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Preberi tri debele knjige in oddaj svoje
mnenje na www.najpoletavci.si!
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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: 30. 7.2021

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 16. 7. 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.

KOLEDAR DOGODKOV v občini Ribnica

julij 2021

24. 6. ob 18.30: SVETA MAŠA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
                    Cerkev sv. Štefana v Ribnici
24. 6. ob 19.30: PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI
                    Ribniški grad
30. 6. ob 19. uri: OBČNI ZBOR MUZEJSKEGA DRUŠTVA RIBNICA
                                Rokodelski center Ribnica
Od 1. 7. do 31. 8.: KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI 
(pon.–pet.: 15.–19. ure, sob.–ned.: 10.–19. ure)
Pred info točko v Ribniškem gradu
Ob ponedeljkih in sredah ob 17. uri – PRAVLJIČNA URA ZA NAJMLAJŠE
Ob četrtkih ob 17. uri – OTROŠKA GRAJSKA USTVARJALNA DELAVNICA
Ob petkih ob 17. uri – DRUŽABNE IGRE ZA OTROKE VSEH STAROSTI
Ob sobotah in nedeljah ob 17. uri – ŠPORTNE IGRE ZA VSO DRUŽINO
3. 7.: 19. TEK PO LONČARIJI IN 2. LONČARIJA TRAIL
Športno igrišče v Dolenji vasi
Ob 9. uri – start 2. Lončarija trail
Ob 16.30 – start mladih (300 m)
Ob 16.45 – start mladih (600 m)
Ob 17.00 – start mladih in rekreativcev (2000 m)
Ob 18.30 – start 19. teka po Lončariji
3. 7. ob 15. uri: SLOVENIJI ZA 30 LET – DOBRODOŠLI DOMA
                  Rokodelski center in Ribniški grad
3. 7. ob 20. uri: SLOVENIJI ZA 30 LET – DOBRODOŠLI DOMA, 
                             KONCERT ANSAMBLA SAŠE AVSENIKA
                  Rokodelski center in Ribniški grad
5.–9. 7. med 6.30 in 16. uro: AKTIVNE POČITNICE NA BAZENU 
                                                      za otroke od 6. do 14. leta starosti
                                           Športni center Ribnica
9. 7. ob 20. uri: GRAJSKI VEČERI
                   Ribniški grad
12.–16. 7. med 6.30 in 16. uro: VESELE POČITNICE 2021
                                                          za osnovnošolske otroke
                                               Rokodelski center Ribnica
12.–16. 7. med 6.30 in 16. uro: AKTIVNE POČITNICE NA BAZENU
                                                          za otroke od 6. do 14. leta starosti
                                               Športni center Ribnica
16. 7. ob 20. uri: GRAJSKI VEČERI
                     Ribniški grad
19.–23. 7. med 6.30 in 16. uro: AKTIVNE POČITNICE NA BAZENU
                                                          za otroke od 6. do 14. leta starosti
                                               Športni center Ribnica
22. 7. ob 18.30: POPOLNA KOMBINIRANA VADBA
                    Ribniški grad
24. 7. ob 19. uri: STAND UP IN KONCERT Z ADIJEM SMOLARJEM 
                               IN GAŠPERJEM BERGANTOM 
                    Na bregu ob Ribniškem gradu
Do 30. 9.: Akcija MOJA VAS – LEPA, UREJENA IN PRIJAZNA
         Vasi KS Velike Poljane

Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. Podatke za prihodnji mesec 
pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com.
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Aktivno poletje

Mesec junij 2021 si bomo zagotovo 
vsi zapomnili po tem, da je Ribnica do-
čakala športni park. Nekaj desetletij se 
je čakalo na izgradnjo, veliko generacij 
je bilo prikrajšanih, ker za izgradnjo tega 
objekta ni bilo prave volje in posluha. Na 
dan otvoritve se je resnično čutilo veselje 
vseh generacij. Občutek, ko se srečaš s 
toliko zadovoljnimi obrazi, je enostavno 
neprecenljiv in ves trud, ki smo ga vloži-
li kot sodelujoči v projektu, je zagotovo 
poplačan. Navdušenja nad našo pridobi-
tvijo ni zaznati samo v naši občini. Prido-
bitev odmeva praktično po vsej Sloveniji, 
tako med kolegi župani kot med ostalimi 
prebivalci. Gre za resnično izjemno prido-
bitev in glede na vložen trud in dodelane 
detajle bo park zagotovo služil mnogim 
generacijam. Seveda ob predpostavki, da 
bomo vsi skupaj poskrbeli za red in disci-
plino, kajti to je park vseh nas, spoštova-
ne občanke in občani. 

Seveda pa je bilo v juniju še kar nekaj 
drugih pomembnih aktivnosti, pri katerih 
sem z veseljem sodeloval. Ker je mesec 
junij tudi konec tako vrtčevskega kot šol-
skega leta, sem se z veseljem udeležil za-
ključka tako v Vrtcu Ribnica kot v Osnovni 
šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica ob slo-
vesu naših devetošolcev. Tako vrtec kot 
osnovna šola sta pripravila čudoviti pri-
reditvi. Naši malčki in devetošolci so se 
od vrtčevskih igralnic in tudi od osnovne 
šole resnično poslovili v vsem svojem si-
jaju. 

Za osnovnošolci je zelo zahtevno leto, 
a kljub vsemu je to generacija ki ima kar 
14 Levstikovcev. Glede na njihov izjemni 
uspeh tako v šoli kot na področjih, ki jih 
imajo v prostem času, sem jih z veseljem 
in ponosom gostil tudi na kosilu v Škrab-
čevi domačiji. Mladi so naša prihodnost, 
zato je prav, da jim dajemo oporo in po-
zornost.

Sodeloval sem tudi na treh javnih
razpravah:
- Občina Ribnica je skupaj s podjetjem 

Acer iz Novega mesta pripravila predsta-
vitev »Strokovnih podlag za prostorsko 
in komunalno ureditev romskih naselij v 
občini Ribnica«. Dejstvo je, da imamo evi-
dentirana tri romska naselja, ki pa so na 
območjih, kjer po veljavnem prostorskem 
načrtu niso primerna za bivanje. S to stro-
kovno podlago smo sedaj prejeli izhodi-
šča, kako v nadaljevanju pristopati k cilju, 
da hkrati uredimo romska naselja, a tudi 
zajezimo njihovo širitev. V preteklosti se 
je področje romske problematike reševa-
lo bistveno premalo. 

- Druga javna razprava je bila name-
njena predvsem za krajane Nemške vasi. 
Občina Ribnica je namreč pripravila pro-
jekt za izgradnjo pločnika ob regionalni 
cesti G2-106. Hkrati je občina izdelala 
tudi študijo variant za prometno ureditev 
znotraj vasi. 

- Z veseljem sem se kot sogovornik 
udeležil tudi Kočevsko-ribniškega foru-
ma. V družbi kolega župana dr. Vladimirja 
Prebiliča, direktorja Yaskawe dr. Huberta 
Koslerja, direktorja podjetja Riko, d. o. o., 
Janeza Škrabca in direktorja Podjetniške-
ga inkubatorja Kočevje Marka Stjepića. 
Osrednja tematika je bila namenjena 
mladim in njihovemu nadaljnjemu razvo-
ju oziroma temu, kako mlade zadržati v 
občinah. V tem kratkem času smo v Rib-

nici sprejeli kar nekaj ukrepov za mlade, 
predstavil pa sem tudi našo smelo vizijo 
za vnaprej in prepričan sem, da bomo s 
temi koraki prišli v doglednem času do 
certifikata mladim prijazna občina. 

- V predzadnjem tednu smo gostili mini-
stra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, sku-
paj z našim državnim sekretarjem Alešem 
Miheličem in ekipo z direkcije za ceste, ki 
sedaj glede na naše aktivno sodelovanje 
pozna že vso našo infrastrukturo do po-
drobnosti. Na terenu smo si ogledali del 
prihodnje trase kolesarske steze. Ker je 
bil obisk regijskega obsega, so bili pova-
bljeni tudi ostali župani sosednjih občin. 
Tako je bila priložnost predstaviti lokalne 
projekte, ki si jih želimo realizirati, in tudi 
naš skupni projekt – 3a razvojna os.

Aktivnosti na področju ostale infra-
strukture, ki je v domeni občine, potekajo 
po začrtanem planu. Več o vsebinah pa 
si lahko preberete na novicah iz občinske 
uprave. 

Spoštovani občanke in občani, cenjeni 
učenke, učenci, dijakinje in dijaki! Želim 
vam lepo poletje in aktivne počitnice. 
Sedaj je čas za zaslužen dopust, pa tudi 
za skupno druženje, za katerega smo bili 
prikrajšani. Bilo je izjemno zahtevno leto. 
Zato vas vse skupaj prav lepo vabim na 
prireditve, ki se bodo v juliju in avgustu 
odvijale v našem gradu.

Vaš župan 

Samo Pogorelc
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Potekala 16. redna seja sveta Občine Ribnica
Prek video povezave je potekala 16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica. Na dnevnem redu je bilo 13 točk.  

Svetniki so najprej sprejeli zapisnik prejšnje, 15. redne seje. Nadalje-
vali so z najobsežnejšim delom zasedanja – sprejemanjem odloka o 
rebalansu proračuna za leto 2021 po hitrem postopku. Občinski svet 
Občine Ribnica je na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel Odlok o 
spremembah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 v vi-
šini 14.298.116,92 EUR. Spremembe so bile potrebne tako na strani 
prihodkov kot na strani odhodkov. S sprejemom predlaganega reba-
lansa želi Občina Ribnica zagotoviti proračunsko ravnotežje. Z reba-
lansom načrtujejo povečanje proračuna za 1,74 % glede na sprejeti 
proračun. Prihodki in prejemki ter v enaki višini odhodki in izdatki so 
tako z rebalansom načrtovani v višini 14.546.574,74 EUR. V nadalje-
vanju so nato svetniki v 2. obravnavi sprejeli Odlok o pokopališkem 
redu na območju občine Ribnica. Upoštevali so dve pobudi občanov. 
Svetniki so v 4. točki v 2. obravnavi sprejeli Odlok o predkupni pravici 
občine Ribnica. Občina Ribnica, ki omogoča uresničevanje ciljev pro-
storskega razvoja in usmerjanja poselitve tako, da z razvojem stavb-
nih zemljišč zagotavlja zadostno količino le-teh in dostopnost za biva-
nje, delo in rekreacijo, ustvarja razmere za učinkovito rabo zemljišč v 
javnem interesu ter zagotavlja ustrezno urejenost prostora. Na javno 
objavljen predlog na Občini Ribnica niso prejeli nobenih pripomb ozi-
roma predlogov. Svetniki so v 2. obravnavi sprejeli tudi Odlok o določi-
tvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v OPN-ju Občine Ribnica. Pripomb in predlogov s strani 
občanov ni bilo. V 2. obravnavi so svetniki, prav tako brez pripomb in 
predlogov javnosti, sprejeli Odlok o turističnem vodenju na območju 
Občine Ribnica. 

Na seji je bil sprejet tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne ob-
činske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče. 
V občinah ustanoviteljicah deluje skupna občinska uprava, ki zago-
tavlja opravljanje nalog na področju inšpektorata in redarstva ter je 
bila ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški 
Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2013. Občinski svet Ob-

čine Dobrepolje je dne 20. 6. 2019 na 2. izredni seji sprejel sklep o iz-
stopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave. Skupna 
občinska uprava tako še sedaj deluje na podlagi prvotnega odloka, 
v svojem nazivu pa ima še vedno vključeno tudi Občino Dobrepolje, 
zato je sprejem novega odloka nujen in potreben za ureditev vseh raz-
merij ter načina financiranja občin ustanoviteljic. Z novim odlokom se 
tudi razširja področje delovanja skupne občinske uprave na področja, 
s katerimi je omogočeno tudi večje sofinanciranje opravljanja nalog s 
strani Ministrstva za javno upravo. 

Nadalje je bil sprejet tudi Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne 
pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanj-
skega problema v občini Ribnica. Sprejem predlaganega pravilnika bo 
imel neposredne finančne posledice v proračunu Občine Ribnica. V 
proračunu za leto 2021 je na proračunski postavki št. 2028 – Enkra-
tna denarna pomoč mladim in mladim družinam pri reševanju prvega 
stanovanjskega problema zagotovljenih 30.000,00 EUR proračunskih 
sredstev za namen Javnega razpisa za dodelitev enkratne denarne 
pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanj-
skega problema. 

Svetniki so sprejeli tudi Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj 
podjetništva in gospodarstva v občini Ribnica. Sredstva za dodeljeva-
nje pomoči po tem pravilniku se bodo dodeljevala glede na višino, ki 
bo določena v posameznem proračunu občine. V letu 2021 je name-
njenih skupno 50.000 EUR, dodeljujejo se v obliki subvencij.

 Stanovanje na Prijateljevem trgu 6 so svetniki prekvalificirali kot 
neprofitno. V zadnji točki so svetniki podprli Lokacijsko preveritev za 
območje posamične poselitve v EUP Sm41 v občini Ribnica. Investitor 
oziroma pobudnik je 5. 2. 2021 podal pobudo za izvedbo postopka lo-
kacijske preveritve za namen določanja obsega stavbnega zemljišča. 
Za potrebe investitorjeve namere se izvorno stavbno zemljišče posa-
mične poselitve v EUP Sm41 preoblikuje in poveča na način, da sta 
omogočeni racionalna umestitev in gradnja enostanovanjske hiše. 

Jurij Kožar

Predstavitev projekta Nemška vas
Po mnogo letih zapostavljanja prometne problematike v naselju Nemška vas, 

ki leži ob glavni cesti Ljubljana–Kočevje, je Občina Ribnica po predlogu dveh 
svetnikov domačinov na začetku junija predstavila projekt prometne ureditve.

Občina Ribnica je v sodelovanju z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo (Ministrstvo 
za infrastrukturo) v letu 2021 pripravila 
projektno dokumentacijo za izgradnjo 
hodnika za pešce, avtobusnih posta-
jališč in ostale cestne infrastrukture na 
območju državne ceste G2 106 v naselju 
Nemška vas. Prav tako je Občina Ribnica 
za izvedbo omenjenega projekta izdela-
la tudi geodetski posnetek in pripravila 
dve študiji variant za nadaljnjo prometno 
ureditev. Po trenutnem predlogu bodo 
čez naselje naredili pločnik, ki bo v sme-
ri iz Kočevja v Ribnico potekal po desni 
strani vse do avtobusnega postajališča 
in še malo naprej, kjer bo omogočen va-

ren prehod na nasprotno stran cestišča. 
Pločnik se bo tam nadaljeval do zadnjega 
križišča. S tako ureditvijo se bo prometna 
varnost za pešce, zlasti šolarje, občutno 
povečala, saj bo večini otrok omogočen 
varen prehod ob cesti do avtobusnega 
postajališča. Na sami predstavitvi projek-
ta so občani predstavili tudi problem pre-
velike hitrosti čez naselje. Zaradi lege na-
selja, ki leži med dvema daljšima ravnima 
odsekoma, veliko voznikov ne upočasni 
vožnje takoj po vstopu v naselje, temveč 
upočasnjujejo počasi. Problematika je še 
posebej izrazita pri tovornih vozilih, saj je 
cesta skozi vas ozka in v primeru srečanja 
s tovornjakom iz nasprotne smeri ostane 

komaj dovolj prostora za srečanje. Ob-
čani so predlagali postavitev radarjev in 
ureditev otokov pred vstopom v vas. V 
sami vasi obstaja še veliko problemov, 
na katere bo morala Občina Ribnica biti 
pozorna v prihodnje, vendar pa so se s 
tem projektom stvari vsaj malo začele po-
mikati na bolje.

Jurij Kožar
Foto: PGD Ribnica
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Rekreacija za vse!
S sproščanjem protivirusnih ukrepov so se sprostili tudi vreme in ljudje. Tako so na sončni petek, 4. junija, svečano 

odprli Športni park Ribnica, ki je tik ob Športnem centru.

Gre za prvo sodobno zunanje igrišče v središču mesta, ki 
bo med drugim pripomoglo tudi k večji varnosti otrok v bližnji 
Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna. Do sedaj so morali učenci 
k pouku športa hoditi na nekdanji vojaški stadion Ugar. A pot 
do tja je peljala ob precej prometnih cestah, poleg tega stadion 
Ugar ponuja le zelenico in dotrajano asfaltno atletsko stezo. Nov 
športni park stoji ob sami šoli in ponuja še nogometno oziro-
ma rokometno igrišče, igrišče za odbojko na mivki in igrišče za 
košarko. Okoli nogometnega oziroma rokometnega igrišča sta 
urejeni 150-metrska atletska steza iz tartana in steza za skok 
v daljino. Zgrajene so garderobe in tribuna s pogledom na vsa 
igrišča, ki je delno podkletena in ponuja prostor za shrambo. Na 
igrišču so še prostori za garderobo in toaleto, urejena je razsve-
tljava, da bo mogoče objekte uporabljati tudi zvečer.

Miha Šušteršič, direktor podjetja Hipox d.o.o. in župan Samo Pogorelc sta uradno 
odprla športni park.

Gradnja, ki jo je izvedlo podjetje Hipox, je stala 1,3 milijona 
evrov, pri čemer so dobrih 800.000 evrov zagotovili Občina Rib-
nica, nekaj več kot 400.000 evrov Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter 55.000 evrov Fundacija za šport.

Žoge in torta za vse!

Dogodku so dodali zagon ribniška godba, mažorete in akro-
batska skupina Dunking Devils Akademija, za katero ne veljajo 
zakoni težnosti. Na igrišču je bilo odigranih že nekaj revijalnih 
tekem, ko se je popoldan prevešal v večer, pa je sledila zabava 
z vokalno-instrumentalno zasedbo K-Rocks.

Župan Samo Pogorelc ob otvoritvi ni skrival navdušenja: »Na 
Športni park Ribnica smo čakali več kot dvajset let. Objekt je 
namenjen vsem generacijam, predvsem šoli, ki je ena večjih v 
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Sloveniji, vrtcu, športnim društvom ter 
vsem občankam in občanom. Športni 
park bo omogočal rekreacijo, druženje in 
prijateljstvo vsem generacijam.« Opozici-
ja v Občinskem svetu že nekaj časa očita, 
da je bil ta projekt zastavljen še v času 
prejšnjega mandata. Župan odgovarja: 
»Teh očitkov sem že vajen. Prva pobuda 
in idejni načrt za takšno igrišče sta bila 
predstavljen že leta 1977. Šteje realiza-
cija, želja je absolutno premalo. Projekt 
je treba umestiti v proračun, in to ni bilo 
nikoli narejeno. V prejšnjem mandatu, ko 
sem bil še svetnik, bi absolutno podprli 
proračun s to postavko.«

Pojavljala so se vprašanja, ali bo še 
mogoč prehod med Športnim centrom 
in novim Športnim parkom, in odgovor je 
pritrdilen. Mogoče bo presekati pot peš 
in ne z avtomobilom, kot je bila včasih 
praksa, in to kljub prepovedi.

Sašo Hočevar Po prvi nogometni tekmi med Občisko upravo in Policijsko postajo Ribnica, ki so jo dobili slednji s 5 proti 4.

Kruha in iger! Po dolgem času ... (foto Daniel Vincek)
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Kulinarika, kultura in rokenrol
Kot večina sobot v zadnjem času se je tudi tista, 19. 6., začela s tržnico pri Miklovi hiši. Popoldan pa je ta sobota eksplo-

dirala tako kulinarično kot tudi kulturno in glasbeno.  

Kuharski mojster Bine Volčič in ribniški župan Samo Pogorelc

Tokratni drugi Županov dan je tudi letos sovpadal s Poletno 
muzejsko nočjo, ko je bil omogočen brezplačen ogled razstav 
v Ribniškem gradu in Rokodelskem centru do 22. ure zvečer. 
V Galeriji Miklova hiša pa so odprli novo razstavo z naslovom 
Umetnikov ego, na kateri sodeluje več umetnic in umetnikov.

Tako kot lani se je tudi letos v gradu oglasil kuharski mojster 
Bine Volčič s svojo počitniško prikolico, ki je predelana v kuhi-
njo. In tudi letos je bila kuharija humanitarnega značaja. »Bil 
sem na enem od zaključnih dogodkov v OŠ Ribnica in se me je 
dotaknila zgodba enega učenca, kjer gre za večjo rehabilitacijo, 
zato mu bomo skušali pomagati po najboljših močeh, ne samo 
z izkupičkom Županovega dne,« je dejal župan Samo Pogorelc, 
na čigar predpasniku je pisalo 'šef'. Bine, na čigar predpasniku 
je preprosto pisalo 'Bine', je opisal jed, ki sta jo z županom pri-
pravila skupaj: »Danes sva pripravila pljukance z jadranskimi ko-
zicami, šparglji in paradižniki, kar je zelo enostavno, ampak sve-
že, poletno in okusno.« Pogorelca smo še vprašali po nadaljnjih 
Županovih dneh, glede na to, da se je njegov mandat že pošte-
no prevesil čez polovico: »Vesel sem, da smo glede na situacijo 
s koronavirusom uspeli speljati drugi Županov dan, naslednje 
leto absolutno sledi tudi tretji. Potem je pa čisto odvisno, kateri 
kuhar bo zmagal na lokalnih volitvah.« Kuharski mojster Bine je 
še dodal: »Dokler bo Samo župan, bom prišel sem vsako leto, 
tudi če ne bom povabljen.« S kuhanjem sta zbrala 1.350 EUR.

Poleg Binetove kuhinje je bilo še kar nekaj stojnic z različno 
ponudbo, prav posebna pa je bila stojnica, okrog katere so stali 
otroci s kuharskimi kapami in ustvarjali pod taktirko kulinarika 
in fotografa Danijela Vincka: »Danes imamo malo šolo kuhanja. 
Pripravljamo 'šmorn' s karamelo, čokolado in posutimi mletimi 
lešniki. Po koncu tečaja bodo kuharji sposobni samostojno pri-
praviti 'šmorn' staršem za zajtrk.« 

Na grajski zelenici sta Domen Peček in Grega Vlašič predsta-
vljala piva kraft pivovarjev oziroma mikro pivovarjev. Dan prej 
sta s svojim Quercus Alba, Juicy Pale Ale, ki je ena izmed števil-

nih vrst piva, ki jih ponuja njuna Brewwood pivovarna, v Žalcu 
prejela 1. nagrado za Naj pivo Slovenije 2021, in sicer po izboru 
slovenskih novinarjev. Pri nagrajenem pivu ne gre za klasičen 
»pale ale« grenek okus, ampak za pivo s sadno aromo.

Danijel Vincek s četico novincev

Iz ene izmed osmih pip so točili tudi Naj pivo Slovenije 2021.

Dogodek je bil pospremljen še z mnogimi aktivnostmi kot so 
'supanje' na Bistrici, knjižnica pod krošnjami in likovna šola, od-
prta je bila tudi pletarska delavnica. Proti večeru so sledili kon-
certi, najprej Ribniškega pihalnega orkestra, kasneje pa z malce 
tršimi ritmi še skupin Rock o clock in San Diego band.

Sašo Hočevar

Živžav na grajski zelenici
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Kako doma obdržati mlade
in spodbuditi tehnološki razvoj?

V senci sadnih dreves na vrtu Škrabčeve domačije je v četrtek, 17. junija, potekal razvojni posvet časnika Finance z na-
slovom Kočevsko-ribniški forum na temo Kako doma obdržati mlade in spodbuditi tehnološki razvoj. 

Po predstavitvi sponzorjev smo spo-
znali zgodbe uspeha treh zanimivih 
podjetnikov: Huberta Koslerja, direktorja 
podjetja Yaskawa, Petra Brunerja, usta-
novitelja podjetja RingoX, in Aleša Žagar-
ja, tehničnega direktorja podjetja Natural 
Log House. Prvo podjetje je na našem  
območju prisotno in že dalj časa poznano 
po izdelavi različnih vrst robotov, drugo in 
tretje pa sta novi uspešni zgodbi, vsaka 
na svojem področju. Natural Log House 
postavlja različne lesene hiše, največkrat 
iz brun, drugo podjetje pa je bilo letos 
uvrščeno med najboljših pet start up 
podjetij v Sloveniji, z digitalnim ključem, 
ki omogoča brezstično odpiranje vrat. 

Drugi del posveta je bila okrogla miza 
z gostiteljem Janezom Škrabcem, direk-
torjem Rika,  Hubertom Koslerjem, direk-
torjem Yaskawe, Vladimirjem Prebiličem, 
županom Občine Kočevje, Samom Po-
gorelcem, županom Občine Ribnica, in 
Markom Stijepićem, direktorjem Podje-
tniškega inkubatorja Kočevje. Peter Fran-
kl, direktor in glavni urednik Časnika Fi-
nance, je pogovor vodil iskrivo in ciljal na 
rivalstvo med Ribnico in Kočevjem, ki ga 
je župan Vladimir Prebilič z lahkoto spre-
obrnil v priložnost za sodelovanje in pri-
jateljsko konkurenco, ki je vedno dobro-
došla, saj nas spodbuja k temu, da smo 
boljši. Samo Pogorelc je predstavil načr-
te, kaj bo Občina Ribnica nudila mladim 
družinam, ki jih je v Ribnici veliko, kar vi-
dimo tudi po številu malčkov, ki so ostali 
brez ugodnosti vrtčevskega varstva, kljub                     
26-oddelčnemu vrtcu – aktivno se bodo 
lotili stanovanjske problematike, računa-
jo pa tudi na nov medgeneracijski center, 
ki bo mladim ponujal različne možnosti 
za razvoj. Marko Stijepič je poudaril, da 
je skrivnost uspešnih v koronakrizi v za-
menjavi poslovnega modela, saj so tisti, 
ki se niso prilagodili in samo »čakali, da 
mine«, danes potrebni državnih pomoči, 
da znova zaženejo svoja podjetja. Janez 
Škrabec pa je poudaril, da ni tako po-
membno, ali smo Kočevci ali Ribničani, 
saj ima vsak več identitet, in da mora Slo-
venija odpirati meje. Hubert Kosler pa je 
govoril o tem, da je za razvoj pomembno 
sodelovanje med izobraževalnimi usta-
novami in podjetji ter da je kljub načrtom 

za to še vedno premalo izvedbe. Celoten dogodek je bil seveda namenjen spoznava-
nju novih poslovnih partnerjev in priložnosti za sodelovanje, kar so gostje s pridom 
izkoristili. 

Tina Zajc Zver
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Oblačenje moških v Ribniški dolini (drugi del)
Pred dobrimi sto leti so možje po Ribniški dolini za vsakdanja opravila še nosili obleko, izdelano iz doma tkanega pla-

tna, raševine in grobega sukna. Kmetom in rokodelcem dolgo ni bilo dosegljivo dragocenejše blago. Sčasoma so imeli 
praznična oblačila izdelana iz boljšega kupljenega blaga. Kdor je bil premožen, je imel vsaj dve obleki, eno za vsak dan, 
finejšo pa za nedeljo. Celotno podobo je zaznamovala tridelna obleka, ki so jo sestavljali hlače, suknjič in suknja.

Krošnjarji, lončarji in mešetarji so hodi-
li po svetu za zaslužkom, dobro služili in 
domov nosili boljše blago, večkrat pa tudi 
novosti o modnih krojih. Z obleko so kaza-
li oblačilne odtenke dežel, skozi katere so 
potovali. Sogovorniki so pomnili: »Vid'lo 
se je, kdaj je b'lo zunaj kupljeno.«

    1. Na Slemenih okoli leta 1905 ponosni na svojo 
obrt držijo v rokah: »žnidar« Adamič železni likalnik, 
»tišlar« Gruden oblič, »birt« Oblak kozarce in 
steklenico ter »šuštar« Malnar ženske visoke čevlje 
zavezanke. Z zaslužkom od obrti so si lahko privoščili 
boljša pokrivala in obleko. Zelo moden in tudi drag je 
bil »žirardi« slamnik, s katerim je pokrit gostilničar.

Vrhnja oblačila, suknjič in suknjo, so nosili kot pražnjo opravo ali 
za zaščito pred mrazom. Suknjič, poimenovan »rek'lc«, se je v dese-
tletjih po kroju le malo spreminjal. Na koncu 19. stoletja so Ribničani 
nosili prek bokov podaljšane suknjiče, oprijeto krojene in više zape-
te, s koničasto vrezanimi ovratniki. Bili so podloženi z ročno prešito 
podlogo. Barva suknjičev je bila malokdaj svetlejša, pogosteje so bili 
temnejše sivo, rjave ali črne barve. Za slovesne priložnosti so pre-
možnejši nosili iz boljšega blaga narejene daljše površnike in suknje, 
najbolj gosposki so oblekli frak. V hladnejših dneh so se kmečki mož-
je ogrnili v daljše suknjiče iz debelejšega štofa. Ker so bili dragi, so jih 
nosili veliko let, pogosto tudi iz roda v rod.

Hlače so bile krojene precej enotno, visoko nad pas, s širšimi rav-
nimi hlačnicami. V pasnem delu so bile podložene z bombažno pod-
logo, v sredini zadaj pod pasom sta bila prišita trakova za regulacijo 

pasne širine. Žepi so bili šivani pod pas ali v stranski rob hlač. Nekaj 
centimetrov nad pasom zadaj sta bila na podaljšani konici prišita 
gumba za zapenjanje naramnic, ki so jih spredaj prek ramen na pasu 
pripenjali še vsako z dvema gumboma. Poleti so bile vsakdanje hlače 
platnene, pozimi iz gosto tkanih volnenih tkanin. Premožnejši tržani 
so nosili hlače iz kupljenega sukna, za slovesne priložnosti iz mehkih 
volnenih tkanin. Videlo se je, da so boljše kakovosti, so drugače stale.

Slikovit je opis kmetovalca Zadnika s Perovega: »Hlače so b'le na-
rejene na glih, dol do čevljev, zgoraj malo čez pas, da si se pri delu 
pripognu, pa je srajca zmerom za hlačam ostala. Iz volne in lanenih 
vlaken so še tkal' raševino za delovne hlače, je b'la trpežna in cenej-
ša. Ker so b'le hlače zgoraj ravne brez pasu, smo rabil oprte - nara-
mnice, da so hlače gor držale. Najprej smo imel' oprte doma nar'jene 
iz platna in koščkov usnja, po vojni smo kupil' elastične.« 

 2. Jože Češarek (*1842), kmet, lesni trgovec, konjar iz 
Nemške vasi, je oblečen v suknjič.

1 2

Kroj hlač izrisal Filip Pakiž v programu AutoCAD po izmeri 
ohranjenih hlač.

K hlačam so ob pražnjih in vsakdanjih dneh pripenjali naramnice. 
France Košmrlj (*1901), gruntar in furman iz Žimaric.
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Trška veljaka France (*1851) in Andrej (*1858) Podboj 
dobro oblečena po takratni modi. Iz osebnega arhiva 
Nataše Podboj

Ohranjene dolge spodnje hlače – gate – so izdelane 
iz bombaža. 

Poleg dolgih ravnih hlač so po prvi voj-
ni postale modna novost široko krojene in 
pod koleni stisnjene hlače pumparice. Se-
gale so precej čez kolena, na robu s pašč-
kom, da so jih upognili navznoter in pod 
koleni pripeli. Nosili so jih tudi trški veljaki, 
zraven pa škornje ali visoke čevlje in doko-
lenke. V tem času so bile posebej za v škor-
nje šivane hlače »rajthoze«, zgoraj krojene 
kot vsake hlače, nad koleni na zunanji strani 
močno razširjene, pod koleni ob mečih te-
sno oprijete.Na začetku stoletja so nekateri 
možje, tudi vaški, pod hlačami že nosili dol-
ge spodnje hlače – gate. Šivale so jih šivilje 
po kroju vrhnjih hlač, le spodaj malo ožje. 
S trakovoma na spodnjem robu se je hlač-
nice privezalo okoli gležnja. Cenovno niso 
bile vsem dosegljive. Dušan Pokovec je 
vedel povedati: »Čeprav sta imela starša v 
Ribnici manufakturno trgovino, spodnjega 
perila nismo imeli veliko, a vsaj dvoje, da je 
bilo za preobleč'. Revnejši so bili celo brez 
spodnjih hlač, tudi pozimi. Na golo kožo so 
oblačil' vrhnje hlače. Ker spodaj niso imeli 
kaj nosit, so ime'l kožo večkrat ožuljeno.« 

Prek močnih platnenih ali raševinastih 
delovnih hlač so imeli pri delu privezane 
gosto tkane sivkasto rjave predpasnike, s 
katerimi so si obvarovali obleko. 

Obutev sestavljajo nogavice in nad gleženj segajoči čevlji ali do 
kolen visoki škornji. V čevlje so si obuvali tople volnene nogavice 
iz domače preje, kakršne so tiste čase pletli pri vsaki hiši. Namesto 
domačih pletenih nogavic so se sčasoma uveljavile strojno izdela-
ne iz sukanca, ki so jih pletle tudi sestre Klinar v pletilstvu na rib-
niškem trgu. Namesto nogavic so si možje okrog meč gladko ovili 
tudi platnene ali flanelaste trakove – onuče. Na slabih poteh so 
dobro služili močni, do gležnjev visoki čevlji za zavezati z vezalkami, 
ki so bili okovani ali drugače ojačani. Pogosto rabljena obutev so 

Gostilničar Andrej Podboj (*1858–1941) je v kombinaciji z nizkimi škornji nosil 
»rajthoze«. Iz osebnega arhiva Nataše Podboj.

Predpasnik so možje uporabljali za zaščito delovne obleke pri raznih obrteh in kmečkih opravilih, ne pa za k pražnji obleki. Trški in 
okoliški rokodelci, mlinarji, peki, mesarji, čevljarji, mizarji, tesarji in suhorobarji so uporabljali predpasnike iz gosto tkanega beljenega ali 
nebeljenega platna. Domače šivilje so jih ukrojile v enem kosu s prsnim delom. Bil je daljši od ženskega in vedno v eni barvi. Možje so ga 
upogibali za pas, da jih pri delu ni oviral.

bili do kolen segajoči škornji iz govejega usnja. V Ribnici pri cerkvi je 
bil vsako leto na začetku adventa semenj. Prodajali so razno robo, 
tudi nogavice, ročno izdelane visoke čevlje in škornje.

Alenka Pakiž
Foto: Filip Pakiž



12 REŠETO JUNIJ 2021a k t u a l n o

Pestra promocijska dejavnost v Ribniški dolini
Turizem skrbi za promocijo in večjo prepoznavnost kraja ter povezovanje s turističnimi deležniki, ki tu delujejo. Za nami 

je že mesec junij, ki nas je razvajal s prijetnimi in toplimi temperaturami, ki so tudi pomemben dejavnik pri odločitvi za 
obisk in raziskovanje novih krajev ter organizacijo izleta v skrite, še neraziskane predele Slovenije.  

Zakaj pa za raziskovanje skritih kotičkov avta ne bi zame-
njali za vlak? Ta namreč velja za praktično, hitro in cenovno 
dostopno prevozno sredstvo, pa še zabavno se je peljati z 
udobnim vlakom in skozi okno opazovati naravo, ki šviga 
mimo nas. 

V Ribnici imamo po več desetletjih prizadevanj od meseca 
januarja 2021 vzpostavljeno redno železniško linijo Kočevje–
Ljubljana, s katero je Ribnica postala še bolj povezana s pre-
stolnico in sosednjimi občinami. Vlak je bil zelo dobro sprejet 
in se je hitro izkazal kot odlična pridobitev, saj je v naše kraje 
pripeljal kar nekaj radovednih gostov. Mnogi obiskovalci že 
vedo, da Ribnica ni le dežela suhe robe in lončarstva, ampak 
tudi kraj z lepo in privlačno naravo.

V želji, da bi Ribnica postala turistom prijazen kraj, smo 
ob pločniku pri kavarni Štacion postavili privlačno turistično 
informacijsko tablo, ki slehernega obiskovalca informira o 
znamenitostih našega kraja. Tabla vsebuje pregleden pano-
ramski zemljevid z označitvami in opisom pomembnih kultur-
nozgodovinskih in turističnih točk v mestnem jedru in okolici, 
prek QR-kode omogoča neposreden dostop do vsebin naše 
turistične spletne in še nekaj drugih koristnih informacij. 

Leseno stojalo v kavarni Štacion.

Z dovoljenjem in s pomočjo lastnice kavarne Štacion smo v 
njeni notranjosti postavili lično leseno promocijsko stojalo, ki 
bo obiskovalcem omogočilo hiter dostop do turističnih vsebin. 
Hvala.  

Da bi s pomočjo vlakov turistična ponudba Ribnice čim bolj 
prodrla med ljudi, po novem notranjost vlakov, ki vozijo na naj-
pogostejših slovenskih železniških linijah, krasijo tudi plakati 
formata A3, ki širijo dober glas o zeleni deželi suhe robe in lon-
čarstva. 

Veliki promocijski plakati navadno stojijo ob prometnih av-
tocestah, regionalnih poteh in v okolici širših cestnih povezav. 
Ker menimo, da lahko tako imenovani jumbo plakati z udarno 
fotografijo pripravijo mimoidoče k obisku nekega kraja, smo 
postavili dva takšna plakata – enega boste opazili na glavnem 
križišču v Ljubljani na Rudniku, kjer prijazno nagovarja k obisku 
Ribnice, drugega pa boste opazili ob vstopu v Ribnico, kjer zaže-
li obiskovalcem prisrčno dobrodošlico. 

Naslednjič pa kaj več o nekaj novih turistično-informacijskih 
tablah ob pohodnih poteh.

Med poletjem bo v Ribnici veliko pestrega dogajanja. Vabljeni!  
Stella Vlašič 

Nova turistično informativna tabla na železniški postaji Ribnica.
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Gasilski upornik
Mineva 140 let od poveljevanja Ignacija Merharja v slovenskem jeziku na paradi v Ljubljani, kar je bilo prepovedano. 

Tam so ga zaprli, a so ga zaradi protestov v njegovo korist tudi izpustili. »V muzeju že dolga leta skušamo izpostavljati 
posameznike, ki so z lastno iniciativo naredili nekaj več. Ne zavedamo se dovolj Ignacijeve pomembnosti, poguma in 
drznosti, kaj je takrat dejansko storil,« pravi Marina Gradišnik iz Rokodelskega centra Ribnica. 

Ob tej obletnici so člani dramske sku-
pine DramŠpil, PGD Dolenja vas in Muzej 
Ribnica pripravljali igro o Ignaciju Merhar-
ju, vendar jim zaradi situacije s korona-
virusom to ni uspelo. Tako so se odločili 
posneti film, ker bi s tem lažje sledili vsem 
pravilom. Andreja Škrabec je scenarij spi-
sala s pomočjo časopisnih člankov iz tiste-
ga časa, prevzela je tudi vlogo režiserke: 
»To je moj prvi scenarij, ki sem ga pisala za 
film, prvič sem film tudi režirala. Je izjemno 
dobra izkušnja tako zame kot za igralce. 
Zelo me veseli, da so se gasilci in vsi ostali 
tako dobro odzvali, to je bila neverjetna 
vztrajnost za film, ki je izjemno pomemben 
za naše kraje.« Škrabčeva še dodaja, da je 
delo in lik Ignacija Merharja nanjo napravil 
močan vtis: »Bila sem tako šokirana, da je 
tako mlad fant zbral toliko poguma. To je 
za nas neprecenljivo.«

Ignacij Merhar je bil rojen leta 1856 in je 
bil pionir slovenskega poveljevanja. Leta 
1880 je na veliki paradi v Ljubljani ob de-
seti obletnici PGD Ljubljana poveljeval v 
slovenskem jeziku. Takratna avstro-ogrska 
monarhija tega ni prenesla, zato so ga are-
tirali in mu v znak svoje nadvlade zlomili 
poveljniško sabljo. Formalno so ga obso-
dili in ga zaradi pritiskov ljudstva čez nekaj 
ur tudi izpustili. »Slovensko gasilstvo je ob 
tem dogodku dobilo svojo identiteto, prva 
slovenska povelja in tudi organizacija ta-

Režiserka in scenaristka Andreja Škrabec.

kratnih požarnih bramb je bila zasnovana v slovenskem jeziku. V kakšnih desetih letih je 
bilo ustanovljenih trideset novih gasilskih društev in tradicija se nadaljuje ter nadgraju-
je,« pravi Janez Puželj, poveljnik Gasilske zveze Ribnica in svetovalec pri filmu.

Filmu poleg pomembnosti ravnanja glavnega junaka daje veliko težo tudi dejstvo, 
da so skozi celoten potek sodelovali sami domačini, tako pred kamero kot tudi za njo. 
Predsedniku PGD Dolenja vas Leonu Zobcu je uspelo zbrati veliko domačink in doma-
činov, ki so bili pri filmu statisti, odzvali sta se tudi folklorna skupina Lončki in Krajevna 
skupnost Dolenja vas. 

Premiero smo si ogledali v Rokodelskem centru Ribnica, film pa lahko ujamete tudi 
na televiziji R kanal+, ki se je podpisala pod produkcijo.

Sašo Hočevar

Ignacij Merhar je poveljeval v slovenskem jeziku.

Premiera filma v Rokodelskem centru Ribnica.
Leon Zobec, predsednik PGD Dolenja vas in Janez 
Puželj, poveljnik GZ Ribnica.

Prizor s snemanja.
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Novice iz občinske uprave
Minister za infrastrukturo na obisku v Ribnici

V petek, 18. junija, smo na delovnem sestanku gostili mi-
nistra Jerneja Vrtovca, državnega sekretarja Aleša Miheliča 
in sodelavce z Ministrstva za infrastrukturo, evropsko po-
slanko Ljudmilo Novak ter župane občin Sodražica, Loški 
Potok, Velike Lašče in Dobrepolje.

Osrednja tematika je bila namenjena trenutnemu stanju 
cestne in železniške infrastrukture ter nadaljnjim razvojnim 
priložnostim v vseh petih občinah. Župan Ribnice je ministru in 
njegovi ekipi na terenu predstavil predviden potek trase kolesar-
ske steze skozi ribniško dolino in ostale pomembne projekte, ki 
sodijo v pristojnost resornega ministrstva.

Minister ima posluh za naše projekte na območju naše obči-
ne, zato verjamemo, da bo realizacija kmalu vidna tudi na sa-
mem terenu.

Ureditev ceste male Breže

Na območju malih Brež se ureja cestna in ostala infrastruktura 
(vodovod, javna razsvetljava, telekomunikacijski vod). Izvajalec 
del je Komunala Ribnica, vrednost izvedbe investicije je ocenje-
na na 25.000 EUR brez DDV.

Podpis pogodbe za obnovo ceste sv. Križ–Breže

Konec junija bomo podpisali pogodbo o obnovi cestne na 
lokaciji Sv. Križ–Breže, kjer se bo uredila cestna in ostala infra-
struktura (vodovod, javna razsvetljava, telekomunikacijski vod). 
Izvajalec del so Komunalne gradnje s partnerji. Pogodbena vre-
dnost pa je ocenjena na 150.000 EUR brez DDV. 

Obnova vodovoda v naselju Grič in Prigorica

Na območju naselja Grič se je začela izvajati obnova vodo-
voda v dolžini približno 290 metrov. Sredi julija pa se nadalju-
je obnova vodovoda v naselju Prigorica v dolžini približno 350 
metrov. 
Predstavitev strokovnih podlag za ureditev romskih naselij

V mesecu juniju je potekala javna predstavitev »Strokovnih 
podlag za prostorsko in komunalno ureditev romskih naselij v 
Občini Ribnica«, ki jo je pripravila Občina Ribnica v sodelovanju 

Začela so se rušitvena dela stare brvi na
Gallusovem nabrežju

Sredi meseca junija so se začela rušitvena in grad-
bena dela za izgradnjo nove brvi na 

Gallusovem nabrežju. Dela se bodo predvidoma 
zaključila konec meseca julija, zato naprošamo vse 

občanke in občane za strpnost in razumevanje. 

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva 

Občina Ribnica je objavila Javni razpis za dodeljevanje po-
moči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Ribnica 
za leto 2021. Roka za oddajo vlog sta: 15. 7. 2021 in 10. 9. 
2021. Na voljo je kar 50.000 EUR sredstev.

s podjetjem Acer Novo mesto, d. o. o. Namen predstavitve je 
celostna ureditev romskih naselij in integracija v samo okolico. 
Predstavitve so se udeležili tudi člani Komisije za spremljanje 
položaja romske skupnosti v Občini Ribnica, ki ves čas aktivno 
delujejo na različnih področjih romske populacije. 

Sanacija ploščadi na vhodu v Zdravstveni dom Ribnica

Občina Ribnica je konec meseca junija z izbranim izvajalcem 
Komunala Ribnica podpisala pogodbo o izvedbi sanacije plo-
ščadi na vhodu v Zdravstveni dom Ribnica. 

Investicija bo obsegala nujna vzdrževalna dela zaradi dotra-
janosti ploščadi pred vhodom v stavbo Zdravstvenega doma 
Ribnica, ki lahko zaradi nadaljnjega propadanja predstavlja 
nevarnost za vse njegove uporabnike in obiskovalce. Vrednost 
investicije je ocenjena na 100.159,61 EUR z DDV, skrajni rok za 
izvedbo del pa je določen za 1. 10. 2021. Dela se bodo predvi-
doma izvajala v mesecu avgustu, zato bo v tem času nekoliko 
spremenjen režim vstopa v stavbo ZD Ribnica. Zaradi tega vas 
vljudno naprošamo za strpnost in razumevanje.
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Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za tri 
ukrepe razvoja podjetništva in gospodarstva občine Ribnica za leto 
2021, ki se nanašajo na spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje investicij v izgradnjo proi-
zvodnih in obrtnih objektov ter spodbujanje prijav na državne in med-
narodne razpise. 

Namen prvega ukrepa je doseči vzpostavitev učinkovitega podpor-
nega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij 
in spodbujanje njihove rasti. Sredstva so namenjena sofinanciranju 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki po-
menijo naložbo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, 
za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših 
možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti 
vlagateljev. Namen drugega ukrepa je spodbujanje investicij v izgra-
dnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter vzpostavitev spodbudnega 
poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v 
vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti. Tretji ukrep pa je namenjen 
sofinanciranju prijav in razvojnih projektov podjetij, da lahko kandidi-
rajo na državnih in mednarodnih razpisih.  

Razpis za mlade pri reševanju prvega stanovanjskega
problema

Občina Ribnica je 16. 6. 2021 objavila Javni razpis za dodelitev enkra-
tne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prve-
ga stanovanjskega problema v občini Ribnica za leto 2021 za gradnjo 
stanovanjske stavbe (hiša), za nakup nepremičnine (hiša, stanovanje), 
za ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske 
stavbe ali za opremljanje najemniškega stanovanja. Na javni razpis se 
lahko prijavijo mladi in mlade družine s stalnim prebivališčem v občini 
Ribnica, ki niso starejši od 35 let. 

Na voljo je 30.000 EUR sredstev, roka za oddajo vlog z zahtevano 
dokumentacijo sta 16. 7. 2021 in 16. 9. 2021. Razpisna dokumentacija je 
od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si 
in v glavni pisarni Občine Ribnica. 

Sprejem in kosilo z Levstikovimi nagrajenci

Župan Ribnice je na Škrabčevi domačiji sprejel in pogostil naj-
uspešnejše osnovnošolce v naši občini, ki jih je bilo v tem šol-
skem letu kar štirinajst. 

Dogodka so se udeležili učenci odličnjaki, ki so v vseh devetih letih 
šolanja dosegli najvišji učni uspeh, povprečje najmanj 4,7, za katerega 
so tudi ob koncu šolskega leta prejeli Levstikovo priznanje.

Župan je v nagovoru učencem povedal, da je zelo počaščen, da ima-
mo v svojem okolju tako dobre učence, saj so mladi zelo pomembni 
za nadaljnji razvoj lokalne skupnosti. Vsem je iskreno čestital za dose-
danje uspehe in jim zaželel vse dobro na nadaljnji izobraževalni poti. 

Župan kolesaril za dobrodelni namen

Projekt Deželak = Junak se pod okriljem Radia 1 odvija že sed-
mo leto zapored z namenom zbiranja sredstev, da čim več otrok 
letos vidi morje. Pogumen moderator se je tudi letos podal na 
veliko dobrodelno avanturo po Sloveniji, ko jo je razdelil na 10. 
etap. Ribnico je postavil na prvo štartno mesto 7. etape in ob 7. 
uri zjutraj ga je skupaj s podporniki projekta sprejel in nagovoril 
tudi naš župan Samo Pogorelc, ki mu je ob tej priložnosti za 
socialno ogrožene otroke podaril bon v vrednosti 500 EUR in v 
podporo projektu z njim kolesaril do meje sosednje občine.

 Naše seniorke že pridno telovadijo!

Po jutru se dan pozna. To, kako začnemo dan, vpliva na naše 
počutje tekom celega dne. Naše seniorke že pridno telovadijo in 
nabirajo energijo za nadaljnje izzive. Lepo vabljeni, da se brez-
plačni, vodeni telovadbi pridružite tudi vi, vsak torek in četrtek 
ob 8. uri zjutraj v Športnem parku Ribnica.

Naslednja številka izide
30. jullija 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 16. julija 2021.
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja 
naslednji

Javni poziv
za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica,

TVD Partizan in Stadiona v obrtni coni Ugar za sezono 2021/22

1  PREDMET POZIVA
Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribnica in TVD Partizan ter oddaja Stadiona v Obrtni coni Ugar v 

Ribnici za redno tedensko uporabo v sezoni 2021/22.  
1.1  Športni center Ribnica (v nadaljevanju: površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivnostim 

ter športnim in drugim prireditvam. 
Za uporabo so na voljo:
- cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretjinah, 
- galerije s talno oblogo parket,
- cela površina bazena oz. posamezne proge bazena.

1.2 Stadion v obrtni coni Ugar v Ribnici.

1.3 Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi društvom s področja ljubiteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov:
• od ponedeljka do petka: od 13.30 do 22.00, od tega za rekreacijo od 21.00 do 22.30.

2 POGOJI ZA UPORABO
Pravico do uporabe zgoraj navedenih športnih površin pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo 

se zaveže plačati uporabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi 
odgovorno osebo. Občina Ribica si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe.

3 DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE 
Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
- vzgojno-izobraževalni zavod za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
- izvajalci letnega programa športa Občine Ribnica,
- drugi izvajalci športnih dejavnosti,
- izvajalci športnih in drugih prireditev.
Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni kriterij upošteva število mesecev uporabe v sezoni 2020/21. Prednost imajo prijavitelji, 

ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdobje in redno izpolnjevali finančne obveznosti 
z naslova uporabe. Uporabnikom, ki svojih finančnih obveznosti z naslova uporabe prostorov niso redno izpolnjevali, občina pro-
stora ne bodo dodelila. 

4 ROK IN NAČIN PRIJAVE
Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne 

podatke: 
- podatki o prijavitelju,
- namen uporabe,
- termin oz. površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 
vključno 31. julija 2021. Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni le preostali prosti termini.

5 INFORMACIJE
Besedilo javnega poziva in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.ribnica.si in v vložišču Občine Ribnica.
Kontaktna oseba: Miloš Petelin, višji svetovalec za šport in družbene dejavnosti, 031 616 402, scr@ribnica.eu

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

Datum:   16. 6. 2021
Številka: 671-0001/2021                                                                                                                                                      Samo POGORELC,
                                                    župan 
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Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 

vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih 

predavanj 

Pridobili boste veliko koristnih informacij o: 

 nosečnosti, 

 porodu, 

 poporodnem obdobju, 

 dojenju in 

 negi novorojenčka. 
Predavanja so namenjena tako prvorodkam kot tudi 

staršem, ki želijo le osvežiti znanje. Prehod v materinstvo in 

očetovstvo bo z novim znanjem zagotovo lažji. 

Dobimo se: 3-krat v zgodnji nosečnosti (do 20. tedna) in 

                    5-krat po 30. tednu nosečnosti. 

Predavanja so ob sredah ob 18. uri. 

Udobno se namestita v domačem okolju in se nam 

pridružita! 

Vsa predavanja so brezplačna. 

Podrobnosti PREDAVANJ: https://www.zdribnica.si/ 

Prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si  

 

Zahvala Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica 
ob koncu epidemije

Spoštovana bralka in bralec Rešeta, članek v nadaljevanju se vama bo morda zdel dolgočasen. Da ga bom zapisal in 
objavil celo v dveh delih, sem se odločil zaradi več razlogov, najpomembnejši pa je večna težava poslovnih površin (pro-
storov) v občini Ribnica.

V imenu Zdravstvenega doma (ZD) dr. Janeza Oražma Ribnica se 
zahvaljujemo vsem občanom Ribnice, Sodražice, Loškega Potoka in 
Velikih Lašč za upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja okuž-
be SARS-CoV-2. S skrbnostjo smo pripomogli k zmanjšanju obreme-
nitve celotnega zdravstvenega sistema in omogočili, da se je lahko 
izvajalo čim več zdravstvenih obravnav, ki niso povezane s COVID-19. 
Skupaj s cepljenjem bomo še dodatno zmanjšali obremenjenost 
zdravstvenih delavcev in pripomogli, da bodo vsi naši bližnji imeli 
boljšo dostopnost do zdravljenja, takrat ko ga potrebujejo. 

S požrtvovalnim delom vseh zaposlenih v ZD Ribnica smo od 1. 10. 
2020 do 15. 6. 2021 obravnavali 2028 pacientov s potrjeno okužbo 
(PCR). Skupaj je bilo opravljeno 6.126 PCR-testov. Od 1. 12. 2021 do 
15. 6. 2021 je bilo dodatno opravljenih 22.340 hitrih testov (HAGT), 
od katerih so bili 203 pozitivni. Ker NIJZ ni zmogel obveščati vseh sti-
kov s pozitivnimi osebami, smo za lokalno obvladovanje epidemije 
vzpostavili svoj klicni center, kjer so medicinske sestre obvestile in 
posredovale navodila stikom s pozitivnimi osebami ter tudi nudile 
psihološko pomoč in s tem zmanjšale možnost nadaljnjega prenosa 
okužbe. Reševalci in vozila nujne medicinske pomoči so se vključili v 
nacionalni program zagotavljanja prevoza bolnikov s COVID-19. 

Od začetka cepljenja, ki se je začelo izvajati 27. 12 2020 v DSO Rib-
nica, je bilo do 15. 6. 2021 v ZD Ribnica uporabljenih skupaj 11.726 

odmerkov cepiva proti COVID-19. Od tega 8.920 odmerkov proizva-
jalca Pfizer in 2.806 odmerkov proizvajalca AstraZeneca. Cepljenje 
izvajamo na lokacijah v Ribnici in na vseh zdravstvenih postajah (So-
dražica, Loški Potok in Velike Lašče), da bi omogočili čim večjemu 
številu prebivalcev, da se cepijo blizu svojega doma. Cepljenje je bilo 
zagotovljeno tako za oskrbovance DSO Ribnica kot DSO Loški Potok 
ter za zaposlene v šolah in vrtcih v vseh štirih občinah. Dnevni po-
datki o precepljenosti prebivalcev posameznih občin so na voljo na 
spletni strani www.cepimo.se. 

V času epidemije COVID-19 so v največji možni meri potekale vse 
zdravstvene aktivnosti. Zaradi zagotavljanja kadra na drugih de-
loviščih je bil prilagojen in okrnjen preventivni program, vse ostale 
zdravstvene storitve pa so bile v največji možni meri zagotovljene. Z 
dodatnimi nalogami so bile obremenjene tako ambulante splošne 
in družinske medicine kot ambulante pediatrije. Pri specialističnih in 
zobnih ambulantah ter drugih storitvah smo morali prilagoditi delo 
zaradi preprečevanja širjenja okužbe.

Vsem občanom želimo prijetno poletje in nadaljevanje skrbi zase 
in za svoje bližnje, saj na ta način najbolj pripomoremo k dostopnosti 
vseh zdravstvenih storitev.

ZD Ribnca
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Oče mi je pripovedoval in jaz vam naprej
V času tridesete obletnice naše prelepe države Slovenije velja v ribniškem primeru seči malo dlje v zgodovi-

no, tja nazaj do začetkov naseljenosti v naši Ribniški dolini, vse tja do Kolpe, Starega trga, cerkniške doline 
Dobrega Polja, Čušperka, Roga. Kot prafara je spadala pod oglejsko posest. Zapis iz leta 811 to potrjuje, vendar 
se samo ime Ribnice ne omenja. Ribnica je postala pomembna, ko je za naš narod nastopilo odločilno osem-
najsto stoletje. Kdor se zanima za zgodovino že ve, mislim pa, da žal večina občanov in posebno mladež tega 
ne ve. Osamosvojitev nam po tisoč letih relativne samostojnosti naših prednikov in po petsto letih popolne 
podrejenosti različnim vladarjem mora pomeniti neskončno samozavest in ponos, da smo se kot narod sploh 
ohranili.

Velja obuditi tiste čase, ko smo bili Slovenci že tik pred 
ponemčenjem, Kozlerjev zemljevid je dobil konec devet-
najstega stoletja popačena nemška imena in k sreči so 
predhodne spremenjene razmere (oživljena Ilirija, franco-
ska revolucija in prebujanje narodov v Evropi) omogočile, 
da je ponovno začela rasti naša slovenska samozavest. 
Žal naša kronika zelo skopo navaja naše zelo sposobne 
in aktivne prednike, ki so uspešno konkurirali privilegira-
nim Kočevarjem, čeprav so jih vlada na Dunaju in fevdalna 
gospoda podpirali. Namen podpore je bil jasen, saj jim je 
omogočal, da so se zajedali v dolenjsko-belokranjski živelj, 
kulturo in ekonomijo ter so na ta način razvijali področje 
po nemški meri. Prav zato je zaznati v zgodnjih pisnih virih 
zelo malo o naših sposobnih občanih slovenskega rodu 
(»purgarjih«, tržanih). Te zaznamo predhodno le v zapisih 
v dobi Celjskih grofov, nazadnje knezov v poznem štiri-
najstem stoletju, po tem pa v petnajstem stoletju skoraj 
izginejo iz zapisov. Namreč takrat po nesrečno preminu-
lem zadnjem Celjskem knezu Urliku II. prevzamejo po na-
sledstveni pogodbi 196 gradov in posesti Habsburžani, ki 
so nemškega porekla. Ti do sredine osemnajstega stoletja 
vodijo raznarodovalno politiko tudi pri nas. To se vidi že, 
ko naselijo upornike s področja Tirolske. Danes se kaže, 
da so bili to že precej ponemčeni karantanski Slovani. Na 
to področje so bolj množično kasneje naseljevali nemško 
govoreče narode celih sto let. Da bi obvladali slovenska, 
ribniška področja, so privilegirali in podpirali predvsem 
pomembne občane z nemškim poreklom, nemškimi pri-
imki, iz mešanih zakonov ali pa kasneje tudi nemškutarje. 
Ti izbranci so bili še na začetku osemnajstega stoletja na 
ključnih vodilnih položajih na ribniško-kočevskem podro-
čju in širšem dolenjskem. Bili so: župani, trški pravniki, 
sodniki, notarji, pisarji, podjetniki ipd. Ti odličniki so pred-
vsem zaradi večje ekonomičnosti in sigurnosti poslovanja 
držali skupaj ali bili vsaj na zunaj podporniki staroavstrij-
skega – habsburškega političnega reda, ki je omogočal le 
»pravoverno mislečim« ugoden položaj na trgu, v občinah, 
pokrajinah in širše. Preprosto, zavedno slovensko ljudstvo 
pa je bilo izpostavljeno poniževanju, kaznovanju, potujče-
vanju, dninarstvu, hlapčevanju za majhen denar.

 Sreča se je Slovencem spet nasmehnila na začetku 
osemnajstega stoletja, ko Napoleon ustanovi Ilirske pro-
vince z glavnim mestom Ljubljano, s katero smo bili Rib-
ničani zelo povezani. Z nastankom Ilirskih provinc je tudi 
v Ribnici prišlo do pomembnih sprememb v odločanju in 
vodenju trga. Na plan so kmalu prišli mladi sposobni obr-
tniki, saj jih oslabljena Avstrija in razpadajoči fevdalizem 
nista mogla več pomembno ovirati pri napredovanju, še 
zlasti pri samostojnem razvoju. Slovenski narod se je začel 

prebujati. To je čas prebujanja nacionalne zavesti. V Ribni-
co so začeli prihajati pomembni nacionalno zavedni, uče-
ni ljudje. Odprle so se prve šole, do začetka prve svetovne 
vojne smo dobili tudi prve slovenske župane, pomembne 
ustanove, klube, združenja in društva. Veliko jih nastane 
med prvimi na Slovenskem. Po prvi vojni se nam ponovno 
ponudi priložnost, da se združimo v združeno Slovenijo. 
Bile so velike možnosti, saj smo imeli dobro podlago že iz 
samostojnih slovenskih dežel, ki so obstajale kot kronske 
dežele že v okviru Avstrije. Žal so bile slovenske dežele 
politično nestabilne, ni bilo čutiti odločnega interesa po 
sodelovanju in skupnih interesih. Avstrijska politika je to 
spretno izkoristila in povzročala še večjo politično neeno-
tnost in delitev na dva tabora, kar je v končnem rezultatu 
prineslo razdelitev slovenskih dežel med poraženko Av-
strijo in zmagovalko Kraljevino Srbijo. Kranjska s Primor-
sko se priključi novonastali SHS, Korošci in Štajerci v ve-
čini ostanejo v Avstriji, Benečija pa pripade Italiji. Zgodi 
se katastrofa za najmanj petstoletne sanje naroda. Ali nas 
danes te slabe izkušnje kaj nagovarjajo?

Čakali smo ponovno 72 let. V obeh Jugoslavijah se nam 
ni nikakor mogel uresničiti naš najmanj petstoletni sen po 
svoji državi, v kateri bomo na svojem sam svoj gospodar. 
In vendar je prišel naš čas. 

Slavospev 
Pred tridesetimi leti so se nam uresničile sanje in 25. 

junija smo praznovali rojstni dan svoje države. Vsi iz sveta 
nam govore o lepoti Slovenije, nas pa zadnji čas zanima 
samo to, kako bi razpršili še ta košček raja pod sončnimi 
Alpami.

  
Upokojenci smo si skozi ves svoj delovni čas močno 

prizadevali, da smo zgradili čim lepšo in čim bolj srečno 
Slovenijo. Že v Jugoslaviji smo bili najbolj vzorna in razvi-
ta republika. Nedvomno zaradi pridnih rok, iznajdljivosti, 
poštenosti, spoštovanja do soljudi, ljubezni do narave in 
vsega, kar nas obdaja. Vse to nam daje optimistično upa-
nje za jutrišnji dan in jamstvo, da Slovenija ostane tako iz-
virno lepa. Ni nam žal za vse, kar smo po svojih najboljših 
močeh uspeli storiti zanjo. To mora biti tudi vnaprej zave-
za in obveza vseh državljanov, ne glede na spol, starost in 
veroizpoved. 

Zaradi vsega navedenega in vsega domoljubja, ki nam, 
upokojencem, tiči globoko v duši, ji kličemo: »Vse najbolj-
še in še na mnoga srečna leta, predraga Slovenija!«

Jožef Debelak,
predsednik Društva upokojencev Ribnica      
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Društvo upokojencev sporoča svojim članom 

Uspešno smo izvedli neposredno voden občni zbor v 
gostišču Pugelj, kjer je bilo prisotnih šestdeset članov in 
štirje gostje – župan Pogorelc, predstavnica upokojencev 
iz Kočevja in predstavnika iz Loškega Potoka. Predsednik 
pokrajinske zveze društev upokojencev g. Krašovec se žal 
ni mogel udeležiti zbora, prav tako ne predsednica Sodra-
žice.

Vsi prisotni so izražali želje po več srečanjih, letovanjih 
in zabavnih športnih druženjih, zato je to sedaj glavna na-
loga vodstva društva.

Na občnem zboru so sodelovali tudi učenci Glasbene 
šole Ribnica pod taktirko ravnatelja g. Franca Malavaši-
ča. Po zboru in kulturnem programu sta sledili pogostitev 
vseh prisotnih in zabava. S harmoniko je srečanje pope-
stril g. Jože Osvald.

Zahvaljujemo se vsem gostom in Glasbeni šoli Ribnica, 
da so polepšali naš občni zbor, pa tudi gostišču Pugelj in 
njegovemu osebju za lepo izvedeno postrežbo in ureje-
nost gostinskih prostorov.

Jožef Debelak

16. mesto na orientacijskem pohodu. Od leve Miro in Božena Žagar, Jerica Korpič, 
Jože Debelak in Magda Oražem.

Športne aktivnosti
Društva upokojencev Ribnica

Člani društva smo tekmovali v Dolenjski ligi petanke, 
kjer gre za neke vrste balinanje.

Nastopili smo z dvema ekipama, moško in žensko. Eki-
pa moški se je uvrstila v nadaljnje tekmovanje in konča-
la med osmim in šestnajstim mestom. Ekipa žensk pa je 
ostala na domačem področju in po točkah izgubila proti 
ekipi Sodražice.

Udeležili smo se tudi 45. športnih iger Dolenjske in Bele 
krajine, kjer smo v petanki z moško ekipo osvojili drugo 
mesto med dvajsetimi prijavljenimi. (Slika) Ženska ekipa 
je dosegla šestnajsto mesto. 

Prijavili smo se še na orientacijski pohod, na pikado in 
šah, ki sta še v teku. Streljanje z zračno puško in športni 
ribolov pa sta žal odpadla.

                                 
                                   Janez Henigman, 

predsednik športne sekcije Društva upokojencev Ribnica

Drugo mesto v petanki. Od leve Jože Debelak, Janez Henigman, Franc Rus.

Turistično društvo Grmada
razpisuje 19. tradicionalno akcijo

Moja vas – lepa, urejena in prijazna

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

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

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

sami pošljete fotografije privlačnih kotičkov ali zasaditev na 
tdgrmada@gmail.com in tako ujamete cvetlice v najlepšem 
razcvetu. Prav tako nam sporočite, če ne želite, da fotografi-

ramo okolico vašega doma.

Naša skupna želja je, da bi okolica naših domov prispevala 
k celoviti podobi kraja, ki naj bo prijazna in prijetna vse dni v 
letu. Urejanje naših domov nas pomiri in navdaja z veseljem 

in ponosom, ko vidimo rezultate svojega dela.

Akcija traja od 1. junija do 30. septembra 2021.
Želimo vam dišeče poletje in veliko veselja pri urejanju 

okolja in vzgoji rastlin.

Turistično društvo Grmada

Projekt sofinancira Občina Ribnica prek razpisa za turizem.
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Od vojašnice do Obrtne cone Ugar – 2. del

Prerez traku ob otvoritvi OC Ugar

V prejšnjem Rešetu sem opisal dogodke od odhoda 
Jugoslovanske armade iz ribniške vojašnice do prihoda 
obrtnikov in podjetnikov, v glavnem iz Ribniške doline. 
Dvaintrideset najemnikov v šestnajstih objektih je zače-
lo počasi oživljati Obrtno cono Ugar (to ime so lastniki 
potrdili 8. 4. 1999). 

Postavljanje proizvodnih linij, adaptacije, širitev prostorov in 
urejanje potrebne dokumentacije so naleteli na kup težav. Vojska 
je imela zemljiškoknjižno stanje in komunalno opremo urejena 
po svojih potrebah, ki pa so se s podjetniško vsebino popolnoma 
spremenile.

Leta 1994 so nastale lokalne skupnosti in tako je Območna obr-
tna zbornica (OOZ) Ribnica začela sodelovanje z drugimi ljudmi na 
Občini Ribnica. Na željo najemnikov je Občina Ribnica v letu 1995 
podjetju Populus, d. d., iz Ljubljane naročila izdelavo elaborata Ar-
hitekturno-urbanistične smernice. Elaborat je imel namen, da se 
kompleks obrtne cone pregleda celovito, da se določijo prometna 
ureditev, namembnost površin in splošne arhitekturne smernice za 
novogradnje, dozidave, nadzidave, adaptacije. Najemniki so imeli 
na elaborat kar nekaj pripomb, ki jih Populus ni upošteval, čeprav 
so se skozi čas pokazale za precej utemeljene.

V želji, da se cona uredi celostno, je OOZ Ribnica vseskozi ko-
ordinirala potrebe tako z Občino Ribnica kot z lastnikom, Ministr-
stvom za obrambo (MO). Ob enem od obiskov predstavnika MO, 
je ta prišel s ponudbo, da najemniki objekte lahko odkupijo. OOZ 
Ribnica je takoj začela z aktivnostmi, izmed najemnikov imenovala 
delovno skupino, k sodelovanju pa je povabila podjetnika Mira Fer-
lina, ki je imel bogate izkušnje na področju prometa nepremičnin. 
Pred pripravo pogodb je bila potrebna ponovna cenitev objektov, 
geodet Roman Češarek je izdelal potrebno parcelacijo, odprli so se 
novi z. k. v., OOZ Ribnica in Ferlin sta se z MO dogovarjala o pogojih 
odkupa, za kupce smo uredili tudi možnost, da pri bankah za nakup 
najamejo kredit, zanj pa garantirajo z nepremičnino, ki jo kupujejo 
in še niso lastniki. Za odkup so se odločili praktično vsi najemniki, 
peščica jih je kasneje odstopila, dotične objekte pa so kupili drugi 
podjetniki. V letu 1996 so bile realizirane skoraj vse pogodbe, novi 
lastniki pa so še naprej ohranili delovno skupino, ki je skušala s 
pristojnimi (Občino Ribnica in MO, ki je bilo še lastnik dela vojašni-
ce) doseči, da se cona celostno uredi. Po nekajletnih prizadevanjih 
Občine Ribnica (župan Jože Tanko), OOZ Ribnica in lastnikov stavb 
v Obrtni coni Ugar je bil leta 2000 podpisan dogovor z MO, ki ga 
je tedaj vodil minister Janez Janša. Po tem dogovoru je bil končno 
odprt glavni vhod v cono (13. 10. 2000), čez dve leti (2003) je MO 

predalo cesto v upravljanje Občini Ribnica, dosežen pa je bil tudi 
dogovor, da se pristopi k odkupu funkcionalnih zemljišč posame-
znim objektom in k prodaji preostalih nepremičnin in zemljišč v la-
sti MO. V letih 2004 in 2005 je MO na licitaciji prodal še preostalo 
premoženje v bivši vojašnici. V naslednjih letih se je v Obrtni coni 
Ugar nekaj površin asfaltiralo, bistvenih premikov za celostno ure-
ditev ni bilo. Občina je sicer pripravila projekt celostne ureditve, ki 
se je dokončno uresničil v letošnjem letu.

OOZ Ribnica je v štiridesetih letih sodelovala pri večini aktivnosti 
pri pridobivanju poslovnih površin v občinah Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok. Sodelovala je tudi s stečajnimi upravitelji pri prodaji 
kompleksa Riko, z Inlesom pri prodaji Hrasta v Dolenji vasi, z ob-
činami pri prodaji posameznih lokalov. Vključevala se je tudi pri 
sprejemanju prostorskih aktov po občinah, ki so po mojem mnenju 
temeljni dokument, ki mora biti strokovno pripravljen, predvsem pa 
mora predvidevati razvoj gospodarstva dolgoročno.

Spoštovani bralci Rešeta, s pričujočim prispevkom sem želel na-
zorno pokazati, koliko časa in truda je bilo potrebnega za dosego 
končnega cilja v Obrtni coni Ugar. Nimam namena kogarkoli kritizi-
rati, hočem le poudariti zapleten sistem in birokracijo, ki je vse bolj 
razbohotena. 

Lokalnim odločevalcem tako priporočam, da pri načrtovanju pro-
stora dobro pretehtajo potrebe gospodarstva, ki za uresničevanje 
poslovnih priložnosti hitro potrebujejo poslovne prostore. Razen 
nekaj zemljišča v Obrtni coni Fibran v Sodražici nimamo na voljo 
potrebnih kapacitet, zato me je razveselila novica župana Sama 
Pogorelca, ki je vodstvo OOZ Ribnica seznanil z nekaterimi odkupi 
zemljišč in izdelavo projekta za komunalno ureditev poslovnih po-
vršin poleg kompleksa Riko. Verjamemo, da bodo tako pripravljena 
zemljišča hitro zasedena.

Pavel Hočevar 
Foto arhiv Rešeta  
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Domovina
Domovina – kakor mati, beseda posvečena,
vsem nam dana je le ena.
Obilje lepot v tvojih nedrjih se skriva,
na hribčkih cerkvice so posejane, Bog v njih prebiva.
Morje modro, oko ti in srce spočije,
dušo umiri, moči novih nalije.
Okrog vasi so, mesta bela, potoki, jezera, gore,
nešteto je krasot v tem kotičku naše zemlje.
Visoke gore, podzemni svet, hribi in doline,
pa očak Triglav, ki kraljuje na vrhu domovine.
In vendar večkrat z njo tako grdo ravnamo,
ne zavedamo se dovolj, kako lep biser med seboj imamo.
Naj dolgo v zdravju še živi naša lepa domovina,
v njej naj žive ljudje, katerih src ne prekriva hudobija!
A do zadnjega diha v mojem srcu bo edina,
ta moja mala, lepa, čudovita domovina!

Danica Cvar

Praznovanje tridesetletnice samostojnosti in 
petindvajsetletnice ustanovitve OZVVS Ribnica
Praznik je čas, ko se zberemo skupaj, obudimo spomine in 

tudi rečemo kakšno besedo o prihodnosti. Praznik potrebuje 
vsak človek in vsaka skupnost. To velja tudi za našo OZVVS 
Ribnica. Tako letos praznujemo tridesetletnico naše države in 
petindvajsetletnico naše ustanovitve. Praznovanje smo orga-
nizirali v sklopu občnega zbora. Začeli smo ga s poslušanjem 
Avsenikove pesmi »Slovenija, od kod lepote tvoje« in recita-
cije iz  Cankarjevega dela »Kurent«. 

Po Cankarjevih besedah v »Kurentu« nam je Bog ustvaril para-
diž, kako pa si mi urejamo življenje v njem, je zadnjih trideset let 
odvisno od nas. Do leta 1991 si nismo mogli »krojiti sami vero in 
postave«. Samostojnosti nam ni nihče ponujal ali podaril, zanjo so 
zadnje intenzivne priprave potekale v letih 1990 in 1991. Zelo po-
membno je bilo, da so bila pravočasno opravljena pravna dejanja, 
ki so omogočila, da ni bil zamujen zgodovinski trenutek, ki je omo-
gočil osamosvojitev.

23. decembra 1990 smo odšli na volišča in izrazili svojo voljo 
po ustanovitvi samostojne države Slovenije. Rezultat volje volilnih 
upravičencev je bil izredno prepričljiv. Udeležba na plebiscitu je 
znašala 93,2 % vseh volilnih upravičencev, od tega jih je za samo-
stojno in neodvisno Slovenije glasovalo 88,5 %. Rezultati plebiscita 
so bili razglašeni 26. decembra 1990. S tem je tedanje vodstvo Slo-
venije dobilo pravni temelj, ki je omogočil izvedbo postopka obli-
kovanje lastne države. Parlament je 25. junija 1991 sprejel ustavni 
zakon za uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije, deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, 
s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije na 
svojem ozemlju. Predsednik Kučan je 26. junija 1991 razglasil samo-
stojno Republiko Slovenijo na veliki slovesnosti na tedanjem Trgu 
revolucije. Še isti dan pa smo doživeli začetek vojne za osamosvo-
jitev Slovenije, v kateri smo državljani in naša vojska »ubranili tisto, 
kar nam je JLA hotela vzeti« (prosto po verzu iz pesmi A. Smolarja). 
Tedanji pripadniki Teritorialne obrambe in Policije smo sedaj vete-
rani osamosvojitvene vojne. Skupaj z državljani smo obranili samo-
stojnost in omogočili, da si državljani sami urejamo svoje življenje. 

Imamo pravico in možnost urediti naše skupno življenje tako, da 
bi vsi živeli svobodni in srečni. Letos praznujemo tridesetletnico 
samostojnosti. Ob tem se vprašajmo, ali se naše intimne želje ob 
plebiscitu, da bi v svoji lastni državi postala druga Švica, uresničuje-
jo. Ne moremo biti povsem zadovoljni. Mnogo zastavljenih vrednot 
smo dosegli in smo nanje upravičeno ponosni. So pa znaki, da se 
od nekaterih vrednot oddaljujemo. Najbolj na kratko morem reči le, 
da se izgubljajo spoštovanje do dela, poštenje in skrb za skupno 
dobro. 

Spoštovani kolegi, ne mislim komentirati odločitev naših držav-
nih vodstev, še manj jim namenjati oceno dobro ali slabo. To bi bila 
mnenja političnega značaja. Letos praznujemo petindvajsetletnico 
naše ustanovitve. Tedaj smo se opredelili kot nepolitična organiza-
cija. Nismo je menjali. V skladu s to opredelitvijo uspešno izvajamo 
svoje aktivnosti, ki jih člani potrjujete na občnih zborih. Apolitičnost 
delovanja naše organizacije pa ne more in ne sme pomeniti apoli-
tičnosti delovanja članov. Vsak član naj se sprašuje, kje, kdaj, kako 
in kaj lahko naredi za dobrobit Slovenije na področju, ki ga najbolje 
pozna in zanima. Hitro bo našel organizacijo, ki pokriva njegovo in-
teresno območje, in tam bo lahko predstavljal in zagovarjal svoje 
predloge. 

Našo organizacijo sestavljajo le člani, ki so bili aktivni udeleženci 
vojne za Slovenijo. Člani se staramo in naše število se po naravni 

poti zmanjšuje. Prihodnost pripada mlajšim, mi jim pomagajmo 
delati za dobrobit Slovenije z vsem, kar znamo in moremo. Tako 
bomo lažje zmogli skupaj ustvarjati srečno življenje »v nebesih pod 
Triglavom«.

Spoštovani, iskreno vam čestitam za oba praznika, zaključujem 
pa z željo, da skupaj zmoremo!          

Franc Mihelič, predsednik OZVVS Ribnica

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



22 REŠETO JUNIJ 2021

Slemenska krožna pot 

Društvo je letos uspešno kandidiralo na razpisu za sofinanciranje programov 
na področju turizma v občini Ribnica, zato smo člani nemudoma zavihali rokave 
in izpeljali prvi projekt, to je označitev Slemenske krožne poti.

Projektno dokumentacijo za postavitev rdečih tablic in informativnih 
tabel je pripravil g. Mate Ladislav, samo izvedbo postavitve na terenu 
pa Komunala Ribnica, zato se obema zahvaljujemo za hiter pristop k 
izvedbi.

Slemenska krožna pot je naša druga označena po vrsti, prva je Rib-
niška krožna pot iz leta 2018. Naša pozornost je usmerjenja na označe-
vanje z namenom, da se kolesarji ali pohodniki od drugod enostavneje 
oziroma lažje orientirajo na njim neznanem teritoriju. Odločili smo se 
za Slemena, ker so razgiban, hribovit del naše občine, dosegljiv po 
novem tudi manj pripravljenim kolesarjem, kar omogočajo e-kolesa. 
Področje je slikovito, z odprtimi pogledi na vse strani, ob jasni vidlji-
vosti celo do verige Kamniško-Savinjskih Alp. Trasa je primerna tudi za 
pohodništvo. Slemenom smo posvetili tudi oglas v avstrijskem Žurnalu 
Alpen Adria 2021–2022, kjer si delimo stran skupaj z občino Sodražica. 
V oglasu smo tako zaključili: Slemena so kot speča lepotica, ki čaka, 
da jo uvrstimo na zemljevid zelenih butičnih destinacij, po novem do-
stopna tudi z vlakom na progi Ljubljana–Kočevje (izstopimo na postaji 
Ortnek ali Žlebič).

V soboto, 12. 6. 2021, nas je približno dvajset zbranih kolesarjev ob 
sodelovanju Aleša Puclja iz družbe Tran-sport uradno otvorilo Slemen-
sko krožno pot. Ena skupina se je zbrala na izhodišču označitve, to je 
parkirno mesto nad železniško progo v spodnjih Prapročah, kjer je Aleš 
tri udeležence nagradil z brezplačnim najemom e-kolesa. Takoj na iz-
hodišču smo se zapodili v klanec, ki pa ne popušča približno 2 km, vse 
do vasi Maršiči. Druga skupina pa je startala iz Žlebiča in se čez Gorenje 
Laze in Sinovico povzpela na Sv. Gregor. Obe skupini sta se združili na 
parkirišču in nadaljevali s spustom do vasi Grebenje, po gozdni cesti 
do Črnega Potoka, prevozili vasi Vintarji in Pugled, v vasi Zadniki pa nas 
je ustavila in pogostila družina Petrič. Seveda ni manjkalo nekaj kratke-
ga in ostrega ter sladkega domačega peciva. Petru Petriču in staršema 
se za gostoljubje res lepo zahvaljujemo. Tako smo lažje nadaljevali čez 
Črnec, Brinovščico in Hojče do naslednjega mesta za postanek – turi-

Informativne table; izhodišče Praproče, Sveti Gregor, Črnec

stične kmetije Oblak. Ob prihodu je že zadišala obara z ajdovimi žgan-
ci, vsi pa smo občudovali čudovit leseni objekt, ki je plod lastnega dela 
gospodarja in celotne družine. Zaželeli smo jim, da uspešno še naprej 
pišejo svojo turistično zgodbo. Udeleženci smo se veselo razpoloženi 
odpeljali proti domu in si obljubili, da podobne ture še ponovimo.

Slemenska krožna pot v svoji osnovni različici skupaj meri približno 
21 km in je označena kot št. 4. Na informativni tabli pa je označena tudi 
daljša varianta, približno 29 km. V tem primeru se ne spustimo nazaj 
do Ortneka, temveč se v Hojčah usmerimo na Presko, nadaljujemo čez 

Otvoritveno kolesarjenje

Sinovico do Gorenjih Lazov, nakar sledi spust proti Žlebiču, pred regio-
nalno cesto Kočevje–Ljubljana pa se usmerimo levo na gozdno cesto, 
ki se je držimo ves čas v smeri Ortneka in tako brez težav prikolesarimo 
na izhodišče. Lahko pa traso skrajšamo, da se iz Hojč usmerimo proti 
vasi Hudi Konec, vmes skočimo do razvalin gradu in se po gozdni cesti 
spustimo v Ortnek.

Slemena imajo veliko kolesarskih pristopov, lahko tudi iz Zapotoka, 
Žlebiča, Sodražice, Žimaric, Zamostca, Dolenjih Podpoljan, z velikola-
ške smeri. Pomembno pa je, da se nas vedno dotaknejo s svojo lepoto 
in neprometnimi cestami, zato imajo vse danosti za razvoj zelenega 
pohodniškega in kolesarskega turizma v prihodnje.

Mirjam Trdan, predsednica društva 

Označitev z rdečimi tablicami št. 4

m e d  v e l i k o  i n  m a l o
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Državno gasilsko 
tekmovanje v Celju

PGD Dolenji Lazi so na Državnem gasilskem tekmovanju v 
Celju, ki je potekalo v soboto, 5. 6. 2021, in v nedeljo, 6. 6. 
2021, zastopale kar tri ekipe: pionirke, mladinke in člani A.

Člani A

Na sončno soboto so se tekmovanja udeležile pionirke in 
mladinke, ki so dosegle 25. mesto od skupno 29. V ponos nam 
je, da so pionirke postale državne podprvakinje, saj so se v svoji 
kategoriji uvrstile na odlično 2. mesto! V svojem imenu in imenu 
PGD Dolenji Lazi bi se rad zahvalil mentorjema pionirk in mla-
dink Tajdi Kljun in Patriku Andoljšku za ves njun čas in trud, ki ga 
vlagata v naše najmlajše.

Člani A so imeli za tekmovanje slabe pogoje, saj je bila ne-
delja precej deževna, posledica pa sta bila razmočena zelenica 
in tartan na atletski stezi. Vse to je prineslo kar nekaj padcev 
in poškodb v ekipah te kategorije. Naši fantje so jo, na srečo, 
odnesli samo s spodrsljaji brez poškodb in dosegli 23. mesto 
od skupno 47.

Iz GZ Ribnica se je tekmovanja udeležilo tudi PGD Sušje s svo-
jimi članicami B. Za odlično 10. mesto jim čestitamo. 

Veseli smo, da smo na državnem nivoju GZ Ribnica zastopali 
v takšnem številu. 

Miha Krajec, poveljnik PGD Dolenji Lazi Pionirke in mladinke

Romantična doba športa na Ribniškem
Šport se čez leta z veliko hitrostjo spreminja. Praviloma 

postaja vse hitrejši, v ospredje pa vedno bolj sili profesio-
nalizem, ki ga mnogi posamezniki in kolektivi ne dohajajo, 
zato doživijo klavrn konec.

Pred desetletji je bilo seveda bistveno drugače, saj je prevla-
doval amaterizem. Ker so športniki tedaj v prvi vrsti igrali za la-
sten užitek, mnogi pravijo, da je bila to romantična doba športa.

V Ribnici je bilo še pred ustanovitvijo Sokolskega društva že 
dejavno ribniško strelsko društvo, in sicer okrog leta 1830, ka-
sneje je bilo leta 1899 osnovano Kolesarsko društvo Ribnica, 
nato je sledila ustanovitev Sokolov ... V spomin na nekatere ta-
kratne akterje vam ponujam ogled črno-belih fotografij.

Ob tej priložnosti hvala vsem, ki mi zaupate svoje dragocene 
spomine.

Peter Lesar
Foto: osebni arhiv

Prvi telovadci Ribniškega Sokola, leta 1906. Telovadni nastop Veteranov v Ribnici, leta 1952.

France Križman, prvi organizator kolesarstva in tekmovalec Ribnice.

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



24 REŠETO JUNIJ 2021

Napisi in podpisi v jamah na Mali gori
Jamarji v lažje dostopnih jamah najdemo tudi stare napise in podpise. V tem prispevku bom opisal samo nekatere najza-

nimivejše v jamah Male gore. Napisani so največkrat z grafitnim svinčnikom ali ogljem. Nekaj grafitov iz časa nacionalsoci-
alizma je narejenih z barvo ali ogljem. Najstarejši podpisi so iz 19. stoletja.

Fürstleinsloch ali Logarčkova jama se 
nahaja na severnem pobočju Male gore, 
nad vasjo Polom. V njej se je N. Hoffamann 
leta 1856 podpisal z zelo lepo pisavo. Re-
vija »Naše jame« piše o njem kot o zbirate-
lju jamskih hroščev. Po poklicu je bil nožar, 
po narodnosti pa Ljubljanski žid.

Takoj pod njim se je leta 1862 podpi-
sal A. Luschin. Pod podpisom je dodal še 
svoj poklic – »Fürst« – logar. Zraven je še 
podpis »Adolf Tellian W 18« – mogoče 
Dunaj, 18. okraj? Svoj podpis je pustil tudi 
»G. Sitte zgaf. 23. 4. 1918«.

Jama je bila kar obiskana, saj se je 
samo dva dni pred njim podpisala »Fr. 
Brugi Maria Stigelmeier 21/4 18 Aussig 
Elbe Bomen Heren Gasse 9«. Torej je 21. 
4. 1918 tu pustila cel svoj naslov. Kaj je 
počela ta gospa v Kočevju ali Ribnici v 
vojnem času? Mogoče obisk svojca ali 
vojaka? Jamo so obiskali tudi rudarji in v 
njej pustili svoj znak.

N. Hoffman si je istega leta kot prejšnjo 
ogledal tudi bližnjo Vrbovško jamo. V njej 
se je dvakrat podpisal. Tu je mnogo pod-
pisov Kočevarjev in domačinov iz Poloma 
– Ebentolla.

Med zanimive napise spadajo podpisi 
učencev iz Osnovne šole Polom iz leta 
1958. V jami so bili na športnem dnevu.

Gregčevo jamo nad Rapljevim je N. 
Hoffmann obiskal 18. julija leta 1958. 

Skupina domačinov – po priimkih so-
deč – je bila v jami 15. avgusta 1936. Po-
imenovali so se kar ekspedicija. Člani so 
bili: Krašovec Hinko, Pugelj Jože, Župančič 
(ime nečitljivo). Vodja je bil Ferkulj Franc. 

Zanimiv napis je iz druge svetovne voj-
ne: »Partizanska kontrola bila v tej jami 
3.7.42 (ime nečitljivo), Edi, Branka, Marja-
na, 4 partizani. Smrt fašizmu – svoboda 
narodu.«

Na južni strani Male gore, v Koblarski 
jami, je tudi mnogo podpisov. Morda bo-
sta za Ribničane zanimiva dva: »Novo me-
sto Stanko Hladnik šestošolec, Janko Ora-
žem šestošolec Goriča vas 28«. Številko 
hiše je že težko razbrati, ostalo je zabrisa-
no. Z drugega podpisa, tudi Ribničana, se 
da razbrati tudi datum obiska: »Ambrožič 
Josip Goriča vas 13/8 08«. Čisto verjetno 
je, da so ti trije skupaj obiskali jamo. Ali je 
med temi tremi tudi bodoči zdravnik dr. 
Janez Oražem?

Jamska stenska korozija sčasoma razje 
apnenec, ki služi kot podlaga napisom, 
zato je skrajni čas, seveda če koga zani-
ma, kdo vse so bili ti ljudje v jami. 

Dodatne informacije dobite v jamar-
skem društvu v Ribnici vsak četrtek po 
20. uri.

Anton Oberstar,
Društvo za raziskovanje jam Ribnica

Viri in literatura:
Revija Naše jame letnik 30
Kataster JZS
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Pot pomnjenja in bojev
slovenskih vojakov (drugi del)

Janez Butara v svojem govoru ob odprtju 
Poti bojev in pomnjenja slovenskih vojakov 
27. aprila 2000 zapiše:

»Slovenska vojska neguje in ohranja 
spomin na bojna delovanja, ki so pose-
bej zaznamovala zgodovino Slovencev pri 
obrambi nacionalne samobitnosti, nacio-
nalnega ozemlja in samostojnosti. NOV in 
POS kot vojaška sila NOB, je tista sila, ki je 
izbojevala svobodo in pravico Slovencev, 
da smo na svoji zemlji svoj gospodar.

Naša dolžnost je, da se tega stalno za-
vedamo, ne le ob posameznih jubilejih in 
spominskih slovesnostih. Tudi zato nismo 
več dežela hlapcev in tudi zato imamo 
danes svojo državo in svoje obrambne 
sile, katerih pripadniki se lahko zgleduje-
jo po svojih prednikih in njihovem razvoju 
v najtežjih trenutkih za slovenstvo. S krvjo 
napisana vojaška zgodovina obdobja dru-
ge svetovne vojne Slovencev je dragoceno 
izročilo za nas in tudi za naše zanamce.

Ob tej priložnosti dajem pobudo, da Ru-
deževo pot od Rakitnice do Jelenovega Žle-
ba uredimo v vojaško zgodovinsko pot po 
zgledu drugih poti (geološka pot, gozdar-
ska pot in podobno) z namenom, da bi slo-
venski vojaki in tudi podčastniki in častniki 
Slovenske vojske ter tudi drugi hodeč po 
tej poti spoznavali vojaško zgodovino Slo-
vencev. Rudeževa pot in okolje Velike gore 
simbolizirata obdobje in sanje, trpljenje in 
prekletstvo, strah in zanos, poraz in zmago, 
globino in veličino.

Vznožje Velike gore, začetek poti, simbo-
lizira začetno stanje nekega obdobja, priti 
na goro pomeni doseči cilj, uspeti, uresni-
čiti sanje (svobodo, gospodar na svojem). 
Pot se vije po temnem gozdu in se strmo 
vzpenja, kar lahko simbolizira temačnost 
obdobja, a svetlo idejo razvoja in vzpona 
narodnoosvobodilnega boja. Pri Štirni je 
voda, vir življenja. Simbolizira zmago življe-
nja nad smrtjo, premagani so začetni napo-
ri, z vodo so poplačani napori, pot naprej 
je lažja. Štirna je na višini, ki je bila začetni 
cilj, cilj je dosežen, ustvarja se upanje, da 
bo naprej šlo hitreje. In res, pot se vije vkle-
sana v breg pod Veliko Belo steno. Dan je. 
Zgodnje sonce pošilja tople žarke. Vzdušje 
je prav prijetno in sproščeno, skoraj idi-
lično. To vzdušje lahko simbolizira redke 
prijetne trenutke tistega obdobja. Pot pri-
pelje do razpotja. Pri Koritih smo. Po kate-
ri poti? Potrebna je odločitev. Spet simbol 
možnosti in odločanja. Nato presenečenje, 

nepričakovano srečanje s sovražnikom, bit-
ka, kar nam lahko simbolizira fleksibilnost, 
poveljevanje, odločnost, smelost, predvi-
devanje in vizionarstvo. Doseči vrh za vsako 
ceno, to pomeni zmago ali poraz, pomeni 
ostati hlapec ali postati gospodar. Vse to je 
Mala Bela stena. Na poti pod in nad Malo 
Belo steno je skoraj neprehoden teren. In 
če gledamo danes po tem pobočju nad 
breznom in brezno, lahko vidimo v njem 
simbol napornega, težkega boja, vidimo 
lahko krutost in hkrati herojskost, vidimo 
žrtve neke neracionalne želje po tuji zemlji. 
Brezno ob poti simbolizira prepad, grob in 
tišino po boju. Vsak popotnik, ki se znajde 
pred to veličastnostjo narave in ki na tablah 
izve za dogodek, ki se je zgodil tu, se zami-
sli, poizkuša si predstavljati, kaj se je takrat 
dogajalo, podoživeti in si vtisniti v spomin 
izkušnjo, doživetje. Nepozabno je. Spoštlji-
vo. Večno.

Rudeževo pot sta prehodili Gubčeva in 
Cankarjeva brigada v usodni noči. Tudi v 
imenih brigad je simbolično sporočilo za 
Slovence. Gubčeva simbolizira upornost, 
Cankarjeva narodno zavest. Zmaga brez ev-
forije simbolizira skromnost Slovencev. Pot 
se s prizorišča bojev vije do zaselka Jelenov 
Žleb. Tu naj se vojaška zgodovinska pot za-
ključi.

Porodila se je ideja, prišla je zamisel. Do-
godki in okolje nam to ponujajo. Na nas je, 
da se odločimo in določimo naš odnos do 
naše zgodovine.

In ne nazadnje: borci, udeleženci bojev 
v Ribniški dolini in Jelenovem Žlebu ter Lo-
škem Potoku, bodite ponosni na vaš boj. 
Hvala!« Tako slavnostni govornik Janez 
Butara. Na osnovi te ideje je bil oblikovan 
organizacijski odbor, ki je v naslednjih dveh 
letih poskrbel, da so bile oblikovane in 
postavljene štiri informacijske table, in to 
na začetku Rudeževe ceste v Rakitnici, pri 
Štirni, Koritih in naselju Jelenov Žleb. Vsako 
tablo tako sestavljata dva med seboj po-
vezana hrastova stebra, ki nosita ploščo z 
besedilom. Vsaka vsebuje pomembne po-
datke za posamezno točko na tej poti. Za 
besedila je poskrbel Milan Gorjanc, ki je 
glede na svojo vojaško izobrazbo in prakso 
poskrbel za strokovni opis na posamezni 
tabli. Le-te so bile tedaj opremljene s sku-
pnim znakom iz tretjine zvezde ter dveh tre-
tjin znaka Slovenske vojske.  27. aprila 2000 
so bile informacijske table na spominski 
slovesnosti, ki se je odvijala v Jelenovem 

Žlebu, slavnostno predane svojemu name-
nu. Slavnostni govornik je bil predsednik 
ZZB NOB Slovenije Ivan Dolničar, polkovnik 
Janez Butara pa je poudaril pomen vre-
dnotenja in učenja ob tej veličastni zmagi. 
Zato je bila ta pot poimenovana »Rudeževa 
cesta – pot boja in pomnjenja slovenskih 
vojakov«. Vloga teh tabel je z opisi informi-
rati in učiti nove generacije o pomembnem 
obdobju in veličastnem dogodku sloven-
skega boja za osvoboditev. Pokroviteljstvo 
nad potjo je prevzela Slovenska vojska, ki je 
nato sodelovala na naslednjih slovesnostih 
s svojo pohodno enoto po Rudeževi cesti in 
s tem dala svoj prispevek vrednotenju do-
godka in te poti.

Z leti so napisi na posamezni lokaciji 
zbledeli in table je bilo treba obnoviti. Obli-
kovalka Mateja Goršič je pripravila nove 
podobe obstoječih tabel, ki so bile izdelane 
na novo in so zamenjale obstoječe. 12. sep-
tembra minulega leta, dvajset let po odkri-
tju te poti, pa je ZB NOB Ribnica postavila 
nasproti spomenika nad breznom peto, za-
dnjo informacijsko tablo, ki je s svojo vsebi-
no zaokrožila dosedanje štiri table. Masiv-
no hrastovo konstrukcijo je prispeval Jurij 
Rudež in v dogovoru z njim je bila izbrana 
tudi lokacija postavitve. S prikazom poteka 
in opisom bitke je omogočeno vsakemu, da 
si na samem mestu, v gozdu med drevesi 
in skalami, ustvari sliko, kako je bitka takrat 
potekala. Čast odkritja te table je pripadla 
enemu zadnjih še živečih udeležencev bit-
ke, pripadniku Gubčeve brigade in genera-
lu v pokoju Vladu Kocijanu. Ob prisotnosti 
častne straže gardne enote Slovenske voj-
ske je bilo odkritje zadnje table uresničitev 
naše moralne in zgodovinske obveze do 
preteklosti. S tem je »Pot pomnjenja in bo-
jev slovenskih vojakov« postala zaključena 
celota in pomemben spomenik slovenski 
partizanski vojski.

Daniel Divjak

Upokojeni general Vlado Kocijan



Sloveniji za 30 let

Nastopi slovenskih kulturnih skupin iz Avstrije, Italije,
Madžarske, Hrvaške, Danske in Argentine

NA GRADU ob 17:00 - OSREDNJA PRIREDITEV

16:15  ZA OTROKE - NA GRADU
Lutkovna predstava: "Prijateljstvo"
Mladi Celovčani, Avstrija

www.slovenci.si            www.slokongres.com

OB 20. URI KONCERT: 
"Vse najboljše, Slovenija!"

RIBNICA, 3. JULIJ 2021

15:00 Prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi
Slovenije - okrogla miza
16:00 Rešetarji s Crvenega Krsta - Stoletje obstoja v Beogradu
- dokumentarni film
Prikaz domače obrti
Predstavitev: turistične kmetije brez meja
Priložnostne in jubilejne razstave o Slovencih po svetu

Rokodelski center in grajski park:

Dobrodošli doma

OD 15. URE DALJE:

Častni pokrovitelj: Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor



Električni skiro HX X7
Kapaciteta baterija: 5 Ah
Moč motorja: 350 W
Velikost kolesa: 21,59 cm
Maksimalna hitrost: 25 km/h
LED prikazovalnik 

Električni skiro HX X8 PRO
Kapaciteta baterija: 12,8 Ah
Moč motorja: 350 W
Velikost kolesa: 25,4 cm
Maksimalna hitrost: 25 km/h
LED prikazovalnik 

Električni skiro HX X8
Kapaciteta baterija: 10 Ah
Moč motorja: 350 W
Velikost kolesa: 25,4 cm
Maksimalna hitrost: 25 km/h
LED prikazovalnik 

Akcijska cena: 499,00€

Akcijska cena: 599,00€

Redna cena: 619,99€

Redna cena: 747,86€

Akcijska cena: 399,00€

Redna cena: 498,98€

POLETNA AKCIJA 
ELEKTRIČNIH SKIROJEV

DOSTAVA 
NA DOM

MEGADOM RIBNICA • 01/835 1 640 • www.megadom.si •

Velika
  izbira

  žarov
Velika
  izbira

  žarov







trženje oglasnega prostora 
041 536 889

Naslednja številka izide
30. jullija 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 16. julija 2021.



HIŠE: 

RIBNICA - Jurjevica
prodamo starejšo stanovan-
jsko hišo z gospodarskim 
poslopjem in vrtom. Stav-
ba in gospodarsko poslopje 
sta bila zgrajena leta 1955, 
streha zamenjana leta 2001, 
velikost zemljišča pod stav-
bo je 159 m², gospodarsko 
poslopje - velikosti zemljišča 
pod stavbo je 100 m², skup-
na velikost zemljišča je 1338 
m²,vsa infrastruktura, potreb-
na obnove, neobremenjena, 
vseljiva. cena je 69.000 EUR, 
EI v izdelavi.

RIBNICA - Nemška vas
Prodamo starejšo stanovan-
jsko pritlično hišico v izmeri 
170 m², parcela je velika 521 
m², na parceli stoji opreml-
jena stanovanjska hiša, ki je 
bila zgrajena pred letom 1967, 
fasada in streha sta bili ob-
novljeni leta 1987, vsa infra-
struktura, ogrevanje na trda 
goriva, takoj vseljiva. Cena je 
64.000 EUR. 
 

LOŠKI POTOK - Lazec
Prodamo stanovanjsko stav-
bo (gostinski objekt) v izmeri 
87 m² in dva poslovna pros-
tora v izmeri 85 m² in 199 m² 
ter dvorišče v izmeri 1649 m², 
primerno za turistično dejav-
nost, v idilični okolici, zgraje-
no leta 1989, vsa infrastruk-
tura, CK na olje in trda goriva, 
takoj vseljivo, cena 88.000 
EUR. 
EI - Strokovno mnenie - Izkaz! 

KOČEVJE - Črni Potok, center 
Prodamo starejšo stanovanjs-
ko hišo z večjim vrtom in gos-
podarskim poslopjem. Hiša je 
v izmeri 124 m² (spomeniško 
varstvo), gospodarski objekt je 
v izmeri 66 m², velikost vseh 
parcel, delno stavbne, delno 
kmetijske, je 2.331 m², vse 
k.o. 1593 Črni potok. Možno je 
kupiti tudi sosednji parceli brez 
hiše, v skupni izmeri 1.689 m2. 
Hiša je bila zgrajena leta 1914, 
pred letom 1957, vsa infrastruk-
tura. Cena je 43.000 EUR, EI v 
izdelavi.

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, elek-
trika, voda, vsa infrastruktura, 
cena 73.000 EUR. EI v izdelavi. 

GRADBENE PARCELE: 

VELIKE LAŠČE - Opalkovo
Na lepi lokaciji prodamo grad-
beno parcelo v izmeri 2579 m², 
vsa infrastruktura na oz. ob par-
celi. Cena za m2 je 42 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, in-
frastruktura na oz. ob parceli, 
cena je 101.000 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.

KOČEVJE - Črni Potok 
Prodamo dve parceli, eno v ce-
loti stavbno, v izmeri 650 m2, 
in eno delno kmetijsko, delno 
stavbno, v izmeri 1039 m2, od 
tega 140 m2 zazidljivega. Skup-
na cena je 17.500 EUR.

POSLOVNI PROSTORI: 

GROSUPLJE - Višnja Gora
Prodamo posest v izmeri 9331 
m², na kateri so zgrajeni gos-
tinski objekt 165 m² P+1, ob-
jekti za športne in rekreacijske 
dejav nosti (tri tenis igrišča, 
igrišče za odbojko na mivki, 
veliko parkirišče, primerno za 
postavitev in priključitev avt-
odomov), objekt za piknike z 
urejenimi sanitarija mi in mod-
erno opremljeni z gostinsko 
opremo, ob potoku, primerno 
tudi za različne dogodke. Vsa 
infrastruktura. Zgradba je bila 
zgrajena leta 2014, objekti 
imajo pridobljeno gradbe-
no in uporabno dovoljenje. 
Možnost je tudi najeti celoten 

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 
prostor v izmeri 260 m², za 
mirno dejavnost v pritlič-
ju poslov no stanovanjske 
stavbe. Stavba je bila zgraje-
na leta 2009. Vsa infrastruk-
tura, CK ogrevanje na olje, 
vseljivo takoj. Cena najema je 
1.100 EUR mesečno, plus DDV 
in stroški.

KUPIMO

STANOVANJA: 

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

KMETIJSKE PARCELE:

RIBNICA – VELIKE LAŠČE
s širšo okolico, za znanega 
kupca kupimo gozdove ra-
zličnih velikosti in kakovosti, 
takojšnje pošteno plačilo, 
samo resne ponudbe spre-
jmemo na e-pošto: Bamba.
sp@siol.net, ali na tel. Šte-
vilko: 041 643 004.

kompleks oz. po elementih. 
Prodajna cena je 1.100.000 
EUR, plus DDV.
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Knjižne novosti iz Knjižnice Miklova hiša Ribnica
Samo Rugelj – Na prepihu
Začetek te avtobiografske pripovedi je postavljen v poletje leta 2020, v tisto na videz 

idilično obdobje po prvem valu epidemije, ki je pretresla temelje vsega sveta. Zama-
jala je njegova prizadevanja, hkrati pa ga potisnila v stres, zelo blizu travmatičnemu. 
Celitev zadanih ran je Rugelj v različnih kombinacijah s svojimi bližnjimi našel v obisko-
vanju narave in tistih slovenskih gora, za katere v pol stoletja hribolazenja še ni našel 
časa. Z vsakim dnem, preživetim v vsestransko zdravilni naravi, se je z njega odluščila 
plast frustracij, ki so se nabrale čez epidemično pomlad. Ob tem je na marsikaterem 
pohodu naletel na ljudi, ki so tudi v teh časih znali iz narave potegniti nekaj zase. Vsem 
znana zgodba malo drugače.

Laura Baldini – Maria Montessori 
Rim, 1896. Mlada Maria Montessori leta 1896 v psihiatrični kliniki prvič sreča otroke, 

ki jih imajo za ‘slaboumne’. V golem prostoru vlada srhljiva tišina in vanjo zrejo žalostni 
obrazi. Ko jim ob naslednjem obisku prinese igrače, se pred njenimi očmi zbudijo iz 
otopelosti. Tu se začne njena odmevna pedagoška kariera, ki je predstavljena v tem 
romanu. Roman se prepleta v ljubezensko zgodbo, kar jo postavi pred najtežjo odlo-
čitev v življenju.

Jože Trobec in Magda Zore – Strip o Prešernu
Prešernovo življenje je že bilo uprizorjeno v filmu in gledaliških igrah. Kako bi iz-

gledalo njegovo življenje v obliki stripa? V Gorenjskem muzeju so pred slovenskim 
kulturnim praznikom izdali Strip o Prešernu, ki sta ga ustvarila muzejska svetovalka 
Magda Zore in akademski slikar Jože Trobec. V toku Prešernovega življenja je slikovito 
prikazano tudi njegovo šolanje v Ribnici, ki se ga sam sicer ni rad spominjal.

R. J. Palacio – Chrisova zgodba
Avtorica uspešnice Čudo se v seriji vrača z novim knjižnim delom. Podobno kot pred-

hodniki obravnava zgodbo o dečku s telesno deformacijo. Zgodba o Chrisu in Auggie 
prinaša pomembno spoznanje, da se je za prava prijateljstva treba potruditi. Iz serije 
Čudo ne spreglejte še Julianove in Charlottine zgodbe. Ameriška uspešnica Čudo, pre-
jemnica mnogih mednarodnih nagrad za kakovostno literaturo, ki je osvojila že milijo-
ne bralcev po vsem svetu, je v odličnem prevodu Boštjana Gorenca tudi pri nas ogrela 
srca mnogih.

Brian Greene – Konec časa
V knjigi Konec časa nas izjemen znanstvenik in avtor poljudnoznanstvenih knjig Bri-

an Greene popelje na raziskovanje vesolja in iskanje smisla v soočenju z ogromnimi 
prostranstvi kozmosa. Avtorju sledimo od velikega poka do konca časa in spoznava-
mo, kako so nastale trajne strukture, kako sta se pojavila življenje in um ter kako po-
skušamo ljudje s pomočjo zgodb, mitov, vere, ustvarjalnosti in znanosti ter z iskanjem 
resnice in globokim hrepenenjem po večnem osmisliti svoj obstoj. V knjigi torej razi-
ščemo vesolje od začetka časa pa do nečesa, podobnega koncu, in si pri tem ogleda-
mo, kako so nemirni in domiselni umi osvetlili temeljno minljivost vsega.

Mojca Širok – Evidenca
Politična srhljivka govori o kriminalnem dogajanju na slovenskih tleh in je polna pre-

obratov in presenečenj. V zaspani soseski v središču Ljubljane, nedaleč od predsedni-
ške palače, policija najde truplo. Trije mladi novinarji novičarskega spletnega portala 
odkrijejo mahinacijo z zemljiščem ob največjem letališču v državi, v katero sta vpletena 
vplivni poslanec in podjetje s sedežem v davčni oazi. Znana televizijska novinarka na 
soočenju kandidatov za evropske volitve pomembnega ministra obtoži, da je bil sode-
lavec nekdanje jugoslovanske službe državne varnosti. Evidenca je drugi del trilogije 
Rim–Ljubljana–Bruselj.

Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Kulturna promenada
in Teden ljubiteljske kulture

S kulturo v barvit vsakdan
Kdo bi si mislil, da lahko čakaš na kulturni dogodek kot 

Sahara na vodo? Ali da imaš morda celo nekaj zadržkov, 
morda celo treme pri pripravi, ker se toliko časa ni odvija-
lo nič, vsaj ne fizično? In kako izvesti dogodek, ko vijugaš 
med vsemi epidemiološkimi ukrepi, da bo zadeva stala in 
obstala?

Ampak mi smo bili odločeni, da Kulturno promenado 29. maja 
izvedemo, in smo tudi jo. Na prostem, v ribniškem gradu, v par-
kovnem delu, ste se lahko sprehajali med slikarskimi platni in 
opazovali ustvarjalce Likovno-izobraževalnega centra LICE pri 
risanju portretov, ki sicer stojijo v Parku kulturnikov. Nekdo se 
je z otroki usedel v senco pod smreko in bral njemu najlepše 
zgodbe, ki jih je tja položila Knjižnica Miklova hiša. Marsikdo 
je tisto dopoldne želel samo spiti kavo v bližnjem lokalu in ga 
je pričakal listič z napisano mislijo na kulturo, ki je vsepovsod 
okrog nas … Ali pa se je odločil, da stopi nekaj korakov bliže 
in si ogleda ples folkloristov Odrasle folklorne skupine Grma-
da, mažoretk Društva mažoret in plesalcev Ribnica ali balerin 
Kulturno umetniškega društva Balerina. Stopil si lahko v senco 
pri kamniti mizi in poslušal avtorska besedila domačih litera-
tov Literarnega kluba Ribnica, ob spremljavi harmonike Slavi-
ce Marinković. Nekateri otroci so se ustavili takoj na začetku, v 
delavnici ribniškega Muzeja, ter ustvarjali izdelke iz recikliranih 
materialov. Kdo drug je komaj čakal humoristični dramski prizor 
DramŠpila, Gremo v Ljubljano, in so ga, spoštovanega starejše-
ga gospoda, pripeljali v grad prav samo zato, da si ga je lahko 
končno ogledal. Prišel je tudi ribniški župan Samo Pogorelc, ker 
je želel biti del kulturne zgodbe in pravi, da nas bo vsekakor 
podpiral tudi v prihodnje, ker se zaveda, da smo kultura prav 
vsi mi, vsak posebej. In da nihče ne dela samo zase, čeprav v 
tem uživa, ampak da svojo ustvarjalno zgodbo in dar pokaže 
navzven ter plemeniti naš vsakdan. 

Veliko društev se je želelo pokazati vsaj z video projekcijo 
na platnu, ker jim je bilo delo mesece onemogočeno. Likovnik 
Dušan Matoh je svoje podobe ribniškega trga in Kolodvorske 
ulice razstavljal v osrednji izložbi. Društvo likovnega ustvarja-
nja je pripravilo dve razstavi svojih članov, Marte Tekavec ter 
Milice in Slavka Koštruna. Vse to se je dogajalo v Tednu ljubitelj-
ske kulture (TLK) med 21. in 30. majem, ki je bil letos posebej 
posvečen literaturi in instrumentalni glasbi, saj se obeležujeta 
Jurčičevo in Ipavčevo leto. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
že nekaj let vodi odmevni projekt TLK , kjer se v enem tednu 
običajno zvrsti več kot 1000 dogodkov po državi. Letos se je vse 
začelo z bralnim maratonom, na katerem so se predstavili tudi 
literati iz našega literarnega kluba, odprtje TLK pa je potekalo v 
Novem mestu, kjer se je največja pozornost podelila mladim in 
njihovem kulturnem udejanjanju, kajti njih kultura najbolj išče. 
Teden ljubiteljske kulture je bil nato razširjen kar na cel mesec, 
vse do 20. junija, in bomo lahko spet del vsega tega kulturnega 
prepleta naslednje leto. Namen ostaja enak: postaviti kulturo in 
njene ustvarjalce na svetlo, da se jih vidi, sliši, prepozna in na-
vsezadnje tudi koga z občudovanjem in iskrivim navdušenjem 
spremlja. Kraj vsaj za kakšen dan zadiha drugače in lahko bi šli 
ponudniki kulturnih storitev in dejavnosti prav v tej smeri na-
prej, da čez leto pripravimo več miniaturnih dogodkov, ki kultu-
ro na nevsiljiv, a simpatičen način ponesejo do morda povsem 
naključnih mimoidočih …

Še posebej hvala vsem, ki ste pri Kulturni promenadi in Tednu 
ljubiteljske kulture kakorkoli sodelovali, vsekakor tudi Rokodel-
skemu centru Ribnica in Knjižnici Miklova hiša ter podporniko-
ma, Občini Ribnica in Občini Sodražica. 

Alenka Pahulje,
JSKD Ribnica
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Izid zbornika 
Pesem si 21in kratki film 
Pesniške razglednice 2                                  

Pred Trubarjevim 513. rojstnim dnem je v soboto, 5. junija 2021, izšel letni 
zbornik poezije z najživahnejšega slovenskega portala www.pesem.si, ki do-
muje na Kukmaki (občina Velike Lašče). 

Pesem si 21 na skoraj 370 straneh 
prinaša poezijo več kot 80 avtoric in 
avtorjev, ki prihajajo iz vseh slovenskih 
pokrajin in v tujejezičnem poglavju tudi 
s področja bivše skupne države, iz srb-
sko, hrvaško in bošnjaško govorečih 
dežel. V zborniku najdemo poglavja, ki 
so že stalnica pesniških knjig Zavoda 
za razvijanje ustvarjalnosti: Pesem si 
izbrana, Podčrtana, Za otroke, Tujeje-
zična, Prevedena, Uredniška. Ob koncu 
zbornika so vsi avtorji tudi na kratko 
predstavljeni. 

Tokratni, 15. letni zbornik smo ure-
dili Lidija Brezavšček, Luka Benedičič, 
Senada Smajić, Sara Špelec, Helena 
Zemljič in Ana Porenta. Za prelom in 
oblikovanje je poskrbela Gaja Grešak. 
Knjigo lahko posvojite prek spletne 
knjigarne www.knjiga.org. Izid zbornika 
sta podprli Občina Velike Lašče in Ob-
čina Sodražica, za kar smo jima iz srca 
hvaležni. 

Tudi letos smo se odločili, da knjigo 
pospremimo na pot s kratkim filmom. 
Naslovili smo ga Pesniške razglednice 
2 (spomnimo, lani smo že naredili po-
doben film) in v njem predstavili vse 
pesmi – izbranke letnih časov. Za vsak 
letni čas namreč na Pesem si dobimo 
zmagovalno pesem, ki jo izglasuje-
jo bralci, uredništvo pa izbere pesem 
letnega časa, kratko pesem, pesem v 
formi in tujejezično pesem. Letos so po 
zaslugi prevajalcev s portala na filmu 
predstavljene tudi slednje, tako da v 
polurnem filmu prisluhnete vsem dvaj-
setim izbrankam preteklega pesniške-
ga leta. 

Snemali smo na različnih koncih in 
krajih Slovenije, največ pesmi je po-
snetih na velikolaških tleh, posamezne 
pa so nam poslali avtorice in avtorji iz 
svojih krajev ter urednice in urednik s 
primorskega, gorenjskega in štajerske-
ga konca ter celo iz Španije. Nekaj pe-
smi smo na film prenesli z Nejo Štaba 
Pečnik in Matejem Polzelnikom, ki sta 
zastopala igralsko ekipo Gledeja iz KUD 

Primoža Trubarja Velike Lašče. Scenarij 
in režijo sva prispevala Gregor Grešak 
in Ana Porenta, montažo filma, obliko-
vanje napisov in glasbo pa smo tudi 
tokrat zaupali Danu Grešaku, ki nas je 
znova presenetil, da je tako raznolike 
posnetke združil v gledljiv in očarljiv 
pesniški kratki film. Še vedno si ga lah-
ko ogledate na YouTube kanalu Pesem 
si!, kjer imamo objavljene tudi druge 
videopesniške vsebine. 

In kaj lahko rečemo o poeziji v pre-
teklem pesniškem letu? Pomenila nam 
je zatočišče, pribeževališče in sreče-
vališče tudi v koronskih časih. Zbornik 
Pesem si 21 je prepreden z vdolbinica-
mi, rovi, brazdami, vršički in poganjki, 
na katere so se ujemale za ta čas tako 
značilne besede. Poezija in epidemija 
se morda nikjer ne rimata, a obe boste 
našli tudi med odkrivanjem letošnje 
pesniške bere s portala www.pesem.
si. Vabljeni torej v svet poezije s krat-
kim filmom Pesniške razglednice 2 in z 
zbornikom Pesem si 21.

Ana Porenta 

Naslovnica zbornika

Regulator

Obstaja samo par načinov,
zgolj dva zorna kota.
Losat se moraš alkohola, žensk
in bipolarne motnje,
ker pretiravaš v lastnih užitkih.
Ne znaš ovinkarit,
iz tebe udarja oster kolerik.
Zamenjaj službo,
v bistvu, nehaj službovat,
povsod se te bojijo.
Preseli se v čumnato,
zakleni se noter
in jej samo kruh pa zenf.
Med kontemplacijo o tem,
da bi rad postal podmorničar,
žlampaj deževnico.
Kadar te muči nespečnost in svetobolje,
si rajši navihaj
en mini joint,
da ustaviš rohnenje.
Blefiraš, da ne rabiš nobenega,
vendar bodo prišli,
saj veš.
Našli te bodo vsi zasopihani in zaripli v 
faco,
ker se v tarzanski obleki ne bi znal skrit 
niti v pragozdu.
Ker jih nucaš,
za sabo puščaš očitne markacije.
Načečkaj traktat o kolibrijevem poljubu,
da se zamotiš,
vendar bodi natančen.
Drnjohal si pod ringlojem in sosedov 
otrok ti je z dronom
iz maščevanja sestrelil oko.
Ta je prvi, naslednji bo drugi.

(Stran 113 iz novega zbornika Pesem si 
21, delo Roka Horžena.) Snemanje filma

V primeru slabega vremena nas pod grajskimi arkadami ni.
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Knjižnica obvešča                                     

Poletavcem se letos lahko pridružijo Najpoletavci

V knjižnici z veseljem nagrajujemo naše zveste bralce, zato 
lepo vabimo otroke, stare od 7 do 12 let, da se tudi letos med 
10. junijem in 10. septembrom pridružijo bralni akciji Poletavci, 
poletni bralci. V knjižnici jih čakajo bralni seznami, nadaljujemo 
pa lansko prakso medsebojnih priporočil – vsak Poletavec lah-
ko prebrano knjigo oceni in jo tako priporoči drugim bralcem. 
Akcija Najpoletavci pa je namenjena tistim, ki so Poletavce že 
prerasli – torej mladim, starejšim od 13 let. Najpoletavci naj po-
leti preberejo tri zajetnejše knjige in jih vnesejo v spletni obra-
zec na spletni strani www.najpoletavci.si. Za zaključek akcije 
bomo pripravili zabavno prireditev s podelitvijo glavnih nagrad 
za Poletavce in Najpoletavce, ki pa naj za zdaj ostaneta še pre-
senečenje.

Knjižnica pod krošnjami 
Zopet vas vabimo v grad v našo knjižnico pod krošnjami. Tu 

se lahko v prijetnem okolju umirite, malo posedite in prelistate 
knjigo ali revijo. Dnevno bomo ob 17. uri za vas pripravljali različ-
ne aktivnosti ¬– pravljične ure, ustvarjalne delavnice, družabne 
in športne igre ipd. Otroške delavnice bomo ob slabem vreme-
nu izvajali v dvorani Miklove hiše. Knjižnica pod krošnjami bo 
organizirana v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije 
covid-19. Pričakujemo vas vsak dan po naslednjem razporedu:

Ponedeljek:  15.00 –19.00
Torek:  15.00 –19.00
Sreda:  15.00 –19.00
Četrtek:  15.00 –19.00
Petek:  15.00 –19.00
Sobota:  10.00–19.00
Nedelja:  10.00–19.00 

V primeru slabega vremena nas pod grajskimi arkadami ni.

Poletni delovni čas

Uporabnike obveščamo, da s 1. 7. 
začnemo poslovati po poletnem delovnem času. 

Poletni delovni čas (1. 7.–31. 8. 2021):

       Ponedeljek  11.00–19.00
       Torek  8.00–16.00
       Sreda  8.00–16.00
       Četrtek  11.00–19.00
       Petek  8.00–16.00

KNJIŽNICA POD
KROŠNJAMI

1. 7. - 31. 8.
RIBNIŠKI GRAD 

PONEDELJEK: PRAVLJIČNA URA

SREDA: PRAVLJIČNA URA

ČETRTEK: USTVARJALNA DELAVNICA

PETEK: DRUŽABNE IGRE

SOBOTA IN NEDELJA: ŠPORTNE IGRE

17.00

V sofinanciranju Občine Ribnica.

pripravila Neža Tanko,  Knjižnica Miklova hiša

Razstava Marte Tekavec v Domu starejših občanov Ribnica                               
Dom starejših občanov Ribnica je po 

skoraj dveh letih ponovno odprl vrata 
razstavam, ki jih vse od odprtja doma 
pripravljajo člani Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica. V preteklih letih so 
se na skupinskih in samostojnih razsta-
vah predstavili domala vsi člani društva, 
nekateri že večkrat, in s tem popestrili 
življenje v domu. 

Ena izmed njih je tudi Marta Tekavec, kate-
re slike bodo krasile stene doma vse do 26. 
junija. Marta je svojo slikarsko pot začela šele 
z upokojitvijo in odprtjem likovne šole LICE v 
Ribnici. Toda slikanje in likovno ustvarjanje 
jo spremljata vse od otroštva, kot šolarka je 
imela veliko podporo v učiteljici likovnega po-
uka. Želela si je, da bi bila risanje in slikanje 
ne samo hobi, ampak tudi poklic. Čeprav jo je 
življenje peljalo v drugo smer, je vedno našla 

čas za likovno ustvarjanje. V likovni šoli je kon-
čala štiriletni program in še en projektni letnik 
pri akademski slikarki Karmen Bajec. Nima še 
izoblikovanega likovnega sloga, zanimajo jo 
različne stvari in tehnike, kar se odraža tudi 
na tej razstavi. Na ogled so slike, izdelane v 
različnih tehnikah, od olja, akrila do akvare-
la. Razen motivov narave se rada preizkuša v 
portretih, v katerih skuša ujeti izraz in občute-
nje portretiranca.  

Pred šestimi leti se je pridružila Društvu li-
kovnega ustvarjanja Ribnica in sedaj je to že 
njena tretja razstava, ki jo je pripravila s po-
močjo društva. Kot pravi Marta, je društvo kot 
ena velika družina, ki se med seboj podpira, si 
pomaga in se spodbuja pri ustvarjanju – tako 
se skupaj učijo in rastejo. Trenutno je društvo 
v nekem stresnem mehurčku in to se kaže 
tudi navzven, vendar člane povezuje pozitiva.

Na žalost ni bilo mogoče pripraviti otvo-
ritve, kot je bilo v navadi, da bi s kulturnim 
programom in majhno pogostitvijo razveselili 
obiskovalce in stanovalce doma – situacija 
tega za zdaj še ne dopušča. Srčno pa upamo, 
da bodo dela, ki so na ogled, razveselila sta-
novalce in si jih bodo radi pogledali. Razstava 
bo na ogled do 26. junija 2021.

Monika Žunič
Foto: Branko Žunič
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Čudovit dan v gozdu z Rakci                                  
V šolskem letu 2020/21 je prednostna naloga Vrtca Ribnica za drugo starostno 

obdobje gozdna pedagogika. Področje gozdne pedagogike je zelo širok pojem 
in izhodišče neštetim dejavnostim, prav tako predstavlja umiritev in sprostitev 
otrokom in celo vzgojiteljem. 

Naše izkušnje nas učijo, da se otroci v 
gozdu zelo hitro sprostijo in umirijo. Vsi mi, 
ki radi zahajamo v gozd, vemo, da s svojo 
barvitostjo in pomirjajočo zeleno barvo, pri-
jetno tišino in zvoki ptičjega petja blagodej-
no vpliva na vse nas. Tako se počutimo tudi 
v vrtcu. Ponedeljkovo jutro je nakazovalo, 
da bo lep sončen dan. S sodelavkama smo 
se odločile, da tako čudovit dan z otroki 
preživimo v gozdu. 

Po jutranjem pozdravčku smo se odpra-
vili proti gozdu. Varna vključitev v promet in 
uporaba odsevnih brezrokavnikov sta otro-
kom že zelo dobro znani. Izbrali smo var-
no označeno pot in v koloni po dva in dva 
odšli proti cilju. Otroci so se obiska gozda 
zelo veselili. Zeleni raj nam namreč vedno 
ponuja nešteto dogodivščin in izzivov. 

Po prihodu v gozd smo omejili naš »pu-
stolovski kotiček«, kjer smo raziskovali, 
iskali zanimive stvari, se igrali in preživeli 
čudovit del dneva. Tudi bonton v gozdu 
in naravi nam v naši skupini ni tuj, zato so 
otroci dobro vedeli, kaj je primerno obnaša-

nje. Zelo kritični so bili do vsakega odpad-
ka, ki smo ga videli na poti ali v gozdu. Ko 
se je igra začela, smo vzgojiteljice prevzele 
vlogo opazovalk in otrokom prepustile pro-
sto igro z iskanjem in reševanjem lastnih 
izzivov. Otroci so se razdelili po skupinah. 
Dve skupini sta izdelovali ognjišče, prinaša-
li so veje, storže in star les. Skupina, ki jo 
je bolj oblikoval dekliški del Rakcev, pa je 
zgradila »gozdno sliko« hiše. Hišica je bila 
razdeljena na štiri prostorčke in vsak del so 
napolnili z različnim materialom (debelejše 
veje, polžje hišice, mah in zelenje ter zadnji 
s tankimi, krajšimi vejicami). Otroci so bili 
zelo ustvarjalni, iznajdljivi, preiskali so vsak 
kotiček, odkrili in se razveselili vsake ma-
lenkosti, najbolj pa se nas je dotaknil njihov 
timski duh – medsebojna pomoč, ki je v da-
našnjem času še kako zaželena in cenjena.

 Pri svojem raziskovanju so naleteli na 
različne male živali, ki jim niso bile tuje 
(deževnik, mravlje, hroščki itd.), in z njimi 
spoštljivo ravnali, spoznavali in opazovali 
različne rože iz bližnjega travnika.  Po na-

pornem delu smo si privoščili tudi vodo in 
jabolka ter prišli do novega izziva: ali jabol-
ko, ki je padlo na tla in je umazano, lahko 
odvržemo v naravo ali ne? Kaj se bo z njim 
zgodilo? Vse to so vrtčevske uganke, ki jih 
zelo radi rešujemo. Nezadržno se je bližala 
ura, ko imamo v vrtcu kosilo, to pa pome-
ni, da smo se morali posloviti od našega 
»pustolovskega kotička«. Otrokom pa smo 
obljubili, da se še vrnemo.

V gozdu ne rastejo samo drevesa,
ampak tudi mi!

Lidija Juvančič, vzgojiteljica

Trajnostna mobilnost v Vrtcu Ribnica                          
Tudi v letošnjem šolskem letu smo v Vrtcu Ribnica sodelovali pri projektu Traj-

nostna mobilnost. Ta projekt nas je spodbudil, da smo izvajali različne aktivno-
sti. Poudarek je bil na gibanju in bivanju na prostem, kar pa je bila tudi predno-
stna naloga vrtca. V projekt so bile vključene štiri skupine: Pikapolonice (2–3), 
Kužki (2–3), Lisičke (4–5) in Srnice (4–5).

Malce nam je ponagajala bolezen co-
vid-19, zato smo projekt v celoti izpe-
ljali šele v spomladanskem času. Skozi 
projekt nas je vodila zgodbica o Belem 
zajčku, ki si je želel, da bi ljudje zmanj-
šali onesnaženost zraka, tako da bi začeli 
hoditi peš ali pa bi uporabljali druga pre-
vozna sredstva – kolo, skiro, vlak, avto-
bus itd. Otroci so želeli pomagati Belemu 
zajčku, zato so se skupaj s starši trudili 
in del poti v vrtec opravili brez avtomo-
bila. Na željo, da izkoristimo prednosti 
in novosti našega kraja, smo se skupaj 
z vodstvom odločili, da bomo 1. 6. 2021 
opravili prvi izlet z vlakom, ki je naša nova 
pridobitev in je otrokom zelo zanimiva. 
Tako smo se v dogovoru s Slovenskimi 
železnicami in ob upoštevanju vseh pri-
poročil NIJZ odpravili na vožnjo z vlakom 

do Kočevja in nazaj. V Kočevju so nas pri-
čakali otroci Vrtca Kočevje, ki so nam pri-
pravili majhno pozornost, mi pa smo jih 
povabili, naj nam vrnejo obisk in nas obi-
ščejo, da bodo tudi oni izkusili doživetje 
z vlakom. Otroci so na vlaku zelo uživali, 
zanje je bila to nova izkušnja, saj se veči-
na otrok z vlakom še ni peljala. Otroci so 
se tako vrnili malce utrujeni, vendar polni 
vtisov o novih doživetjih in izkušnji, zato 
smo prepričani, da bomo izlet z vlakom 
še ponovili. Najbolj veseli pa smo, da je 
s strani staršev in s strani otrok zaznati 
navdušenje in odobravanje novih stva-
ri in projektov v našem vrtcu. V sklopu 
projekta smo 4. 6. 2021 organizirali tudi 
dan brez avtomobila, ko so starši skupaj z 
otroki pot v vrtec opravili peš od doma ali 
vsaj od parkirišča pri starem Ideal centru. 

Prepričani smo, da lahko z gibanjem in 
razvojem trajnostne mobilnosti pripomo-
remo k boljšemu počutju ter poskrbimo 
zase in za našo okolico.

Tjaša Rozina, dipl. vzg.
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Naša šola je letos veliko sama bila,
pa vendar ni izgubila srca                   

Po uspešnem začetku šolskega leta smo kljub dobrim mislim in pričakovanjem zopet za nekaj časa ostali doma in se 
šolali na daljavo. Delo je bilo naporno tako za učence kot za učitelje, tako da smo bili zelo veseli, ko smo se zopet vrnili 
v šolske klopi.

Kaj hitro smo začeli z različnimi aktivnostmi, ki smo jih izvajali v pri-
poročenih mehurčkih. Ker je bilo to v pustnem času, smo se našemljeni 
odpravili v pustni sprevod po vasi ter odganjali zimo in korono.

Posvetili smo se šolskemu delu in učenju. Interesne dejavnosti smo 
izvajali v ločenih razrednih skupinah, zelo pa smo pogrešali medsebojno 
druženje in številne nastope, ki smo jih v tem času načrtovali, pa nam jih 
žal ni uspelo izpeljati.

Kljub vsemu nam je uspelo veliko doživeti, saj so učenci 5. razreda 
uspešno opravili praktični del kolesarskega izpita. Na pomoč nam je pri-
skočila tudi upokojena učiteljica Sonja Pogorelc, za kar smo ji zelo hva-
ležni. Večina četrtošolcev je uspešno opravila teoretični del kolesarskega 
izpita.

Ko so se omejitve nekoliko sprostile, so tretješolci lahko doživeli nepo-
zabne dogodivščine v šoli v naravi v Fari. Svoje spretnosti so preizkusili v 
adrenalinskem parku, spoznavali so Faro z okolico, se naučili, kako pre-
živeti v naravi, ter navdušili vse prisotne s svojim zaključnim nastopom. 
Prvošolci in drugošolci so bili veseli obiska živalskega vrta, četrtošolci 
raziskovanja Postojnske jame, petošolci pa so spoznavali arheološke 
najdbe v Narodnem muzeju v Ljubljani. Drugošolci in tretješolci so posta-
li tudi mladi člani Rdečega križa in se s tem zavezali k solidarnosti; skrbi 
za naravo, pomoči sošolcem in starejšim. Verjamemo, da bodo tako pri-
spevali k boljšim socialnim odnosom in prijaznejši družbi.

Kljub rednim pevskim vajam se učenci pevskega zbora letos niso veli-
kokrat predstavili, so pa jutra polepšali z glasnim in veselim petjem, tako 

Prvošolci v ZOO Ljubljana

da so si prislužili zaključno druženje, ki smo ga popestrili s karaokami, 
okusnimi hotdogi in zabavnimi igrami.

V petek, 11. 6. 2021, smo imeli tako kot večina šol po Sloveniji nadome-
stni tradicionalni zajtrk, ki ga v mesecu novembru zaradi razmer nismo 
mogli izvesti. Obiskal nas je gospod Miran Mihelič, generalni direktor 
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Skupaj smo pozajtrkovali, 
prisluhnili čebelarju Tomažu Černetu, zapeli Slakovega Čebelarja, zaple-
sali ples čebelic, spekli medenjake in ustvarjali na temo čebelic. Zahvalju-
jemo se gostom, ki so nas počastili s svojo prisotnostjo.

Kljub obilici deževnih dni nam je uspelo prenoviti šolski skalnjak, pre-
lopatati šolski vrtiček in posaditi zelenjavo, poskrbeli pa smo tudi, da 
naša okna krasijo rože.

Vsi učenci in zaposleni naše šole smo šolsko leto zaključili s skupnim 

Obisk gospoda Mirana Miheliča

Tretješolci v ŠVN Fara

izletom v Woop Ljubljana. Uživali smo ob športnih aktivnostih na tram-
polinih, za konec pa smo lakoto potešili v McDonald'su. Ker staršev celo 
leto nismo smeli povabiti v šolo, smo izkoristili lepo vreme in po razredih 
organizirali zaključna srečanja s kratkim kulturnim programom ter druže-
njem na šolskem dvorišču. Smeha in veselja ni manjkalo. Zahvaljujemo 
se vodstvu šole za večkraten obisk, pomoč pri izvedbi raznih dogodkov, 
veseli pa smo bili tudi vseh novih pridobitev. Zahvaljujemo se tudi Občini 
Ribnica za sodelovanje ter posluh in pomoč pri uresničevanju naših po-
treb in želja. Hvala staršem za sodelovanje, pomoč in podporo. Zaveda-
mo se, da ste se v času šolanja na daljavo vsi trudili po svojih najboljših 
močeh, otroke usmerjali in jih pomagali. Hvala tudi vam, učenci, ker ste! 
Brez vas bi bila šola prazna in dolgočasna. Želimo vam dolge, varne in 
brezskrbne počitnice. Imejte se lepo! 

Kaj pa si želimo v novem šolskem letu?
V novem šolskem letu si želimo zdravja obilo,
da šola bi v šoli ostala,
čim več znanja nam podala,
da vsi bi mirno in lepo živeli,
se smejali, vriskali in peli.

Hvala, dragi moji sodelavci, s skupnimi močmi, z roko v roki, zmoremo 
vse in še več.

Špela Gornik Oražem, vodja POŠ Dolenja vas
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Samo še malo … 
in ne bomo več prvi – črvi             

Še čisto malo, pa bo konec šolskega leta! Vsekakor skraj-
ni čas, da prvošolčki Osnovne šole dr. Franceta Prešerna 
Ribnica ujamejo zadnje trenutke, ko jim še pripada mesto 
najmlajših na ribniški šoli. 

Da bi svoje prvo leto šolanja prav res pošteno zaključili, pa 
seveda potrebujejo še en čisto pravi nastop. Ker se po mestu 
govori, da so vsekakor najboljše občinstvo v bližini stanovalci 
Doma starejših občanov Ribnica, so se prvo julijsko sredo prvi – 
črvi odločili, da jih obiščejo, jim zapojejo in zaplešejo.

Za začetek so učenci in učenke 1. a razreda z učiteljicama Ka-
rin in Mirjano za občinstvo pripravili pesem o Katarini Barbari, ki 
ni ravno najbolje čuvala svojega doma, pa še zgodbo o Abraha-
mu in njegovih sedmih sinovih. 

1. b razred z učiteljicama Tjašo in Metko pa se je odločil, da 
zapoje nekaj modernejšega. Gledalci so uživali v pesmi o zvonč-
ku, četudi je pred tem niso poznali, pesmica o goslicah, ki igrajo 
same čudovite pesmi, ki prinašajo srečo, pa je prav vse občin-
stvo začarala.

Učenci in učenke 1. d razreda z učiteljicama Mišo in Lucijo 
so poleg pesmice o zviti lisički pripravili kar čisto pravo plesno 
točko z naslovom »Ob bistrem potoku je mlin«. Oči začaranih 
gledalcev so se tako prav prijetno spočile na njihovi umetniji.

Da, prvošolčki so res dobri, ni kaj! Jasno, da so se tako odlično 
pripravili, saj so res dolgo čakali na tale nastop. Kdo pa je bil 
tisti, ki jim je branil priti do Doma starejših občanov Ribnica? 
Jasno, aprilsko vreme, ki se je po pomoti letos znašlo še v maju! 
Ker se tega dežja letos nikakor ni bilo mogoče rešiti, so se pr-
vošolčki iz 1. c razreda z učiteljicama Uršo in Lucijo odločili, da 
tokrat zapojejo eno deževno z naslovom »Tri luže«.

Ker pa si prvošolčki vsekakor ne želijo, da bi dež zapečatil še 
letošnje poletje in njihove prve čisto prave poletne počitnice, 
so nam za konec pripravili čisto pravo srečno pesem. Pa so bili 
naši pevci dovolj glasni, ko so s pomočjo občinstva zapeli sreč-
no pesem? Če je usoda poletja v rokah prvošolčkov, ste lahko 
prepričani, da bo poletje čudovito!

Katja Rus
Foto: Vanja Novak in Katja Rus

V Parku vojaške zgodovine Pivka           
V času korone, ko je bilo gibanje omejeno, smo izvedeli, da bomo šli v torek, 8. 6. 2021, na izlet v Park vojaške zgo-

dovine Pivka. Te novice smo se učenci 8. d in c razreda OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica zelo razveselili, saj se že dolgo 
nismo udeležili izleta. 

Organiziralo ga je Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Ribnica, za 
kar smo jim hvaležni. Izleta sta se udele-
žila tudi Jože Klun, vojni veteran iz Ribnice, 
in Milena Klun, članica združenja. 

Na izlet smo se odpravili z avtobusom. 
Prva postaja je bila na Uncu, pri spomeni-
ku generala Rudolfa Maistra, kjer smo iz-
vedli kulturni program. Najprej je Jože Klun 
povedal nekaj zanimivosti iz življenja Ru-
dolfa Maistra in predstavil čas, v katerem 
je Maister deloval. Učenci so recitirali pe-
smi o življenju in domovini. Za konec pa so 
pevke ob spremljavi kitar zapele tri sloven-
ske pesmi. Po zaključenem programu smo 
se z avtobusom odpeljali do vojaškega 
muzeja, kjer smo najprej pomalicali, nato 
pa začeli z ogledom. Vodič nam je razka-
zal starejša vojaška vozila, predvsem so 

bili zanimivi tanki, in pripomočke, ki so jih 
uporabljali vojaki. Izvedeli smo tudi, kako 
je Slovenija prišla do samostojne države. 
Po končanem ogledu smo se zbrali in ime-
li krajši odmor. Večini učencev je bil ogled 

muzeja zanimiv, vestno so poslušali in se 
tako veliko naučili. Kristjan pa je poslikal 
prav vse, kar je videl. 

Ula Drobnič, 8. c
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

Vojaški muzej Pivka Jože Klun o Rudolfu Maistru.
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Ekologija v stripu             

Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje izvajamo pouk izbir-
nih predmetov, ki vključujejo raznolike vsebine (zato jih 
imenujemo interdisciplinarni tematski sklopi – ITS). 

Pri dijakih ITS razvijajo kompetence podjetnosti, kot so načr-
tovanje in upravljanje, izkustveno učenje, ustvarjalnost, moti-
viranost in vztrajnost. Načrt dela je zastavljen medpredmetno, 
učenje pa poteka po načelih formativnega spremljanja, tako da 
lahko dijaki sooblikujejo program dela, pridobivajo povratne 
informacije o svojem znanju in delu, pri tem pa ves čas medse-
bojno sodelujejo.

Pri ITS-GRETA, poimenovanem po okoljski aktivistki, so dijaki 
končno nalogo projektnega dela izdelali v spletnem programu 
Pixton. Kot mladi ambasadorji so s stripovskimi uprizoritvami 
globalnih okoljskih problemov želeli doseči in pritegniti bralce 
vseh starosti.

V letu 2020 so v Muzeju Ribnica pripravili zanimivo razstavo 
Ne pametuj, ločuj! o odpadkih, smeteh in drugih odvečnih rečeh 
skozi zgodovino. V sklopu razstave so razpisali literarni in likov-
ni natečaj Ne pametuj, ločuj!.

Veseli nas, da so organizatorji literarnega in likovnega nate-
čaja prepoznali vrednost stripovske uprizoritve okoljske proble-
matike, povezane z ustvarjanjem in recikliranjem odpadkov.

Dijakinji Tjaša Gorec in Ela Šalehar sta prejeli nagrado za naj-
boljši strip z naslovom Odpadki v modni industriji, dijaki Katari-
na Čarna Hribar, Ana Marija Petković, Jerca Bence, Nejla Rizvić, 
Leja Mikulič in Žiga Zajec pa pohvalo za prispevka, ki obravnava-
ta splošno problematiko onesnaževanja planeta z raznovrstnimi 
odpadki. Enega od stripov lahko preberete na koncu časopisa.

Vsa prispela literarna dela in fotografije likovnih del bodo ob-
javljeni na razstavi v obliki knjige. Nagrajena in pohvaljena dela 
bodo umeščena na razstavo kot njen sestavni del.

V projektu je nastal tudi strip o problematiki velikih zveri v Slo-
veniji. Avtorica Kristina Oiclj je navdušila člane mednarodnega 
projekta Life Lynx.

Tanja Masterl, Tjaša Oražem, Zorica Potisk, mentorice 
Foto: GSŠK

Katarina Čarna Hribar, Kristina Oiclj, Ela Šalehar, Tjaša Gorec in Ana Marija Petković

Naslednja številka izide
30. jullija 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 16. julija 2021.
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Pomembna je jeklena volja        

Tudi deželo suhe robe je preplavil olimpijski duh. Leto-
šnje olimpijske igre, ki bi morale biti že lani, bodo potekale 
v Tokiu. V sredo, 26. 5. 2021, pa je po ribniški občini poto-
vala tudi slovenska bakla, ki napoveduje ta veliki športni 
dogodek. Svojo pot po Sloveniji bo zaključila 23. julija in 
tako v družbi športnikov obiskala vseh 212 občin.

Pot po Ribniški dolini je začela v Zapotoku in v družbi ribniških 
perspektivnih športnikov prišla do Ribnice, kjer jo je v zaključ-
ni del etape ponesel župan Samo Pogorelc skupaj z mladimi 
športniki in ribniškim olimpijcem Tomažem Tomšičem. Župano-
va trasa se je začela pred ribniško občino, po Gorenjski cesti, 
nadaljevala po Krošnjarski proti, mimo Doma starejših obča-
nov in Vrtca Ribnica, ter se slovesno zaključila v Športnem par-
ku Ribnica, kjer je bilo tudi osrednje prizorišče dogajanja. Tam 
so zbrane nagovorili župan Samo Pogorelc in oba povabljena 
olimpijska športnika: rokometaš Tomaž Tomšič – dvakratni 
udeleženec olimpijskih iger v letih 2000 in 2004 ter smučarska 
tekačica Vesna Fabjan, nosilka olimpijskega brona iz Sočija. Pri-
jeten sprejem bakle in druženje sta se nadaljevala v novi ribniški 
pridobitvi, sodobnem športnem parku. Dober ritem sprevodu z 
baklo na čelu in osrednjemu dogodku pa so dodale še ribniške 
mažorete in Ribniški pihalni orkester. 

Župan je bil zadovoljen, da so se ukrepi nekoliko sprostili in 
da se obetajo boljši časi. Seveda ni mogel mimo vsestranskosti 
in uspešnosti ribniških športnikov in ne nazadnje nove pridobi-
tve, Športnega parka Ribnica, ki bo morda kakšnemu perspek-
tivnemu športniku odprl vrata proti olimpijskim igram.

Tomaž Tomšič ima, kljub temu da je od njegovih olimpijskih 
nastopov minilo že kar nekaj časa, lepe spomine na tisto obdo-
bje. Vesel je za vse te izkušnje, saj so olimpijske igre edinstveno 
športno tekmovanje in želja praktično vsakega športnika, ki jo s 
trdim delom in voljo lahko tudi doseže. 

Naj olimpijski duh preplavi vse športnike, še posebej ribniške. 
V želji, da bo Ribniška dolina imela še kakšnega olimpijca več 
ter da bo ta olimpijski duh vztrajal med nami in ogenj nikoli ne 
bo ugasnil, želimo obilo sreče vsem našim športnikom v Tokiu in 
na vseh ostalih tekmovanjih.

Anže Marolt

Vesna Fabjan in Tomaž Tomšič

Župan Samo Pogorelc z olimpijsko baklo.
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Slovo NK Ribnica 
od še ene čudne nogometne in futsal sezone  

Iztekajoča se sezona 2020/2021 se je, tako kot prejšnja, vpisala med, milo rečeno, najbolj čudne športne sezone v 
zadnjih letih. Epidemija koronavirusa kljub našim tihim željam v jeseni 2020 ni čudežno izginila, ampak se je razmahnila 
še z večjo silo kot spomladi. 

Tako kot marsikatera druga panoga je bil tudi šport med najbolj pri-
zadetimi, še posebej so kratko potegnili skupinski športi, katerih izva-
janje je bilo najdlje omejeno. Vadba in tekmovanja so bila prekinjena 
na začetku oktobra, v dvorane in na zelenice smo se lahko vrnili šele z 
marcem ob upoštevanju kar nekaj omejitvenih pogojev. Nogometna 
in futsal tekmovanja v mlajših kategorijah tudi to sezono niso bila kon-
čana, saj vsi klubi ne bi mogli izvajati tekem pod strogimi odrejenimi 
pogoji.

Slovenska olimpijska bakla povezuje
26. maja je tudi Ribnica kot ena izmed 212 slovenskih občin gostila 

olimpijsko baklo. Zgodil se je lep, povezovalen dogodek v lepem vre-
menu, v katerem smo sodelovala številna ribniška športna društva. 
Člani društev smo si predali baklo na različnih lokacijah v občini. Vsi 
skupaj smo se na koncu zbrali na novem igrišču ob ŠC Ribnica, kjer so 
župan in gostje povedali nekaj besed o bakli in zmagovalni miselnosti 
in predanosti v športu.

Tradicionalno druženje članov NK Ribnica ob koncu sezone
11. junija je na stadionu Ugar potekalo tradicionalno druženje članov 

kluba ob zaključku šolskega leta. V času nogometnega treninga otrok 
smo starši »poprijeli« za odbojkarsko žogo, se družili in okrepčali z do-
mačimi dobrotami, ki so jih s sabo prinesli naši člani. Druženje je bilo 
res sila prijetno, brez izjeme smo ugotavljali, kako dragoceni so sedaj 
taki dogodki, ki nas povezujejo, zato se bomo v klubu potrudili, da bi 
v naslednji sezoni organizirali več takih druženj. Gostilna in picerija 
Ribn’čan nam je za izvedbo dogodka poklonila odlične, slastne pizze, 
za kar se jim iskreno zahvaljujemo! 

Izkoristite počitnice in prijetne poletne dni za gibanje
Pred vrati so počitnice in vsem otrokom priporočamo, naj ne poza-

bijo na športne aktivnosti in naj najdejo čas tudi za druženje na igrišču. 
Gibanje je nadvse pomembno za vse generacije, še zlasti pa za otroke 
in vse, ki se aktivno ukvarjajo s športom. Otroci naj v času počitnic ohra-

Zaključek 2021

nijo čim več športnega zagona in motivacije za gibanje, krepijo vzdržlji-
vost, ker se avgusta že začnejo treningi in s tem povezana tekmovanja. 
Združite v družini prijetno s koristnim in se skupaj podajte na zelenico 
ali pa na čudovito novo športno igrišče ob ŠC Ribnica!

Pridružite se mladim nogometašem in futsalerjem
Bo nova sezona, ki se začne z mesecem avgustom, vendarle prine-

sla olajšanje in ustaljen, »star« ritem življenja? Le kdo od nas si tega ne 
želi! Žal ni čarobne paličice, ki bi pričarala nazaj svet brez koronavirusa. 
Pa vendar smo lahko optimisti in vsak po svoje prispevamo delček k 
omejitvi in, morda, postopnemu izginotju virusa. Zato upamo in drži-
mo pesti, da bo naslednja sezona potekala tako, kot smo bili vajeni – v 
znamenju tekmovanj in športnih aktivnosti ter ob spodbudi gledalcev 
na tribunah. 

V NK Ribnica bomo predvidoma že prvi teden avgusta zakorakali v 
novo sezono. Vabimo fante in dekleta od 4. leta dalje, da se nam pri-
družijo. Nogomet in futsal sta zanimivi in razgibani športni panogi, pri-
merni tako za fante kot dekleta. Športa poskrbita za enakomerni telesni 
razvoj, hkrati pa kot skupinski panogi prinašata številne koristi ekipnih 
športov. Zato vabljeni, da se nam pridružite!

Vsem želimo lepe, prijetne in športno obarvane počitnice!
NK Ribnica

NNOOGGOOMMEETTNNII  KKLLUUBB  RRIIBBNNIICCAA 

VVAABBII  KK  VVPPIISSUU  

VV  NNOOGGOOMMEETTNNOO  IINN  FFUUTTSSAALL  ŠŠOOLLOO  OOTTRROOKKEE    

oodd  44..  LLEETTAA  DDAALLJJEE!!  

Začetek treningov je v avgustu  

NNAA  SSTTAADDIIOONNUU  UUGGAARR.. 

OOttrrookkee  bboommoo  nnaauuččiillii  nnooggoommeettnniihh  sskkrriivvnnoossttii,,  jjiihh  nnaavvdduuššiillii  zzaa  
ggiibbaannjjee  iinn  ss  pprraavviillnnoo  oobblliikkoovvaanniimmii  ttrreenniinnggii  vvpplliivvaallii  nnaa  

rraazzvviijjaannjjee  ggiibblljjiivvoossttii  iinn  
ssppllooššnnee  mmoottoorriikkee  vv  ppoovveezzaavvii  zz  nnooggoommeettoomm..  

 
Prvi mesec vadbe je BBRREEZZPPLLAAČČEENN!! 

Urnike, spremembe in obvestila spremljajte na 
spletnih medijih kluba: www.nkribnica.si, FB, 

Instagram 

Več informacij: NOGOMETNI KLUB RIBNICA, e-pošta: info@nkribnica.si, 
splet: www.nkribnica.si, Facebook: NK Ribnica, M: 041 393 490 (Sabina). 
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Monika Bartol nova državna 
prvakinja v olimpijskem 
triatlonu

Z velikimi pričakovanji in zanimanjem so pričakali zače-
tek tekmovalne sezone tudi v Triatlon klubu Inles Riko Rib-
nica; še pred kratkim je namreč na slovenskih tleh odpa-
dlo kar nekaj prireditev, med drugim tudi ribniški duatlon, 
prav tako pa se dolgo ni vedelo, kaj bo s poletnimi termini 
tekem. 

Ampak kjer je želja, je očitno tudi pot; nekaj triatloncev se je na za-
četku junija odpeljalo na otok Rab, kjer so izpeljali 13. Rabski triatlon 
in poleg morskega zraka med okoli 150 udeleženci odnesli tudi nekaj 
medalj. 

Med dekleti absolutno je zmagala članica Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica Monika Bartol, Matej Dečman je zasedel 6. mesto (2. v ka-
tegoriji M20), Bojan Cebin 14. mesto (2. v kategoriji M35) in Primož 
Šobar 46. mesto (6. v kategoriji M20). 

Teden dni kasneje so v Kopru izpeljali že tradicionalni Triatlon za 
pokal Istre, ki se ga je udeležila še nekoliko večja skupina ribniških tri-
atloncev. Tekmovali so v vseh starostnih kategorijah, v najpomemb-
nejši – olimpik triatlonu (1500 m–40 km–10 km) pa je bila med žen-
skami spet najhitrejša Monika Bartol, ki si je s to zmago zagotovila 
tudi naslov državne prvakinje v tej kategoriji. V moški konkurenci je 
zmagal predstavnik TK 3 Life Klemen Bojanc.

Poleg Monike se je ob koncu dneva zasvetilo še nekaj medalj po 
kategorijah, in sicer: Jure Majdič – 1. mesto cici akvatlon, Tomaž Maj-
dič – 1. mesto veterani 1, Aleksander Radivojević – 1. mesto veterani 
2, Simona Dolinar Majdič – 2. mesto abs in članice 2, Tinkara Prele-
snik – 2. mesto st. deklice super sprint, Staš Tomšič – 3. mesto abs 
super sprint in Jurij Žagar – 3. mesto kadeti super sprint.

Vsi rezultati so na ogled na spletnih straneh https://my.raceresult.
com in https://www.protime.si 

B. K.
Foto: Mitja Dečman, Urša Kromar

Monika Bartol na tekaškem delu sprinta na Rabu.

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

Kuhavn´ca, Čebular´ca, Ribež´n – ne, ne gre za naštevanje rib-
niške suhe robe, niti ne za kuharsko tekmovanje! Gre za razdalje 
Ribn´škega traila. Gre za prvo tovrstno prireditev v naši občini, 
ki bo postala tradicionalna v okviru dogajanj pred že tradicional-
nim ribniškim sejmom. 

Da se ne bo dogajalo le pred ribniškim sejmom, ampak že ka-
kšen mesec prej, smo v društvu Ponosnih posameznikov opravi-
li oglede prog ter si zadali, da Kuhavn´co, Čebular´co in  Ribež´n 
okusijo/prehodijo tudi drugi, ne le udeleženci traila. Marca smo 
v mrazu in dežju spoznali najkrajšo progo – Kuhavnco. Aprila 
smo v prekrasnem sončnem vremenu prehodili 25-kilometrsko 
Čebularco. V maju smo k sodelovanju pritegnili širše občinstvo 
in v sodelovanju s Turizmom Ribnica organizirali dogodek pod 
sloganom Pomlad v Ribn´ci. Pravijo, da je sreča na strani hra-
brih, najpogumnejši so se podali po 40-kilometrski trasi Ribžna, 
mlajši so pod vodstvom Turizma Ribnica spoznali Naravoslovno 
učno pot proti Francetovi jami, člani Ponosnih posameznikov pa 

smo se podali z vrečami za smeti na lov za odpadno embalažo, 
plastenkami in papirčki. Ribnice nismo očistili le smeti, temveč 
tudi pasjih iztrebkov.

Ribn´ca trail – na videz enostaven trail po obronkih Male gore, 
a v resnici bolj zahteven kot pričakuješ.

                                                                                       Karin Kočevar
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Nogometni turnir in pohod      
Tradicionalni prvomajski turnir v malem nogometu v Dolenji vasi, ki poteka vse od leta 1990, so bili organizatorji, tako 

kot lani, primorani prestaviti na minuli mesec, ko so se pandemiološke razmere malce umirile. Še pred začetkom turnirja 
je skupina 25 pohodnic in pohodnikov krenilo na Okamnele svate. Ta dva dogodka sta bila povezana pod imenom Praznik 
Krajevne skupnosti Dolenja vas.

Osem ekip iz KS Dolenja vas je prika-
zalo vrhunske predstave, zmagala pa je 
ekipa Okrepčevalnice Šilc iz Prigorice po 
finalni tekmi s Humcem, ki je to lovori-
ko napadel že četrtič zapovrstjo. Zadnjo 
tekmo so odločili streli na gol iz šestih 
metrov, tako da smo gledalci res videli 
napeto igro, vredno imena finale. Gleda-
li smo lep nogomet z zelo malo prekrški, 
saj je veljalo pravilo, da po štirih storjenih 
prekrških celotne ekipe in za vsakega na-
slednjega nasprotnik strelja na gol iz še-
stih metrov. Nobena ekipa ni naredila več 
kot dva prekrška v posameznem polčasu, 
zato tudi ni bilo večjih poškodb. Večina 
igralcev na turnirju je bila mlajših od pre-
hodnega pokala, ki je na kroženju med 
zmagovalci vse od leta 1990. V Dolenji 
vasi je torej nogometna tradicija precej 
dolga in kaže, da se nadaljuje, čeprav je 
bilo na teh turnirjih v preteklosti prijavlje-
nih tudi več ekip. Pohodniki pred vzponom na Okamnele svate.

Dogodek je bil razširjen še na pohod v sodelovanju s KS Dole-
nja vas in moto klubom Crknene podgane, ki so za udeležence 
pripravili vrhunski golaž. Predsednik Športnega in turističnega 
društva (ŠTD) Lončar Simon Pogorelc pravi, da povezovanje na 
vseh ravneh lahko le doprinese k boljši organizaciji in večji pre-
poznavnosti dogodka.

Prvo julijsko soboto člani ŠTD Lončar vabijo na 19. Tek po Lon-
čariji ali pa na 2. trail po Veliki gori v dolžini 26 kilometrov. Če 
vam ni do tekanja, se lahko oglasite na tako imenovano Kühno 
na stežaj na kuharske presežke različnih ponudnikov.

Sašo Hočevar

Zmagovalci turnirja v malem nogometu Okrečevalnica Šilc.
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Planinske koče v letošnjem 
poletju 

V sredogorju so odprte vse planinske koče, visokogorske 
koče pa se zaradi snežnih razmer odpirajo postopoma, za-
dnje bodo odprli na začetku julija. 

V Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah so koče že odprte, 
razen Prešernova koča na Stolu (25. 6.) in Češka koča (25. 6.). V Ju-
lijcih je del koč že odprtih, del se jih odpre na praznični vikend ozi-
roma 25. junija (Koča pod Bogatinom, Koča pri Triglavskih jezerih, 
Triglavski dom na Kredarici, Zasavska koča na Prehodavcih, Pogač-
nikov dom na Kriških podih), zadnje koče pa s 1. julijem (Vodnikov 
dom na Velem polju, Dom Planika pod Triglavom, Koča na Doliču, 
Dom Valentina Staniča pod Triglavom). Aktualno stanje o odprtosti 
koč spremljajte na https://www.pzs.si/koce.php. 

Cene spanja in prehrane
V sobah z dvema posteljama in sobah s tremi do šestimi poste-

ljami velja v kočah I. kategorije 30-odstotni popust, tako je pripo-
ročena cena na ležišče v dvoposteljnih sobah 19,95 evra za člane 
(28,50 evra za nečlane), v večjih sobah (od tri do šest postelj) bodo 
člani plačali 18,90 evra na osebo, nečlani pa 27 evrov. V kočah I. 
kategorije bo član na skupnih ležiščih s sedmimi do dvanajstimi 
posteljami plačal 12 evrov (nečlan: 24 evrov). Na skupnih ležiščih z 
več kot dvanajstimi posteljami je cena za člane v kočah I. kategorije 
11 evrov (za nečlane: 22 evrov).

 V kočah II. kategorije je še vedno določen 50-odstotni popust 
pri prenočevanju (v sobah in na skupnih ležiščih). Člani bodo za 
spanje v dvoposteljnih sobah odšteli 11,75 evra po osebi (nečlani: 
23,50 evra), v sobah s tremi do šestimi posteljami 10,75 evra, na 
skupnih ležiščih s sedmimi do dvanajstimi posteljami 9,50 evra 
in na skupnih ležiščih z več kot dvanajstimi posteljami 8,50 evra. 
V vseh planinskih kočah v cene ni vključena uporaba posteljnine, 
PZS priporoča, da prinesete s seboj svojo, sicer vam v koči zara-
čunajo njeno uporabo oziroma najem. Planinske spalne rjuhe lah-
ko kupite tudi v planinski trgovini na PZS ali na spletni strani PZS. 
Uporaba posteljnine pri prenočevanju v vseh planinskih kočah je 
obvezna, zloraba tega se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene 
prenočevanja. 

Turistična taksa se obračuna vsem, razen pri določenih izjemah 
(več o tem https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=17).

Za družine še vedno velja ugodnost, da imajo ob nočitvi dveh 
odraslih oseb otroci do sedmega leta starosti nočitev brezplačno. 

PZS določa priporočene cene osnovne oskrbe. Enolončnica z me-
som naj bi tudi vnaprej v kočah I. kategorije imela najvišjo ceno 6,8 
evra, v kočah II. kategorije pa 5,3 evra. Za čaj naj bi odšteli 1,8 evra, 
v kočah II. kategorije pa 1,5 evra. Za vodo v liter in pol veliki pla-
stenki je v kočah I. kategorije cena višja, znaša 4,4 evra, v kočah II. 
kategorije pa 2,5 evra. Koče seveda lahko ponudijo te dobrine tudi 
po nižjih cenah, cene ostalih priboljškov v obliki hrane ali pijače 
pa določajo same. V planinskih kočah III. kategorije koče oziroma 
upravljavci samostojno oblikujejo cene hrane in pijač. Če boste v 
kočah uživali le lastno hrano iz nahrbtnika in hrane ali pijače v koči 
ne boste naročili, pa vam (razen predšolskim in osnovnošolskim 
otrokom) lahko v kočah zaračunajo strošek 1 evro po osebi.

Spletni rezervacijski sistem
V tujini uspešen sistem rezerviranja nočitev prek spleta v planin-

skih kočah počasi prodira tudi k nam, tako je bilo v lanskem letu v 
rezervacijski sistem za planinske koče vključenih prvih šest koč iz 
Slovenije, letos se jim jih je priključilo še osem – skoraj vse iz osre-
dnjega dela Julijskih Alp ter dve koči iz Kamniško-Savinjskih Alp. 
Skupaj jih je sedaj štirinajst: Aljažev dom v Vratih, Cojzova koča na 
Kokrskem sedlu, Dom na Komni, Dom Planika, Kamniška koča na 
Kamniškem sedlu, Koča na Doliču, Koča na Planini pri Jezeru, Koča 
pod Bogatinom, Koča pri Triglavskih jezerih, Pogačnikov dom na 
Kriških podih, Poštarski dom na Vršiču, Triglavski dom na Kredarici, 
Vodnikov dom na Velem polju in Zasavska koča na Prehodavcih. 
Rezervacijo izvedete prek spletne povezave https://www.pzs.si/
vsebina.php?pid=268. 

Letos je novost, da je za izvedbo rezervacije v večini koč treba 
vnesti podatke o kreditni kartici, kar je zgolj varovalka (v primeru 
neprihoda vam za rezervirana ležišča zaračunajo 11 evrov), saj je 
treba nočitev še vedno plačati neposredno v koči.

Ukrepi zaradi koronavirusa
Tudi letos je možno unovčiti turistične bone v planinskih kočah, 

dodatne ugodnosti pa imajo obiskovalci, če so člani planinskih 
društev. Postrežba na terasah planinskih koč je dostopna vsem, 
za strežbo in spanje v kočah pa po trenutno veljavnih ukrepih ve-
lja (kot za vse ostale gostinsko-nastanitvene objekte) pogoj PCT: 
preboleli, cepljeni, testirani. To upoštevajte že pri načrtovanju vaših 
pohodov. Hkrati za prenočevanje velja podobno pravilo kot lani, in 
sicer izvajalec storitve s prilagoditvami in ponudbo zagotavlja eno- 
ali dvoposteljne sobe, v nastanitvenih enotah z več posteljami so 
lahko le gosti iz istega gospodinjstva ali gosti, ki potujejo skupaj in 
so v tesnem stiku. Ob tem oskrbniki goste prosijo, da se držijo splo-
šnih ukrepov NIJZ, predvsem o nošenju maske v notranjosti, razku-
ževanju rok in ohranjanju medsebojne razdalje. Trenutno veljavne 
ukrepe v planinskih kočah spremljajte v rubriki Novi koronavirus na 
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=253. 

Želim vam čim več lepih potepov v naravi, pred odhodom v hribe 
preverite vremenske razmere, stanje poti, za višje tudi snežne raz-
mere (tam je še vedno veliko snega), imejte vso potrebno opremo, 
pazite nase in na naravo, pa seveda srečno in varen korak na vseh 
vaših poteh ter ... ‘mejte se radi!’ 

Zdenka Mihelič

Češka koča na Spodnjih ravneh je odprta od 25. junija dalje.
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Levičarski ulični protesti so pot v ponovno revščino
Janševa vlada dela na polno, 

čeprav njena podpora v parla-
mentu nekoliko slabi. Od stran-
ke SMC se je zaradi notranjih 
nesoglasij odcepila skupina 
treh poslancev, tudi predsednik 
parlamenta Zorčič in vodja po-
slancev Sluga, pa tudi v stranki 
DeSUS so po političnem porazu 

Erjavca razmere nestabilne, zato so s posameznimi glasovanji 
kar težave. A to vlade, ki jo močno usmerja stranka SDS, ne zau-
stavlja. Dela intenzivno in na poslanske klopi, čeprav nas še ve-
dno močno obremenjuje epidemija bolezni covid-19, prihajajo 
predlogi, ki odpravljajo številne sistemske in družbene pomanj-
kljivosti na več področjih. Če so prejšnje vlade zapravljale čas in 
denar za študije, s katerimi so z javnim denarjem »filale« svojo 
nenasitno strankarsko »strokovno« in civilnodružbeno klientelo, 
ga ta vlada porablja za blagostanje ljudi. Spremembe se vidijo 
na vseh področjih, ne samo na cestah. Da v tej vladi in koaliciji 
dajemo velik poudarek ljudem in gospodarskim družbam vseh 
velikosti, smo dokazali s sprejemom osmih zakonov za ublaži-
tev posledic zdravstvene krize. Poleg tega smo dodatno dvignili 
še minimalno pokojnino za 40 let delovne dobe in delno, ne 
še v celoti, popravili položaj invalidskih upokojencev. Ena od za 
ljudi pomembnih sprememb je tudi sprememba davčne zako-
nodaje. Gre za novele zakonov o dohodnini, davku od dohodkov 
pravnih oseb in zakon o DDV-ju. Vsi trije zakoni prinašajo admi-
nistrativne poenostavitve in predvsem za znižanja obremenitev 
gospodarstva in osebnih davčnih zavezancev. Za nas državlja-
ne je predvsem pomembna sprememba zakona o dohodnini, 
s katerim se bistveno povišuje splošna olajšava in deloma po-
pravlja obdavčitev v najvišjih dohodninskih razredih. Gre za po-
memben in velik premik, ki bo vsakemu davčnemu zavezancu 
prinesel nekaj sto evrov letno. Sprememba splošne olajšave in 
korekcije v višjih davčnih razredih pa so pomembne predvsem 
za mlado naravoslovno inteligenco, ki nam prekomerno odhaja 
v tujino, ker imajo tam ugodnejše davčne pogoje. A kar je ob 
tem kar dobrem izboljšanju finančnega položaja posameznikov 
in družin posebej zanimivo, je buren odziv levičarskih političnih 

strank in sindikatov, ki boljšemu finančnemu položaju zavezan-
cev strastno nasprotujejo. Celo tako, da so se oboji pognali na 
ulico skupaj z nezadovoljnimi družbenimi »preužitkarji in razva-
jenčki«, za katere prav delavci zagotavljajo proračunski denar 
za njihovo preživetje. Še več, zaradi večjega realnega povečanja 
plač sindikati napovedujejo celo splošno stavko. Pa sindikati 
pravijo, da se borijo za pravice in plače zaposlenih. Tu se je zelo 
očitno pokazalo, da so dobre plače zaposlenih največji strup za 
sindikate, sploh če jih vlada omogoči sama od sebe in se zanje 
sindikatom ni bilo treba prepirati z njo. Zato sindikati tudi tako 
močno nasprotujejo vladnim predlogom davčnih razbremenitev, 
s katerimi se bo močno popravil dohodkovni položaj zaposle-
nih. Pa da spomnim še na eno zgodovinsko dejstvo. Na zaseda-
nju Avnoja leta 1942 v Bihaću je Moša Pijade med drugim dejal 
tudi naslednje: »Samo nesrečniki postanejo komunisti, zato mi 
moramo ustvariti nesrečo in množice spraviti v obup. Mi smo 
smrtni sovražniki vsake blaginje, reda in miru.« (Vir: Vladimir B. 
Sotirović, Na odru titografije, 2012. In tole, kar počnejo sindikati 
in družno z njimi vse levičarske stranke in vsa levičarska civilna 
družba, je točno to. Držati množice v revščini, jim dajati drobti-
nice in jim obljubljati svetlo prihodnost.  Če se po vsem, kar smo 
po letu 1945 preživeli, ne vprašamo, zakaj smo leta in leta živeli 
tako bedno in zakaj so že po nekaj letih po koncu druge svetov-
ne vojne naši državljani v vojni zmagovite države tako množično 
odhajali s trebuhom za kruhom v poražen in popolnoma uničen 
Tretji rajh, potem nam je Moša Pijade najbrž dal odgovor.    

A tudi danes ni nič drugače. Koncept Moše Pijade je za pre-
živetje sindikatov in levičarjev – komunistov – ključen. To, kar 
že mesece spremljamo po ljubljanskih ulicah, je pravzaprav bit-
ka za ohranitev predpogojev te levičarske paradigme. Grožnje 
z odpravo ustavne ureditve, z razlastitvami in podržavljenjem 
premoženja, ponovna uvedba delavskega samoupravljanja in 
podobne protiustavne težnje so, če se bodo uresničile, ponov-
no pot v revščino večine in blagostanje klike rdečih buržujev, ki 
se bodo naslajali v za javnost zaprtih resortih. Tako je nekdaj že 
bilo.

Jože Tanko, 
podpredsednik državnega zbora

p o l i t i k a

Čas pozabe
Županov mandat se nadaljuje v zadnjo tretjino. Potrebno je, da ga volivci opo-

zorimo na njegove obljube, da jih bo do konca mandata udejanjil. Da ne bo imel 
izgovora, da je nanje pozabil. Da bo občina postala napredna in da se bodo raz-
vijali vsi deli občine. Volivci v krajevni skupnosti Dolenja vas ugotavljamo, da se 
predvolilne obljube župana Sama Pogorelca ne uresničujejo. Največja investicija 
v Dolenji vasi je bila zelo draga. Gre za odkup in porušitev spomenika revolucije, 
zaplenjene ugledne domačije, ki je bila vrnjena v razpadajočem stanju. S temi 
nakupi pa župan ne nadaljuje, zato občino krasi razpadajoča hiša v Prigorici ob 
glavni cesti. Zgradba samo kazi, ne ogroža nikogar. Ogroža in kazi razpadajoča 
hiša v centru Dolenje vasi. Ogroža ves mimoidoči promet — vozila, pešce, kole-
sarje. Gre za nevarnost samoporušitve. Kdo je odgovoren? Program za ureditev 
vaškega jedra Dolenje vasi je delo še prejšnjega župana. Gre za ureditev parka in 
obnovo kapelice svetega Roka ter za ureditev športnega parka za vse generacije, 
da ga bodo uporabljali Športno in turistično društvo Lončar ter učenci Osnovne 
šole Dolenja vas. Glede na starost projekta ga je mogoče posodobiti in uskladiti 
s sedanjimi zahtevami in standardi. Športniki in športnice se preoblačijo vpričo 
gledalcev kot manekeni. Da ne bo več tako, je treba zgraditi garderobne prosto-

re. Potrebni so tudi umivalnica in stranišča ter prostor za hrambo športnih rekvi-
zitov. Zaradi prostorske stiske se ti prostori umestijo pod tribuno. To pa se pokrije 
s fotovoltaičnimi paneli za pridobivanje električne energije kot lastna preskrba za 
drago razsvetljavo igrišča. Gospod župan, kdaj boste uredili igrišče, tako kot ste 
pred leti zahtevali od prejšnjega župana Jožeta Levstka? Boste asfaltno površino 
prekrili s plastično maso, da se na njej ne bo zadrževala voda in da ne bo priha-
jalo do poškodb? Prisotna je potreba umestitve balinišča med lokal in igrišče, da 
bo uporabno tudi za goste lokala, na nasprotni strani igrišča pa urediti otroški 
športni park z igrali, posaditi nekaj obvodnih dreves in postaviti nekaj klopi za 
varuhe otrok. Dolenja vas je znana kot lončarija, prepoznana po lončenih izdel-
kih. Na obrobje parka se lahko umesti ožago, da se prikaže ožiganje izdelkov 
na prvoten način. Že pred mnogo leti je to zahteval tedanji predsednik Krajevne 
skupnosti Dolenja vas Janez Pogorelc z argumentom, da bi se oživil turizem v 
vasi. Da bo vaško jedro popolno in vzorno urejeno, je treba pred zgradbo kra-
jevne skupnosti namestiti enoto koles Ricikel. Za izposojo in okras kraja, tako kot 
mesta Ribnica. Menimo, da bi župan za svojo vas te stvari lahko uredil tako, kot 
je potrebno. Da ne bo kovačeva kobila vedno bosa.

Franc Vidervol
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ZAHVALA
ob izgubi brata, strica in svaka

MARJANA ZIDARJA
(20. 7. 1957 –10. 5. 2021)

iz Ribnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in bivšim sodelavcem Riko Kora za izrečeno sožalje, 

podarjeno cvetje in sveče.

Brat Dušan in sestra Marija z družinama

 

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

ZAHVALA
ob izgubi naše drage tete Micke,

MARIJE TRDAN
(1.7. 1928–27. 5. 2021)

Iz srca hvala vsem za darovane sveče, cvetje, maše in izrečena sožalja.
Iskrena hvala osebju DSO Loški Potok, dr. Rusu, dr. Žagarjevi,

osebju CSD Ribnica, pevcem, pogrebni službi Komunale Ribnica
in župniku g. Pečavarju za opravljen pogrebni obred.

              
Hvala vsem, ki ste se kakorkoli spomnili naše drage tete

na njeni zadnji poti.

 

NI JE VEČJE BOLEČINE,   
    
KOT JE V DNEH ŽALOSTI
NOSITI SREČNIH DNI SPOMINE …

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage

žene, mamice, tašče, babice, tete in sestre
TATJANE MAROLT

(15. 2. 1964–25. 5. 2021)
iz Dolenjih Podpoljan 6

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

podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. 
Posebna zahvala velja župniku Muleju, ki jo je obiskoval v času bolezni,

župniku Ojstrežu za lepo opravljen pokop
in celotnemu zdravstvenemu osebju.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Naj počiva v miru.

Žalujoči: vsi njeni

 

Gospod je moj pastir,                                                                                                                                   
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje 
ležišče, 
k vodam počitka me vodi.
PSALM 23, 1–2

ZAHVALA
V 95. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi ata, 

stari ata, pradedek in brat
FRANC KROMAR

(16. 9. 1926–10. 5. 2021)
iz Prigorice, Gabrja.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in vaščanom za podarjene sveče, svete maše in izrečeno sožalje.

Posebna zahvala velja kolektivu Zdravstvenega doma Ribnica,
Cvetličarni Sara Lovšin, Ribniškim pevcem za lepo zapete pesmi,

župniku gospodu Alešu Pečavarju za lepo opravljen krščanski obred,
pogrebni službi Komunale Ribnica in vsem, ki ste zanj molili.

Žalujoči: vsi njegovi

 

z a h v a l e
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Nekaterih bolečin ne moreš 
preboleti,                                                                                                
nekaterih praznin se ne da 
napolniti.                                                                                                 
Ostajajo pa ponos hvaležnosti                                                                               
in čudoviti spomini,                                                                                    
ki ne minejo nikoli.

ZAHVALA
Življenjsko poslanstvo na Zemlji je nenadno in mnogo prezgodaj 

zaključil naš dragi mož, oči in dedi
VOJKO VOGRINEC

(1952–2021)
iz Gornjih Lepovč

Slovo je bilo nenadno in boleče, a na dan, ko smo ga skupaj z vami,
ki ste prišli na žalni obred, pospremili v njegov poslednji dom,

smo čutili olajšanje, ljubezen in podporo,
za kar sem vam iskreno zahvaljujemo.

Bilo je čustveno in nepozabno. Hvala tudi za tople besede,
ki lajšajo bolečino, darovano cvetje in sveče.

Za podporo in izvedbo pogrebne slovesnosti se zahvaljujemo tudi
pogrebni službi, pevkam in trobentaču. 

Žena Andreja, hčerki Barbara in Klara z družinama in vsi ostali žalujoči

Na lep poletni dan 
od svojih dragih si odšel
na neko drugo stran.
Spomin je vse, kar je ostalo,
in naše srce za tabo
še dolgo bo jokalo.
(Tvoja Kristi)

2. 6. 2021 je minilo pet let,
kar nam je umrl ljubljeni mož, dober oči in srčen človek

JANEZ ZAJEC
(1943–2016)

z Velikih Poljan

Vse, kar preživljamo, odkar ga ni več, sem povedala z zgornjimi stihi.

Vdova Kristina in hčerke

In ko omahnem v težkem boju,
bo Tvoj še zadnji moj smehljaj!
Takrat, usmiljeni moj Jezus,
dobrotno mi odkleni raj.

ZAHVALA
ob smrti naše drage mame

IVANKE ILC
(12. 7. 1932–25. 4. 2021)

iz Slatnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste našo mamo spremljali v času njene bolezni,
nam pa stali ob strani, nam pomagali in izrekli iskreno sožalje.

Hvala za darove za svete maše in v dober namen.
Hvala duhovnikom za podporo, molitev in pogreb, hvala pevcem,

gasilcem in članom Bratovščine sv. Uršule.
Hvala tudi dr. Šmalčevi, sestri Anici in patronažnim sestram

za vso strokovno pomoč.

Hvala vsem, ki ste mamo obiskovali in jo spremljali
tudi na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

z a h v a l e

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
Vsak tiho zori
počasi in z leti,
a komor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil naš dragi mož,

oče, brat, dedi, tast, svak in stric
JANEZ ŠILC

(24. 1. 1941–14. 6. 2021)
z Brega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, 

podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala velja 
gasilcem PGD Dolenji Lazi, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,

pevcem za zapete pesmi, gospodu kaplanu Roku Pogačniku
za lep pogrebni obred, Cvetličarni Požar 

ter pogrebni službi Komunale Ribnica za vso podporo in pomoč.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga spoštovali.
V spominih ostaja z nami.

Žalujoči: vsi njegovi
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S projektom PONI do podjetniškega znanja in la-
stnega podjetja

V Razvojnem centru Novo mesto že drugo leto izvajamo 
projekt Podjetno nad izzive (PONI), s katerim svetoval-
no, mentorsko ter finančno spodbujamo in podpiramo 
potencialne podjetnike. Torej tiste, ki imajo podjetniško 
idejo in jo želijo uresničiti. Prihodnje podjetnike v sklopu 
projekta za štiri mesece redno zaposlimo v Razvojnem 
centru Novo mesto. V tem obdobju jim pomagamo, da 
svojo poslovno idejo prek učinkovitega poslovnega mo-
dela in poslovnega načrta razvijejo do te stopnje, da je 
prehod na samostojno podjetniško pot lažji in dolgoro-
čen uspeh novoustanovljenega podjetja bolj verjeten. Z 
znanjem, izkušnjami in nasveti prihodnjim podjetnikom 
na različnih področjih pomagajo naši mentorji, svetoval-
ci ter že uveljavljeni in prekaljeni podjetniki. Prihodnji 
podjetniki delajo v ustvarjalnem okolju Podjetniške-
ga inkubatorja Podbreznik ter tako vzpostavijo mrežo 
partnerstev in poslovnih poznanstev že pred začetkom 
samostojne poti. Za čas vključitve v projekt prejemajo 
redno mesečno plačo in imajo vse pravice, ki izhajajo 
iz rednega delovnega razmerja. Po končanem obdobju 
vključitve v projekt so ustrezno pripravljeni za samostoj-
no podjetniško pot in ustanovitev lastnega poslovnega 
subjekta.

V Razvojnem centru Novo mesto je junija svoje po-
slovne ideje začela razvijati že tretja skupina prihodnjih 
podjetnikov. Naslednja priložnost za vključitev v projekt 
pa bo že v avgustu, ko bo na spletni strani Razvojnega 
centra Novo mesto objavljen nov javni razpis za vklju-
čitev. Med prijavljenimi kandidati bomo zopet izbrali 11 
udeležencev projekta.

 Več o projektu preberite na spletni strani: www.rc-nm.
si/podjetno-nad-izzive. Za dodatne informacije nas 
pokličite, nam pišite ali nas obiščite: 

041 325 722,
 info@rc-nm.si

vesna.colic@rc-nm.si

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj.

Vesna Čolič, Razvojni center Novo mesto

Vabilo na standup večer s koncertom
na bregu pred gradom

Ribniški študentski klub vas vabi na standup 
večer, kjer nas bo nasmejal Gašper Bergant, 
sledil pa bo koncert kantavtorja Adija Smolar-
ja, ki bo potekal 24. 7. ob 19.00. Po lanskole-
tnem koncertu na kanuju bomo letos goste raje 
namestili na varni suhi breg naše reke Bistrice 
pred gradom. Vabimo vas, da se nam pridružite 
pri poslušanju z mostu in nasprotnega brega. 
Vse udeležencev koncerta prosimo, da se drži-
jo ukrepov NIJZ, predvsem držanja razdalje 1,5 
metra med osebami.  

V primeru poslabšanja epidemioloških raz-
mer ali slabega vremena bo dogodek odpove-
dan.

Društvo upokojencev Ribnica 

vse svoje člane obvešča, 
da razpisuje letovanje 
v mesecu AVGUSTU, 

in sicer v
HOTELU DELFIN, 

v času 24. 8.–31. 8. 2021.

Prijave sprejemamo do zasedenosti na
telefonski številki 031 608 161 (ga. Mija) ali 

osebno v prostorih društva vsak ponedeljek od 
9. do 11. ure.

Ob prijavi je treba plačati akontacijo v znesku 
50,00 EUR, ki se bo upoštevala pri končnem 

obračunu v hotelu. Možno je tudi plačilo s
turističnimi boni.

Naslednja številka izide
30. jullija 2021.

GRADIVO ODDAJTE
do 16. julija 2021.
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W P P A A L E R J G E C I A F
K G O O L N C H F H V T H C K
J R M Č J G O L T L S R S I E
O K E F I B N E R O P U H N U
D O L S F T K U N W U B D Z B
W N V I N S N V Ž U R A W E O
T T Y C A I A I M D I R U L Z
N C R Q Y Ž K Z C Q F U I E S
F S D W R V N X V E T M M Ž U
D Z F D Č E Š E N J P V V A A
D A N E R G I F Y I C Y L U U
C A Y A D S K X J N D Z D K P
D R O Ž N I K S M T E S U Z U
D Q A O B Q K G K K H C Y E S
X Y Z G P E H V Y Y T I C Q V

GESLA

Junijski praznik
Staro ime za junij
Julij in avgust
Italijanski pisatelj Umberto
Veliko športno tekmovanje
Težko prehoden svet tropskih 
pokrajin
Ajzenpon
Avtor Miklove Zale
Sv. Vid, _ _ _ _ _ _ sit.
Junijska literarna nagrada
Avtor prve slovenske knjige

REŠITVE
Dan državnosti 
Rožnik
Počitnice
Eco
Olimpijske igre
Džungla
Železnica
Sket
Češenj
Kresnik
Trubar

HEC
Prijateljici opravljata skupno prijateljico.
“Prav občudujem njeno zvestobo.”
“Kako to misliš? Saj je že tretjič poročena.”
“To že, samo ljubimca ima pa še vedno istega.”

OBISK
“Dobrodošla!” pozdravi Lojze svojo taščo na
vhodnih vratih. “Koliko časa boste ostali pri nas?” 
“Dokler vama ne bom šla na živce.” 
“A samo tako na kratko ste se oglasili?”

SKLONI
“Koliko sklonov pozna slovenščina?” je učence 
vprašala učiteljica. Janezek se oglasi: “Sedem!” 
Učiteljica: “Janezek, si prepričan?” Janezek: 
“Seveda, sedmi je novi. Imenuje se podkupovalnik, 
vprašamo pa se, komu in koliko.”

Knjižnica Miklova hiša

KDO? OTROCI, STARI OD 7 DO 12 LET
KDAJ? MED POLETNIMI POČITNICAMI

KAKO? BERI 30 DNI 30 MINUT
 

Pol ure branja na 

dan prežene

dolgčas stran!
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Grajski večeri 2021 
v ribniškem gradu

9. julij 16. julij 20. avgust 27. avgust

HELENA 
BLAGNE

KLAPA 
ŠUFIT

Rok’n’Band KRANJCI

POLETNI KINO 
POD ZVEZDAMI 
v ribniškem gradu

Filmi bodo znani kasneje.

21. 8. - 
29. 8. 
ob 21. 00
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