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Svetovno znani fi zik in dobitnik Nobelove na-
grade za fi ziko Albert Einstein naj bi ob neki 
priložnosti izjavil:
»Če bi čebela izginila z obličja sveta, bi člove-
ku ostala ne več kot štiri leta življenja. Nič več 
čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, nič 
več živali, nič več človeka.« 
Ta njegov citat je v luči skrivnostnega izginja-
nja čebel povzelo veliko novinarjev, nacional-
nih časopisov in tudi na stotine spletnih dnev-
nikov. Resda je bil Einstein pameten mož, 
morda celo najpametnejši človek nasploh, 
vendar na žalost ni bil čebelar in tako o čebe-
lah ni vedel prav veliko. Prav tako zgornjega ci-
tata slavni fi zik ni nikoli izrekel. Podobno kot 
pri mnogih drugih citatih so tudi tega pripi-
sali Albertu Einsteinu, da bi mu dodali pridih 
avtoritete. Kot se večkrat zgodi, pa je v pona-
rejenem citatu zrno resnice in apokaliptični 
prizvoki niso le strel v prazno.
Če bi čebele izginile po vsem svetu, bi prišlo 
do pomanjkanja hrane, saj čebelje družine ne 
bi več opraševale rastlin, od katerih pridobiva-
mo sadje, zelenjavo, oreščke itd. Med bi izginil 

s tržišča in raznovrstni uporabniki voska bi 
morali začeti uporabljati dražje nadomestke. 
Pretresi v svetovnem gospodarstvu bi bili glo-
boki in dolgotrajni.
Če bi izumrle vse od več kot 7000 čebeljih 
vrst, bi ti pretresi prerasli v cunamije, ki bi pos-
tavili na glavo celotne ekosisteme. V nekaterih 
ekosistemih čebele predstavljajo ključne vrste 
– podobno kot najvišji kamen v oboku, brez 
katerega bi se obe strani oboka podrli. Ko bi 
izumrle rastline, ki so odvisne od čebel, bi bile 
prizadete vrste, ki so odvisne od teh rastlin, 
kar bi spet vodilo v smrt vrst, ki so odvisne od 
njih, in tako naprej.
Da se nam ne bi zgodile te črnoglede napove-
di, čebelarji vse uporabnike fi tofarmacevtskih 
sredstev (FFS) prosimo, da te uporabljajo 
v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in 
varstva okolja. Posebno pozornost naj posve-
tijo čebelam z naslednjimi ukrepi:
– da pred načrtovano uporabo FFS na-

tančno preberejo priložena navodila, saj 
je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali 
je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem 

so za čebele škodljivi vsi insekticidi in 
imajo to tudi napisano na etiketi;

– da priporočena sredstva uporabljajo v naj-
nižjih priporočenih odmerkih;

– da uporabljajo za čebele manj nevarne 
pripravke;

– da pred načrtovanim škropljenjem poko-
sijo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;

– da škropijo v večernih urah ali ponoči in v 
brezvetrju;

– da pravočasno obvestijo čebelarja o na-
meravanem škropljenju s FFS, strupenimi 
ali škodljivimi za čebele.

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovr-
stnih rož in zvokov brenčečih čebel ter da 
bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, sloven-
ski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da 
so pri njihovi uporabi skrajno previdni. 

Vladimir Auguštin, 
svetovalec specialist za tehnologijo 

na Čebelarski zvezi Slovenije
Foto: Arhiv ČZS
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KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica
- april 2020 -

Zaradi epidemije koronavirusa so dogodki do nadaljnjega odpovedani. 

Od 20. marca po vladnem odloku namreč velja začasna prepoved zbiranja ljudi 

na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji.

V primeru priporočil o odpovedi dogodkov tudi ob koncu meseca aprila bosta odpovedana tudi spodnja dogodka:

30. 4. ob 20. uri: Kresovanje na Grmadi
  Grmada

1. 5. od 7. ure dalje:  Po nagelj na Grmado
  Koča na Grmadi

Občinsko glasilo REŠETO izdaja 
Občina Ribnica. 

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

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

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

GSM: 041-536-889
Oblikovanje:
Igor Kogelnik

Tisk in prelom strani: 
ABO grafi ka, d.o.o.

Naklada: 3.300 izvodov 

ISSN 2536-3816

Naslov: 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

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

Izid naslednje številke: 
30. aprila 2020

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

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

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

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 15. aprila 2020.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih 
avtorjev prispevkov ne odražajo nujno 

tudi mnenj in stališč uredništva.

Članki v časopisu niso uradno 
mnenje Občine Ribnica.

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 
Podatke vnesite v koledar dogodkov na spletni strani Občine Ribnica ali jih pošljite na: mihelic.zdenka@gmail.com.
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Oddelek za splošne zadeve
PROSTOFER Z BREZPLAČNIMI PREVOZI 
ZA STAROSTNIKE TUDI V OBČINI RIBNICA!
Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je 26. 
februarja 2020 podpisal pogodbo o sodelo-
vanju s PROSTOFER-jem, ki bo starejše ob-
čanke in občane občine Ribnica brezplačno 
popeljal po vsakodnevnih opravkih. Gre za 
trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt 
za mobilnost starejših, ki potrebujejo prevoz 
in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih 
prevozov. Projekt se bo v Ribnici začel izvajati 
v mesecu maju 2020.  
Kaj je PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' 
in 'šofer'. Gre za projekt zavoda Zlata mreža. 
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt za mobilnost starejših, ki 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz 
in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih 
prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa 
po drugi strani radi priskočijo na pomoč. 

Številni starejši imajo velike težave s prevozi, 
sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer 
ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddalje-
ni se velikokrat ne morejo odpraviti po oprav-
kih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo mož-
nostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo 
družinski člani ali prijatelji. Nekateri upora-
bljajo taksi, vendar pa to pomeni dodatne 
stroške, kar je za številne prevelik fi nančni za-
logaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo. 
Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, 
ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše pove-
zave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer 
jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške 
oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, 
trgovinskih centrov ipd.
Zakaj PROSTOFER?
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim 
omogočajo:
• večjo mobilnost,

• večjo socialno vključenost, 
• medsebojno povezovanje, 
• medsebojno pomoč, 
• boljšo kakovost življenja v tretjem življenj-

skem obdobju, 
• čim daljše bivanje doma (čim kasnejši od-

hod v dom za ostarele).
Druženje in občutek koristnosti igrata po-
membno vlogo pri aktivnem staranju. 
Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na 
brezplačno številko 080 10 10. V komuni-
kacijskem centru nato zabeležijo njegove po-
datke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza 
klicni center obvesti prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega 
se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s stra-
ni občine, prav tako je poskrbljeno za zava-
rovanje tako voznika kot sopotnikov. Klicni 
center je na voljo za rezervacije prevozov 
vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervaci-
jo prevoza pa je treba najaviti vsaj 3 dni pred 

Dragi občanke in občani!
Verjamem, da vsi skupaj preživljamo težko ob-
dobje, bolezen COVID-19 se namreč širi veli-
ko hitreje med prebivalci Republike Slovenije, 
kot smo pričakovali. Zavedamo se, da zdravila 
ni in da lahko bolezen povzroči hude zdravstve-
ne zaplete. Slovenski zdravstveni sistem je na 
stanje epidemije sicer pripravljen, a obvladova-
nje je mogoče samo, če se število okuženih ne 
bi prehitro povečevalo, kar pa je trenutno na ža-
lost trend. Edina možnost za kolikor toliko var-
no delovanje naše družbe in tudi čim manjše 
število okuženih je socialna distanca, zato vas 
ponovno pozivam, ostanite doma, saj le tako 
lahko preprečimo širjenje okužbe. 
Rad bi vas obvestil, da se je v tem času akti-
viral Štab Civilne zaščite Občine Ribnica, ki 
je ves čas v pripravljenosti, izdelali smo več 
možnih scenarijev. Kot župan sem v tem času 
izvedel in izdal številne ukrepe:
1. sklical sem sestanek z vsemi direktorji in 

vodjami javnih zavodov in podjetij ter so-
cialnih ustanov (seznanil sem jih s predvi-
denimi ukrepi, dal navodila, prav tako pa 
smo razrešili morebitne dileme, ki jih je 
posamezna ustanova še imela);

2. sklical sem sestanek Civilne zaščite in 
vodstva Gasilske zveze Ribnice, kjer smo 
še z dodatnimi člani začrtali strategijo;

3. v sklopu Civilne zaščite smo dokupili za-
ščitno opremo in razkužila;

4. zaprli smo vrata za stranke na naši občin-
ski upravi Občine Ribnica, a kljub temu 
nismo pretrgali komunikacije z vami, 
spoštovani občanke in občani. Vsi zapos-
leni so vam na voljo tudi v tem času prek 
telefonskih kontaktov in elektronske po-
šte in zagotavljam vam, da se bomo tudi 
v tem času potrudili za vas, da bo delo 
potekalo nemoteno tudi v teh izrednih 
razmerah;

5. pisno sem pozval vse lokale in neživilske 
trgovine, naj zaprejo svoja vrata;

6. pisno sem pozval tudi vse podjetnike, di-
rektorje in lastnike, naj začasno zaprejo 
svoja vrata, saj verjamem, da med vsemi 
nami vlada strah pred omenjeno bolezni-
jo. Žal pa na odločitve gospodarstvenikov 
nimam vpliva;

7. v štabu Civilne zaščite smo aktivirali 
dežurno telefonsko številko, na katero 
sprejemamo naročila nujnih življenjskih 
potrebščin (hrana, zdravila) starejših ob-
čanov, ki nimajo svojcev in sami ne more-
jo opraviti nakupa;  

8. zagotovili smo varstvo na domu vsem ot-
rokom, katerih starši so nepogrešljivi na 
svojih delovnih mestih: zdravstvo, polici-
ja itd.;

9. ves čas smo v stikih z vodstvom Zdra-
vstvenega doma Ribnica in skupaj snuje-
mo scenarij za morebitno večjo aktivnost 
virusa;

10.  ena izmed zadnjih pridobitev, ki se bo 
tudi po premaganem virusu še razvijala, 
pa je spletna tržnica, kjer lahko vsak ob-
čan naroči našo lokalno hrano. Več si lah-
ko preberete na naši spletni strani www.
ribnica.si.

Spoštovani občanke in občani, direktorji in 
lastniki podjetij, dovolite mi, da se zahvalim 
vsem vam, ki v teh trenutkih dajete svoj čas in 
energijo za sočloveka in ker upoštevate pre-
ventivne ukrepe in z ukrepi izdatno pomagate 
zajeziti virus. Še posebej se želim zahvaliti: 
vodstvu in članom Civilne zaščite Ribnica, 
vodstvu Gasilske zveze Ribnica, vsem pet-
najstim prostovoljnim gasilskim društvom na 
območju občine Ribnica (oskrba ljudi s hrano 
in zdravili), Ribniškim skavtom, Ribniškemu 
študentskemu klubu (varstvo na domu in 
oskrba ljudi s hrano in zdravili), vodstvu in 

zaposlenim v Zdravstvenem domu Ribnica 
in Lekarni, Komunalnemu podjetju Ribnica, 
vsem direktorjem in zaposlenim v javnih za-
vodih ter tudi v vzgojno-izobraževalnih usta-
novah (ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem), 
župnikom in kaplanom, Centru za socialno 
delo in Rdečemu križu, načelniku in zaposle-
nim na Upravni enoti Ribnica ter zaposlenim 
v občinski upravi. Ne morem mimo omembe, 
da me vsak dan kontaktirate različni občani – 
prostovoljci in različna podjetja z željo, da bi 
priskočili na pomoč na različnih področjih. 
Preprosto HVALA vam za tak odziv!
Osebno se ves čas zavzemam za varno (delov-
no) okolje nas vseh in vsekakor je zdravje nas 
vseh na prvem mestu, zato si želim, da bi v tem 
času znali VSI stopiti skupaj in si med seboj 
pomagati. Da to znamo, pa smo že večkrat do-
kazali! 
Ostanimo doma in preprečimo širjenje okuž-
be. Kmalu bo prišel čas, ko se bo naše življenje 
ustalilo, do takrat pa resnično bodimo strpni 
in preprečimo nadaljnjo širitev.
Ostanite zdravi! 

Samo Pogorelc, 
župan
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izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo 
prevoze opravljali od ponedeljka do pet-
ka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko 
dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.
Kdo je lahko PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljav-
no vozniško dovoljenje in je v svojem prostem 
času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici 
veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svo-
jim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko 
ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremi-
jo do čakalnice in počakajo nanje med pregle-
dom, pomagajo jim nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po 
stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki 
jemljejo svojo humanost za samoumevno in 
častno dejanje. 
Kako postati PROSTOFER?
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporo-
čijo na občino, v kateri živijo in je priključena 
projektu Prostofer. Kontakt: obcina@ribni-
ca.si ali 01 837 20 00. 
Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen 
projekt?
S tako imenovanim prostoferstvom se pove-
čuje udeležba starejših v cestnem prometu 
in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se 
izboljšuje varnost v cestnem prometu in po-
večuje socialna vključenost starejših na sploš-
no, hkrati pa se povečuje cenovna dostopnost 
prevozov. V zadnjem času postaja projekt 
prostoferstva tudi ekološki oziroma prijazen 
do okolja, saj stremimo k temu, da prostoferji 
uporabljajo električna vozila, in prav Občina 
Ribnica bo tokrat prva na tem območju, ki 
bo prevoze v omenjenem projektu izvajala 
z električnim vozilom.

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI 
RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE 
RIBNICA ZA LETO 2020
Občina Ribnica je 25. 2. 2020 na svoji spletni 
strani objavila Javni razpis za pokroviteljstvo 
Občine Ribnica za leto 2020, v katerem je bil 
kot skrajni rok za oddajo vlog določen 25. 3. 
2020. Zaradi razglasitve izrednih razmer ob 
epidemiji COVID-19 v Republiki Sloveniji 
Občina Ribnica podaljšuje rok za prijavo na 
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribni-
ca za leto 2020 do petka, 10. 4. 2020. Prijave 
morajo biti oddane priporočeno po pošti do 
zaključka razpisnega roka, to je do 10. 4. 2020, 
na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
1310 Ribnica.

Oddelek za družbene in gospodarske 
dejavnosti 
SPLETNA TRŽNICA OBČINE RIBNICA – 
KUPUJMO LOKALNO, RAZMIŠLJAJMO 
GLOBALNO!
Želja po osrednjem javnem tržnem prostoru 
v središču Ribnice, kjer bi bili na voljo doma-
či pridelki različnih ponudnikov, je že dolgo 
prisotna. Dosedanji poskusi se niso najbolj 
izkazali, vendar še nismo obupali. Priprav-

ljamo projekt o tržnem prostoru, kjer 
bodo nekajkrat na mesec na voljo različ-
ne dobrote. Vzporedno s tem želimo oživiti 
trg lokalne izmenjave izdelkov. V svetu, tudi 
marsikje po Sloveniji, se je že pokazal za zelo 
uspešnega. Gre za spletni portal, kjer bodo 
predstavljeni ponudniki, njihova lokacija, 
ponudba domačih izdelkov in način njiho-
vega prevzema. Preusmerimo pogled in se 
obnašajmo odgovorno, kupujmo lokalno, 
razmišljajmo globalno!
Namesto da se peljemo v večje trgovine, 
gremo lahko le do soseda, ki ima na razpo-
lago višek domače solate, jajc ali mleka ... Ta 
način nam pride prav tudi v trenutnih časih 
nevarnosti koronavirusa. Ponudnika, ki ga 
izberemo, kontaktiramo, plačamo po spletu, 
z njim se dogovorimo, da pripravi željeno, se 
odpeljemo (ali sprehodimo) v sosednjo vas in 
prevzamemo naročilo. Verjamemo, da bo za-
dovoljstvo obojestransko.
Če želimo, da spletna tržnica zaživi, potrebu-
jemo ponudnike domačih pridelkov, zato vas 
prosimo, da se nam vsi zainteresirani javite in 
sporočite naslednje podatke:
– proizvajalca z naslovom,
– telefonsko številko in/ali e-pošto,
– ponujene pridelke.
Podatke sporočite po telefonu 030 72 17 
57 ali na e-naslov: irena.marn@ribnica.
si. Ponudnike bomo predstavili na naši sple-
tni strani v zavihku Spletna lokalna tržnica 
in jih redno promovirali na naših družbenih 
omrežjih. 

AKTUALNI RAZPISI
Na oddelku za družbene in gospodarske de-
javnosti se zaključuje obdelava javnih razpisov 
za kulturo, kmetijstvo in humanitarne dejav-
nosti. Pri javnem razpisu za šport in javnem 
razpisu za razvoj starega mestnega jedra pa so 
že izdane odločbe. 
Kljub vsemu so še vedno na razpolago sredstva 
za razpis, ki se nanaša na razvoj starega mestne-
ga jedra, in sicer tako za sofi nanciranje na-
jemnin pritličnih poslovnih prostorov, sofi -
nanciranje obnove fasad kot sofi nanciranje 
reklamnih izveskov in napisov. Drugi rok za 
oddajo vlog je 2. 9. 2020. Za vse informacije v 
zvezi z omenjenim razpisom nas lahko pokliče-
te na telefonsko številko 01 837 20 24.

SANACIJE V VRTCU RIBNICA
V novem Vrtcu Ribnica smo zaključili s sa-
nacijo kuhinje, v kateri je bilo zaradi slabega 
in neustreznega prezračevanja nemogoče op-
ravljati kuharsko dejavnost. Izbrani ponudnik 
je po opravljeni sanaciji znova opravil meritve 
gibanje zraka, temperature, vlage in vrednost 
CO2, ki so se izkazale za ustrezne. Odlično 
delovno okolje brez vročine, pare, maščob in 
ogljikovega monoksida bo zagotovo pripo-
moglo k še boljši produktivnosti vseh zapo-
slenih v vrtčevski kuhinji.
Hkrati pa so se v Vrtcu Ribnica začela dela na 
zunanjih terasah vseh igralnic. Podnice, ki se 

močno »trstičijo« in povzročajo slabo voljo 
otrokom, vzgojiteljicam in staršem, bo kmalu 
zamenjala umetna masa iz tartana. Tako se 
bodo otroci lahko prav kmalu brezskrbno raz-
vajali na sončnih terasah.

Oddelek za urejanje prostora in 
varstvo okolja
PROJEKT OC UGAR
V mesecu marcu so se nadaljevala dela za iz-
gradnjo in rekonstrukcijo cestne in komunal-
ne infrastrukture v OC Ugar v Ribnici. Naj 
spomnimo, da je vrednost celotne investicije 
1.468.325,82 EUR z DDV, pri čemer je ta v 
60-odstotnem deležu sofi nancirana s stra-
ni Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 
20-odstotnem deležu iz proračuna Republike 
Slovenije in prav tako v 20-odstotnem iz pro-
računa Občine Ribnica. Dela se bodo predvi-
doma zaključila v mesecu oktobru 2020.

PROJEKT – KANALIZACIJA IN DRUGA 
INFRASTRUKTURA V NASELJU GORNJE 
LEPOVČE
Zaključila so se dela na investiciji Kanalizacija 
in druga infrastruktura v naselju Gornje Le-
povče. V sklopu projekta smo uredili fekalno 
kanalizacijo, odmik vode s cestišča neposred-
no v cestne požiralnike in uredili obstoječo 
infrastrukturo, ki se nanaša na cesto, pločnike, 
javno razsvetljavo, telekomunikacijske pove-
zave in vodovod.

ČIŠČENJE BISTRICE
Po dolgih letih, kar petindvajsetih, je županu 
skupaj z oddelkom za okolje in prostor uspel 
dogovor z Arsom, natančneje z Direkcijo za 
vode, da se začne strojno čiščenje Bistrice. 
Očiščen bo odsek od Urbanove ulice do mostu 
pri trgovini Hofer. V vseh teh letih se je nabralo 
več kot meter mulja, kar je v letnem času odraz 
pregrevanja vode, pospešeni rasti raznih trav in 
grmičevja, posledično pa je poleg neestetskega 
videza prihajalo do pogina rib.

NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 
(NUSZ)
V celoti smo posodobili podatke za nadome-
stilo za stavbno zemljišče.

NADOMESTNE CESTE
Skupaj s Slovenskimi železnicami gradimo na-
domestne ceste in železniške prehode.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V mesecu aprilu pričakujemo pridobitev nas-
lednjih dokumentacij:
– javna razsvetljava na področju Škrabčeve-

ga trga,
– dodatna igralnica za dodatni oddelek vrt-

ca,
– gradbeno dovoljenje za brv pri cerkvi sv. 

Štefana,
– projekt za izvedbo zunanjega igrišča ob 

Športnem centru Ribnica.
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Imate kaj za pusta hrusta?
Na pustno soboto, 22. februarja 2020, je bil Ribniški trg drugačen – 
okrašen z barvitimi žlicami, baloni in trakci. Kako pa ne bi bil, saj je bil 
čas za norčije in pustni karneval!
Skozi trg se je sprehodilo 24 skupin oziroma približno 670 mask. Se-
veda po vrstnem redu, kot se spodobi, je sprevod otvoril zastavonoša, 
nato pa sta z zvonci podila milo zimo kar dva burovža. Za njimi smo 
videli maskoto Pustnega društva Goriča vas – to je Velikan s svojimi 
Ribničani, ki so delili žlice. Saj veste, od semnja je minilo že kar ne-
kaj časa in pridne gospodinje so kuhalnic vedno vesele. Pridejo prav 
za v lonec ali pa za po »tazadnji«, če so možakarji preveč šemasti. Vse 
skupaj so spremljali Ribniška godba, čudovite mažoretke iz Ribnice in 
Sodražice, Pika Nogavička z Bleda, pa Goričevska kamajla. Kot vsako 
leto sta svoje vragolije in pokanje z dolgim bičem kazala korobača. Cela 
gruča velikih in malih pisanih maškar iz osnovne šole in vrtca je nare-
dila trg še bolj pisan in norčav. Po trgu se je sprehodilo tudi kar nekaj 
»živali«, in sicer kalimeroti, pa krvosesniki ali po domače komarji ter 
črno-bele pande. Iz Hrovače so prišli preganjalci koronavirusa, ki pa, kot 
kaže, niso bili dovolj uspešni. Pa tudi skupina Ponosni posamezniki v 
preoblekah roparjev in policistov se je podila po trgu. Skupina Mavri-
ca iz CUVD Draga nam je sporočila, da je svet lepo pisan, da za lepše 
življenje potrebujemo še malo »cukra«, pa so nam pokazali prijatelji 
iz Domžal s svojo skupino tortic in bombončkov. Pa seveda Lončki iz 
Dolenje vasi, da v miru lahko spijemo čaj s prijatelji. Kot v starih časih 
so se po trgu sprehodile gospe z ribniškimi klobuki in se popeljali go-
spodje z ogromnimi kolesi. Seveda pa na karnevalu ne smejo manjkati 
etnološke maske. Letos smo videli ravenski pust s tastarim, tastaro in 
tagrdim ter seveda korante.
Maškare so se okrepčale in zaplesale v šotoru pri Rokodelskem centru 
ter se še dolgo v noč zabavale. Popoldne ansambel Zdomarji in zvečer 
skupina Nočna pravila sta poskrbela za glasbo in zabavo do jutranjih 
ur, najlepše maske pa so se razveselile nagrad. Letos so slavile kar štiri 
skupinske maske, poimenovane: Od pike do pike, Mušnice, Napihljivi 
»plesalci« in Muhe s kupčkom dreka.
Pustna sobota je minila, pustni torek pa še ne. Takrat so se vsi žalujo-
či poslovili od umrlega Naceta ter ga z vencem, svečami in pogrebci 
pospremili k zadnji poti. 
Uspelo je … vsaj mi mislimo tako. Zadevo ponovimo naslednje leto in 
upamo, da se nam pridruži še več mask od blizu in daleč. Se vidimo na 
pustno soboto, 13. februarja 2021, najverjetneje nekje okrog 14. ure.
V tem »zosu« pa nismo bili sami. Pa da ne bodo po zobeh »vlačili« 

samo nas, naj po zobeh »vlačijo« še tiste, ki so kakorkoli pripomogli k 
izpeljavi pustnega dogajanja 2020. Brez njih nam nikakor ne bi uspelo. 
Segli so globoko v svoj žep in nam vsem skupaj omogočili, da pustni čas 
v Ribnici ostaja najbolj norčav čas v letu.

Pustno društvo Goriča vas se vam tako najlepše, najbolj norčavo in 
najbolj nasmejano zahvaljuje. 
Generalni pokrovitelj: Občina Ribnica
»Lajskovi« sponzorji: Inotherm, d. o. o., Maboles, d. o. o., Elek-
troinštalacije Gru Gre, s. p.
Donatorji:
Košček, d. o. o., Filles, d. o. o., Harlekin Trade, d. o. o., Šilc trade, d. 
o. o., Tesarstvo Oražem, Vladimir Oražem, s. p., ADF IMPEX, d. o. 
o., MAAL – TEH, d. o. o., Avant – geo, d. o. o., Marko Tanko, s. p. 
– Dnevni bar Tanko, Astero, d. o. o., Kleparstvo Andoljšek Franci, 
s. p., Rigler, d. o. o., Jaka Češarek, s. p., Parketarstvo Cagarček, Ta-
dej Drobnič, Graviranje Boštjan Debeljak, s. p., P&G TISKA RNA 
RIBNICA, Gregor Virant, s. p., R Inženiring, Posestvo Ugar, Lesna 
galanterija Oberstar Boris, s. p., Mizarstvo Jaka, Športno društvo 
Lončar, Restavracija in bar Tina, MM&AS – sestavljanje lesenih 
izdelkov, Silva Grebenc, s. p., Gostinske storitve Aleš Pelc, s. p. – 
Ulčar, Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica

Pustno društvo Goriča vas
Besedilo: Martina Tanko Prelesnik

Fotografi je: Agara Vučemilović
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v času koronavirusa
Izbruh koronavirusa je znotraj slovenskega gospodarstva že začel 
povzročati škodo. Sprva v turizmu, nato v logistiki, sedaj pa praktič-
no ni več izvzete dejavnosti. Predvideva se, da bo izbruh koronavirusa 
najbolj ošibil mala in srednja podjetja, na katerih sloni slovensko go-
spodarstvo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zato po-
zorno spremlja situacijo tako na nacionalni kot na evropski in globalni 
ravni, sprejelo je tudi že določene ukrepe za pomoč gospodarstvu. K 
obvladovanju situacije in zmanjševanju škodljivih posledic je pristopilo 
z dvostopenjskim sistemom:
1. opredelitvijo takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče 

implementirati v kratkem časovnem obdobju;
2. opredelitvijo strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzposta-

vitvi ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nado-
mestitvi njihovih manjkajočih členov, s čimer bi lahko tudi dolgo-
ročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Podrobnejše informacije o ukrepih:
– Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila 

plače - država bo lahko na podlagi interventnega zakona pomagala 
v naslednjih primerih:

• ko delodajalec dela zaradi slabega poslovnega položaja ne bo 
mogel zagotavljati hkrati najmanj 30 % zaposlenim in jih bo 
nato napotil na začasno čakanje na delo. Delavci bodo v tem 
primeru upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % osno-
ve za nadomestilo. Od tega bo breme za izplačilo nadomestila 
deloma padlo na delodajalca (60 %), deloma pa na državo (40 
%);

• ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi s strani ministra 
za zdravje izdane odločbe o karanteni, ne bo pa mogoče delo 
na domu. Tudi v tem primeru bo nadomestilo znašalo 80 % 
osnove za nadomestilo plače, v celoti pa ga bo izplačala država;

• delodajalcem bo omogočeno uveljaviti povračilo nadomestila 
plače tudi za primere, ko je delavcu zaradi odrejene karantene 
onemogočeno opravljanje dela, delo na domu pa v tem prime-
ru ni mogoče. Vlada z zakonom cilja na ohranitev vsaj 50 % za-
poslitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom 
poslovanja, in omilitev negativnih učinkov karantene delavca 
na delodajalca.

Delodajalec bo pravico do delnega povračila nadomestila plače uve-
ljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu RS za zaposlovanje. Skupaj 
z vlogo bo moral predložiti opis poslovnega položaja, izkazati pa bo 
moral tudi, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavlja-
ti dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in da se je odločil o 
napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo. Predložiti bo moral tudi 
pisno izjavo, s katero se bo zavezal k ohranitvi delovnih mest delavcev 
na začasnem čakanju na delo najmanj šest mesecev po začetku začasne-
ga čakanja na delo. V primeru delodajalca, ki je davčni dolžnik, ki ne 
izplačuje plač in ne plačuje prispevkov, če gre za kršitelja delovnoprav-
ne zakonodaje ali je nad njim uveden postopek insolventnosti, ta do te 
ugodnosti ni upravičen.

– Kreditne linije SID in SPS:
• SID: malim, srednjim in velikim podjetjem bo ponudilo fi -

nančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 
mio EUR novih oziroma prilagojenih produktov ter 600 mio 
EUR obstoječih produktov. S temi sredstvi se bodo reševale 
predvsem likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo 
pri dobavi storitev in izdelkov, težave zaradi zmanjšanega pov-
praševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah 
in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refi nancira-
nja kreditov, najetih pri bankah. Finančni produkti bodo trgu 
na voljo od aprila 2020 dalje;

• SPS: skupaj z MGRT oblikujeta ukrepe, ki naslavljajo mikro, 
mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 mio 
EUR. Denar je/bo na voljo za različne namene, od novih hitrih 
likvidnostnih kreditov SPS, namenjenih odpravi likvidnostnih 
krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavi-
rusa, do obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, 
prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo 
tudi za fi nanciranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja pos-
ledic koronavirusa. Sredstva so že na voljo!

– Pomoč na področju internacionalizacije: obstoječe ukrepe (kot 
na primer Javni razpis za sofi nanciranje udeležbe na mednarodnih 
sejmih v tujini, vavčer za skupinske predstavitve slovenskega go-
spodarstva na sejmih v tujini, za udeležbo v gospodarskih delega-
cijah v tujino in za udeležbe na mednarodnih forumih) se razširi 
na način, da se podjetjem zagotovi vsaj delno povračilo stroškov 
v zvezi s prestavljenim oziroma odpovedanim sejmom oziroma 
dogodkom ter da se jim omogoči sofi nanciranje udeležbe na digi-
talnem sejmu oziroma dogodku, če seveda organizator zagotovi to 
možnost izvedbe.

– Podjetja v težavah: na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur. l. 
RS, št. 5/17) lahko ministrstvo izvaja postopke prestrukturiranja 
gospodarskih družb in zadrug v težavah. Zakon je mogoče upora-
biti kot interventni ukrep, vendar le v omejenem obsegu – kadar 
težave, ki so tako izrazite, da predstavljajo stečajno ogroženost, 
nastopijo v gospodarski družbi ali zadrugi, ki izkazuje pomembno 
sistemsko vlogo za državo ali sektor.

– Delo od doma in primeri karantene: že obstoječe rešitve v okvi-
ru Zakona o delovnih razmerjih omogočajo delodajalcem določeno 
fl eksibilnost pri opravljanju dela. Omogočeno je delovne procese 
organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na dru-
go delo ali čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov. S 
predlogom interventnega zakona so obstoječe rešitve še dopolnjene 
s ciljem blaženja negativnih posledic koronavirusa. Več pojasnil na 
povezavi: htt ps://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu
-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/. MDDSZ je za 
morebitna vprašanja in pojasnila na razpolago na telefonski številki 
01 369 77 08 ali 01 280 36 60 in na e-naslovu: gp.mddsz@gov.si.

– Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja 
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čih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti skladno z ve-
ljavnim Zakonom o davčnem postopku, in sicer odloga plačila dav-
ka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 
obrokov; s. p.-ji in fi zične osebe, ki opravljajo dejavnost, le za davke, ki 
so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za 
poslovne prostore). Poslovni subjekt mora vložiti vlogo pri tistem 
fi nančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, ali pa prek portala 
eDavki. Vloga se lahko vloži kadarkoli od nastanka davčne obve-
znosti do njenega poplačila. Priporočeno je, da se vloga vloži čim 
prej, torej še pred potekom roka za plačilo davka. Več informacij na 
povezavi: htt ps://www.fu.gov.si/.

– Ukrepi na področju turizma: na MGRT in v Slovenski turistični 
organizaciji (STO) so se na trenutno nestabilno gospodarsko situ-
acijo v turizmu nemudoma odzvali in pripravili nekatere ukrepe, s 
katerimi želijo pomagati turističnemu gospodarstvu. Več informa-
cij na e-naslovu: pr@slovenia.info.

– Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni EU: minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v stalnem 
stiku s komisarjem Lenarčičem z namenom, da bi bili ukrepi, ki jih 
je že pripravila Vlada RS, in tisti, ki bodo še oblikovani v prihodnjih 
dneh, čim bolj v sozvočju z ukrepi, ki nastajajo na ravni EU.

V Sloveniji je več kot 100.000 samozaposlenih, od tega jih približno 
70.000 dela v gospodarstvu in predstavljajo več kot 12 % delovnega 

prebivalstva. V zadnjem obdobju je bila z njihove strani na MGRT po-
sredovana peticija, naj se v teh spremenjenih razmerah ne pozabi nanje.  
S pozivi k zaščiti samozaposlenih je pravzaprav začela Obrtna zbornica 
Slovenije. Prav ta skupina delavcev je namreč eksistencialno ogrožena. 
MGRT rešitve zanje predvideva v dopolnitvi predlaganega zakona 
o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Do-
polnitve bodo šle v smeri morebitnega odloga socialnih prispevkov za 
samostojne podjetnike brez zaposlenih.
Predvidevamo, da se bodo ukrepi MGRT in ostalih podpornih institu-
cij še spreminjali/dopolnjevali, zato vas vabim, da jih spremljate na naši 
Facebook ali spletni strani. 
Ostanite zdravi!

Marija Martinčič Bauman

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

M: +386 41 759 762, +386 30 700 170
E: marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si

W: htt p://rc-kocevjeribnica.si/

Natečaj poslikave panjskih končnic
Izbruh koronavirusa in posledično zaprtje šol sta vplivala tudi na nor-
malo izvajanje učnega programa ter na izvedbo drugih dogodkov in 
javnega druženja. Na Čebelarski zvezi Slovenije smo se zato odločili, 
da razpišemo natečaj z naslovom Panjske končnice riše vsa Slovenija. 
S tem želimo vsem, ki so trenutno doma, omogočiti, da spoznajo našo 
kulturno dediščino, kar risanje panjskih končnic zagotovo je. Prek tega 
boste spoznavali tudi pomen čebel, čebeljih pridelkov, opraševanja in 
pridelave hrane v domačem okolju.

NATEČAJ: PANJSKE KONČNICE RIŠE VSA SLOVENIJA
Čebelarska zveza Slovenije razpisuje natečaj poslikave panjskih konč-
nic za vse prebivalce Slovenije, da skupaj z risanjem lažje premagamo 
ukrepe, ki so sprejeti zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa. Pripo-
ročljivo je, da so panjske končnice narisane na leseni deščici dimenzije 
28 cm x 13 cm x 1,5 cm, če to ni mogoče, pa se jih lahko ustvari tudi 
na drugih materialih, a naj bodo izdelki enakih dimenzij. Poleg vseh 
tradicionalnih motivov, ki so upodobljeni na klasičnih panjskih konč-
nicah, je priporočljivo, da se narišejo motivi, povezani s pridelavo hrane 

v domačem okolju in s pomenom čebel pri tem. Prijave s fotografi ja-
mi izdelkov, kjer sta vidna tudi ime in starost avtorja, bomo zbirali v 
komentarjih objave na naši Facebook strani: www.facebook.com/Ce-
belarskaZvezaSlovenije/, lahko pa jih pošljete tudi na e-naslov: simon.
golob@czs.si. Z izdelki se sodeluje v dveh kategorijah glede na starost 
avtorja: kategoriji pod 15 let in kategoriji nad 15 let.
Prijave sprejemamo najkasneje do 10. maja 2020, najboljše in najizvir-
nejše panjske končnice pa bodo tudi nagrajene.
Priporočljivo je, da poslikane panjske končnice poklonite čebelar-
ju, pri katerem kupujete čebelje pridelke, najbližjemu čebelarju ali 
drugemu pridelovalcu hrane, in se s tem njemu in čebelam simbo-
lično zahvalite za lokalno pridelano hrano, ki je na naših mizah. 
Če se vam je pojavilo še kakšno vprašanje ali težava, nas lahko kontakti-
rate na zgornji e-naslov ali na telefonsko številko 030 604 015. 
S čebelarskim pozdravom: naj medi!

Čebelarska zveza Slovenije

Za podporo natečaju in inspiracijo vsem ostalim avtorjem, je prvi dve panjski končnici že poslikal tudi podpredsednik ČZS g. Marko Alauf.

Panjska končnica z bolj modernim motivom in stilomPanjska končnica s klasičnim motivom
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COPZ z glasbeno pravljico v Miklovi hiši
Že od decembra smo bili na vajah zelo pridni, 
saj smo pripravljali novo glasbeno pravljico 
Luna gre na pot ( J. Bitenc). Vsak petek smo 
pridno vadili besedilo, potem pa smo na in-

Nastop glasbene pravljice v Vrtcu Ribnica

V petek, 28. 2. 2020, smo se pevci COPZ odpravili na poseben izlet v Vrtec 
Ribnica. Tam smo se najprej pripravili, potem pa kar trikrat odigrali glasbeno 
pravljico Luna gre na pot. Otroci so z navdušenjem spremljali pot naše lune, ki 

tenzivnih vajah med novoletnimi počitnicami 
vadili še igro na odru. Naučili smo se tudi pet 
novih pesmi, ki smo jih vpletli v pravljico. S 
pomočjo Eve Podgorelec smo izdelali ko-

stume, nekaj kostumov pa smo si izposodili 
in tako smo bili pripravljeni na nastop. De-
kleta so nestrpno čakala, da bo ura odbila pet 
popoldan, ko se je začela predstava. Polna 
dvorana otrok in staršev je sprva sprožila ne-
kaj treme, a po minuti ali dveh so se dekleta 
že sprostila in uživala v igri. Luna in zvezdice 
so se vrtele po odru, pele, plesale, šepetale 
in tudi glasno govorile. Zvezdogled učenjak 
je vse to budno opazoval s svojim daljnogle-
dom. Pozabljivi luni so prijateljice zvezdice 
vsakič priskočile na pomoč in tako se je lahko 
luna srečna in urejena odpravila po svoji poti. 
Hvala Feliks Podgorelec, da si nam priskočil 
na pomoč s spremljavo, in hvala Knjižnica 
Miklova hiša, da sta nam omogočila ta nastop. 
Nastop smo ponovili dvakrat, ob zadnji pono-
vitvi pa so dekleta dobila tudi cvetlice, ki so jih 
ponosno odnesla domov. 

Mateja Podgorelec,
zborovodkinja COPZ Dolenja vas

se je premikala po nebu, in opazovali, kako so ji njene prija-
teljice zvezdice pomagale, da se je uredila. Veste, naša luna je 
zelo pozabljiva in se je sprva na pot odpravila nepočesana in 
neumita. Zvezdice so jo na to opomnile ter ji poiskale tudi lepe 
uhane in rdeč klobuček, da je luna res zasijala v vsem svojem 
sijaju. Zgodbo so popestrile tudi lepe pesmi Janeza Bitenca, ki 
so jim otroci z veseljem prisluhnili. Za spremljavo se zahvalju-
jemo Niki Podgorelec, za pomoč pri izdelavi kostumov pa Evi 
Podgorelec. Hvala tudi Vrtcu Ribnica za prijazen sprejem in 
bombončke. Upamo, da se kmalu spet vidimo.

Mateja Podgorelec,
zborovodkinja COPZ
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4. del: Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?
Prodaja ribniške lončenine
Ribniški lončarji so prodajali svojo lončenino kot krošnjarji. Za vse 
krošnjarje je veljalo, da smejo prodajati le domače blago. Za to delo so 
morali imeti dovolilnico ali krošnjarski list. Svoje blago so prodajali od 
kraja do kraja ter od hiše do hiše in na sejmih. 
Na začetku devetnajstega stoletja so lončarji prodajali svojo posodo na 
domu svojim sovaščanom, na prodaj pa so jo vozili po novomeškem, 
postojnskem in goriškem okrožju, po Hrvaškem, Primorskem, v Istro, 
Trst in Furlanijo. 
Stanje je ostalo nespremenjeno vse do časa po prvi svetovni vojni, na-
tančneje do 12. 11. 1920, ko je bila med Kraljevino Italijo in Kraljevino 
SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov) podpisana Rapalska pogodba. Z 
novo mejo so ribniški lončarji izgubili velik del svojega tržišča. Na ita-
lijanski strani državne meje so ostali Istra, Primorska, Trst, Gorica in 
velik del Notranjske. Poslanec in dolenjevaški župnik Karel Škulj se je 
trudil, da bi v Italiji uvedli prosto prodajo »naših domačih izdelkov«, 
vendar Italijani niso hoteli ratifi cirati te pogodbe. Posledica nove poli-
tične situacije je bila zmanjšanje števila ribniških lončarjev in upadanje 
zanimanja mladih za to obrt. Med obema svetovnima vojnama so lon-
čarji prodajali svoje »piskre« po Dolenjski, posebno po Suhi krajini, 
delno pa tudi po Beli krajini, jugoslovanskem delu Notranjske (Bloke, 
Loški Potok) in sosednji Hrvaški (Grobničko polje pri Reki, Crikveni-
ca, Sušak, Senj, Kastav, Trsat, Brebir, Novi in vse do Karlovca).
V prometu je vse do začetka osemnajstega stoletja na slovenskem ozem-
lju prevladovalo predvsem tovorništvo. Lončarji so svoje konje osedlali 
s posebnim sedlom, na katerem sta bili obešeni dve pleteni košari, v 
njih pa je bila zložena v slamo zavita lončena posoda. Mali kmetje in 

kajžarji, ki niso imeli konj, so lesene izdelke za prodajo prenašali v koših 
na svojem hrbtu. Z razvojem cestnega omrežja se je tovorništvo vse bolj 
umikalo vozarstvu – furmanstvu. Na začetku devetnajstega stoletja so 
lončenino tovorili na konjih in vozilih z vozovi. Časopis Novice leta 
1858 poroča: »Konj je pri nas veliko videti, posebno po tistih vaseh, 
po katerih prebivalci se z lončarijo pečajo, da ž njmi lončeno posodo po 
svetu vozijo, pa tudi nosijo.« Lonce so v drugi polovici devetnajstega 
stoletja tovorili s konji v glavnem le še po hribovitem terenu. Najstarejši 
domačini so se še spominjali, da so pozimi lonce s sanmi vozili prodajat 
v Loški Potok. V drugi polovici devetnajstega stoletja so lončeno robo 
v glavnem prevažali na vozeh – lojtrnikih, v katere so vpregli konja, »fu-
ksa«. Voz so obložili z vrečami, napolnjenimi z žaganjem, lončenino pa 
so zavili v slamo. Revnejši lončarji so lončene igračke naložili v nahrb-
tnik in košare ter jih odšli prodajat v Ljubljano. Od leta 1893, ko je ste-
kla železniška proga od Kočevja do Grosuplja in od tam do Ljubljane, 
pa so se odpravili od doma kar z vlakom. 
O prodaji lončenine v Istri pred letom 1914 piše Josip Miličević v raz-
pravi Veze seoske proizvodnje i trgovine Slovenije i Istre. Vse od začet-
ka devetnajstega stoletja je bil promet v Istri zelo otežen zaradi slabih 
prometnih razmer. Toda leta 1835 so zgradili tako imenovano »kranj-
sko cesto«, ki je peljala od Podgrada prek Buzeta, Motovuna in Pazina. 
Ta cesta naj bi močno poživila promet med Slovenijo in Istro. Slovenski 
lončarji, ribniški in komendski, so svoje lonce, ki so jih Istrani imeno-
vali »kranjice«, trgovce pa Kranjce, prodajali na sejmih in od vasi do 
vasi. Sejmi so se vrstili več dni skupaj, tako je na primer sejem v Rovinju 
trajal 7–10 dni, v glavnem pa so bili dvodnevni. Nasploh so bili ribniški 
lončarji v Istri znani kot veseljaki, šaljivci ter spretni pri vzpostavljanju 

Tovorjenje lončenine. Konja so osedlali s posebnim sedlom, na katerega so obesili dve pleteni košari, v kateri so zložili lončenino, zavito v slamo. Narisal J. Trošt, 1966, hrani Muzej Ribnica. 
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gostilnah in s hrano, ki so jo vzeli s seboj. V 
Delnicah so največkrat prespali kar na vozu 
ali ob njem in hkrati pazili lončenino, da bi je 
kdo ne ukradel. Naslednji dan so nadaljevali 
pot do sejmišča. Na sejmu so ostali dva do tri 
dni in se nato vrnili domov. Na sejme ob kvar-
nerski obali so večkrat prihajali tudi kupci z 
otokov, ki so kupovali lonce v večjih količinah 
in jih nato sami prodajali naprej po otokih. 
Če na sejmu vsa lončenina ni šla v prodajo, 
so jo po nižji ceni prodali v tamkajšnje trgo-
vine. Z morja so lončarji prinesli južno sadje 
(pomaranče, grozdje, fi ge), olivno olje (»oče 
je vedno pripeljal tri zelenke«, to so stekleni-
ce iz zelenega stekla, ki držijo 1,5 litra), vino, 
nepraženo kavo in iz Italije »prešvercano« 
emajlirano posodo.
Ribniški lončarji so svoje lonce prodajali tudi 
po Dolenjski, od vasi do vasi, kjer so posodo 

zamenjevali za žito. Tja so odhajali dvakrat na leto, prvič poleti, ko so 
ljudje poželi pšenico, drugič pa, ko so obrali koruzo. Lončarji so tako 
obhodili približno pet vasi na dan. Ker so obiskovali vedno iste vasi, so 
že dobro poznali hiše, v katerih so lahko zastonj prenočili. Lončar Le-
opold Bojc se je spominjal: »Najraje sem spal v senu, če je bil mraz pa 
na peči, v postelji le nerad, ker sem potem dobil bolhe. Ampak luštno 
je bilo! Včasih si šel počasi z vozom in konji, pa si si sproti vse ogledal, 
pa ustavil in pogovoril z ljudmi. Sedaj pa gre vse tako hitro, nič več ni 
luštno!« 
Glede zaslužka ribniških lončarjev nimamo točnih podatkov. Na začet-
ku devetnajstega stoletja naj bi 250 lončarskih družin s prodajo »pis-
krov« zaslužilo 10.000 goldinarjev letno, vsaka družina povprečno po 
40 goldinarjev. V drugi polovici devetnajstega stoletja (1864) Anton 
Lesar zapiše: »Kupčija pa je zraven obrtnije Ribničanom tudi jako pot-
rebna, pervič zato, da si navozijo potrebne hrane, /…/ da si prisluži-
jo denarjev, s kterimi si nakupijo potrebne obleke in plačujejo davke, 
srenjske, deželne in deržavne.« Leta 1903 Janko Jovan poroča, da naj 
bi lončar, ki je naredil lončenine za 4–5 lončarskih peči, zaslužil 200 K 
(kron). Za medvojni čas so povedali, da si lahko s prodajo loncev, ki so 
se ožgali v eni lončarski peči, kupil kravo, slabšega konja ali pa manjšo 
njivo. Denar so porabili za popravilo hiše, plačevanje davkov, nakup 
novih zemljišč, živine ali pa so ga shranili v banki. Kadar lončenina na 
sejmu ni šla v prodajo, pa »si zaslužil le za cirngo« (toliko, kolikor si 
potrošil na poti), je dejal lončar Bojc. 
Prodajo lončenine in drugih obrtnih izdelkov so leta 1946 prevzeli Dr-
žavni prodajni zavod za domačo in umetno obrt v Ljubljani (kasneje 
Trgovsko podjetje za domačo in umetno obrt – DOM Ljubljana) in 
kmetijske zadruge. Nekateri ribniški lončarji so svoje izdelke še vedno 
prodajali na domu, po sejmih, vaseh, kulturnih prireditvah in v trgovi-
nah z domačimi obrtnimi izdelki. 
Danes lončarijo še redki posamezniki v Dolenji vasi in Prigorici, ki ne 
ohranjajo le kulturne dediščine svojih prednikov, temveč iščejo nove 
izrazne možnosti v ekološkem materialu, ki je v današnjem svetu vse 
bolj cenjen.

Tina Zajc Zver

Lončar Anton Merhar iz Blat prodaja svoje »piskre« na tržnici v Kastvu nad Reko, okoli leta 1935. Zasebna last.

hitrih in srčnih stikov z ljudmi, kar je bil seveda pogoj za uspeh pri nji-
hovem delu. Prav tako se je Istra »/…/ našim lončarjem sila prikupila: 
tam so fejst l'dje in fejst vino pa proda se lahko.« Ena izmed starejših 
informatork se je še spominjala: »Moj oče je hodil v Istro. Samo tega se 
spominjam, da je domov pripeljal veliko košaro grozdja in fi g.«
Svojo lončenino so ribniški lončarji vozili prodajat tudi na sejme v 
Novo mesto, Kočevje, Žužemberk, Sodražico, Ribnico in Loški Po-
tok. Na sejme v Crikvenico, Sušak, Senj, Kastav, Trsat, Brebir in Novi 
so odhajali za več dni. Od doma so odšli že v zgodnjih jutranjih urah 
(ob 3. uri zjutraj) in prišli prvi dan do Delnic. Na poti so se hranili v 

Lončar prenaša lonce v košu. Narisal J. Trošt, 1966, hrani Muzej Ribnica. 
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Črno-beli spomini 
(levi in desni breg francoskega mostu) ...
Reka Ribnica je oblikovala ribniško pokrajino 
in ljudi, ki so živeli ob njej. Na njenih   bre-
govih stojijo številni mostovi, ki povezujejo 
kraje in ljudi. V centru Ribnice stojijo številni 
mostovi, lahko bi rekli, da imamo svoje rib-
niško tromostovje, zagotovo najlepši in naj-
mogočnejši pa je francoski most med trgom in 
Veliko Mlako, ki je bil zgrajen v času francoske 
okupacije, okrog leta 1810. Na levi strani mo-
stu so bila nekoč javna stranišča v Ribnici, ki 
so bila po drugi svetovni vojni porušena. Na 
desni strani francoskega mostu, torej na Veli-
ki Mlaki, kjer je danes park, pa je stalo veliko 
napajalno korito iz leta 1894. Tekoča voda je 
bila tega leta zajeta pod gričem Petelinjek pri 
sv. Frančišku (Sajevec – Dane) in napeljana v 
Ribnico. Napajalno korito je služilo tako za 
oskrbo ljudi kot živine. Takšni arhitekturni 
objekti in rešitve bi bili dobrodošli tudi v da-
našnjem času, tako z vidika uporabnosti kot z 
vidika spominjanja na pretekle čase.

Podatke zbral in zapisal: Peter Lesar, zbiratelj, 
Fotografi je: osebni arhiv

Francoski most, že s štirimi kamnitimi loki, na petem loku na levi strani mostu se vidijo javna stranišča z dvema linama, 
v ozadju pa cerkev, ter začasno pokrita njena zvonika po II. sv. vojni.

Francoski most še s petimi loki skozi reko Bistrico, v ozadju mogočni Ribniški grad. Struga 
reke Bistrice je bila pred regulacijo še zelo široka.Napajalno korito iz leta 1894 na Veliki Mlaki pred fr ancoskim mostom.

Velikonočno voščilo
Približuje se največji krščanski praznik – velika noč. Po starodavni slovenski navadi se po žu-
pnijah značilne vstajenjske procesije z Najsvetejšim. Ena izmed takšnih je tudi na sliki pri 
nas v Ribnici, in sicer se je 19. aprila 1924 izvajala pod vodstvom dekana Antona Skubica po 
glavni ulici ribniškega trga. V procesiji opazimo tudi gasilce v uniformah in ribniško godbo. 
Na velikonočno nedeljo naj bi se oblekli v nova oblačila. Če pri hiši ni denarja, naj bi bile nove 
vsaj nogavice. Od tod tudi izvira navada, da se pri obisku svete maše v nedeljo oblečemo v naj-
novejša oziroma najboljša oblačila. Zvoniki cerkve sv. Štefana so bili drugačni od današnjih ...

Na vrtu cvet, na veji ptica, na mizi praznična potica.
Pomlad ne zamuja, veselo poje aleluja ...
Naj pirhov bo obilo, to moje je voščilo.

Peter Lesar, zbiratelj Velikonočna procesija 19. aprila 1924 po ribniškem trgu. 
Osebni arhiv.
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Knjižne novosti iz Knjižnice Miklova hiša Ribnica

Dolina Rož – Tadej Golob
Tadej Golob po dveh uspešnih kriminal-
kah Jezero in Leninov park ter po ekranski 
uprizoritvi Jezera nadaljuje domačo serijo 
kriminalnih romanov. V tretjem romanu 
Dolina rož junak Taras Birsa prvič nastopi 
kot samostojni podjetnik, nekdanji višji 
kriminalistični inšpektor. Roman ima nas-
lednje izhodišče: idilična hišica v cvetju, 
okoli nje trava … v njej pa tri prerešetana trupla. Je mlado ženo in lju-
bimca ubil prevarant ali ljubosumni mož, ki je na koncu sodil še sebi? 
Kljub samostojni poti je Birsa tudi v tem primeru primoran sodelovati 
s svojimi nekdanjimi sodelavci z ljubljanske policije. Prevare in zapleti 
vodijo zgodbo do trenutkov, ko ne vemo, kdo je žrtev in kdo krivec. 
Celo Tarasu ni prizaneseno in se celo sam znajde med osumljenci. Av-
tor nas popelje v zgoščeno dogajanje, ki drži v napetosti tako odnose 
med različnimi liki kot celotno nit zgodbe.

Gospod Grom – Ulf Stark
Gospod Grom je čisto pravi velikan, tako 
vsaj mislita Ulf in njegov prijatelj Bernt. 
Prijatelja uživata na počitnicah in hodita 
opazovat soseda, ki straši naokoli, nosi ha-
vajske srajce in baretke, glavo pa ima ple-
šasto. Rad zbija ptičje hišice in obdeluje 
svoje gredice. Ulf živi sam s svojo materjo, 
ki ob mraku igra prijetne melodije na kla-
vir. Vse je lepo in prav, dokler med nevihto bor ne podre Samote, mate-
rine kolibe. Od tedaj Ulfova mati igra le še žalostne melodije. To razjezi 
gromozanskega velikana, ki je prej hodil skrivaj poslušat lepe melodije. 
Ulf sklene, da bo storil vse, da bi bilo kot nekoč. Knjiga otrokom pripo-
veduje o osamljenosti in o tem, da se je za prijatelje vredno potruditi in 
jih osrečiti. Ulf Stark je eden izmed najbolj znanih švedskih avtorjev. 
Njegova dela so večstranska in humorna.

95 tez za izhod iz slepe ulice 
vzgoje in izobraževanja – 
Karel Gržan
Prvih 95 tez, pribitih na vrata svetišča ka-
pitalizma za osvoboditev od zajedavskega 
hrematizma teologa, doktorja znanosti 
literarnih ved in patra Karla Gržana je do-
živelo veliko odmevnost, ob tem še prevod 
v angleščino. Teze je na Twitt erju navedel 
tudi papež Frančišek. Dve leti kasneje je postavil pred nas novih 95 tez 
za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja. Kot sam skromno pripiše, 
teze niso resnice, so misli, snov za razmišljanje. V svojem delu kritično 
obravnava in analizira sodobno vzgojo in izobraževanje ter s tem ponu-
di nove smernice za družbo prihodnosti. 

Postanite brezmejni: kako 
običajni ljudje počnejo 
neobičajne stvari – Joe Dispenza
Joe Dispenza, avtor uspešnic Placebo ste vi 
in Odvadite se biti to, kar ste, se vrača z novo 
knjigo Postanite brezmejni. V knjigi se opira 
na raziskave, ki jih je opravljal od leta 2012 
naprej in v katerih je odkrival, kako obi-
čajni ljudje počnejo neobičajne stvari, da 
bi spremenili sebe in svoje življenje. Prav to je namen njegovega dela, 
izobraziti ljudi in jim podrobno pojasniti, kako lahko dosežejo trajne 
spremembe. V knjigo je smiselno vključil odkritja s področja kvantne 
fi zike in nevroznanosti. Njegov slog pisanja je preprost in razumljiv, 
zato so njegove misli dostopne vsakemu, ki je pripravljen na pogloblje-
no branje.

Oprani možgani – 
Robert H. Lustig
Avtor Robert H. Lustig se v knjigi Opra-
ni možgani sprašuje, kako je mogoče, da 
smo ljudje v enaindvajsetem stoletju bolj 
nesrečni, osamljeni, bolni. Avtor kot zago-
vornik zdravega načina življenja odgovor 
najde v čezmerni uporabi sladkorja v indu-
strijsko predelani hrani. Sprašuje se, ali se 
bomo z od potrošniške propagande opra-
nimi možgani v pehanju za srečo tolažili z odmerki sladkorja ali poskr-
beli za svoje telo z ustrezno prehrano in s primernim načinom življenja. 
Avtor nas o tematiki pouči na razumljiv in duhovit način.

Zrcalka II: Izginotja na Mesečini 
– Christelle Dabos
Pred nami je nadaljevanje Zrcalke fran-
coske pisateljice Christelle Dabas. Njen 
prvenec Zrcalka: Zimska zaročenca se je 
uspel zavihteti na knjižne police ob na-
jimenitnejših delih fantazijskega žanra. Pi-
sateljica popelje bralca v pisan pripovedni 
svet skozi poetičen, nepojmljivo okusen 
knjižni jezik, za kar se moramo zahvali-
ti tudi prevajalki Živi Čebulj. Po prisilni zaroki s Th ornom se mlada 
Ofelija s pravokotnimi očali in ponošenim govorečim šalom znajde 
na Oblakovem, mestu, ki ga sestavljajo prostorske krivine in optična 
slepila. Rivalski klani se med seboj neusmiljeno borijo za naklonjenost 
Faruka, nesmrtnega družinskega duha. Njen zagonetni zaročenec pa je 
v tem svetu prevar vse bolj osovražen in nanj se ne more več zanesti 
niti Ofelija.

Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Novice iz ŠD Extrem
Zadnji krog vseh tekmovanj in treningov v ŠD Extrem je tako kot vse 
življenje po državi zaznamovalo dogajanje in ukrepanje za preprečeva-
nje širjenja koronavirusa v državi. Z dnem 13. marca 2020 smo tako do 
nadaljnjega v društvu prekinili vse treninge in tekmovanja ter se od-
govorno do vseh odzvali na ukrepe države in navodila državnih in pa-
nožnih ustanov. V nadaljevanju prispevka vam podajamo informacije 
in pregled dela v društvu do sredine meseca marca, ki je kljub prekinitvi 
treningov in tekmovanj pestro in bogato. 

Člani in mladinske selekcije ŠD Extrem
Naša članska ekipa, sestavljena tudi iz igralcev z Blok, je v letošnjem 
letu do vključno predzadnjega kroga vknjižila zmagi v domači dvorani 
v Sodražici, kjer je bila močnejša od ekipe FK Kebelj, ter na tekmi v 
dvorani Bloški smučar v Novi vasi. V Novi vasi je z rezultatom 3 : 1 
premagala ekipo Dlan iz Logatca, zadetke v tej tekmi pa so prispevali 
Drejc Kljun, Teotim Hiti in Jaka Milavec. Na ostalih tekmah je članska 
ekipa ŠD Extrem v 2. SFL  remizirala na gostovanju z ekipo KMN Me-
teorplast iz Ljutomera, na tekmi v gosteh pri KMN Miklavž TBS team 
24 pa smo morali priznati premoč gostiteljem. Napredek in rezultati 
naše članske ekipe med sezono nakazujejo, da bo ekipa trd nasprotnik 
vsem tudi v naslednji sezoni.  
Mladinski selekciji U-15 in U-17, ki se jima je uspelo uvrstiti v končnico 
tekmovanj, sta že odigrali prvi dve tekmi, žal obe s porazom. Vendar 
smo glede na prikazano prepričani, da se fantje vrnejo v formo in prika-
žejo vso svojo kakovost in borbenost. 
Naši mladi igralci kategorij U-11 in U-9 še naprej pridno tekmujejo na 
turnirjih MNZ Ljubljana in si nabirajo potrebne izkušnje. Ponosni smo 
nanje in na njihov napredek, zahvaljujemo pa se tudi vsem staršem, ki 
svoje otroke podpirajo in zanje navijajo. 
Na začetku meseca marca smo na trening U-11 in U-13 v Sodražici po-
vabili igralce iz naših futsal šol v Ribnici, na Blokah in v Loški dolini 
ter odigrali mini prijateljski turnir. Igralci in sodelujoči trenerji so bili 
zadovoljni, zato bomo, ko bo mogoče, nadaljevali s tovrstnim športnim 
druženjem naših igralcev. 

Futsal deklet
Vadba deklet poteka po urniku – vsako soboto od 10.00 do 11.30 v 
Športni dvorani v Sodražici. Dekleta so zavzeta in si pridno nabirajo 
svoje znanje, opremili pa smo jih tudi z novimi klubskimi majicami ŠD 
Extrem. Vse, ki še oklevate, vabijo v svojo družbo!

E-pošta: info@sd-Extrem.si
Spletna stran: www.sd-Extrem.si

Facebook: @sportnodrustvo.Extrem
Mobilna številka: 041/831-722

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih povezav:

Aktualno
Pozivamo vse člane in njihove starše, da se v nastali situaciji v zve-
zi s preprečevanjem širjenja koronavirusa vedemo odgovorno do 
sebe in do drugih in da dosledno upoštevamo sprejete ukrepe in 
navodila! Vsa navodila in informacije v zvezi z delom v času razgla-
šene epidemije najdete na naši FB in internetni strani.

Prijateljski mini turnir v Sodražici

Članice z novimi klubskimi majicami

U-6 v Ribnici med vadbo

Veseli obrazi naših najmlajših



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 zdra-
vstvene 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

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

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
10.490 €*
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*PPoodadanna mam loprorr dajd na cena (MPC)) jeje nneeoobbvezujočočča pprripipororr ččena cennaa iinn vvkklljjll uuččuujjee 2222-ooddssttoottnni DDV in DMV.VV Cena veljal za model Renault Clio Lifeff SSCCee 7575 s pap ketom Cool ((klimma, radiadirr oo)), z žžee vvkključenimm redninimmrr popupopussttoomm vv višinišin 800 € in ddoddatnim 
pooppuustom v višini 400 € ob nakupu prerr ko RReennaaultu financirarr njnjaa. **** VV kolliikkoorr žžeelliittee zzameamennjatijatinn svojo staarrii aavvttoommoobbilil, vvamam oobb nnaakukuppuu nnovovegegaa mmooddeellaa znznamamkkee RRenauenaulltt prizpr namo 300300300 €€ bbonusonuson aa. OdOdlločio tevv ooo sppspsprrejerr mu vašega rarr bljenega vvoozilzilaa vv raarr čučun
je disskrecirr jska prarr vica pposameznega poobllašašččeeeenegn a distribbuuterrjajarr .. ***ObOb nnaakukuppuu aavvttoommoobibillaa pprreerrr kkoo RRenaulultt FFinancirarr njan prerr jme ete prvo leto subvencionirarr no obveznono inin osnosnnooovnvnovno kaskkoo zzaavvarorr vanjenjee zzaza 9999 € in bonb za obnovo zavaroorr vanjaa v vviiššiinni 
150 € v nasledednjn em lletetuu. Pogojo za pridobi vtevev oooomeennjjnn enienihh ugoddnostti jjee oobbnova avtomobilskega zavarorr vannjajann vv naslednjn em letu prerr ko Renault Finnaancnciirrarr njan . ****55 let jjaammssttvvvaaa oobb nakupupu aavvttomomoobbiilalaala pprerr k Renauauaultltlt Financiranjanjrr aa oobsegbsegaa 22 letetii ttovvaarniške 
gag ranrr cijje in ppodaljjl šano jamstvo za 3., 44.., iinn 5. leto ali 100.000 km, karkk lolii se zgogodii pprreerrrr jjee . VVečeVVVV  inforff macij o pponudbidbi, nnaakkuppuu iinn ppogogojih jih oo nnaakukupa pa jjee nnaa vvoolljjll oo nna a rrenennnrrrr aaaa lululult.sisi..
PPPPoorrabaaba pripri mešanememšmešanemnem ciccicikkkklllu:u:u:: 4,1−4,1−6,36,34 1−4,1 l/100 km. Emisije CO2: 109−9 14242 gg//kmkm.. EEmii isijjsskka sttopnjopnja:a: EUROEURO 66Dt. Emisija NOx:x 0,010,0175−075−0,027727755555 gggg///kmkm. Emisija trdnihnih ddddeeeeellllcceev:: 0,000023–023–023 0,0000880 gg/kmkm. Šteevivilloo delcevv (x10(x1011): ): 
0,05, −0,72. Vrednosti meriitevv poporrabeabebeabe iniini ememiisijsijj uussttrrezajezajo novemu standardu meritev WLTLL PP.PP OgljOgljiikkoovv dioksid ((CCOO2)) jeje najpnajpomemomembneb ebneejjjšišišši toplogredni plin, ki ppooovvvvvvzzzzrročaočočao a gglloobalnbalnalnooo segse revanje. EmE isijeije onesnesnanažžeevvalal zuzunanjega
zrakk ia iz prometta popomembmembno pno priispspeevvajo ajo k pop slabšanjuanju kkaakkoovvostiti zunazuna jnjegnjegaa zzrraakkkaa. PPrriiispspeevv jajoajo lzlazlastti k čezmemerno poviišanianiš mmmm kkkkoonoonccententrracijacijam pam rizemnenega gaa ga g ooozzzonona, delceeevvvv PPPM1010 inin PMPM2,52,5 ter ddušiuš kovihvih ookksisiddovv.

Slovenski avto leta 2020

Novi

Renault CLIO

AVTOVAL d.o.o., Pod jelšami 2, Grosuplje
T: 01 78 11 305, E: prodaja.renault@avtoval.si



LOVSKI DOM RAKITNICA
NAJEM PROSTOROV

  LOVSKA DRUŽINA  DOLENJA VASS
LOVSKA  DRU INA

DOLENJA VAS  
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KONTAKT

070 288 433

SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

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

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

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

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

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

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

*ČISTILNI SERVIS 

UGODNI NARO NIŠKI PAKETI TER AKCIJSKI MOBITELI NA OBROKE!

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

1310 Ribnica
 01 8373 116
 051 358 762

 info@microera.si
www.microera.si

DELOVNI AS:
PON - PET

8.30 h - 12 h
ter 14 h  - 18 h

SOB
8.30 h - 11.30 h

Ugodni  ksni paketi NEO
in mobilni paketi NAJ



tende

roloji

pergole

PVC okna

Senčila Jan Omahen s.p. 

031 293 250

sencilajanomahen@gmail.com 

Senčila Jan Omahen s.p.

SERVIS IN MONTAŽA

žaluzije

plise zavese

komarniki

rolete

KROVSTVO

M in M
Kot pri Ribnici 30
1310 Ribnica 

Tel: 041 347 707 

krovstvomm@gmail.com
www.krovstvomm.si

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

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

TESARSKA DELA :
• postavljanje ostrešij 
• postavljanje nadstreškov 

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

| 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



PRODAMO

HIŠE:

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

SODRAŽICA - Zavoda, prodamo starejšo 
stanovanjsko hišo, v izmeri 87 m2, 
stoječa na parceli v izmeri 653 m2, obe 
k.o. 1619 Sodražica, v skupni izmeri 
740 m2, št. stavbe je 230, hiša je bila 
zgrajena leta 1961, vsa infrastruktura, 
ogrevanje CK, delno opremljeno, takoj 
vseljiva, cena 80.000 EUR. EI v izdelavi.

RIBNICA - Nemška vas, prodamo starejšo 
stanovanjsko pritlično hišico v izmeri 
170 m2, parcela je velika 521 m2, na 
parceli stoji opremljena stanovanjska 
hiša, ki je bila zgrajena  pred letom 
1967, fasada in streha sta bili obnovljeni 
leta 1987, vsa infrastruktura, ogrevanje 
na trda goriva, takoj vseljiva. Cena je 
64.000 EUR.

RIBNICA - Dolenja vas, Lončarska ulica, 
prodamo stanovanjsko hišo v izmeri  
101 m2 in dve tretjini  parcele, ki 
predstavlja dvorišče v izmeri ca. 149 
m2, ter parcelo v izmeri 75 m2, vse  
k.o. 1629 Dolenja vas. Stavba je bila 
zgrajena pred letom 1967. CK na plin, 
vsa infrastruktura. Cena je 60.000 EUR.

ORTNEK - Sveti Gregor, prodamo 
stanovanjsko stavbo v izmeri 96 m2, 
celotna parcela je v izmeri 1003 m2. 
Hiša je bila zgrajena leta 1930 (pred 
letom 1967), streha obnovljena leta 
1965, vsa infrastruktura, CK na trda 
goriva, cena 45.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Lazec, prodamo 
stanovanjsko stavbo (gostinski objekt) 
v izmeri 87 m2 in dva poslovna prostora 
v izmeri 85 m2 in 199 m2 ter dvorišče v 
izmeri 1649 m2, primerno za turistično 
dejavnost, v idilični okolici, zgrajeno 

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

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

leta 1989, vsa infrastruktura, CK na 
olje in trda goriva, takoj vseljivo, cena 
88.000 EUR.  EI-Strokovno mnenje - Izkaz!

VELIKE LAŠČE - Knej, prodamo kmetijo 
z gospodarskim poslopjem - hlev, 
primerno za vzrejo konj in kozolec ter 
ca 4,5 ha pašnikov, travnikov, njiv in 
sadovnjakov, skupaj v enem kosu, ter 
ca 2,5 ha gozda, ki se nahaja v sklopu 
ostalih zemljišč. Infrastruktura v in ob 
gospodarskem poslopju. Pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
novega gospodarskega poslopja v 
izmeri 20 x 10 m, z začeto gradnjo. 
Stavbnega zemljišča je ca 1000 m2. 
Cena je 180.000 EUR.

SODRAŽICA - Male Vinice, prodamo 
starejšo, opremljeno stanovanjsko hišo 
9,5 x 7 m 2x, plus klet z garažo 11 x 
6 m in gospodarskim poslopjem 9 x 6 
m, na zanimivi lokaciji, zgrajeno pred 
letom 1967, obnovljeno 1992. Stoji na 
parceli v skupni izmeri z vrtom 5.600 
m2. Dodatno je še ena parcela v k.o. 
Jurjevica, v izmeri 2735 m2. Etažno 
centralno ogrevanje, vsa infrastruktura, 
takoj vseljiva. Cena je 96.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Draga, prodamo starejšo 
poslovno stanovanjsko hišo (pekarno), 
z vrtom in parkirnim prostorom pred 
stavbo, v skupni izmeri 946 m2, ter 
poslovno stanovanjsko stavbo v izmeri 
355 m2 in dvorišče v izmeri 157 m2, vse 
k.o. 1584 Draga. Hiša je bila zgrajena 
leta 1965, obnovljena leta 1999, vsa 
infrastruktura, takoj vseljiva. Cena 
75.000 EUR.

LOŠKI POTOK - Retje, prodamo starejšo, 
opremljeno stanovanjsko hišo in 
gospodarsko poslopje z vrtom, v izmeri 
198 m2, del hiše je tudi poslovni prostor-
trgovina, celotna parcela je velika 765 
m2 in predstavlja dvorišče. Hiša je bila 
zgrajena leta 1968, obnovljena leta 
1997, gospodarsko poslopje je bilo 
zgrajeno leta 1990. Takoj vseljivo. 
Ogrevanje CK na olje, elektrika, voda, 
vsa infrastruktura, cena 73.000 EUR. 
EI v izdelavi.

MIRNA - Selo pri Mirni, prodamo kmetijo 
s tremi objekti, dva za rušenje, 
kozolec potreben manjše obnove, v 
skupni izmeri 52.828 m2. Posest je v 

enem kosu, primerna je za rejo konj. 
Vsa infrastruktura. Polja in travniki 
so obdelani, ohišnica je nekoliko 
zapuščena. Cena 133.000 EUR, nova 
cena 130.000 EUR.

MEDVODE - Verje, prodamo delno 
opremljeno visokopritlično hišo v 
mirnem okolju z veliko zelenja, v izmeri 
10 x 7,5 m, stanovanjske površine 
je ca 200 m2. Zgrajena leta 1975, 
adaptirana leta 2000. Ogrevanje na 
kurilno olje, odprt kamin in paneli. 
Vsa infrastruktura v hiši. Vseljiva po 
dogovoru, cena 287.000 EUR.

NOVO MESTO – Straža, Stara cesta; prodamo 
zidanico v izmeri 30 m2, dve etaži, 
zgrajena je bila leta 1970, velikost 
parcele 811 m2, vinograd v urejanju, 
ogrevanje na trda goriva, elektrika, 
voda - hidrofor, vsa infrastruktura. 
Obnovljena leta 2007 (streha, fasada, 
okna). Takoj vseljiva. Cena 35.000 
EUR. 

RIBNICA - Grič, prodamo delno 
opremljeno stanovanjsko hišo, tlorisne 
velikosti 153 m2 2x, stoječo na parceli 
v izmeri 1606 m2, hiša je bila zgrajena 
leta 1980, fasada obnovljena leta 
2000, CK na olje, vsa infra struktura, 
takoj vseljiva. Za opremo se stranke 
dogovorijo posebej. Cena 186.000 
EUR. EI F 174 kWh/m2a.

GRADBENE PARCELE:

VELIKE LAŠČE - Opalkovo, na lepi lokaciji 
prodamo gradbeno parcelo v izmeri 
2579 m2, vsa infrastruktura na oz. ob 
parceli. Cena za m2 je 42 EUR. 

VELIKE LAŠČE - Karlovica, na lepi lokaciji 
prodamo gradbeno parcelo v izmeri 
1338 m2, s pridobljenim gradbenim 
dovoljenjem za stanovanjsko hišo v 
izmeri 7x9 m, ter začeto gradnjo, izdelano 
do prve plošče, vsa infrastruktura ob 
parceli, cena 79.000 EUR.

VELIKE LAŠČE - strogi center, prodamo 
gradbeno parcelo v izmeri 925 m2, 
vsa infrastruktura na oz. ob parceli. 
Pridobljena lokacijska informacija o 
gradnji. Cena za m2 je 49 EUR.

RIBNICA - Hrastje, prodamo gradbeno 
parcelo v izmeri 1347 m2, vsa infra 
struktura na parceli, brez obremenitev. 
Cena  40.000 EUR. 

DOLENJA VAS - prodamo gradbeni  parceli 

v izmeri 535 m2 in v izmeri 164 m2, obe 

k.o. 1629 Dolenja vas, skupna velikost 

je 699 m2, vsa infrastruktura ob oz. na 

parceli, cena za m2 je 30 EUR, skupna 

cena je 20.970 EUR.

TREBNJE - okolica Bevško, prodamo 

stavbni parceli v izmeri 3.258 m2, ter v 

izmeri 97 m2, obe k.o. 2690 Prapreče, 

infrastruktura na oz. ob parceli, cena je 

101.000 EUR.

POSLOVNI PROSTORI:

GROSUPLJE - Višnja Gora, prodamo posest 

v izmeri 9331 m2, na kateri so zgrajeni 

gostinski objekt 165 m2 P+1,  objekti za 

športne in rekreacijske dejavnost (tri te-

nis igrišča, igrišče za odbojko na mivki, 

veliko parkirišče primerno za postavitev 

in priključitev avtodomov), objekt za 

piknike z urejenimi sanitarijami in mo-

derno 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 do-

voljenje. 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 od-

damo poslovni prostor v izmeri 260 m2, 

za mirno dejavnost v pritličju poslovno 

stanovanjske stavbe. Stavba je bila zgra-

jena leta 2009. Vsa infrastruktura, CK 

ogrevanje na olje, vseljivo takoj. Cena 

najema je 1.100 EUR mesečno, plus 

DDV in stroški.

KUPIMO

STANOVANJA:

LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna dolina, center, 

Mesarska ulica, kupimo dvoinpol do tris-

obno stanovanje, v izmeri ca. 70 m2, v 

prvem nadstropju - balkon, manjši blok, 

zaželjeno parkirno mesto, starost do 20 

let, cena od 145.000, do 180.000 EUR.
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Kurent, kdo si?
Pustni čas – čas, ki prinese med nas veliko ve-
selja in smeha, a tudi strahu, skrivnosti in ne-
zaupanja, saj marsikdaj ne vemo, kdo se skriva 
pod očali, lasuljo ali le za šminko. Da bi omilili 
ta neprijetna čustva in občutke, smo se tudi 
v naši skupini že kar nekaj časa pred pustom 
začeli pripravljati nanj. Dejavnosti in sama 
tematika so otroke pritegnile k sodelovanju, 
ustvarjanju in vživljanju v pustne maske. Prek 
dejavnosti smo dosegli tudi to, da so se v pust-
ne kostume na pustni torek brez težav oblekli 
vsi otroci. Dejavnosti so nam pomagale tudi 
pri tem, da so otroci premagali strah pred  ma-
škarami.  
Vse skupaj se je začelo z zbiranjem fotografi j 
različnih maškar. Pri tem so nam na pomoč 
priskočili tudi starši, ki so skupaj z otroki po-
iskali fotografi je in jih prinesli v vrtec, kjer si 
te fotografi je še zdaj radi ogledujemo in se ob 
njih pogovarjamo. 
Otroško radovednost je najbolj pritegnil 
kurent, zato smo mu posvetili še posebno po-
zornost in tako začeli raziskovati in spoznavati 
našo bogato kulturno dediščino. Ogledali smo 
si ga na fotografi jah in posnetkih. Ugotavljali 
smo, kako se giba, kako izgleda, kako je oble-
čen. S pomočjo posnetkov smo spoznali, da se 
pod na videz strašno masko skrivajo prijazni 
ljudje. Ugotovili smo tudi, da kurenti s svoji-
mi zvonci odganjajo zimo (»Šc, zima, stran!« 
pojasnijo otroci). Seznanili smo se s kurento-
vim kožuhom, potipali ovčjo kožo, pozvonili 
na kurentove zvonce. Otroci so ugotovili, da 
je verjetno kurentu pod tako toplim kožuhom 
vroče. S skupnimi močmi smo izdelali veli-
kega kurenta – ga pobarvali, prilepili zvonce, 
ježevko, robčke in trakove, ki ga krasijo. Vsak 
otrok pa je s tiskanjem in lepljenjem dodatkov 
ustvaril tudi svojega kurenta. Zdaj vse to kra-
si naš hodnik, otroci pa s ponosom pokažejo 
svojega kurenta.
Vesela sem, da je pustovanje v našem oddelku 
mlajših otrok potekalo veselo, sproščeno in 
predvsem brez strahu. Vsekakor so k temu pri-
pomogle dejavnosti, ki sem jih načrtovala in 
smo jih izvajali z otroki, saj se strah pri otrocih 
razblini šele takrat, ko so jim stvari poznane, 
predstavljene na njim primeren način in ko se 
počutijo varne. 

Anja Zupančič, dipl. vzg.
Foto: Urša Vesel
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Glasbene šole Ribnica

Pisali smo že o sanaciji radona v Glasbeni šoli 
Ribnica. Naj ponovimo, da je radon prisoten 
skoraj povsod, še prav posebej pa se zadržuje v 
zaprtih prostorih, to so lahko tudi kraške jame 
ali stavbe. Zaradi navedenega je Glasbena šola 
Ribnica resno pristopila k problemu in z vese-
ljem lahko poročamo, da je sanacija končana 
in radon učinkovito odpravljen.
Naše učenke so se udeležile mednarodne-
ga tekmovanja Mladi Padovec, ki poteka na 
Hrvaškem. Gre za večje tekmovanje, saj se je 
tokrat zbralo rekordno število udeležencev. 
Vseh je bilo kar 320, tekmovalci pa so prišli iz 
Bosne in Hercegovine, Slovenije in Hrvaške.
Mednarodna žirija je ocenjevala tekmovalce, 
ki so se pomerili v desetih disciplinah: fl avta, 
klarinet, saksofon, trobenta, klavir, harmoni-
ka, violina, kitara, tamburica in v kategorijah 
rog, pozavna, evfonij, tuba.
Ema Zbašnik je prejela drugo nagrado v drugi 
kategoriji, disciplina fl avta, enak uspeh je do-
segla tudi Petra Zakrajšek, in sicer drugo nag-
rado v tretji kategoriji iste discipline. Njuna 
mentorica je Janja Turk, korepetitorka pa Kri-
stina Jeke. Gospa Jeke je tudi mentorica Lare 
Levstik, ki je osvojila tretjo nagrado v drugi 
kategoriji šeste discipline – klavir.
S tem pa se nastopi na mednarodnih tekmo-
vanjih še niso zaključili. Naši učenki Janja 
Glavonjič in Lara Petek sta tekmovali na med-
narodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beo-
gradu. Tekmovanje poteka že šestnajst let in 
na njem je v vseh teh letih sodelovalo več kot 
6000 tekmovalcev iz znatnega dela Evrope, 

člani žirije pa so prišli iz raznih delov sveta. V 
težki konkurenci sta se dobro odrezali in pre-
jeli srebrno in bronasto priznanje v kategoriji 
A, disciplina fl avta. Njuna mentorica je Barba-
ra Gričar.
Vsem tekmovalkam in mentoricam ter kore-
petitorki se lepo zahvaljujemo ter jim želimo 
še veliko glasbenih uspehov.

Martin Lavrič

Ostani doma
Ostani doma, 
DA, tudi vidva!

Ta čas riši, piši,
popravi in izbriši.
Zdaj je čas zate
in za druge junake,
ki si upajo ostati doma.

Tudi če ste sami,
so na TV-ju dobri programi,
ki skrivajo filme, nove in stare.
Te si poglej in se malo nasmej.

Še teh 14 dni ostani doma, 
pa se bosta lahko družila tudi vidva!

Zarja Rigler, 5. b
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Prijateljstvo … 
in pika!
Prijateljstvo je oaza v puščavi, ki ponuja za-
vetje. 
Prijatelj je kot senca velikega drevesa v opol-
danski pripeki. 
Prijateljstvo je zaklad biserov in diamantov, 
pred katerim je vredno postaviti stražarja. 
Ker šteje prijateljstvo med najdragocenejše 
zaklade v življenju, so se učenci Podružnične 
osnovne šole Sušje odločili, da prijateljstvu 
napravijo zahvalni dan. In ker prijateljstvo ni-
koli ne zastari ter čudežno stare prijatelje oh-
ranja vedno pri isti starosti, se jim je to zdela 
idealna tema za obisk Doma starejših občanov 
Ribnica. 
Učenci so pod mentorstvom svojih učiteljic 
Maje, Marije, Vide in Petre pripravili kar ce-
lotno predstavo na temo prijateljstva. Pevski 
zbor, ki ga obiskuje večina učencev podru-
žnične šole, je o prijateljstvu razmišljal v no-
tah, manjše skupine otrok so nas v svet prija-
teljstva popeljale z besedami, učenci prvih in 
drugih razredov pa so nam prijateljstvo celo 
prikazali v dramski igri O zajčku in repi. Da 
bi ob koncu vse lepo o prijateljstvu res držalo, 
so po dramski igri petošolcev otroci hvalnico 
prijateljstvu začinili še s plesom.
Hvala učencem Podružnične osnovne šole 
Sušje za njihov slavospev prijateljstvu! Hvala 
našim najmlajšim, ki nas, odrasle, spomnijo 
na stvari, ki so v življenju najpomembnejše. 
Res drži, da pravo prijateljstvo gore premika. 
Zato je prav, da si drug za drugega vzamemo 
čas in pika!!!

Katja Rus

Ti, ti moja rožica …
žala domu, bolj je bilo tiho. Pa menda si niso 
premislili?! Upala sem, da jih trema ni prema-
gala. Stopila sem v DSO Ribnica in zagledala 
gručo prešerno nasmejanih in razposajenih 
otrok. Ogrevanje in še zadnja navodila učiteljic 
Bernarde, Katarine, Špele, Jerneje, Tamare in 
Sonje so naznanili začetek. Zdaj je šlo pa zares. 
Za uvod nastopa nas je z glasnim petjem ogrel 
pevski zbor. Sledile so si točke plesa, petja in 
dramatizacije, vsekakor vse vredne močnih 
aplavzov. Ni kaj, učenke in učenci POŠ Dole-
nja vas znajo. Svoj nastop so zaključili s ple-
som na znano Modrijanovo pesem Ti, ti moja 
rožica. To je bila vsekakor pika na i, saj je lepo 
zaokrožila otroško hudomušen nastop učenk 
in učencev ter izvabila nasmehe na obraze sta-
rostnikov.

Vanja Novak

Bila je mrzla noč. Luna je sijala, veter je moč-
no pihal. Marsikdo je čutil napetost v sebi. Se 
sprašujete, zakaj? Hm, vse boste izvedeli. 
Pa gremo lepo počasi. Prebudili smo se v to-
plo jutro. Veter se je polegel, sončni žarki so 
se leno, a vztrajno prebijali skozi oblake. Bil 

je torek, 11. 2. 2020. Hitela sem v šolo in po-
mislila na to, kako se imajo učenke in učenci 
POŠ Dolenja vas. Verjetno so malo nervozni, 
morda zamišljeni. Nisem pa dvomila v njihovo 
pripravljenost. Čakal jih je namreč nastop pred 
starostniki v DSO Ribnica. Bolj ko sem se bli-
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Razmah izobraževanj na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ribnica
Potem ko je bilo maja lani ustanovljeno Dru-
štvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Ribnica, so bili na jesen ponujeni številni 
izobraževalni programi. Odziv občank in ob-
čanov v Ribnici in Sodražici je bil nad vsemi 
pričakovanji. Število članic in članov se bliža 
stotici, v različne izobraževalne skupine pa je 
vključenih več kot 70 udeležencev. 
Začelo se je oktobra 2019 z računalništvom 
za začetnike, marca je sledil nadaljevalni tečaj. 
Velik interes je za tuje jezike, saj je začela z 
delom že četrta angleška skupina. Januarja je 
začela z izobraževanjem tudi skupina za itali-
janski jezik. Poleg teh delujejo še skupine za 
umetnostno zgodovino in umovadbo, dobro 
pa je obiskan tudi tečaj taroka za gospe. 
Razloga za tako številen odziv sta vsaj dva: 
najprej je to dejstvo, da je delovanje Slovenske 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, kate-
re član je tudi Društvo Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Ribnica, že dobro poznano. 
Njeni izobraževalni programi so strokovno 

podprti in starejšim prijazni. Slovenska Uni-
verza za tretje življenjsko obdobje obstaja že 
osemintrideset let, združuje več kot petdeset 
občinskih društev in andragoško strokovno 
podpira njihove izobraževalne vsebine, jih 
potrjuje in nadzira. V Ribnici smo ustanovili 
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdob-
je relativno pozno, pravzaprav med zadnjimi 
v državi. Ključne pri tem so bile vsebinska, 
fi nančna in prostorska podpora župana Sama 
Pogorelca, ki poudarja, da je treba zagotoviti 
tovrstna izobraževanja vsem zainteresira-
nim starejšim odraslim. Ni pa ostal samo pri 
besedah, saj je v ribniški občinski proračun 
uvrščena tudi ustrezna fi nančna postavka, kar 
je drugi razlog za nadaljnje širjenje dejavno-
sti. Poleg tega načrtujemo prijave na razpise 
regionalnih skladov in poskušamo pridobiti 
tudi donatorska sredstva – na prošnjo se je 
prvi odzval Lions klub Ribnica. Začetni tečaji 
bodo tudi vnaprej brezplačni, nadaljevalni pa 
z minimalno soudeležbo.

Sofi nanciranje s strani Občine Ribnica in 
donacija Lions kluba Ribnica sta omogočila, 
da bi Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Ribnica že to pomlad ponudilo zani-
miva izobraževanja. Poleg že uveljavljenih še 
pohodništvo, kolesarjenje in telesno vadbo, 
vendar so izredne razmere to preprečile. Raz-
pisi bodo zato v septembru. Vseeno vse sta-
rejše občanke in občane vabimo, naj že sedaj 
izrazijo svoje interese in predloge na naslov: 
info.u3.ribnica@gmail.com.
Upravni odbor društva bo vaše predloge upo-
števal pri pripravi Izobraževalnega programa 
za študijsko leto 2020/2021. Začeli smo se 
povezovati tudi z društvi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje iz sosednjih občin. Vse z 
namenom, da »tretjedobnikom« ponudimo 
preverjeno kakovostne izobraževalne vsebine, 
ki naj bodo dostopne prav vsem.

M. Nosan 

Zahvala
Podjetje INOTHERM, d. o. o., iz Prigorice, ki 
je po vsem svetu poznano po svojih odličnih 
vhodnih vratih, nam je konec lanskega leta 
podarilo nova vhodna vrata. Ta že krasijo po-
dobo našega gasilskega doma.
Že leto prej so nam v podjetju INOTHERM 
donirali zajeten znesek, ki smo ga porabi-
li za nakup prepotrebne gasilsko-reševalne 

opreme. Lani pa smo jih prosili za pomoč 
pri dobavi novih vrat. Lansko leto smo na-
mreč konkretno prenovili notranjost garaž 
in deloma tudi zunanjost gasilskega doma. 
Očistili smo stene, jih na novo prebarvali in 
zamenjali barvno strukturo. Ob vsem tem 
so nam v oči padla stara, težko odpirajoča se 
železna vhodna vrata. Brez obotavljanja smo 

najprej pomislili na INOTHERM. Ker podje-
tje INOTHERM ustvarja vrata za nas, smo z 
njimi vzpostavili stik in jih prosili za pomoč 
pri dobavi vrat. V podjetju INOTHERM so 
se bliskovito odzvali in nam sporočili, da nam 
bodo nova vrata podarili. Beseda je dala be-
sedo in že so se pri nas oglasili strokovnjaki 
podjetja INOTHERM, ki so izmerili odpr-
tino vrat. Sledil je še obisk salona na sedežu 
podjetja INOTHERM v Prigorici, kjer smo 
izbrali končni izgled vrat in dorekli še zadnje 
podrobnosti.
Z nestrpnostjo smo pričakali dan dobave. 
Montaža je potekala brez zapletov, nova vrata 
so vgrajena. Beseda hvala je premalo – vrata 
bi v vsakem primeru morali kupiti, sedaj pa 
bomo ta denar lahko porabili za nakup opre-
me za reševanje v prometnih nesrečah, ki jo 
nujno potrebujemo.
Vsekakor ne moremo mimo zahvale podjetju 
INOTHERM, d. o. o., iz Prigorice za podar-
jena vrata. Ob tej priložnosti želimo podjetju 
še veliko zmontiranih vrat in ogromno zado-
voljnih strank.
NA POMOČ!

Gasilska enota Ribnica
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Paintball Pitbull Velike Poljane

Kot ste nekateri že lahko zasledili, se od leta 2018 na Velikih Poljanah 
dogaja nekaj novega. Letos namreč minevata že dve leti od uradne-
ga odprtja paintball parka Paintball Pitbull. V ta namen smo se želeli 
predstaviti tudi širši množici, ki za nas še ni slišala.
Smo društvo, ki svojim obiskovalcem ponuja adrenalinsko, taktično 
in predvsem družabno igro paintballa ter način aktivnega druženja v 
naravnem okolju. V sami igri lahko sodelujejo igralci od šestega leta da-
lje, saj imamo za mlajše igralce prav posebne markerje, ki omogočajo 
lažje rokovanje. Igra pa ni namenjena samo mlajši populaciji, temveč 
tudi starejšim. Najstarejša obiskovalka, ki se je pri nas pomerila v igri 
paintballa, je bila stara štiriinsedemdeset let, kar pa je ni odvrnilo od 
igre. Sam poligon je lociran izven vasi, kar omogoča neposreden stik z 
naravo, nemoteno igro in rajanje. 
Poleg igre vam ponujamo tudi prostor za praznovanje rojstnih dni, 
obletnic, dekliščin, fantovščin in še mnogo več. Lepo vas vabimo, da 
nas obiščete v našem parku in še podrobneje spoznate našo ponudbo 
ali pa skočite na našo spletno stran: htt p://paintball-pitbull.si/ in si 
oglejte našo ponudbo.

Sara Štih
Foto: Matej Drobnič

Do nadaljnjega odpovedani 
vsi pohodi, koča zaprta
Zaradi trenutne situacije v naši državi, ko je bila sredi marca razglašena 
epidemija koronavirusa, je Planinsko društvo Ribnica sprejelo dolo-
čene ukrepe. Planinsko društvo tako do nadaljnjega odpoveduje vse 
organizirane pohode, ki so bili načrtovani s programom Planinskega 
društva Ribnica za leto 2020, prav tako bosta zaprti Planinska koča pri 
Sv. Ani na Mali gori in društvena pisarna na Škrabčevem trgu v Ribnici.
O nadaljnjih ukrepih in spremembah glede aktivnosti ter odprtosti 
naše planinske koče in pisarne vas bomo obveščali na spletni strani Pla-
ninskega društva Ribnica (www.planinskodrustvo-ribnica.si). 
Planinska zveza Slovenije (PZS) in Gorska reševalna zveza Slovenije še 
vedno pozivata vse ljubitelje gora, da se v trenutnih razmerah odpoves-
te aktivnostim v gorah in se ne izpostavljate nepotrebnim tveganjem 
ter še dodatno obremenjujete gorske reševalce in medicinsko osebje. 
Planinske koče, naravna plezališča in nekatere planinske poti po vsej 
Sloveniji so zaprte, zato se odločajte le za lažje sprehode v bližini doma 
in upoštevajte vsa priporočila pristojnih organov in potrebne ukrepe. 
Gore vas bodo počakale. Da ohranite stik z njimi, vam je na voljo tudi 
spletna knjižnica S knjigo v gore (www.pzs.si/novice.php?tip=18), v 
katero PZS vsak dan doda kakšno brezplačno knjižno ali video vsebino 
oziroma članek iz Planinskega vestnika, za pridobivanje planinskega 

znanja pa je vzpostavila spletno Malo šolo planinstva (www.pzs.si/no-
vice.php?pid=14193), prek katere se lahko naučite kakšnega planinska 
vozla ali druge planinske veščine za varnejši obisk gora – ko bo to po-
novno možno.

Zdenka Mihelič

Sonce vzide vsako jutro, ne ozira se na včeraj, pomemben je ta trenutek – TU in ZDAJ. Tudi 
mi lahko naredimo največ le v tem trenutku – gore bodo počakale, zdaj pa poskrbimo za 
pozitivo. Foto: Zdenka Mihelič
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Kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor
Občni zbor članic Društva podeželskih žena 
Ribnica je letos potekal v veselem vzdušju 
– poleg uradnega dela smo praznovale tudi 
8. marec, dan žena. V našem kulturnem pro-
gramu, ki je zajemal tudi praznovanje okrog-
lih obletnic naših članic, so zazvenele violine 
učencev ribniške glasbene šole, in sicer trio 
VIOLinA pod mentorstvom Ksenje Abra-
movič. Vesele nasmeške na obraz pa nam je 
članicam narisal tudi župan Samo Pogorelc, ki 
je vsaki posebej čestital in v znak pozornosti 
podaril še rdeč nagelj.
Članice Društva podeželskih žena Ribnica 
smo obsežen program z dobro voljo in sode-
lovanjem z ostalimi društvi v celoti izpolnile. 
Naše prvo druženje smo začele s sosednjimi 
društvi, ko smo si skupaj z našimi prijatelji-
cami iz Lašč in Kočevja ogledale žive jaslice 
v Razkrižju ter doživele čudovit nastop in kas-
neje še sprejem tamkajšnjega župana in njego-
ve ekipe. Že v februarju smo imele naš občni 
zbor, na katerem smo si zadale nove naloge in 
cilje. Sledila so udejstvovanja na občnih zbo-
rih sosednjih društev in Zveze kmetic. Po ne-
kajletnem premoru smo zopet sodelovale na 
ribniškem pustnem sprevodu.
Da druženje s sosednjimi društvi ne bi ostalo 
samo pri občnih zborih, smo se tokrat odzva-
le tudi povabilu društva iz Loškega Potoka in 
Povasenk, tako da smo z našimi dobrotami in 
stvaritvami sodelovale na njihovi velikonočni 
razstavi in se udeležile koncerta. Z Laščanka-
mi in Kočevkami smo izpeljale skupni tečaj 
v peki ribniške povance, štangeljnov in ko-
čevske pobolice ter se udeležile tudi srečanja 
na dan gospodinj v Velikih Laščah. V Sodra-
žici smo pripravile še tečaj peke poprtnikov. 
Tudi srečanje žensk celotne ljubljanske regije 
pri kmetici leta Mariji Jakše iz Novega mes-
ta je ostalo nepozabno. Z društvom Sena in 
ženskami iz Cerknice pa smo s svojo priso-

tnostjo obeležile rožnati oktober in s tem po-
kazale, da nam je mar za ženske, ki so zbolele 
za rakom in ga ponosno premagale.
Z našimi pečenimi dobrotami smo se predsta-
vile v akciji Radi delamo dobro, ki je poteka-
la v gradu za vinogradnike ob sajenju vinske 
trte, potem na župnijskem dnevu, na kon-
certu Noneta Vitra pa s celotno pogostitvijo 
in strežbo. S pogostitvijo na stojnici smo se 
odzvale tudi na prošnjo Društva ponosnih 
posameznikov, ki so v lanskem letu dan pred 
ribniškim sejmom prvič organizirali ribniški 
Trail po Mali gori.
Tradicionalno smo se udeležile tekmovanja na 
Vampijadi v Sodražici in na Bučarjadi v Velikih 
Laščah. Na stojnici in sprevodu pa na Tržnem 
dnevu v Sodražici, na Ribniškem sejmu, na 
Prangerjadi in v Kostelu na Tamburanju. Nepo-
zaben bo tudi spomin na dogodek 2. druženja 
v Maticovi hiši, ko smo združene, z Zavodom 
Sena in Povasenkami zopet pripravile čudovit 
večer s pridihom prihajajočega Božiča, druže-
nje pa končali v Sodražici, kjer smo sodelovale 
tudi na razstavi poprtnikov. Leto smo zaključile 
s prednovoletno večerjo na Jasenci.
Tudi pevke Vesele Ribnčanke smo bile aktiv-
ne s svojimi nastopi tako v domačem kraju kot 
na gostovanjih. Prepevale smo v ribniškem 
vrtcu, v Lepovčah, v Jurjevici na slavnostni 
proslavi tamkajšnjega gasilskega društva, 
na Bregu, ko so brški kosci zopet izvedli tra-
dicionalno košnjo po starem. Ker jim je šlo 
delo dobro od rok, smo jih s pesmijo in rib-
niško povanco ter krhljevko spremljale tudi 
na Kmečkem prazniku v Brežah. S pečenimi 
dobrotami in nastopom na slavnostni proslavi 
smo nekaj prispevale tudi k Živinorejskemu 
društvu, ki je skupaj s Kmetijsko zadrugo po 
dolgih letih pripravilo čudovito živinorejsko 
razstavo. Tudi prepevanje z našimi popotniki 
po Europeadah, katerega srečanje so lani prip-

ravile pevke Klasek z Izlak, nam je ostalo v le-
pem spominu, saj smo ga pevke združile še z 
izletom z drugimi članicami društva, tako kot 
obisk na Martinovem koncertu v Šentjerneju 
in na srečanju ljudskih pevcev v Šempasu. V 
oktobru smo v Rokodelskem centru Ribnica 
organizirale samostojno prireditev »Veselje 
ob pesmi in glasbi«, katere vsebina je bila v 
ribniškem narečju. Na martinovo je bilo ve-
selo tudi v Domu starostnikov v Ribnici, saj 
smo tamkajšnje stanovalce tradicionalno raz-
veselili s svojim pevskim nastopom in hudo-
mušnim igralskim vložkom Metoda Jakliča. 
Ponosne smo, da povsod, kjerkoli nastopamo, 
predstavljamo našo ribniško dolino s pesmijo, 
ribniško besedo in oblačilno kulturo ter s tra-
dicionalno ribniško kulinariko.
Rada bi omenila še vsa dela v našem društvu, 
ki spadajo med redne dejavnosti ter jih zah-
tevata poslovanje in delovanje društva skozi 
celo leto. To so vzdrževanje in dopolnitev 
internetne strani, izdaja 4. zgibanke Nasveti 
naših babic – lani je bila predstavljena Rib-
niška povanca, pisanje člankov za medije, 
sklicevanje in izvajanje pevskih vaj in drugo 
obveščanje, izdelava razpisnih dokumentacij 
in dokazovanje opravljenih del s pisanjem po-
ročil ter zbranimi računi in fotografi jami, izde-
lava končnega poročila o delovanju društva, 
fi nančnega poročila in ne nazadnje izdelava 
in oddaja bilance. Hvala za vsako pomoč, ki 
sem je kot predsednica deležna od vas članic, 
v imenu društva pa hvala tudi Občini Ribnica 
za vso podporo in fi nančna sredstva.
Naj čisto na koncu mojega pisanja dodam še 
misel: »Daj vsakemu dnevu priložnost, da 
bo najlepši dan v tvojem življenju. Če ne 
moreš usmerjati vetra, prilagodi svoja jadra!

Marinka Vesel, predsednica DPŽ Ribnica
Foto: Arhiv DPŽ Ribnica
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Bi–Pi - ustanovitelj skavtstva
22. februar 1857, London - 8. januar 1941, Kenija

Skavtstvo je svetovno gibanje, ki ga je na začetku dvajsetega stoletja us-
tanovil lord Robert Stephenson Smyth Baden - Powell ali krajše Bi-Pi. 
Oče mu je umrl pri treh letih in mati je tako morala sama vzgajati sedem 
otrok.
Bi-Pija je zanimalo mnogo stvari - rad je risal, pripravljal gledališke 
predstave, pisal je igre in pesmi, igral na klavir in violino ter bil vratar 
šolske nogometne lige, njegova največja strast pa so mu bili potepi ter 
dolgi izleti v naravo.
Po končani srednji šoli je vstopil v vojsko. Angliji je služil v mnogih 
njenih kolonijah, hitro napredoval in prejemal visoka odlikovanja. Do-
mačini so mu v Afriki zaradi njegove spretnosti v ogledništvu nadeli 
vzdevek »Impeesa« oziroma »volk, ki nikoli ne spi«.

Samo na taboru se more skavt resnično in pravilno naučiti 
spoznati naravo, saj je z njo v stiku vsak trenutek dneva in noči. 

Človek, ki je slep za lepoto narave, je izgubil polovico volje 
do življenja (Baden - Powell).

Ko se je leta 1901 vrnil nazaj v Anglijo, je napisal mnogo knjig. Prese-
nečen je bil ob novici, da jih vneto prebirajo dečki po šolah. Porodila se 
mu je zamisel o gibanju, v katerem bi otroci uživali in  hkrati urili svoje 
psihofi zične sposobnosti.
Poleti leta 1907 je z dvajsetimi fanti iz različnih dežel odšel na otok 
Brownsea v Rokavskem prelivu in praktično preizkusil svojo zamisel 
skavtstva. Dečki na taboru, prvi skavti, so bili razdeljeni po vodih, 
najstarejši je bil vodnik. Dečki so na taboru uresničevali skavtsko živ-
ljenje, sestavljeno iz dela, učenja in igre. Ta dogodivščina velja za prvi 
skavtski tabor.
Napisal je knjigo »Skavtstvo za fante« (Scouting for boys), ki je pos-
tala prava uspešnica in nato so vsepovsod nastajale nove skavtske sku-
pine. Skavtsko gibanje se je iz Anglije hitro razširilo tudi v Evropo in 
na druge celine. Bi-Pi je nadaljeval s pisanjem knjig, veliko potoval in 
spoznaval skavte iz najrazličnejših dežel.

Ali ste vedeli, da je slovensko katoliško skavtstvo obstajalo že leta 
1922, med drugo svetovno vojno prenehalo z delovanjem, po vojni pa 
zaradi političnih razmer ni bilo dovoljeno?
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je bilo ustanovlje-
no 31. marca 1990 kot prva skavtska, mladinska in katoliška organi-
zacija v takratni Jugoslaviji.

Leta 1909 so se na velikem zboru skavtov v londonski Kristalni palači 
pojavila tudi dekleta. Ko jih je Bi-Pi zagledal in jih vprašal, kdo so, so 
se mu predstavila kot skavtinje. Na začetku je skavtinje vodila njego-
va sestra Agnes, kasneje pa žena Olave. Na začetku je Bi-Pi predvidel 
skavtstvo samo za fante od 12. do 18. leta, leta 1913 je ustanovil volčiče 
(7.-11. leta) in leta 1917 še popotnike (18+).
Po končani prvi svetovni vojni so se skavti iz celega sveta v znak miru 
zbrali na srečanju v Londonu. Bi-Pi je to srečanje poimenoval »Jam-
boree«, kar v jeziku dakotskih Indijancev pomeni zbor vseh plemen. 
Navdušeni skavti so Bi-Pija enoglasno izbrali za svetovnega voditelja 
skavtov.
Svetovni »jamboreeji« se vsako četrto leto vrstijo še dandanes. Nas-
lednji bo leta 2023 v Južni Koreji.

Leta 1929 je gibanje štelo že več kot dva milijona članov. Zaradi velikih 
zaslug je kralj Jurij V. Bi–Piju podelil naslov lord of Gillwell.
Danes skavtsko gibanje šteje že več kot 40 milijonov mladih. Temeljna 
ideja ustanovitelja je, da so mladi sposobni opraviti vsako nalogo, če 
se jim le zaupa in da svobodo. Skavte po vsem svetu družijo veselje do 
življenja v naravi, druženja, pustolovščine in pripravljenost na izzive, 
osebno rast in pomoč sočloveku.

Proučevanje narave vam bo pokazalo polno lepih, prekrasnih stvari, 
ki jih je Bog ustvaril, da bi uživali v njih. Bodite zadovoljni s tem, kar 
vam je dano, in napravite iz tega kar največ. Ne glejte mrke, temveč 
svetlo plat stvari. Na resnično pravi poti k sreči pa je tisti, ki srečo deli 
z drugimi. Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot ste ga 
prejeli. In ko boste vi na vrsti, da vzamete slovo od življenja, boste to 
storili srečni in v prepričanju, da ste dali vse od sebe, ne da bi zaprav-
ljali svoj čas. Bodite pripravljeni srečni živeti in srečni umreti. Nikoli 
ne prelomite skavtske obljube – tudi ko ne boste več otroci. Naj vam 
Bog pomaga pri tem!

Vaš prijatelj Robert Baden - Powell
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Skavtska zimovanja
Zimske počitnice so odličen čas, da se odpra-
vite na izlete, smučanje, v gore, skavti pa radi 
preživimo ta čas na zimovanjih. Vsako leto se 
za vikend odpravimo na neko novo lokacijo, 
običajno se radi malo umaknemo iz civilizaci-
je in zavijemo v male vasice ali hribe.
Ta čas namenimo raziskovanju, gibanju v na-
ravi, skavtskim veščinam, dobri hrani in med-
sebojnim odnosom. Izklopimo mobitele, ne 
kličemo staršev in prijateljev ter pozabimo na 
šolske obveznosti. 
Letos smo nad snegom malo obupali in se 
odpravili v malo vas Sveti Vid nad Cerknico. 
Prvi vikend počitnic so se tja odpravili naši 
najmlajši člani, volčiči in volkuljice (8–10 let), 
zadnji vikend pa je odšla na zimovanje srednja 
skupina, izvidniki in vodnice (11–15 let).
Takole sta opisala dogajanje naša dva člana.

Zimovanje krdela
Končno je prišel ta dan! Z volčiči smo šli na 
zimovanje. Ura je bila že skoraj 16.00. Ko 
smo prišli tja, so nas voditelji zelo lepo spre-
jeli. Povedali so nam pravila, nato pa je že bila 

večerja. Vsi obroki so bili zelo okusni. Po ve-
čerji smo imeli prosti čas za druženje. Nato je 
sledila velika igra, na kateri smo izvedeli temo 
zimovanja – postali smo 101 dalmatinec. Zve-
čer smo imeli zabavni večer, na katerem smo 
se naučili nekaj novih iger. Po tem smo se 
morali pripraviti na spanje. Voditelji so nam 
za lahko noč prebrali odlomek iz 101 dalma-
tinca. Po odlomku in pravljici o lenem sokolu 
je zapiskala piščalka za tišino in smo zaspali.
 
Naslednji dan nas voditelji niso rabili zbuditi, 
saj smo že zelo hitro vstali (ob 5.30). Do jutra 
smo se pogovarjali in ob budnici odšli ven na 
jutranjo telovadbo. V soboto smo bili skoraj 
cel dan zunaj. Dopoldne smo dobili podeljen 
četrti plen (izzivi, ki jih dobivajo volčiči in vol-
kuljice). Odpravili smo se na krajši sprehod 
in spoznali vas in okoliške gozdove, kjer smo 
prebivali. Po kosilu smo imeli zunaj aktivno-
sti v povezavi z zgodbo. Nato smo se oblekli v 
popoln skavtski kroj in se z domžalskimi skav-
ti odpravili k sveti maši. Po večerji smo imeli 
veseli večer, pri katerem smo šli ven in zunaj 
zakurili ogenj. Malo smo se pogovarjali in peli 
ob spremljavi na ukulele. 
V nedeljo so nas zbudili voditelji že ob 7.00 
in vsi smo »spali kot top«. Po zajtrku smo si 
razdelili delo, kaj je treba pospraviti, in smo 
začeli. Po malici smo imeli še zadnjo temo, 
kjer smo vsi volčiči postali dalmatinci. Zimo-
vanje je bilo odlično, ker nas je od 19 volčičev 
šlo kar 18.

Volčič Gal

Zimovanje čete
V petek, 28. 2. 2020, smo se skavti iz ribniške 
čete odpravili na zimovanje, ki se ga je udele-
žilo 14 otrok in se je odvijalo v Svetem Vidu 
pri Cerknici. V župnišču, kjer smo tudi sicer 
bivali dva dni, smo se v petek pozno popoldne 
dobili in začeli z zimovanjem.
Tema celotnega vikenda so bile podnebne 
spremembe oziroma varovanje okolja, na kar 
se je navezovala večina dejavnosti. Izdelova-
li smo nakupovalne vrečke iz starih oblačil, 
pripravili domač dezodorant in raziskovali 
okolico. Imeli smo nekajkilometrski pohod 
do slapu Kotel, ki ga priporočamo za kakšen 
nedeljski izlet.  
Seveda niso manjkali okusni obroki in pa za-
bavni večeri z igrami in petjem. Vse skupaj 
smo zaključili z jutranjo nedeljsko sveto mašo 
v cerkvi svetega Vida ter s spustom skavtske in 
ribniške zastave.

Izvidniki in vodnice

Iz zimovanj smo se vrnili napolnjeni z ener-
gijo in skavtskim duhom. Tako kot mi, so v 
mesecu februarju bili na zimovanjih prav vsi 
slovenski skavti in skavtinje. To je okoli 5000 
mladih, ki svoj prosti čas raje kot pred računal-
nikom preživijo v dobri družbi in naravi!

Nastja Bojc, Vsestranski gams

Pri slapu Kotel Nočna igra

Naši dalmatinci

Pridni fantje pomagajo v kuhinji

Čas preživljamo na soncu in svežem zraku
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Odgovor Pavlu Hočevarju – drugič
Odziv Pavla Hočevarja na moj odgovor na 
njegovo pisanje je pričakovan. Navedel ni no-
benih dejstev, več ali manj v celoti se je posve-
til le temu, kakšen naj bi jaz ( Jože Tanko) bil. 
Ta model vsesplošnega nemogočega sodelo-
vanja z mano, ne da bi ob tem navedel en sam 
primer, skuša po državnem vzoru političnega 
nasprotovanja vsemu, kar »diši« po SDS, 
ustvarjati tudi v Ribnici. Vidim, da ni edini. In 
najbrž tudi ne zadnji. 
V svojem prejšnjem odgovoru na zlonamerne 
navedbe Pavla Hočevarja sem navedel štiri 
dejstva s področja »malega gospodarstva«, 
pri katerih nisem le sodeloval kot stranski 
udeleženec, temveč sem jih oblikoval, zago-
varjal in v skladu z možnostmi in okoliščina-
mi tudi izpeljal. V zadnji številki Rešeta, ko bi 
mi Pavel Hočevar zlahka odgovoril nanje ali 
jih zanikal, se jih ni dotaknil, pri čemer mi je 
prejšnjič očital, da sem storil premalo, v zad-
njem odgovoru pa, ko je morda prebral, kaj je 
bilo v »mojem« županskem obdobju nareje-
nega v Ribnici, da se hvalim. 
Kljub vsemu dejstva, kaj sem storil na nje-
govem podjetniškem področju, navajam še 
enkrat: 
1. gre za pridobitev sredstev sklada za razvoj 

malega gospodarstva, za center domače in 
umetnostne obrti v Ribnici; 

2. gre za velikanski dvig priznanih »normira-
nih« stroškov za domačo in umetnostno 
obrt;

3. gre za pobudo za slovenski center za do-
mačo in umetnostno obrt; 

4. gre za sporazum o sodelovanju občin Rib-
nica, Sodražica in Loški potok z Območno 
obrtno-podjetniško zbornico Ribnica. 

Ta dejstva so preverljiva tudi v arhivih »ribni-
ške in nacionalne obrtne zbornice«, Občine 
Ribnica, državnega zbora in tudi kakšnega 
ministrstva (npr. za fi nance, kulturo, gospo-
darstvo). Sicer pa je Pavel Hočevar sem in tja 
katero izmed teh zadev v preteklosti tudi ob-
javil v Rešetu.
Še nekaj o pridobljenih sredstvih sklada za ra-
zvoj malega gospodarstva in očitku Pavla Hoče-
varja, da sem »ukinil« občinski sklad. Sredstva, 
ki mi jih je za občino in podporo ribniškemu go-
spodarstvu po stečajih nekaterih velikih podjetij 
uspelo pridobiti iz državnega sklada za razvoj 
malega gospodarstva, so bila tako ugodna in 
tako velika, da so zadostila vsem potrebam lokal-
nega malega in velikega gospodarstva po kratko-
ročnih in dolgoročnih kreditih ter subvencijah, 
saj je pomoč dobil praktično vsak obrtnik, ki je 
zanjo zaprosil, tako da tista občinska sredstva za 
ta namen niso bila več potrebna in smo jih zato 
porabili za druge namene (projekte).  

Avtorstvo
V zadnji številki Rešeta (februar 2020) je ob-
javljen članek »Slovo od »kurenta« Naceta – 
pustovanje v Ribniški dolini nekoč in danes« 
avtorja Domna Češarka. Na zanimiv način je 
opisano vsakoletno pustovanje in z njim po-
vezano dogajanje v preteklosti na našem kon-
cu. Želeti si je še več podobnih prispevkov. Za 
boljšo ilustrativnost sta bili objavljeni tudi dve 
fotografi ji iz preteklosti. Pri tem pa sem opa-
zil določeno pomanjkljivost, ki je povezana z 
uporabo teh in ostalih fotografi j iz preteklosti. 
V besedilu, ki je pod posameznim posnetkom, 
je namreč kot vir navedena »fototeka Muzeja 
Ribnica«. Ker predvidevam, da je avtor prejel 
posnetka brez podatkov iz ribniškega muzeja, 
naj dopolnim ta zapis. Avtor posnetkov je Jože 
Divjak, ki je že pred drugo svetovno vojno 
imel v središču Ribnice svoj fotoatelje. Ome-
njeni sliki sta bili posneti leta 1953. 
Pred leti sem serijo črno-belih posnetkov tega 
pustovanja, velikosti 10 cm x 15 cm, s podat-
kom o času in avtorju fotografi j pustil v Knji-
žnici Miklove hiše. Namen je bil, da se jih na 
stenah v prostorih knjižnice prikaže obisko-
valcem knjižnice v času pusta. To se žal ni zgo-
dilo. Za fotografi je sem kasneje izvedel, da so 
končale v ribniškem muzeju, kjer pa jih nisem 
dobil. Pri iskanju le-teh sem ugotovil, da so di-

gitalizirane. Še vedno pa tedaj niso bile opre-
mljene z nujnimi podatki o avtorju, o čemer 
sem jih pri iskanju posnetkov tudi obvestil. Iz 
objave v Rešetu je razvidno, da to v vsem tem 
času ni bilo narejeno, kljub obvezi, ki izvira iz 
Zakona o avtorskih pravicah. Ta med ostalim 
določa, da avtorska pravica nad delom velja 
sedemdeset let po avtorjevi smrti. Hkrati pa 
je to tudi moralna obveza tistega, ki taka dela 
posreduje, uporablja ali objavlja.
Nekaj podobnega sem ugotovil tudi na 
predstavitvi publikacije »Gradovi na Rib-
niškem med včeraj, danes in jutri«, ki jo je 
2. decembra 2019 v prostorih Rokodelskega 
centra predstavil avtor dr. Igor Sapač. Pri pre-
gledu objavljenih fotografi j v knjigi sem ugo-
tovil podoben primer, ki samo kaže podobno 
razumevanje avtorstva. Tako je objavljen po-
snetek razrušenega Ribniškega gradu, narejen 
s francoskega gradu. Avtor je sicer navedel, kje 
je dobil ta posnetek (Dnevnik Olge Rudež 
Kosler, samozaložba, Ribnica 2001), ni pa na-
vedel avtorja posnetka, ki bi ga moral. Predvi-
devam, da je bil v tem primeru enak vzrok, to 
je nepopolna evidenca uporabljene fotografi je 
za knjigo, ki se nahaja v muzeju. Tudi v tem 
primeru je avtor Jože Divjak, ki je po vrnitvi 
iz internacije 15. maja 1945 vzel fotoaparat iz 

skrivališča za vratnim podbojem v domači hiši 
in posnel šestintrideset prizorov tedaj razruše-
ne Ribnice. Eden izmed njih je tudi omenjeni 
posnetek razrušenega gradu. Naredil je tudi 
fotografi je večjih dimenzij, ki se danes nahaja-
jo v arhivu Muzeja Ribnica. Ni treba poudar-
jati, da žal tudi ti posnetki ne nosijo imena in 
priimka avtorja. Prav tako je v publikaciji ob-
javljen posnetek  razglednice gradu Ortnek, ki 
ga je prevzel iz sestavka zbiralca starih razgle-
dnic Petra Lesarja, objavljenega v petek, 29. 
marca 2019, na internetni strani Ribnica24 z 
naslovom »Peter Kozler (16. 2. 1824–16. 4. 
1979), avtor prvega zemljevida slovenskih 
dežel«. Objavljena je slika razglednice gradu 
Pekel in gradu Ortnek, poslane leta 1907, ki 
jo ima Peter v svojem arhivu razglednic. Po-
snetek pa je v knjigi opremljen samo z opisom 
»internetni vir«. Tudi če gre za internetni 
vir, je uporabnik dolžan  tako uporabljen vir 
navesti v celoti, torej s katere strani ali od 
katerega avtorja je uporabljen. Tudi to ureja 
ustrezna zakonodaja, to rešujejo tudi licence 
z oznakami C, CC ali Ø PUBLIC DOMAIN. 
Čas je, da se v prihodnje upošteva avtorstvo 
pri uporabi njihovih del.

Daniel Divjak, 
Ribnica

Pa še zanimivost: pred približno desetimi leti 
sem bil kot poslanec povabljen na srečanje na 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Ve-
lenje, kjer je Pavel Hočevar tedanjemu pred-
sedniku velenjske zbornice Branku Mehu, 
slednji je sedaj predsednik krovne zveze 
obrtnikov, med drugim predstavil nov in zelo 
pozitiven model sodelovanja lokalnih občin 
(Ribnica, Sodražica, Loški potok) z Območ-
no obrtno-podjetniško zbornico Ribnica, ki 
ga je dogovoril poslanec Jože Tanko. Na tem 
sestanku je bil med drugim prisoten tudi se-
danji državni sekretar za malo gospodarstvo v 
vladi Marjana Šarca, Franc Vesel iz Sodražice.
Kot poslanec sem se za to sodelovanje vseh 
treh lokalnih občin z Območno obrtno-pod-
jetniško zbornico Ribnica dogovoril, čeprav 
mi Pavel Hočevar očita nekakšna huda maš-
čevanja, zamere ter karakterne napake in 
pomanjkljivosti. Najbrž so tudi preostale tri 
v zgornjem odstavku navedene zadeve plod 
mojega maščevanja in zamer. Sicer pa, kdo ve, 
kdo vse se je čutil prizadetega, ko sem uspel s 
temi prizadevanji. Menim pa, da je Ribnica z 
njimi veliko pridobila.
P. S. Pavel, harmoniko pa še kar igraj in upaj, da 
bo kakšna tvoja »viža« končno ponarodela.

Jože Tanko, poslanec SDS in 
podpredsednik DZ RS
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JO IDEAL – nagrobnik in sramota Jožeta Tanka!
Zgornji naslov utemeljujem z nekaj dejstvi: 
po nadomestnih volitvah za župana je Jože 
Tanko na eni izmed prvih sej Občinskega 
sveta Občine Ribnica zahteval prekinitev na-
jemne pogodbe za Ideal center z najemnikom 
Russ, d. o. o. Po prvem glasovanju mu to ni us-
pelo, zato je prekinil sejo, povabil vodje strank 
v svojo pisarno in jim zagrozil z odstopom 
od županovanja, če ga ne podprejo. Sledilo je 
ponovno glasovanje, na katerem so potrdili 
prekinitev najemne pogodbe. V ozadju vsega 
je bilo zavajanje svetnikov in javnosti, da je la-
stnik Ideala občina, kar je bila groba laž, saj je 
bilo lastnik ves čas najema Ministrstvo za ob-
rambo Republike Slovenije, kar je občina leta 
kasneje napisala v Rešetu in je v resnici pome-
nilo, da je bila občina le posrednik pri najemu. 
V zvezi z opisanimi dogodki so si naslovnice v 
občinskem glasilu sledile takole: Ideje uresni-
čene z dejanji (Nove novice, 4/1993) – Od-
poved najemne pogodbe komercialnemu cen-
tru Ideal (Nove novice, 10/1995) – Občina 
Ideal vrnila Russ-u (Nove novice, 1/1996). 
Po izglasovanju za prekinitev najemne pogod-
be je direktor družbe Russ, d. o. o., na vrata 
sejne sobe nalepil OSMRTNICO za Ideal 
center, ki je leta kasneje postala realnost.
Takrat in še danes se sprašujem, zakaj ni župan 
ali kdo izmed njegovih prevzel v najem Ideal 
centra, za katerega je ves čas trdil, kako je do-
bičkonosen.
Po vseh težavah z občino je podjetje Russ, d. 
o. o., podalo predlog za prekinitev najemne 
pogodbe z občino (20. 3. 2003), vendar mu ta 

kar štiri mesece ni odgovorila, nakar je sodno 
zahteval prekinitev. Sodišče je naložilo dva-
najstmesečni odpovedni rok, kar je pomenilo, 
da je podjetju Russ, d. o. o., povzročilo doda-
tne stroške (podaljšanje najemnih pogodb, 
podaljšanje zavarovanj, nove bilance itd.).
Končno je sledila predaja Ideal centra Obči-
ni Ribnica (31. 10. 2004), na katero ni prišel 
nihče iz občine, temveč so tja poslali plača-
nega pooblaščenca. Ob predaji je bil center 
90-odstotno zaseden in v funkciji, tudi kinod-
vorana je brezhibno delovala, v njej pa se od 
tedaj nikoli več ni izvedel program (danes je 
popolnoma uničena). Po prevzemu upravlja-
nja centra občina ni določila upravnika, 
temveč več pogodbenikov, kar je posledično 
povzročilo velik fi nančni primanjkljaj, sledilo 
je povišanje cene najema, kar je povzročilo, 
da so se najemniki izselili, občini pa je ostala 
ogromna izguba!
Grozljivo je, ko pomislim na razpad Ideal cen-
tra, na to, kakšno škodo je povzročilo ravnanje 
Tanka, ki je bil ves čas neposredni ali posredni 
vodja raznih anomalij in negospodarnega rav-
nanja. Različni pisci smo že kar nekaj napisali 
o razvpitem Ideal centru, vendar POUDAR-
JAM, da hranim celotno dokumentacijo od 
nastanka do žalostnega konca objekta, ki je 
danes v sramoto Ribnici. Zapisnike, pogod-
be, sklepe, tožbe, slike, posnete seje in drugo 
dokumentacijo lahko vsak trenutek predložim 
komurkoli – mogoče bi bilo to zanimivo za 
kakšnega raziskovalnega novinarja!
Projekt in načrte Ideal centra sem kasneje po-

daril Pivčanom, ki so enak objekt ob posluhu 
njihove občine realizirali, naša občina pa ga 
hodi sedaj gledat in slikat kot vzornega!!!  
Naštel bi lahko še ogromno nelogičnih in ško-
dljivih dejanj Tanka, pa bi bil dopis preobse-
žen. 
Naj spomnim javnost, da sem ob urejanju ces-
te v obrtni coni Breg Občini Ribnica – županu 
Jožetu Tanku – daroval 1.400 m2 zemlje, ki je 
danes na trgu vredna približno 70.000 EUR. 
Kljub darovani zemlji Tanko v času svojega 
županovanja ni realiziral izgradnje ceste. Izgo-
varjal se je na nerešeno lastništvo enega dela 
trase. Šele po petnajstih letih se je cesta reali-
zirala – ko Tanko ni bil več župan!
Naj bo sedaj dovolj, saj me popadeta jeza in 
žalost hkrati, ko ugotavljam, da vse Tankove 
napake plačujemo občani. Kljub trditvi, da je 
podjetje Russ, d. o. o., izgubilo tožbo, je enajst 
let uspešno vodilo center. Pa naj javnost oce-
ni, kdo laže!
To moje pisanje Tanku bo zadnje, saj se mi 
zdi škoda časa in energije za nekoga, ki nima 
podjetniškega duha in s svojimi dejanji samo 
škoduje okolju, kar je zelo vidno v zadnjih 
dvajsetih letih, ko so vse sosednje občine vi-
dno prehitele našo. Čas, ki ga ti porabiš za svo-
ja pisanja, plačujemo davkoplačevalci!
In za vse to tvoje početje, dragi Jože Tanko, te 
zelo drago plačujemo. Iz javnih podatkov smo 
izračunali, da smo vate investirali krepko čez 
2 milijona evrov. Potrudi se in vsaj malo od-
služi!

Slavko Rus

Pismo bralca
Po dobrem prvem letu mandata župana 
Sama Pogorelca lahko občan opazi nekaj 
sprememb. V centru Ribnice je obnovljena 
fasada z napisi pri obrtni zbornici, z beto-
nom so zalite granitne kocke, na predlog 
občana so nekoliko razširjeni tudi parkirni 
prostori. V gradu, ob Parku kulturnikov, je 
zaživela gostinska dejavnost, v mestnem je-
dru pa se zapira vse več trgovin in lokalov.
Večji del mesta je še vedno brez primerne 
javne razsvetljave, tema je v mestu in gradu, 

tema je tudi v centru Dolenje vasi, je pa dobro 
razsvetljena pot čez polje Dolenja vas–Lipo-
vec. Zelo prestižna in razkošna pa je bila no-
voletna razsvetljava.
V februarju je za nekaj ur poživil mestno jedro 
pustni karneval, a s pokopom pusta je bilo vse-
ga konec. Le Bistrica je bila polna smetnjakov.
V centru Dolenje vasi razpadajo večje zgrad-
be. Ob zgradbah je nameščena opozorilna 
mreža, ki pa ne daje zaželene varnosti kraja-
nom. Treba je nekaj ukreniti, preden se zgodi 

nesreča in se komu kaj podre na glavo. Pa 
tudi za fasade bi se lahko poskrbelo, tako kot 
v Ribnici. Da bo kraj urejen vsaj za prazno-
vanje 150-letnice gasilstva čez dve leti, če 
že ne bo za letošnje praznovanje 30-letnice 
Športnega društva Lončar.
Nekaj je treba storiti, novih obrazov je v ob-
činski upravi dovolj.

France Vidervol
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Kriza koronavirusa in naša skupna moč
Ljudje smo prepletenost sveta in negativne 
učinke globalizacije prvič resnično občutili ob 
fi nančni krizi leta 2008. Kriza pandemije bolez-
ni Covid-19 (koronavirus), ki je že decembra 
lani izbruhnila na Kitajskem v mestu Vuhan, pa 
ponovno dokazuje, kako je v današnjem globa-
liziranem svetu pomembna samooskrba.
Težko je razumeti dejstvo, da bo zdaj prav 
Kitajska priskočila na pomoč Italiji s svojimi 
zaščitnimi oblekami, maskami in zdravili. To 
kaže predvsem na to, kako so Evropska unija 
(EU) in njene članice pretirano odvisne od 
mednarodnega okolja. Dejstvo je, da mora EU 
sprejeti učinkovitejše politike za večjo samoos-
krbo na področju proizvodnje zdravil in zanje 
pomembnih sestavin.
Sama tudi menim, da je na ravni EU treba okre-
piti sodelovanje na vseh področjih, še posebej pa 
pri izmenjavi informacij in pomoči pri zagota-
vljanju ustreznih zmogljivosti v bolnišnicah. Pri 
tem imam v mislih zlasti respiratorne naprave.
Prav tako je treba ljudem na najbolj prizadetih 
območjih sporočiti, da niso osamljeni in da pri-
stojni delajo vse, kar je v njihovi moči, da bo ta 
virus premagan.
In ne nazadnje ne smemo pozabiti na gospo-
darski vpliv krize, ki jo doživljamo. To, da bo 

zaradi pojava koronavirusa zagotovo prišlo tudi 
do gospodarske krize, ni več vprašanje. Vsem 
prizadetim gospodarskim dejavnostim je treba 
zagotoviti sredstva za pomoč pri ohranjanju 
njihove likvidnosti, banke pa naj razmislijo o 
možnosti, da bi podjetja lahko zaprosila za za-
menjavo kratkoročnih posojil z dolgoročnimi; 
razlog je seveda v tem, da se s podaljševanjem 
ročnosti zmanjša mesečni obrok posojila, s či-
mer se lahko ublaži denarni krč v podjetjih.
Svetovne banke se namreč že ukvarjajo z vpra-
šanjem likvidnosti podjetij in strankam že po-
nujajo različne ukrepe, s katerimi bi lahko te 
ublažile akutne težave zaradi posledic izbruha 
koronavirusa. Med ukrepi se naštevajo repro-
gramiranje oziroma podaljševanje kreditnih 
linij, premostitvena posojila in moratorij za 
poplačevanje hipotekarnih posojil.
Ponekod so ljudje že izpraznili prodajne police 
trgovin v strahu, da bo motena preskrba s hra-
no. V času krize se marsikaj spremeni, zato je 
nujen tudi premislek, ali v Sloveniji naredimo 
dovolj za povečanje prehranske samooskrbe. 
Večkrat slišimo, da se nekaj ne splača pride-
lovati doma, ker je v trgovini cenejše. Švicarji 
vedo, da zlata in frankov ni mogoče pojesti, zato 
posvečajo kmetijstvu posebno skrb, čeprav 

imajo za to težje pogoje. Če bomo v Sloveniji 
vse najboljše površine pozidali, veliko smo jih 
že, in domače vrtičke zanemarili, potem bomo 
še bolj odvisni od drugih, ki pa bodo v krizi 
najprej poskrbeli zase in za svoje, tako kot pri 
dobavi zaščitnih mask in druge opreme.
A kakorkoli že, vsi ekonomski in drugi ukrepi 
ne bodo zalegli, če ljudje ne bomo najprej sami 
poskrbeli za svoje zdravje. Zato na tem mestu 
želim spomniti, kako pomembno je upoštevati 
predloge in ukrepe zdravstvene stroke, pa tudi 
drugih državnih institucij. To pa je tudi čas, da se 
vrnemo k naravi in živimo tudi bolj zdravo. Ver-
jamem, da lahko skupaj premagamo tudi to krizo.

Ljudmila Novak, evropska poslanka

Nova Janševa vlada
V petek, 13. marca 2020, je bila po daleč naj-
krajši seji državnega zbora, na kateri se je vo-
lila vlada, izvoljena tretja vlada Janeza Janše. 
Ob tem je treba posebej poudariti, da so se vse 
poslanske skupine zavedale resnosti razmer, ki 
jih tudi zaradi popolnoma neustreznih ukre-
pov Šarčeve vlade povzroča koronavirus, in so 
se odpovedale razpravam.
Ko so povsod okoli nas sprejemali preven-
tivne ukrepe, se je naš bivši predsednik vlade 
Marjan Šarec odzival nonšalantno in podce-
njujoče. Njegova vlada je zamudila priložnost, 
da bi po vzoru drugih držav pravočasno spre-
jela prave ukrepe, zaradi česar smo sedaj v fazi 
hitre rasti obolevnosti. Vse, ki so opozarjali na 
nevarnost in pozivali k sprejemanju ukrepov, 
je označeval za paničarje, opozorila zdravstve-
ne stroke pa je preprosto ignoriral. Kot da je 
mislil, da bo Slovenija ostala osamljen otok. 
Še prej pa je njegova vlada Kitajski podarila 
več kot milijon zaščitnih mask. 
Tudi v obdobju, ko je bila nova Janševa vlada 
v nastajanju, je Šarec skoraj do zadnjega igno-
riral predloge za sklice sveta za nacionalno 
varnost in za sprejem ustreznih preventivnih 
ukrepov, s katerimi bi ublažili posledice viru-
sa. Zganil se je šele kakšen dan ali dva pred 
izvolitvijo Janševe vlade. Šarčeva vlada je pre-
dlagala nekaj potrebnih in smiselnih ukrepov, 
med drugim omejitve v šolah, vrtcih in jav-
nem sektorju, ter nekatere ukrepe za pomoč 
gospodarstvu, saj se je precej upočasnila med-
narodna trgovina, težave so z dobavami mate-
riala, proizvodnjo in prodajo izdelkov, zastal 

je turizem, tako da zelo trpi tudi realni sektor.     
Novoizvoljena »Janševa« vlada se je sestala 
takoj po izvolitvi in v nekaj dneh pripravila še 
precej več ukrepov za ublažitev posledic »vi-
rusne« krize. Kaže, da bo treba v precejšnji 
meri prestrukturirati tudi državni proračun, 
zaradi česar bo treba veliko v proračunu že 
načrtovanih nalog in tudi novih ukrepov iz 
koalicijske pogodbe preložiti na primernejši 
čas. To pomeni, da bo za marsikaj treba po-
trpeti. Najprej je zdravje. Si pa vsi želimo, da 
kljub neustreznemu odzivanju prejšnje vlade 
posledice ne bi bile tako hude kot na primer v 
sosednji Italiji in da bi se stanje v nekaj mese-
cih normaliziralo.
So pa razmere podobne kot leta 2012. Tudi 
takrat je Janez Janša (in SDS) v kriznih raz-
merah sestavil vlado in tudi takrat so bili 
najpomembnejši ukrepi tiste vlade povezani 
z reševanjem tako imenovane fi nančne pan-
demije, ko se je razpočil investicijski balon 
in v vseh državah povzročil ogromno škode. 
Tedaj je vlada kot najpomembnejši in najnuj-
nejši začasni ukrep sprejela ZUJF, s katerim je 
preprečila bankrot države. Tudi tedaj so bili 
ukrepi zelo restriktivni, zadeli so vse skupi-
ne državljanov ter prinesli številne omejitve 
in prikrajšanja, ki jih levičarske skupine niso 
odobravale. Na koncu, po dobrem letu, so z 
znanimi intrigami in inscenirano akcijo KPK 
povzročile tudi padec vlade. 
Tokrat bo najbrž le nekoliko drugače. Če te-
daj večinsko niso ali niso hoteli razumeti ali se 
sprijazniti s tem, da lahko država razdeli naj-

več toliko kot ustvari in da je bilo treba zaradi 
tega radikalno spremeniti prioritete, zaradi če-
sar tedanje krize niso jemali tako zelo resno, je 
tokrat le drugače. Sedaj gre za zdravje, če želite 
za preživetje, saj je lahko neposredno ogrože-
no življenje kogarkoli izmed nas. Še posebej, 
ker je med obolelimi tudi veliko zdravstvene-
ga osebja. 
Tokrat se vse politične in civilnodružbene 
skupine zavedajo resnosti položaja in prak-
tično vse pozivajo k akciji, zaradi česar je tudi 
družbeno soglasje za ukrepe izredno visoko. 
Pozivu vlade so se aktivno priključile občine, 
javne ustanove in tudi veliko podjetij. Upam, 
da ukrepi ne bodo prepozni in da bodo učin-
koviti.
Tudi jaz vse pozivam, da se držimo navodil, da 
omejimo gibanje in druženje ter s tem pripo-
moremo k bistveno zmanjšani možnosti pre-
našanja in širjenja virusa ter omilitvi posledic. 
V dobro nas vseh!

Jože Tanko, poslanec SDS in 
podpredsednik DZ RS
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Vsi včerajšnji, današnji in jutrišnji 8. marci
V mesecu marcu praznujemo prav poseben 
praznik, in sicer 8. marca praznujemo med-
narodni dan žena. Marsikdo se morda spra-
šuje, kaj je v tem prazniku tako posebnega. V 
enaindvajsetem stoletju imajo vendar ženske 
mnoge pravice in so v mnogih pogledih ena-
kopravne z moškimi, še trdijo mnogi. Če smo 
poštene, moramo marsikateri trditvi tudi dati 
prav.
A poglejmo malo v preteklost. Ženske se za 
svoje pravice, za priznanje, da so prav tako po-
membne pri nastajanju in oblikovanju družbe 
kot moški, borijo že od antike naprej. Mnogo-
krat so pokazale, da se z izzivi znajo spopasti 
in jih tudi rešiti, a vendar so ostale tisočletja 
šibki spol, pa ne samo po fi zični, temveč po 
mnenju moških tudi po duševni plati. Ženska 
je spadala za štedilnik, njena naloga je bila 
rojevanje otrok, njena dolžnost pa pokora 
možu. Če sta otrok in mati umrla, preden je 
potekel čas očiščenja, so ju pokopali izven po-
kopališča, saj sta bila nečista in grešnika. Če so 
se ženske spoznale na zdravilstvo in so uspeš-
no zdravile, so jih proglasili za čarovnice. In še 
veliko je takih primerov. 
Bolj sodobno bojevanje za priznanje pravic 
in enakopravnosti se je začelo v devetnajstem 
stoletju, nadaljevalo v dvajsetem in še vedno 
se je treba boriti. Z razvojem industrije in na-

stajanjem tovarn so se začele zaposlovati tudi 
ženske. Bile so poceni delovna sila. Žensk ni 
bilo treba plačevati enako za enako opravlje-
no delo kot moške. 8. marca leta 1857 so se 
ženske, delavke, zaposlene v tekstilnih tovar-
nah v New Yorku, zaradi nečloveških delovnih 
pogojev in premajhnega plačila uprle. Polici-
ja jih je napadla in pridržala. Svojo močno 
voljo so ženske pokazale tudi v Rusiji, ko so 
leta 1917 v februarju začele s protestom pod 
sloganom »Kruh in Mir«, ki je bil odziv na 
več kot dva milijona umrlih ruskih vojakov 
v vojni. Ženske kljub hudim pritiskom niso 
odnehale, dokler ni car odstopil in je začasna 
vlada ženskam odobrila volilno pravico. To se 
je po julijanskem koledarju zgodilo 23. febru-
arja oziroma po gregorijanskem koledarju 8. 
marca.
V spomin in počastitev teh borb žensk danes 
praznujemo 8. marec – mednarodni dan žena. 
Pa se ozrimo še v današnji dan: ženske so in 
smo izbojevale kar veliko pravic, upošteva se 
naš glas, imamo volilno pravico, pravico do 
izobraževanja, pravico do odločanja. Pa ven-
dar statistika kaže, da smo ženske za enako 
opravljeno delo še vedno manj plačane od 
moških. Tudi v politiki prevladujejo moški, 
pa čeprav eno izmed najmočnejših gospodar-
skih držav v Evropi vodi ženska. Pojavljajo se 
tudi izjave, kot jo je podal duhovnik iz Rhode 

Islanda, da je umetna prekinitev nosečnosti 
hujši greh kot pedofi lija. Če se ozremo okoli 
sebe, lahko vidimo, da je v svetu še veliko ne-
enakosti med moškimi in ženskami, na pri-
mer popolno zakrivanje v nekaterih arabskih 
deželah, pa kamenjanje žensk v Afganistanu, 
pa tudi obrezovanje žensk v nekaterih afriških 
državah. Mnoge deklice ne smejo obiskova-
ti šol, se izobraževati ipd. Tako lahko mirno 
trdimo, da so krivice in neenakosti še vedno 
med nami. Ni pravične družbe brez enakosti 
družbenega položaja moških in žensk. V dru-
žini, na delu, v skupnosti. Pravica je za vse ali 
pa je ni. 
8. marec je obeležila tudi stranka Socialnih 
demokratov, in sicer smo delili ženskam rdeč 
nagelj pod sloganom »Vsak dan je 8. marec!«. 
Tej akciji se je pridružila tudi ObO SD Rib-
nica. Tako smo v soboto, 7. marca, podarjale 
nagelj vsaki ženski, ki smo jo srečale. Podarile 
pa smo nagelj tudi vsem prodajalkam trgovin, 
ki so bile to sobotno popoldan odprte. Upa-
mo, da smo vsaj kakšni ženski, ki smo ji dale 
nagelj, polepšale dan. Še vedno se prepogosto 
dogaja to, kar je zapisala Milena Miklavčič, 
pisateljica in novinarka: »Bojim se, da tudi 
današnja ženska prepogosto joče, podobno 
kot so jokale babice, le vzroki za solze so dru-
gačni.«

Irma Grbec
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V slovo gospe Anici Benčina
Bila je pustna nedelja, ko je na višku rajanje, vriskanje in veseljačenje 
pustnih mask. Ampak vsa ta glasnost je nenadoma izginila ob vesti, da 
se je ustavilo srce gospe Anice Benčina in da se je končalo njeno ze-
meljsko življenje. 
Ta vest je pretresla tudi Društvo katoliških pedagogov, katerega čla-
nica je bila vse od njegovega začetka. Ko se je ustanavljala ena izmed 
območnih skupnosti tega društva, to je Območna skupnost Zahodna 
Dolenjska, je takoj aktivno pristopila k nastajanju te skupnosti. Čeprav 
je bila zagotovo polno zaposlena s svojo službo in mnogimi drugimi 
aktivnostmi, ki jih je opravljala na najrazličnejših področjih, se ji je 
zdelo vredno in zelo pomembno, da se pridruži društvu, ki združuje 
katoliško usmerjene učitelje. Svojega verskega prepričanja namreč ni 
nikoli tajila, ne zatajila, temveč ga je ponosno izkazovala. Pomagala je 
pri rasti tako območne skupnosti kot društva v celoti, saj je sprejemala 
najrazličnejše funkcije v društvu in jih skrbno opravljala. Zato je gospe 
Anici Benčina Društvo katoliških pedagogov Slovenije pred nekaj leti 
podelilo Slomškovo priznanje, najvišjo nagrado, ki jo podeljuje svojim 
najprizadevnejšim članom.
Že za časa službovanja je iz dneva v dan izkazovala veliko ljubezen do 
otrok in njihovega izobraževanja. Iz lastnih izkušenj je vedela, kako 
težko se je včasih dokopati mlademu človeku do ustrezne izobrazbe in 

kako pomembna je za njegovo pot v življenje. Zavedala pa se je tudi, da 
izobrazba ni dovolj, da je potrebna še ustrezna vzgoja. Oboje je bilo nje-
no vodilo tako v času aktivnega poučevanja kot ravnateljevanja, misli 
na to pa ni opustila niti takrat, ko je odšla v pokoj in se je njeno aktivno 
delo z učenci zaključilo.
Svoje poslanstvo učitelja je nadaljevala tudi v našem društvu. Še pred 
nekaj meseci smo sedeli skupaj v odboru območne skupnosti in preg-
ledovali delo do konca koledarskega leta. Kot vedno se je sestanka 
udeležila, sodelovala s svojimi predlogi in se veselila, kaj vse bomo še 
postorili. Nihče ni niti približno slutil, da je bilo to naše zadnje delovno 
srečanje. Zato se ji ob slovesu še enkrat zahvaljujemo za vsak trenutek, 
ki ga je darovala za društvo.
Duša gospe Anice Benčina je odplavala na ono stran, kjer ni nobene 
delitve, ki jo je vseskozi bolela. Ni ne levih ne desnih, ne naših ne vaših, 
ne prvorazrednih in ne drugorazrednih. Prepričani smo, da se je pri-
družila zboru dobrih duš, ki so sedaj deležne Božje milosti. Tako kot je 
ne bomo mi pozabili, naj tudi ona ne pozabi na nas. Prosimo, da se od 
tam gori kdaj pa kdaj ozre k nam dol in poprosi Boga, da nam podeli 
svoj blagoslov. 

Prof. Mirjana Furlan, 
predsednica DKPS – Območna skupnost Zahodna Dolenjska

In memoriam Edvardu Tanku – 
nagrajencu Matevža Haceta
Gasilce PGD Ribnica in Gasilske zveze Rib-
nica je globoko pretresla vest, da je v ponede-
ljek, 10. 2. 2020, prenehalo biti srce Edvarda 
Tanka, častnega člana Gasilske zveze Ribnica, 
PGD Nemška vas, PGD Gora, PGD Sveti 
Gregor in PGD Dolenja vas ter člana PGD 
Ribnica.
Rodil se je 20. 12. 1931 v Nemški vasi, v šte-
vilčni družini, po domače pri Jakičevih. Po 
opravljeni osnovni šoli se je šel leta 1949 učit za 
čevljarja v Kočevje. V letih 1951–1953 je bil na 
služenju vojaškega roka. Po vrnitvi se je takoj 
zaposlil v vojski. V ribniški kasarni je bil čevljar, 
kasneje pa skladiščnik vse do upokojitve.
V gasilske vrste je leta 1950 vstopil v PGD 
Nemška vas. Leta 1963 se je preselil v Ribnico 
in se včlanil v PGD Ribnica, kjer je trideset let 
deloval kot član upravnega odbora. Pri grad-
nji gasilskega doma v Ribnici si je prizadeval 
pridobiti prostore tudi za delovanje Gasilske 
zveze Ribnica v novem gasilskem domu. Od 
leta 1962 do leta 2008 je bil dolga leta tajnik 
Gasilske zveze Ribnica. Njegovo šestinštiri-
desetletno delovanje kot tajnik Gasilske zveze 
Ribnica je zaznamoval njegov čut za skupno 
dobro, za organizacijo gasilstva, kar je strnje-

no v njegovih značilnih besedah: »Nekaj mo-
ramo storiti za zanamce.« 
Sodeloval je pri skoraj vseh gradnjah in ob-
novah gasilskih domov in nabavah opreme 
pri Gasilski zvezi Ribnica – pravzaprav ni 
pomembnejšega dogodka iz tistega obdob-
ja, pri katerem ne bi bil udeležen. Leta 1982 
je ob Dnevu gasilstva Jugoslavije v Ribnici 
veliko naredil na organizacijskem področju 
in pri sami izvedbi praznovanja. Prav tako je 
imel pomembno vlogo pri organizaciji repu-
bliškega tekmovanja v Ribnici leta 1987. Bil je 
glavni akter pri vseh pomembnih dogodkih, 
kot so obletnice, praznovanja ter organizacija 
tečajev in tekmovanj v Gasilski zvezi Ribnica. 
Njegovo delovanje so cenili tudi na Gasilski 
zvezi Slovenije, tako da je v letih 1972–1980 
postal član predsedstva Gasilske zveze Slove-
nije. Navzoč je bil na osmih gasilskih kongre-
sih. Za svoje aktivno in požrtvovalno delo v 
gasilskih vrstah je prejel visoka gasilska odli-
kovanja: Plaketo gasilskega veterana, Odliko-
vanje GZS l. stopnje, Značko za 60 let dela v 
gasilstvu in Nagrado Matevža Haceta.
Njegovo delo pa ni bilo zaznamovano samo 
z gasilstvom, temveč se je odražalo tudi v ob-

činskem okviru, za kar mu je Občina Ribnica 
podelila visoko občinsko priznanje: Častni 
občan Občine Ribnica. 
Spoštovani Edvard, za tvoje nesebično delo 
v gasilski organizaciji za varnost krajanov se 
ti vsi gasilci iz Gasilske zveze Ribnica iskreno 
zahvaljujemo. Bil si vesten in vzor mlajšim, ki 
so se marsikaj dobrega naučili od tebe. Vedno 
se te bomo radi spominjali.  
Edvard, hvala in počivaj v miru!

Gasilska zveza Ribnica



32 Rešeto – marec 2020

Z
A

H
VA

LE
 O

B
 S

M
R

TI Ni nasmeha,
ni bitja srca,
sedaj si le angel, 
angel iz neba. 

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
                                       (Mila Kačič)

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

 

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša draga mami, tašča, babica in prababica

MARIJA INDIHAR, ROJENA PETRIČ
(3. 2. 1945–20. 2. 2020)

iz Črnega Potoka

Iskrena zahvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, tople stiske rok, besede tolažbe, podarjeno cvetje, 
sveče in dar za svete maše. Velika zahvala velja sosedi Mariji Belaj, 
negovalkam na domu iz CSD, patronažni službi, zdravnici dr. Milenki 
Starc Vidrin, gospodu župniku Andreju Muleju za obiskovanje prvih 
petkov in opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem in pogrebni službi 
Zakrajšek. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo obiskovali na 
domu, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.  

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
ob izgubi drage žene, mame in stare mame

BERNARDE TRDAN
1950–2020

iz Otavic

Vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in znancem se 
zahvaljujemo za izrečeno sožalje, darovano cvetje, nagrobne sveče, 
svete maše ter druge darove.
Iskrena hvala osebju ZD Ribnica za zdravstveno oskrbo, gospodu 
kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred ter Komunali Ribnica in 
pevcem za sodelovanje pri pogrebni slovesnosti.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, in vsem, ki postojite ob 
njenem grobu in ji namenite lepo misel.

ŽALUJOČI VSI NJENI.

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustila draga mama in babica

TEREZIJA LESAR
 (10. 10. 1942–14. 3. 2020)

Zahvaljujemo se g. Veselu iz Komunale in g. Kaplanu za dostojno 
slovo.
Naše Rezike se bomo spominjali pri svojih molitvah.
Bog ji daj večni mir in pokoj.

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
11. 2. 2020 se je poslovil naš brat, svak in stric

JOŽE MALKOVIČ
(1953–2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna hvala 
velja osebju Doma starejših občanov Ribnica in osebju ZD Ribnica 
za vso oskrbo in pomoč v času tamkajšnjega bivanja. Zahvaljujemo se 
tudi gospodu župniku mag. Antonu Berčanu za lepo opravljen mašni 
obred, pevcem za lepo petje in Komunali Ribnica za organizacijo 
pogreba.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI
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Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
                       (T. Pavček)

 

Ko večerna zarja
zgine s svetlim
soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.

Vsi bomo enkrat zaspali,
v  miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite …
                               (A. M. Slomšek)

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta,

dedija in tasta

LUDVIKA MRHARJA
(1940–2020)

iz Ribnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Posebna zahvala velja dr. Alenki Nadler Žagar, medicinski sestri 
Andreji Dogar, patronažni sestri Janji, reševalcem in ostalemu osebju 
ZD Ribnica za vso zdravniško oskrbo in pomoč ter Zvezi SABS.
Hvala gospodu kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen mašni 
obred, pevcem in Komunali Ribnica za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost.
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je …
Počivaj v miru!

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice

VERE KRŽE
(1926–2020)

iz Žlebiča

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem 
za izrečene besede sožalja.
Posebej se zahvaljujemo vsem vaščankam in vaščanom, ki ste jo 
obiskovali na njenem domu in jo s svojimi obiski razveseljevali.
Hvala osebju zavoda Rive za oskrbo v zadnjih dneh njenega življenja. 
Zahvaljujemo se gospodu kaplanu Roku Pogačniku za lepo opravljen 
obred, da smo se lahko kljub trenutni težki situaciji dostojno poslovili 
od mame. 
Hvala tudi vsem, ki ste bili v mislih z nami, ki smo jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame in sestre

MARIJE TRDAN
(1934–2020)

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v času njene 
bolezni. Posebna zahvala velja negovalkam CSD Ribnica, dr. Žagarjevi 
in patronažni službi ZD Ribnica. Zahvala velja tudi pevcem za zapete 
pesmi in gospodu župniku Alešu Pečavru za opravljen obred in vse 
obiske pred njeno smrtjo. Hvala vsem za darovane maše in sveče ter 
vsem, ki ste se v tako velikem številu poklonili njenemu spominu.

ŽALUJOČI VSI NJENI

ZAHVALA
Ob slovesu drage žene, mame in babice

ANE BENČINA
24. 3. 1936–20. 2. 2020

iz Hrovače

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, darovali 
cvetje, sveče in maše.
Zahvaljujemo se tudi ZD Ribnica, Društvu katoliških pedagogov, 
Novi Slovenski Zavezi, Občini Ribnica, kolektivu OŠ dr. France 
Prešeren Ribnica, pevcem za zapete pesmi, Komunali Ribnica in 
gospodu kaplanu Roku Pogačniku za čudovito mašo.

ŽALUJOČI VSI NJENI
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Zaradi ukrepov, ki veljajo za preprečitev širjenja koronavirusa, OD-
POVEDUJEMO letošnji uprizoritvi Ribniškega pasijona, ki sta bili 
predvideni v Ribnici in Ljubljani. Vabimo vse k skupni molitvi, saj 
verjamemo, da sta to naš ščit in moč v teh težkih trenutkih.  
Vabimo vas, da nam sledite na Facebook profi lu Ribniškega pasi-
jona in na YouTube kanalu Ribniškega pasijona, kjer si boste lahko 
ogledali posnetke pasijona iz prejšnjih let.
Želimo se zahvaliti tudi vsem sponzorjem in dobrotnikom, ki so 
nam že namenili svoj dar in izkazali pomoč: Župnija Ribnica, Ob-
čina Ribnica, Anica Rigler, s. p., Dafi n, d. o. o., Fipis, d. o. o., Grad-
metal inženiring, d. o. o., Inotherm, d. o. o., Kuss, d. o. o., Lekarna 
Ribnica, Lions klub Ribnica, LUart, d. o. o., Maboles, d. o. o., Mela-
min, d. d., Microera, Jože Šilc, s. p., Šilc, d. o. o., Šilc Trade, d. o. o., 
Štupica transport, d. o. o., Tanko, d. o. o. in Toaza, d. o. o., ter me-
dijskim sponzorjem: Rešeto, Kočevar, Krošnjar, Naš kraj, Družina 
in Ognjišče. Obljubimo, da bodo darovi počakali v pasijonskem 
mošnjičku na prihodnje leto. 
Vse dobro in obilo zdravja!

Pasijonska družina

Turistično društvo Grmada vas vabi na KRESOVANJE NA 
GRMADI, ki bo 30. aprila 2020 ob 20. uri. Ob mraku bomo slo-
vesno prižgali kres. Sledi družabno srečanje z ansamblom. Prinesite 
dobro voljo, za hrano in pijačo poskrbimo mi.

PO NAGELJ NA GRMADO IN PRVOMAJSKI GOLAŽ

Začnite praznični dan z obiskom priljubljene izletniške točke. Od 
7. ure naprej vas bomo za vašo vztrajnost nagradili s prvomajskim 
simbolom, rdečim nageljnom, na voljo pa bo tudi odličen golaž.

POPRA VEK

V prejšnji številki Rešeta je iz članka Kulturni praznik na Velikih Po-
ljanah po pomoti izpadel stavek: »Besedila je recitala in kot že več let 
doslej skrbno izbrala in za našo uporabo priredila Marija Oblak.«
Za nerodnost se opravičujem.

Anita Andolšek, 
Turistično društvo Grmada

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le drobna lučka še brli.
                              (S. Makarovič)

ZAHVALA
V 79. letu starosti se je od nas poslovil brat in stric

FRANČIŠEK PUCELJ
(1941–2020)

iz Slatnika.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in udeležbo na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala velja gasilcem in gospodu Antonu Šilcu za 
poslovilni govor. Hvala tudi gospodu župniku mag. Antonu Berčanu 
za opravljen mašni obred, pevcem za zapete pesmi, gospodu Ivanu 
Škofu in Komunali Ribnica.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI

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

NASLEDNJA ŠTEVILKA  REŠETA IZIDE 
30. APRILA 2020.

GRA DIVO ODDAJTE DO 15. APRILA 2020.
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Z glasbo do sočloveka v stiski
Člani Lions kluba Ribnica v letošnjem letu obeležujemo dvajseto oble-
tnico našega delovanja. S ponosom lahko zapišemo, da smo v celotnem 
obdobju delovanja podelili kar 180.000 EUR donacij, pri čemer akcije 
zadnjih let, kot sta »Pomagajmo razvijati talente naših otrok« in »Po-
magajmo soustvarjati lepši dan našim starostnikom«, še potekajo, ko s 
skrbnostjo in visoko mero presoje izbiramo pomoči potrebnega.
V soboto, 25. januarja 2020, ob 18. uri je bil v dvorani Kulturnega doma 
TVD Partizan v Ribnici organiziran dobrodelni koncert »Z glasbo za 
sočloveka v stiski« s programskim naslovom »Operne peripetije«. 
Koncert je bil razprodan, zato so se organizatorji in nastopajoči odloči-
li, da koncert ponovijo tudi v nedeljo, 26. januarja. In tudi ta dan je bila 
dvorana napolnjena skoraj do zadnjega kotička.
S triumfalnim uvodom najbolj znane in priljubljene Mozartove opere 
Čarobna piščal se je začel večer opernih peripetij, na katerem so nasto-
pili Ženski komorni zbor Anamanka pod vodstvom Simona Korošca, 
Ribničanka in operna pevka Petra Vrh Vrezec, baritonist Al Vrezec in 
pianistka Jelena Boljubaš. Glasbene pevske vložke je režiral in poiskril 
vrhunski slovenski dramski in operni režiser Zvone Šedlbauer. Slišali 
smo lahko znane in manj znane operne speve ali arije, duete in zbore iz 
oper Čarobna piščal, Boemi, Seviljski brivec itd. Petra nam je postregla 
celo z eno izmed najtežjih sopranskih arij Kraljice noči iz opere Čarob-
na piščal, ki jo trenutno tudi poje v SNG Opera in balet Ljubljana.
Čez prvi del koncertnega večera se je vlekla humorna nit na račun vede-
nja opernih primadon in pevcev ter njihovih težav, kako premagati strah 
pred nastopanjem, kako se upreti pritisku slave, glamurja in stresa, kdo 
je najboljši – zimzelena, a nikoli obrabljena pevska viža o tem, da sopra-
nistka vedno rada pokaže, da je resnično ona prava in edina primadona, a 
borba je težka in dokazovanje neprestano … In če ne gre zlepa, gre zgrda! 
Ljubezen pa vedno premaga vse – celo nadutosti polne nastopače ...
V drugem delu se je pripravljalo na ples in praznovanje. Vaška dekleta, 
ubrane Anamanke, so veselo prepevala fantastično kantato Carmina 
Burana skladatelja Carla Orff a. Carmina Burana je velik zborovski iz-
ziv in pevke iz Anamanke so dokazale, da imamo tudi v Ribnici zbor, 
ki lahko poseže tudi po zahtevnejšem zborovskem repertoarju, saj so 
izbrane pesmi odpele vrhunsko. Poleg tega so pesmi same ali v kom-
binaciji s solistoma oblikovale tudi igralsko po premišljeni in ganljivi 
Šedlbauerjevi režiji. Sledil je hudomušni operni odlomek najboljše 
slovenske opere, Foersterjevega Gorenjskega slavčka, v katerem so pre-
pevali dekleta Anamanke in francoski učitelj petja Chansonett e (Al), ki 
je iskal izbrane pevske talente oziroma svojega slavčka! Končno je med 
zborom deklet zažgolel tudi slavček. In ljubezen je zajela vse ljudstvo 
z zaključnim duetom dveh zaljubljencev, Papagena in Papagene iz 
Mozartove Čarobne piščali. Seveda vse skupaj ni šlo mimo Strausso-
vih valčkov iz operete Netopir s šampanjcem v dodatku koncerta, ki je 
otvoril prijetno druženje nastopajočih in poslušalcev ob sladkih dobro-
tah in kozarčku šampanjca. 
Zbrana sredstva od prodaje vstopnic in donatorjev bomo namenili iz-
boljšanju bivanjskih razmer socialno najbolj ogroženih družin in po-
sameznikov v naši bližnji okolici. Zavedamo se odgovornosti svojega 
dobrodelnega poslanstva, zato vedno najdemo tiste, ki so najbolj pot-
rebni pomoči. Trudili smo se, da smo v akcijo vključili tudi dobrotnike 
podjetnike, ki so pripravljeni prispevati delovne ure ob tem, da mi fi -
nanciramo nakup materiala. Na ta način bi želeli širši skupnosti sporo-
čiti, da lahko stopimo skupaj in tako hitreje in učinkoviteje rešujemo 
stisko sočloveka.
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