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ZDRAVSTVENI DOM dr. Janeza Oražma Ribnica 
vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih predavanj 

»PRIPRAVA NA POROD 
IN STARŠEVSTVO«

Pridobili boste veliko koristnih informacij o 
nosečnosti, porodu, poporodnem obdobju, dojenju

in negi novorojenčka. 
Z udeležbo na predavanjih bo prehod v materinstvo

in očetovstvo gotovo lažji. 

Za spremljanje zadošča pametni mobilni telefon ali
računalnik, posebno predznanje uporabe

tovrstnih spletnih orodij ni potrebno. 

Predvidena so 1 predavanje v zgodnji nosečnosti (12.–24. teden)
in 4 predavanja po 30. tednu nosečnosti. 

Udobno se namestita v domačem okolju in se nam pridružita!

Dodatne informacije in prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si 
Maja Žagar. dipl. babica

www.rkanal.si
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TV PROGRAM: 
informativne odaje, tedenski pregledi 
dogodkov, novice, oglaševanje, 
intervjuji, predstavitve ... 

SVETOVANJE in IZDELAVA 
video spotov, predstavitvenih in 
dukomentarnih filmov ... 

SNEMANJE 
športnih, glasbenih, kulturnih, 
izobraževalnih dogodkov ... 
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snemanja HD, live streaming ...  
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Ni vse tako sivo
Res ni tako sivo. Sproščajo se tako ime-

novani korona ukrepi, tako je vsaj v dnevih 
nastajanja tega zapisa, v upanju, da je epi-
demija zajezena in da se življenje vrača tja, 
kjer smo ga bili primorani spremeniti. Ni 
še popolnoma običajno, a tudi ni več tako 
sivo.

V tokratnem Rešetu izpostavljamo kar tri 
novonastale tiskovine v naših krajih. PGD 
Rakitnica je izdalo zbornik, ki je med nasta-
janjem prerasel v zajetno knjigo, ki poleg 
gasilstva opisuje tudi zgodovino in seda-
njost kraja. Društvo podeželskih žena je 
svojo dvajseto obletnico delovanja ovenča-
lo s knjigo z naslovom Pogled skozi ribniško 
rajto, poleg je tudi zgoščenka z njihovimi 
pesmimi. Literarni klub Ribnica pa je izdal 
že drugi zbornik (i)zbranih del, ki vključuje-
jo prozo in poezijo z imenom Samosvoji 2. 
Morda naletite na literata iz vaše neposre-
dne soseščine. Kako do omenjenih publika-
cij, preverite v nadaljevanju časopisa.

V branje nudimo zanimivo življenjsko 
zgodbo ribniškega urarja Ivana Levstka pa 

potencial vasi Dane, kjer ste morda sami ali 
pa vaši potomci opravili prvi spust s smu-
čmi. Sogovorniki iz Dan pravijo, da je bilo 
prostovoljstvo nekdaj bolj samoumevno kot 
danes, to trditev pa pod vprašaj postavljajo 
prostovoljke, ki pomagajo v UKC Ljubljana. 
Tudi nekaj pustnih šem smo ujeli v objektiv 
in pravijo, da se naslednje leto obeta pu-
stovanje na potenco, saj bo Pustno društvo 
Goriča vas praznovalo trideset let.

Vsakršni dogodki v državi so res še pogo-
jeni z nekaj predpisanimi pogoji, a Občina 
je odprta, v knjižnici izposojajo knjige, otro-
ci so v vrtcih, v šoli še niso vsi, kulturniki so 
kulturni in ustvarjalni, srednje šole ponujajo 
prosta mesta, plavalci plavajo, snežni pla-
zovi so strah in trepet, zima v zatonu pa je 
bila tudi letos premila. Saj ne da je vse ro-
žnato, tako sivo pa tudi ni. 

Podpisujem se v upanju, da vse našteto 
vsaj še vedno drži ob izidu tega brezplačni-
ka in da z ukinitvijo policijske ure ne bodo 
več odlašali.

Sašo Hočevar
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica.

Uredniški odbor:
Sašo Hočevar – odgovorni urednik
Tina Peček – članica
Jurij Kožar – član

Programski svet:
Alenka Pahulje, Mitja Ilc, Tadeja Šmalc,
Uršula Jaklič Žagar, Domen Češarek,
Matej Zobec, Metka Tramte, Tjaž Mihelič

Lektura: Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.

Trženje oglasnega prostora: GSM: 041 536 889

Oblikovanje: Barbara Koblar

Prelom: LUart d.0.0. - zanj Manca Oblak

Tisk: Luart d.o.o.

Naklada: 3.300 izvodov

Naslov: Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica

GSM: 051 641 021, 041 932 232

E-pošta: reseto@ribnica.eu

Izid naslednje številke: 31.3.2021

Naslovnica: Sašo Hočevar

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

Gradivo za naslednjo številko oddajte do 18.3.2021.

Anonimnih pisem ne objavljamo.

Mnenja in stališča posameznih avtorjev prispevkov 
ne odražajo nujno tudi mnenj in stališč uredništva.
Prispevki v časopisu niso uradno mnenje Občine 
Ribnica.
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Korak po korak

Zima se počasi poslavlja. Res je, da 
bi letošnji zimi težko rekli zima, saj jo, z 
izjemo nekaj centimetrov snega in nekaj-
dnevnih zimsko nizkih temperatur, prav-
zaprav ni bilo čutiti. A kljub temu smo 
veseli prvih toplejših sončnih žarkov, ki 
naznanjajo pomlad. Narava se je že zače-
la počasi prebujati, kar lahko opazimo ob 
sprehodu v naravi, ko nas pozdravijo prvi 
znanilci pomladi. 

Seveda pa si vsi skupaj želimo, da se 
s pomladjo, toplimi sončnimi žarki in vso 
lepoto, ki jo ta letni čas ponuja, vrnemo 
v ritem in navade, ki smo jih bili vajeni 
pred epidemijo. Ukrepi se vendarle po-
časi sproščajo in kot kaže se bomo lahko 
postopoma vrnili v normalno življenje. 
Zaradi korona virusa smo bili v lanskem 
letu prikrajšani za številna družabna sre-
čanja in dogodke, morali smo odpoveda-
ti mnogo prireditev. Ena izmed zadnjih 
prireditev pred prvim valom epidemije 
je bil pustni karneval, ki je v letošnjem 
letu žal potekal le v virtualni obliki. Pust 
vedno pomeni prelomnico, saj odganja 
zimo in kliče pomlad, tokrat je ta prelo-
mnica še bolj izrazita. V letošnjem na-
govoru sem poudaril, da če smo lansko 
leto zaradi korone s pustnim karnevalom 
zaključili s prireditvami, potem naj letos  
virtualna pustna povorka pomeni uvod v 
dogajanje, ki ga vsi skupaj že močno po-
grešamo.

Seveda so sproščanje ukrepov in pa 
spomladanske temperature več kot do-
ber razlog, da se prične tudi z gradbenimi 
deli. Poleg v lanskem letu začete gradnje 

športnega parka, bodo stroji zabrneli 
tudi na Gorenjski cesti, kjer bo Direkcija 
za ceste izvedla rekonstrukcijo asfalta in 
robnikov, medtem ko bo Občina kot soin-
vestitor pristopila k rekonstrukciji pločni-
ka. Pripravljamo tudi projektne dokumen-
tacije za številne druge investicije, saj bo 
letos izvedena preplastitev ali popolna 
rekonstrukcija kar nekaj cestnih odsekov. 

Tako kot je občutiti dotrajanost na 
številnih infrastrukturnih objektih v lasti 
Občine, se tudi na šolski infrastrukturi 
še kako občuti »davek« zapostavljanja iz 
preteklih let. V tem trenutku je vse nujno. 
Izmed šolskih objektov bi lahko žrebali h 
kateremu pristopimo najprej, saj so te-
žave tako na centralni šoli v Ribnici, kjer 
se soočamo z izjemno prostorsko stisko, 
saj primanjkuje prostora za učilnice (v 
tem trenutku bi potrebovali vsaj štiri), 
premajhni in neustrezni so tudi prostori 
v jedilnici in kuhinji. Prav tako je na dveh 
stavbah A in B že dotrajano ostrešje in 
strešna konstrukcija. Popolnoma enaka 
zgodba je na podružnicah. Stavba v Suš-
ju je potrebna korenite rekonstrukcije, 
tudi šola pri Svetem Gregorju, ki sodi v 
okoliš Občine Sodražica in je v lasti Ob-
čine Ribnica, kliče po obnovi. S prostor-
sko stisko in neprimernimi prostori se 
že več let ukvarjajo tudi v podružnični 
osnovni šoli Dolenja vas. Seveda vse na 
enkrat ne bo šlo, zato je potrebno izbira-
ti najbolj optimalne opcije in reševati le 
najnujnejše. Sem pa izredno ponosen na 
občinsko upravo, da nam je v rekordnem 
času (v mesecu dni) uspelo pridobiti 
tako rekoč vso dokumentacijo za prizidek 
stavbe B, s katerim bomo kandidirali za 
nepovratna sredstva na razpisu, ki ga je 
v mesecu februarju objavilo Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport za fi-
nanciranje investicij v osnovnih šolah in 
vrtcih. Veja poudariti, da Občina Ribnica 
od tega ministrstva za gradnjo ni še nikoli 
prejela niti centa nepovratnih sredstev. 
Podobna zgodba je z bazenom, ki je star 
čez 40 let in če ne bo v letu do dveh v 

celoti obnovljen, ga bomo primorani za-
preti. Tudi tu se na ministrstvu pripravlja 
razpis in tudi za bazen smo pripravili ce-
lovito dokumentacijo ter podali vlogo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je 
pogoj za kandidiranje na razpis. Ni pa to 
edini pogoj. Eden izmed pogojev, ki ga je 
v lanskem letu zahtevalo omenjeno mini-
strstvo, je bila nerazumljivo visoka mini-
malna višina investicije. Zahteva je bila, 
da mora znašati investicija vsaj 3 MIO 
evrov, kar je povsem nesprejemljivo. O 
tem nerazumljivem kriteriju sem seznanil 
tudi ministrico in državnega sekretarja, ki 
pokriva ta resor, hkrati pa opozoril na po-
membnost objekta tako za našo občino 
kot za celotno regijo. Velikokrat je potreb-
no za posamezen projekt vložiti izjemno 
veliko energije, pa uspeh kljub temu ni 
zagotovljen. Smo na pravi poti, kajti ener-
gijo, ki jo vlagamo za razvoj naše občine 
ter jasne in odločne korake opazijo in 
prepoznajo tudi na državni ravni.

Glede na to, da smo v januarju uspeli 
pridobiti nepovratna sredstva za štiri pro-
jekte, smo dokazali, da znamo in zmore-
mo kljub težkim časom. Ne bomo obža-
lovali izgubljenih priložnosti in ne tarnali 
nad tem kaj bi lahko vse bilo v preteklosti 
narejeno, saj s tem ne bomo rešili težav, 
ampak bomo še z večjo vnemo in večjim 
navdušenjem delali za boljši jutri vseh 
nas. 

Ob prihajajočem dnevu žena želim 
vsem dekletom in ženam vse lepo in vse 
dobro. Preprosto, hvala, ker ste.  

Vaš župan 
 

        Samo Pogorelc
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»Res moraš imeti srečo v 
življenju.«

Kako se je vse skupaj začelo, mi je 
Ivan razložil v svoji dnevni sobi, ki je 
že po opremi nakazovala, s čim vse se 
ukvarja. V kotu za njim je stala ura, ki je 
s tem, da je bila edina v prostoru, naka-
zovala, da je nekaj posebnega. Obkro-
žale so nas mogočne trofeje različnih 
živali, na mizi pa sta dišala doma pri-
pravljen čaj in domač »jegermaister«. 
Družbo nama je delala vnukinja Lara, ki 
je ata sem pa tja spomnila na kakšno 
podrobnost o njegovem življenju, ki jo 
je pozabil omeniti, kar je dalo vtis, da 
zelo dobro pozna njegovo življenje in 
družinsko zgodovino.

Po kratki predstavitvi je kar sam začel 
pripovedovati o svojem življenju. Začel 
je pri drugi svetovni vojni, ki je zazna-
movala tudi življenje njegove družine 
na surov način. Prekinila je njegovo šo-
lanje v ribniški meščanski šoli, opravil 
je štiri leta osnovne šole in dve leti me-
ščanske šole. Vojno je doživljal kot naj-
starejši otrok v družini, ki je ostal doma 
v Bukovici. Kljub njegovim zgodnjim 
najstniškim letom je moral poskrbeti za 
mamo in ostale mlajše brate in sestre, 
povrh vsega pa so ostali brez vsega. Po 
vrnitvi očeta iz internacije, ki jo je pre-
življal na Rabu, in koncu vojne si je Ivan 
želel pridobiti poklic. 

Že v otroštvu je »zmeraj kaj cimprov«, 
kakšne stolčke zbijal in zato se je kljub 
očetovi želji, da ostane doma in poma-
ga na kmetiji, odločil, da bo šel za »ti-
šlerja«. Videl je oglas, da v nekem pod-
jetju v Ljubljani iščejo vajence, pa se je 

usedel na vlak. Ko je prišel do tistega 
»majstra«, pa mu je ta odgovoril, da 
je že dobil vajence in jih ne potrebuje 
več. Ker je zamudil vlak proti domu, je 
na naslednjega čakal kar na železniški 
postaji, in to celo noč. Mimo njega se 
je sprehajal možakar, ki ga je nato vpra-
šal, zakaj je tukaj. Povedal mu je svojo 
zgodbo, možakar pa ga je vprašal, ali 
bi se šel učit za kaj drugega. Ivan je bil 
seveda takoj za to, zato je vprašal, kaj. 
Ta gospod je bil železniški urar in inova-
tor Rajko Faniger, ki je vzdrževal ure na 
postajah, jih izdeloval in bil imenovan 
tudi za inovatorja zaradi sistema, ki je 
povezoval ure in telefone ter ti povedal 
točen čas. Ker je bil že v letih, je potre-
boval naslednika in izgledalo je, da se 
mu je Ivan iz neznanega razloga zdel 
primeren. Izkazalo se je, da je direktor 
že našel drugega vajenca, je pa Ivanu 
ponudil vajeništvo v sosednji finome-
hanični delavnici, ki pa jo je prav tako 
vodil Faniger. Ko je očetu povedal novi-
co, ta ni bil najbolj navdušen, saj ni imel 
denarja, ki bi mu ga lahko dal za vlak in 
ostale stroške. Ivan ni izgubil volje in je 
vsakodnevno odhajal v Ljubljano kar s 
kolesom, dokler se ni začela zima. Ostal 
je pod Fanigerjevim okriljem in hodil z 
njim na vzdrževanje ur po postajah, 
delal pa je tudi v finomehanični delav-
nici, kjer so imeli opravka s telefoni in 
brzojavnimi aparati, ter se tako priučil 
kar za dva poklica hkrati, za urarja in fi-
nomehanika. Ob opravljanju vajeništva 
pa se je vpisal tudi na večerno gimnazi-

jo. Ob učenju je kmalu napočil čas, da 
Ivan odsluži tudi vojsko – poklicali so 
ga v mornarico zaradi njegovega znanja 
finomehanike. Tri leta je služil v Splitu, 
in ko je leta 1952 prišel domov, je želel 
nadaljevati delo pri železnici, saj si je 
ves čas služenja vojaškega roka dopi-
soval z Rajkom, ki je res veliko naredil 
zanj, vendar mu oče tega ni dovolil, ker 
je potreboval pomoč na kmetiji. Do leta 
1957, ko se je poročil z Justino, je na raz-
lične načine poskušal priti do zaslužka, 
eden izmed najbolj neverjetnih je tudi 
kopanje peska za tlakovanje ribniškega 
trga z granitnimi kockami. Ivan pripove-
duje, da je ves pesek, ki so ga porabili 
za to delo, na roke skopal na svojem 
zemljišču, naložil na voz, njegov oče pa 
ga je vozil do Ribnice. Ob vsem tem je 
tudi že popravljal ure, »take aržetne pa 
vekarce, naj blu takih finh«.

Priženil se je v Dolenjo vas, kjer sta z 
ženo Justino popolnoma obnovila hišo 
njenih staršev, tam pa si je tudi uredil 
prvo urarsko delavnico, ki je bila v zgor-
njem nadstropju, »v štiblcu, po štajn-
gah so stranke hodile«, se spominja 
Ivan. Leta 1961 je zaprosil za dovoljenje 
za opravljanje obrti in ga je dobil, če-
prav ni imel uradne urarske izobrazbe.

Potem pa se je zgodilo, da se je urar-
ska delavnica, ki je delovala v Ribnici 
pri Juvancu, zaprla. Urarja sta bila bra-
ta, ki sta se pisala Petrič, nato pa je leta 
1965 Ivan Levstek od njiju odkupil izve-
sek v obliki ure, ki kupce vabi v njihov 
lokal še danes, in v istem prostoru na-

To je med pogovorom večkrat ponovil Ivan Levstek, za-
nimiv sogovornik, ki bo kmalu dopolnil že 92. leto, ve-
čini pa poznan izza pulta svoje urarske delavnice, ki je 
bila sprva v prostorih hiše »pri Juvancu«, kjer je od leta 
1965 uradno popravljal ure prebivalcev širšega območja 
Ribniške doline. Ivan Levstek
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Časopisni izrezek iz leta 1965

daljeval urarsko obrt. Ivan pravi, da so 
bili v času Jugoslavije vsi obrtniki črne 
ovce, saj so bili zasebniki med nacio-
naliziranimi podjetji, zato so k njemu 
večkrat prišli na obisk inšpektorji, ki 
so mu radi tudi ponagajali s štetjem 
vseh rezervnih delov, vse od štiftov do 
koleščkov. Pripoveduje, da je bilo zelo 
težko priti do rezervnih delov, največ-
krat jih je »prešvercal« iz Italije. Kupil si 
je tudi strojčke, s katerimi je lahko sam 

izdeloval dele za ure, mini stružnice, ve-
likokrat pa se je trudil celo noč, da je 
popravil kakšno uro. Posebej dober je 
bil pri popravilu ur tudi Alojz Cvar, ki je 
Ivanu pomagal v njegovi urarski delav-
nici. 

Tudi njegova zgodba je neverjetna, 
bil je kmet s srcem in dušo ter zato pre-
pričan, da bo prevzel družinsko kmetijo 
v Lipovšici. Njegovo življenje pa se je 
obrnilo čisto v drugo stran, ko je šel na-
metat deteljo za konje in padel z vrha 
skednja. Zaradi poškodbe ni nikoli več 
hodil. Po rehabilitaciji v Soči je odšel 
v Kamnik, kjer so invalidom omogočili 
izobrazbo za opravljanje različnih po-
klicev – električar, radiomehanik, tele-
fonist in urar. Alojz se je štiri leta učil za 
urarja, in ko je leta 1983 prišel nazaj v 
Ribnico, je začel delati pri Ivanu Levstku 
in pri njem delal kar štirideset let, do 
smrti. Ivan pripoveduje, da je bil Cvar 
zelo dober pri popravilu preciznih stva-
ri, tako da je imel sam zdaj več časa za 
puškarstvo. 

Največ, pravi Ivan, je bilo montaž dalj-
nogledov, saj puške niso bile takšne kot 
zdaj, ko jo lahko kupiš že z nastavki za 
daljnogled. Zaprosil je tudi za puškar-
sko obrt, pa mu niso dali dovoljenja, 
češ da urarstvo in puškarstvo ne gresta 
skupaj. Pa se je primerilo, da je k njemu 
prišel Maček, glavni oficir iz Gotenice, 

in je želel, da mu vojaško puško predela 
v lovsko. Bil je zelo zadovoljen z njego-
vim delom. Puška je bila darilo za neke-
ga generala, ki jo je želel registrirati v 
svoji državi, zato je hotel, da mu da po-
trdilo, kdo jo je naredil. Ker Ivan uradno 
ni imel obrti, mu ga ni mogel dati. Čez 
nekaj časa pa so ga poklicali z občine, 
da naj pride po dovoljenje za puškarsko 
obrt … Bil je torej edini puškar na celem 
območju današnje jugovzhodne Slove-
nije, k njemu so hodili lovci vse od Bele 
krajine do Ljubljane. 

Ob osamosvojitvi države je obrt pre-
dal sinu Tomažu, delavnico pa so pre-
selili tudi v drug lokal, kjer delujejo še 
danes. Tomaž je dejavnost razširil na 
prodajo ur in zlatarstvo, saj pripada za-
dnji generaciji zlatarjev, ki so še lahko 
pridobili uradno izobrazbo, že leto ka-
sneje je bila zlatarska šola v Celju uki-
njena. Ker so se ure začele spreminjati 
in večinoma postale elektronske, Ivan 
dodaja, da samo z urarstvom ne more 
več preživeti nihče, zato je bilo treba 
poiskati nove poti. 

Urarstvo je šlo pri Levstkovih iz roda v 
rod, vsak rod pa se ukvarja s čisto dru-
gačno tehnologijo. Kljub temu želi To-
maževa hčerka Romi prevzeti družinsko 
podjetje. Le s kakšno tehnologijo se bo 
soočala ona?

Tina Zajc Zver
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Oni dan sem lazil po strašno strmem bregu (podnevi, znotraj 
občine), kjer so predniki skrbeli za travnike, danes pa se veselo 
zarašča gozd. Smreke so visoke že kar nekaj metrov, klanec je 
hud, a kljub temu se vidi, da so še kakšnih 30 let nazaj obde-
lovali travnike. Kot zgodovinar sem pomislil, koliko dela je bilo 
potrebo, da so prebivalci teh krajev več stoletij nazaj izkrčili 
gozd in ga spremenili v obdelovalno zemljo. Še več, nekateri 
deli, ki se danes zaraščajo, so bile orne njive. To se še danes 
vidi  po omejkih in velja za znak kulturne krajine. Seveda pov-
sem razumem, da je bila glavna dejavnost kmetijstvo, da so se s 
tem delom ukvarjali celo leto, in da je ob pridelkih, kakršne daje 
Ribniška dolina, bil pomemben vsak ar, na katerem se je dalo 
pridelati hrano za družino.

Še nekaj dni predtem sem ob brskanju po bukovi bazi obra-
zov naletel v na fotografijo grafike Ribničana, ki jo je izdelal gra-
fik in slikar France Maček - Muc v poznih sedemdesetih letih, z 
vprašanjem, če je kdo interesent za nakup. Ne bodi ga len sem 
povprašal, kaj in kako in po dveh tednih občasnega dopisova-
nja, sem postal novi lastnik grafike. Iskreno, niti ne vem, kakšna 
je realna vrednost grafike in ne vem povedati, ali sem jo do-
bil poceni ali drago. In tudi ne, kakšna je vrednost v likovnem, 
umetniškem smislu.  Ampak name je napravil vtis Ribničan. Suh, 
sključen, utrujen pod krošnjo, ki je verjetno trikrat večja od člo-
veka, ki jo nosi. 

V neki debati je nanesla beseda na spomenike v Ribnici. Da 
imamo izjemen Park kulturnikov in številne spominske plošče 
na rojstnih hišah ustvarjalcev, politikov, znanstvenikov … Zave-
danje Ribničanov očitno visoko cilja, že v dvajsetih letih prete-
klega stoletja je na dekliški šoli stal opomnik na Jakoba Gallusa, 
morda še prej pa na Ramorjevi hiši portret Prešerna in pesni-
kove muze, pa da ne  pozabim reliefa na Škrabčevi domačiji. 
Povojno obdobje je postreglo s vrsto spomenikov, posvečenih 
pretežno NOB in še kasneje sistematičnega pristopa pri izgra-
dnji Parka kulturnikov in posameznim zaslužnim Ribničanom.  

Lansko leto so člani Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Ribnica v Ortneku, na lokaciji ob skladišču goriva 
JNA postavili spominsko znamenje. Velika skala, ki spominja in 
opominja na dogodke pred tridesetimi leti, postavili pa so jo 
s prostovoljnim delom in organizacijo. Oblikujejo referenčno 
točko spomina, kjer vzpostavljajo identiteto, oblikujejo spomin, 
ustvarjajo tradicije, kot jih ustvarja vsak, ki je ponosen na svoje 
delo in dajo priznanje zaslužnim. 

Lani konec januarja je občina objavila razpis za zbiranje idej 
za oblikovanje krožišča med Ribnico in  Hrovačo, in nato v april-
ski številki Rešeta objavila najboljše predloge. Zmagali so moti-
vi, ki jih najdemo v pogostih drugih upodobitvah in dojemanju 
ribniških simbolov: rešeto, riba, suha roba, France Prešeren, fi-
žol in kuhalnica.

Ko sestavim vsakega od teh posameznih razmislekov v eno 
celoto, najdem trdoživega kmeta in poljedelca, suhorobarja in 
zdomarja, ustvarjalca spominov na zgodovino, dejavnosti, po-
membne ljudi in dogodke, na pomen znanja in družbene anga-
žiranosti. Ampak pozabljamo na bistvenega človeka tukaj.  

In pri mili volji se nisem mogel spomniti na spomenik, ki bi 
bil posvečen povprečnemu, delovnemu Ribničanu, kmetu in su-
horobarju, ki se trudi že stoletja, da bi preživel od skromnega 
pridelka in ob pogojih, kakršni pač so, dela in dela, da bi nje-
govo mesto ostalo doma v Ribnici. No, po nekaj brskanja po 
spominu sem le prišel do Miheličeve freske na stavbi nekdanje 
posojilnice* in kasneje še Jarmovega sgraffita na stavbi šole pri 
Sv. Gregorju. Prva kaže Ribničane pri svojem delu v obliki freske, 
druga pa prikaže Slemenske dejavnost iz leta 1960. In obe se 
usmerjata na delo, na različne dejavnosti in sorte suhorobar-
stva. In ob vseh simbolih ribniškega dela in dejavnosti, ob zave-
danju pomena znanosti in kulture pozabljamo na človeka, ki v 
tej dolini vztraja stoletja, se bori za preživetje in skrbi da v vedro 
kaplja iz mnogih pip. Tistega ki ustvarja, vlaga svoj čas in ener-
gijo, da lahko v tej dolini živimo in ki nas postavlja na zemljevid. 
Morda je prav, da si damo priznanje, da tukaj vztrajamo in smo. 
Da smo prepoznavni s tem, kar počnemo in da se nam navse-
zadnje zdi samoumevno, da se pohvalimo s tem, kar delamo in 
niti ne s tem, kar smo. Čas je, da smo ponosni tudi nase, in da 
to damo vedeti tudi drugim. Nimamo spomenika »navadnemu 
Ribničanu« ki s trdo glavo vztrajno rine v negotov jutri. Lahko 
smo ponosni nase, na čisto navadne Ribničane. Morda bomo 
nekega dne toliko samozavestni, da si bomo postavili spomenik 
in da nam tega ne bodo dopovedovali od drugod. Ribničanu, ki 
dajla, pa ima. 

* Tu je na mestu opomba pristojnim, da bo treba le še nekaj 
zim, pa bomo imeli prvo javno delo Franceta Miheliča na ploč-
niku, ne na posojilnici.

(komentar na facebooku)

Primož Tanko
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Dane – izhodišče za športe na prostem?
V prejšnji izdaji časopisa Rešeto je Mirjam Trdan, predsednica društva Hodim in kolesarim Ribnica, med pohodom skozi 

Dane razmišljala o smučišču, ki je tam obratovalo od zgodnjih osemdeset let prejšnjega stoletja. Po prebranem prispevku 
Trdanove me je poklical Alojz Zobec iz Dan in predlagal, da mi podrobneje opiše vso zgodbo.

Najprej sva se z Alojzom povzpela do 
brunarice, ki je v solidnem stanju, vidi 
se le, da ji manjka nekdanja vsebina. 
To sta bila topot smučarskih čevljev in 
vonj po toplem čaju. Iz brunarice, ki je 
postavljena približno na polovici smu-
čišča, je lep razgled na vas Dane, Alojz 
pa pravi, da tod mimo prihaja precej 
pohodnikov na vrh grebena, od koder 
so včasih veter lovili jadralski padalci, 
razgled pa je še lepši in širši. Ker je bilo 
precej hladno, sva se spustila nazaj v 
vas k Janezu Puclju na okrepčilo in na-
daljevanje pogovora o usodi smučišča, 
kjer se je marsikateri mulec spoznal s 
tem športom.

Zgodovina
Leta 1983 so v okviru Smučarskega 

kluba Ribnica postavili prvo vlečnico. 
Poleg aktivnih posameznikov iz kluba 
so pri smučišču sodelovali tudi vaščani 
Dan in mnoga ribniška podjetja s svoji-
mi donacijami. Podjetji Riko in ITPP sta 
prispevali k postavitvi vlečnice, Inles 
je pomagal z lesom pri prej omenjeni 
brunarici, iz Gozdnega gospodarstva so 
pripeljali buldožer za ruvanje štorov na 
progi, iz Snežnika pa so dobili traktor 
na gosenicah za teptanje prog. Bilo je 
še nekaj drugih podjetij, ki so se prav 
tako aktivno vključila v vzpostavitev 

smučišča. Janez Pucelj pravi, da je Inles 
leta 1984 organiziral igre Slovenijalesa, 
samo tekmo pa so pripravili v Smučar-
skem klubu Ribnica. »Prijavljenih je 
bilo več kot 100 tekmovalcev v različnih 
kategorijah, tudi v teku na smučeh. Na 
pomoč je takrat prišla tudi vojska, da so 
na noge pretlačili celotno smučišče. To 
je bil velik dogodek, ki se je zaključil v 
Ideal centru, takrat imenovanem Dom 
JLA.« Alojz doda, da so bile redne tek-
me za 26. marec, ki je takrat veljal za 
praznik Občine Ribnica. Velik premik je 
bil narejen leta 1997, ko je Občina Rib-
nica kupila teptalec, pogovorno ratrak. 
S postavitvijo spodnje, položnejše vleč-
nice se je smučišče razširilo in postalo 
primernejše tudi za otroke začetnike.

»Od tega ratraka so ostale samo še 
gosenice, saj je današnji popolnoma 
obnovljen. Ratrak je obnovil Alojz, ki 
tudi potepta smučišče in tekaške pro-
ge, če je le dovolj snega.

Precej veleslalomskih tekem so spe-
ljali v kombinaciji z drugimi okoliškimi 
smučišči (Kočevje, Sodražica, Loški Po-
tok), kar bi lahko poimenovali kot lokal-
ne pokalne tekme. Tudi »šolo v naravi« 
je gostilo dansko smučišče. Potem so 
prišle vse bolj mile zime in pred kakšni-
mi petnajstimi leti je bila tu zadnja tek-
ma teka na smučeh. V Sodražici so ku-
pili naprave za zasneževanje, v Danah 
pa nimajo te možnosti zaradi vode. 

 »Tukaj se pojavi vprašanje ekonom-
ske računice. Mi moramo izkoristiti 

Skoraj 50 let star teptalec, prenovljen in vzdrževan iz sredstev vaščanov.
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Janez Pucelj in Alojz Zobec

naravne danosti, ki jih imamo. Ne gre 
samo za smučišče, imamo sankališče, 
tekaške proge, vse več je pohodnikov, 
včasih je bilo tudi nekaj jadralnih pa-
dalcev. Dejstvo je, da ljudje potrebujejo 
rekreacijo in tukaj je dobro izhodišče.« 
Oba sogovornika sta povedala, da je 
prišlo na sankanje v Dane to zimo tudi 
po sto ljudi in več na dan. 

Športno društvo Dane
Smučanje v Ribnici so ljudje vedno 

povezovali z Danami, morda zato, ker 
so malce višje in zato zapade malen-
kost več snega. Vaščani so ustanovili 
Športno društvo Dane, prek katerega 
delujejo, saj je zakonodaja zelo stroga 
in zahtevna za obratovanje smučišča 
– veljajo enaki predpisi tako za mala 
kot za velika smučišča. Obstajajo fiksni 
stroški, kot je tehnični pregled vlečnice 
na dve leti, ne glede na to, ali obratuje 
ali ne, ratrak zahteva redno vzdrževanje 
in gorivo, vsi ostali pa delujejo prosto-
voljno. Da bi bilo smučišče z vso infra-
strukturo pripravljeno na zimsko sezo-
no, po ocenah potrebujejo približno 
5.000–6.000 evrov, s tem da bi bilo po-
trebnega kar nekaj prostovoljnega dela.

Med pogovorom smo še preverili, 
kako je na svetovnem prvenstvu v alp-
skem smučanju v Italiji odpeljala smuk 
Ilka Štuhec, ki ji ni uspelo obraniti na-
slova svetovne prvakinje, potem pa 
smo se iz Italije spet vrnili nazaj v Dane.

Alojz in Janez sta orisala tudi odgo-
vornost društva na urejenih tekaških 

progah. Če se kdo poškoduje med te-
kom na smučeh, je kriv tisti, ki je progo 
pripravil, in lahko kazensko odgovarja. 
V tem primeru je to društvo, ki progo 
ureja povsem prostovoljno in brez-
plačno. Še ena od ovir, ki dobesedno 
odvrača od »entuziazma v korist celo-
tne družbe«. Alojz nadaljuje, da imajo 
enkrat letno v Ljubljani predavanja v 
organizaciji Združenja žičničarjev, kjer 
se vedno pojavljajo teme odgovornosti 
in zavarovanja. »Vse je na plečih upra-
vljavca.«

»Stvari, na katere lahko posredno 
vplivamo.«

Janez pravi, da so to zadeve, na kate-
re ne morejo vplivati. Na kaj pa lahko? 
»Lahko predlagamo, da se obstoječa 
infrastruktura vzdržuje in nadgrajuje. 
Da se, recimo, uredi parkirišče, ki bo v 
poletnem času lahko vaško igrišče, lah-
ko promoviramo pohodništvo in gorsko 
kolesarstvo, saj so Dane idealno izhodi-
šče.« Oba se strinjata, da bi se izognili 
veliko težavam s tem, da bi smučišče 
vzela v upravljanje neka krovna organi-
zacija, kot je na primer Športni center, 
ki ima v upravljanju tudi vsa zunanja 
igrišča v občini Ribnica.

Predvsem pa je pomembno, da okolje 
prepozna potrebo po tovrstni rekreaci-
ji. Če tega ne bo, je vse zaman. Najno-
vejše razmere v družbi so pokazale, da 
ravno to potrebujemo. Je na potezi Ob-
čina Ribnica? Ali ni že čas, da smučarski 
poligon dobi status (z vidika organiza-
cije in financiranja) najmanj vaškega 
igrišča, ki jih je v občini kar nekaj? 

Informacije iz Občine Ribnica
Smučišče sicer spada v območje 

kmetijskih zemljišč, večinoma v zasebni 
lasti, vendar je po Občinskem prostor-
skem načrtu (OPN) dovoljena uporaba 
obstoječega smučišča. To določilo se-
veda zadeva izključno prostorski akt. 
Samo obratovanje naprav pa spada 
pod druga zakonska določila. Občina 
Ribnica ima na tem območju približno 
12.000 m2 zemljišč, ki so razpršena po 
celotnem smučišču, vmes pa poteka 
tudi zemljišče, ki je javno dobro. Župan 
Samo Pogorelc je pripravljen na sode-
lovanje: »Občina si vsekakor želi, da bi 
ostali lastniki bili pripravljeni za svoja 
zemljišča ponuditi služnost, kajti s tem 
bi omogočili tako zimski kot tudi letni 
turizem. Občina je vsekakor pripravlje-
na prisluhniti in pomagati pri oživitvi 
smučišča, a interes oziroma volja za Vlačnica brez jeklenice

skupno dobro mora biti obojestranska. 
Lastniki zemljišč morajo prepoznati 
priložnost oziroma potencial.« Poleg 
zimskih športov dodaja, da bi v spo-
mladanskem, poletnem in jesenskem 
času na svoj račun lahko prišli gorski 
kolesarji, ob vsem tem programu pa 
bi zaživela tudi ostala ponudba, kot so 
prenočišča, domača kulinarika, roko-
delstvo in ostali izdelki.

Se splača?
Prostovoljstvo se na splošno izgublja 

in postaja ljudem odveč, vse gledamo 
skozi prizmo »se splača – se ne spla-
ča«. Vse dosedanje prostovoljne akcije 
so potekale nekako v slogu prijetno s 
koristnim. »Delali smo in se tudi zaba-
vali, predvsem pa smo več komunicirali 
in imeli skupen cilj,« zaključita sogovor-
nika.

Sašo Hočevar

Brunarica na parceli, ki je prodana zasebniku.
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Pust je šel, maske so pa ostale
Pa je prišel, kako je že rekel naš predsednik Nejc Lovšin, peti letni čas – pustni 

čas. Za nas, pustne navdušence, najbolj nori čas v letu. Letos je bil prav pose-
ben. Tako kot vse v tem koronačasu. Lahko bi mu rekli kar KoronaPust. Upamo, 
da edino leto, ko smo maske nosili kar celo leto, samo ne tiste luštne, zabavne 
in pustne. 

Ko nas je covid-19 kmalu po našem 
lanskem pustovanju »zaprl«, smo bili 
veseli, da nam je Pust v Ribnici 2020 
uspelo še izpeljati in smo imeli res sre-
čo. V sprevodu smo si lahko ogledali 
veliko mask in se zvečer veselo zaba-
vali v šotoru. Skozi leto pa smo z nepu-
stnimi maskami na obrazu ugotavljali, 
kako bo v letu 2021. Bolj smo upali, da 
bo vse steklo, bolj se je vse podiralo. 

Ampak mi se ne damo. Mi smo se 
družili in sestankovali. Seveda vse vir-
tualno in prek ekrana. Sklenili smo, da 
bomo imeli virtualno pustno dogajanje. 
Če je lahko šola na daljavo in delo od 
doma, naj bo pa še pust iz naslanjača. 
Pa dajmo. Organizacija, telefoni, se-
stanki prek Zooma itd. Med sestanki 
pa skrbi. Kaj pa naš Nace? Bo zdržal do 
pusta ali mu bo korona prej spodnesla 
noge. Saj veste, pust je vsako leto, ne 
glede na covid in korono. No, pa je le 
zdržal do »tadebelega« četrtka, ko je 
žal postal še ena izmed številk na covid 
sledilniku. Pa brez skrbi. Mi smo imeli 
zadeve takrat že naštudirane. 

Na Radiu Univox so se javili pustne 
skupine z Vira pri Domžalah, Kurenti 
iz Lancove vasi in Koranti Generacij ter 
predstavili svoje maske in pustovanje 

Barvni neSMISEL

Pustno društvo Goriča vas

pri njih. Pri nas pa smo okrasili ribniški 
trg. Naj se ve, da je norčavi pust vsee-
no, tudi če ni karnevala. Pripravili smo 
vse za javljanje iz pustne Ribnice prek 
Facebooka – virtualni karneval 2021. 
Seveda na istem kraju in ob približno 
istem času kot vsako leto. Točno okoli 
14.21 s »prižnice«. Kot se spodobi, je za 
vzdušje poskrbel Ribničan, ki je s svojo 
harmoniko malce zaigral. Nekaj besed 
sta nam namenila predsednik pustnega 
društva Goriča vas Nejc Lovšin in župan 
občine Ribnica Samo Pogorelc. Oba sta 
poudarila, da si želimo pravega pusto-
vanja v živo in čim več maškar.

Da, maškar. Pravih, ne virtualnih. Hej, 
maškare, pogrešali smo vas. Burovž je 
zvonil in zvonil, da bi priklical maske, 
pa nikjer nikogar. Seveda ne, ko pa so 
vsi gledali v ekran in spremljali »live« 
javljanje iz pustne Ribnice. Na druženje 
tako nismo smeli. Ribničani so delili 
»krof to go« vsem mimoidočim pešcem 
in tudi voznikom. Saj veste: imate kaj za 
pusta hrusta? Seveda, slastne krofe! In 
teh se je letos, po Facebooku in Insta-
gramu sodeč, peklo na tone. Ker ni bilo 
treba na karneval, je bilo več časa za 
peko krofov. 

No, pa saj smo šli na karneval, sicer 
res lanski, ampak vseeno. Važno je, da 
smo malo obudili spomine in se nagle-
dali maškar. Velikih in majhnih, tihih 
in glasnih, aktualnih ali tradicionalnih. 
Tokrat smo si lahko ogledali še tiste 
maske v občinstvu in tiste na drugem 
koncu trga. Tiste, ki jih po navadi ne vi-
dimo. Najpomembneje je, da smo sliša-
li zvonjenje kurentovih zvoncev. Morda 
bodo odgnali tudi virus in ne le zime. To 
si vendar želimo vsi. 

S pustno soboto in »live« javljanjem 
iz pustne Ribnice pa pustovanje 2021 
še ni bilo zaključeno. Na Facebooku ste 
si na pustni ponedeljek lahko ogleda-
li tudi dogodivščine Ribničanov v pu-
stnem času. Seveda brez koronatesta 
ni šlo. Kaj pa zabava v šotoru? Letos 
šotora nismo postavili, smo pa že na-
redili načrt, kje bosta šank in plesišče v 
naslednjem, jubilejnem letu. 

Maškar je bilo letos manj, pa vendar 
so bile. In to res čudovite, zanimive in 
izvirne. Cel pustni čas smo na Facebo-
oku izbirali najlepšo coVIDNO masko. 
No, vi ste jo izbrali, saj ste imeli letos to, 
prav posebno nalogo vi, gledalci in naši 
Facebook prijatelji. Slika maškar, ki je 
do pustnega torka dobila največ všeč-
kov, je postala zmagovalka. Letošnje 
najlepše maske so tako bile: Barvni ne-
SMISEL in Domine v skupinski kategoriji 
ter Žalostna klovnesa v posamezni.

Žalostna klovnesa
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Pustno društvo Goriča vas

Vse maske so se lepo potrudile in najlepše na dom tudi do-
bile lepo darilo. Nekatere se bodo solile v Solni hiši Ribnica, 
druge nakupovale. Morda material za maske ali pa za piknik, 
kjer bodo že razmišljali o naslednjem pustu. Prav vse pa se 
bodo lahko naslednje leto brezplačno zabavale z nami v šo-
toru na velikem rajanju v letu 2022. 

Za trideseti rojstni dan si želimo, da bi vreme zdržalo, da bi 
korona odnehala in da bi bil karneval 2022 čim lepši. Da bi se 
skozi ribniški trg sprehodilo kar čim več mask. Burovž, koro-
bači, Ribničani, goričevska kamela, mažoretke, godba, otroci 
iz vrtca in šole, različni zavodi in društva, skupine vaščanov 
in prijateljev, ki nas vsako leto razveselijo s svojo masko, ne-
pogrešljivi Ribniški fantje itd. Želimo si maškare od blizu in 
daleč. Mi bomo poskrbeli za tiste od daleč, vi pa bodite del 
zgodbe in najdite navdušence okoli sebe. Pripravite ekipo in 
se podajte novi dogodivščini naproti. Na karneval. Z vsemi 
pripravami in zabavo ter veseljem vred. Da bo maškar veliko 
in še več. Zato kar začnite razmišljati in iskati ideje, kako in 
koga boste našli, da bo maškara skupaj z vami. Da bomo ma-
škare kar vsi. Mi in vi.

Pa še to. Če ste dobro poslušali predsednika Pustnega dru-
štva Goriča vas, ste slišali, da bodite, dragi sponzorji in do-
natorji, kar brez skrbi. Če vas nismo obiskali letos, vas bomo 
pa drugo leto. Ali pa še letos, če bo sreča mila. Tako da zlate 
palice v sefih in dinarčki na skritih računih na Kajmanskih 
otokih lahko kar še malce počakajo. Tako bodo obresti še 
višje. Ker pa od viška glava ne boli, ga lahko daste tudi nam. 
Mi bomo veseli, če boste spet z nami in nam priskočili na po-
moč. Drugo leto bo namreč na vrsti zabava, ki ji ne bo para. 

Letošnji KoronaPust je bil poseben in si ga bomo prav 
zagotovo zapomnili. Če že nismo mogli pustovati, kot smo 
vajeni, smo pač pustovali malce drugače, virtualno. Ste kaj 

Žalostna klovnesa

zamudili? Nič zato. Vse si lahko ogledate na naši Facebook 
strani Pustno društvo Goriča vas.

Pustni pozdravček in se vidimo v 2022!

Za Pustno društvo Goriča vas
Martina Tanko Prelesnik

Foto: osebni arhiv nagrajencev,
Sašo Hočevar

Domine

Pust samo za najbolj žilave
Na pustno soboto je bila Ribnica letos popolno nasprotje preteklim letom. Prazna, a ne povsem. Poleg dopoldanske 

tržnice na parkirišču pred Miklovo hišo je bilo nekaj tematskih mask. Pravzaprav so bile tri.

Pod montažnim nadstreškom so pustni zanesenjaki Slavc, Ja-
nez in Dušan opravljali hitre teste na koronavirus. V peklenskem 
mrazu so požrtvovalno in nesebično testirali maškare in obi-
čajne ljudi z manj invazivno metodo, kot to počno v zdravstvu. 
Administrator Dušan opiše postopek testiranja: »Najprej mora 
pacient grgrati raztopino. Brisa ne jemljemo iz nosne votline, 
ampak je treba samo izdihniti zrak v paličico, saj so bacili v zra-
ku. Paličico vstavim v računalnik in ta pokaže rezultat. Potrdilo 

prejmete takoj, čez tri tedne pa priporočamo kontrolo.« Na vpra-
šanje, ali imajo veliko dela s testiranjem, pravijo, da Ribniča-
ni tajijo virus, zato je povprečje obolelih najverjetneje višje kot 
drugod po Sloveniji. »Ljudje se izgovarjajo na zdravo domačo 
slivovko, a to je premalo, treba je kombinirati več stvari,« pravi 
Slavc. 

Sašo Hočevar

Slavc, Janez in Dušan med odmorom. Virus ne prizanaša niti severnjakom



12 REŠETO FEBRUAR 2021a k t u a l n o

Zbornik, ki je prerasel v knjigo
Ob praznovanju stote obletnice delovanja Prostovoljnega gasilskega društva 

(PGD) Rakitnica leta 2019 naj bi izšel zbornik o gasilstvu v Rakitnici. Pred to na-
mero smo ugotovili, da je dokumentarnega gradiva za obdobje od ustanovitve 
leta 1919 do leta 1983 zelo malo. 

Dejstvo, da smo gasilci vaščani, in obratno, da živimo v stalnem sožitju in sodelovanju, 
je porodilo idejo, da v zborniku zajamemo širšo tematiko celotne vasi skozi zgodovino do 
danes. Nastal je zbornik, ki je na pol poti do izida prerasel v knjigo z naslovom Naša vas 
skozi čas – 100-letnica PGD Rakitnica.

Odločitev je pomenila, da knjiga ne bo izšla ob gasilskem jubileju pred slabima dvema 
letoma. Izšla je »šele« konec leta 2020 in prvi odzivi so bili izredno pozitivni, zato smo štirje 
avtorji – Olga Černe, Breda Lovšin, Sašo Hočevar in Pavel Hočevar – zadovoljni, da smo 
si vzeli čas in po najboljših močeh obdelali vsa področja ter poiskali kar največ virov. Pri 
nastajanju knjige gre za zanimiv pojav. Vaščanke in vaščani so se namreč na začetku malce 
slabše odzivali na prošnje avtorjev, da posredujejo slike, razne dokumente in zanimive 
zgodbe, ko so spoznali, da gre za resno delo, pa je bilo sodelovanje boljše. Sedaj, po izidu 
knjige, poslušamo številne zanimive zgodbe, ki bi lahko bile zapisane v knjigi. 

Različni strokovnjaki s področja literature, zgodovine in drugih področij so ocenili, da je 
knjiga dokument, ki dodatno opisuje ribniškega človeka in krajino, tako rekoč mikroskop-
sko področje, ter je tudi lep primer, kako je možno široko tematiko kljub štirim avtorjem 
združiti v eno delo. Knjiga je zanimiva tudi za ljudi s širšega ribniškega območja.

Vaščani Rakitnice, Blat in Kota pri Rakitnici smo ponosni na knjigo, ki je lahko spodbuda 
novim generacijam, da je tudi na podeželju človek še kako ustvarjalen in uresničuje vse 
življenjske cilje. Tudi tokrat, kot vselej do sedaj, so bili vaščanke in vaščani radodarni in 
so za izdajo knjige nabrali kar 4.050 EUR. V imenu založnika PGD Rakitnica in v imenu 

avtorjev se vsem iskreno zahvaljujem za 
podporo – v znak hvaležnosti je vsaka hiša 
dobila brezplačen izvod »rakitniške biblije«. 
Zahvala gre tudi županu Občine Ribnica 
Samu Pogorelcu, ki je iz Sklada za pokro-
viteljstvo namenil 3.000 EUR podpore. Za 
podporo se zahvaljujemo tudi GZ Ribnica 
in PGD Dolenja vas.

Knjiga, ki šteje dobrih 300 strani, je izšla 
v 400 izvodih. Po razdelitvi po hišah in do-
sedanji prodaji je v društvu ostalo le še 60 
primerkov. Preostale knjige bodo naprodaj 
v Rokodelskem centru in v grajskih prosto-
rih Turizma Ribnica.

Avtorji želimo knjigo predstaviti širši jav-
nosti v živo takoj, ko bodo razmere v pove-
zavi z boleznijo covid-19 to dovoljevale. 

Pavel Hočevar
Foto: Sašo Hočevar

Naslovnica knjige

Rakitnica

Pogled skozi ribniško rajto

Naslovnica

Vesela novica: izšla je knjiga o članicah Društva podeželskih žena Ribnica! 
Morda je ravno obdobje »koronavirusa« najprimernejši čas za pisanje in obuja-
nje spominov. A če ne bi imela o kom in čem pisati, ne bi nastala lepa knjiga o 
dvajsetletnem delovanju našega društva.

Zbornik Društva podeželskih žena Ribni-
ca z naslovom »Pogled skozi ribniško rajto« 
je pred časom ugledal »luč sveta«. Knjiga 
skozi ribniško zgodbo v besedi in sliki opi-
suje dolgoletno, predvsem pa pestro doga-
janje našega društva. V njej je zajeta vsa po-
pulacija – staro in mlado, druženje z vsemi 
društvi, vse to pa je obarvano s pregovori, 
posvetili, kulinaričnimi dogodki in recepti 
ribniških jedi. Prikazuje ribniško oblačilno 
kulturo, besedila po poglavjih pa so »zači-
njena« tudi z vložki narečne ribniške bese-
de. V knjigi boste lahko prebrali nagovore 

vseh županov našega delovanja in oseb, ki 
so bile zaslužne za ustanovitev društva ali 
so nas v času delovanja spremljale in spod-
bujale.

V knjigi so zajeta tudi besedila pesmi, ki 
smo jih skozi obdobje prepevale pevke Ve-
sele Ribnčanke, zato je k zborniku priložena 
tudi zgoščenka »Vre, vre, vre, me smo Ribn-
čanke«. Ima 224 strani in je opremljena s 
467 fotografijami. Izdelana je v trdi vezavi.

Izpeljavo projekta je poleg Društva pode-
želskih žena po razpisu omogočila Občina 
Ribnica. Ker pa je projekt skozi ustvarjanje 

postal obsežnejši, kot je bilo načrtovano, so 
nam s svojimi donacijami izid omogočili še: 

Občina Sodražica, Posestvo Ugar, Riko 
inženiring, Digital Media Orbis, Cqmpany-
Wall, Petek Transport, Knjižnica Miklova 
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Naslovnica novega zbornika

hiša, Turistična zveza Slovenije, Gradme-
tal, Suha roba Gregor Lovšin, Point, KGZ 
Ribnica, P&AN Ribnica, Griffing, Tanko, d. 
o. o., P metal – Petek Peter, s. p., Izdelava 
kovinskih izdelkov Tomaž Petek, s. p., Pre-
vozništvo Mejač Janez, s. p., Zavod Parnas, 
Turistična agencija Iter, Gostilna Urška in 
Gostišče Makšar.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem 
donatorjem, ki ste bili pripravljeni poma-
gati. Hvala mojemu sinu Franciju za spod-
budo in strokovno pomoč pri oblikovanju 
tega zbornika, Tatjani Košir za lektoriranje, 
Tiskarni Luart pa za kakovostni končni izde-

lek. Hvala tudi vsem članicam, ki pomagate 
pri uspešnem delovanju društva, saj brez 
skupne pomoči naše delo ne bi bilo tako 
uspešno.

Vesela sem, da mi je v knjigi uspelo strniti 
toliko vsega in vsakega po malo. Ob pisanju 
in prebiranju ter skeniranju obsežno zbra-
nega gradiva sem uživala, čeprav sem za 
to porabila mnogo časa. Komaj čakam, da 
se bo obdobje z virusom umirilo in bomo 
skupaj nazdravili temu dogodku. Do tedaj 
pa ostanite zdravi.

Marinka Vesel, predsednica društva                                                           CD-plošča

Zbornik SAMOSVOJI 2

Novo v domačem literarnem okolju

V Literarnem klubu Ribnica res imamo razlog, da si želimo čimprejšnjega 
družbenega dogajanja, saj bi tako lahko v živo predstavili naš novi literarni 
zbornik Samosvoji 2. Prvi je izšel ob peti obletnici delovanja, zdaj pa jih imamo 
že deset, ki smo jih praznovali lanskega oktobra. Konec leta smo izdali še drugi 
jubilejni zbornik.

Tisto, kar navdušuje, je, da je večina li-
teratov z nami že celo desetletje; tudi če 
niso prisotni na rednih mesečnih sreča-
njih, so vedno pripravljeni sodelovati pri 
vseh literarnih projektih ali dogodkih. Gre 
prav za posebno in zanimivo skupino, ki 
se odlično dopolnjuje, meni tudi njena 
mentorica mag. Ana Porenta. Ana je naša 
rojakinja, zato je razumljivo, da je bila naš 
prvi izbor za strokovno vodenje, v vseh 
letih pa je postala ena najbolj zaželenih 
mentoric, članic komisij in selektoric v dr-
žavi, še posebej v mreži Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti. 

Zbornik je izdan v nakladi 300 izvodov, 
saj je prvi z manjšo naklado popolnoma 
pošel. Zaželen je toliko bolj, ker so v njem 
literati domačega okolja. Mnoge sreču-
jete na ulici, pa morda niti ne veste, da 
so zelo pišoči – nekateri so svoje veščine 
odkrili šele v klubu, drugi so jih dopolni-
li, tretji pa samostojno izdajajo že svoje 
zbirke in knjige. Prvak v tem je gotovo 
Ivan Šega iz Ravnega Dola, ki trenutno 
piše že trinajsto knjigo, Mož z napako pa 
je bil leta 2019 na JSKD izbran za najbolj-
še prozno besedilo, izdano v samozalož-

bi. Potem sta tu Mojca Jelušić in Rok Hor-
žen, ki sta že izdala svoje pesniške zbirke, 
prav posebni pa sta najmlajši: Jasna Ja-
než in Nika Podgorelec. Jasna, ki je v klub 
prišla takoj na začetku s komaj šestnaj-
stimi leti, je večkratna nagrajenka svojih 
besedil, Nika pa pri šestnajstih letih piše 
že svoj tretji roman. Marija Bojc je v knjigi 
izdala avtobiografsko pripoved, medtem 
ko so Ida Guzijan, Breda Lovšin, Karolina 
Šmalc, Alenka Lesar in Majda Vrh v marsi-
čem izjemno presenečale, saj so se z lite-
rarno besedo sistematično ubadale bolj 
kot ne prvič in v vsem tem času opravile 
vrsto izzivov kreativnega pisanja. Nekate-
re so že postale prave mojstrice javnega 
nastopanja, druge se že preizkušajo v pri-
pravi knjig in zbornikov. 

Zbornik bomo seveda javno predstavili 
in še čakamo najugodnejšo priložnost. 
Morda se bo odprla z lepšim vremenom 
in bomo popoldne ali večer pripravili na 
prostem … Če se vam zdi ta čas preveč 
oddaljen ali pa že vnaprej veste, da se ne 
bi radi izpostavljali v večji skupini ljudi, 
potem vabljeni, da svoj interes za zbor-
nik izrazite tako, da nam to sporočite kar 

prek e-pošte na naslov: oi.ribnica@jskd.
si. Veseli smo, da nam je s financiranjem 
pomagala Občina Ribnica, pristopila pa 
je tudi Občina Sodražica – na ta način je 
literatura lahko dostopnejša, za kar velja 
seveda velika in iskrena zahvala. Hva-
la tudi Mateji Leban, ki nam je grafično 
opremila in izdelala že drugi zbornik 

Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
Naslovnica: Mateja Leban

Naslednja številka izide
31. marca 2021.

GRADIVO ODDAJTE do
18. marca 2021.
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Novice iz občinske uprave

Zaradi učinkovitejše obravnave in preprečevanja širjenja 
okužbe vas naprošamo, da svoj termin obiska prehodno naja-
vite pri javnem uslužbencu, pristojnem za obravnavo vaše za-
deve. Kontakti zaposlenih v občinski upravi Občine Ribnica so 
dostopni na spletni strani www.ribnica.si.

Uradne ure občinske uprave Občine Ribnica:
Ponedeljek: 8.30–11.00, 12.00–13.00
Sreda: 8.30–11.00, 12.00–16.30
Petek: 8.30–11.00, 12.00–13.00

Hkrati pa vas obveščamo, da smo začeli s kartičnim poslo-
vanjem, zato lahko v naši glavni pisarni poravnate takse tako z 
gotovino kot z bančno kartico. Za vse nadaljnje informacije nas 
lahko pokličete na T: 01 837 20 00 ali nam pišete na E: obcina@
ribnica.si. Naprošamo vas, da pri obisku Občine Ribnica dosle-
dno upoštevate vsa priporočila NIJZ in v stavbo vstopate z zašči-
tno masko.
Če se bodo epidemiološke razmere spremenile, se bo posledič-
no spremenil tudi naš režim delovanja, zato vabljeni k spremlja-
nju aktualnih objav. 

Občina Ribnica znova odpira vrata za stranke
Skladno z državnim sproščanjem ukrepov, sprejetih v 

času koronavirusa, tudi na občinski upravi Občine Ribnica 
vzpostavljamo redni čas uradnih ur in odpiramo vrata za 
stranke.

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja
starejših odraslih

Občina Ribnica z objavljenim javnim razpisom tudi letos namenja 
5.000 evrov sredstev za sofinanciranje programov izobraževanja 
odraslih v občini Ribnica, ki jih na območju občine izvajajo organi-
zacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih, 
in imajo hkrati registriran sedež na območju občine Ribnica. Glavni 
namen razpisa je zagotoviti boljše pogoje na področju izobraževa-
nja odraslih v občini Ribnica, s poudarkom na izvajanju programov 
izobraževanja za tretje življenjsko obdobje. Rok za oddajo vlog je 
12. 3. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki 
v občini Ribnica

Občina Ribnica je objavila javni razpis za sofinanciranje rav-
nanja z azbestnimi odpadki, s katerim namenja 10.000 evrov 

sredstev sofinanciranja. 

Upravičenci do prejema proračunskih sredstev so občani – fizič-
ne osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Ribnica in so lastni-
ki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih 
gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot. Objekti morajo biti 
locirani na območju občine Ribnica ter namenjeni stanovanjski 
(stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi zasebni 
gospodarski rabi. 

Investitorji in izvajalci del morajo pri ravnanju z azbestnimi od-
padki izvajati predpisane ukrepe s področja varstva okolja in var-
stva pri delu. Občina bo prosilcem oziroma upravičencem porav-
nala stroške oddaje odpadne azbestne kritine pooblaščenemu 
prevzemniku v višini 85 % stroškov odlaganja iz namenske prora-
čunske postavke. Pri tem pa bi izpostavili, da morajo prosilci k vlo-
gi poleg dokumentov, določenih z razpisno dokumentacijo, nujno 
predložiti fotografijo objekta pred in po zamenjavi kritine. 

Občini Ribnica odobrenih pet zaposlitev prek javnih
del za leto 2021

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZSRZ) je konec 
leta 2020 objavil javno povabilo za izbor programov javnih 

del za leto 2021. 
V povabilu je predvidena vključitev v javna dela za 4.000 oseb, 

razpoložljiva višina sofinancerskih sredstev pa je 14.800.000 evrov. 
Predmet javnega povabila je ponudil izbor programov javnih del 
za leto 2021, in sicer za programe javnih del v splošno družbeno 
korist s področja socialnega varstva in programe javnih del v splo-
šno družbeno korist iz ostalih področij, to so kmetijstvo, vzgoja in 
izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi 
javnih del.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in 
se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so 
aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne 
osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Občina Ribnica je drugič kandidirala na javnem povabilu in pre-
jela odobreno vključitev pet brezposelnih oseb v javna dela za leto 
2021 – eno zaposlitev prek javnih del neposredno na Občini Ribni-
ca, tri zaposlitve prek javnih del na Komunali Ribnica in eno zapo-
slitev prek javnih del na CSD Ribnica.

Meritve radona v letu 2021
Radon je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora. V prosto-

re prodira predvsem iz zemeljskih tal skozi razne odprtine, 
kot so jaški, odtoki, špranje ali razpoke. 

Radon povzroči približno 10 odstotkov primerov pljučnih rakov, 
zato se ukrepom za zmanjšanje izpostavljenosti radonu v zadnjem 
času na mednarodni ravni namenja čedalje več pozornosti. Uprava 
Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že četrto leto zapored 
zagotavlja izvajanje brezplačnih meritev radona v zasebnih hišah in 
stanovanjih v občinah, ki so na območju z več radona.

Občina Ribnica leži na območju, kjer so izmerjene povečane ko-
ličine radona. Meritve v zasebnih hišah in stanovanjih v letu 2021 
izvaja švedsko podjetje Radonova. Zainteresiranim posameznikom 
so na voljo informacije na telefonski številki 031 35 20 20, kjer se 
lahko tudi prijavite za izvajanje meritev na vašem območju. Število 
meritev je omejeno.
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Prihodki in drugi prejemki so v letu 2021 načrtovani v višini 11,9 mio EUR, od katerih največji delež (61 %) predstavljajo davčni 
prihodki, sledijo jim transferni prihodki (18 %) ter nedavčni (12 %) in kapitalski (8 %) prihodki. 

Odhodki in drugi izdatki so v proračunu za leto 2021 načrtovani v višini 13,9 mio EUR. V celotni strukturi odhodkov največji delež 
predstavljajo investicijski odhodki (43 %), kar nominalno predstavlja slabih 6 mio EUR, sledijo tekoči transferi (29 %), tekoči odhod-
ki (24 %) in investicijski transferi (4 %). 

Posamezni investicijski projekti so prikazani v spodnjih tabelah. V priloženem grafu je prikazano gibanje investicijskih odhodkov 
glede na sprejeti proračun in realizacijo v obdobju od leta 2014 do leta 2021.

Projekti Občine Ribnica, načrtovani v letu 2021
V mesecu decembru preteklega leta je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji sprejel Odlok o spremembah 

odloka o proračunu za leto 2021. Navedeni dokument vsebuje načrtovane zneske na prihodkovni in odhodkovni strani 
proračuna za letošnje leto ter načrtovane investicijske projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov do leta 2024.

1 
 

Večji investicijski projekti in investicijski transferi v 
proračunu 2021 

Načrtovana 
sredstva  

(v €) 
Športni park Ribnica  1.008.000 

Nakup stavbnih zemljišč 440.000 

Prenova javne razsvetljave v občini Ribnica 333.000 

Prenova grajske površine 221.000 

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v Lepovčah 216.000 

Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture 206.000 

Investicijsko vzdrževanje cest in prometne signalizacije 215.000 

Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 170.000 

Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 170.000 

Prenova javne razsvetljave Škrabčev trg 160.000 
Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov – 
prenova vhodnega portala 148.000 

Cesta Zlati Rep–Škrlovica – investicijsko vzdrževanje 140.000 

Športni center Ribnica – LED-osvetlitev 120.000 
Ureditev ceste in cestne infrastrukture Sveti Križ–Breže – 
investicijsko vzdrževanje 120.000 

Investicija OŠ Ribnica stavba B – projektna dokumentacija  112.000 
Vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – investicija in projektna 
dokumentacija 90.000 

Brv čez potok Bistrico 87.000 

Prenova poslovnih prostorov v Rokodelskem centru Ribnica 80.000 

Nadomestne ceste ob železniški progi 74.000 

Adaptacija prostorov Gorenjska cesta 3 68.000 

Nakup kmetijskih zemljišč 66.000 

Investicijsko vzdrževanje  – osnovna šola 60.000 

Projekt Interaktivne poti za vse 55.000 
Vzdrževanje premostitvenih objektov – investicije in projektna 
dokumentacija 50.000 

Rokodelski Digi Lab – nakup opreme 47.000 

Nakup opreme 44.000 

Obnova kulturnih spomenikov (Reta Žlebič) 40.000 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj 40.000 

Investicijsko vzdrževanje Gorenjska cesta 40.000 

Investicijsko vzdrževanje Športnega centra Ribnica 35.000 

Investicijsko vzdrževanje gasilnih domov 30.000 

Investicijski transferi Vrtec Ribnica 26.000 

Adaptacija prostorov Gorenjska cesta 9 25.000 

Projekt Skupaj za varni jutri 31.000 
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Študije izvedljivosti in projektna dokumentacija, načrtovana v 
proračunu 2021 

Načrtovana 
sredstva  

(v €) 
Medgeneracijski športni kompleks Ribnica (bivši Ideal center) –
rušenje in projektna dokumentacija 601.000 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Dolenja vas 137.000 

Projektna dokumentacija za manjše projekte 100.000 

Spremembe Občinskega prostorskega načrta (SD OPN4) 60.000 

Fekalna kanalizacija Sajevec–Jurjevica–Kot 56.000 

Izgradnja kanalizacije v naselju Goriča vas 55.000 

Aglomeracija Breg, Grič, Dolenji Lazi 53.000 

Obnova stavbe TVD Partizan – študije izvedljivosti, adaptacija 50.000 

Ureditev starega mestnega jedra z Gallusovim nabrežjem 50.000 

Investicija Grajska kavarna – projektna dokumentacija 40.000 

OPPN Hrastje 40.000 

Vodohran Velike Poljane – oskrba s pitno vodo 40.000 

Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ribnica 35.000 

Vodovod Brinovščica–Pugled–Črni Potok 30.000 

Vrtina za ureditev vodooskrbe Zadolje 25.000 

Prenova bazena v Športnem centru Ribnica 21.000 

Urejanje kolesarskih povezav  20.000 

Konservatorski načrt za staro mestno jedro 20.000 

Ureditev križišča v Jurjevici 20.000 

Negovalna bolnica 20.000 

Obnova dela ceste na Ugar 20.000 

Prestavitev ceste Prigorica Lipovec (Videm) 20.000 
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Sredstva za načrtovano tekoče vzdrževanje cest v proračunu 
2021 

Načrtovana 
sredstva 

(v €) 
Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest – letna služba 300.000 

Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest – zimska služba 200.000 
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Sredstva za načrtovano tekoče vzdrževanje cest v proračunu 
2021 

Načrtovana 
sredstva 

(v €) 
Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest – letna služba 300.000 

Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest – zimska služba 200.000 
 

 

 

 

 

8. JAVNI POZIV za izbor operacij 
iz sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj

LAS Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe je 22. 2. 2021 na svoji spletni 
strani objavil 8. JAVNI POZIV za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se 
bodo financirale iz sredstev Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev 
za sofinanciranje znaša 290.480,10 
EUR iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Sredstva so razdeljena po tematskih 
področjih:
- Varstvo okolja in ohranjanje narave –
   134.651,92 EUR
- Večja vključenost mladih, žensk in
  drugih ranljivih skupin – 155.828,18 
EUR

Rok za oddajo vlog je 23. 4. 2021

Operacija se lahko izvede le na ob-
močju urbanih naselij, ki so Kočevje, 
Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šal-
ka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osil-
nica, Sodražica, Velike Lašče in Videm 
(Dobrepolje). 

Več o pogojih 8. javnega poziva pre-
berite na http://las-ppd.si/8-javni-po-
ziv-las-esrr/. Dodatne informacije lah-
ko dobite po telefonu 01 620 84 71 ali 
elektronski pošti info@las-ppd.si.

Nina Sterle, projektni vodja
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Pandemija Covid-19 je, zaradi zaprtja kulturnih
ustanov, vse galerije in muzeje po svetu prisilila, da
začnejo iskati nove poti ozaveščanja in
posredovanja svojih vsebin javnosti. Zaposleni v
kulturnih ustanovah smo se zato ves čas trudili, da
bi tudi v obdobju zaprtja in epidemiološke krize
javnosti vseeno omogočili stik z umetnostjo in
ustvarjalnostjo. Tako kot na ostalih področjih so
tudi v kulturi socialni mediji in druga digitalna orodja
postali eni izmed ključnih elementov komuniciranja.
Ameriški muzej Paul Getty Museum je že na začetku
krize svoje umetniške privržence pozval k zanimivi in
inovativni spletni akciji poustvarjanja umetnin,
kateri so se tekom leta pridružile številne galerije po
svetu. Muzej je zainteresirano javnost pozval k
sodelovanju v umetniškem izzivu poustvarjanja
znanih umetniških del, bodisi likovno ali pa s
pomočjo gospodinjskih in drugih uporabnih
predmetov, ki jih ljudje lahko najdejo v svojih
domovih. Umetniški izzivi, ki so jih muzeji in galerije
objavljali na različnih družbenih omrežjih, so doživeli
izjemen odziv javnosti, ki je nanj odgovarjala z
navdušujočimi umetniškimi reakcijami. 
Omenjeni akciji se je konec preteklega leta pridružila
tudi Galerija Miklova hiša v sodelovanju z učenci 7.
in 8. razredov osnovne šole dr. Franceta Prešerna
Ribnica, ki so pod mentorstvom Katarine Drobnič, v
okviru predmeta Likovno snovanje, poustvarjali tako
svetovno znane umetnine kot tudi izbrana dela iz
ribniške likovne zbirke. Kot je bilo pričakovano,
učenci niso razočarali! Nastala so impresivna
poustvarjena umetniška dela, katerih vsebina se
giblje med humorjem in kruto realnostjo sodobnega
časa.

Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

Galerija Miklova hiša

KAJ SO LAHKO POČELI
UMETNIŠKI NAVDUŠENCI
V ČASU, KO SO GALERIJE
IN MUZEJI PO VSEM SVETU
ZAPRLI SVOJA VRATA?

Ivana Kobilca, Kofetarica, 1888
Tian De Zordo, 2020

k u l t u r a

Kaj so lahko počeli 
umetniški navdušenci v 
času, ko so galerije in muzeji 
po vsem svetu zaprli svoja 
vrata?

Pandemija bolezni covid-19 je zaradi zaprtja kulturnih 
ustanov vse galerije in muzeje po svetu prisilila, da zač-
nejo iskati nove poti ozaveščanja in posredovanja svojih 
vsebin javnosti.

Zaposleni v kulturnih ustanovah smo se zato ves čas tru-
dili, da bi tudi v obdobju zaprtja in epidemiološke krize 
javnosti vseeno omogočili stik z umetnostjo in ustvarjalno-
stjo. Tako kot na ostalih področjih so tudi v kulturi socialni 
mediji in druga digitalna orodja postali eni izmed ključnih 
elementov komuniciranja. Ameriški muzej Paul Getty Muse-
um je že na začetku krize svoje umetniške privržence pozval 
k zanimivi in inovativni spletni akciji poustvarjanja ume-
tnin, ki so se ji med letom pridružile številne galerije po 
svetu. Muzej je zainteresirano javnost pozval k sodelovanju 
v umetniškem izzivu poustvarjanja znanih umetniških del, 
bodisi likovno ali s pomočjo gospodinjskih in drugih upo-
rabnih predmetov, ki jih ljudje lahko najdejo v svojih do-
movih. Umetniški izzivi, ki so jih muzeji in galerije objavljali 
na različnih družbenih omrežjih, so doživeli izjemen odziv 
javnosti, ki je nanj odgovarjala z navdušujočimi umetniški-
mi reakcijami. 

Omenjeni akciji se je konec preteklega leta pridružila 
tudi Galerija Miklova hiša v sodelovanju z učenci sedmih in 
osmih razredov Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, 
ki so pod mentorstvom Katarine Drobnič v okviru predmeta 
Likovno snovanje poustvarjali tako svetovno znane umetni-
ne kot tudi izbrana dela iz ribniške likovne zbirke. Kot je bilo 
pričakovati, učenci niso razočarali! Nastala so impresivna 
poustvarjena umetniška dela, katerih vsebina se giblje med 
humorjem in kruto realnostjo sodobnega časa.

Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša
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POUSTVARITVE UMETNIN IZ
LIKOVNE ZBIRKE

GALERIJE MIKLOVA HIŠA

Milan Čirović,
Rajska pot, 1982

Jure Lovšin, 2020

Emerik Bernard,
Vrtišče, 1990

 
Tara Arko, 2020

Boris Kobe, Soba
v Parizu, 1966

Žana Henigman
Petan, 2020

Metka
Krašovec,
b.n., 1990

 
Doris Petek,

2020
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Edvard Munch, Krik, 1893
 

Žana Knavs, 2020

Gustav Klimt, Portret Adele 
Bloch-Bauer, 1907

Živa Oražem, 2020

Jan Vermeer, Dekle z
bisernim uhanom, 1665

 
Lana Poje Mihelič, 2020

Vincent van
Gogh, Zvezdna
noč, 1889

Dan Novosel,
2020
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V knjižnici že od decembra pripravlja-
mo video pravljice, ki jih objavimo vsak 
četrtek ob 18. uri. Pripravljanje video 
pravljic je bolj tehnično obarvano, saj 
je treba knjige izbrati, pripraviti zvočni 
posnetek branja, jih skenirati in vse to 
zmontirati v video. Pri tem poskušamo 
otrokom pričarati občutek branja, kot da 
bi sedeli v naročju in sami listali po knjigi, 
ki jim jo prebirajo odrasli.

Knjižni izziv je dejavnost, ki jo pripra-
vljamo za nekoliko starejše otroke. Gre 
za kviz, ki ga pripravljamo že od jeseni, 
namenjen pa je otrokom od drugega do 
šestega razreda. Za vsak razred pripra-
vimo po eno vprašanje, ki se nanaša na 
knjige za domače branje ali bralno znač-
ko za posamičen razred. Otroci lahko na 
vprašanja odgovorijo v knjižnici ali pa na 
naši spletni strani. Z udeležbo na kvizu 
sodelujejo tudi pri žrebanju za lepe na-
grade! Zelo smo veseli velikega odziva, 
saj smo do sedaj podelili že kar petnajst 
nagrad. Za otroke kviz poleg novih znanj 
o konkretnih knjigah pomeni tudi učenje 
samega iskanja po knjigah, zaradi česar 
je še toliko bolj pomembno njihovo so-
delovanje. 

V nadaljevanju so nanizane zadnje knji-
žne novosti na otroškem in mladinskem 
oddelku.

Neža Tanko
Knjižnica Miklova hiša

Otroci, oglejte si video pravljice in sodelujte na knjižnem 
izzivu!

Cilj Knjižnice Miklova hiša je, da smo vam kljub omejitvam čim bolj na voljo. Čeprav nekaj časa niste mogli v knjižnico, 
smo bili še vedno tu za vas – knjige smo izposojali, jih vračali, vam poiskali želeno gradivo … Med drugim smo v zimskih 
mesecih pripravljali tudi vsebine za otroke. Tokrat bo prispevek v celoti namenjen otrokom in otroški literaturi. 

Knjižna zbirka 101 dejstvo, ki ga mo-
raš vedeti

Skladno z naslovom zbirka ponuja 101 
dejstvo ali zanimivost z različnih podro-
čij – Znanost in tehnika skozi zgodovino, 
Znanost v antiki, Vlaki, Izumi in odkritja, 
Egipt in Gradovi. Drobne knjižice so zara-
di kratkih, nezahtevnih besedil primerne 
za začetne bralce, ki jim bodo zanimive 
ilustracije dodatna spodbuda za branje 
poučnega gradiva.

Znanstvena delavnica
Knjiga prinaša šestdeset ustvarjalnih 

idej za nadobudne izumitelje, preizkusi-
jo pa se lahko strokovnjaki z drugih po-
dročij. Umetniki lahko izdelajo nihajno 
umetnino, za okuševalce hrane je tu pu-
ščavski hladilnik, proučevalce narave bo 
zanimal vremenski stroj, znanstvenikom 
pa bo zagotovo prav prišel periskop. Teh-
niki lahko preizkusijo lebdenje v zraku ali 
let s pogonom. Toliko idej naj bo za zače-
tek dovolj, ostale pa lahko sami poiščete 
v knjigi.

Luka izgubi očka
Knjiga otroke sooča z veliko prezgo-

dnjo izgubo staršev. Takšnih dogodkov si 
sicer ne želimo, vendar so včasih neizo-
gibno dejstvo in prav je, da o tem sprego-
vorimo tudi z otroki. V zgodbi lahko otroci 
spremljajo fanta Luko, ki ima zelo bolne-
ga očeta. Počasi se bolezen stopnjuje do 
te mere, da očka umre, Luka in mamica 
pa se morata spoprijeti z izgubo in nada-
ljevati življenje.

Osamosvojitev
Delo Nataše Strlič in Damijana Stepan-

čiča ponuja zgodovinski pregled zatona 
nekdanje Jugoslavije od začetka osemde-
setih let do leta 1992, ko je samostojna 
Slovenija vstopila v Organizacijo zdru-
ženih narodov. S krajšimi besedilnimi 
sestavki in ilustracijami z bogatimi pod-
napisi bo to zgodovinsko obdobje lažje 
razumljivo marsikateremu učencu zadnje 
triade, odraslim in starejšim pa bo ne-
dvomno priklicalo v spomin dogajanje ob 
osamosvojitvi.

OBVESTILO

Naše uporabnike obveščamo, 
da s 1. 3. 2021 ponovno začnemo 
obračunavati zamudnino. 

Prosimo, da poskrbite za 
pravočasno vračanje gradiva!
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To je tvoj svet
Slikanica z rimanim besedilom nam 

predstavlja zgodbo o gozdnih živalih, o 
očetu, ki svojega sinka uči o čudežih, ki 
nam jih vsak dan prinaša narava. Iz sli-
kanice se otroci lahko naučijo varovanja 
sveta in previdnega ravnanja, da lahko na 
zemlji bivamo vsi skupaj v sožitju. Sporo-
čilo slikanice je, da kljub občutku majh-
nosti, ki preveva posameznika, je vsak od 
nas čudovit in popoln. 

S piratsko princesko ni dobro češenj 
zobati

Princeska Petra in njen medvedek sta 
bila neločljiva, dokler ji ga ni odnesel pi-
rat. Da bi medota dobila nazaj, se je na 
preizkušenj polno potovanje odpravila 
kot vitez na kozi. Ko je naposled le našla 
piratsko ladjo, je v skrinjah namesto za-
kladov videla veliko medvedkov. Mislite, 
da je bil njen medo med njimi?

Kje je Vili?
Vili je svetovni popotnik, ki ima vedno 

s seboj psa Vufija, Vando, čarovnika Be-
lobradca, Valija in marsikatero drugo ma-
lenkost. Mladi bralci morajo vse naštete 
poiskati na ilustracijah, polnih nenava-
dnih podrobnosti. Na ta način otroci urijo 
svojo natančnost in koncentracijo.

Lan in Luna, Poglej in povej
Knjiga ilustratorja Axla Schefflerja je 

slikanica, primerna za mlajše otroke. V 
zgodbi spremljamo Lana in Luno ter nju-
ne dogodivščine skozi cel dan. Otroci lah-
ko na vsaki strani poiščejo nekaj podrob-
nosti, ki se skrivajo na ilustraciji.

Zvezdančice
Zbirka najlepše otroške poezije Zvez-

dane Majhen vsebuje uganke in različne 
pesmice. 

Naj bo ena aktualna uganka zaključek 
temu prispevku:

V marcu bo mlada 
pognala iz tal – 
ovcam za hrano, 
rožam za šal.

V spomin in opomin

Na današnji dan, tega je že mnogo let,
v večnost odšel je poet.

Največji, kar pozna jih naš slovenski 
svet.

V spomin njegov dan kulture se pri nas 
praznuje,

umetnost vseh zvrsti z njim se 
zaznamuje.

Še živi med nami kultura srca,
ali s pandemijo je odšla?

Virus, ki v zadnjem letu nas razžira,
na žalost tudi v naša srca prodira.

Nespoštovanje, egoizem, žalitve in 
razdor

obsedli so ta svet.
Nespamet razrašča se povsod,

prišla je tudi na splet.

Ustavimo že to norijo,
naj vrednote spet na novo oživijo.
Znova bratje se k poetu obrnimo,

njegovo Zdravljico k srcu si vzemimo.

Edinost, sreča, sprava naj k nam nazaj se 
vrnejo,

sinovi, kar ima jih Slava, vsi naj si v roke 
sežejo.

Danica Cvar
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HIŠE: 

SODRAŽICA - Zavoda
Prodamo starejšo stanovanjsko 
hišo, v izmeri 87 m2, stoječa na 
parceli v izmeri 653 m2, obe k.o. 
1619 Sodražica, v skupni izmeri 
740 m2, št. stavbe je 230, hiša je 
bila zgrajena leta 1961, vsa infra-
struktura, 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 par-
celi stoji opremljena stanovanjs-
ka hiša, ki je bila zgrajena pred 
letom 1967, fasada in streha sta 
bili obnovljeni leta 1987, vsa in-
frastruktura, ogrevanje na trda 
goriva, takoj vseljiva. Cena je 
64.000 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 tur-
istično dejavnost, v idilični okoli-
ci, zgrajeno leta 1989, vsa infras-
truktura, CK na olje in trda goriva, 
takoj vseljivo, cena 88.000 EUR. 
EI - Strokovno mnenie - Izkaz! 

VELIKE LAŠČE - Knej
Prodamo kmetijo z gospodar-
skim 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. 
lnfrastruktura v in ob gospo-
darskem poslopju. Pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
novega gospodarskega poslopja 
v izmeri 20 x 10 m, z začeto grad-
njo. Stavbnega zemljisca je ca 
1000 m2. Cena je 180.000 EUR, 
nova cena 130.000 EUR.

SODRAŽICA - Male Vinice
Prodamo starejšo, opremljeno 
stanovanjsko hišo 9,5 x 7 m 2x, 
plus klet z garažo 11 x 6 m in gos-
podarskim 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, ta-
koj vseljiva. Cena je 117.000 EUR. 

LOŠKI POTOK - Draga
Prodamo starejšo poslovno sta-
novanjsko hišo (pekarno), z vr-
tom in parkirnim prostorom pred 
stavbo, v skupni izmeri 946 m2, 
ter poslovno stanovanjsko stav-
bo 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 gospodar-
sko 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 vselji-
vo. Ogrevanje CK na olje, elektri-
ka, voda, vsa infrastruktura, cena 
73.000 EUR. EI v izdelavi. 

 

GRADBENE PARCELE: 

VELIKE LAŠČE - Opalkovo
Na lepi lokaciji prodamo gradbe-
no parcelo v izmeri 2579 m2, vsa 
infrastruktura na oz. ob parceli. 
Cena za m2 je 42 EUR.
 

VELIKE LAŠČE - Karlovica
Na lepi lokaciji prodamo grad-
beno parcelo v izmeri 1338 m2, 
s pridobljenim gradbenim dovol-

jenjem za stanovanjsko hišo v 
izmeri 7x9 m, ter začeto gradn-
jo, izdelano do prve plošče, vsa 
infrastruktura ob parceli, cena 
79.000 EUR. 

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

TREBNJE - okolica Bevško
Prodamo stavbni parceli v izmeri 
3.258 m2, ter v izmeri 97 m2, obe 
k.o. 2690 Prapreče, infrastruk-
tura na oz. ob parceli, cena je 
101.000 EUR. 

SODRAŽICA - Travna gora
Prodamo zazidljivo parcelo v 
vikend naselju, v izmeri 1041 m2, 
cena je 22.000 EUR. 

DOLENJA VAS
Prodamo zemljišče v izmeri 699 
m2, k. o. 1629 Dolenja vas, vsa 
infrastruktura je ob oz. na parce-
li, cena na m2 je 30 EUR, skupna 
cena ie 20.970 EUR. Avtobusno 
postajališče, šola in trgovina so 
dosegljivi peš. Primerno za vse, 
ki si želijo manjše hiše z vrtom v 
neposredni bližini narave.

POSLOVNI PROSTORI: 

GROSUPLJE - Višnja Gora
Prodamo posest v izmeri 9331 
m2, na kateri so zgrajeni gostins-
ki objekt 165 m2 P+1, objekti za 
športne in rekreacijske dejav nosti 
(tri tenis igrišča, igrišče za odbo-
jko na mivki, veliko parkirišče, 
primerno za postavitev in prikl-
jučitev avtodomov), objekt za 
piknike z urejenimi sanitarija mi 
in moderno opremljeni z gos-
tinsko opremo, ob potoku, prim-
erno tudi za različne dogodke. 
Vsa infrastruktura. Zgradba je 
bila zgrajena leta 2014, objekti 

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.

PRODAMO

ODDAMO

POSLOVNI PROSTORI:

RIBNICA - center, Škrabčev trg
V najem oddamo poslovni pros-
tor v izmeri 260 m2, za mirno 
dejavnost v pritličju poslov no 
stanovanjske stavbe. Stavba je 
bila zgrajena leta 2009. Vsa in-
frastruktura, CK ogrevanje na 
olje, vseljivo takoj. Cena najema 
je 1.100 EUR mesečno, plus DDV 
in stroški.

RIBNICA - Zlata Ribica
v najem oddamo poslovni pros-
tor s sanitarijami, v izmeri ca 
20 m2, zgrajen leta 2012, v prit-
ličju večstanovanjske zgradbe, 
s parkirnim mestom. Vsa infra-
struktura, takoj vseljivo. Cena 
najema je 260 EUR, plus stroški 
– varščina.

KUPIMO

STANOVANJA: 

LJUBLJANA - Trnovo, Vič, Rožna 
dolina, center, Mesarska ulica 
Kupimo dvoinpol do trisobno 
stanovanje, v izmeri ca. 70 m2, 
v prvem nadstropju - balkon, 
manjši blok, zaželjeno parkirno 
mesto, starost do 20 let, cena od 
145.000 do 180.000 EUR.

imajo pridobljeno gradbeno in 
uporabno dovoljenje. Možnost je 
tudi najeti celoten kompleks oz. 
po elementih. Prodajna cena je 
1.100.000 EUR, plus DDV.
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Prostovoljstvo je način življenja
Tri prostovoljke z ribniško-kočevskega konca od lanskega novembra pomaga-

jo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. V največji slovenski bol-
nišnici, ki zaposluje okoli 8000 ljudi, delajo Karin Kočevar iz Ribnice ter Katja 
Gole Pucelj in Mateja Žvab iz Kočevja.

Prostovoljke Rdečega križa Kočevje po-
magajo na »covid« oddelku intenzivne tera-
pije in medicine, v tako imenovani sivi coni. 
»Tam se zaposleni, ki pridejo iz rdeče, oku-
žene cone, preoblečejo, mi pa nato stvari 
razkužimo, posušimo in pripravimo za po-
novno uporabo,« bistvo osrednje naloge 
opiše Mateja, ki strahu ob napotitvi ni ču-
tila: »Prišla sem, ker me potrebujejo, vedno 
sem si tudi želela videti, kako deluje sistem. 
Zame je to življenjska nagrada.« Podobno 
razmišlja Karin: »Zame je prostovoljstvo 
vrednota, nekaj plemenitega, saj bogati 
ljudi tako na eni kot na drugi strani. Sama 
sem se hotela tudi prepričati, kakšno je de-
jansko stanje v bolnišnicah.« Obotavljala se 
ni niti Katja: »Ko je RK Kočevje prejel poziv 
RKS-ja za pomoč zdravstvenemu osebju, ni 
bilo vprašanje iti ali ne. Če si v težkih in ne-
predvidljivih časih z znanjem, ki si ga prido-
bil kot bolničar lahko kje koristen, da poma-
gaš zdravstvenemu osebju, ki že tako dela 
v oteženih pogojih, to odtehta vse ure dela 
v UKC-ju.« Dekleta imajo opravljen 70-urni 
tečaj za bolničarja v Civilni zaščiti, vsako 
leto pa se še dodatno izobražujejo in svojo 
usposobljenost potrjujejo na regijskem pre-
verjanju prve pomoči. Krajše usposabljanje 
glede zaščitne opreme je zanje organiziral 
še UKC. »Nenehno se izobražujem, hodim 
na predavanja, delavnice, zato sem dobro 
informirana tako o varovalno-zaščitni opre-
mi kot o virusu. Po prvih dneh dela sem 

ugotovila, da se težko okužiš, če upoštevaš 
vse protokole, masko, razkuževanje, me-
njavo zaščitne opreme. Težje je bilo doma-
čim razložiti, da so varni, ne glede na to, da 
delam v okolju, kjer je virus nenehno priso-
ten. Po nekaj dneh so ugotovili, da imam 
prav, saj so vsi zdravi,« zatrdi Karin, vodja 
ekipe prve pomoči, v kateri je od leta 2008.  
Da je zaščitne opreme res veliko, je videti 
iz Katjinega opisa: »Najprej se oblečem v 
uniformo medicinskega osebja, nato se na 
»covid« oddelku preoblečem v drugo uni-
formo, ki jo nosim pod zaščitnim plaščem. 
Nataknem si nogavice, ki jih prevlečem čez 
hlačnice in plastično zaprto obutev. Potem 
oblečem plašč, si nataknem podaljšane ro-
kavice in čez te še ene. Snamem si kirurško 
obrazno masko in nadenem drugo, predpi-
sano za delo v sivi coni. Lase si zaščitim s 
pokrivalom, na koncu pa še oči z očali ali 
vizirjem.« Za prostovoljkami so zdaj že štirje 
meseci dela in več kot 1100 opravljenih ur. 
V tem času so doživele nekaj hudih trenut-
kov, a raje kot te so si zapomnile lepe. »V 
prvem tednu sem imela stik s pacienti. Ni 
mogoče opisati, kako so hvaležni, ko z njimi 
malo poklepetaš, medtem ko jim meriš vi-
talne funkcije, razkužuješ sobo itd. Prijetno 
je tudi, ko od zaposlenih v UKC-ju dobiš ob-
čutek, da nas kot prostovoljce potrebujejo, 
so hvaležni, ker smo jih malo razbremenile. 
Na začetku se mi je zdelo, da malo tipajo, 
kaj prostovoljci sploh počnemo v njihovem 

Evropska sredstva povezujejo: 
potujoča fotografska razstava dobrih 
zgodb, ki povezujejo Slovenijo, nekaj časa tudi v Ribnici

 Katja Gole Pucelj, Karin Kočevar in Mateja Žvab pred 
UKC Ljubljana 

Konec leta 2020 so Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter dvanajst slovenskih 
razvojnih regij pristopile k pripravi fotografske razstave z naslovom Evropska sredstva povezujejo.

Namen te obširne razstave, ki se bo po Sloveniji selila skozi celo 
leto, je prikazati vsakodnevni pomen in težo evropskih sredstev za 
povezovanje in razvoj na številnih področjih delovanja. Fotografska 
razstava, ki smo jo koordinirali v enoti Turizem Ribnica, se bo ustavila 
tudi pri nas. Občina Ribnica se bo na razstavi predstavljala z uspešno 
zgodbo, ki se je začela leta 2017, zaključila pa januarja letos – gre za 
projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Ko-
čevje, ki s pomočjo evropskih sredstev prebivalcem vseh treh občin 
zagotavlja kakovostno in zdravju varno oskrbo s pitno vodo. Gre za 
zaključen projekt, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evrop-
ske unije iz Kohezijskega sklada. 

okolju. Ko so ugotovili, da imamo določe-
ne veščine, znanja, so nas sprejeli, tako da 
smo navezali lepe odnose. Ne glede na vse 
smo stkale tudi prijateljstva, predvsem s 
prostovoljci iz drugih krajev Slovenije,« je 
zadovoljna Karin. »Človeški dotiki, to je naj-
lepše. Lepo je tudi videti zaposlene, kako 
se veselijo, ko nekoga uspešno spravijo z 
oddelka za intenzivno nego,« zaključi Ma-
teja, ki je, tako kot Katja, že desetletja tudi 
aktivna gasilka. Morda je naključje, morda 
tudi ne, a vse tri prostovoljke so povezane s 
šolstvom. Karin je kot laborantka zaposlena 
na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, kjer je 
še mentorica ekipi dijakov pri prvi pomoči. 
Mateja, po poklicu profesorica biologije, 
dela na Zavodu Kočevsko, Katja je učiteljica 
razrednega pouka na OŠ Zbora odposlan-
cev in se angažira v šolski ekipi prve pomo-
či, s katero dosega vrhunske rezultate na 
državni ravni. 

Bori Grabovac Morse
Fotografije: osebni arhiv K. Kočevar in M. Žvab

Zanimiva vsebinska fotografska razstava bo v Ribnici za ogled na 
voljo med 18. 3. in 8. 4. 2021 v okolici ribniškega gradu. Vabimo vas, 
da se po ogledu razstave oglasite še v Rokodelskem centru Ribnica, ki 
je ponovno odprl svoja vrata, in v grajskem parku, kjer arkade krasijo 
na novo postavljeni panoji s privlačno gastronomsko tematiko. Pred 
nami je mesec marec, za katerega mnogi pravijo, da gre za najlepši 
čas v letu. To bo najbrž že držalo, saj se bo narava začela prebujati in 
kazati vse svoje čudovite zelene odtenke, ki simbolično predstavljajo 
rojstvo novega življenja.Naj se torej začne čas ponovnega odpiranja, 
vedoželjnosti, otroške razigranosti in pozitivnega razmišljanja.

Stella Vlašič 
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Visok jubilej romarske cerkve pri Novi 
Štifti

Skoraj vse naše cerkve so postavlje-
ne na izbranih krajih in skrivajo v sebi 
veliko zakladov, zato smo upravičeno 
ponosni nanje. Vseeno nekatere še 
posebej izstopajo.

Božjo pot k Mariji Vnebovzeti pri Novi 
Štifti, nedaleč od Ribnice in Sodražice, pa 
bi lahko upravičeno poimenovali romanje 
k eni najlepših cerkva na Slovenskem, in to 
bodo vsi, čeprav imajo radi svoje cerkve in 
kraje, ob obisku Nove Štifte morali priznati. 
Dvignjena na zadnji polici pobočja Travne 
gore, sredi gozdnatega zelenja, že od daleč 
pozdravlja obiskovalca ribniške in sodra-
ške doline z mogočno kupolo in visokim 
zvonikom. Prijazno vabljiva zaradi naravne 
lege in izbrane baročne arhitekture že 350 
let zbira romarje, da se izročajo Mariji s 
pesmijo: O Marija pri Novi Štifti, jaz se tebi 
izročim … Ustno izročilo pripoveduje, da se 
je grič prvotno imenoval Brinov grič. Tukaj 
se je Marija prikazala pobožnemu kmetu 
Matiju Furlanu iz Sušja. Naročila mu je, naj 
ji pozidajo cerkev. Verni mož je to naročilo 
predal ribniškemu grajskemu oskrbniku Ri-
glarju. Ta mu ni verjel, ampak ga je, »da bi 
se spametoval«, zaprl v ječo. Toda oskrbnik 
je nenadoma oslepel. To je bilo božje zna-
menje, da mora Furlana spustiti in dovoliti 
zidavo cerkve. Ko so začeli zidati, je oskrb-
nik zopet spregledal. V zahvalo je zvesto 
pomagal pri delu. Pisni viri ustnega izročila 
ne omenjajo. Znani ljubljanski »operoz« Ja-
nez Gregor Dolničar je v svoji kroniki zapi-
sal, da je na Brinovem griču pri Ribnici stala 
že leta 1483 majhna Marijina kapela. Pri 
njej je bival puščavnik. Ko so ljudje videli, 
kako se ta mož pokori in moli pred Marijino 
podobo, so tudi oni vzljubili ta kraj in začeli 
prihajati sem. Na začetku 17. stoletja pa se 
je začelo dogajati nekaj podobnega kot pri 
Novi Štifti pri Gornjem Gradu; ljudje so vide-
li nenavadne goreče plamene, ki so se dvi-
gali iz zemlje. Ko je za to govorico izvedel še 
ribniški graščak Jurij Jakob Khisl, je sklenil 
tam pozidati Marijino cerkev. Ker je kmalu 
umrl, je njegovo namero nadaljeval sin Jurij 
Jernej. Z dovoljenjem oglejskega patriarha, 
kamor je spadala ribniška župnija, so začeli 
zidati leta 1641. Novembra tega leta je ribni-
ški arhidiakon in ljubljanski generalni vikar 
Frančišek Vaccano blagoslovil temeljni ka-
men. Istega leta je za Khislom prevzel skrb 
za gradnjo baron Jurij Andrej Trilek. Zidava 
pa je trajala dolgih trideset let. Neznani ar-

hitekt, ki je načrtoval cerkev, je bil izjemen 
mojster. Zasnovana je povsem drugače kot 
druge cerkve pri nas. Tloris sestavljata lad-
ja, ki je osmerokotna (v zunanjščini to po-
udarjajo oporniki), in kvadraten prezbiterij 
z zaobljenimi vogali. Osmerokotna ladja 
se končuje s kupolo in svetlobnico. Na levi 
strani je prizidan zvonik z baročno kapo, 
pred njim pa so leta 1780 ob ladjo postavili 
še svete »štenge«, kar govori o veliki veljavi 
božje poti. Za njihovo postavitev so namreč 
morali dobiti dovoljenje iz Rima. Dodaten 
čar in pomembna novoštiftarska značilnost 
pa so odprte lope, ki oklepajo cerkveno lad-
jo in dajejo zavetje romarjem. Skladna ba-
ročna lepota cerkvene arhitekture se lepo 
ujema tudi z njeno opremo. Rezbarije treh 
oltarjev in prižnice so pravi vir umetniških 
užitkov. Vsi trije oltarji so rezljani iz lesa, po-
zlačeni in posrebreni ter pobarvani, kakor 
da bi hoteli pričarati romarju tisto nebeško 
glorijo, kamor se dviga Marija med angeli 
na glavnem oltarju. Pravijo, da so oltarji z 
rezbarijami delo ljubljanskega rezbarja Ju-
rija Scarnosa. Rezbarska oprema še bolj 
zaživi, ker v cerkvi ni slikarij, samo črte po-
udarjajo njeno arhitekturo. Romanja k Novi 
Štifti so še vedno zelo živa. O prvih pripo-
vedujejo zaobljubljene podobe, ki so obe-
šene v prezbiteriju. Med njimi je slika, ki jo 
je daroval vikar Matija Parente iz Črnomlja 
leta 1645, torej takrat, ko so cerkev še zidali. 
To je dokaz, kako daleč je segala slava na-
stajajoče božje poti. Niti hudi jožefinski časi 
niso mogli zatreti romanj. Tudi dandanes je 
pri Novi Štifti živahno, posebno ob velikem 
šmarnu, ko oživi vsa njena okolica z romarji 
in častilci od blizu in daleč.

Ob tej priložnosti, visokem jubileju, je 
Stanka Mihelič iz Kota pri Ribnici izdala knji-
go z naslovom Do nebeških vrat. V knjigi je 
avtorica med drugim zapisala:

»Zbirko molitev, ki sem ji dala naslov Do 
nebeških vrat, posvečam spominu na bla-
goslovitev cerkve Marije Vnebovzete pri 
Novi Štifti. Knjiga je opremljena z motivni-
mi slikami, ki spregovorijo skozi čas o veliki 
veri in neomajnem zaupanju v Marijo Vne-
bovzeto pri Novi Štifti. Marijino svetišče so 
začeli zidati leta 1641 in so ga zidali trideset 
let – leta 1671 je bila cerkev dograjena. 17. 
februarja leta 1671, pred tristopetdeseti-
mi leti, jo je slovesno blagoslovil takratni 
ribniški župnik in arhidiakon, velik častilec 
Marije in svetega Jožefa – dr. Janez Ludvik 
Schönleben. Tisto leto ali nekaj let za tem 

je bila pod Marijinim svetiščem zgrajena 
tudi kapela svetega Jožefa. Omenjam jo, 
ker je leto 2021 sveti oče papež Frančišek 
razglasil za vesoljno Cerkev kot leto svetega 
Jožefa.«

V jubilejnem letu toplo priporočam knjigo 
v branje, hkrati pa lepo povabljeni, da v tem 
letu še pogosteje obiskujete cerkev Marije 
Vnebovzete pri Novi Štifti, ki vas vabi k moli-
tvi, k priprošnjam, k iskanju miru in tolažbe, 
k počitku.

Peter Lesar
vir: Franci Petrič, Družina 

in Stanka Mihelič, Do nebeških vrat

Razglednica Frančiškanska cerkev v Novi Štifti, 
odposlana 1940, osebni arhiv

Naslovnica knjige Do nebeških vrat, Stanka Mihelič
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Hoja po čarobnih Slemenih

Ker je v februarju Valentinov dan, lahko javno izjavim: »Zaljubljena sem v Sle-
mena!« Najprej sem jih obiskovala kot kolesarka, mladostna zagnanost mi ni 
delala težav, ko sem rinila v hrib. V času koronavirusa pa jih raziskujem peš. 

Slemena 1
Dolenje Podpoljane–Junčje–Marolče–Andol–Sv. Gregor–
Hojče–Gašpinovo–Maršiči–Praproče–Ortnek–Dolenje 

Podpoljane (približno 12 km)

Slemena so moja priljubljena pohodniška destinacija, tudi iz 
razloga, ker so dosegljiva iz domačega kraja Sušje. Tokrat vam 
predstavljam pohod po Slemenih z začetkom v Dolenjih Pod-
poljanah (avtobusna postaja ob regionalni cesti Ljubljana–Ko-
čevje). Tukaj parkiramo avto in se odpravimo po makadamski 
cesti, ki pelje skozi železniški tunel. Cesta je obdana s smreko-
vim gozdom, vzdolž teče potoček Zastava, zato ob cesti kmalu 
uzremo tudi bivši mlin. Ob poti se čudimo lepoti visokih smrek 
z neverjetno ravnimi debli. Po približno pol ure prispemo do as-
faltne lokalne ceste, ki pelje na Sv. Gregor, usmerimo se torej 
levo navzgor in pot nadaljujemo skozi majhne zaselke, obdane 
s širokimi travnatimi pobočji. Pogled je odprt na vse strani, tudi 
na hriboviti svet Rut, na Osolnik, Ahac, Mišjo dolino in področje 
Roba. Že od daleč uzremo cerkev na Sv. Gregorju in na tej točki 
si vzamemo čas za počitek. Nato nadaljujemo pot levo v smeri 
Ortneka skozi slikovite vasi, ves čas pa se nam pogledi usmerja-
jo desno na hrib Veliki Žrnovec z razvalinami Starega Ortneške-
ga gradu, pred nami naravnost pa na pobočja nad vasjo Gornje 
Poljane vse do Grmade. Celotna pot, razen prvega dela, ki vodi 
skozi gozd, je meni najbolj slikovita zaradi odprtih pogledov 
na hriboviti del naše Ribniške doline, posejane z majhnimi va-
sicami. Za zadnji del pohoda, ko pridemo do regionalne ceste 
Kočevje–Ljubljana, pa iz Ortneka v smeri levo do parkirišča, pre-
dlagam, da  uporabite varno pot čez travnata pobočja. Hoja ob 
regionalni cesti je nevarna, prav tako ne hodite po železniški 
progi, kjer trenutno spet vozi vlak. Vabljeni v prekrasni svet hri-
bovitih in razglednih Slemen. Mogoče pa se tam srečamo.

Hoja mi omogoča, da zvedavo opazujem svet okrog sebe. In prav to sem se naučila v zadnjih mesecih: hoja ni štetje korakov, hoja 
je meditacija, ko se povezuješ sam s seboj, ko navdušeno pozdraviš mimoidoče in jih kaj povprašaš, ko odkrivaš čudovito stavbno 
dediščino, ko ugotavljaš, katera vaška kapelica na Ribniškem je najlepša. Slemena mi vse našteto ponujajo in prav žalosti me, ko 
ugotavljam, da veliko prebivalcev ribniške občine Slemen še ni obiskalo, da starši svojih otrok še niso peljali tja, kjer hriboviti svet 
omogoča prekrasne poglede na Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, še Julijci s Triglavom se nam odkrijejo. Pogled je čaroben iz 
Sv. Gregorja, iz vasi Črnec, Zadnjiki itd. Praktično zame ni točke na Slemenih, ki me še ni očarala.

Posredujem vam informacijo o dveh namigih za pohod, pri čemer se izhodišče menja, snujem pa že tretjo različico, o kateri lahko 
več preberete na Facebook strani Hodim in kolesarim Ribnica. Pa ne pozabite stisniti všečka za naš profil. 

Slemena 2 
Zapotok–Sinovica–Preska–Hojče–Krnče–Andol–Sv. Gre-

gor–Hojče–Sinovica–Zapotok (približno 12 km)  

Pohod začnemo pod vasjo Zapotok. Če se pripeljemo z av-
tom, parkiramo na parkirišču ob cesti. Usmerimo se skozi vas 
Zapotok proti cerkvi Sv. Marka, od tod pa po cesti navzgor do 
vasi Sinovica. V slabe pol ure pridemo na nadmorsko višino 735 
m in s pogledi objemamo Ribniško dolino ter gozdnato Malo in 
Veliko goro. Če želimo ribniško polje doživeti v vsej svoji razse-
žnosti, potem na vrhu vasi skrenemo desno in pred nami se od-
prejo obsežni travniki z dih jemajočimi pogledi. Če se obrnemo 
na drugo stran, pa ob jasnem vremenu pogled seže tja na verigo 
Kamniških Alp. Ko se vrnemo nazaj na začetek vasi, se usmeri-
mo levo v smeri Sv. Gregorja. Pot nas vodi čez zaselek Preska 
do vasi Hojče, kjer stopimo na cesto, ki pripelje iz smeri Ortnek. 
Samo približno 100 metrov je potrebnih, da desno uzremo lesen 
vikend, mimo katerega pelje kolovozna pot, ki nas hitro pripelje 
do zaselka Krnče. Tukaj sem odkrila starodavno gospodarsko 
poslopje, kot lep primerek stavbne dediščine, prav primeren ko-
tiček za počitek. Od tu do ceste, ki pelje k Sv. Gregorju, je pribli-
žno 100 metrov. Iz Sv. Gregorja pa se vračamo po cesti v smeri 
Ortneka, v vasi Hojče zavijemo navzgor v smer Preske in se od 
Sinovice spustimo do Zapotoka na izhodišče. 

Vabljeni, da stopite po mojih stopinjah, ne bo vam žal. O svo-
jih vtisih mi lahko poročate na FB: Hodim in kolesarim Ribnica.

Mirjam Trdan, predsednica društva 
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Recepti za vse priložnosti – 4. 
del

Postne juhe
V prejšnjih prispevkih smo pokukali v Miklove recepte za 

peko piškotov, potic in krofov, tokrat bomo predstavili re-
cepte za postne juhe. Po norčavem pustu nastopi 40-dnev-
no postno obdobje, ki traja vse do velike noči, zato smo za 
zadnji prispevek na temo receptov za vse priložnosti izbrali 
prav recepte tako imenovanih postnih juh.

Predstavljeni recepti so iz starega zvezka Miklovih žena, v 
katerega so recepte zapisovale na prelomu iz devetnajstega v 
dvajseto stoletje. To lahko razberemo iz drobnih zapiskov, pri-
pomb ob različnih receptih. Gre za imena, voščila ali splošne 
zapise o vremenu ali počutju, kot na primer v naslednjih zapisih: 
»Prav srečno vsem naj bode leto 1900« ali »Vreme lepo, pričaku-
jem še lepšega, 19/5 1899«.

Zvezki receptov Antonije, Karoline, Helene in Ivice – Miklovih, ki jih hranimo v Muzeju 
Ribnica.  

Mislim, da se lahko vsi pridružimo obema zapisoma Karoline 
ali Helene Arko. Sto let kasneje so želje in hrepenenja še vedno 
enaki, in tako kot nekdaj, je še vedno vse povezano s hrano.

Postna francoska juha

Deni v ponvo malo putra, prideni še na nudelčke narezano 
korenje, peteršil, zeleno, čebulo, kolerabo in na vse to ohrovt, 
ter se toliko časa tensta, da se zarumeni malo in to se potem 
z ribjo juho zalije.

Ribja juha se naredi. Riba se lepo osnaži in opere in se v 
ponev dene malo putra, čebule, zelene petršila, korenja in to 
se tako dolgo pusti, da se zarumeni in se ribo zraven pridene, 
potem se s kropom zalije. Ko je že riba rumena, se kruh v ma-
slu zarumeni in en jajc zacvre lepo rumeno, ter se dene k ribi, 
to se potem precedi in na francosko juho vlije. Pa pazi, da ne 
bodeš pozabila osolit.

Navadna juha
Bledo rumeno roštanje napraviti in s kropom zaliti, osoliti, 

pa prav malo stolčenega cimeta, potem nudelčke zakuhati.

Ješprenova juha
Deni v pisker ješpren, malo vode in putra, potem kuhaj in 

prav malo strtega česna deni, malo krompirja na purfelce 
zrezanega, malo korenja, kar polovico in malo petršilovih ko-
reninc. To dobro skuhaj pa osoli, potem zreži eno sardelo na 
delčke, prej jo osnaži, koščice ven poberi.

Deni v tof* pa ješpren gori vlji pa daj na mizo za pojest. 
*tof = jušnik

Daniel Vincek se je preizkusil v peki Miklovih piškotov!

Foto: Daniel Vincek

Daniel Vincek se je preizkusil v peki piškotov po receptu An-
tonije Arko (1877–1951). Njegova izkušnja: najprej dilema, zakaj 
v receptu ni masla … Potem se mu je zdela masa malo preveč 
tekoča, da bi lahko iz tega kaj uspelo, vendar je. 

Na koncu je bil zadovoljen. Prva peka se mu sicer ni najbolj 
posrečila, saj je piškote naložil pregosto, med peko se je testo 
razlilo in povezalo, a se je znašel in iz mase izrezljal prelepe 
srčke. Druga runda piškotov je uspela. Pravi, da so oboji slastni. 
Spominjajo ga na otroštvo, na babičine piškote – janeževe upo-
gnjence brez janeža.

Daniel pravi, da se rad poigra z nekoliko arhaičnimi recepti, 
količine in razmerja mu ne delajo težav, saj se že več kot pet-
najst let profesionalno ukvarja s kulinariko, tako da ga tako re-
koč nič več ne more presenetiti. »Trendi se tudi v kulinariki ves 
čas spreminjajo, prav zato je ohranjanje starih receptur, znanj, 
veščin in surovin pomemben del ohranjanja naše identitete,« 
zaključi.

To so bili le drobci kot uvod v kulinarično leto, leto, ko je Slo-
venija pridobila častni naziv »evropska gastronomska regija«. 
Letos bo veliko praznovanj: Slovenija praznuje trideseti rojstni 
dan, ponaša se s častnim nazivom »gastronomska regija«, rib-
niški muzej praznuje šestdeset let od postavitve prve muzejske 
razstave v ribniškem gradu … Nemalo priložnosti, da poseže-
mo po izbranem prazničnem jedilniku! Delite ga z nami, veseli 
bomo zbirke prazničnih jedilnikov Ribniške doline.

Marina Gradišnik, Muzej Ribnica 
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Nakup podvozja je bil izveden konec leta 
2020, letos pa bosta izvedeni vgradnja dvi-
gala in nadgradnja z opremo. Vozilo naj bi 
bilo končano in predano v uporabo predvi-
doma marca 2022. 

Vozilo je sestavljeno iz treh delov, in si-
cer podvozja, hidravličnega dvigala in nad-
gradnje z opremo. Vozilo bo na podvozju 
proizvajalca MAN s 340 konjskimi močmi, 
avtomatskim menjalnikom in štirikolesnim 
pogonom. Hidravlično dvigalo bo proizva-
jalca Palfinger in bo premoglo dvig v višino 
18 m. Zmogljivo dvigalo bo v iztegnjenem 
položaju 8 m od zadnjega dela vozila in na 
višini 18 m lahko nosilo breme, težko 1500 
kg. Poleg hidravličnega dvigala je vzpore-
dno vgrajen tudi hidravlični vitel z jeklenico 
za spust in dvig bremena. Tudi v sami šasi-
ji vozila je hidravlični vitel za vleko bremen 
pred vozilom do 5 t in zadaj za vozilom do 
10 t vlečne sile. Na hidravličnem dvigalu bo 
možnost vpetja delovnih priključkov, kot so 
žlični grabilec, vilice za prenašanje palet in 
košara za varno delo gasilcev na višini. Nad-
gradnja bo vsebovala opremo za vse vrste 
večjih in težjih intervencij, kot so nesreče v 
cestnem prometu težjih in velikih vozil, ne-
sreče na železniških tirih, letalske nesreče, 
porušitve objektov, nesreče z nevarnimi 
snovmi, nesreče na vodi itd. Vsestransko 
vozilo pa bo veliko v pomoč tudi ob elemen-

m e d  v e l i k o  i n  m a l o

Nakup tehnično-reševalnega vozila z dvigalom TRV-D
V Prostovoljnem gasilskem društvu Ribnica smo v fazi nakupa velikega tehnično-reševalnega vozila z 

dvigalom. Ker gre za veliko investicijo (v višini okoli 400.000 EUR), smo izdelavo in dobavo vozila načrto-
vali v slabih treh letih. 

tarnih nesrečah, kot so poplave, vetrolom, 
žledolom, toča, potres in ostalo.

Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica je 
tudi gasilska enota širšega pomena (GEŠP), 
kar pomeni, da imamo z državo podpisano 
pogodbo za posredovanje v prometnih ne-
srečah in nesrečah z nevarno snovjo. Poleg 
ribniške občine pokrivamo tudi občine So-
dražica, Loški Potok, Velike Lašče in Videm 
- Dobrepolje.

Vozilo bo za občane Ribnice in tudi širše 
v regiji predstavljalo velik prispevek k boljše-
mu zagotavljanju zaščite in reševanja ljudi, ki 
bodo našo pomoč potrebovali. Z nakupom 
tega vozila bo za nas gasilce posredovanje 
postalo veliko varnejše, saj bomo z dvigalom 
lahko tudi varneje delali na višini. Vozilo pa 
bo vsebovalo vso potrebno opremo, ki jo bo 
občan potreboval, da zaščitimo njegovo ži-
vljenje, imetje in premoženje.

Drage občanke in občani, ribniški gasil-
ci pišemo veliko zgodbo. Če bi radi bili del 
te velike zgodbe tudi vi, potem nam lahko 
donacijska sredstva v poljubnem znesku 
nakažete na transakcijski račun društva – 
številka transakcijskega računa: SI56 0232 
1001 2594 824, kot namen pa vas prosimo, 
da navedete: DONACIJA TRVD.

Pomagate nam lahko tudi tako, da po-
šljete SMS s ključno besedo RIBNICA5 na 
številko 1919 in nam na ta način donirate 5 

EUR. Prispevate lahko uporabniki mobilnih 
storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenije, Te-
lemacha in T-2.

Vsak vaš prispevek je samo korak bliže k 
temu, da skupaj pridemo do našega cilja. 
Tako bo naše sodelovanje vzajemno. Skupaj 
z vami smo močnejši, ker nam sedaj lahko 
pomagate vi, če boste potrebovali našo po-
moč, pa vam bomo na pomoč priskočili mi.

Za dodatne podatke, vprašanja in pojasni-
la se lahko obrnete na predsednika Prosto-
voljnega gasilskega društva Ribnica Blaža 
Moharja, ki je dosegljiv prek elektronske po-
šte pgd.rbc@amis.net, ali pa na poveljnika 
Roka Šilc, ki je dosegljiv na telefonski številki 
030 603 997.

Približek študija
Epidemija je globoko zarezala v naša življenja na vseh 

področjih. Tudi študenti smo (bili) prikrajšani za marsika-
tero sladko stran študentskega življenja. Sem študent 1. 
letnika Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistič-
ne študije v Kopru.

Tako smo bili bruci in vsi ostali študenti zaradi epidemije 
bolezni covid-19 prikrajšani za mnogo razvedrila. Že ob prvem 
prihodu v Koper, 30. septembra 2020, se je zdelo, da nas čaka 
težek zimski »boj« z virusom. Številke so hitro rasle in bili smo 
v pričakovanju zapiranja dejavnosti in tudi fakultet. Pred zapr-
tjem smo v dobrih 14 dnevih občutili vsaj delček tistega življenja 
študenta, ki smo ga poznali še dobro leto ali dve nazaj. Izkori-
stili smo prve študentske bone, popili prve študentske kave in 
predelali nekaj začetnega študentskega čtiva. Ko smo se dobro 
spoznali, je bila zadnja stvar, ki smo si jo želeli, spet delo od 
doma, a prav to se je 16. oktobra izkazalo za našo novo realnost. 
Sama ustavitev javnega življenja nas ni presenetila, vendar se je 
zgodila precej hitro, zato poznam mnogo kolegov, ki so osebne 
stvari pustili v kraju študija, misleč, da se kmalu vrnemo, a to 

sedaj traja že dolge štiri mesece. V dani situaciji je bilo večkrat 
težko ohranjati koncentracijo in potrpljenje, ampak se tudi vsi 
predavatelji zavedajo okoliščin, v katerih se nahajamo, in tako 
gre lažje. Od sredine oktobra so se tako predavanja kot tudi se-
daj zimsko izpitno obdobje odvijali prek sodobne tehnologije, 
kar je brez dvoma zahtevnejše. A zdaj se ukrepi vendarle ne-
koliko sproščajo in verjamem, da se bo kmalu vrnilo življenje 
tudi v predavalnice fakultet. Sodobna tehnologija nam omogo-
ča marsikaj, a nič ne nadomesti pristnega stika. Koper je, tako 
kot še mnogo mest, osamljen brez prave mladostniške energije. 
V Kopru se sicer odlično počutim, saj mi je kot mesto zelo všeč, 
ima bogato kulturno in arhitekturno dediščino, poleg tega ima 
ugodno mediteransko klimo in seveda morje. Tudi sprehodi po 
starem delu Kopra so nekaj posebnega, spoznavam ljudi, ki me 
notranje bogatijo.

Naj svoj prvi članek zaključim z besedami: univerza je več kot 
stavba, več kot obraz na zaslonu prek Zooma. Je obdobje, ko 
vpijamo znanje, potrebujemo pomoč, spodbudo, pohvalo, vča-
sih tudi kritiko. Je prostor novih znanj, poznavanj, spoznavanj. Je 
prostor, kjer je znanje merilo uspeha – v njem znanje dobi svojo 
težo in moč ter postane bogastvo.

Anže Marolt
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Policija zaposluje
Če si želite postati policist ali policistka, se lahko po 

zaključeni srednji šoli vpišete na Višjo policijsko šolo v 
Tacnu. Vpisi bodo potekali enako kot na ostale višje šole, 
razpis pa je predviden februarja 2021. To šolsko leto bomo 
iskali med 150 in 200 novimi policisti in policistkami.

Seveda se morate najprej vpisati, in če ste sprejeti, dobite pra-
vo pogodbo o zaposlitvi. Takoj vam začne teči delovna doba, 
začnete dobivati plačo, študij pa je brezplačen. Imate možnost 
nastanitve v Tacnu na Policijski akademiji, kjer vam ponujamo 
tako bivanje kot tudi izobraževanje, šport, knjižnico ter tudi pla-
čo in delovno dobo, praktično vse, kar boste potrebovali v dveh 
letih študija.  Ko uspešno zaključite prvo leto, se vpišete v drugi 
letnik, pogodba se vam podaljša. Ko opravite vse študijske ob-
veznosti, se z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas 
in začnete z delom na eni izmed policijskih postaj. V razpisu so 
navedeni vsi pogoji, ki jih morate izpolnjevati, temu pa sledijo 
še fizični in psihični testi. Na spletni strani policija.si si lahko vse 
te pogoje tudi pogledate in se z njimi podrobno seznanite.  

Za podrobnejšo in neposredno seznanitev z delom policistov 
vam nudimo tudi možnost obiska policijske postaje. Na poli-
cijski postaji vam bomo predstavili delavnik policista, pokazali 
opremo in vam z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.   

Vprašanja lahko naslovite tudi na elektronski naslov zaposli-
tev.pulj@policija.si. Na ta naslov lahko med drugim sporočite 
željo po obisku policijske postaje, lahko pa se tudi sami oglasite 
na najbližji policijski postaji. Veliko našega dela je predstavlje-
nega tudi na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana, kjer 
smo prav tako dosegljivi. Če se boste odločili za delo v Policiji, 
ne zamudite vpisa na študij in se nam pridružite. 

S čim vse se boste v službi srečali?
S svojim delom boste pomagali ljudem in skrbeli za varnost 

državljanov, imeli boste dinamično delo, ki prinaša veliko izzi-
vov. Na začetku je to predvsem delo na terenu kot policist na 
policijski postaji, kjer boste opravljali naloge v patruljah, prei-
skovali boste različna kazniva ravnanja, obravnavali prometne 
nesreče, obravnavali različne dogodke, izvajali intervencije ob 
različnih dogodkih, skupaj z občani skrbeli za varnost v lokalnih 
okoljih in si nabirali izkušnje za nadaljnje delo v policiji.  Se-
znanili se boste še, kako funkcionira interventna številka 113, 
prav tako boste spoznali delo kriminalistov, vodnikov službenih 
psov, konjenikov, posebne policijske enote, specialne enote, le-
talske policijske enote in enot za nadzor državne meje ter delali 
predvsem z ljudmi.

Z leti boste lahko, ob prizadevnem in zavzetem delu, doda-
tnem usposabljanju, pridobivanju delovnih izkušenj ter izkaza-
nem interesu, postali del teh specializiranih enot tudi sami. Mo-
žnosti za napredovanja oziroma premestitev na delovna mesta, 
ki vas bodo še posebej zanimala, je zares veliko. Možnosti so 
tudi za delo v tujini, tako v mirovnih misijah na različnih koncih 
sveta kot tudi v obliki pomoči drugim policijam po svetu.

Lahko boste tudi član ali članica posebne policijske enote in 
boste opravljali zahtevnejše naloge ob različnih dogodkih. Taki 
dogodki so zlasti večje športne prireditve, demonstracije, prote-
sti, kjer se pričakujejo večje kršitve javnega reda in miru, večje 
iskalne akcije. Za opravljanje tovrstnega dela se boste posebej 
usposabljali.  Del posebne policijske enote je tudi Gorska poli-
cijska enota, kar je kot nalašč za vse, ki imate radi gore in boste 

skozi posebno usposabljanje pridobili znanje za izvajanje nalog 
policije v visokogorju. Tu gre predvsem za obravnavo nesreč v 
gorah, sodelovanje v iskalnih akcijah, pa tudi za preventivno 
opozarjanje obiskovalcev gora o ustreznosti njihove opreme in 
na druge nevarnosti v gorah. Pri tem delu boste večkrat sodelo-
vali z letalsko policijsko enoto in boste pri izvajanju nalog nepo-
sredno sodelovali kot del ekipe v helikopterju. Postanete lahko 
policist postaje prometne policije, kjer bo vaša osnovna naloga 
skrb za varnost udeležencev v cestnem prometu, obravnavali 
boste prometne nesreče in druge dogodke v cestnem prometu. 
Svoje naloge pa boste lahko opravljali tudi na motorju. Če vas 
veseli delo z živalmi, se boste lahko usposobili za vodnika služ-
benega psa ali policista konjenika in policijske naloge opravljali 
s pomočjo službenega psa ali konja. Svojo kariero boste lahko 
gradili kot kriminalist pri pregonu storilcev najhujših kaznivih de-
janj. V okviru kriminalistične policije se boste lahko specializirali 
za preiskavo splošne ali organizirane kriminalitete, obravnavo 
kriminalitete s področij gospodarstva in računalništva, lahko pa 
postanete tudi kriminalistični tehnik, forenzik, bombni tehnik. 

Če imate odlične psihofizične sposobnosti, lahko postanete 
tudi član specialne enote policije, ki je namenjena za izvajanje 
najzahtevnejših nalog policije. Lahko se usposobite tudi za va-
rovanje najvišjih političnih predstavnikov tako doma kot v tujini. 

Delo policista je predvsem delo z ljudmi, zato velikokrat izva-
jamo tudi predavanja v šolah o raznoraznih aktualnih temah, 
sodelujemo na sejmih in preventivnih aktivnostih, obiskujemo 
vrtce in osnovne šole, kjer je vedno dobra energija in kamor se 
vedno radi vračamo. 

Skratka, policijsko delo je dinamično, raznoliko in tudi zelo 
zanimivo. Ponuja vam ogromno možnosti, zato vam pri tem delu 
ne more biti nikoli dolgčas. 

Policija
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Pust lačnih ust po vrtčevsko
Lani smo veselo korakali v pustnem sprevodu po Škrab-

čevem trgu in skupaj z drugimi udeleženci preganjali zimo 
in klicali pomlad ter se seveda še posebej prešerno zaba-
vali, saj je bil pustni torek.

Letos pa … Tako kot vsi drugi sovrstniki so tudi naši otroci ostali 
znotraj matične skupine, mehurčkov, ki jim sicer niso tuji, saj se v 
njih že dolgo vrstijo skoraj vse njihove dejavnosti z upoštevanjem 
nabora higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe 
s SARS-CoV-2. Vsaka skupina si je omislila in po svoje pričarala 
tradicionalni pustni program. Otroci so od doma prišli prav lepo 
domišljeno oblečeni, s seboj so prinesli tudi rezervna oblačila in 
rekvizite ter ličila, saj si jih z drugimi niso smeli izmenjavati. S to 
ikonografijo, v kostumih, so se odpravili na sprehod po Ribnici, v 
okviru matične skupine oziroma mehurčka, seveda po priporoči-
lih zdravstvene stroke. Veselo pustno vzdušje se je nadaljevalo v 
igralnicah do zaključka dneva v vrtcu, ko so razigrani odšli domov.

Mur, mur, mur, murenčki 
smo mi

Ribniški vrtec je v lanskem septembru postal bogatejši za novo 
igralnico. V njej bivamo vzgojiteljici Maja in Vesna ter skupina naj-
mlajših otrok v naši hiši. Poimenovali so nas MURENČKI. In prav 
ime skupine nas je v tradicionalnem pustnem času navdihnilo k 
pripravi in izdelavi skupinskih kostumov. Na pustni torek smo se 
tako spremenili v murenčke. Otroci so sprva pri šemljenju opazo-
vali vzgojiteljici. Nekateri obrazi so bili navdušeni, drugi ravnodu-
šni ali bolj zadržani. Zatem so bili na vrsti otroci. Večina je pustna 
oblačila in dodatke sprejela pozitivno, posamezniki pa so hitro 
pokazali neodobravanje nad dodatnimi oblačili, ki sva jih vzgo-
jiteljici spretno podtaknili igrivim malčkom. Druženje v pustnih 
kostumih ni trajalo prav dolgo, smo pa veseli, da nam je za kratek 
čas uspelo obeležiti ta posebni dogodek, ki ga bomo z leti, ko 
bomo večji in starejši, vse raje pričakovali.

Maja Žnidaršič, dipl. vzgojiteljica

Postani del nas, izberi GSŠK
Če bi bilo letos običajno leto, bi lahko učenci 12. in 13. februarja, ko so v celotni državi 

potekali informativni dnevi, obiskali tudi našo šolo, kjer bi zagotovo dobili prvi vtis o šoli 
ter podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju.

Ker pa je letos z nami svetovna pandemija, ki je veliko stvari 
obrnila na glavo, med drugim tudi način šolanja, smo na Gimnazi-
ji in srednji šoli Kočevje (GSŠK) za prihodnje dijake na oba dneva 
pripravili video predstavitve in srečanja prek Zooma, kjer smo jim 
nudili potrebne informacije in jim predstavili programe, med kate-
rimi lahko izbirajo na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. 

Ti programi so: 
- Obdelovalec lesa (nižje poklicno izobraževanje),
- Mizar (srednje poklicno izobraževanje),
- Oblikovalec kovin – orodjar (srednje poklicno izobraževanje),
- Trgovec (srednje poklicno izobraževanje),
- Ekonomski tehnik (3+2, poklicno-tehniško izobraževanje),
- Ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje),
- Strojni tehnik (srednje strokovno izobraževanje),
- Gimnazija,
- Izobraževanje odraslih: v vseh navedenih programih in 
  dodatno še Lesarski tehnik (3+2), Strojni tehnik (3+2), 
  Bolničar – negovalec in Maturitetni tečaj.
Da bi ti olajšali odločitev o izbiri srednje šole, navajamo nekaj 

razlogov, zakaj postani del nas:
Bližina doma in izobraževanje v domačem kraju ti bosta prihra-

nila kar nekaj ur vožnje dnevno in ti s tem omogočila tudi več mo-
žnosti za popoldanske aktivnosti. Pomembne prednosti naše šole 
so zagotovo tudi individualen pristop do dijakov, hitro ukrepanje 
ob učnih težavah, posebna skrb za dijake s posebnimi potreba-
mi, dobra organizacija dela in usklajeno delovanje učiteljev in 

drugih zaposlenih. Šola že leta sodeluje tudi v številnih razvojnih 
in inovativnih projektih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, s 
katerimi še dodatno dvigujemo raven poučevanja. Trenutno smo 
vključeni v projekte Objem (razvija bralno pismenost, didaktične 
pristope in strategije), Podvig (razvoj podjetniških kompetenc) in 
Popestrimo šolo (izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 
kompetenc šolajočih). V okviru evropskega projekta Erasmus+ 
šola nudi dijakom poklicnih in strokovnih programov možnost ob-
vezne dvo- ali tritedenske prakse v tujini. Za dijake gimnazijskega 
programa pa že vse od leta 2005 dalje izvajamo mednarodne iz-
menjave v tujini. Na šoli največ pozornosti in naporov namenja-
mo temu, da se ohrani in razvija tradicija ugledne in kakovostne 
srednje šole, ki se uspešno prilagaja današnjim pogojem dela in 
razvoja. Ti dajejo poudarek trajnemu znanju, modernim oblikam 
učenja in poučevanja ter usposobljenosti mladih za vseživljenjsko 
učenje.  Zavedamo se, da je izbira srednje šole težka odločitev, 
zato ti ponujamo možnost, da tudi v času po informativnem dne-
vu stopiš v stik z nami prek e-naslova: informativni@gssk.si, kjer ti 
bomo z veseljem nudili vse potrebne informacije. Verjamemo, da 
ti bomo na ta način olajšali odločitev o nadaljnjem šolanju. Več 
o sami šoli, izobraževalnih programih in dogajanju pa si lahko 
prebereš tudi na spletni strani www.gssk.si ali šolskem Facebook 
profilu (GSŠ Kočevje).

Katja Koleta
Foto: GSŠK
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Aktivne odmore med delovnim časom je priporočljivo izvajati vsakih 50 minut. Lahko 
je to 10–20 sekund hoje/stoje. Zelo dobrodošli pa so daljši 2–5-minutni aktivni odmo-
ri, ki jih izvajamo 2–3-krat na čas delovnika. Med daljšimi aktivni odmori je pomemb-
no, da raztezamo mišice, ki so med delom v skrajšanem položaju, krepimo/aktiviramo 
pa mišice, ki so med delom v raztegnjenem položaju ali statično obremenjene. V tem 
primeru se bo seveda aktivni odmor zaposlenega, ki opravlja osem ur sedečega dela, 
razlikoval od zaposlenega, ki je opravlja stoječe delo. 

V primeru sedečega dela bo naš aktivni odmor hoja. Lahko se sprehodimo po pro-
storu ali naredimo dvig z rokami iz stola z iztegnjenim hrbtom. Raztezali bomo mišice, 
ki so v skrajšanem položaju, in to so: mišica iliopsoas, qadriceps, adduktorji kolka, 
prsna mišicsa pectoralis major in vratne mišice. Okrepili pa bomo mišice trebušnega 
steznika in ekstenzorje trupa. Ob nadaljevanju sedečega dela bodimo pozorni tudi na 
položaj sedenja in položaj medenice. Pisarniški stol naj sestavlja naslonjalo vratnega 
in ledvenega dela oziroma naj bo čim primernejši za ohranjanje hrbteničnih krivin in 
prilagojen antropometriji telesa. Zgornji rob ekrana računalnika naj bo v višini vaših 
oči ali nekaj centimetrov nižje. Ramena naj bodo pri tem sproščena in podlaket naslo-
njena na pisalno mizo. Kot v kolku naj bo 90°- 120° in v kolenu 90°- 140°. Stopala naj 
bodo v stiku s tlemi. 

Aktivni odmori med delovnim časom 
Med dolgotrajnim položajem telesa je pomembno, da se ta položaj menja. Pomembno je, da spreminjamo tkivo, ki 

nosi največ teže, saj tako razbremenimo mišice, ki so v dolgotrajnih položajih najbolj obremenjene. Kot drugo, pa med 
menjanjem položajev na delovnem mestu skrbimo za razbremenitev hrbtenice, pri kateri dosežemo redistribucijo jedra 
vretenca in sprostitev obremenitve na hrbtenico.

Pri aktivnem odmoru stoječega dela bomo dali poudarek na razbremenilne vaje 
sede ali leže ter raztezali adduktorje kolka, pectoralis major in zadnje stegenske mišice 
oziroma iztegovalke kolka. Krepili bomo mišice trebušnega steznika, upogibalke kolka 
in oblopatične mišice. Pri nadaljevanju stoječega dela bodite pozorni, da je tudi stoje-
če delo dinamično in raznoliko. 
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Ribniški plavalci spet v bazenu
Končno je za plavalce Plavalnega kluba Ribnica posijala luč na koncu predora. 

V Sloveniji so se namreč pod zelo poostrenimi pogoji sprostile športne dejavno-
sti, ki so bile že od meseca oktobra zaprte. 

V zadnjem mesecu dni so lahko plava-
li zgolj slovenski plavalni reprezentanti, 
ki pa jih imamo v ribniškem plavalnem 
klubu na srečo kar veliko. Konec koncev 
je bila sezona 2019/2020, ki je za nami, 
najuspešnejša sezona v zgodovini kluba! 
Na državnih prvenstvih smo namreč v 
vseh kategorijah pobrali kar 105 medalj 
in diplom, od tega 47 zlatih. Kar 12 pla-
valcev Plavalnega kluba Ribnica je osvo-
jilo naslove državnih prvakov! Najbolj sta 
izstopala Marta Arko z desetimi naslovi 
državne prvakinje in Filp Ćirović z osmimi.  

A uspehi niso samoumevni, za njimi 
stoji veliko odrekanja in trdega dela. 
Ključno vlogo pa igrajo tudi dobri pogo-
ji za delo, ki jih ribniškemu plavalnemu 
klubu Občina Ribnica vselej zagotavlja. 
Žal pa v času epidemije to ni bilo mogo-
če, zato bomo zdaj, ob vnovični vrnitvi v 
bazene, vsi skupaj morali še višje zavihati 
rokave.  

Mladi plavalci so vrnitve v bazen zelo 
veseli. Naša 11-letna plavalka Manja Ilc je 
plavanje že zelo pogrešala. »Bilo mi je že 
dolgčas, ko nisem smela trenirati. Najbolj 
sem pogrešala prijatelje,« nam je pove-

Najmlajši pred epidemijo

dala, ko smo se po dolgem času videli na 
bazenu. In resnično so mladi plavalci v 
bazenu kar žareli. Zdaj pa vsi skupaj upa-
mo, da se stanje epidemije ne bo zopet 
poslabšalo in nas spet poslalo na suho. 

Registrirani plavalci v bazenu pa so 
le prva mala zmaga. Zdaj si želimo še, 
da bomo lahko plavanje v našem klubu 
spet čim prej ponudili vsem. Tako tistim 
odraslim občanom, ki si želijo strokovno 
vodene večerne rekreacije, kot seveda ti-
stim najmlajšim, ki se želijo naučiti plava-
ti. Nekateri samo za to, da bodo lahko na 
morju varno čofotali, drugi pa tudi za to, 
da bodo stopili po poti njihovih plaval-
nih vzornikov in tudi sami nekoč postali 
odlični plavalci.

V ribniškem klubu bomo seveda veseli 
vsakega plavalca. Želimo si, da bi se epi-
demija čim prej končala in bi lahko naše 
delo spet predstavili na kakšnem plaval-
nem večeru. Da ne boste zamudili prilo-
žnosti, da se nam pridružite, pa le redno 
spremljajte našo spletno stran in strani 
na Facebooku in Instagramu.

Juš Veličković Plavalci 1. selekcije med treningom

Zavedam se, da nekateri poklici ne nudijo veliko možnosti za vstajanje in hojo po 
prostoru, vendar jo je treba najti. Kot primer: telefonski klic lahko opravite med hojo 
in ne za pisarniško mizo. Z redno telesno aktivnostjo, ki je priporočljiva vsaj trikrat te-
densko, in s fizično aktivnim preživljanjem prostega časa bomo dodatno pripomogli k 
izboljšanju telesne vzdržljivosti, s tem pa tudi k boljšemu počutju na delovnem mestu.

Barbara Andoljšek, dipl. kineziologinja
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Posebnosti zime, vremena 
in snežnih plazov

Obiskovanje gora pozimi zaznamujejo nižje temperatu-
re, krajši dnevi, zaprte planinske koče in specifične sne-
žne razmere, na kar moramo biti ustrezno pripravljeni ter 
se v gore odpravljati načrtovano in primerno opremljeni. 
Posebnost obiskovanja gora v zimskih razmerah je še po-
gostejše spremljanje vremena. 

Vremensko napoved in razmere moramo 
pozimi spremljati ne samo dan ali dva pred 
turo, temveč je treba napoved in razmere 
zaradi debeline in kakovosti snežne odeje, 
preobražanja snega in možnosti proženja 
snežnih plazov spremljati skozi daljše ob-
dobje, da vemo, kam se lahko odpravimo. 
Vremenska napoved dan pred turo pa je 
seveda tista najnovejša, ki pomaga k do-
končni odločitvi, kam bomo krenili. Nasvet 
ob močnih vetrovih severnih smeri: ko piha 
severni veter, se v hribe odpravimo z južne 
strani, da na z vetrom izpostavljeno pobočje 
pridemo samo na vrhu, nato pa zopet sesto-
pimo na zavetrno stran. Poenostavljeno za-
pisano, v hribe se ob napovedanih vetrovih 
odpravimo z nasprotne strani kot piha veter. 
Nikakor pa takrat ne hodimo po grebenih, 
ker je to lahko zelo nevarno. Snežnih plazov 
ne moremo preprečiti, lahko pa jih v veliki 
meri predvidimo in se gibamo na območjih, 
kjer je manjša stopnja nevarnosti, da bi sami 
sprožili plaz ali da bi prišlo do spontanega 
snežnega plazu. Ob tragični soboti sredi 
februarja, ko so v plazovih na Storžiču umr-
li trije gorniki in na severni strani Kanina en 
gornik, smo se ponovno globlje zamislili, ko-
liko upoštevamo priporočila Gorske reševal-
ne in Planinske zveze Slovenije ter Agencije 
Republike Slovenije za okolje o stopnjah in 
nevarnostih proženja snežnih plazov. Opo-
zorila so zato, da jih upoštevamo. Črne točke 
pri nas so Vogel, Triglavsko pogorje, Zeleni-
ca, Storžič, osrednji del Kamniško-Savinjskih 
Alp nad Kamniško Bistrico, tudi Raduha. Ve-
dimo: hribi bodo počakali, mi pa počakajmo 
na boljše razmere. Ta čas pa raziskujmo bli-
žnje ali sredogorske poti, naredimo kakšno 
daljšo »gori-doli« kondicijsko turo.

Glede na vlažnost snega in stanja snežne 
odeje ločimo štiri vrste snežnih plazov:

–plazovi suhega nesprijetega snega,
–plazovi suhega sprijetega snega,
–plazovi vlažnega nesprijetega snega,
–plazovi vlažnega sprijetega snega.
Najnevarnejši plazovi v naših in tudi evrop-

skih gorah so kložasti plazovi, ki jih ločimo 
na mehko in trdo kložo. Mehke klože nasta-
nejo s pomočjo vetra, ki prenaša novi sneg in 
lomi kristale ter jih odlaga na zavetrni strani. 

Ti obrušeni kristali se v zavetrju nalagajo v gosto plast, tako imenovano mehko kložo. Trde 
klože nastanejo na privetrni strani, ko veter nabija kristale med seboj. Kristali se zaradi med-
sebojnega trenja za trenutek stale in takoj ponovno zamrznejo v trdno plast snežne odeje, ki 
jo imenujemo trda kloža. Zanimivo za kložaste plazove je, da je čelo napoke v ravni ali cikcak 
črti in je pravokotno na podlago, po kateri se plaz spelje. Najpogostejše naklonine pobočja 
za kložasti plaz so med 30° in 45°. Za plazove nesprijetega suhega ali mokrega snega je 
značilno, da se trgajo v eni točki. Plazovi suhega snega se trgajo v trdi zimi med sneženjem ali 
po njem pri nizkih temperaturah, običajno na nakloninah, večjih kot 40°. Posebna oblika je 
pršni plaz, ki dosega velike hitrosti in s tem veliko rušilno moč. Pri človeku pride sneg v pljuča 
in povzroči utopitev. Plazovi vlažnega nesprijetega snega se sprožijo, ko se snežna odeja 
segreje zaradi sončnih žarkov, toplote ali dežja, kar rahlja vezi med zrni. Tovrstni plazovi so po-
gostejši v jesenskem času, ko pade moker sneg, ali pa spomladi. Plazovi vlažnega sprijetega 
snega se pojavljajo, ko se snežna odeja prepoji z vodo. Takrat se na tleh ali tudi spodnji plasti 
nabere tanka plast vode, ki povzroči zdrs zgornje plasti. Pri talnem plazu zdrsne vsa snežna 
odeja. Potovalna hitrost takih plazov je majhna v primerjavi s plazovi suhega snega. Obvezni 
del tehnične opreme vsakega gornika v zasneženih gorah je plazovni trojček, ki ga sestavljajo 
plazovna žolna za grobo določanje lege ponesrečenca, plazovna sonda za fino določanje 
lege ponesrečenca in plazovna lopata za hitro in učinkovito izkopavanje, saj je možnost za 
preživetje v snežnem plazu največja v prvih petnajstih minutah po zasutju. Ne pozabite tudi 
na prvo pravilo zimskega gorništva – na pot se ne podajamo sami in gremo samo na poti, 
ki smo jih prehodili v kopnih razmerah. Pazite nase, na druge in na naravo. Srečno in varen 
korak na vseh vaših poteh ter 'mejte se radi!

Zdenka Mihelič

Upoštevajmo opozorila o nevarnostih proženja snežnih plazov. Hribi bodo počakali.
Foto: Zdenka Mihelič

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov
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Končuje se še ena nadpovprečno topla in s snegom 
skromna zima

V zadnjih letih veliko govorimo, da zime niso več takšne, 
kot so bile nekoč. Tudi letošnja zima, ki je sicer s snegom 
najradodarnejša v zadnjih treh letih, se v primerjavi z dol-
goletnim povprečjem uvršča med skromnejše. 

izrazita temperaturna nihanja. Tako je mrzlemu obdobju obi-
čajno hitro sledila odjuga, ki nam je pobrala ves sneg. 

V Ribniški dolini smo v zadnjih treh mesecih imeli okoli 35 dni 
s snežno odejo, kar po podatkih Agencije RS za okolje predsta-
vlja približno dve tretjini povprečja med letoma 1981 in 2010. 
Največ snega, dobrih 30 centimetrov, smo imeli na začetku de-
cembra. 11. januarja, ko se je začenjalo najhladnejše obdobje 
letošnje zime, pa je tla prekrivala 20-centimetrska snežna odeja. 
Hudega mraza nam letošnja zima ni prinesla. V Prigorici je bila 
najnižja temperatura izmerjena 12. januarja, ko se je ohladilo do 
–15,4 °C. Živo srebro se je v kar sedmih zimah v zadnjih dvanaj-
stih letih spustilo nižje, kot se je letos. Najbolj mrzlo je bilo ob 
koncu februarja 2018, ko sem ob debeli snežni odeji v Prigorici 
izmeril –24,5 °C, pod –20 °C se je v zadnjih dvanajstih letih ohla-
dilo tudi v letih 2010 in 2012, z mrazom najbolj prizanesljivo pa 
je bilo lansko leto, ko je najnižja temperatura znašala –10,6 °C.

Povprečna temperatura zraka v zadnjih treh mesecih je bila 
dobro stopinjo nad dolgoletnim povprečjem, in čeprav se to 
marsikomu ne zdi veliko, je bila prav ta stopinja v letošnji zimi 
pogosto odločilna, da smo namesto snega dobili le dež.

Povsem drugačna od letošnje zime je bila zima pred osmimi 
leti, ko je območje Ribnice in Kočevja prekrivala najdebelejša 
snežna odeja v zadnjih petdesetih letih. Takrat je bilo 24. febru-
arja v Prigorici 120 centimetrov snega, v celotni zimski sezoni 
2012/2013 pa ga je skupaj zapadlo kar 480 centimetrov. Za pri-
merjavo, v zadnjih treh zimah vsota višin novozapadlega snega 
znaša le 155 centimetrov.

Tabela prikazuje, kakšne zime smo na Ribniškem imeli v za-
dnjih dvanajstih letih. Prikazani podatki veljajo za meteorološko 
zimo, ki obsega mesece december, januar in februar. 

Zima Število dni s snežno 
odejo 

Najvišja 
višina 
snežne odeje 

Najnižja 
temperatura 

2009/2010 65 70 cm –19,1 °C 
2010/2011 67 61 cm –20,4 °C 
2011/2012 47 38 cm –21,8 °C 
2012/2013 60 120 cm –22,0 °C   
2013/2014 21 35 cm –11,0 °C 
2014/2015 50 58 cm –19,8 °C 
2015/2016 28 26 cm –13,4 °C  
2016/2017 37 35 cm –19,8 °C 
2017/2018 47 80 cm –24,5 °C 
2018/2019 27 15 cm –15,0 °C 
2019/2020 7 13 cm –10,6 °C 
2020/2021 35 32 cm –15,4 °C 

 

Rok Nosan
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Luč na koncu predora vse svetlejša

Izvedeni projekti in smeli načrti

Na rednem februarskem ple-
narnem zasedanju Evropskega 
parlamenta v Bruslju smo z ve-
liko večino dokončno potrdili 
reševalni sklad za okrevanje 
po pandemiji bolezni covid-19. 
Mehanizem vsebuje povratna 
in nepovratna sredstva v skupni 
vrednosti 672,5 milijarde evrov, 

od katerih pa bo Slovenija dobila 5,2 milijarde evrov denarja.
Uspešnost sklada se bo merila predvsem na podlagi dobro pri-
pravljenih nacionalnih načrtov držav članic. V vsakem načrtu bo 
moralo biti najmanj 37 odstotkov sredstev namenjenih reševa-
nju podnebnih sprememb, najmanj 20 odstotkov pa digitalnim 
aktivnostim, s čimer Evropski parlament in Evropska komisija 
zasledujeta cilj Zelenega dogovora in podnebno nevtralnost 
do leta 2050. Menim pa, da moramo v tej luči zasledovati tudi 
akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Evropska unija letno pro-
izvede več kot 2,5 milijarde ton odpadkov. V nenehni želji po go-
spodarski rasti in blagostanju državljanov namreč proizvajamo 
vedno več novih izdelkov, zaloge surovin se na svetovni ravni 
hitro zmanjšujejo, količine odpadkov pa povečujejo.

Zato sem v Evropskem parlamentu podprla nov akcijski načrt 
za krožno gospodarstvo. Na ta način bomo zmanjšali količino 
odpadkov in tudi porabo surovin. Zagotovo pa je trenutno naj-
pomembnejša tema za vse nas potek cepljenja proti bolezni 
covid-19. V Evropski uniji je bilo do prve polovice februarja ce-
pljenih več kot 17 milijonov ljudi. Predsednica Evropske komi-
sije Ursula von der Leyen je priznala, da v tem obdobju ni šlo 
vse po načrtih, predvsem glede zamud z dobavo cepiv. A zna-
nost je tokrat preprosto prehitela industrijo, saj je novo cepivo, 
ki je varno in učinkovito, nastalo v zgolj desetih mesecih, kar 
je zgodovinski dosežek. Zdaj je čas, da industrija in logistika 
znanost tudi dohitita. Novica, da bo nemški proizvajalec cepiva 
BioNTech začel s proizvodnjo cepiva v novi tovarni v nemškem 
Marburgu, kar naj bi znatno povečalo oskrbo Evropsko unijo 
s cepivom, je zelo spodbudna. BioNTech načrtuje proizvodnjo 
kar 250 milijonov odmerkov v prvem letošnjem polletju.

Cilj, da bo do konca poletja cepljenih 70 odstotkov odraslih 
v Evropski uniji, tako ostaja nespremenjen. Verjamem, da nam 
bo uspelo, s čimer se bomo v drugi polovici letošnjega leta lah-
ko približali normalnosti pred izbruhom virusa.

Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

Že z bežnim pregledom na po-
pis izvedenih projektov 2019–
2020, ki je bil objavljen v de-
cembrski številki Rešeta, lahko 
ugotovimo, da so bili finančno 
najtežji in najzahtevnejši projek-
ti začeti že v prejšnjem mandatu 
(Obrtna cona Ugar, infrastruk-

tura v Lepovčah, igrišče Nemška vas itd.), več drugih pa se je 
samo nadgradilo, kar pomeni, da se je zanje povečalo finančna 
sredstva ali nekoliko dopolnilo vsebino. Tudi glavni investicijski 
projekt letošnjega leta, Športni park Ribnica, je bil zasnovan v 
času prejšnjega župana Jožeta Levstka. Čeprav so mnogi priča-
kovali, da se bo vsaj v tretjem letu mandata Sama Pogorelca le 
začelo z investicijo v Ideal, v objekt, ki je pred volitvami njega in 
mnoge tako neznansko motil, se ni zgodilo še nič. Objekt še kar 
stoji in kazi Ribnico, le nekdanjih kritikov ne moti več. Objektu 
se je v zadnjem letu spremenilo samo ime, iz Ideal centra v Med-
generacijski športni center Ideal. Ni jasno, zakaj. Športni center, 
star že skoraj dvajset let, je še vedno vrhunski, drugega najbrž 
ne potrebujemo. Če je Idealu treba spremeniti ime, pa bi lahko 
bil URBANOV DOM ali kaj podobnega. Da bi mu vsaj z imenom 
dali ribniški pridih. V obrazložitvi proračuna je pri postavki Ideal 
med drugim zapisano, da naj bi bil v njem tudi hostel s 54 poste-
ljami, čeprav nekoliko manjši hostel (Bearlog) v sosednji občini 
posluje z znatnimi finančnimi težavami in vsako leto potrebuje 
velike finančne vložke proračuna Občine Kočevje. Pa tudi sicer s 
cenenimi prenočišči ni moč zastaviti tistega kakovostnega turiz-
ma, ki si ga vsi želimo. Žal pa se nekatere zadeve premikajo izre-
dno počasi, predvsem tiste, ki bi Ribnico krepile kot regionalno 
središče. Lučkam, pločnikom, krasitvam in drugim drobnarijam, 
ki se jih Občina Ribnica lahko loti kadarkoli, se posveča zelo 

veliko pozornosti. O težjih, vsebinsko in finančno zahtevnejših 
projektih, sploh tistih, ki bi Ribnico trajno postavili na zemljevid 
pomembnih regionalnih središč, pa župan ne govori in ne piše.

Taka projekta sta dializni center in negovalna bolnica. Za 
dializni center je bilo marsikaj storjenega že pred Samom Po-
gorelcem, a ni zaznati nobenih opaznih premikov. Pred časom 
sem stopil v stik z enim od potencialnih investitorjev, upam, da 
bo župan v kratkem času organiziral kakšen pogovor. Drugi tak 
projekt je negovalna bolnica. Takih objektov v Sloveniji izrazito 
manjka in že več let se trudim, da bi ga imeli v Ribnici. Prejšnje 
vlade so bile takim projektom nenaklonjene, tej je to ena od pri-
oritet. Skupaj z nekdanjim ministrom in nekdanjim direktorjem 
ZD Ribnica Božidarjem Voljčem sem lani poleti organiziral obisk 
dveh ministrov, ministra za zdravje Gantarja in ministra za »so-
cialo« Cigler Kralja. Jeseni smo se na Voljčevo pobudo na Občini 
Ribnica ponovno sestali še »lokalci«, a kakšnega premika ni za-
znati. V tem času so nas zaradi mečkanja prehitele že nekatere 
druge občine. A ko bo regijska mreža negovalnih bolnic določe-
na, za Ribnico ne bo več prostora in takrat na ta varna delovna in 
kakovostna mesta, ki jih ne bo malo, lahko kar pozabimo. Zato 
predlagam, da se župan odreče koleričnim izpadom in poprime 
za delo. Na pol poti je obstal tudi »Rokodelc«. Pred leti so po-
litične razmere prekinile obetavno in politično široko podprto 
zamisel, da bi »Rokodelc« postal Slovenski center domače in 
umetnostne obrti. Menim, da bi bilo treba to idejo ponovno oži-
viti in jo sedaj, ko imamo oblast, ki ima posluh za občine, in ko 
so zatajili tisti, ki so ga hoteli postaviti v Ljubljani, poskusiti pro-
jekt znova umestiti v razvojna koncepta občine Ribnica in drža-
ve. Pri vseh projektih sem pripravljen sodelovati, a iniciativa je 
županova. Če ni njegovih pravočasnih in smelih odzivov, potem 
so napori vseh ostalih zaman.

Jože Tanko



38 REŠETO FEBRUAR 2021b r a l k e  i n  b r a l c i  p i š e j o

Več dodeljenih sredstev zahteva več projektov

Skrb za šibkejše udeležence v cestnem prometu, kot so kolesarji in pe-
šci, so imeli tudi prejšnji župani z graditvijo pločnikov po mestu Ribnica 
in ob glavni cesti. Najdaljši pločnik je za časa županovanja napravil Jože 
Tanko, od začetka Gorenjske ceste pa vse do Nemške vasi. Nadaljevanje 
gradnje pločnikov na obeh straneh pričakujemo od sedanjega župana, saj 
bo tako pešcem zagotovljena varnost hoje.

Ob servisni cesti je prejšnji župan Jože Levstek poleg pločnika napravil 
prvo kolesarsko pot v Ribnici. Bil je tudi sopredlagatelj projekta kolesarske 
poti od Petrine do Škofljice. S tem projektom se župani lahko prijavijo na 
razpis za nepovratna evropska sredstva. Projekt so župani podpisali v dru-
gi polovici leta 2018. Občina samo določi koridor za potek kolesarske poti, 
vsa dela za brnenje strojev so plačana z nepovratnimi evropskimi sredstvi. 
Občani pričakujemo od župana, da v letošnjem letu začne z gradnjo kole-
sarske poti. Masa za to tortico je zapuščina prejšnjega župana. Jože Levstek 
je zapustil tudi projekt nadaljevanja servisne ceste z urejenim pločnikom 
in kolesarsko potjo mimo skladišča Inles in čez bivši Meles s priklopom na 
cesto na rondoju pri Molu. Zemljišče na Melesu je že utrjeno, le manjši del 
zemljišča se utrdi in preplasti z asfaltno prevleko. Novo asfaltno prevleko 
potrebuje del Struške ulice, čez Inles je prometno obremenjeno cestišče. 
Morda bo to cesto župan zaprl? Denarna sredstva za gradnjo servisne ce-
ste morda lahko pridobi podžupan občine Aleš Mihelič, ki je sekretar na 
ministrstvu za infrastrukturo. Prvi človek za ministrom. S povezavo se bo 
zmanjšal promet po Merharjevi ulici in Gorenjski cesti. Z zmanjšanjem pro-
meta se bo povečala varnost pešcev, predvsem osnovnošolske mladine. 
Zato občani pričakujemo nadaljevanje servisne ceste.

Občinam je vlada Janeza Janše za leto 2021 dodelila več denarja. Na vsa-
kega občana je povečala primerno porabo za 50 EUR, prevzela pa je tudi 
socialne transferje. Razbremenitev občinske blagajne znaša 6 % primerne 
porabe. Glede na leto 2020 bo v letu 2021 skoraj 1 milijon evrov več denar-
ja za investicije. Občani pričakujemo korak k hitrejšemu napredku občine.

Župan in občinski svetniki, razen svetnikov SDS, s podražitvami pove-
čujejo zneske na položnicah – podražitve najemnin kulturnih in športnih 
objektov, poslovnih prostorov, komunalnih storitev, grobarine itd. Tudi 
starši za varstvo otroka v vrtcu plačujejo več.

France Vidervol

Morda še najde lepa se beseda kdaj …

V mesecu kulture naj bo malo drugačen odgo-
vor nasprotnemu taboru na stalne kritike, ki tra-
jajo že vse od nastopa novega župana.

Prebiramo Rešeto in nas pri srcu greje,
ko od gospoda Tanka in Vidervola beremo ese-
je,
da ob vztrajnih kritikah se nam samo še smeje.

Sedaj še gospod Vidervol si nabira vtis,
nekdo drug mu znan napiše spis
in on samo prispeva svoj podpis.
Treba prispevati je tudi svojo slavo,
strezniti pač nekomu polno glavo,
ustaviti županovo to večno samohvalo
in odstraniti mu, če potrebno je, še moda,
morda razmišlja od gospoda Tanka oproda.

V preteklosti lizali smo slastni med
in sadili si najlepše rože,

prepričan naš gospod je Tanko Jože,
ki pač nikakor ne more iz svoje kože.

Z eseji ni ne konca in ne mira,
vse povprek samo še kritizira,
se na Univoxu redno promovira,
na občinskem svetu zelo rad komplicira
in v parlamentu poslanke občasno še nervira,
tako pač v politiki se danes pot utira.

Njegova stalnica je zvesta,
da marsikaj objavi tudi iz konteksta,
vse z namero, da pride do ciljnega se mesta.
Po njegovem vsi projekti so od prejšnje oblasti,
samo za izpeljavo ni bilo strasti.
Morda preveč nevidnih je bilo pasti
ali pa nekaj je lansiranih laži,
kar pa nova je oblast izdala,
žal to je ena velika samohvala,
potrebna, da gre glava preko tnala. 
Morda pa mora gospoda večno tlači
in za njo še od župana vroči navijači.

Vse lahko se bo še uredilo,
morda s skupnimi močmi še kaj razvilo,
brez da se v javnosti pere umazano perilo.
Že drobni premiki so napredek, kdor ga zmore,
in uspeh imaš tudi, če še ne premikaš gore.

Kmalu tekel bode hladen znoj,
začel se bode predvolilni boj,
zato se nobeno sredstvo ne izbira,
važno, da nasprotnika se dobro degradira.

Naj še tako kalna teče voda,
stopita že iz okvirja svojega gospoda,
naj se na prihodnost pozitivno gleda,
metanje polen pod noge je ena sama beda,
saj dobrodošla tudi lepa je beseda,
če jo pač zmoreta, seveda.
Če pa je bistvo, da vse se vztrajno ruši,
potem pa samo blagor ubogim vam na duši!                              

Vojko Štanfelj

Novo leto, nov zagon – ko ti je najhuje, si že pred ciljem. 
Vzdrži!

Vse je odvisno od vsakega posameznika, sploh njegovo lastno 
življenje, kakovost le-tega. Potrebni bodo strpnost, pravičnost, ra-
zumevanje, vztrajanje. Tako kot moramo sami poskrbeti za svoje 
fizično telo, za moč s pravilno prehrano, gibanjem, spanjem, je 
naša odgovornost tudi notranja, duševna in duhovna moč. Tudi ta 
potrebuje določene prijeme, primerne tehnike, kar nekaj časa brez 
izgovorov in slabe volje za prve rezultate. Prav to leto bomo zaradi 
nastalih razmer lahko odkrili svoje skrite moči, talente, ustvarjalno-
sti. To leto opravljamo sami test o sebi in z njim spoznanje o tem, 
kaj resnično potrebujemo za srečno življenje. Ob tem se spomnimo 
še na druge, kajti pravičnost se močno prebuja, tudi prek protestov; 
egoizem, spanje na lovorikah, lagodnost nas omejujejo v novem, 
tehnološko močno razvijajočem se modernem času, ki nam prinaša 
nove možnosti, poklice, delo … Zato mu sledimo – ne potapljajmo 
se v preteklosti, ker smo v sedanjosti za uspešno prihodnost. Celo 
politikom to uspeva, odkar nas je okupiral koronavirus. 

Za to leto se priporoča veliko potrpežljivosti, vztrajanja, iskreno-
sti, miru in optimizma. Za slednje se potrudimo sami, da nas ne bo 
prevzemalo melanholično ali depresivno razpoloženje; pa tudi za 
dobre odnose je potreben kar klasičen pristop, ki prinaša spošto-
vanje, pozornost do drugega, občutek varnosti in skrb za drugega. 
Pozabimo na trmo, pritoževanje, samovoljnost, maščevalnost, pre-
velik ponos in nepriznavanje napak na eni strani ter na žrtvovanje 
in nepopustljivost na drugi. Za marsikoga ni dobro izpostavljanje, 
sploh za ljudi z vrlinami. Ti ljudje naj se ne izpostavljajo preveč z 
modrostmi, talenti, sploh če je na primer šef v službi preveč avtori-
tativen, ignorantski do podrejenih, da ne bi prišlo do težav. Dobro 
pa je vse pozitivno ohranjati v preprostosti, enostavnosti.

Vsekakor v tem času, sploh za zaslužek, najbolj potrebujemo op-
timizem, vljudnost, pomoč ljudem, upanje, zaupanje, zanesljivost, 
varnost, stabilnost ipd.

Darinka Suljević
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Obdobje starosti se podaljšuje. Statistično je v Sloveniji pričakovana starost več kot 
80 let. Naš um se začne intenzivneje starati že po petdesetem letu (atrofija možga-
nov), zato je dobro vzdrževati miselno kondicijo. Pomembni dejavniki aktiviranja mož-
ganov so usmerjanje pozornosti, analiziranje povezav in logično sklepanje.

Magični kvadrat
pravilno vpisani pojmi se ujemajo po vrstah in stolpcih.

Sudoku 6 x 6

Vpišite manjkajoča števila od 1 
do 6 brez ponavljanja v prazne 
celice v vsaki vrsti, v vsakem 
stolpcu in v vsakem z debelej-
šimi črtami označenem pravo-
kotniku velikosti 2 x 3 celice.

Lažje 

 

Težje 
  2  4 3 
 4     
  5    
   4   
    1  

2   3  6   

 

Rešitve: 
6 3 4 2 1 5 
1 5 2 3 6 4 
5 2 1 4 3 6 
3 4 6 1 5 2 
4 1 5 6 2 3 

 2 6 3 5 4 1 
 

1 6 2 5 4 3 
5 4 3 2 6 1 
4 2 5 1 3 6 
3 1 6 4 2 5 
6 5 4 3 1 2 
2 3 1 6 5 4 

 

    1 5 
   3 6  
 2  4   
  6  5  
 1 5    

 2 6     

Lažje 

 

Težje 
  2  4 3 
 4     
  5    
   4   
    1  

2   3  6   

 

Rešitve: 
6 3 4 2 1 5 
1 5 2 3 6 4 
5 2 1 4 3 6 
3 4 6 1 5 2 
4 1 5 6 2 3 

 2 6 3 5 4 1 
 

1 6 2 5 4 3 
5 4 3 2 6 1 
4 2 5 1 3 6 
3 1 6 4 2 5 
6 5 4 3 1 2 
2 3 1 6 5 4 

 

    1 5 
   3 6  
 2  4   
  6  5  
 1 5    

 2 6     

Magični kvadrat: 1. smrt, 2. mama, 
3. rman, 4. tank
Nizi: A-40, B-3, C-36, D-124, E-18, 
F-86, G-4, H-31
Avtomobili: M, P, F, C, O, A
Poti: 15

Magični kvadrat: pravilno vpisani pojmi  
se ujemajo po vrstah in stolpcih. 
 
 1 2 3 4  
1       1. Nihče ji ne uide 
2       2. Roditeljica 
3       3. Zdravilna rastlina 
4       4. Vojaški oklepnik 

 
Iz policijskega zapisnika o verižnem trčenju 
razberite zaporedje avtomobilov 
Audi se je zaletel v Opla. Porsche je od zadaj 
treščil v Mercedesa. Citroen se je zaletel v 
Forda. Porsche je bil pred Fordom. Audi je bil 
v verižnem trčenju zadnji. Opel je bil v trčenju 
nekje zadaj za Fordom. 
 

 
 

 

Nadaljujte nize števil 

A 18 20 24 32     B 64 48 40 36 34  
                

C 4 9 16 25     D 212 190 168 146   
                

E 6 8 10 11 14 14   F 7 13 24 45   
                

G 1 3 2  3 7   H 11 12 14  26 42 
 

Iz policijskega zapisnika o verižnem trčenju razbe-
rite zaporedje avtomobilov

Audi se je zaletel v opla. Porsche je od zadaj treščil 
v mercedesa. Citroen se je zaletel v forda. Porsche je 
bil pred fordom. Audi je bil v verižnem trčenju zadnji. 
Opel je bil b trčenju nekje zadaj za fordom.

Nadaljujte nize števil

Iz policijskega zapisnika o verižnem trčenju 
razberite zaporedje avtomobilov 
Audi se je zaletel v Opla. Porsche je od zadaj 
treščil v Mercedesa. Citroen se je zaletel v 
Forda. Porsche je bil pred Fordom. Audi je bil 
v verižnem trčenju zadnji. Opel je bil v trčenju 
nekje zadaj za Fordom. 
 

 
 

 

Nadaljujte nize števil 

A 18 20 24 32     B 64 48 40 36 34  
                

C 4 9 16 25     D 212 190 168 146   
                

E 6 8 10 11 14 14   F 7 13 24 45   
                

G 1 3 2  3 7   H 11 12 14  26 42 
 

Analitična uganka
Koliko različnih poti je od A do B, če potujemo samo v 
levo in navzdol? Ena od možnosti je že prikazana.

Analitična uganka 
Koliko različnih poti je od A do B, če potujemo 
samo v levo in navzdol. Ena od možnosti je že 
prikazana. 
 
 A 

 
B 
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V slovo

LUDVIK ZAJC (1930–2021)

 

V svojem življenju je premagal številne težave in ovire, žal pa je bil zanj 
usoden covid-19, tako kot za mnoge državljane Slovenije.

Ludvik nas je zapustil v 91. letu starosti. Čeprav je imel nekaj zdravst-
venih težav, je bil še vedno dovolj vitalen, zato nas je njegov odhod vse 
presenetil. Vse svoje življenje je bil zapisan obrtništvu. Od leta 1960 do 
upokojitve leta 1988 je bil daleč naokrog poznan kot eden boljših 
lesostrugarskih mojstrov v Sloveniji. Ludvik, njegovi stanovski kolegi 
Anton Medved, Tone Henigman, Zdenko Mohar, Franc Oberstar in Anton 
Govže ter še nekaj posameznikov so orali ledino v združevanju obrtnikov 
na področju občine Ribnica. Leta 1976 so ustanovili Združenje samosto-
jnih obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov, ki se je leta 1979 
preimenovalo v Obrtno združenje Ribnica, katerega prvi predsednik je 
postal prav Ludvik. V njegovem predsedovanju so obrtniki v centru 
Ribnice kupili Šmalčevo hišo, ki so jo preuredili v poslovno stavbo, kjer 
ima še danes sedež Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica. Kljub obilici 
dela v svoji delavnici je bil Ludvik tudi na drugih področjih družbeno 
aktiven. Bil je dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Sodražica, bil 
je tudi delegat Zbora občin v takratni republiški skupščini. Za svoje delo 
je prejel mnoga obrtniška priznanja, postal je tudi častni občan občine 
Sodražica. V enem svojih prispevkov ob obletnici Obrtne zbornice je 
zapisal, da so delali z neverjetno voljo pri nastajanju stanovske organi-
zacije, na kakšen honorar niti pomislili niso, za nakup poslovne stavbe 
pa so zalagali celo svoja sredstva. Zelo pomembna je bila za Ludvika 
njegova družina. Z ženo sta vzgojila hčerko in tri sinove. Eden izmed njih 
nadaljuje lesostrugarsko tradicijo, ki jo je že predal svojemu sinu, torej 
gre za tretjo generacijo. Ludvik je bil zelo delaven in odgovoren človek, 
znal se je tudi poveseliti, zelo rad pa je potoval po svetu. Ko je pripove-
doval o svojih potovanjih, je rad komentiral, da človek mora videti, kako 
drugje po svetu živijo in delajo ljudje.

Za ogromen prispevek na področju obrtništva smo Ludviku neizmerno 
hvaležni. Ostal nam bo v spominu kot vzor človeka, da se da v življenju 
marsikaj postoriti tudi za širšo skupnost. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica 

Ni sol, je slana solza
bolečine, ki sega čez
in čez, čez vse soline.

(T. Pavček)

ZAHVALA
ob izgubi naših dragih staršev, starih staršev,

sorodnikov in prijateljev

 
FRANČIŠKE SLANOVIČ

(18. 6. 1933–13. 1. 2021)
iz Dolenje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše.

Hvala zdravstvenemu osebju ZD Ribnica, zlasti dr. Lidiji Šmalc,
medicinski sestri Anici in patronažnim sestram.

Hvala g. župniku za pogrebno slovesnost.

Žalujoči: vsi njuni

FELIKSA SLANOVIČ
(7. 3. 1929 – 24. 1. 2021)

iz Dolenje vasi

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

Odšel je naš dragi

VINKO ERČULJ
(30. 4. 1946–3. 2. 2021)

iz Gorenjske ceste 40a.

Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu –
mama Marija, brat Dušan z družino in sestra Irena z družino.

Hvala vsem, ki ste prijateljevali z njim in ste ga imeli radi!

 

Hvala vsem, ki ste ji namenili lepo misel.

Tvoja Zoran z Mirjano in Marinka z otroki

Vsak človek zase je svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(Tone Pavček)

V spomin

MARIJI BOJC
(1942–2021)
iz Prigorice
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Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo boli.

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, pradedka in tasta

FRANCA VENETA
(1931–2021)

iz Hrovače 52.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečeno sožalje in sveče.  Prav tako iskrena hvala dr. Andreji Rako in

zdravstvenemu osebju ZD Ribnica, Komunali Ribnica 
ter kaplanu Roku Pogačniku za zelo lepo opravljen pogrebni obred.

Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot z mislimi.

Žalujoči: vsi njegovi.

 

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca, z najlepšimi 
spomini,
bo vsak naš korak spremljala v 
tišini.
Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče in sestre

OLGE KOVAČ
(7. 12. 1932–4. 2. 2021)

iz Dolenje vasi

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

cvetje in besede tolažbe. Hvala dr. Nataši Curl, sestri Vesni Omerza,
Komunali Ribnica za lepo opravljeno pogrebno slovesnost,

pevcem kvarteta Galus za zapete pesmi, Tini za lepo prebran govor,
trobentaču za zaigrano »Tišino« in gospodu župniku Alešu Pečaverju

za opravljen pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči: hčerke Irena, Andreja, Mojca in sin Zvone z družinami

 

Mirno in spokojno si zaspala,
na pot brez vrnitve 
za vedno si odpotovala.

ZAHVALA
V 94. letu se je od nas poslovila naša teta
IVANA PEVEC, roj. PRIMOŽIČ

(1927–2021)
iz Ribnice.

Zadnja leta svojega življenja je bila oskrbovanka Doma starejših Ribnica.
Ob njeni smrti se zahvaljujemo vsem, ki ste jo kdaj obiskali v domu

in ji s tem polepšali dan. Lepa hvala g. župnikoma Andreju Muleju in
Jožetu Matetu za pogrebni obred, pevcem za lepe pesmi, 

osebju ZD Ribnica, strežnemu in negovalnemu osebju DSO Ribnica
in vsem, ki ste se na dan pogreba od nje poslovili,

ji darovali sveče in svete maše.

NEČAKI IN NEČAKINJE

 

Ko se prebujalo je jutro,
odšla si k večnemu počitku tiho.
Za dom in družino celo življenje si 
skrbela, 
za prijatelje si vedno čas vzela.
Sedaj ni več tvojega smehljaja,
a v naših srcih vedno boš ostala.
Mama, za vse ti iskrena hvala. 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tašče,

sestre, tete in svakinje
MARIJE MERHAR

(27. 11. 1928–29. 1. 2021)
iz Prigorice 22

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom in
prijateljem za izrečena in pisna sožalja, molitve, darove za sv. maše,

cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku Alešu Pečavarju
za dolgoletno duhovno oskrbo in lepo opravljen pogrebni obred,
dr. Lidiji Šmalc in med. sestri Anici ter patronažnima sestrama

Jani in Janji za zdravstveno oskrbo ter
podjetjema AVE in Komunala za pogrebne storitve. 

Iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili zadnjega slovesa od naše mame
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni
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Obkrožite ustrezno številko pred interesnimi 
organizacijami oziroma forumi, v katerih 
želite sodelovati:

1.   podpisani (a) sprejemam program in statut Slovenske 
demokratske mladine in pristopam k SDM (velja za 
mlajše od 30 let)

2.   podpisani (a) pristopam h Klubu seniork in seniorjev

3.   podpisani (a) pristopam k Ženskemu odboru

4.    podpisani (a) pristopam k Delavski zvezi

5.   podpisani (a) pristopam h Krščanskemu forumu

6.   podpisani (a) pristopam h Kulturnemu forumu

7.   podpisani (a) pristopam k Športnemu forumu

8.   podpisani (a) pristopam k Forumu za kmetijstvo in 
podeželje

9.   podpisani (a) pristopam h Gospodarskemu forumu

V SDS me je povabil(a):

V(na):   Dne: 

Podpis:

Moj socialni položaj (obkr ožite številko):

1.   mi omogoča plačevanje članarine

2.   mi trenutno ne omogoča plačevanje članarine

3.   mi trajno ne omogoča plačevanje članarine  
(upokojenci)

 Osebni podatki

 Ime: 

 Priimek: 

 Datum rojstva: 

 Državljanstvo: 

 Stalno bivališče

 Ulica/kraj: 

 Pošta (številka in ime): 

 Občina: 

 Telefon doma: 

 Mobilni telefon: 

 E-pošta: 

 Začasno bivališče

 Ulica/kraj: 

 Pošta (številka in ime): 

 Država: 

 Pošto želim na stalni naslov   začasni naslov 

 Podatki o zaposlitvi

 Izobrazba: 

 Poklic: 

 Študent: Da  Ne  Kje: 

 Zaposlen(a) pri: 

 Telefon v službi: 

 Funkcije 

 (KS, občina, država): 

  

Pristopna 
izjava

GRADIMO
SLOVENIJO C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Plačan oglas
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Št.: 6020-1/2021-1
Datum: 8. 1. 2021

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 
RIBNICA 

za šolsko leto 2021/22

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vr-
tec Ribnica (Ur. l. RS, št. 9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni 
razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko 
leto 2021/22 z dnem 1. 9. 2021. 

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spre-
membe) vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost 
najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 
3, 1310 Ribnica (uprava vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi 
Osojnik). 

Izpolnjen obrazec Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki 
ga dobite na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani www.
vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje 
do ponedeljka, 15. 3. 2021.  

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku. 
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca 
z dnem 1. 9. 2021 več, kot je prostih mest, bo o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo 
vse vloge, ki bodo vložene do 15. 3. 2021 ali oddane na ta 
dan priporočeno na pošto.

 Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni 
najpozneje do konca meseca junija 2021.

Pomembno! 
Staršem, ki so vlogo za vpis otroka v Vrtec Ribnica že 

oddali, je ni treba ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri 
svetovalni delavki Bernardi Osojnik na tel. št. 01 620 93 75 
ali na upravi vrtca na tel. št. 01 620 93 71.

Pripravila:
Bernarda Osojnik,                                     Andraž Caserman, 
svetovalna delavka                                                   ravnatelj

MALI OGLAS

Kupim enosobno stanovanje v Ribnici ali 
Kočevju. Kontaktna številka: 031 481 299

Energetsko svetovalna pisarna
ENSVET RIBNICA
Škrabčev trg 31, 1310 Ribnica 

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET OD-
SLEJ TUDI V RIBNICI

Občanom nudimo strokovne in neodvisne nasvete pri:
• zmanjšanju prevelike porabe goriv, elektrike in vode, 
• uvajanju energetskega knjigovodstva,
• obnovi kotlovnic, izbiri goriva oziroma energenta in pripravi
   tople sanitarne vode,
• izbiri ogrevalnega sistema in njegovi regulaciji,
• solarnih sistemih za toplo vodo in proizvodnjo elektrike,
• odpravljanju in preprečevanju nastanka vlage in plesni na zidovih,
• sodobnem prezračevanju bivalnih prostorov,
• obnovi in menjavi oken, steklenih sten, vrat,
• toplotni in hidroizolaciji, 
• izračunu prihrankov in enostavne vračilne dobe za posamezni
   ukrep, 
• pripravi na celovito obnovo ali novogradnjo hiše,
• projektu ZERO za socialno šibke občane,
• spremembi namembnosti iz nestanovanjskega v stanovanjski
   objekt zaradi izpolnjevanja pogojev za pridobitev subvencij Eko
   sklada,
• snemanju stanovanjskih objektov s termo kamero s predlogi 
   izboljšav.
Nudimo informacije o razpisih Eko sklada za subvencije in kre-
dite ter pomoč pri izpolnjevanju vlog.
Vsa svetovanja so po predhodnem dogovoru v pisarni oziroma 
po spletu ali telefonu.

Telefonski številki za prijavo sta041 681 669 in 051 205 152. 

Zahvala za donacije v Šolski sklad na
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 

Leto 2020 ni bilo naklonjeno nikomur, na žalost pa je ravno najranljivejšim skupi-
nam prineslo še več težav in stisk. Na naši šoli si na mnoge načine prizadevamo 
pomagati otrokom iz socialno ogroženih družin z brezplačno udeležbo v nad-
standardnih dejavnostih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, s podarjanjem 
učnih pripomočkov, v zadnjem času pa predvsem z darovanjem računalniške 
opreme za omogočanje spremljanja pouka na daljavo. Najuspešnejšim ribni-
škim učencem omogočamo tudi brezplačno udeležbo na regijskih in državnih 
tekmovanjih iz različnih predmetnih področij in športa. 
Da smo lahko na šoli tudi v teh razmerah še naprej tako uspešni pri nudenju 
pomoči našim učencem, se vsako leto obrnemo na številna podjetja s prošnjo 
za donacijo v Šolski sklad. 
Odziv na naše prošnje je bil tudi letos dober. V skupnem znesku 1215 EUR so do-
nirali: Yaskawa Ristro, d. o. o., Ribnica, Zasnova – Lovšin Tone, Lekarna Ribnica, 
Vibor, d. o. o., ERTL GLAS steklo, d. o. o., Elektroservis Igor Benčina, s. p., Dafin, d. 
o. o., Makom, d. o. o., LIONS klub Ribnica in KRKA, d. d., Novo mesto.
Podjetje Inotherm, d. o. o., pa je šoli doniralo namenska sredstva v znesku 5000 
EUR za nakup računalniške opreme za učence. Šola je iz navedenih sredstev 
kupila tablične računalnike in tako je 21 učencev prejelo v trajno uporabo tablični 
računalnik Samsung Galaxy T500 (A7 Wifi).
Iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali naši prošnji in nakazali sredstva na račun 
Šolskega sklada. Veseli smo, da imamo taka podjetja, ki imajo posluh za naše 
učence. Vsem še enkrat hvala za prispevek v Šolski sklad.

Za upravni odbor Olga Černe, pomočnica ravnateljice




