalo junija. S Klemnom sva v kategoriji class 2 
zasedla naziv državnih prvakov, prav tako pa sem tudi sama v kategoriji 
single women class 2 ponovno dosegla naziv državne prvakinje. 
Ker je to najina prva skupna sezona, v kateri sva tekmovala tako na med-
narodnih kot na domačih prvenstvih, sva več kot ponosna na najine 
dosežke. Ta sezona nama je dala dodatno motivacijo za vse naslednje 
in sedaj se že nekaj časa pridno pripravljava na tekmovanje, ki se bo na 
začetku oktobra odvijalo na Poljskem, potem pa že sledi svetovno pr-
venstvo v Nemčiji, kjer bomo lahko tekmovali s plesalci s celega sveta. 

Lara Nedeljković
Foto: osebni arhiv

5. triatlon Ljubljana 
Ljubljansko Kodeljevo in Triatlonski klub Ljubljana sta 1. septembra 
2019 odprla še drugi del triatlonskih tekem na Slovenskem in tako še 
v zadnji poletni vročini gostila sprint triatlon v kronometrski oziroma 
»no draft « obliki kolesarske vožnje. Letos že druga izvedba v takšni 
obliki pomeni tekmovanje, na katerem so tekmovalci na progo, torej v 
bazen, odhajali v časovnih intervalih 30 sekund, na kolesu pa so upošte-
vali pravilo, ki ne dovoljuje vožnje v zavetrju oziroma da je minimalna 
razdalja med enim in drugim kolesarjem 12 metrov. Triatlona, ki sta 
ga poleg sprinta spremljala še super sprint in cici triatlon, se je letos 
udeležilo rekordno število udeležencev, vseh skupaj je bilo več kot 350.
Sprint sta dobila ribniška članica Triatlon kluba Inles Riko Ribnica Si-
mona Dolinar Majdič in Klemen Bojanc (ŠK Triatlon Lajf), Simonin 
brat Grega Dolinar pa je zasedel tretje mesto absolutno. Staš Tomšič je 
postal zmagovalec super sprint triatlona, med dekleti pa Lara Mihevc 
iz TK Logatec. 
Vsi rezultati so na voljo na spletnih straneh Timing Ljubljana.
Domov so Ribničani prinesli še nekaj medalj:
1. mesto: MAKS ŠKUFCA – starejši mladinci
2. mesto MATEJ DEČMAN – starejši mladinci
2. mesto KRIŽAN MIA – mlajše deklice
2. mesto DAMIJAN KROMAR – veterani 2
3. mesto KRIŽAN ELA - cicibanke

Avtor: B. K., Foto: Tomaž Majdič, Boštjan Vidrajz
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Državno prvenstvo v 
standardnem triatlonu 
– Bled 2019 

Nekoliko manj prijazno in na trenutke celo deževno vreme je letos 
spremljalo tradicionalni blejski triatlon (7. 9. 2019), kjer se je tako kot 
vsa zadnja leta odvilo državno prvenstvo v olimpik oziroma po novem 
v standardnem triatlonu. Dež in mraz pa nista preprečila zmage obema 
favoritoma: pri ženskah ribniški tekmovalki v daljših razdaljah Simoni 
Dolinar Majdič, ki je po odličnem nastopu na avgustovskem ironma-
nu v Estoniji še vedno v zelo dobri tekmovalni formi, in Kamničanu 
Matevžu Planku (TK Trisport Kamnik). Najhitrejši član Triatlon kluba 
Inles Riko Ribnica v moški kategoriji je bil spet Grega Dolinar, ki je 
zasedel sedmo mesto absolutno in zmagal v svoji kategoriji med člani 2.
Spremljevalni program z vsemi preostalimi tekmami za različne staro-
stne kategorije je Ribničanom prinesel še nekaj visokih mest:
1. mesto: JURE MAJDIČ – mlajši cicibani
1. mesto: MAKS ŠKUFCA – starejši mladinci
3. mesto: ALEKSANDER RA DIVOJEVIĆ – veterani 2

Avtor: B. K.
Foto: Tomaž Vrtačič

 V ŠD Extrem smo začeli s 
pripravami na novo sezono
ČLANI
Članska ekipa ŠD Extrem, ki bo tudi letos za-
stopala barve kluba v 2. Slovenski futsala ligi, 
je začela s pripravami v drugi polovici avgusta. 
Kondicijske priprave so vsakodnevno pote-
kale na Stadionu Ugar v Ribnici pod taktirko 
glavnega trenerja Mitje Miheliča in kondicij-
skega trenerja Marjana Oražma iz Kočevja. 
V društvu smo zelo veseli, da se je g. Oražem 
odzval našemu povabilu, saj gre za človeka z 
bogato kariero, zelo širokim znanjem na po-
dročju kondicijske priprave, psihologije in 

tako sodelovala pri oblikovanju vsebine na-
šega letošnjega Extremovega dne v petek, 6. 
septembra 2019. Na tekmi se je zbralo lepo 
število igralcev, za popestritev pa so poskrbele 
sodraške mažoretke. Končni rezultat 1 : 7 je 
bil sicer v korist gostov, vendar so naši fantje 
pokazali pravo igro in borbenost za začetek 
sezone. 
Člane čaka v petek, 20. septembra 2019, ob 
19.30 prva tekma v sezoni proti ekipi KMN 
Miklavž. Tekma bo odigrana v Športni dvo-
rani Sodražica. Vabljeni k ogledu in spodbu-
janju naših fantov!

SELEKCIJI U19 in U17
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili članom 
pri kondicijskih pripravah in se s septembrom 
preselili na izvedbo treningov v dvorano. V 
nedeljo, 8. septembra 2019, sta se na poti iz 
priprav iz Podčetrtka na prijateljskih tekmah 
ustavili selekciji FC Bronx – U17 in U19. V 
Športnem centru Ribnica sta bili odigrani dve 
prijateljski tekmi. Selekcija ŠD Extrem – U17 
je premagala gostujočo ekipo z rezultatom 4 : 
3, selekcija ŠD Extrem – U19 pa je kljub dob-
ri igri in borbenosti klonila proti prvakom iz 
pretekle sezone z rezultatom 1 : 5. Igra, želja in 
borbenost obeh selekcij obetata in že sedaj vas 
vabimo, da spremljate njihove tekme!

anatomije. Deloval je po Evropi in pustil ve-
lik pečat na športnem področju v Sloveniji in 
tujini. Z njim je bilo v času priprav narejeno 
veliko delo na psihološki, strokovni in sami te-
lesni pripravljenosti igralcev. Ekipa članov bo 
letos nastopila v dopolnjeni sestavi s petimi 
novimi člani. Pridružili so se nam Jutre Vetrih, 
Andraž Derganc, Miha Matić, Jaka Milavec in 
Matija Klun.
Svojo pripravljenost so člani preizkusili na pri-
jateljski tekmi s prvoligašem, ekipo FC Bronx 
iz Škofi j, ki se je odzvala našemu povabilu in 

Kondicijske priprave pod vodstvom Marjana Oražma
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MLAJŠE SELEKCIJE
Mlajše selekcije so začele s treningi v prvem 
oziroma drugem tednu septembra po razpore-
du. Selekciji U13 in U15 začneta s tekmovanji 
v mesecu oktobru, za mlajše selekcije pa or-
ganiziramo medsebojne turnirje med ekipami 
Ribnice, Sodražice, Blok, Loške doline in Lo-
škega Potoka, kjer najmlajši preizkusijo svoje 
znanje, se družijo in predvsem spoznavajo 
pravila igre z žogo in obnašanja na igrišču. 

DAN SLOVENSKEGA FUTSALA 
V soboto, 31. avgusta 2019, je bil na Vrhniki 
obeležen dan slovenskega futsala, kjer je sode-
lovalo tudi naše društvo. Čez cel dan so se v 
Športni dvorani Vrhnika vrstila predavanja in 
usposabljanja trenerjev, sodnikov, časomeril-
cev in delegatov. 
Naš Trener Mitja Mihelič je bil eden izmed 
predavateljev celodnevnega programa. Zbra-
nim trenerjem je s skupino 15 igralcev ŠD 
Extrem in pomočnikom Blažem Rotom pri-

ražica, in zbranim na koncu namenil nekaj 
spodbudnih besed. 
Vse starše, igralce in občane obveščamo, da 
načrtujemo s predavanji, okroglimi mizami 
in ostalimi izobraževalnimi vsebinami, ki za-
devajo udejstvovanje otrok v športu, predsta-
vitev športa in srečanja z znanimi igralci iz 
športa, nadaljevati tudi v prihodnje, zato vas 
že letos vabimo na naš Extremov dan v nas-
lednjem letu!

PRVI TURNIR ZA SELEKCIJE U9 in U11 
Extremove šole
V soboto, 14. septembra 2019, je na Stadionu 
Ugar potekal prvi od nizov turnirjev Extre-
move šole v selekcijah U11 in U9. Igralci vseh 
selekcij Extremove šole so pokazali zelo veliko 
znanja in tekmovalnega naboja. Trenerjem in 
igralcem čestitamo za dobro in strokovno iz-
veden turnir.

VABILO NA DOMAČE TKEME V ŠPORTNI 
DVORANI SODRAŽICA V MESECU 
OKTOBRU:
ČLANI:
04. 10. 2019 – ŠD EXTREM : ŠD Mlinše,
18. 10. 2019 – ŠD EXTREM : Dlan Logatec

U19:
13. 10. 2019 – ŠD EXTREM : Futsal klub 
Dobrepolje
27. 10. 2019 – ŠD EXTREM : KIX Ajdovščina

U17:
12. 10. 2019 – ŠD EXTREM : KMN Oplast 
Kobarid

U15:
20. 10. 2019 – ŠD EXTREM : NK Ribnica

Za vse informacije smo vam na voljo prek nas-
lednjih povezav:

kazal tematiko tehnike vodenja žoge pri mlaj-
ših selekcijah. Delo so Mitja, Blaž in igralci 
zelo dobro opravili in prejeli številne pohvale 
z vseh strani.
Vsi Extremovi udeleženci smo si na koncu 
dne ogledali tekmo Superpokala Slovenije 
v futsalu, kjer sta si nasproti stala dva bivša 
igralca ŠD Extrem: Teo Turk (FK Dobovec) 
in Maxi Vesel (FC Siliko). 

EXTREMOV DAN 
V mesecu juniju odpadli Extremov dan smo 
nadomestili v petek, 6. septembra 2019. V 
našo družbo smo povabili g. Dušana Raz-
borška, prvega selektorja slovenske futsal 
reprezentance in aktualnega trenerja FK Kla-
genfurt iz Avstrije. S svojim bogatim znanjem 
in zanimivim predavanjem je zbranim udele-
žencem predstavil, kakšen je njegov pogled 
na vlogo igralca, trenerja in starša pri športu 
oziroma futsalu. Predavanja se je udeležil tudi 
g. Andrej Pogorelec, podžupan Občine Sod-

Predavanje gospoda Dušana Razborška

Prijateljska tekma ŠD EXTREM : FC BRONX – člani

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:

ŠD Extrem
Foto: M. Klevže
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Zgodovina hipnoze
Hipnoza je človeški fenomen in je stara toliko 
kot človek. Uporabljali so jo že v Egiptu pred 
3000 leti, v grških preročiščih, perzijski magi, 
hindujski fakirji in indijski jogiji. 
V prvi svetovni vojni so zaradi pomanjkanja etra 
hipnozo uporabljali kot protibolečinsko meto-
do.
Leta 1955 je British Medical Association prizna-
la hipnozo kot medicinsko vedo. Leta 1958 so 
enako storili še v American Medical Association. 
Leta 1979 je bila v Sloveniji pri Slovenskem 
zdravniškem društvu ustanovljena Sekcija za kli-
nično in eksperimentalno hipnozo.
Znani uporabniki hipnoze: Goethe, Chopin, 
Th omas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein, 
Winston Churchill, Jackie Kennedy, Kevin Co-
stner, Sara Isaković.

Kako deluje hipnoza?
Hipnoza je naravno in prijetno stanje človeškega 
uma, sproščeno stanje spremenjene zavesti, us-
merjene pozornosti in koncentracije ter zmanj-
šanega zunanjega zavedanja. To stanje, imenu-
jemo ga trans, spontano izkušamo vsak dan, ko 
smo na primer zatopljeni v fi lm ali dobro knjigo, 
ko se vozimo po znani poti in na koncu poti ne 
vemo več, kako smo prispeli na cilj, ko sanjari-
mo ali ko nas vonj in melodija poneseta v času 
nazaj do podoživljanja dogodka, ki je shranjen v 
našem spominu. 
Študije možganskih valov so dokazale, da so po-
snetki možganskih valov v hipnozi bolj podobni 
tistim v budnem stanju. V hipnotičnem stanju 
se aktivirajo predeli možganske skorje, tako da 
pride do sinhronizacije delovanja med levo in 
desno polovico možganov. Spremenita se stanje 
alfa valov in pretok krvi v možganih. 
Pri vpeljavi v hipnotično stanje pride do osre-
dotočanja zavesti in s tem spremembe stanja po-
zornosti. V hipnozi se človek psihično in fi zično 
sprosti veliko bolj globoko kot v budnem stanju. 
V tem stanju še vedo slišimo in naše fi zične spo-
sobnosti niso okrnjene. 
Podzavestni del mišljenja nadaljuje s posluša-
njem in sliši vse, kar mora slišati, ter reagira na 
vse dražljaje iz okolice.
V podzavestnem umu bivajo naša domišljija, 
čustva, spomini, naši avtomatski telesni odzivi 
in naša najgloblja prepričanja o sebi.
Podzavestni um je naš mogočen zaveznik. S 
svojim neomejenim potencialom, ustvarjal-
nostjo, modrostjo, znanjem in močjo nam lah-
ko pomaga doseči tako rekoč vse, kar si želimo. 
Nadzoruje sisteme v našem telesu, kot so bitje 
srca, prebava, sproščanje hormonov, presnova in 
podobno. V podzavestnem umu bivajo naša do-
mišljija, čustva, spomini, naši avtomatski telesni 
odzivi in naša najgloblja prepričanja o sebi. Ima 
pomembno vlogo pri naših odločitvah, shranju-
je vse informacije iz naše preteklosti in pripomo-
re k našim občutkom, čustvom, mislim in odlo-
čitvam, ki slonijo na izkušnjah in informacijah. 
Ti globoko zakoreninjeni vzorci in prepričanja 
oblikujejo naša življenja. Ko si želimo dolgoroč-

nih in pozitivnih sprememb v življenju, moramo 
spremeniti prav te nezavedne vzorce. S pomoč-
jo hipnoterapije lahko dostopamo do podza-
vestnega uma in izkoristimo njegove potenciale 
za doseganje sprememb, ki jih želimo.

Kaj je hipnoterapija?
V procesu hipnoterapije (terapije pod hipnozo) 
lahko prek prijetnega in naravnega fenomena, 
imenovanega trans, dosežemo pozitivne in žele-
ne spremembe ter dolgoročno izboljšamo kako-
vost življenja v smislu dobrega počutja uma in 
telesa. 
Je proces komunikacije s posameznikovim pod-
zavestnim umom. Med hipnozo sta naše telo 
in zavestni um v sproščenem, naravnem stanju, 
medtem ko podzavestni um ostaja buden in do-
jemljiv za sugestije. 
Uporabljamo jo pri:
• zmanjševanju in odstranjevanju bolečine, 

na primer pri porodu, v zobozdravstvu, pri 
opeklinah, akutnih in kroničnih obolenjih, 
bolnikih z rakom, operacijah, fantomskih bo-
lečinah ipd.,

• zdravljenju depresije,
• zdravljenju tesnobe, paničnih motenj, zarde-

vanja, pretiranega potenja,
• zdravljenju fobij, obsesij,
• nespečnosti,
• večanju samospoštovanja, samozavesti,
• odpravljanju treme pred nastopi, izpiti,
• večanju učinkovitosti in motivacije za delo, 

učenje, treninge v športu,
• zdravljenju psihosomatskih bolezni, kot so 

astma, aritmije, bolezni ščitnice, bolezni že-
lodca, bolezni kože,

• zdravljenju zasvojenosti, kot so kajenje, debe-
lost, anoreksija, bulimija, ortoreksija (pretira-
na skrb za zdravo prehrano), alkoholizem,

• zdravljenju govornih motenj: jecljanje, mo-
tnje govora po poškodbah in krvavitvah v mo-
žganih (afazije), govorni tiki,

• pripravi na operativni poseg,
• starostni regresiji, to je podoživljanju dogod-

kov iz preteklosti, ki so razlog za težave v se-
danjosti,

• starostni progresiji, to je terapevtsko delo, ori-
entirano v prihodnost,

• zdravljenju močenja postelje,
• zdravljenju pogostih glavobolov in napadov 

migren,
• obujanju spominjanja na pretekle dogodke v 

vsakdanjem življenju (ko na primer pozabiš, 
kam si dal kakšno stvar),

• forenziki za spominjanje določenih podrob-
nosti v dogajanju, opisu predmeta

 (številka registrske tablice, oblika in posebno-
sti avta itd.).

Kdo lahko izvaja medicinsko hipnozo?
Medicinsko hipnozo lahko izvajajo le strokov-
no izobražene osebe: zdravnik, zobozdravnik in 
psiholog.
Potrebnega je veliko znanja za postavitev prave 
diagnoze in zdravljenje v hipnotičnem stanju.

Zdravimo lahko že otroke od petega leta starosti 
dalje. Pri otrocih poteka hipnoza malo drugače 
kot pri odraslih. Otroci so zelo dovzetni za hi-
pnozo, saj imajo zelo razvito domišljijo in nima-
jo predsodkov. Najpogostejše težave pri otrocih 
so težave z močenjem postelje, jecljanje, sesanje 
palca in učne težave.
Medicinske hipnoze ne smemo uporabiti pri 
ljudeh s psihozo, močno depresivnih in samo-
morilnih. 

Miti in zgrešena mnenja
• Hipnotično stanje je enako kot spanje.
 Ne drži. Beseda hipnoza izvira iz starogrške 

besede hypnos, ki pomeni spanje. Z raziska-
vami je bilo dokazano, da je hipnotično stanje 
bolj podobno budnemu stanju kot spanju.

• V hipnotičnem stanju izgubimo samonad-
zor in zavestno mišljenje.

 Ne drži.
• Dobro se da hipnotizirati ljudi, ki imajo 

šibko voljo.
 Ne drži. Do določene stopnje se da hipnotizi-

rati vsako osebo, ki je pripravljena sodelovati. 
Lažje je hipnotizirati inteligentne ljudi.

• Ljudi je mogoče hipnotizirati tudi proti 
njihovi volji.

 Ne drži.
• Hipnoterapevt ime popolno moč nad su-

bjektom.
 Ne drži.
• Ljudje v hipnozi priznajo vse skrivnosti.
 Ne drži.

Suzana Makoter Pirc, dr. med., specialist-
ka družinske medicine, hipnoterapevtka, 
soproga in mati dveh sinov, zaposlena v ZD 
Ljubljana
Po končani gimnaziji, ki jo je obiskovala v doma-
čem Ljutomeru, se je vpisala na Medicinsko fa-
kulteto v Ljubljani. Zaradi veselja do dela z ljud-
mi, zdravljenja bolnih in želje pomagati ljudem 
je zapustila rojstni kraj in se odpravila v Ljublja-
no, kjer je študij medicine zaključila leta 1993.
Veseli jo delo z ljudmi, ko ji uspe ponovno vzpo-
staviti zdravje pacienta s strokovno pravilno dia-
gnostično usmerjenimi postopki in zdravljenjem. 
Radovednost in strast do nadgrajevanja znanj 
narekujeta njen raziskovalni ritem. Nenehno se 
dodatno izobražuje, raziskuje in vsa tako pri-
dobljena znanja vključuje v svoje vsakodnevno 
delo v ZD Ljubljana.
Vir navdiha za nove korake v smer učenja medi-
cinske hipnoze so bili njeni pacienti. Med delom 
je ugotovila, da je zelo pomembno nadgraditi 
delo z ljudmi tudi na drugačen način. 
Študij medicinske hipnoze in hipnoterapije je 
opravila pri prof. dr. Marjanu Pajntarju, dr. med. 
in psihologu, pod okriljem Društva za medicin-
sko hipnozo Slovenije.
Med učenjem zdravljenja z medicinsko hipnozo 
je bila tudi sama velikokrat hipnotizirana in tako 
na lastni koži izkusila tovrstno zdravljenje. In kot 
sama pravi: »Bilo je učinkovito!«

S. M. P.
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Nespečnost in devet nasvetov za boljši spanec s 
tradicionalno kitajsko medicino (TKM)
Zame kot za izvajalko kitajske medicine je spanje zelo pomembno, zato 
svoje paciente vedno vprašam, ali k meni prihajajo zaradi nespečnosti. 
Spanje je poleg prehranjevanja in odvajanja blata ena izmed ključnih 
in bistvenih telesnih funkcij. Ko spimo, lahko telo raste in se obnavlja. 
Premalo spanja ali slab spanec vodita ne le v razdraženost in izčrpanost, 
temveč povzročata tudi togost mišic, slabše kognitivno delovanje, nižjo 
odpornost in druge pomembne zdravstvene težave.

Nespečnost in TKM
V TKM je najenostavnejša razlaga nespečnosti neravnovesje med ener-
gijama jin (tiho in pomirjeno stanje) in jang (aktivno in vzburjeno 
stanje). Nespečnost povzroči distribucija energije jin. Sam mehanizem 
nespečnosti je seveda veliko bolj zapleten, zato ne gre pričakovati, da 
boste z eno samo tableto, živilom ali vajo preprosto in nemudoma do-
segli trden in kakovosten spanec. Težave s spancem je mogoče ustrezno 
rešiti le s spremembo življenjskega sloga, na vzhodu pa jo učinkovito 
rešujejo še v kombinaciji z zdravljenjem, kot so akupunktura in zeliščna 
dopolnila. Dobra stvar takšnega kombiniranega pristopa je, da se ne iz-
boljša le spanec, temveč zdravje na splošno.
 
Osnovni vzroki za nespečnost:
– neprimerne prehranjevalne navade;
– preveč dela, zaskrbljenosti in stresa;
– slabe življenjske navade, ki vodijo v preveliko aktivacijo energije jang;
– fi zične zdravstvene težave in zdravila, ki uničujejo naše materialne 

energije oziroma telesna tkiva.

Nasveti za boljši spanec
1. Izogibajte se prenajedanju/izjemni lakoti, ki vas zagrabi ponoči.
 Mastna hrana, preveč mesa, težki mlečni izdelki, sladkarije in moč-

ne začimbe so zelo neprijazne do prebavnega sistema. Če jemo pre-
pozno, prehitro ali preveč, lahko to povzroči zastoj hrane, kar lah-
ko vodi v nelagoden spanec ob napihnjenosti želodca, epigastrični 
bolečini in kislinskem refl uksu. Pri večerji se izogibajte hrani, ki je 
težko prebavljiva – to pa ne pomeni, da morate obrok kar preskoči-
ti. Vaše telo potrebuje redno dobavo energije. Lahek obrok, ki ga je 
enostavno prebaviti (vsaj tri ure pred spanjem) vam ne bo škodil. 

2. Vzdržujte primerno ravnovesje med delom in počitkom.
 Vaše telo deluje v skladu z biološko uro, ki vodi vaše delovanje in po-

čitek. Ustrezna količina počitka ali spanca je bistvena za ohranjanje 
notranje harmonije. S tem poskrbite za energijo jin in osvežite ener-
gijo jang, ki se nemoteno pretaka po telesu in vam pomaga umiriti 
misli ter izboljšati odpornost.

3. Zmanjšajte pitje stimulativnih napitkov pred spanjem ali se jim 
popolnoma izogibajte, ponoči pa omejite pitje tekočin.

 Stimulativnih napitkov, kot so kava, čaj, sodavica, vroča čokolada in 
druge oblike energetskih napitkov, se je v večernih urah treba izogi-
bati. S tem se izognete tudi motnjam spanja zaradi polnega mehurja.

4. Zvečer in ponoči se izogibajte razburljivim fi lmom, televiziji, 
igram in uporabi elektronskih naprav.

 Ko vaši možgani postanejo aktivnejši, naraste njihova električna ak-
tivnost, signali po nevronih pa začnejo divjati – to stanje je v nasprotju 

s tistim, kar bi se moralo dogajati pred spanjem. Drugi razlog je pove-
zan z vašim telesom: telo se na video igrice ali celo e-sporočila odzove 
tako, da se napne. Tudi modra luč, ki jo najdemo na elektronskih na-
pravah, vam pri tem ne pomaga. Kitajska medicina razlaga, da to izzo-
ve preveč energije jang (kortizola – stresnega hormona), medtem ko 
je energija jin (melatonin – hormon spanja) potlačena. To povzroči, 
da se ne moremo primerno umiriti in zaspati.

5. Podnevi redno telovadite, zvečer pa nežno meditirajte z energijsko 
vadbo »či gong«.

 Primerna količina vadbe na splošno pomaga pri cirkulaciji krvi in 
energije Qi v telesu. Če je pretok neoviran, sistemi organov delujejo 
učinkovito, zato je spanec boljši.

6 S hrano vzdržujte energijo jin.
 Primer: gomolj lilije (Baihe, 百合) je nežno živilo, primerno za 

ljudi vseh starosti, saj vzdržuje našo pljučno in srčno energijo jin. 
Če težko zaspite, si vsako jutro pripravite čaj iz goji jagod, saj tako 
obogatite krvno energijo. Dobri izbiri sta tudi črni sezam in oreh, 
saj z njima utrdimo splošno energijo jin. Če sta vaš jezik ali konica 
jezika rdeča, to pomeni, da imate preveč ognjene energije oziroma 
energije jang, zato uživajte več zelene zelenjave (ki mora seveda biti 
kuhana – tudi solata), čaj iz krizanteme (bodite pazljivi, če imate 
šibek želodec), kumarice in morsko travo, da se telo ohladi.

7. Globoka sprostitev s TKM.
 Svetovna zdravstvena organizacija je že dolgo časa nazaj prepoznala 

akupunkturo za zdravljenje težav z nespečnostjo, saj je učinkovita 
pri usmerjanju in uravnavanju premikanja energije Qi. Odvisno 
od vrste neusklajenosti v telesu izvajalci TKM izberejo določene 
akupunkturne točke, kjer uporabijo stimulativne tehnike za lajšanje 
težav z nespečnostjo. Za dosego boljših rezultatov včasih vključijo 
tudi naravna zeliščna zdravila.

8. Če dolgo bedite, si povrnite energijo.
 Nekateri za povrnitev energije po dolgih nočeh pijejo ameriški gin-

seng ali čaj iz goji jagod. Ameriški ginseng telo ponovno napolni 
z energijo Qi, ki zagotavlja moč, medtem ko goji jagode obogatijo 
energijo jin, ki pomaga pri obnavljanju telesa.

9. Zdravstvene težave rešujte v zgodnjih fazah.
 V teoriji TKM zdravniki nespečnost klinično delijo na dva tipa:

– tip pomanjkanja: šen (duh) je podhranjen, saj nima dovolj krvi ali 
energije Qi,

– tip odvečnosti: šen (duh) je razdražen zaradi patogenov, kot so 
tuji napadalci, ogenj, vlaga in zastoj krvi.

 Ta dva tipa se lahko pomešata z neravnovesji različnih sistemov. 
Nespečnost je lahko zelo zapletena. Ko ugotovite, da vam kmečka 
pamet pri tem ne pomaga, vas prosim, da ne hitite z jemanjem do-
polnil ali tablet. Že v zgodnji fazi poskusite poiskati strokovno po-
moč. Če posameznik trpi še za drugimi zdravstvenimi težavami, so 
lahko njegovi sistemi zelo poškodovani, zato je potrebno individu-
alno in sistemsko zdravljenje.

Rachel Cheng, 
Aku Energija, tradicionalna kitajska medicina, akupunktura, 

terapevtska masaža in zdravilna zelišča
(uredila in prevedla: Tanja Topić)
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Datum: SOBOTA, 5. 10. 2019.
Kam: na TOSC (2275 m) – 13. skupni pohod s PD Velike Lašče.
Izhodišče: Pokljuka, Rudno polje (1347 m).
Načrt poti: Pokljuka, Rudno polje (1347 m)–Studorski preval 
(1892 m)–Tosc (2275 m)–enako nazaj.
Zahtevnost: LAHKA  pot in DELNO ZAHTEVNA neoznačena 
pot.
Čas hoje (okvirno): 8–9 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.
Prijave z akontacijo: v torek pred pohodom, 1. oktobra 2019, ob 
19. uri v prostorih PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Vodja ture: Marjan Intihar, vodnik PZS, informacije: 031 560 664.

Datum: SOBOTA, 19. 10. 2019.
Kam: 6. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV PD Ribnica pri 
Planinski koči pri Sv. Ani na Mali gori.
Zbor in odhod: v soboto, 19. oktobra 2019, ob 10. uri pri veteri-
narski postaji (pri Riku) v Ribnici. Lahko pa pridete tudi direktno 
v našo kočo, kjer se dobimo ob 12. uri.
Povratek: pozno popoldne. Povratek ni organiziran in voden. 
Zahtevnost poti: lahka pot. 
Čas hoje (iz Ribnice k Sv. Ani in nazaj): 3 ure.
Po prihodu v našo kočo bo sledilo družabno srečanje, na katerem 
vse prijavljene udeležence, člane PD Ribnica, čakata brezplač-
na pogostitev in presenečenje (priložnostno darilo).
Potrebna oprema: vremenu in razmeram primerna osebna pla-
ninska oprema, pohodne palice, plačana planinska članarina za leto 
2019 in varen korak.
Prijave – obvezne zaradi organizacije hrane in priložnostnega 
darila: v torek, 15. oktobra 2019, ob 19. uri, v pisarni PD Ribni-
ca na Škrabčevem trgu 5 v Ribnici. Prijave bo sprejemala Marjana 
Rozman, dosegljiva na 041 847 365 do torka, 15. oktobra, do 20. 
ure. Informacije so na voljo tudi pri predsedniku PD Ribnica To-
mažu Pahuljetu na telefonu 041 368 252. Tisti, ki se ne bodo prija-
vili pravočasno in se bodo srečanja udeležili neorganizirano, bodo 
žal ostali brez hrane in darila.
Hrana in pijača v koči: za hrano + čaj bomo poskrbeli mi (za pri-
javljene udeležence je torej brezplačno), ostala pijača je plačljiva po 
ceniku.
Vodja srečanja: Tomaž Pahulje, predsednik PD Ribnica.

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

OKTOBER 2019

Ribniški planinci 
v gorah in objektivu

Na 13. skupnem pohodu 
PD Ribnica in PD Kočevje 
17. avgusta se je manjša 
skupina podala na sedlo 
Nabojs in se takole ujela 
v objektiv pri koči Pellarini.
Foto: arhiv Marije Zupančič

Ribniški planinci 
in planinci iz Trsta 

na vrhu ošiljene Ojstrice 
na začetku avgusta.

Foto: Zdenka Mihelič

Na kraljici Škrlatici 
so se veselili 6. julija.

Foto: arhiv PD Ribnica

Konec junija na vrhu 
Monte Zermule 

v Karnijskih Alpah 
skupaj s planinci 

društva CAI XXX. 
Ott obre iz Trsta

Foto: Zdenka Mihelič

Ribniški planinci so stali 
julija na najvišjem vrhu 
Slovenije, na Triglavu.
Foto: arhiv Roka Ilca

Ribniški planinci 
in planinci iz Trsta 
na vrhu Zuc della 
Guardia, do koder 
vodi ferata alpincev.
Foto: Zdenka Mihelič
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Ribn´ca trail 2019
V soboto, 31. avgusta 2019, je prvič potekal 
Ribn´ca trail. Teka se je udeležilo 140 tekmo-
valcev. 
Zadnjo avgustovsko soboto so se tekači zbrali 
že zgodaj zjutraj. Start 1. Ribn´ca traila je bil 
v grajskem parku, ki je bil odlično izhodišče 
za vzdušje na startu. Čutiti je bilo pozitivno 
energijo in nemirno pričakovanje nove izku-
šnje, ki se je stopnjevalo vse do štartnega stre-
la, ko so se tekmovalci v lahnem drncu podali 
skozi grajska vrata v neznano.
Prvi kilometer je tek potekal v skupini skozi 
center Ribnice do vasi Hrovača, od koder so 
tekači nadaljevali v lastnem tempu.  
Kuhavn´ca, Čebular´ca, Ribež´n – ne, ne gre 
za naštevanje ribniške suhe robe, niti ne za 
kuharsko tekmovanje! Proga ribniškega traila 
je bila razdeljena na tri težavnostne stopnje: 
Kuhavn´ca je merila 12 km, sledila sta Čebu-
lar´ca s spoštljivo 25-kilometrsko razdaljo in 
seveda Ribež´n, na katerem so morali tekmo-
valci premagati kar 40-kilometrsko razdaljo in 
tudi 1.600 višinskih metrov. Spust v sosednjo 
dolino Struge in nato ponoven vzpon nazaj na 
greben – prek Sten sv. Ane, kjer so dobesedno 
grizli kolena, je bil po mnenju večine tekačev 
pravi izziv.
Proti grebenu, kjer se steza postavi pokonci, 
so nam na pomoč priskočili ribniški jamarji in 
zavarovali strmi del vzpona z vrvmi. Varnost 
tekmovalcev je na prvem mestu!
Tekači z iskanjem poti niso imeli težav, saj so 
jih usmerjale rumene zastavice, ki so, obsija-
ne s soncem, mestoma malce ponagajale in 
se »skrivale« očem. A večjih težav ni bilo. 
Dobro organizirana ekipa prostovoljcev na 
kontrolnih točkah in tudi na prireditvenem 
prostoru je odlično opravila svoje delo. Dragi 
prostovoljci, vsi in vsak posebej ste prireditvi 
dali pomemben del. Hvala za vaš trud!

Celoten trail je bil speljan po poteh Male gore, 
proti Sv. Ani in naprej vse do Grmade. 
Tekmovalke in tekmovalci vseh prog so se 
najprej podali proti najvišji točki traila, kjer 
sta potekala vmesno merjenje časa in istoča-
sno tekmovanje za pokal najhitrejšega na Sv. 
Ani. Tempo tekačev je bil izreden, saj je prvi 
osvojil Sv. Ano v pičlih 44 minutah in zaključil 
tekmo Kuhavn´ce v dobri uri. 
Po slabih dveh urah in pol so v cilj že pritekli 
prvi tekmovalci Čebular´ce, ki so jim dve uri 
kasneje sledili tudi prvi tekači Ribež´na – naj-
daljše in najzahtevnejše trase. Čas najboljšega 
se je ustavil pri 4 ure in 28 minut, kar je izje-
men rezultat za dokaj zahtevno progo. 
Podrobni rezultati teka so objavljeni na sple-
tni strani: 
https://my7.raceresult.com/119813/re-
sults?lang=si#3_124584

Ribn´ca trail – na videz enostaven trail po 
obronkih Male gore, a v resnici zahtevnejši 
kot pričakuješ. Poti Male gore so speljane 
tako, da lahko vsak najde nekaj zase. Potopljen 
v tišino gozda slišiš le svoje korake, šelestenje 
listja in vidiš pot, ki se vije pred teboj. Včasih 
malce skrita – potrebno je več previdnosti, pa 
zopet široka, makadamska pot, kjer korak ste-
če hitreje, lahkotneje.
Na vrhu se odprejo prelepi razgledi na rib-
niško dolino, skrito med obema gorama. V 
daljavi seže pogled do Snežnika in še naprej 
na Nanoško planoto. Z grebena proti Stenam 
nam pogled poboža oddaljene gorenjske vrša-
ce in na jugu gričevnate Gorjance.  
Preden se spustiš v dolino, zaobjameš zeleno 
lepoto, ki te obdaja, in se odločiš: naslednje 
leto se ponovno vidimo!

A. K. 
Foto: Arhiv Klub ponosnih posameznikov



odkup lesa in hlodovine na panju
ali ob gozdni cesti
posek in spravilo lesa
transport lesa in hlodovine

ROBERT KLEPAC
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Tai qi

4. 10. 2019

031 879 817 
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Renan ult pripororr ča rrrreeeennnault.si

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO

Avtoval d.o.o.
Pod jelšami 2

1290 Grosuplje
www.avtoval-renault.si
e-mail: prodaja.renault@avtoval.si

AVTOVAL, GROSUPLJE
tel: 01 78 11 305; 051 603 670

TRGOVINE:  Ig, POC Ig, Zabrv 120
Ljubljana, Peruzzijeva  ulica 165
Škofljica, Ulica ob hrastih 11  
Železokrivnica, Ulica ob hrastih 11 

Akcija!

od 18. 9.

do 31. 10.
2019
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LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VASS
LOVSKA  DRU INA

DOLENJA VAS  
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KONTAKT

070 288 433

PRIZMA Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod
Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje
 T: 01-7880-100
 E: info@prizma-ponikve.si
 W: www.prizma-ponikve.si

Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta: Srednja medicinska sestra I

Opis delovnega mesta: 
Izvajanje zdravstvene nege in varstva oskrbovancev, priprava in 
delitev predpisane terapije, vodenje zdravstvene dokumentacije, 
sodelovanje pri delitvi hrane in hranjenju oskrbovancev, nudenje 
medicinske pomoči oskrbovancem

Delo za nedoločen čas, zakonsko pripadajoči dodatki za delo in 
15% dodatek na redno delo zaradi neposrednega dela z osebami, ki 
imajo težave v duševnem zdravju. 

Pogoji delodajalca: opravljen strokovni izpit

Kontakt: Katarina Žnidaršič, 01-7880-100, info@prizma-ponikve.si 



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:

RIBNICA - Nemška vas, prodamo starejšo 

stanovanjsko pritlično hišico v izmeri 170 

m2, parcela je velika 521 m2, na parceli 

stoji opremljena stanovanjska hiša, ki je 

bila zgrajena  pred letom 1967, fasada in 

streha sta bili obnovljeni leta 1987, vsa 

infrastruktura, ogrevanje na trda goriva, takoj 

vseljiva. Cena je 64.000 EUR.

DOBREPOLJE - Tisovec, v vaški idili prodamo 

starejšo kmečko hišo 12 x 8 m potrebno 

obnove z gospodarskim poslopjem in 

kozolcem, dvorišče v izmeri cca 4000 m2 ter 

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

in travniki. Hiša je zgrajena pred letom 

1967. Vsa infrastruktura, cena 80.000 EUR, 

nova cena 63.000 EUR.

RIBNICA - Dolenja vas, Lončarska ulica, prodamo 

stanovanjsko hišo v izmeri  101 m2 in dve 

tretjini  parcele, ki predstavlja dvorišče v 

izmeri ca. 149 m2, ter parcelo v izmeri 75 

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

bila zgrajena pred letom 1967. CK na plin, 

vsa infrastruktura. Cena je 60.000 EUR.

ORTNEK - Sveti Gregor, prodamo stanovanjsko 

stavbo v izmeri 96 m2, celotna parcela je v 

izmeri 1003 m2. Hiša je bila zgrajena leta 

1930 (pred letom 1967), streha obnovljena 

leta 1965, vsa infrastruktura, CK na trda 

goriva, cena 45.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Lazec, prodamo stanovanjsko 

stavbo (gostinski objekt) v izmeri 87 m2 in 

dva poslovna prostora v izmeri 85 m2 in 199 

m2 ter dvorišče v izmeri 1649 m2, primerno 

za turistično dejavnost, v idilični okolici, 

zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK 

na olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 

88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo z 

gospodarskim poslopjem - hlev, primerno za 

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

travnikov, njiv in sadovnjakov, skupaj v 

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

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.

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.

SODRAŽICA - Male Vinice, prodamo starejšo, 

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

plus klet z garažo 11 x 6 m in gospodarskim 

poslopjem 9 x 6 m, na zanimivi lokaciji, 

zgrajeno pred letom 1967, obnovljeno 

1992. Stoji na parceli v skupni izmeri z 

vrtom 5.600 m2. Dodatno je še ena parcela 

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

centralno ogrevanje, vsa infrastruktura, 

takoj vseljiva. Cena je 96.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Draga, prodamo starejšo 

poslovno stanovanjsko hišo (pekarno), z 

vrtom in parkirnim prostorom pred stavbo, 

v skupni izmeri 946 m2, ter poslovno 

stanovanjsko stavbo v izmeri 355 m2 in 

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

Draga. Hiša je bila zgrajena leta 1965, 

obnovljena leta 1999, vsa infrastruktura, 

takoj vseljiva. Cena 75.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Retje, prodamo starejšo, 

opremljeno stanovanjsko hišo in 

gospodarsko poslopje z vrtom, v izmeri 

198 m2, del hiše je tudi poslovni prostor-

trgovina, celotna parcela je velika 765 

m2 in predstavlja dvorišče. Hiša je bila 

zgrajena leta 1968, obnovljena leta 1997, 

gospodarsko poslopje je bilo zgrajeno leta 

1990. Takoj vseljivo. Ogrevanje CK na olje, 

elektrika, voda, vsa infrastruktura, cena 

73.000 EUR. EI v izdelavi.

MIRNA - Selo pri Mirni, prodamo kmetijo s tremi 

objekti, dva za rušenje, kozolec potreben 

manjše obnove, v skupni izmeri 52.828 m2. 

Posest je v enem kosu, primerna je za rejo 

konj. Vsa infrastruktura. Polja in travniki so 

obdelani, ohišnica je nekoliko zapuščena. 

Cena 133.000 EUR, nova cena 130.000 EUR.

MEDVODE - Verje, prodamo delno opremljeno 

visokopritlično hišo v mirnem okolju z veliko 

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

površine je ca 200 m2. Zgrajena leta 

1975, adaptirana leta 2000. Ogrevanje 

na kurilno olje, odprt kamin in paneli. Vsa 

infrastruktura v hiši. Vseljiva po dogovoru, 

cena 287.000 EUR.

NOVA VAS - Hiteno, prodamo stanovanjsko 

hišo in gospodarsko poslopje z vrtom, ter 

šest kmetijskih parcel. Hiša je v izmeri 

199 m2 in stoji na parceli v izmeri 531 m2. 

Gospodarsko poslopje v izmeri ca 220 m2 

pa stoji na parceli v izmeri 556 m2. Prodajo 

se še kmetijske parcele v skupni izmeri 

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

zgrajena leta 1990,  gospodarsko poslopje 

pa je bilo zgrajeno leta 1984. Ogrevanje CK 

na olje, elektrika, voda, vsa infrastruktura, 

cena 170.000 EUR.

NOVO MESTO – Straža, Stara cesta; prodamo 

zidanico v izmeri 30 m2, dve etaži, 

zgrajena je bila leta 1970, velikost parcele 

811 m2, vinograd v urejanju, ogrevanje 

na trda goriva, elektrika, voda - hidrofor, 

vsa infrastruktura. Obnovljena leta 2007 

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

35.000 EUR. 

STANOVANJA:

KOČEVJE – Kidričeva ulica - center, prodamo delno 

opremljeno stanovanje na Kidričevi ulici v 

Kočevju, v izmeri 53,40 m2. Stanovanje je 

v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka, 

zgrajenega leta 1963. Stanovanje je bilo 

obnovljeno leta 1997. CK na lesno biomaso. 

ZK urejeno, brez obremenitev, takoj vseljivo, 

cena 53.000 EUR.

GRADBENE PARCELE:

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. 

POSLOVNI PROSTORI:

GROSUPLJE - Višnja Gora, prodamo posest v iz-

meri 9331 m2, na kateri so zgrajeni gostinski 

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

kreacijske dejavnost (tri tenis igrišča, igrišče 

za odbojko na mivki, veliko parkirišče primer-

no za postavitev in priključitev avtodomov), 

objekt za piknike z urejenimi sanitarijami in 

moderno opremljeni z gostinsko opremo, ob 

potoku, primerno tudi za različne dogodke. 

Vsa infrastruktura. Zgradba je bila zgrajena 

leta 2014, objekti imajo pridobljeno gradbeno 

in uporabno dovoljenje. Možnost je tudi najeti 

celoten kompleks oz. po elementih. Prodajna 

cena je 1.100.000 EUR, plus DDV.

ODDAMO 

POSLOVNI PROSTORI:

RIBNICA - center, Škrabčev trg, v najem oddamo 

poslovni prostor v izmeri 260 m2, za mirno 

dejavnost v pritličju poslovno stanovanjske 

stavbe. Stavba je bila zgrajena leta 2009. Vsa 

infrastruktura, CK ogrevanje na olje, vseljivo 

takoj. Cena najema je 1.600 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 180.000 EUR.
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in gojitvenih del v gozdovih
Za trajnost gozdov v ekološkem in ekonomskem pomenu je nega 
gozdnih sestojev najpomembnejši del gospodarjenja z gozdovi. 
Nega gozda se izvaja v celotnem življenjskem obdobju gozda. 
Začne se že z ustrezno izbiro drevja za posek, kjer se z odstranje-
vanjem sečno zrelega drevja omogoča mlajšim razvojnim fazam 
(mladje, gošča, letvenjak) uspešen nadaljnji razvoj. Vsaka redna 
sečnja je v bistvu tudi negovalna sečnja. Ukrepe v mlajših razvoj-
nih fazah gozda imenujemo gojitvena dela. To so: obnova (na-
ravna, umetna), zaščita in nega mladja. V zadnjih letih je opaziti 
vse manjšo skrb lastnikov gozdov glede izvajanja gojitvenih del 
v gozdovih, čeprav so na razpolago sredstva za subvencioniranje 
teh nujno potrebnih in predpisanih del. Zadnje čase se sreču-
jemo z vedno bolj turbulentnimi vremenskimi razmerami (kli-
matske spremembe) in posledično vse pogostejšimi naravnimi 
ujmami v gozdovih – žled, veter in posledično lubadar. Naravne 
ujme pogosto prekrižajo naše usmeritve razvoja gozda in pove-
čajo potrebo po izvedbi gojitvenih del v mladih ali poškodova-
nih gozdovih.
Gojitvena dela v mladem gozdu so »strošek«, ki se kasneje bo-
gato obrestuje. V nekaterih delih Slovenije gozdove zelo inten-
zivno negujejo, na primer na Koroškem opravijo večino načr-
tovanih gojitvenih del. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem 
porabijo največ sredstev za redno obnovo nižinskih gozdov, saj 
v gozdovih ni naravne obnove zaradi razraslih invazivnih tujero-
dnih vrst, na primer japonskega dresnika ali navadne barvilnice.
V severnem delu kočevskega gozdno-gospodarskega območja v 
Dobrempolju in Velikih Laščah opravijo lastniki največ gojitve-
nih del v območju. Na ribniški Veliki in Mali gori se je v mladem 
ali poškodovanem gozdu do sedaj opravilo malo gojitvenih del, 
čeprav so sredstva za subvencioniranje le-teh na razpolago.
Država pospešuje izvajanje gojitvenih in varstvenih del s pomoč-
jo subvencij. Trenutno prihajajo sredstva iz treh virov. Že dese-
tletja so na voljo nacionalna proračunska sredstva za gojitvena 
in varstvena dela, ki so sofi nancirana večinoma od 40 % do 50 
% vrednosti del. Od zadnjega žledoloma so na voljo evropska 
sredstva, predvidena predvsem za obnovo gozdov v območjih z 
večjo poškodovanostjo po žledu, vetru in lubadarjih. Sofi nancira 
se večji del vrednosti gojitvenih del. V lanskem letu in prav tako 
letos ter tudi v prihodnje pa so na voljo sredstva iz Gozdnega 
sklada. Te subvencije pokrivajo večino vrednosti del, to je 95 %, 
in jih je možno obračunati le v območju Nature 2000. V ribniški 
občini sta pod območje Nature vključena skoraj celotna Velika 
gora in zgornji del Male gore. Pri vseh subvencijah se materiali 
v celoti fi nancirajo, na primer sadike gozdnega drevja, zaščitni 
premazi za sadike, ograje za zaščito drevja. Za izvedbo dela nege 
mladja za 1 ha dobi lastnik gozda približno 250 EUR subvencij iz 
nacionalne sheme, iz sredstev Gozdnega sklada pa še enkrat več 
za enako veliko površino.
Višina fi nančnih spodbud je tako odvisna od lokacije, vrste go-
jitvenih del, poudarjenosti splošno koristnih funkcij, velikosti 
površine in vira sofi nanciranja. Nekatera gojitvena dela se lahko 

opravijo že med sečnjo, na primer posek košev, predrastkov ali 
razraslega grmovja. To je najbolj aktualno na območjih žarišč 
smrekovih podlubnikov, od vetra poškodovanih površinah, na 
vrzelastih gozdnih površinah, kjer posekamo nadraslo drevje, ali 
v gozdovih, kjer se nadraslo drevje suši, na primer ponekod hra-
sti na ribniški Mali gori, ter se spodaj razraščajo leska in druge 
grmovnice. Pri poseku grmovnic moramo paziti, da ohranimo 
drevesne vrste, ki so zrasle v zaščiti grmovja. Pogosto so med 
grmovnicami mladi javorji, jeseni, češnje, lipe in druge drevesne 
vrste, ki so priljubljena hrana srnjadi in jelenjadi. Podobna vrsta 
del je nega mladja. V gošči odstranjujemo grmovnice in košato 
nadraslo drevje, ki ovira razvoj perspektivnega gozdnega mladja. 
Tu rahljamo in uravnavamo zmes drevesnih vrst. V mladem goz-
du višine 3–5 metrov pa že imamo tako imenovana izbrana dre-
vesa, ki jim pomagamo, hkrati pa še odstranjujemo poškodova-
na, razrasla in druga neustrezna drevesa ali visoke grmovnice. To 
razvojno fazo imenujemo letvenjak. Sledi ji mlajši drogovnjak, 
kjer je drevje v prsnem premeru že debelo 10–15 cm. V letve-
njaku in drogovnjaku gozdar Zavoda za gozdove Slovenije stro-
kovno označi drevje za negovalni posek. Cilj nam je, da dobimo 
raznovrsten, kakovosten, zdrav mlad gozd, ki bo čim odpornejši 
proti naravnim ujmam in bo hkrati opravljal raznolike funkcije 
ter bo dolgoročno ekonomsko donosen. Prvi fi nančni donosi se 
lahko pojavijo že v fazi drogovnjaka.
Dela lahko opravijo lastniki sami po predhodnem posvetova-
nju s pristojnim gozdarjem Zavoda za gozdove. Lastniki lah-
ko najamejo izvajalce negovalnih del (s. p., d. o. o.) in jim odsto-
pijo izplačilo subvencij za opravljena dela z odstopno izjavo. Pri 
subvencijah iz Gozdnega sklada subvencija praktično pokrije 
celotne stroške dela. Ponekod v Sloveniji pa pri nacionalnih 
subvencijah razliko do polnega zneska višine plačila pokrijejo 
lastniki sami ali pa jo delno poračunajo iz posekanega drobnega 
lesa (drva). Možnosti je več, pomemben je končni rezultat – to 
je negovan gozd.
Lastnik gozda naj se posvetuje z revirnim gozdarjem Zavoda za 
gozdove Slovenije. Naj skupaj na terenu pregledata, katero gojit-
veno delo je v gozdu nujno oziroma je že predvideno z gojitve-
nim načrtom. Revirni gozdar uredi formalnosti, na primer prip-
ravi odločbo za gojitvena in varstvena dela, pregleda in prevzame 
opravljena dela ter jih obračuna. Lastnik ali pooblaščeni izvajalec 
dobi sredstva nakazana na tekoči račun. Ostaneta mu negovan 
mlad gozd in subvencija. Gozd tako gojimo in negujemo danes 
zase in za prihodnje generacije.

Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje
mag. Mirko Perušek

Jože Oberstar, univ. dipl. inž. gozd.



Rešeto – september 2019 31

V G
O

Z
D

U

Oglarjenje danes
Pred štirinajstimi leti smo se odločili, da bi bilo dobro obuditi tradicijo 
oglarjenja v ribniški dolini. Skupina zanesenjakov se nas je odpravila 
na Dole pri Litiji, kjer je oglarjenje živo in vir dodatnega zaslužka. Že 
naslednje leto je bil v Rakitnici slavnostni prižig prve kope. Štiri leta je 
kuhanje oglja popestrilo dogajanje v ribniški dolini, žal pa je nato zade-
va zastala in ugasnila. Verjetno je bilo za to več razlogov, dejstvo pa je, 
da se od takrat oglarjenje širi po celi Sloveniji. V Sloveniji se povprečno 
na leto prižge petdeset kop. Tudi organiziranost se je spremenila, saj je 
iz Kluba oglarjev nastalo Društvo oglarjev Slovenije – tako smo uspe-
šnejši pri izvedbah in promociji oglarjenja, ki tudi s turističnega vidika 
ni zanemarljivo. 
Upajmo, da se bo oglarjenje vrnilo nazaj v ribniško dolino kot del tradi-
cije, enakovredne vsem drugim dejavnostim. 
Letos je bilo Društvo oglarjev Slovenije uradno sprejeto v evropsko 
oglarsko združenje.
3. oktobra 1997 je ob oglarski kopi v Stemberghausu v nemškem kraju 
Hasselfelde v pokrajini Harz potekalo ustanovno srečanje evropskega 
oglarskega združenja. Zbralo se je osemnajst aktivnih oglarjev, ki so 
podpisali ustanovno resolucijo. Evropska ideja povezovanja v duhu 
nemške sedanjosti, ki verjame v povezano Evropo s kulturo različnih 
narodov, se je prenesla tudi v idejo povezovanja oglarjev in se hitro ši-
rila v različne evropske regije. Od osemnajstih ustanovnih članov leta 
1997 je po dobrih dvajsetih letih že skoraj 4000 članov. Krovno orga-
nizacijo zdaj sestavlja več kot trideset klubov, društev in skupin, štiri 
občine in večje število posameznih članov. Obstaja tudi šest podpornih 
institucij. Člani prihajajo iz osmih evropskih držav: Nemčije, Anglije, 
Francije, Belgije, Poljske, Slovenije, Avstrije, Švice in Italije. Združe-
nje je po nemškem zakonu organizirano kot registrirano združenje z 
ustreznim statutom. Generalni zbor je najvišji organ. Predsednik, dva 
podpredsednika, blagajnik in tajnik so na čelu štiriletnega izvoljenega 
odbora. Skupaj z desetimi člani tvorijo predsedstvo. Vrhunec združe-
nja evropskega Köhlerverbanda so večdnevna srečanja vsaki dve leti, 
ko se zbere do petsto udeležencev iz vse Evrope. Ta večdnevna srečanja 
pomenijo izmenjavo izkušenj ter potekajo s kulturnim programom in 
zborom združenja ter s slavnostnim prižigom kope. Letošnja seja skup-
ščine evropske zveze oglarjev je potekala od 22. do 25. avgusta 2019 v 
krajih Hardehausen in Giershagen v Nemčiji, natančneje v Severnem 
Porenju – Vestfaliji. Na skupščini smo bili prvič prisotni tudi slovenski 
oglarji, ki smo potovali v 1000 km oddaljen kraj druženja s kombijem. 
Prvi dan zvečer smo se vsi zbrali pod velikim šotorom v Hardehause-
nu, kjer smo bili prvič predstavljeni tudi slovenski oglarji. V združenje 
smo se vključili kot Društvo oglarjev Slovenije. Skupaj se je v evropski 
družini oglarjev zbralo več kot 400 udeležencev. Naslednji dan pa je 
potekala skupščina v mestu Giershagen, ponovno v velikem priredit-
venem šotoru, na urejenem oglarskem prireditvenem prostoru, ki ga je 
oglarska domača vaška skupnost urejala leto in pol. Uredili so tudi nov 
paviljon, ki ne bo služil samo kot mesto za oglarske prireditve, temveč 
tudi kot informacijsko središče in mesto za obšolsko dejavnost otrok za 
naravoslovne dni. Oblika paviljona spominja na kočo »Köhler«. Slo-
vesno otvoritev kot skupščino in sam prižig so spremljali tako lokalni 
kot državni in evropski politiki, cerkveni predstavniki in profesorji iz 
univerz. Mnogo govorcev je na vsakem koraku poudarjalo evropsko na-
ravnanost in evropsko enakopravno skupnost narodov. Kot je povedal 
predsednik Karl - Josef Tielke, smo v združenju kot velika družina, ki 
skrbi za solidarnost in evropsko naravnanost. Enako je bila jasna tudi 
evropska poslanka Birgit Sippel, pokroviteljica oglarskega Meilerjevega 
tedna, ki je ponovila pomen kuhanja oglja kot ene izmed najstarejših 
kulturnih tehnik človeštva. »Oglje iz oglarske kope je zelo dragocen 
izdelek, veliko bolj bogat kot katero koli oglje iz bencinske črpalke«, 
pravi Sippelova. V znak povezanosti je povabila aktiviste Giershagena, 

Tielkeja in tudi združenja, da obiščejo Bruselj. Izbrana je bila tudi nova 
»oglarska kraljica«. Najprej je spregovorila odhajajoča Amélie Lefl aec 
v francoščini, nemščini in angleščini ter predala lento svoji naslednici 
Denise Nolte, ki bo funkcijo opravljala dve leti, torej do naslednjega 
srečanja, ki bo od 16. 9. do 19. 9. 2021 v kraju Wolfshagen im Harz. 
Predstavniki osmih držav so v krogu posadili osem lip. Vsako drevo 
predstavlja eno izmed držav, ki gostijo evropsko srečanje Köhlerja v Gi-
ershagenu. Iz Slovenije je drevo posadila generalna sekretarka Društva 
oglarjev Slovenije Marija Imperl. Lipe so zasadili v obliki krone, ki naj 
rastejo skupaj, kot naj »raste« skupaj tudi Evropa.   Mnogokrat je bilo 
od različnih akterjev poudarjeno, da smo vsi oglarskem združenju kot 
družina in povezani kot prijatelji ter da so jezikovne težave nesmiselne, 
kot slabe novice iz politike in fi nančnega sveta. Mi živimo Evropo – 
v majhnem obsegu, vendar na trdnih temeljih: zakoreninjeni v naših 
domačih regijah, odprti in spoštljivi do odnosov med seboj in daleč 
stran od političnih izračunov! Upamo, da bomo z evropsko ljubeznijo 
lahko okužili in navdihnili majhne ostanke skeptikov in nasprotnikov 
združene Evrope. Tudi uvod v skupščino je začela evropska himna. Na 
skupščini je bil sprejet tudi sklep, da vse države skupaj skušamo uvrsti-
ti oglarjenje na seznam Unescove dediščine. Že danes pa je oglarjenje 
tako v Nemčiji, Avstriji in Švici kot v Sloveniji zapisano v nesnovno kul-
turno dediščino. 
Oglarsko kopo sta slavnostno prižgala pomožni škof Manfred Grothe 
in evropska poslanka Birgit Sippel, pri čemer so jima pomagali trije do-
mači oglarji: Willi Raff enberg, Johannes Gött e in Reinhard Nolte ter 
predsednik evropskega oglarskega združenja – Köhlerverband.
Od leta 2006 združenje izdaja tudi revijo EKV »Der Köhlerbote«, 
ki izhaja enkrat letno s slikami in poročili o dejavnostih članov ter s 
strokovnimi prispevki na temo oglja. Imajo tudi spletno stran www.eu-
ropkoehler.com, ki vsebuje informacije o trenutnih dogodkih, ozadjih, 
zgodovini, trenutnih sestankih itd.
Verjamemo, da bomo slovenski oglarji dobri partnerji v evropskem 
oglarskem združenju.

Jože Prah in Branko Žunič
Foto: Arhiv DLU in Jože Prah
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Vonj cvetoče lipe je eden izmed najlepših. Spominja na prve poletne 
dni, ko po naši krajini zadišijo lipe in lipovci. Skoraj ni vasi v Sloveniji, 
kjer se na vaškem trgu ne bohoti vsaj ena lipa, simbol slovenstva. S svo-
jo mogočno krošnjo daje odlično senco, v času cvetenja pa nudi prije-
ten vonj in pašo čebelam.

Lipa v simboliki
Že v antiki je starim Grkom in Rimljanom lipa simbolizirala prija-
teljstvo in nežno zvesto ljubezen. Zakaj tudi ne, že sami listi lipe so srč-
aste oblike. Tudi v slovensko zavest je simbolni pomen lipe močno za-
sidran. Povezana je z različnimi običaji, šegami in navadami ter vaškim 
družabnim in političnim življenjem. Lipa je bila spoštovano drevo med 
kmeti, meščani in plemiči. Pod senčnimi krošnjami lip so bile pogosto 
kamnite mize in klopi, priljubljena zbirališča vaških veljakov in vaške 
srenje nasploh. Tam so se zbirali, kramljali, jedli, pili, počivali, igrali in 
veselili. Tudi danes nas lahko lipa simbolično poveže v ključnih trenut-
kih. Tradicija sajenja lip se ohranja še danes, ne nazadnje tudi ob obi-
skih tujih državnikov, ki pogosto kje posadijo kakšno spominsko lipo.
Na dan razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije so lipo zasadili na 
Trgu republike pred slovenskim parlamentom. Samostojnost Slovenije 
pa zaznamujejo tudi številne druge lipe, ki so bile takrat zasajene na 
vseh koncih Slovenije. Tudi ob protokolarnem središču na Brdu pri 
Kranju so člani vlade zasadili lipe. Najstarejše naj bi bile zasajene še v 
času turških vpadov, na krajih, kjer so bili Turki premagani ali od koder 
so bili pregnani. Od lipovih drevoredov je najznamenitejši drevored 
»Napoleonove lipe« pred Logatcem ob državni cesti, ki je bila nekdaj 
glavna prometnica med Ljubljano in Trstom. 

Lipo lahko zasadimo tudi ob rojstvu otroka. Lipa, ki raste skupaj z ot-
rokom, je dragocen spomin na začetek novega življenja in predstavlja 
pomemben korak k sožitju med človekom in naravo.

Lipov med
V Sloveniji prevladujeta dve vrsti lip, lipa in lipovec. Lipa cveti juni-
ja ali na začetku julija, lipovec cveti dva tedna pozneje. Čebele na njih 
naberejo sladko medičino ali mano in nam proizvedejo lipov med, iz 
posušenega cvetja pa si lahko pripravimo tudi okusen lipov čaj. 
Lipov med je svetlo rumene barve z zelenim odtenkom. Ima svež vonj 
po lipovem cvetju, mentolu, limonini lupini. Lahko je nektarnega ali 
maninega izvora, zato ima značilnosti obeh;
v primeru nektarnega izvora hitro kristalizira, sicer nekoliko počasneje. 
Ker ni presladek in ima značilno osvežilno aromo, ga uporabimo tudi 
v kulinariki. 

Kot nasvet in namig za odlično kosilo: 
Mariniran pečeni piščančji fileji z omako in lipovim medom

Za 4 osebe:
700 g fi lejev piščanca

Marinada:
60 g lipovega medu
30 ml olja
30 ml vina ali sadnega soka (malinovega)
stolčene ali grobo sesekljane brinove jagode, timijan, poper

»Steljica za pečenje« in nato priprava omake:
30 ml olja
30 g šalotke
50 g korenja
40 g korenine peteršilja
80 g jabolk
1 strok česna
200 ml fonda/osnove

Začimbe: list lovorja, rožmarin, sol 

• Za marinado zmešamo med, olje in začimbe. Premažemo fi leje pi-
ščanca in jih v hladilniku v pokriti posodi mariniramo nekaj ur (brez 
soli).

• V pekač zložimo očiščeno, olupljeno in na drobno narezano šalotko, 
korenje, korenino peteršilja, jabolko, česen in začimbe ter fond.

• Na to pripravljeno »steljico« položimo marinirane piščančje fi leje, 
ki smo jih posolili.

• Polijemo s segretim oljem.
• V pečici pečemo pol ure pri 180–200 °C.
• Prestavimo na toplo in tik pred serviranjem narežemo na manjše re-

zine.

• Omako pripravimo tako, da vse sestavine, na katerih so se pekli fi leji 
piščanca, zmešamo, dodamo med in po okusu sok limone.

Več receptov z lipovim medom najdete na: htt p://www.czs.si

Mag. Andreja Kandolf Borovšak, 
Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza Slovenije

Foto: Arhiv ČZS
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Za čisti korak in okolje 
počistimo za našimi 
ljubljenčki
Nikoli ne bomo zagotovo vedeli, kako se je zgodilo – kako sta prišla 
skupaj človek in pes. Prvi udomačeni psi so bili najbrž volkom podobni 
mrhovinarji, ki so se podili po kupih smeti okrog domovanj zgodnjega 
človeka nekje na Srednjem vzhodu. Mogoče je homo sapiens lovil te ži-
vali za hrano, mogoče si je vzredil mladičke za igrače in hitro je spoznal, 
koliko mu lahko marsikje pomagajo.
Človek je psa, odkar ga je udomačil, uporabljal za opravljanje številnih 
nalog. Pes danes ni le čuvaj, varuh ali pomočnik pri lovu, temveč je zelo 
koristen tudi na mnogo drugih področjih človeškega življenja: pomaga 
slepim in telesno prizadetim, uporabljajo ga pri policiji za reševanje lju-
di, zasutih pod plazovi ali pod ruševinami, in podobno še vedno pa je 
predvsem človekov prijatelj.
Ne glede na pasmo, velikost ali značaj je pes v naši družbi predvsem 
zvest tovariš in spremljevalec, ki človeku pomaga, hkrati pa mu izkazuje 
iskreno in brezpogojno ljubezen. V zameno zahteva le, da sme živeti 
ustrezno svoji naravi in svojim potrebam. Mednje pa poleg pravilne 
prehrane, sveže vode in toplega ležišča spada predvsem čustven odnos, 
Pes ni samo pes in še manj igrača, ki jo človek po svoji volji vzame in 
pusti, pes je živo in zelo čuteče bitje. 
Tako kot v drugih urbanih okoljih je tudi v Ribnici veliko sprehajalcev 
pasjih ljubljenčkov, zato so ob večjih zelenih površinah v središču nase-
lja postavljeni posebni koši za pasje iztrebke. V letošnjem avgustu smo 
se ljubitelji psov razveselili še nekaj več takih košev. Občina Ribnica je 
namreč v sodelovanju s Komunalo Ribnica postavila še šest košev za 
pasje iztrebke. V letu 2018 smo z lokalno skupino Mar mi je za Rib-
nico organizirali akcijo Za čist korak. Ob tej priložnosti je nastala tudi 
zloženka z zemljevidom mestnega središča in označenimi koši za pasje 
iztrebke. 
V društvu se bomo potrudili, da bi smetnjake opremili z ilustracijo Bar-
bare Kobler, ki je nastala v okviru akcije Za čist korak.
Pobiranje pasjih iztrebkov pomeni skrb za zdravje, lepšo okolico in 
brezskrbno sprehajanje po pločnikih, zelenicah in travnikih.
Hvaležni vam bodo tudi vaši štirinožni prijatelji, saj v iztrebkih opazi-
mo gliste, trakulje in druge parazite, preverjamo, ali je iztrebek primer-
no mehek oziroma trd. Ob rednem pobiranju in spremljanju iztrebkov 
hitreje opazimo spremembe, ki kažejo na zdravstveno stanje psa.

Nekaj zanimivosti o pasjih iztrebkih
– Za razliko od drugih onesnaževalcev okolja pasji iztrebki vsebujejo 

bakterije, parazite in viruse, ki so lahko nevarni za naše zdravje.
– V enem gramu pasjega iztrebka je 23 milijonov odpadnih kolifor-

mnih bakterij.
– Pasji iztrebki so polni nerazgradljivih maščob in razpadejo petkrat 

počasneje kot iztrebki rastlinojedih živali ali zveri.
– Pasji iztrebki niso dobro gnojilo, saj je v njih močna koncentracija 

hranil, ki poškodujejo travne površine.
– Pasji iztrebki so magnet za različne škodljivce. Dlje kot jih pustimo 

ležati na tleh, bolj nevarni postajajo.

Karin Kočevar

Praznovanje obletnice 
male mature
Bil je 13. september 2019, lep sončen dan, ko smo se zbrali v prijetnem 
gostišču na »Jasnici«. Kljub starosti nas je prišlo kar lepo število, ra-
zen nekaterih, žal že pokojnih ali odsotnih zaradi bolezni. Leta naredijo 
svoje.
Praznovali smo 62. obletnico male mature, ki smo jo uspešno zaključili 
davnega leta 1957. Z nostalgijo smo se spominjali tistih najstniških dni, 
ki se ne bodo nikoli vrnili.
Toda nekateri spomini zbledijo, drugi pa ostanejo. Prav gotovo ne bodo 
zbledeli naši na tiste dni, ko smo zapuščali šolske klopi v ribniški nižji 
gimnaziji in se podali vsak po svoje v novo, resno življenje.
Druženje je potekalo v prijetnem vzdušju, ki se je zavleklo v pozno po-
poldne. Ko smo se poslavljali s stiskom rok in objemom, smo si obljubi-
li, da se še dobimo, seveda, če nam bo življenje dopuščalo.

Janez Krajec

Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA
e-pošta: reseto@ribnica.eu 

NASLEDNJA ŠTEVILKA  REŠETA 
IZIDE 30. OKTOBRA  2019.

GRA DIVO ODDAJTE DO 15. OKTOBRA  2019.
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Na Blokah ustanovili Plesno-rekreacijsko društvo 
bloški plesalci
Na Blokah se že nekaj let ukvarjamo s plesno 
rekreacijo. V skupini smo v večini upokojen-
ci, mladi po srcu, tako kot tisti, ki še niso v 
pokoju. V teh letih smo ugotovili, da je ples 
najboljši način za ohranjanje telesne in um-
ske kondicije. Tako smo v letošnjem poletju 
nekateri bolj navdušeni plesalci staknili glave 
in prišli na idejo, da ustanovimo samostojno 
društvo, ki bi se ukvarjalo samo s plesom v 
vseh možnih različicah. Idejo smo 17. julija 
2019 uresničili z ustanovitvijo Plesno-rekre-
acijskega društva Bloški plesalci (skrajšano 
Društvo bloški plesalci).
V društvu želimo razširiti dejavnost še na sre-

dnjo in mlajšo generacijo z modernimi plesi, 
kot so salsa, barčata, sving itd. Angažirali smo 
že profesionalne plesne učitelje, ki se bodo 
znali s svojim programom približati še tako 
zahtevni plesni skupini. V soboto, 12. oktobra 
2019, bomo organizirali dan odprtih vrat v 
dvorani nad knjižnico v Novi vasi, kjer bomo 
predstavili način vadbe in razložili vse pozitiv-
ne učinke plesne dejavnosti.
Društvo bloški plesalci želi negovati ples 
na visoki kulturni ravni po zgledu plesnega 
mojstra Adolfa Jenka, nestorja družabnega in 
športnega plesa na Slovenskem. Željo imamo 
tudi mlajše navdušiti za ples po pravilih in 

standardih, ki so uveljavljeni po vsem svetu. 
Prikazati želimo lepoto elegantnega in lahkot-
nega gibanja v ritmu glasbe. Tega pa se ne da 
doseči brez prave tehnike in vaj.
V našo družbo vabimo vse ljudi dobre volje z 
veliko energije in željne učenja. Dobrodošli so 
tako pari kot posamezniki, ženske, moški, de-
kleta, fantje. S skupnimi močmi bomo že našli 
primerne plesne partnerje. Gospodje, pokaži-
mo damam, da imamo tudi mi smisel za lepe 
stvari, zato se ne obotavljajte ...
Naj zaključim z našim sloganom: »S plesom 
večno mladi!«

Bojan Kraševec

Dobrota ne pozna meja
V letošnjem letu smo bili širom Slovenije izpostavljeni številnim ujmam 
– od poplav, toče, neurij do požarov. Tako smo v torek, 23. 7. 2019, pri 
dnevnoinformativnih oddajah na televiziji slišali o uničujočem požaru 
na kmetiji Škorjak v Šmarju pri Jelšah.
PGD Sv. Gregor je že dvajset let pobrateno s PGD Šmarje pri Jelšah, 
zato smo takoj navezali stik s poveljstvom omenjenega društva in izra-
zili pripravljenost, da pomagamo prizadeti družini. S strani PGD Šmar-
je pri Jelšah smo prejeli naslednje pismo:
V ponedeljek, 22. 7. 2019, je v večernih urah zagorelo gospodarsko poslopje 
na kmetiji Škorjak. Ogenj je popolnoma uničil ostrešje in velik del hleva v 
izmeri 50 x 20 m. Iz objekta se je reševala živina, a kljub vloženemu veli-
kemu naporu in prizadevnosti gasilcev je bilo za 9 živali prepozno in so v 
dimu na žalost poginile. Prav tako je bila v požaru uničena vsa krma za 
živino, ki je bila skladiščena na hlevu. Naj še pripomnimo, da je to družina s 
petimi otroki, najmlajši šteje komaj 10 mesecev. Ta kmetija jim je glavni vir 
dohodka, saj se ukvarjajo s prodajo mleka.
Skupaj z Govedorejskim društvom Ribnica in Župnijo Sv. Gregor smo 
za omenjeno družino začeli zbirati gmotna in fi nančna sredstva. Odziv 
je bil izjemen. Člani Govedorejskega društva Ribnica so takoj prispe-
vali bale krme, ki jih je transportno podjetje Petek brezplačno dostavilo 
prizadeti družini. Zbrana fi nančna sredstva, ki smo jih zbrali v župniji, 
pa smo predstavniki gasilcev PGD Sv. Gregor in predstavniki Župnije 

Sv. Gregor z župnikom Andrejem Mulejem osebno predali gospodarju 
kmetije, ki je bil, milo rečeno, pretresen in zelo hvaležen ob naši huma-
nitarni gesti.
Priznam, da smo bili tudi mi srečni, saj smo videli, kaj je ostalo po poža-
ru in kako prav bo prišel vsak darovan evro ali bala krme.
V Sloveniji se je že velikokrat izkazalo, da skupaj zmoremo vse.
V imenu prizadete družine se še enkrat zahvaljujem vsakemu posebej 
za vsak dar, ki ga je namenil prizadetim, Govedorejskemu društvu Rib-
nica za hitro akcijo in podjetju Petek za brezplačno dostavo krme za 
živino.
Tudi tokrat se je potrdil rek: »Prijatelja spoznaš v nesreči.«

Tekst in foto:  Rudi Adamič
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Spomini kot opomini
V soboto, 7. septembra 2019, smo se zopet spomnili dogodkov, ki 
segajo že več kot sedem desetletij v preteklost. Spomnili smo se bo-
jev enot 14. divizije v Grčaricah. Tu je pred šestinsedemdesetimi leti 
potekala tridnevna bitka s plavogardisti. Spominska slovesnost je po-
tekala v organizaciji ZB za vrednote NOB Ribnica, Občine Ribnica 
in PGD Grčarice. Pozdravni nagovor je imel župan Občine Ribnica 
Samo Pogorelc, ki je povedal, da se takih dogodkov moramo spomi-
njati, da se ne bi nikoli več ponovili.
Slavnostni govornik je bil letos dr. Milan Brglez, evropski poslanec. 
V svojem govoru je povedal: »Bil je čas vojne. Tuj okupator in domači 
pomagači so stregli po slovenskem narodnem telesu. Ni jim bilo mar za 
prihodnost našega naroda in ne za prihodnost našega jezika. Boj proti 
ideološkim sovražnikom so postavili pred narodni upor. In zato so bili na 
napačni strani zgodovine. Pisalo se je leto 1943. Vojna vihra je razdejala 
velik del Evrope, nobeno življenje ni bilo okupatorjem sveto. Človek je bil 
razčlovečen, Evropa je bila na kolenih. Vse dosežke civilizacije so okupa-
cijske sile podredile temu, da si zagotovijo življenjski prostor za tiste, ki so 
jih sami poimenovali »nadljudje«. V tem zgodovinskem kontekstu se je 
majhen, a trden slovenski narod odločil, da ne pusti, da ga zgodovinske 
silnice izbrišejo. Namesto plahega sodelovanja z okupatorjem je izbral 
upor. Upor zoper zavojevalce in upor zoper tiste, ki so tem okupatorjem 
pomagali.« Za slavnostnega govornika je torej upor proti razčlovečenju 
človeka, proti uničenju naroda in njegovega jezika vrednota, ki jo je treba 
spoštovati. Zaključil je z besedami: »Bitka v Grčaricah nam razlaga, da 
so mnogi za svobodo, demokracijo in druge ideale, ki jih živimo danes, 
bili pripravljeni dati svoje življenje. Nam tega ni treba. Je pa nujno, da 
postanemo bolj odgovorni. Do našega kraja, našega naroda, družbe in dr-
žave. Nihče ne bo storil prav nič namesto nas, zato moramo zase poskrbeti 
predvsem sami. In to je v svetu, ki postaja vse bolj zmešan in nepredvidljiv, 
izjemno težko. Le z enotnostjo bomo to dosegli. Ta pa spet ni dana, ampak 
je vedno znova skupaj ustvarjena. Na nas je, da naredimo smele korake v 
smer večje solidarnosti in enotnosti. Dovolite mi, da zaključim z besedami 
pesnika in partizana Karla Destovnika - Kajuha: "Lepo je, veš, mama, 
lepo je živeti, toda, za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti."«

V kulturnem programu so sedaj že tradicionalno sodelovali pevci 
Moškega pevskega zbora Radomlje, ki so nam zares lepo zapeli par-
tizanske pesmi in nam zapeli tudi kasneje, ko smo še malo posedeli 
in se družili. Z nami so bili tudi mladi recitatorji, učenci Osnovne 

šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, ki so prireditvi dali poseben čar. 
To so bili Tjaš in Lia Rus ter Špela in Brina Ažman, ki so s svojim 
simpatičnim nastopom osvojili občinstvo. Seveda pa brez recitatork 
Jelke Domevšček, Jane Šega in Majde Rački ne gre. S svojimi globo-
ko doživetimi recitacijami prireditvi dajo poseben čar. To še poudari 
Aleš Biber, čigar mama je bila borka 14. divizije in se je tudi letos 
pridružil našim recitatorkam. Prireditev pa je zaključil Daniel Div-
jak, predsednik ZB za vrednote NOB Ribnica, ki se je zahvalil vsem 
prisotnim: govorcem, praporščakom, pripadnikom Častne enote Slo-
venske vojske, Alešu Škaperju za ozvočenje, vsem, ki so sodelovali v 
kulturnem programu, in vsem tistim, ki so tako ali drugače naredili 
prireditev kljub slabšemu vremenu prijetno. Slovesnosti se je udeležil 
tudi eden izmed še redkih živečih borcev, borec 14. divizije in udele-
ženec pohoda 14. divizije na Štajersko, sicer domačin iz Dolenje vasi 
Tone Oražem, ki bo v kratkem dopolnil petindevetdeset let. Pred pri-
reditvijo je delegacija ZB za vrednote NOB Ribnica, ki so jo sestavlja-
li dr. Milan Brglez, župan Samo Pogorelc in Dejan Žagar, predsednik 
PGD Grčarice, položila ikebano ob ploščo, posvečeno temu dogod-
ku, po prireditvi pa je predstavnica 14. divizije Danica Dolničar ob 
spremstvu članov ZB NOB Ribnica položila ikebano na grob padlih 
partizanov na pokopališču. Po končanem uradnem delu je sledil dru-
žabni del, ob katerem se je razvedrilo še vreme. Za pogostitev so pos-
krbeli PGD Grčarice in nekaj grčarskih žensk, ki so pripravile razno 
pecivo za vse obiskovalce prireditve. Vzdušje in druženje je bilo zelo 
prijetno, tako da so se ljudje zadržali vse do mraka. 

Irma Grbec
Foto: Daniel Divjak
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Kolesarjenje v okviru športne prireditve 
Ribn'ca Trail
Kolesarski dogodek se je odvijal v soboto, 31. 8. 2019, na povabilo 
Kluba ponosnih posameznikov in v okviru njihove športne prireditve 
Ribni'ca Trail.  
Dogodek je uspel zaradi vas, dragi kolesarji, ker ste se v množičnem 
številu odzvali, pa tudi vreme nam je bilo naklonjeno. 
• Na turo po gozdni cesti do Kočevskega jezera (44 km) se je odpra-

vilo približno 100 udeležencev, med njimi celo nekaj otrok, mlajših 
od deset let. V objektu TIC Kočevsko jezero smo bili deležni gosto-
ljubnega sprejema direktorice Zavoda Kočevsko Vesne Malnar, v 
lokalu Ribič pa smo se malo osvežili in uživali v pogledu na jezero. 
Tura je potekala brez zapletov, za varnost sta poskrbela policista na 
kolesu Saša in Marjan, spremljal nas je tudi kombi z medicinsko se-
stro Marino, pa tudi material za gumi defekt ni manjkal. 

• Na turo po Ribniški krožni poti (23 km) se je odpravilo približno 
40 udeležencev, prevladovale so družine z mlajšimi otroki. Tura je 
bila etnološko obarvana s postankom pri ribniku Prigorica, kjer jim 
je Breda predstavila bajko o nastanku Ribnice, o okamnelih svatih 
in ribniških zmajih, na lokaciji gradu pa je zbrane informirala še o 
drugih znamenitosti Ribnice. Za zainteresirane je sledil še ogled Ro-
kodelskega centra Ribnica. Tudi to turo je spremljal redar Marko na 
kolesu, morebitne praske pa bi oskrbela Jana.

Na prizorišče pogostitve, ki je bila pod šotorom na lokaciji Športnega 
centra Ribnica, so se kolesarji vrnili brez poškodb, nasmejani in z dob-
rimi vtisi, kar nam je dodatna spodbuda, da tovrstne dogodke organizi-
ramo tudi v prihodnje.
Zahvaljujemo se Klubu ponosnih posameznikov, da nas je uvrstil v pro-
gram svojega športnega dogodka Ribn'ca Trail in vsem zgoraj naštetim 
prostovoljcem. 
V mesecu septembru mineva leto dni od naše prve akcije, to je označit-
ve Ribniške krožne poti (video si lahko pogledate na Facebooku ali Yo-
uTubu), in kolesarskega dogodka 23. 9. 2018 ob otvoritvi označevalnih 
rdečih tablic. Letos spomladi pa smo namestili dve informativni tabli za 
kolesarje (Rokodelski center Ribnica, parkirišče Sveti Križ), ker želimo 
v našo zeleno ribniško dolino privabiti tudi kolesarje od drugod.
Prihodnje športne aktivnosti Društva Hodim in kolesarim Ribnica lah-
ko spremljate na našem Facebook profi lu. Tudi v prihodnje se veselimo 
druženja z vami , saj je gibanje, kot sta hoja in kolesarjenje, priložnost 
za krepitev telesnih sposobnosti in utrjevanje prijateljskih vezi med 
ljudmi.  

Tekst in foto: Mirjam Trdan

Štart ture:  Ribnica - Lipovec - gozdna cesta (rimska) - Klinja vas - kolovoz do Kočevskega 
jezera 

Rekreativno plavanje za odrasle
Rekreativna vadba za odrasle je namenjena vsem, ki bi radi razgibali 
svoje telo, ne glede na starost in predznanje plavanja, vsem, ki bi se radi 
naučili plavati ali pa samo izpopolniti svojo plavalno tehniko in plaval-
ne elemente. Vadba poteka pod strokovnim vodstvom. V sproščenem 
vzdušju boste skozi leto osvojili in izpopolnili osnove vseh štirih pla-
valnih tehnik in izboljšali svojo vzdržljivost, tako pa sami sebi dokazali, 
da zmorete preplavati marsikateri meter, in se naučili še tako zahtevnih 
elementov.
Plavanje prinaša veliko koristi: užitek, boljše zdravje, telesno vzdržlji-
vost in osebno varnost – in vse so med seboj povezane. Če plavate iz 
užitka, je skoraj neizogibno, da boste pridobili nekaj telesne vzdržlji-
vosti. Če plavate za večjo telesno vzdržljivost, boste plavanje vzljubili in 
verjetno boste tudi bolj zdravi.
Plavanje na nas deluje zelo blagodejno zaradi navidezne breztežnosti. 
Pri plavanju so zaradi tega zelo redke poškodbe. Ta šport je še zlasti 
primeren za ljudi s prekomerno telesno težo. Koristi tistim, ki trpijo 

za srčno-žilnimi obolenji. Namenjen je vsem starostnim kategorijam. 
Zelo učinkovito deluje proti stresu in na počutje posameznika.  
Ena izmed glavnih koristi vadbe je, da plavanju nudi osnovno zgradbo, 
ki spodbuja raznolikost, in pomaga načrtovati plavanje tako, da lahko 
od vsakega posameznega plavanja v letu potegnete največ. Dober pla-
valni program vam lahko zagotovi, da počnete najkoristnejše stvari ob 
pravem času leta in na  posameznem treningu. S tem lahko dosežete 
svoje cilje in pridete do želenih rezultatov. 
Vljudno vas vabim k vpisu v naše plavalne programe za odrasle. 
Vpis bo potekal prek e-pošte ali telefona: 040/412-768 (Lucija Kous)
Termini za odrasle so:
TOREK IN ČETRTEK: 21.00 (nadaljevalna skupina)
TOREK: 20.00 (začetna skupina)
ČETRTEK: 20.00 (nadaljevalna skupina)

Miha Koren  
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Bajka pripoveduje
Bajka pripoveduje, da je na Gori veliko jezero, pol-
no rib. V jezeru je javor z vrhom v vodi in deblom 
zunaj nje. Okrog njega ležijo skodle, porasle z ma-
hom. S temi skodlami bodo nekoč pokrili streho 
ribniške cerkve.
To je samo eno izmed sporočil, ki so jih lahko 
prebrali pohodniki, ki so se v soboto, 14. sep-
tembra 2019, podali na pohod proti Belim stenam 
(Okamenelim svatom). 
Pohod v organizaciji ŠTD Lončar je že tradiciona-
len, letos pa smo ga želeli nadgraditi s predstavi-
tvijo mitološkega izročila »Lončarije«, ki je zelo 
bogato. V ta namen smo namestili na treh mestih 
ob poti lesene table, na katere smo izpisali misli o 
gozdu in bajko o jezeru na Veliki gori. Pohodniki 
so med postanki prisluhnili kratki predstavitvi Ra-
kitnice in potoka Rakitniščica, ki se nekajkrat na 
leto razbohoti v pravo jezero, ter furmanov, ki so 
svoj čas tovorili les iz gozdov Velike gore. 
Ob prihodu na vrh Belih sten so nas pričakali 
skavti s čajem, kavo in sadjem. Ribničan Domen 
Češarek, ki raziskuje mitološko izročilo ribniške 
doline, nam je predstavil bajko o zmaju (lintver-
nu), ki naj bi imel vhod pri sveti Marjeti, izhod pa 
pod stenami pri okamenelih svatih. Otroci POŠ 
Dolenja vas, ki so jih na vrh pripeljali dolenjevaški 
gasilci, pa so nam bajko o okamenelih svatih tudi 
zaigrali. Za povrh smo bili nagrajeni s čudovitim 
pogledom na ribniško dolino, ki se je kopala v 
soncu.
Vračali smo se prek Zadolja do Dolenje vasi, kjer 
nas je pričakalo kosilo iz domačih jedi na žlico. Po 
zaslugi gospodinj smo lahko poskusili zanimive 
sladice, katerih glavna sestavina je bil krompir. 
Pohodnikom so se na dvorišču pred dvorano prid-
ružili številni krajani in skupaj smo vztrajali v ve-
selem druženju do večernih ur. Otroci so nam s 
svojimi učiteljicami pripravili simpatičen glasbeni 
program in nam še enkrat zaigrali bajko o okame-
nelih svatih v ribniškem narečju. Po nastopu so se 
igrali družabne igre – najzanimivejša je bila igra z 
vodo, ki so jo pripravili gasilci iz Grčaric. Navdu-
šili so tudi skavti s svojimi animacijami in odlično 
jedjo izpod peke. Starejši smo se pomerili v starih 
vaških igrah, za katere je skrbel animator Bojan. 
Seveda pa ni manjkala frajtonarica, ki jo je mojstr-
sko raztegoval simpatični Prigoričan Jaka. 
Druženje, ki ga je podprla KS Dolenja vas, je bilo 
med krajani dobro sprejeto in je preseglo vsa pri-
čakovanja. Ideja, ki se je porodila med naključnim 
druženjem skupinice zanesenjakov, si zasluži na-
daljevanje, saj je očitno, da si ljudje druženja že-
limo. 
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri dogodku. Se vidi-
mo prihodnje leto! 

Breda Lovšin
Foto: Oliver Kogoj

Pogled z Belih sten na Ribniško dolino

Po pohodu je sledilo zabavno druženje treh generacij

Domen Češarek je predstavil bajko o jezeru v Veliki gori
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Bombnik B-24 Liberator nad Ribnico – 
18. november 1944

18. novembra letos bo minilo natanko petin-
sedemdeset let, ko se je nad Ribnico pojavil 
štirimotorni bombnik B-24 Liberator letal-
skih sil ZDA. Ker je bil močno poškodovan, 
je bil njegov let nižji kot običajno, in se je po-
tem, ko je preletel Ribnico, vrnil in letel samo 
še z enim delujočim motorjem v smeri proti 
Kočevju. Vračal se je z letalskega napada na le-
tališče v Vidmu (Udinah) in očitno je bilo, da 
tako poškodovan ne bo dosegel Bele krajine, 
kamor je bil namenjen. Iz letala so kmalu zače-
li skakati padalci, in ko je izskočila vsa posad-
ka, je letalo nadaljevalo svoj let in se zrušilo 
v bližini Makoš. Pet letalcev so zajeli domo-
branci in Nemci, pet pa so jih rešili partizani iz 
minerskega bataljona XIV. divizije, ki so tedaj 
bili na nalogi miniranja kočevske proge. Člani 
posadke v nemškem ujetništvu so bili poslani 
v koncentracijska taborišča v Nemčiji, partiza-
ni pa so poskrbeli, da so rešene letalce prek le-
tališča Krasinec 23. novembra prepeljali v Bar. 
Vsi člani posadke so preživeli vojno in se vrnili 
k svojim družinam v ZDA.

Celotno dogajanje o tem je v svoji knjigi Sto-
tinka sreče opisal fotoreporter Edi Šelhaus, ki 
je bil prisoten in s fotoaparatom zabeležil sre-
čanje navigatorja s tega letala Williama Swi-
garta z Ribničani ob njegovem obisku Ribnice 
leta 1979, trideset let po tem dogodku. Srečal 
se je tudi z Marijo Šteblaj, ki je takrat pomaga-
la reševati letalce.
Omenjeni dogodek želimo obeležiti in na dan 
obletnice odkriti informacijsko tablo v bliži-
ni mesta, kjer je letalo obležalo. V ta namen 
prosimo vse, ki imajo kakršnokoli informacijo 
o tem letalu ali dogodku, da nam jo posredu-
jejo, saj želimo zbrati čim več informacij ali 
materialnih ostankov letala. Domači mojstri 
so aluminijasti del uporabili za izdelavo no-
žev in ščite pri vratih, posamezne posode so 
bile uporabljene za shranjevanje živil, ležaji so 
našli mesto v vodilih tračnih žag in podobno. 
Letalo B-24J, ki je nosilo evidenčno številko 
42-51052 in je bilo sestavni del 763. eskadri-
lje 460. bombniške skupine 15. letalske ar-
made, bo le z vašo pomočjo dobilo ustrezno 

pozornost. Vse informacije in ostanke bi želeli 
predstaviti ob postavitvi table in na slovesno-
sti, ki bo ob tej priložnosti.
Vaše klice pričakujemo na telefonski številki 
01/836-24-03, e-naslovu ribnica.zbnob@te-
lemach.net ali pa na mobilni številki Daniela 
Divjaka 031/449-664 in njegovem e-naslovu 
dddivjak@yahoo.com. 

D.D.

Ribniški gobarji so kuharski in razstavni velemojstri
Z gotovostjo lahko trdimo, da so gobji pol-
peti, ki jih že štiriinštirideset let pripravlja-
jo na Ribniškem semnju, ena izmed boljših 
ponudb oziroma specialitet dneva. Številna 
ekipa Gobarskega društva v ta dan vloži og-
romno ur prostovoljnega dela, od nabiranja 
gob do priprave polpetov ter seveda peke in 
serviranja številnim gurmanom, ki specia-
litete običajno pospravijo že pred iztekom 
semnja. Poleg kulinarične ponudbe gobarji 
vsako leto pripravijo tudi razstavo gob, ki je 
letos obsegala kar 326 primerkov. Kot je dejal 
predsednik društva Franc Zbačnik, bi lahko 
na ogled dali še dodatnih 50 primerkov, ven-
dar je bilo v Ideal centru premalo prostora. 
Gobe so nabirali od Pohorja, Zreč, Pokljuke, 
Gorij, Bovca, Idrije, Bele krajine do ribniške 
doline. Razstavo si je ogledalo več kot 2000 
obiskovalcev, med njimi tudi učenci Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna, ki so bili z videnim 

več kot zadovoljni. Njih namreč vsakič pova-
bijo na ogled razstave dan po semnju, ko so 
gobe še zdrave. Naslednje leto, pravi Zbačnik, 
ko bodo priredili petinštirideseto razstavo, že-
lijo na ogled postaviti vsaj 400 primerkov gob.

Za pomoč pri izvedbi razstave se 
zahvaljujejo Občini Ribnica, ki jim je 

pomagala s finančnimi sredstvi.

Ko se je vnema glede razstave in priprave polpe-
tov polegla, se je v soboto, 7. septembra 2019, 
ekipa v sestavi Matjaž Merhar, Silva Lovšin, 
Marija Lesar in Franc Zbačnik podala na tek-
movanje v kuhanju gobjega golaža na Ig, kjer so 
zmagali. Vse sestavine, vključno s kotličkom, so 
imeli svoje. Za uspeh jim iskreno čestitamo!  

Marko Modrej
Foto: Matevž Petrovič, Marko Modrej



TROBILNI KRAVAL

&

Sobota, 5. oktober 2019, ob 9. 30 in 11. 00
TVD Partizan, Ribnica

Zaradi stiske s prostorom in zagotavljanja 
boljše kvalitete poslušalcem smo tokrat 

razpisali dva termina.
Za izbrano predstavo je potrebno prevzeti 
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Praznovanja obletnic gasilskih društev
Spoštovana bralka, spoštovani bralec, namen 
mojega pisanja je poklon prostovoljnim ga-
silkam in gasilcem, ki opravljamo zelo ple-
menito delo. Varujemo, rešujemo življenja in 
premoženje ljudi!
Gasilska zveza Ribnica združuje dvajset prosto-
voljnih gasilskih društev (PGD) iz občin Rib-
nica in Sodražica. V letu 2019 je kar pet društev 
praznovalo visoke obletnice delovanja.
PGD Velike Poljane je 1. 6. 2019 obeležilo 110 
let delovanja. Ob tej priložnosti so prevzeli 
nov kombi za prevoz moštva, ki jih je stal dob-
rih 30.000 EUR. So v zaključni fazi izgradnje 
večnamenske dvorane in pomožnih prostorov 
v skupni velikosti 150 m2. Investicija bo stala 
slabih 60.000 EUR. Sredstva so lastna, veliko 
so prispevali donatorji in Občina Ribnica, vlo-
ženih pa je okrog 500 prostovoljnih ur.

PGD Otavice je 8. 6. 2019 praznovalo 90 let 
delovanja. Razvili so nov društveni prapor, 
poleg gasilskega doma so napravili nadstrešek 
in opravili še nekatera manjša dela. Ocenjena 
vrednost investicij znaša okrog 11.000 EUR.
PGD Jurjevica je 15. 6. 2019 praznovalo 110 
let aktivnosti. Še pred praznovanjem so začeli 
z izdelavo fasade na gasilskem domu, strošek 
katere bo na koncu znašal približno 17.000 
EUR. Za pridobitev dodatnih sredstev so po-
leg veselice ob obletnici organizirali gostinsko 
ponudbo za Veliko mašo na Novi Štift i in na 1. 
Ribn'škem trailu. 
PGD Sušje je 23. 6. 2019 obeležilo 110 let 
delovanja. Ob tej priložnosti so odprli nov ga-
silski dom in pridobili 220 m2 neto tlorisne 
površine. Če vemo, da je investicijska ocena za 
takšen objekt med 900 in 1000 EUR/m2, po-

tem lahko izračunamo, za kako veliko pridobi-
tev gre. Občinski proračun je prispeval 25.000 
EUR, ostalo so lastna in donatorska sredstva, 
največji vložek pa je prostovoljno delo ga-
silcev in vaščanov štirih vasi (Sušje, Slatnik, 
Žlebič, Gorenji Lazi), nekateri so sodelovali 
tudi s svojo mehanizacijo in drugim orodjem. 
Posebej je treba poudariti hitrost gradnje, saj 
se je začelo z rušitvijo starega doma v aprilu 
2017, nakar je bil 23. 6. 2019 dom predan v 
uporabo. Mirno lahko rečemo, da gre za zgo-
dovinski dosežek v delovanju PGD Sušje!
PGD Rakitnica je 24. 8. 2019 obeležilo 100 let 
delovanja. Na proslavi so razvili nov društve-
ni prapor, ki so ga v celoti fi nancirali vaščani, 
gasilci ter podjetja iz vasi in bližnje okolice. Za 
jubilej je društvo prenovilo sanitarije v pritlič-
ju in nadstropju, obnovili so fresko, zamenjali 
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vhodna vrata, opravili še vrsto manjših del na stavbi, največja investi-
cija pa je asfaltiranje parkirišča v velikosti dobrih 400 m2. Vse naštete 
investicije in dela so ocenjena na dobrih 25.000 EUR. Podobno kot 
pri drugih društvih gre tudi v Rakitnici za veliko pomoč donatorjev, 
Občine Ribnica, Krajevne skupnosti Dolenja vas, največjo težo pa ima 
delo gasilcev in vaščanov, ki so samo na investicijah opravili krepko čez 
1000 ur.
Tako! Namenoma sem navedel nekatere podatke, iz katerih lahko zak-
ljučimo, da so gasilci v samo petih omenjenih društvih napravili več ti-
soč prostovoljnih ur! Seštevek vseh investicij znaša blizu 400.000 EUR! 
Pomembno je poudariti organizacijo petih proslav s paradami, ki se jih 
je udeležilo 571 uniformiranih gasilk, gasilcev in mladincev. Proslave 
so bile organizirane na nivoju, saj je šlo v vseh petih primerih za ve-
ličasten dogodek v kraju in širšem občinskem prostoru. Organizacija 
proslav z veselicami je tudi zahteven organizacijski zalogaj, še posebej, 
ko to delajo ljudje, ki niso »doma« v raznih papirjih. Za ilustracijo o 
zahtevnosti naj navedem, da je treba za opisan dogodek pridobiti okrog 
dvanajst različnih dokumentov za pridobitev končnega dovoljenja, ki 
nalaga tudi odškodninsko odgovornost organizatorjem.
Vseh pet društev je organiziralo tudi srečelov. V povprečju so imela 
društva po 1.700 dobitkov, ki so jih darovali posamezniki in podjetja. 
Poleg velike zahvale darovalcem gre tudi za dejstvo, da je treba vsakogar 
obiskati, kar je od gasilcev zahtevalo ogromno časa.
Da smo gasilci vse opisano postorili, se je treba zahvaliti Občini Rib-
nica, ki ima velik posluh za razvoj gasilstva, saj se zaveda, da so gasilci 
praktično edini, ki priskočijo na pomoč ob požaru, poplavah, žledolo-
mu, vetrolomu in drugih nesrečah.
Posebna zahvala velja tudi ribniškim in sodraškim podjetjem in posa-
meznikom, ki so s svojimi prispevki odločilno pripomogli k izvedbi 
investicij in srečelovov. Na prste ene roke lahko preštejemo posamezna 
podjetja, ki se niso odzvala na prošnjo za pomoč! 

Na koncu naj poudarim še dvoje pomembnih dejstev v zvezi z gasilstvom:
– ko govorimo o prostovoljstvu, lahko mirno rečemo, da je gasilstvo 

pojem prostovoljstva;
– v današnji odtujeni družbi je gasilstvo še ena izmed redkih dejavnosti, 

kjer se ljudje družimo, delamo in se poveselimo. Zato velja zahvala 
tudi vaščanom – negasilcem, ki so se vključevali v aktivnosti petih 
društev in tudi potrpeli ob kakšnem hrupu, posebej v času veselic.

Biti gasilec je plemenita stvar, zato apeliram predvsem na mlajše gene-
racije, da se vključijo v gasilske vrste, saj bodo sčasoma spoznali, da je 
veliko zadovoljstvo, če pomagaš sočloveku. Seveda je potrebno tudi 
določeno znanje, ki pa pride v življenju vedno prav.
Gasilsko zvezo Ribnica in njenih dvajset PGD-jev čaka konec sep-
tembra organizacija občinskega in regijskega tekmovanja, o čemer 
bomo več poročali v oktobru, v mesecu požarne varnosti.

V službi ljudstva – na pomoč!

Pavel Hočevar
Foto: Arhiv gasilskih društev
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20. marca letos je Lidija Šmalc, dr. med. in 
direktorica Zdravstvenega doma dr. Janeza 
Oražma Ribnica, županom Ribnice, Sodra-
žice in Loškega Potoka ter meni preposlala 
v vednost dopis, ki ga je naslovila na teda-
njo državno sekretarko Pio Vračko in Tanjo 
Mate. V njem je zahtevala takojšnja poja-
snila glede prihodnje nacionalne organizi-
ranosti nujne medicinske pomoči (NMP). 
Direktorica je bila namreč na sestanku pre-
ventivnih timov v Ivančni Gorici seznanje-
na, da naj bi s 1. oktobrom letos Zdravstve-
ni dom Kočevje dobil satelitski urgentni 
center (SUC), zaradi katerega v Ribnici ne 
bo več dežurnega zdravnika ponoči in med 
vikendom, in da bosta dve ekipi NMP iz 
Ribnice premeščeni v Kočevje. Direktorica 
je bila upravičeno zaskrbljena, saj bi se s tem 
bistveno poslabšala dostopnost do zdravni-
ka v nujnih primerih.
Pričakoval sem, da se bo predvsem ribniški 
župan angažiral, da bo sklical kakšen sesta-
nek prejemnikov dopisa in direktorice, da 
bi se dogovorili, kaj nam je storiti v tem pri-
meru. A klica ni bilo.

Zato sem 13. maja na vlado naslovil pos-
lansko pobudo, v kateri sem predlagal, da 
bi se SUC ustanovil v Ribnici, saj je to tako 
z vidika prometnih povezav kot z vidika 
urejenosti in organiziranosti zdravstvenih 
domov v Ribnici in Kočevju  najbolj lo-
gična rešitev. Vlada mi je po enem mesecu 
poslala odgovor, v katerem je navedla, da bo 
pristojno ministrstvo pred izvedbo projekta 
natančno proučilo vse vidike zastavljene-
ga projekta in opravilo z obema zavodoma 
ustrezne aktivnosti usklajevanja. Ta odgo-
vor vlade sem poslal vsem trem županom in 
direktorici Zdravstvenega doma dr. Janeza 
Oražma Ribnica, pri čemer sem pričakoval, 
da se bo na občini le kdo zganil in prevzel 
iniciativo, saj bi se z neprimerno lokacijo 
SUC-a trajneje poslabšala zdravstvena do-
stopnost območja, ki ga pokriva Zdravstve-
ni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
A ker, žal, tudi na to ni bilo nobenega odziva 
ribniškega župana, sem predlagal sestanek, 
na katerem bi se z župani našega okraja do-
govorili o prioritetah vseh treh občin. Na 
tem sestanku, bil je 1. julija na Občini Rib-

nica, sem med drugimi pomembnimi zadevami ponovno izpostavil 
problem SUC-a. Očitno tudi tokrat zaman, saj ni bilo zaznane no-
bene reakcije našega župana.
22. avgusta sem bil vabljen na sestanek na Občini Ribnica, vabil je 
državni sekretar Vesel, na katerem so bili prisotni župana Ribnice 
in Sodražice ter predstojniki in predstavniki nekaterih nacionalnih 
institucij. Poudarek je bil na sodelovanju za pridobivanje zunanjih 
virov za pomembne lokalne projekte. Tudi na tem sestanku sem 
spomnil na pomembnost SUC-a, pri čemer sem izrecno navedel, da 
je ta projekt ta trenutek najbolj urgenten. Ob tem sem presenečeno 
ugotovil, da se je župan zganil šele po petiih mesecih od opozorila 
direktorice Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica in se 
začel dogovarjati z ministrstvom za razgovor. Nepredstavljivo, a 
upam, da ni prepozno.
28. avgusta sem na vlado ponovno poslal pobudo za SUC v Ribnici, 
v kateri sem navedel še nekatere dodatne argumente. Je pa za Rib-
nico težko kaj storiti, če se na tako pomembno zadevo, ki bo imela 
trajnejše posledice za zdravstveno varnost naših občanov, župan 
odziva tako počasi.
Je že lepo, da smo po besedah župana deležni cele vrste nadgradenj, 
ki naj bi se ali so se zgodile v zadnjih mesecih, a organiziranost zdra-
vstvene preskrbe je za občane mnogo pomembnejša in usodnejša 
kot nekaj baldahinov v gradu ali polepšana fasada nasproti Čička.

Jože Tanko,
poslanec SDS in podpredsednik DZ

Pobuda
Ne vem, ali sem si nataknila očala, 
ki samo lepo vidijo, ali pa je res.
Prvi september, nedeljsko jutro, sončni žarki so
pozdravljali naš ribniški semenj in sonce se je na
vsa usta smejalo bogato naloženim stojnicam.
Sama sem tudi vrtela glavo v levo in desno ter že
sem se znašla na trgu pred govorom našega
šegavega Medarda, ki je hudomušno izročil
Marjanu Šarcu brezovo metlo kot darilo.
Srkanje kavice v čudovitem parku našega gradu,
ki nam že vse poletje razkriva lepote petja, cvetja
in kulinarike.
Po kavici so nas priklicale še naše kravice,
ki so nas pričakale pod čudovitimi šotori,
narejenimi s pridnimi rokami naših kmetov.
Kravica ni kar tako. Treba jo je pomolsti
ob določenem času. Da, tudi to so naredili
pridni rejci in nam, »prišlekom«, postregli s čisto
svežim mlekom.
Moje pisanje je pobuda, da bi se v Ribnici 
še enkrat poskusilo postaviti mlekomat in se s tem
omogočilo vsem zdravo lokalno prehranjevanje.

Frančiška Kaplan
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Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi. 

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

Ko zaide sonce,
prihaja toplota iz spomina in iz src.

V šumenju vetra slišim tvoj glas.
V šopku cvetja vidim tvoj obraz.
Ko ozrem se naokrog, 
vidim delo tvojih pridnih rok.
Senca spomina in bolečina, 
oboje dušo razjeda.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame

NEŽKE POGORELC
(1928–2019)
iz Dolenje vasi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala osebju ZD Ribnica, Domu starejših občanov Ribnica, gospodu 
župniku Alešu Pečavarju, Komunali Ribnica in pevcem.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Naj počiva v miru.

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
ob izgubi naše ljubeče mamice, žene, sestre, hčere, tete in prijateljice

MOJCE AMBROŽIČ
(1971–2019)
iz Hrovače 55

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala družini, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sošolcem, 
znancem in vsem tistim, ki ste bili del njenega življenja. Tesno 
prijateljstvo in povezanost sta ostala do konca. Iskreno se zahvaljujemo 
njenim prijateljicam (Miri Mohar, Kseniji Dolenc, Martini Rus, Mojci 
Bolha in Nataši Košir), ki ste jo z ljubeznijo pospremile ob njenem 
zadnjem zemeljskem dnevu. 
Vsem se zahvaljujemo za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano 
cvetje, sveče, sv. maše in druge dobrodelne namene. Zahvaljujemo se 
tudi gospodu župniku Antonu Berčanu za lepo opravljen mašni obred, 
pevcem za lepo petje in Komunali Ribnica za organizacijo pogrebne 
slovesnosti. Hvala Maticu Košmerlu za lep poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.
Mojca za vedno boš ostala v naših srcih. Počivaj v miru!

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA

ANICA PUSTOSLEMŠEK MAROLT, DR. MED.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od Anice in jo pospremili na zadnji poti. 
Posebna zahvala velja dr. Lidiji Šmalc za skrb in oporo. Hvala tudi g. 
župniku Blažu Jezeršku za lepo opravljen obred, Jeleni Klun za besede 
slovesa, sorodnikom, sosedom, prijateljem, sošolcem in sodelavcem 
pa za vso podporo in besede sožalja. Hvala vsem, ki ste bili v njenem 
življenju v lepih in težkih trenutkih, predvsem pa v času bolezni.

Ani bo ostala v našem spominu kot vesela, polna optimizma in vedno 
pripravljena pomagati sočloveku.

VSI NJENI

ZAHVALA
ob prezgodnji in tragični smrti našega dragega

DOMINIKA GORJUPA
(1978–2019)

iz Gorenjih Podpoljan

Iskrena hvala sosedom, prijateljem, sorodnikom, sodelavcem Komunale 
Ribnica, Špelinim sodelavkam z Inlesa, sošolcem in znancem za besede 
tolažbe, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, mašne darove ter 
darove za cerkev v Velikih Laščah. Hvala za vso nudeno podporo in 
pomoč vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih.
Posebna zahvala velja dr. Rosani Ahčin in ekipi nujne medicinske pomoči 
ZD Ribnica, gasilcem PGD Velike Poljane, PGD Dolenje Retje in PGD 
Ribnica, kriminalistom PP Ribnica, Komunali Ribnica, gospodu Marku 
Zakrajšku in pevcem za zapete pesmi. Iskrena hvala gospodu župniku 
Andreju Ojstrežu za spodbudne besede in lepo opravljen obred 
ter somaševalcema gospodu Andreju Muleju in gospodu Mohorju 
Rihtaršiču. Hvala tudi gospodu Bojanu Trdanu, direktorju Komunale 
Ribnica, in gospodu Martinu Matetu za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste se Dominika spomnili v molitvi in ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI
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nikoli ne zaspi,
le v nas se preseli
in naprej živi!

 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubega moža, atija, ata in brata

JOŽETA LOVŠINA
(1960–2019)

iz Sušja 8

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče tar darove za sv. maše.
Hvala gospodu župniku mag. A. Berčanu za lepo opravljen pogrebni 
obred in pevcem kvarteta KRT za zapete pesmi.
Iskrena hvala gasilcem PGD Sušje in vsem ostalim gasilcem in 
članom GZ Ribnica za tako številno udeležbo na pogrebu. Hvala 
gospodu Antonu Šilcu za prebrane poslovilne besede. Hvala vsem iz 
Konjerejskega društva Martin Krpan in praporščaku Frenku.
Iskrena hvala tudi dr. Curlovi iz ZD Ribnica in zdravstvenemu osebju 
Gastro klinike, še posebej specializantki dr. Špeli Pintar.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedija in brata

ANTONA MRHARJA – TINETA
(1943–2019)

se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, stisk roke, darovane sveče in cvetje. 
Posebna zahvala velja dr. Valčiču in ostalemu osebju ZD Ribnica 
za zdravstveno oskrbo, sosedom, ki so nam stali ob strani v zadnjih 
trenutkih in za njihovo pomoč. 
Hvala tudi gospodu kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen obred, 
Gasilskemu društvu Bukovica, pevcem gospoda Osvalda za zapete 
pesmi ob slovesu, Gobarskemu društvu Ribnica, Komunali Ribnica in 
vsem, ki ste Tineta pospremili na njegovi zadnji poti.

VSI NJEGOVI

ŠD KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV

Zmanjšana gibljivost, sodobne zdravstvene težave in bolečine, ki 
so v veliki meri

odvisne od našega načina življenja. 
Kako ukrepati v primeru bolečin? Katero obliko rekreacije izbrati? 

Ste v dvomu? Ne veste, kaj bi bilo najbolje za vas?

PRIDRUŽITE SE NAM!

V sezoni 2019/2020 

VABIMO K VPISU 

v skupinske vadbe pod vodstvom strokovnih vaditeljev, ki so uni-
katni vsak na svoj način, vsem pa je skupno naslednje: prebuditi 
v vadečih veselje do gibanja, izboljšati gibljivost, motoriko in se 

predvsem IMETI FINO! 
Vadba je namenjena vsem generacijam obeh spolov. Vabimo vas, 

da nas spoznate in se preizkusite v vadbi. Čeprav bo za vas kakšna 
vadba pretežka ali prelahka, so vse vaje namenjene kot preventiva 

spremembam, ki se pojavijo zaradi prekomernega sedenja ali prisilne, 
neprimerne drže, s poudarkom na zdravi vadbi in pravilni izvedbi vaj.

KDAJ: ob ponedeljkih in četrtkih od 19.30 do 20.30, 
prva vadba 3. oktobra 2019

KJE: Športni center Ribnica, VVZ dvorana

Število mest je omejeno, 
prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest! 
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KOSTANJEV PIKNIK

V soboto, 12. 10. 2019, ob 17.00 bomo 
imeli pod kozolcem na Bregu tradicio-
nalni kostanjev piknik.
V prijetnem vzdušju se bomo pogreli ob 
ognju, se posladkali z vročim pečenim 
kostanjem in poklepetali v dobri družbi.
Pridružili se nam bodo tudi prijatelji 
iz Gobarskega društva Ribnica in nam 
pripravili gobje dobrote. Za vse zaintere-
sirane bo v dvorani kozolca na projektor-
ju prikazano predavanje o gobah.
Ne bomo pa se branili tudi vašega doma-
čega peciva, še posebej, če bo to kakšna 
kostanjeva dobrota.

Vsi skupaj ste lepo povabljeni, da se nam 
pridružite. 

Društvo VETER Breg

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA 
RIBNICA

VAS VLJUDNO VABI NA 
PRIREDITEV

»VESELJE OB PESMI 
IN GLASBI«,

ki bo v petek, 19. 10. 2018,
ob 18. uri

v dvorani Rokodelskega centra Ribnica.

Vaše gostiteljice bodo ljudske pevke 
DPŽ

»VESELE RIBNČANKE«. 

Gosta koncerta: 
Maks Starc 

in 
Mladinski zbor OŠ Ribnica

Projekt sofi nancira Občina Ribnica.

Vstop prost. 

Vljudno vabljeni!

Marinka Vesel, 
predsednica DPŽ Ribnica

HARMONIJA TELESA, 
DUHA IN DUŠE

Joga je praktična pot. 
Prepričajte se o tem in spoznajte njene 
tehnike na drugačen način, prek tega pa 

sebe in še neodkrite možnosti. 
Olajšajte in popestrite si življenje. 

Število mest je omejeno. 

Dobimo se v sredo, 9. oktobra 2019, 
ob 18.30 v Ribnici na Gorenjski cesti 6, 

vhod zadaj. Obvezne so prijave na 
04/397-789 ali na jogaribnica@siol.net.

Najamem stanovanje 
v Ribnici ali okolici za daljši čas. 

Redno plačilo, možno tudi vnaprej 
za celo leto ali več. 
Vse ponudbe na:
apk@amis.net.

PRODAM

Sušilec sadja Gorenje s podaljšano štiri-
letno garancijo za 30 EUR. Informacije 
na mobilni številki: 068/607-203.

Šivalni stroj Singer, star več kot 100 let, 
za 100 EUR. Informacije na mobilni šte-
vilki: 068/607-203.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
RIBNICA

vabi 9. novembra 2019 
na tradicionalno martinovanje 

v Belo krajino.

Prijave sprejemamo do vključno 
6. 11. 2019 na mobilni številki 

031/792-694 ali prek e-naslova 
drustvo56@gmail.com.

Lepo vabljeni!

DELAVNICA

Društvo VETER Breg organizira brez-
plačno delavnico, na temo temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo AED-de-
fi brilatorja. 
Delavnica bo potekala v petek, 11. 10. 
2019, ob 18.00 v dvorani kozolca na Bre-
gu (Breg 17) pod vodstvom Žige Fajdi-
ga, dipl. zn.
Število mest je omejeno, zato si zago-
tovite svoje mesto s prijavo na mobilno 
številko 031/482-618 (Sandi) vsak de-
lavnik med 17. in 20. uro.

Vljudno vabljeni!

Društvo VETER Breg

Vabimo Vas na tečaj

DRUŽINSKA OSKRBA
STAREJŠEGA SVOJCA

Tudi vi brezplačno najmanj pet ur 
tedensko ali pa celo stalno oskrbujete 
in negujete starejšega – onemoglega 

soseda, prijatelja, svojca – ata, mamo, 
moža, ženo, taščo, tasta itd.? 

Ali pa se bo to zgodilo v kratkem?

Domači, ki skrbite za starejše svojce 
sami ali s tujo pomočjo, opravljate 

NENADOMESTLJIVO a tudi 
NAPORNO in ZAHTEVNO delo.

Občina Ribnica v sodelovanju z 
Inštitutom Antona Trstenjaka za 

gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje, organizira tečaj »za domačo 
oskrbo starejšega svojca«, ki se bo 

odvijal ob ponedeljkih 
od 7. oktobra dalje ob 17. uri, 
v sejni sobi Občine Ribnica, 

Gorenjska cesta 3. Srečanja bodo 
potekala 10 zaporednih tednov po 

dve uri in pol. Tečaj je za udeležence 
brezplačen, saj ga v celoti fi nancira 

Občina Ribnica.
Občani občine Ribnica oddajte 

prijavnice v zbiralnik v Zdravstvenem 
domu Ribnica, ali se prijavite s 

svojimi podatki na 
adebeljak.zdrib@gmail.com

do 2.10.2019 
(prijave do zasedenosti mest).
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NASLEDNJA ŠTEVILKA  REŠETA IZIDE 
30. OKTOBRA  2019.

GRA DIVO ODDAJTE DO 
15. OKTOBRA  2019.

VABILO NA VESELE URICE
v šolskem letu 2019/2020

Vabimo otroke, stare 3–6 let,
ki niso vključeni v dnevni program vrtca,
da se nam pridružijo na Veselih uricah.

Urice bodo potekale v prostorih Vrtca Ribnica od oktobra 2019 do 
junija 2020 ob četrtkih, predvidoma od 16.00 do 18.00. 

Med uricami se bodo prepletale različne dejavnosti, večji poudarek 
bo na spoznavanju in druženju z novimi prijatelji, skupni igri z vr-
stniki, ustvarjanju in gibanju.

Vesele urice so namenjene otrokom v starosti 3–6 let, ki stanujejo 
v občini Ribnica. 
Obrazec »Prijava na Vesele urice« dobite na upravi vrtca ali na 
spletni strani Vrtca Ribnica (www.vrtecribnica.si). Izpolnjene pri-
javnice vrnite v vrtec osebno ali po pošti najkasneje do 10. oktobra 
2019.  

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu na številki 
620 93 75.

Veselimo se ustvarjanja z vami!

TURISTIČNO DRUŠTVO GRMADA

V   A   B   I

v petek, 11. oktobra 2019, ob 19. uri
na zaključek akcije

MOJA VAS – LEPA, UREJENA IN PRIJAZNA,

ki bo v Osnovni šoli na Velikih Poljanah.

V prvem delu bomo poslušali zanimivo in koristno predavanje 
Zdravje iz čebeljega panja, kjer bo Branko Borštnik na poljuden 

način predstavil izdelke čebel, še posebej cvetni prah.

V drugem delu si bomo ogledali slikovno predstavitev cvetličnih 
zasaditev naših vrtov, gredic, balkonov in oken.

Prijazno vabljeni!

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

V RIBNICIV RIBNICI

V mesecu oktobru ponovno pričnemo s tečaji angleške-
ga jezika. Tečaji so namenjeni tako začetnikom, kot tistim 
z nekaj predznanja. Če želite biti samostojni na potova-
njih, ali želite znanje jezika samo obnoviti, se nam pri-
družite. Tečaji potekajo v majhnih skupinah (največ šest 
slušateljev).

Cena 30 urnega tečaja je 240 evrov/osebo. Izvaja se 
enkrat tedensko po dve šolski uri. Ura tečaja traja 45 mi-
nut. Začetek tečajev bo v sredini oktobra. Cena vključuje 
delovne liste in didaktični material. Cena ne vključuje 
učbenika.

Tečaje organizira Suzana Levstek, s.p.Tečaje organizira Suzana Levstek, s.p.
Več informacij in prijave na telefon: 070 615 248 

ali: suzanalevstek@gmail.com.
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Skavtski tabori – najboljši način, kako preživeti 
poletje
Vsako poletje se skavti iz celotne Slovenije 
odpravimo na več poletnih taborov. Tam za 
vsaj en teden odklopimo vsakdanje skrbi, se 
podamo v svet domišljije in preživljamo čas v 
naravi. Tudi ribniški skavti smo bili to pole-
tje na štirih taborih – od najmlajših volčičev 
in volkuljic (8–11 let), izvidnikov in vodnic 
(11–15 let), popotnikov in popotnic (16–20 
let) in voditeljev (21+ let). 
Volčiči smo poletni tabor začeli z osvežitvijo v 
reki Krki in spoznavanjem okolice. Naslednje 
dni smo poleg odkrivanja novih kotičkov pre-
izkusili tudi različne poklice. Med njimi so bili 
raziskovalci, gasilci, kuharji, športniki in voja-
ki. Vsak dan nekaj novega. Na taboru ni manj-
kalo dobre volje, še boljše hrane in veliko igre. 
Vsi že rahlo izmučeni, a zadovoljni, smo tabor 
zaključili s sveto mašo. Pri njej so nekateri dali 
svojo prvo obljubo in prejeli skavtsko rutko, 
drugi pa so se spomnili zadanih obljub.
Četa Glasnih grizlijev je od 20. do 27. julija 
imela poletni tabor v Šmihelu pri Žužember-
ku. Tematika tabora se je imenovala: Izgublje-
ni. Skozi cel teden smo bili izgubljeni v pro-
storu in času. 
Tako smo morali že prvi dan poiskati tabor-
ni prostor, kar je zahtevalo nekaj naših veščin 
orientacije. Ko smo peš prišli na cilj, smo pos-
tavili tabor – vhodno zgradbo, jambor, šotore, 
kuhinje. 
Izgubljeni v prostoru (galaksiji) smo sko-
zi teden tavali od enega planeta do drugega. 
Ob pristanku na zemljo smo se vrnili nazaj k 
naravi, kar je pomenilo, da si je bilo treba na-
rediti svoj lastni leseni pribor. Čez cel teden 
smo se igrali razne športne igre, plavali v Krki, 
kuhali na ognju, imeli vesele večere s kitaro ob 
tabornem ognju, jutranje dvigovanje zastav in 
pregledovanje šotorov. 
Zadnji dan so se nam pridružili tudi družinski 
člani, s katerimi smo skupaj zaključili tabor s 
sveto mašo, skavtskimi obljubami in sladkim pi-
knikom. Tako smo se zadnji dan le našli – skav-
ti, ki so povezani med seboj, z Bogom in naravo.
Letos smo se ribniški klanovci odpravili na 
potovalni tabor od 17. do 23. avgusta. Sicer 
v malo okrnjeni zasedbi, ampak nič zato. Naš 
cilj je bil priti iz Bovca do Bohinjske Bistrice. 
Na sončno sobotno jutro smo se odpravili 
proti Bovcu, kjer smo začeli s taborom. Prvi 
dan je bil še malo bolj lahkoten, saj smo varče-
vali z energijo za naslednje dni. 
Drugi dan je bila pred nami kar zahtevna pot. 
Prehodili naj bi 22 km iz Bovca do Trente. 
Čeprav smo dekleta že po 10 km začela malo 
obupovati nad našim ciljem, smo zbrala še 
toliko moči, da nam je uspelo prehoditi zas-
tavljeno pot. Med hojo smo si vzeli še malo 
odmora pri čudovitih koritih reke Soče.

Tretji dan je sledil najhujši vzpon, saj smo se 
morali vzpeti za dobrih 1500 m. n. v. Naš cilj je 
bila Zasavska koča na Prehodavcih. Navkreber 
smo hodili dobrih 8 ur, sicer z lahkotnim tem-
pom, saj ni tako lahko hoditi z nahrbtniki, ki 
imajo dobrih 15 kg. Pogled na dolino in sosed-
nje hribe nam je dal toliko motivacije, da nam je 
uspelo priti na vrh. Tam je bil naš trud poplačan 
s čudovitimi pogledi na okoliške gore.
Po treh dneh malo bolj napornega dela je če-
trti dan sledil spust po dolini Triglavskih jezer 
do planine pri Jezeru. Ta del poti nam je bil 
najljubši iz celotnega tabora. Naslednji dan 
nas je čakala pot mimo Bohinjskega jezera 
do Bohinjske Bistrice. Dan smo zaključili v 
župnišču, kjer smo se po petih dneh končno 
lahko normalno umili.
Zadnji dan našega tabora so se nam pridružili 
še ostali klanovci. Skupaj smo si postavili bi-
vake in ob dobri večerji na obali Bohinjskega 
jezera doživeli še naše zadnje trenutke v kla-
nu. Vsak izmed nas je napisal pismo odhoda in 
se zahvalil skavtom za vse čudovite trenutke. 

Tako kot se je končala pot našega tabora, se 
je zaključila tudi naša klanovska pot, ki se bo 
nadaljevala v voditeljstvu.
Tudi voditelji smo si letos vzeli čas za udelež-
bo na vseslovenskem taboru skavtskih vodite-
ljev. Prva dva dni je skoraj 500 mladih prosto-
voljcev delalo dobra dela po celotni Sloveniji. 
Ribniški skavti smo pomagali v CUDV Draga 
v Škofl jici, kjer smo pomagali pri brušenju, 
barvanju in urejanju okolice tega doma. Sko-
zi dan so se nam pridružili tudi varovanci te 
ustanove – odrasle osebe s posebnimi potre-
bami, ki tukaj prebivajo. Skupaj smo zakurili 
ogenj, zapeli kakšno pesem in bili v družbi 
eden drugega.
Po prvem delu smo se vsi skupaj dobili na 
Želodniku pri Domžalah. Tam smo skupaj 
postavljali tabor in imeli raznolike delavnice, 
ki nam bodo pomagale pri voditeljstvu. Obi-
skali so nas tudi gostje, s katerimi smo lahko 
odprli pogovore o aktualnih temah v svetu – 
varovanje okolja, zdravje in spanje, begunstvo, 
vera, soočanje s smrtjo, aktivnost mladih itd. 
Veliko časa je bilo namenjenega tudi druženju 
in zabavi, da je lahko na plan privrel tudi naš 
otroški skavtski duh. 
Za en dan se nam je pridružil tudi predsednik 
Borut Pahor, ki je poudaril, kako pomembno 
je, da vzgajamo mlade v aktivne državljane. 
Celoten teden je bil za vse voditelje velika 
motivacija za nadaljnje delo. Nova znanja, 
veščine, skavtske norosti, petje, smeh, odklop 
od mobitelov, grajenje naše skupnosti in nova 
prijateljstva. 
Poletni tabori so vrhunec skavtskega leta. Le 
tam lahko skavt brezskrbno plava v reki, bo-
sonog dvanajstletnik kuha kosilo za svoje so-
skavte, ponoči straži zastave, s težkim nahrb-
tnikom in v dobri družbi premaguje kilometre 
ter ponoči ob ognju in pesmi opazuje zvezde. 
Mi pa že komaj čakamo oktober, ko začnemo 
novo skavtsko leto!

Nastja Bojc
Foto: Arhiv Skavti Ribnica




