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intervju Helena Mate, direktorica občinske uprave 
 reportaža Obnova skulpture »lesena rajta« 

kultura Srednjeveški dan, Brški dan 
kolumna Samo to, kar moramo!



9.00-19.00 

Umetnikov ego /  Nika Autor, Viktor 
Bernik, Eclipse, Ištvan Išt Huzjan, Sane-
la Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, 
Andrej Škufca, Tomaž Tomažin

9.00-19.00 

Na poti! O potujočih trgovcih po Istri. 

(Za)kaj delaš?

Zmaga Kumer (1924-2008): 
Razkrivanje pesemskega izročila 

9.00-19.00 

Suha roba in lončarstvo 

Zbirka pohištva družine Rudež 

Boj krvavi zoper čarovniško zalego 

Ne pametuj, ločuj! O odpadkih, smeteh in 
drugih odvečnih rečeh skozi zgodovino.

ROKODELSKI CENTER SE PRIDRUŽUJE SEJEMSKEMU VZDUŠJU

razstava v Galerij i  Miklova hiša razstave v Rokodelskem centru Ribnica razstave v ribniškem gradu

Na dan Ribniškega semnja bodo vse razstave na ogled brezplačno. Vabljeni!



3. 9. 
RAZSTAVA ROČNIH DEL DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV DOLENJSKE 
Ribniški grad

4. 9. ob 8. uri  
RIBN'CA TRAIL 2021
Ribniški grad

9. 9. ob 19. uri  
ODPRTJE RAZSTAVE UMETNIŠKEGA 
TANDEMA PLATEAURESIDUE
Galerija Miklova hiša

11. 9. ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, 1. krog, 
RIKO RIBNICA : RD HERZ ŠMARTNO
Športni center Ribnica

16. 9. ob 19. uri  
PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE 
SODRAŠKIH 800
Rokodelski center Ribnica

18. 9. ob 15. uri  
POZDRAV JESENI
Ribniški grad

25. 9. ob 10. uri  
PREDSTAVA ZA OTROKE: 
BOŠ LEŠNIK? 
KPD Josip Lavtižar, Kranjska gora.
TVD Partizan

25. 9. ob 19. uri 
PREDSTAVA ZA ODRASLE: PRAH. 
Tragikomedija, KUD Visoko, Visoko.
TVD Partizan

25. 9. ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, 3. krog, 
RIKO RIBNICA : RK JERUZALEM 
ORMOŽ
Športni center Ribnica

Do 30. 9.  
Akcija MOJA VAS – LEPA, UREJENA 
IN PRIJAZNA
Vasi KS Velike Poljane
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KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
september 2021

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

Koga naj še 
pošljemo?

Najbrž jih je bilo tam že dovolj in živ-
ljenje je zato tam vse bolj nevarno. Naj-
verjetneje zaradi množic interesentov z 
brzostrelkami in poslovnimi kovčki. Govo-
rim o Afganistanu, kljub dejstvu, da bere-
te lokalno glasilo. 

Ne morem mimo vseh konstruktov 
takrat vladajočih plenilcev, ko so nas iz 
Washingtona bombardirali z informa-
cijami, da ima Irak orožje za množično 
uničevanje. Saj ga imajo tudi v Ameriki 
in še marsikje, a Iranci teh vzvodov moči 
ne smejo imeti. In jih tudi nimajo, pa tudi 
leta 2001, ko se je pripravljal »izvoz de-
mokracije« na Bližnji vzhod, jih niso imeli. 
Pač konstrukt, ki ga je zagovarjal (tudi) 
takratni ameriški obrambni minister D. 
Rumsfeld. In to kako zagovarjal! Preveri-
te na kanalu YouTube, kaj vse so vedeli in 
česa ne, zakaj so kaj vedeli in tako naprej. 
Groteskno!

In kakšno vlogo je tu igral Afganistan? 
Ne vem. Vse skupaj je delovalo, kot da 
je pač država v soseščini, kamor bi tudi 
veljalo vpeljati malo naše svetle demokra-
cije. Države, ki so sodelovale v vojaških 
misijah v Afganistanu, so za opremljanje 
in urjenje afganistanskih oboroženih sil 
porabile na desetine milijard evrov. Afga-
nistanske oborožene sile s(m)o dodobra 
oborožili in v približno mesecu dni po od-
hodu zahodnih vojska so talibani pobrali 
praktično vse. Precej neposredno s(m)o 
oborožili tako imenovane teroriste in odšli 
domov.

V osemdesetih letih prejšnjega stole-
tja je Afganistan poskušala zavzeti Rusija, 
a so jih tudi oni dobili po prstih. Takrat je 
Američanom in Afganistancem pomagal 
sam Rambo, stranski produkti – mudža-
hedinski borci – pa so ostali. Tudi takrat 
dobro oboroženi. Gre torej samo za pro-
dajo orožja? Posel kot običajno.

Koga torej še poslati, ko pa je Rambo v 
zadnjem dejanju napravil red doma pred 
hišo in uživa zaslužen penzion na verandi 
nekje v Arizoni, poln vojnih travm?

Pošiljati ne gre nikogar več. Mi bomo 
dobili begunske obiske iz Afganistana, ker 
so režiserji »izvoza demokracije« nekje 
daleč in na varnem. V Ameriki.

Sašo Hočevar

Občinsko glasilo

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: 
041 536 889
Oblikovanje in prelom: 
Špela Andolšek
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. 9. 2021
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. 9. 
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.

Naslovna fotografija: 
Zalužje

  Jože Oražem
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Počitnice in dopusti so večino-
ma že za nami. To je čas, ko si lahko 
vsaj malce oddahnemo, se napol-
nimo z energijo in si začrtamo poti 
do novih ciljev, pa naj bo to v šoli, 
službi ali pa v našem vsakdanu. Od-
dih nam je vsekakor potreben, saj 
se vsakodnevno srečujemo z razni-
mi izzivi, ki nam jemljejo energijo 
in nas izčrpavajo. Vsem nam je bilo 
zadnje obdobje še posebno težavno 
in obremenjujoče, saj smo se v luči 
ukrepov v povezavi z epidemijo vsa-
kodnevno soočali s prilagajanji in 
spremembami. Že leto in pol je to 
naš skupni izziv, a verjamem, da ga 
bomo z vztrajnostjo in doslednostjo 
le premagali.

Kljub dopustniškemu času smo 
na območju naše občine investi-
cijsko in vsebinsko v polnem teku. 
V mesecu avgustu smo začeli s kar 
nekaj preplastitvami in rekonstruk-
cijami lokalnih cest, vzporedno se 
izvajajo tudi rekonstrukcije dotraja-
nih vodovodnih sistemov. Potreb po 
obnovah, tako cestne kot ostale ko-
munalne infrastrukture, je ogrom-
no in skoraj vsak dan od občanov 
prejmem vprašanje ali pa pobudo v 
smislu: »Kdaj bo pa pri nas?« Vem, 
da so potrebe in želje velike, zato se 
na občinski upravi trudimo, da iz-
vajamo projekte uravnoteženo na 
vseh področjih. Trenutno skoraj ni 
vasi v občini, ki bi jo izpustili, bodi-
si so v teku investicije ali pa poteka 
faza projektiranja in priprave doku-
mentacije. 

kumentov – strategiji na področju 
turizma in mladine sta bili omenjeni 

že v prejšnji številki, naj pa ob tej 
priložnosti dodam še to, da sta tre-
nutno v javni obravnavi tudi Lokal-
ni energetski koncept in Strategija 
vzpostavitve pametne občine Rib-
nica. Lokalni energetski koncept 
sledi določbam energetskega zako-
na in opredeljuje program ravnanja 
z energijo v naši občini za naslednje 
obdobje, s strategijo na področju di-
gitalizacije pa sledimo dolgoročne-
mu napredku na področju kakovo-
sti bivanja občanov, gospodarskega 
razvoja, zaščite kulturne in naravne 
dediščine ter ponudbe turističnih 
vsebin, zdravstvenih storitev in 
mobilnosti. Verjamem, da bomo z 
navedenimi strateškimi dokumenti 
začrtali pravo smer razvoja občine v 
prihodnjem obdobju.

Spoštovane občanke in občani! 
Vse to nam lahko uspe samo skupaj. 
Spomnimo se na našo košarkarsko 
reprezentanco, ki je na Olimpijskih 
igrah v Tokiu naredila zgodovinski 
uspeh. Povezala nas je kot narod, bili 
smo končno enotni in veselili smo se 
skupnih uspehov. To je tisto, kar bi 
želel, da nas krasi tudi kot občanke 
in občane Ribnice. 

Na koncu še nekaj besed naši 
mladini: otrokom, ki bodo vstopili 
skozi vrtčevska vrata, in njihovim 
staršem želim uspešno in igrivo leto. 
Našim šolarkam, šolarjem, dijaki-
njam, dijakom, študentkam in štu-
dentom pa želim uspešno, pogumno 
in odločno pot v novo šolsko oziroma 
študijsko leto. Želim vam, da pri-
dobite čim več znanja, kajti znanje 
odpira nove svetove in gradi mostove 
do naše skupne prihodnosti. Priho-
dnost pripada vam in vaši generaciji. 
Naj bo tudi po zaslugi vašega znanja 
ta svetla in optimistična.

 
 Župan
Samo Pogorelc

V mesecu septembru, natančne-
je 14. 9. 2021, bo potekala javna 
predstavitev projekta za izgradnjo 
težko pričakovane čistilne naprave 
Dolenja vas v povezavi z javno ka-
nalizacijo, ki bo pokrivala naselja: 
Nemška vas, Prigorica, Dolenja vas 
in Rakitnica. Gre za predstavitev 
projektne dokumentacije za projekt, 
na katerega občani omenjenih vasi 
čakajo že desetletja. Z izdelavo pro-
jektne dokumentacije, ki bo za vse 
faze trajala do konca leta 2022, je 
bil storjen zelo pomemben in hkrati 
osnoven korak k opremljanju naselij 
s kanalizacijskim omrežjem. Načrtu-
jemo, da bomo gradbeno dovoljenje 
za samo čistilno napravo pridobili že 
konec letošnjega leta. V naslednjem 
letu bo sledilo projektiranje javnega 
kanalizacijskega omrežja. Seveda je 
vse odvisno tudi od sodelovanja la-
stnikov zemljišč, zato želim poudari-
ti, da je naš skupni cilj dosegljiv le s 
sodelovanjem in razumevanjem. 

Poleg projektov za cestno in 
komunalno infrastrukturo v tem 
trenutku čakamo na zaključek raz-
pisa za popolno rekonstrukcijo no-
tranjega bazena v Športnem centru 
Ribnica. Gre za investicijo, ki je 
ocenjena na dobra 2 milijona evrov. 
Pravočasno smo pripravili doku-
mentacijo za popolno prenovo ba-
zena in kandidirali na razpisu Mi-
nistrstva za izobraževanje. Projekt 
vsebuje novo bazensko školjko, vso 
tehnologijo za ogrevanje in čišče-
nje, objekt bomo energetsko sani-
rali in zgradili pomožne prostore, s 
katerimi bomo omogočili tudi vstop 
za gibalno ovirane in ponudili upo-
rabnikom bistvene boljše pogoje. V 
upanju, da nam bo tudi tokrat us-
pelo, se lahko nadejamo čudovitega 
objekta, ki je po dobrih štiridesetih 
letih vsakodnevne uporabe vseka-
kor dotrajan in prepotreben celotne 
rekonstrukcije. 

S sodelavci na občinski upravi 
pripravljamo tudi več strateških do-

S POLETNO ENERGIJO 
V JESENSKI ČAS

Drage občanke, 
cenjeni občani.



Vabilo na 
predstavitev projekta 
»Kanalizacija  
in čistilna naprava 
Dolenja vas«
Občina Ribnica    Daniel Vincek

Občina Ribnica je pristopila k reše-
vanju problematike odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v naseljih Dolenja vas, 
Prigorica, Nemška vas in Rakitnica. V ta 
namen je Občina Ribnica na začetku leta 
2021 začela z izdelavo projektne doku-
mentacije za kanalizacijski sistem in čistil-
no napravo. Predvidena je izgradnja prib-
ližno 15 km fekalnega kanalizacijskega 
cevovoda s pripadajočimi črpališči in čis-
tilne naprave s kapaciteto približno 2.500 
PE. Vso zainteresirano javnost, predvsem 
pa prebivalce naselij Dolenja vas, Prigori-
ca, Nemška vas in Rakitnica, vljudno va-
bimo, da se udeležijo javne predstavitve 
projekta »Kanalizacija in čistilna naprava 
Dolenja vas«, na kateri bodo predstavlje-
ne trase predvidene kanalizacije in značil-
nosti čistilne naprave.

Javna predstavitev bo potekala v to-
rek, 14. 9. 2021, ob 18. uri v dvorani Podru-
žnične šole Dolenja vas. 

Naprošamo vas, da zaradi veljav-
nih ukrepov Vlade RS in NIJZ svojo 
udeležbo potrdite do 13. 9. 2021 na te-
lefonsko številko 01 837 20 02 ali prek 
e-pošte: obcina@ribnica.si.

OBVESTILO O 
ZAPORI CESTE 
SV. KRIŽ–BREŽE
Obveščamo vas, da smo za-
čeli z deli na odseku ceste 
Sv. Križ–Breže, zato bo do 
predvidoma 27. 9. 2021 izve-
dena popolna zapora ceste. 
Naprošamo vas za strpnost 
in razumevanje. 

Sanacija ploščadi 
vhoda v ZD Ribnica

Občina Ribnica je z izvajalcem Komuna-
lo Ribnica, d. o. o., podpisala pogodbo za 
investicijo Sanacija ploščadi vhoda v ZD 
Ribnica. Investicija bo obsegala sanaci-
jo ploščadi glavnega vhoda in zasilnega 
izhoda v ZD Ribnica. Obe ploščadi sta 
zaradi vremenskih in drugih vplivov moč-
no dotrajani in nujno potrebni sanacije, 
saj lahko zaradi nadaljnjega propadanja 
predstavljata nevarnost za vse uporabni-
ke in obiskovalce ZD Ribnica. Dela so se 
začela sredi avgusta in se bodo predvido-
ma zaključila v mesecu oktobru. 
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   Občina Ribnica

Ureditev ceste  
v naselju Breže

  Občina Ribnica

Občina Ribnica je v času od junija do 
julija 2021 izvedla obnovo ceste in os-
tale infrastrukture na odseku javne poti 
v naselju Breže, v dolžini približno 75 
metrov. Sočasno so se uredili še javna 
razsvetljava, telekomunikacijski vod in 
vodovod. Dela je izvedlo podjetje Ko-
munala Ribnica, d. o. o., v sodelovanju 
s podjetjem Hydrovod, d. o. o. Ocenje-
na vrednost investicije je bila 25.000,00 
EUR brez DDV.



Sofinanciranje 
počitniškega dela 
   Knjižnica Miklova hiša, Lekarna Ribnica

Občina Ribnica tudi letos sofinancira 
počitniško delo v javnih zavodih in javnih 

podjetjih. Namenili smo 12.000 EUR so-
financerskih sredstev in tako omogočili 
počitniško delo kar 20 mladim iz Ribnice. 

V knjižnici Miklova hiša so tri študentke 
in dijakinje delale v Knjižnici pod krošnja-
mi, kjer so vsak dan aktivno sodelovale pri 
izvajanju vsebin: branje pravljic, športne in 
družabne igre, ustvarjalne delavnice. 

V Rokodelskem centru Ribnica počitni-
ško delo opravlja šest mladih. Dijaki in štu-
denti so z delom začeli v mesecu juliju in 
bodo delo opravljali do konca septembra. 
Študenti opravljajo delo na INFO točki v 
gradu, kjer delo obsega predvsem podaja-
nje turističnih informacij obiskovalcem, in v 
Muzejski trgovini, kjer delo obsega podaja-
nje splošnih informacij o Ribnici in aktual-

nih razstavah ter prodajo izdelkov.
V Lekarni Ribnica nove izkušnje pri-

dobivata študentka farmacije in dijakinja 
s srednje farmacevtske šole.

Na Komunali Ribnica je v počitniškem 
času svojo pomoč ponudilo šest študen-
tov in študentk, ki pomagajo pri pobiranju, 
sortiranju odpadkov, urejanju zelenic, od-
vajanju in čiščenju odpadnih voda ter pri 
cestni in tržni dejavnosti. 

V Zdravstvenem domu Ribnica pa je v 
počitniškem času na pomoč pri komuni-
kaciji s pacienti priskočila ena študentka. 

S sofinanciranjem počitniškega dela 
smo mladim ponudili odlično priložnost 
nabiranja novih delovnih izkušenj v svo-
jem, domačem lokalnem okolju. 

Podaja predlogov  
in pripomba na predlog 
lokalnega energetskega 
koncepta

Občina Ribnica pripravlja nov Lokalni 
energetski koncept občine (LEK). S tem sle-
di določbam Energetskega zakona, ki občini 
nalaga, da vsakih deset let sprejme LEK kot 
program ravnanja z energijo v lokalni skup-
nosti. Občina Ribnica je na svoji spletni stra-
ni objavila predlog LEK-a, in hkrati pozvala 
zainteresirano javnost k podaji predlogov 
in pripomb. Predlogi in pripombe se bodo, 
skladno z določbami 4. člena Pravilnika o 
metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16), 
objavile na spletni strani Občine Ribnica. 

Občani lahko predloge in pripom-
be na predlog LEK-a posredujejo po 
pošti na Občino Ribnica, Gorenjska 
cesta 3, 1310 Ribnica, osebno v glavno 
pisarno Občine Ribnica ali po e-pošti 
na naslov: obcina@ribnica.si do petka, 
3. septembra 2021.

Podaja predlogov  
in pripomb na strategijo 
vzpostavitve pametne 
občine Ribnica

Občina Ribnica je z objavo na svoji 
spletni strani v javno obravnavo posredova-
la predlog Strategije vzpostavitve pametne 
občine Ribnica, ki ureja področje procesa 
digitalizacije.

Občina Ribnica želi digitalizacijo upo-
rabiti za zagotovitev svojega dolgoročnega 
napredka na področju kakovosti bivanja ob-
čanov, gospodarskega razvoja, zaščite svoje 
kulturne in naravne dediščine, ponudbe tu-
rističnih vsebin ter izboljšanja zdravstvenih 

storitev in boljše mobilnosti prebivalcev.
Občani lahko pripombe na pred-

log podate do vključno 5. septembra 
2021. Pripombe se lahko podajo prek 
elektronske pošte obcina@ribnica.
si, po pošti na naslov Občina Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, oziro-
ma osebno na sedežu Občine Ribnica.

 
Občina Ribnica razdelila 
40.000 EUR sredstev za 
reševanje prvega stano-
vanjskega problema  

Občina Ribnica je dne 16. 6. 2021 objavi-
la Javni razpis za dodelitev enkratne denar-
ne pomoči mladim in mladim družinam pri 
reševanju prvega stanovanjskega proble-
ma v občini Ribnica za leto 2021 za grad-
njo stanovanjske stavbe (hiša), za nakup 
nepremičnine (hiša, stanovanje), za ureditev 
nove stanovanjske enote znotraj obstoječe 
stanovanjske stavbe ali za opremljanje naje-
mniškega stanovanja. Na javni razpis so se 
lahko prijavili mladi in mlade družine s stal-
nim prebivališčem v občini Ribnica, ki niso 
starejši od 35 let. 

Na omenjeni razpis je prispelo 20 vlog, 
od tega je 17 vlagateljev izpolnjevalo vse 
razpisne pogoje za dodelitev enkratne de-
narne pomoči. Občina je dodelila enkratno 
denarno pomoč vsem vlagateljem, ki so iz-
polnjevali razpisne pogoje, in za ta namen 
razdelila skupno 40.000 EUR proračunskih 
sredstev.

Kako vidite Ribnico kot 
turistično destinacijo?

Vaš pogled na izzive in priložnosti 
razvoja turizma v občini Ribnica nam 
je zelo dragocen – podelite ga z nami 

prek spletne ankete.
Kot smo vas obvestili v julijski števil-

ki Rešeta, smo na Občini Ribnica v par-
tnerstvu z Rokodelskim centrom Ribnica 
pristopili k pripravi strategije trajnostnega 
razvoja turizma v občini Ribnica (do leta 
2028), s katero želimo oblikovati jasne ra-
zvojne in trženjske osnove za okrepitev 
pozicije naše destinacije.

V proces želimo povabiti vse vas, ki na 
tem območju živite, tu ustvarjate in tu tudi 
iščete prostor za rekreacijo in navdih. 

Kot smo zadnjič zapisali, je čas, da Rib-
nico umestimo in postavimo na turistični 
zemljevid butičnega turizma, ki bo obisko-
valcu omogočil pristne izkušnje in edin-
stvena doživetja v srcu dežele suhe robe. 
Rokodelstvu in naravnim danostim bomo 
dodali še tradicionalno kulinariko, okrepili 
konkurenčnost produktov in doživetij v 
naravi, pospešili organizirana edinstvena 
doživetja in – ključno – spodbudili infra-
strukturo, ki bo obiskovalcem omogočila 
udobno in nepozabno preživljanje časa na 
Ribniškem, tudi za več dni.

Pri tem nam je zelo dragocen vaš pog-
led. Prijazno vas prosimo za 15–30 minut 
vašega časa za izpolnitev spletne ankete, 
ki jo najdete na vhodni spletni strani Obči-
ne Ribnica na www.ribnica.si ali neposred-
no na povezavi https://www.1ka.si/ribnica. 

Večina vprašanj je pripravljena na na-
čin, da se zgolj odločate za oceno oziroma 
izberete odgovor (pri čemer imate vedno 
tudi možnost, da dodate komentar), nekaj 
pa je zelo pomembnih odprtih vprašanj, 
kjer vas prosimo za vaš pogled in predlo-
ge. Vzporedno že potekajo aktivnosti v po-
vezavi s strategijo: 24. avgusta se je prvič 
sestala 23-članska Strateška skupina, kjer 
sodelujejo vsi ključni predstavniki z obmo-
čja – ne zgolj iz turizma, temveč tudi širše.



Anketa bo odprta dobra 2 tedna 
oziroma do vključno 20. septembra. 
Res si želimo dober odziv in veselimo 
se vaših prispevkov. 

Vse dodatne komentarje in vpra-
šanja lahko posredujete na Obči-
no Ribnica, na kontaktni mail irena.
marn@ribncia.si. 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš 
čas in sodelovanje.

Obnova skulpture – 
spomenika »Lesena 
rajta« ob 900-letnici 
Ribnice je v teku
Spomenik »Lesena rajta« kiparja Sta-
neta Jarma je bil postavljen leta 1982 
ob 900-letnici mesta Ribnice. Gre za 
monumentalno skulpturo iz hrastove-
ga lesa, ki v višino meri kar 7,5 metra 
in ima premer 0,5–1 metra.  

Skulptura ponazarja drevo in poveza-
nost človeka z naravo. Drevesna krošnja je 
sito oziroma »lesena rajta«, iz katere kot sa-
deži rastejo lesene žlice in tako simbolično 
prikazujejo reprezentativno obrt ribniškega 
suhorobarstva, ki identitetno zaznamuje 
območje Ribnice. Suhorobarstvo se na-
mreč prvič omenja v 14. stoletju v patentu, 
ki ga je izdal cesar Friderik III. Habsburški, 
od leta 2015 pa je registrirano kot nesnov-
na kulturna dediščina.

Leta 2020 je Občina Ribnica izrazila 
željo, da Zavod za varstvo kulturne de-
diščine – Restavratorski center (ZVKDS 
RC) na skulpturi izvede vzdrževalna dela. 
Po sestanku in prvem ogledu skulpture je 
bila na zavodu ustanovljena delovna 
skupina za obnovo skulpture, ki jo 
sestavljajo naslednji člani: predse-
dnica konservatorka – restavratorka 
Katja Pohl Lužnik, odgovorna kon-
servatorka Aleksandra Renčelj Ške-
delj, ZVKDS OE Ljubljana, konser-
vatorska svetnica dr. Renata Pamić, 
ZVKDS OE Kranj, in konservator – 
restavrator Rok Dolničar, ZVKDS RC.

Že na prvi pogled je bilo videti 
da je bila skulptura v slabem stanju. 
Rajta se je povesila in dobila elipsas-
to obliko, v zgornjem delu je odpadlo 
nekaj elementov oboda sita, ki jih bo 
treba nadomestiti z novimi elementi 
enakih dimenzij. Dr. Renata Pamić je 
ob prvem ogledu opozorila na prvo-
tne neustrezne pritrdilne elemente, 
ki so povzročili poškodbe in jih bo 
treba nadomestiti z ustreznejšimi.

Natančnejši pregled je razkril, da 
je skulptura zaradi razpokanosti in 

že izpuljenih vijakov pritrdilnega sistema 
v zelo slabem stanju, tako da ji je grozila 
porušitev. Treba je bilo nemudoma ukre-
pati. Poleg ostalih oblikovnih deformacij 
in poškodb sta bili ugotovljeni prisotnost 
insektov ter bela in rjava trohnoba lesa. V 
zgornjem delu je bila skulptura izpostavlje-
na padavinam, v spodnjem pa je bila v 
neposrednem stiku z vlažnimi tlemi, kar je 
omogočalo kapilarni dvig vode v deblo in 
posledično hitrejši razkroj lesa okoli vijakov 
in trna.

Za našo stroko je bila zamenjava 
skulpture z novo najmanj sprejemljiva, saj 
je ena izmed temeljnih nalog naše službe 
ohranjanje originalov. Prevladala je želja 
po ohranitvi originala, ki simbolizira mesto 
Ribnica in celotno suhorobarsko območje. 
Poleg tega je pokojni Stane Jarm pomem-
ben kipar teh krajev.

Z naročnikom smo se odločili, da sta 
za konservacijo – restavracijo potrebna 
demontaža skulpture in prevoz v prosto-
re ZVKDS RC. Najprej smo naročili ogled 
skulpture s strani statika in izvedbo 3D-ske-
niranja obstoječega stanja skulpture. Po 
označitvi posameznih elementov sta sledi-
la demontaža in prevoz v delovne prostore 
ZVKDS RC. Ob demontaži smo ugotovili 
da je bil obstoječi trn občutno prekratek. 
Pripravili smo okvirni program poteka sa-
nacije in seznam potrebnih raziskav. Izvedli 
smo fotodokumentacijo in izmero poškodb 
pred posegi. Sledilo je odstranjevanje po-
vršinske umazanije, mahov in lišajev, nato 
izpihovanje in izsesavanje strohnelega lesa 
iz razpok in večjih odprtin. Po izpihovanju 
smo začeli z odstranjevanjem strohnele-
ga lesa s struganjem. S celotne skulpture 

smo odstranili dotrajane zaščitne površin-
ske premaze, kar smo izvedli mehansko s 
skalpeli, v kombinaciji s parnim čistilcem. 
Analizo površinskih zaščitnih premazov sta 
izvedla Biotehniška fakulteta Univerze v 
Ljubljani in Naravoslovni oddelek ZVKDS 
RC, vsak s svojo metodo. Vzorca sta bila 
odvzeta na različnih delih in nam kaže-
ta, da je bila »rajta« večkrat premazana. 
Analize so pokazale na odpadno olje in 
nitrocelulozne premaze. Zaradi prisotno-
sti lesnih škodljivcev bomo izvedli Anoxi 
sterilizacijo in očiščen zdrav les prepojili z 
biocidnimi pripravki, ki se ne izpirajo z lesa. 
S tem bomo ustavili in preprečili nadaljnjo 
rast gliv, ki za svoje delovanje potrebujejo 
ustrezno vlažnost lesa.

Sočasno s konservatorsko-restavra-
torskimi postopki smo izvajali različne 
raziskave. S sondami smo ugotovili stanje 
obstoječega temelja in njegovo ustreznost 
za ponovno postavitev skulpture. Ocenili 
smo obseg poškodb in trdnost ohranje-
nega lesa. Nosilno deblo so analizirali na 
več načinov. Raziskave so izvedli na že prej 
omenjenih institucijah. Strokovnjaki Bio-
tehniške fakultete so opravili mikroskopsko 
analizo odvzetega vzorca lesa skulpture, 
meritve vlažnosti na celotnem deblu in 
meritve trdnosti lesa z rezistografom. Na 
nosilnem deblu se je izvedlo 69 meritev, 
ki nakazujejo, da trohnoba v jedru sega do 
4,50 m v višino. Ob upoštevanju podatkov 
o trdnosti lesa smo odstranili trohnobo iz 
notranjosti debla.

Za boljšo predstavo in določitev obse-
ga poškodbe na mestu, kjer se veja izrašča 
iz debla, smo z Naravoslovnim oddelkom 

ZVKDS RC izvedli rentgensko radi-
ografijo (RTG), ki nam je prikazala 
notranjost veje.

Iz opisanega je razvidno, da gre 
za izredno zahteven projekt, zato 
je pri izvajanju konservatorsko-re-
stavratorskih postopkov potreben 
interdisciplinarni pristop. Izvedba 
tako zahtevnega projekta ne bi bila 
mogoča brez podpore in sodelova-
nja lokalne skupnosti, ki je tudi s tem 
pomembno prispevala k ohranjanju 
kulturne dediščine.

Trenutno iščemo najmanj de-
struktivni sistem, ki bo zagotavljal 
stabilnost in varnost skulpture v pro-
storu, za kar bo potrebna ponovna 
statična preveritev novega pritrdil-
nega sistema.

Besedilo in fotografijo je v sodelovanju 
z delovno skupino pripravil 
konservator-restavrator Rok Dolničar 
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Večina ljudi je končala z dopusti. Kako 
ste vi preživeli proste dni?
 Tudi sama sem si vzela nekaj časa 
zase, za družino in za vse tiste stvari, za 
katere v vsakodnevnem življenju zmanjka 
časa. Preživljanje časa z družino, oddih na 
morju in sprehodi oziroma tek v naravi ter 
dobra knjiga predstavljajo zame popoln 
dopust in tako sem ga tudi preživela. 

Direktorico/direktorja občinske upra-
ve imenuje župan, kar pomeni, da ste 
vezani na njegov mandat. Volitve se 
bližajo, vas je kaj strah za službo?
 Res je, da je funkcija direktorja časov-
no omejena in vezana na mandat, a mi to 
ne povzroča prevelikih skrbi. V tem nego-
tovem času nič ni stalno in nobena služba 
ni varna in zagotovljena. Ob dosedanjih 
izkušnjah in delovnih navadah verjamem, 
da se mi bo v primeru odhoda s položaja 
ponudila nova priložnost na poklicni poti.

Ste članica Liste Sama Pogorelca?
 Lista Sama Pogorelca ne predsta-
vlja formalne oblike organizacije oziroma 
društva, zato tudi ni formalnega članstva, 
sem pa na Listi Sama Pogorelca kandidi-
rala na zadnjih volitvah in bila izvoljena v 
občinski svet.

Ste se kdaj prej politično udejstvovali?
 Nikoli nisem bila članica katerekoli 
politične stranke ali se kakorkoli politič-
no udejstvovala, saj so zame pomembni 
konkretni programi in konkretna dejanja, 

ne glede na politično pripadnost in politič-
no smer.

V času župana Marna ste že bili za-
posleni v ribniški občinski upravi kot 
računovodja. Kako to, da ste takrat 
pustili službo na Občini Ribnica? 
 Občina Ribnica je predstavljala mojo 
prvo zaposlitev, zaposlila sem se še v času 
županovanja g. Jožeta Tanka, bila na občini 
zaposlena ves mandat g. Alojza Marna in 
se iz občine poslovila ob začetku mandata 
g. Jožeta Levstka. Z vsemi župani sem dob-
ro sodelovala, vendar se z nekaterimi bolje 
ujameš kot z drugimi, in če ni prave ener-
gije, je težko opravljati delo. V tistem času 
se mi je tudi ponudila priložnost menjave 
službe, ki sem jo po tehtnem premisleku 
tudi sprejela. Kot vse pomembne odločitve 
v mojem življenju, je bila tudi ta sprejeta po 
tehtnem premisleku in ni mi žal, da sem jo 
sprejela. 

V vmesnem obdobju ste delali na ko-
čevski Komunali in sedaj ste direkto-
rica občinske uprave. Kako se je vrniti 
v nekdanji kolektiv in biti vodja?
 Na Komunali Kočevje sem več kot de-
setletje z veseljem opravljala svoje delo, 
dobila dodatno znanje in izkušnje. Na to 
obdobje moje poklicne poti imam lepe 
spomine in tudi odločitev o odhodu iz Ko-
munale je bila pretehtana in premišljena. 
Vrnitev v nekdanji kolektiv je bila lepa in 
podobna občutku, da se po nekaj letih po-
novno vračam domov, saj so me zaposleni 
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Intervju s Heleno Mate, 
direktorico občinske 
uprave v Ribnici
Sašo Hočevar  osebni arhiv

Helena Mate zase pravi, da je pristna Ribničanka, saj že 
od rojstva živi v Goriči vasi, kjer si je tudi ustvarila druži-
no. Po naravi je vztrajna in odločna ter predana zastavlje-
nim ciljem. »Te moje značajske lastnosti me spremljajo 
tako v zasebnem kot na službenem področju. Ker se ne 
zadovoljim s povprečjem, ampak vedno vidim nove izzive 
in možnosti za izboljšave, mi pogosto zmanjkuje časa, saj 
si želim zastavljene cilje in načrtovane aktivnosti čim prej 
tudi realizirati.« Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, 
zato so ji blizu številke in računovodska doslednost. 

na Občini Ribnica lepo sprejeli. Vodstveni 
položaj predstavlja poseben izziv, saj se je 
dnevno treba soočati z različnimi področji, 
organizacijo in hitrimi spremembami, ki 
zahtevajo ustrezno ukrepanje. Je pa za-
gotovo velika prednost, da zelo dobro so-
delujeva z županom in se ustrezno dopol-
njujeva pri delu ter sva v primeru različnih 
pogledov oba pripravljena iskati skupne 
rešitve v dobrobit vseh deležnikov.

Pod sedanjo oblastjo je vaše mesto 
najprej zasedal Andraž Caserman, 
ki je sedaj ravnatelj ribniškega vrtca. 
Koliko časa ste vi na tem mestu in ka-
tere so vaše prioritete?
 Na mestu direktorice občinske uprave 
sem od aprila lanskega leta in pred mano 
je bilo ob nastopu veliko izzivov. Trenutno 
s sodelavci na občini pripravljamo strate-
ške dokumente, tako na področjih turizma, 
energetike, mladine kot tudi digitalizaci-
je. Pripravljenih, popravljenih oziroma na 
novo je bilo sprejetih kar nekaj odlokov 
in internih pravilnikov ter navodil, ki so bili 
potrebni zakonskih oziroma drugih uskla-
ditev. Trenutno sta prioriteta priprava pro-
računa za leto 2022 in zaključek projektov, 
ki so bili načrtovani za izvedbo v letu 2021.

Kateri projekti so konkretno v vaši do-
meni?
 Vloga direktorja temelji predvsem na 
koordinaciji in vodenju občinske upra-
ve, kar pomeni, da se je treba intenzivno 
ukvarjati z vsemi projekti, ki se dogajajo 
v občini. Zagotovo so trenutne prioritete 
strateški dokumenti, ki jih je treba spreje-
ti ter predstavljajo usmeritev za prihodnje 



delo, zagotavljanje ustreznih sredstev in 
oblikovanje proračuna, ki bo vzdržen. V 
zadnjem času veliko energije posvečamo 
pripravi vseh dokumentov in postopkov, 
ki so potrebni za pripravo investicije iz-
gradnje Medgeneracijskega centra. V ta 
namen je oblikovana projektna skupina, ki 
jo vodim. Ker je občinski svet tisti organ, ki 
odloča oziroma sprejema vse pomembnej-
še dokumente, je pomembna vloga direk-
torja tudi načrtovanje terminskega in vse-
binskega plana za delo občinskega sveta.

Občina se lahko zadolžuje do višine 
10 % prihodka iz prejšnjega leta, z že 
vključenimi krediti, ki jih je kar precej. 
Koliko je Občina Ribnica zadolžena 
do sedaj in koliko je še možnosti za-
dolževanja? Prosim, če lahko postre-
žete tudi z nominalnim podatkom.
 Naj vas tukaj popravim, da 10 % realizi-
ranih prihodkov prejšnjega leta ne pomeni 
obsega možnega zadolževanja, temveč 
višino odplačil obveznosti na podlagi za-
dolžitve v posameznem letu. Občina Ribni-
ca je trenutno zadolžena za nekaj več kot 
polovico (55 %) glede na celotne možnos-
ti zadolževanja, ki so dovoljene skladno s 
predpisano zakonodajo. 
 Na občini se zavedamo, da bo vsa 
sredstva treba odplačati, zato je pri izvedbi 
posamezne investicije in določanju pred-
nostnega reda izvajanja investicij ključen 
dejavnik sofinanciranje posamezne inve-
sticije s strani države ali EU, saj na ta način 
zagotavljamo kar največjo možno izvedbo 
investicij glede na dana sredstva.
 
Jasno je, da EU zahteva tudi določen 

delež lastnih sredstev pri črpanju de-
narja iz evropskih razpisov. Ima Ob-
čina Ribnica rezerviranih kaj lastnih 
sredstev za kandidiranje za evropska 
sredstva in koliko?
 Občina Ribnica bo zagotovo kandidi-
rala na razpisih za pridobivanje evropskih 
sredstev, saj je bilo v preteklem obdobju 
veliko naporov vloženih v pripravo inve-
sticijskih dokumentacij in pridobivanje 
gradbenih dovoljenj, ki so nujno potrebni 
za prijavo na razpise. Za te projekte bo tre-
ba prispevati tudi lasten delež. Ker še ne 
poznamo razpisov in tudi ne višine posa-
meznih sofinanciranj, težko predvidevamo, 
kakšen bo ta delež, ga bo pa občina glede 
na trenutno finančno situacijo sposobna 
zagotavljati, saj bodo prednost pri izvedbi 
dobile prav investicije, ki jim bo zagotovljen 
sofinancerski delež.

Občina Ribnica nameni precej 
sredstev za promocijo in samopodo-
bo. Morda veste, kakšna je letna po-
stavka v proračunu v ta namen?
 V preteklih letih je bilo na tem področju 
narejenega premalo, saj nekatere sosednje 
občine že nekaj let uspešno tržijo svoje 
blagovne znamke na področju turizma in 
imajo dobro izoblikovane turistične pro-
dukte. Na področju promocije in turizma 
se je prav v letošnjem letu v naši občini 
začelo intenzivno delati, zato so bila za ta 
namen zagotovljena tudi dodatna sredstva 
v proračunu. Trenutno se pripravlja stra-
tegija turizma za obdobje do leta 2028 in 
verjamem, da bomo z intenzivnim delom 
in vlaganjem v turistično prepoznavnost 
naše občine ne zgolj sledili občinam, ki iz-
vajajo te aktivnosti, temveč tudi poskrbeli 
za enkratno prepoznavnost naše občine. 
Zagotovo pa so na tem področju potreb-
na ustrezna vlaganja, saj brez ustreznega 
začetnega kapitala težko pričakujemo 
konkretne rezultate v prihodnosti.

Pripravljate se na ogromno investici-
jo, to je rušitev Ideal centra in izgra-
dnjo Medgeneracijskega centra. Kako 
vi gledate na ta projekt? Menite, da 
Ribnica potrebuje tako stavbo, kjer ne 
bo prav veliko pridobitnih dejavnosti?
 Stavba nekdanjega Ideal centra, ki se 
nahaja neposredno ob glavni cesti, ne 
predstavlja ravno ponosa naše občine, saj 
si podobe propadajoče stavbe ob vstopu v 
Ribnico zagotovo ne želi nihče. Občina se 
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je intenzivno lotila tudi tega projekta, ker 
se zavedamo, da je kljub velikemu finanč-
nemu zalogaju izgradnja novega objekta 
na tem mestu nujna in potrebna. V občini 
Ribnica trenutno nimamo dvorane, ki bi 
bila namenjena kulturnim dogodkom, kot 
tudi ne primernih prostorov za spodbuja-
nje podjetniške dejavnosti v obliki startup 
podjetij in prostorov za zagotavljanje dela 
od doma – vse te dejavnosti bodo dobi-
le prostor v novem objektu, v katerem 
bodo zagotovljeni tudi prostori za kulturna 
društva, mladino in starejše. Menim, da ob-
čina Ribnica tak objekt potrebuje, še več, 
menim, da bodo aktivnosti, ki jim bo na-
menjen center, pripomogle k povezovanju 
več generacij in prenosu znanja. Glede na 
to, da bo objekt zasnovan kot nizkoenergij-
ski, bo ustrezno poskrbljeno za optimalno 
delovanje objekta in energetsko varčnost.

Imate že pripravljen načrt financiranja 
izgradnje Medgeneracijskega centra? 
 Projekt izgradnje medgeneracijske-
ga centra je kot pomembnega zaznala 
tudi Vlada RS, ki je ta projekt na podlagi 
interventnega zakona uvrstila na seznam 
pomembnih investicij za zagon gospodar-
stva po epidemiji COVID-19, zato občina 
za financiranje investicije računa tudi na 
sredstva države in sredstva EU. Zagotovo 
se bomo prijavili tudi na razpis Ministrstva 
za kulturo in EKO sklada, ki spodbuja iz-
gradnjo energetsko učinkovitih objektov. 
Iskali bomo tudi možnosti za pridobivanje 
sredstev iz skladov, ki spodbujajo investi-
cije v zeleni in digitalni prehod ter okre-
vanje po krizi COVID-19. Trenutno imamo 
pripravljen finančni načrt glede na izdelan 
investicijski program. 

Lahko predvidite zahtevan de-
lež lastnih sredstev oziroma koliko 
lastnih sredstev je rezerviranih za ta 
projekt?
 V proračunu so načrtovana lastna 
sredstva za to investicijo v višini dobrega 
milijona evrov, ostalo se predvideva, da bo 
pokrito iz sofinanciranj, vendar pa, dokler 
nimamo končnih zneskov s strani izvajal-
cev, težko govorimo o natančnih zneskih.
Ob koncu bi se želela zahvaliti vsem sode-
lavkam in sodelavcem na občinski upravi, 
ki s svojim delom omogočajo, da se lah-
ko izvajajo vse načrtovane aktivnosti. Le 
s skupnim delom lahko naredimo več za 
našo občino.
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Samo to,   
kar moramo!
Primož Tanko

Zadnjič sem pisal glede trpežnih 
hrbtov, ki prenašajo velika bremena, 
čeprav marsikdaj nesmiselna oziroma 
mi sami nimamo koristi od njih. Pogosto 
tako delo ni izbira ali pa je celo nujnost za 
preživetje. Ampak danes, ko s kolumno 
ob skoraj trimesečnem roku zamujam tri, 
morda štiri dni (Sašo, oddolžim se v živo), 
se sprašujem, ali mi je tega sploh treba. 
Pa niti ni vprašanje pisanje današnje ko-
lumne, ker bo v končni fazi vzela dva ve-
čera, ampak razmislek, kaj vse počnemo, 
kakšne obveznosti in naloge si nalagamo 
poleg tistih, nujnih za preživetje. 

Malo pred prejšnjo kolumno (konec 
aprila) je v Goriči vasi potekala tlaka. 
Zdi se mi, da ni več tako razširjena po 
vaseh, pa kljub temu. Goriča vas je veli-
ka, poljskih poti, ki jih je treba vzdrževati, 
pa mnogo. Seveda je denarja za ceste 
vedno premalo, zato Križmeki za to po-
skrbimo sami. Občina financira material, 
vaščani pa nekaj strojev, nekaj lopat in 
pripadajoče roke. Po navadi je sobotno 

nikoli sodelovali pri gašenju požara ali čr-
panju vode pri poplavah. Morda njihova 
pomoč niti ne bo potrebna. Morda bodo 
nekoč svojo pripadnost in prostovoljno 
delo pokazali samo pri usmerjanju pro-
meta na gasilski veselici, ampak v končni 
fazi je to tisto, kar šteje. 

Vito je zapisal zgodbo o že precej mi-
nulem dogodku in ga prinesel v zavest 
ljudi. Pa mu tega ne bi bilo treba. Prav 
tako kot ne bi bilo treba mentorjem gasil-
ske mladine investirati svojega dopusta, 
svojega časa in dela za otroke iz vasi. V 
urejenem svetu res ni potrebe po samo-
organizirani tlaki in popravilu poti. Ampak 
vsi to delajo za dobro nas vseh. Prosto-
voljno, brez obveznosti, le z zavestjo, da je 
delo, ki ga opravljajo, v korist družbe. In to 
ne velja samo za te tri primere, ampak za 
množico dejavnosti, društev, samoorga-
niziranjih skupin in posameznikov. 

In kaj bi pravzaprav rad s tem po-
vedal? Večina bralcev me pozna in vsaj 
približno ve, kaj počnem. Poleg službe, ki 
jo imam rad, saj gre za področje, ki sem 
ga študiral in o katerem sem razmišljal 
od sredine srednje šole, počnem še mali 
milijon stvari. Pa ne zato, ker bi mi bila 
služba brezzvezna, ampak zato, ker me te 
dejavnosti izpolnjujejo. Dodajajo smisel 
mojemu življenju. Verjamem, da je obču-
tek pri vseh podoben. Da naredimo nekaj 
dobrega za družbo, za svet, v katerem 
živimo. 

Si predstavljate, kako pust bi bil svet, 
če bi počeli samo to, kar moramo?

P. S.: Ne pozabi: SMS Boter 5 na 1919! 

dopoldne dovolj, da se uredijo vse vaške 
poti, saj mora po tradiciji od vsake hiše 
sodelovati vsaj eden. 

Prejšnjo nedeljo sta moja starejša 
sinova prišla z gasilskega tabora v Ra-
dencih. Ribniška gasilska zveza je na 
gasilski tabor, letovanje gasilske mladine, 
odpeljala skoraj 200 otrok, kjer so se učili 
veščin, pomembnih za delovanje v inter-
vencijah, in po drugi strani še pomemb-
nejših: sodelovanja in pomoči ostalim. S 
tem se krepi zavest, da je treba pomagati 
po svojih močeh in da je skupina, skup-
nost močnejša od posameznika in ognja. 

Nekaj dni nazaj sem bil na predstavi-
tvi knjige Čudež leta 1984, ki jo je napisal 
dober znanec Vito Avguštin. V knjigi na-
tančno popiše pravo odisejo slovenskih 
olimpijcev na poletni olimpijadi v Los An-
gelesu leta 1984. To je bila olimpijada, na 
kateri so nastopili trije lipiški jahači na ko-
njih, vzrejenih v jahačem domačem hle-
vu, in dosegli fantastičen rezultat. Zbral 
je fotografije, se srečal z vsemi še živimi 
člani ekipe, prebrskal arhivsko gradivo in 
časopise tistega časa ter napisal zgodbo, 
ki se odlično bere.

In ko je bil tlaka opravljena, luže pa 
zasute in poravnane, je prišel čas za pri-
jetnejši del dneva: malico, ki je nastaja-
la večino časa tlake, in pa druženje. In 
predvsem za zavest, da je delo dobro 
opravljeno, da bomo od tega dela ime-
li korist vsi, pa čeprav ni nihče delal na 
svoji parceli ali pa samo do nje. Pač vse, 
kar je bilo treba. 

Svoj čas so gasilski mentorji namenili 
izobraževanju otrok, ki morda ne bodo 

Rokodelski center Ribnica 
z novim vodstvom
Sašo Hočevar 

Po devetih mesecih od imenovanja je odstopil direktor Roko-
delskega centra Ribnica Tomaž Lovšin.  
Več kot to, da odstopa iz osebnih razlogov, nam ni uspelo izvedeti. Iztok Mihelič, 
predsednik Sveta zavoda Rokodelski center Ribnica, je dejal, da je seja Sveta zavo-
da 10. avgusta minila konstruktivno, kjer so sprejeli odstop direktorja Rokodelskega 
centra Tomaža Lovšina, za vršilko dolžnosti pa so imenovali Tino Peček, sicer vodjo 
kabineta župana Sama Pogorelca. Do konca redakcije nismo prejeli izjave nove 
vršilke dolžnosti Tine Peček, niti izjave župana Sama Pogorelca.

Nekdanji direktor Rokodelskega 
centra Tomaž Lovšin



Njihovih šestdeset let

Preživeti v zakonu šestdeset let ni 
ravno dano mnogim parom. V letošn-
jem letu sta ta visoki jubilej praznovala 
dva para, ki sta med seboj zelo povezana. 
Oba »ženina« sta namreč brata, doma z 
Brega pri Ribnici. 

V čem je skrivnost dolgega in 
srečnega zakona? Kako se je vse začelo? 
Kako je potekalo poročno slavje? Ta in 
še mnoga druga vprašanja so se mi pora-
jala, ko sem potrkala na vrata Francke in 
Antona Starca.

Francka in Anton, ki ga domačini 
kličejo Tonko, ter brat Maks in njego-
va Marinka so se poročili 1. julija 1961. 
Da bi obnovili svoje poročne zaobljube, 
je bila predvsem želja Maksa in Marin-
ke, medtem ko sta Tonko in Francka 
oklevala, vendar sta nazadnje le prista-
la. Skupaj so se podali na upravno eno-
to v Novem mestu, kjer živita Maks in 
Marinka, in vse je potekalo skoraj tako, 
kot pred šestdesetimi leti, le priče so 
bile »nove«. Takrat sta šla oba para drug 
drugemu za pričo, tokrat pa sta bili priči 
Tonku in Francki 
sin in hči, med-
tem ko sta Maks 
in Marinka imela 
za priči vnukinjo 
in vnuka. »Bilo je 
zelo slavnostno,« 
p r i p o ve d uj e t a , 
»zaobljubili smo se 
kot takrat, edino 
zamenjavi prstanov 
smo se odpovedali.« 
Po poroki je sledi-
lo slavje v enem od 
novomeških lokalov, 
tako kot se za tako 
priložnost spodobi. 

Mene pa je pred-

vsem zanimalo, kako je bilo takrat, 
pred več kot šestdesetimi leti. Francka 
in Tonko sta se spoznala v bolnici, saj je 
bil Tonko na zdravljenju v sobi skupaj z 
njenim bratom. Francka, ki sicer priha-
ja iz Predoselj, se je v Ljubljani šolala za 
babico, zato je brata pogosto obiskovala. 
Ali je bila ljubezen na prvi pogled? »Z 
moje strani ne,« pravi Francka, »ampak 
všeč sva si pa bila.« Tako se je Francka 
po zaključenem letniku namesto domov 
s Tonkom odpeljala v Ribnico in tam os-
tala. 

Po enem letu poznanstva sta se po-
ročila, saj je Francka začela delati v rib-
niškem zdravstvenem domu kot babica. 
Ker pa sta bila Maks in Marinka tudi že 
kar dolgo par, so se odločili, da se po-
ročijo na isti dan. Poročila sta jih takratni 
predsednik občine Selšek in matičarka 
Dragica Tanko. 

Tudi kako sta bila oblečena, me je 
zanimalo. »Kupiti se ni dalo nič,« se 
spominja Tonko. »Če si hotel priti do 
blaga, si moral imeti hudiča za strica. 

Potem pa še dobit 
žnidarja.« Pravi, da 
je bilo z »žnidar-
ji« tako, da je eden 
dobro delal hlače, 
pa »rekelca« ne, 
medtem ko je dru-
gi »rekelc« dobro 
naredil, pa hlač ne. 
Sicer pa so vsi imeli 
nove obleke, samo 
Tonko se je moral 
poročiti v stari, saj 
je zanjo zmanjkalo 
denarja. K poroki 
sta se peljala s 
prijateljevim fič-
kom, medtem ko 

sta se Maks in Marinka z volkswagnom. 
»Ohcet« so imeli na domačem vrtu. 

Tonkova in Maksova mama je vse sama 
spekla in skuhala, saj je bila dobra ku-
harica. Jedli so govejo juho in vse, kar 
spada zraven, zvečer je moral obvezno 
biti tudi »ajmoht«. »Ne vem, česa ni 
znala,« se je spominja Francka. Ker je 
bila kuharica v šoli, so si tam izposodili 
mize in stole. »Na vas sem si šla izposodit 
voziček in vse mize in stole sama zvozila 
domov,« še pove.

»Kaj je tisto, kar vam je bilo pri 
Francki najbolj všeč?« sem bila radoved-
na. »Da je samostojna, pametna, pridna 
…« V njegovih očeh se je zalesketalo ob 
teh besedah. Vendar ga je Francka takoj 
popravila: »Meni se pa zdi, da si mi ti sa-
mostojnost dal.« Spomnila ga je, kako je 
bilo, ko je morala iti prvič vodit porod: 
»Ko je opazil, da me je malo strah, je re-
kel: »Ti imaš znanje, zaupaj si.« Vedno 
me je podpiral.«

Sta se kdaj skregala? »O ja, tudi sku-
jala sem se in odšla v gmajno, potem pa 
še nazaj nisem znala. Kasneje nisem šla 
pa nikoli več. »Francka, življenje sesto-
ji iz dobrih in slabih dni!« mi je vedno 
rekel mož.«  Tonko pa jo dopolni: »V 
življenju moraš marsikaj spremeniti, da 
lahko živiš.«

Letos sta po osmih letih ponovno šla 
na Pašman, kamor sta prej hodila na do-
pust. Tonko je kljub enaindevetdesetim 
letom še vedno čil in dober voznik, saj je 
350 km prevozil skoraj brez prekinitve.

Breda Lovšin  Foto Mohar in arhiv družine Starc
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Srečno 
Francka in Tonko. 

naj traja!

»Pa mogoče se niti še ne bi poročila, ampak je rekel Andoljšek 
iz Hrovače, ki je bil direktor zdravstvenega doma, »na koruzi 
ti ne boš živela pa babico špilala«. In odločitev o poroki je 
padla.« Tako se tistih dni pred poroko spominja Francka 
Starc, ki jo večina starejših prebivalcev Ribniške doline pozna 
kot babico, saj je kar triintrideset let delala v tem poklicu in 
pomagala na svet mnogim Ribničankam in Ribničanom. 



Ljubezen do Ribniške doline in njenih 
prebivalcev naju je z željo po ohranjan-
ju dediščine vodila na potpoustvarjanja. 
Pri tem kreativnem delu sva skušala biti 
natančna in sva dosledno sledila raziska-
vam. Proučevala sva stare fotografije. 
Osnovne skice krojev sem pripravila po 
navodilih izučene šivilje Francke Pahulje 
(*1913) z Mlake, katere mož Filip jih je 
računalniško izrisal, natančno po izmeri 
starih oblačil. Za izbiro blaga sem prosi-
la strokovnjakinjo za tekstil. Na osnovi 
na ribniškem območju najdenega tvar-
nega izročila sva izbrali ustrezne barve in 
vrste blaga, s katerimi sva nova oblačila 
približali staremu videzu. Ob pogledu na 
ohranjeno žensko svečano oblačilo mi 
je razložila, da takega blaga, mešanice 
volne in svile, v današnjem času ni moč 
dobiti. Sledili sva vzorcem in barvam po 
starem vzoru, kombinirali drugače, kot 
je v veljavi dandanes. Za končno podobo 
oblačil pa so najpomembnejši obrtniki, 
to so šivilja, klobučar in čevljar, ki jim je 
blizu znanje o starih obrteh in jih zani-
ma ročno oblikovanje oblačil. Poizvedo-
vanje me je privedlo do mojstrov, ki so 
sprejeli spoznanja o načinu oblačenja na 
Ribniškem pred sto leti in so prevzeli to 
zahtevno in zamudno delo. 

Pri izbiri šivilje za izdelavo oblek 
po vzoru ribniške dediščine je bilo 
pomembno najti tako, ki so ji poznane 
stare zakonitosti krojenja in krašenja 
oblačil. Gospa Jožica Radovan (*1923), 
Tomažinova iz vasi Cesta v Dobrepolju, 
je še poznala raznovrstnost »obtesn-
jenih« ozkih krojev, posebnost v pasu 
višje krojenih moških hlač, kratkih 
telovnikov in ožjih suknjičev. Pomnila 
je, da sta krojenje in šivanje oprije-
tih oblačil zahtevnejša in zamudnejša. 
Končni dogovor za oblikovanje so nama 
omogočili računalniško izrisani kroji, 
najbolj pa ohranjeni stari oblačilni kosi, 
ob katerih sva uskladili moja spoznanja z 
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Alenka Pakiž    Filip Pakiž

Poustvarjanje folklornih kostumov  
po vzoru starih ribniških oblačil

Pot od raziskave do poustvarjenih oblačil, ki predstavljajo oblačenje ribniških ljudi nekoč, je 
bila zahtevna. Vodila je od spominov sogovornikov, ki so jih razgrinjali ob starih fotografijah 

in predmetih, ter spoznavanja krojev do celostne zamisli podobe za dvajset različnih kostumov, 
ki predstavljajo ženska in moška oblačila različnih cehov in kmečkega življa. Podoba oblačenja 
Ribničanov skozi čas je bila poustvarjena s pomočjo strokovnjakinje za tekstil ter zavzetega dela 

šivilje, klobučarja in čevljarja. 

Pri izučeni šivilji Tini Zobec (*1913) na Hribu v 
Dolenji vasi sem se pogovarjala o oblikovanju 
oblačil po starem in sprejela njene nasvete 
»kaku se dol jemle mušter, pa šiva na roko, 
štih na štih za drobne robčke«.

Kroj krila s prsnim delom je bil osnova za 
krojenje vsakdanjih kril »scela.« Izrisal ga je 
Filip Pakiž v programu AutoCAD.

Stari vzorci blaga, prineseni s poti, od koder so 
zdomarji prinašali zaslužek, izkušnje in novo 
modo.

Fotografija z 
ribniškega trga 
nam predstavi 
pestrost zunanje 
podobe njenih 
prebivalcev. 
Razbrati je 
mogoče, da so vsi 
pokriti z različnimi 
pokrivali, da so 
sledili modnim 
novostim in bili 
povečini dobro 
oblečeni.  



ohranjenih, dali v izdelavo pečo vezilji, 
ki je vse obrobe in čipke prišila ročno 
ter po starem vzorcu okrasila en vogal 
z drobnim belim vezenjem. Klobučarja 
Pajka sem ob starih fotografijah, ki so 
prikazovale raznolikost pokrival, us-
merjala k oblikovanju. Ob ohranjenih 
klobukih sva ugotovila, da so iz volnenih 
tulcev izdelani cenejši klobuki, boljši iz 
zajčje dlake, slamniki iz različno debelih 
slamnatih kit. Po tem vzoru je oblikoval 
različne klobuke, slamnike in suknene 
kape. Plesalke imajo svojemu stanu 
primero glavo pokrito z ruto, šerpo, 
pečo ali žirardi klobukom. Prav razno-
lika ženska in moška pokrivala dodajo 
ribniškim kostumom resnično podobo 
preteklosti.

njenim znanjem in dorekli podrobnosti. 
Čevljarja, ki še ročno izdeluje 

obutev, sem spoznala na Gornjem trgu 
v Ljubljani. Mojster Dremelj je ohranil 
lesena kopita za oblikovanje po modelih 
za starejšo obutev. Sprejemal je naroči-
la, modeliral in prikrojeval zgornje dele 
obutve ročno, šival z dreto. Vsakomur 
je izmeril nogo po širini in dolžini ter 
na papirju obrisal podplat. Za zgornji 
del obutve je narisal vzorec. Oblikoval 
je škornje in raznolike visoke čevlje, ki 
se zavezujejo z vezalkami »zavezanke«, 
po vzoru stare, na Ribniškem najdene 
obutve. Tudi čevljar Primož Štajnar iz 
Škofljice je imel na zalogi dobro usnje 
in je sprejel naročilo za ročno izdelavo 
čevlje po starem modelu.

Pomemben dodatek k nekdanji 
oblačilni podobi so pokrivala. Pripove-
dovalci so pomnili: »Vsak, tud bajtar je 
še po drugi vojni imu klobuk, p’r delu in 
za praznik. Naša mati so nosil vsakod-
nevno ruto do smrti leta 1986. Teta je 
takrat rekla, da takih mam u rutah ne bo 

več.« Našli smo 
nekaj starih 
rut, oblikovali 
šerpe po vzoru 

Od sogovornikov izpričano oblačilno 
izročilo govori o obrtniških dejavnostih, 
ohranjeni oblačilni kosi pa so ogledalo 
takratnega časa in kulture v ribniški kra-
jini ter izkazujejo družbeno pripadnost 
in premoženjsko stanje. To razlikovanje 
in čar ljudskosti sem želela prikazati pri 
poustvarjenih oblačilih, ki so jih skrbno 
izdelali pridni rokodelci in jih nosijo ple-
salci, Veterani ŽUKD FS Tine Rožanc, 
pri izvedbi plesov iz Ribniške doline. 

Podoba prof. 
Debeljaka v sliki 
je služila skici 
in folklornemu 
kostumu. 

»Rožančevi Veterani« so se leta 2000 predstavili v Piancavallu v oblačilih, ki izkazujejo ribniško 
oblačilno dediščino.  

Dogovor s 
čevljarskim 
mojstrom Dremljem 
za izdelavo čevljev 
po starem obuvalu, 
ohranjenem v 
Danah pri Ribnici.  

Ročno izdelani 
visoki čevlji in 
škornji – obutev 
po vzorcu 
ohranjenega 
tvarnega izročila. 

Skicirana 
podoba 
lončarja.



Srednjeveški dan – Ribniška 
dolina skozi zgodovino

Na dogodku so zaživeli srednjeveški 
sejem in delavnice za najmlajše, ki so se 
preizkusili v srednjeveških igrah, loko-
strelstvu in metanju sekir. Premierno je 
bilo predstavljeno grajsko pivo, ki ga je 
navdahnil Ribniški grad in zvarila lokalna 
pivovarna Brewwood. Turistično društvo 
Suha Krajina iz Žužemberka je uprizori-
lo srednjeveški ples. Člani društva KUD 
Viteza Gašperja Lambergarja z Bleda so 
v popoldanskem delu organizirali loko-
strelski turnir in uprizorili tri dogodke iz 
treh obdobij srednjega veka iz zgodovine 
Ribniške doline.

Prvi del uprizoritve je prikazal baroč-
no poroko od dogovora med očetoma 
prihodnjih zakoncev do cerkvene poroke 
in rojstva sina. Tega fanta vzgajajo v sme-
ri, da bi postal vitez. Po pravljični maniri 
zgodba s srečnim koncem.

Sledila je uprizoritev, na kateri ste 
lahko videli, kako je močna turška ketna. 
Na naše kraje se namreč vežejo številne 

zgodbe iz turških časov. Skozi Ortnek se 
je nekoč raztezal protiturški obrambni 
zid, ki je pred Turki varoval Kranjsko. Zna-
no je, da so v času turških vpadov Turki 
dvakrat požgali vasi v okolici Ortneka. Na 
te dogodke se veže tudi pripoved, da naj 
bi ob obleganju ortneškega gradu v Ve-
like Poljane priletela žareča turška ketna. 
Na tem mestu še danes v spomin stoji 
križ na začetku vasi.

Zadnja uprizoritev je nastala na pod-
lagi zgodbe o roparskem vpadu v Rib-
nico leta 1768, ki je v ribniški zgodovini 
malo znan. Govorimo o časih, ko so na 
naše ozemlje vpadale različne roparske 
skupine iz območja Vojne krajne. K sreči 
je za načrtovan napad izvedel čevljar iz 
Ribnice in pravočasno obvestil ribniško 
gospodo.

Želimo si, da bo srednjeveški dan os-
tal stalnica poletnega dogajanja v Ribni-
škem gradu, saj ponuja edinstven vpog-
led v srednjeveško življenje Ribničanov.

K
U

L
T

U
R

A
14

Odprtje muzeja se je odvijalo v sklopu 
1. ribniškega festivala leta 1961. Muzej je bil 
z občinskim odlokom ustanovljen že tri 
leta pred tem, a šele z odprtjem prve mu-
zejske razstave, poimenovane Suha roba 
in lončarstvo, in pridobitvijo samostojnih 
prostorov v Ribniškem gradu je bil muzej 
tudi uradno odprt za javnost. 

V nedeljo, 12. septembra 2021, bodo 
ob 8. uri odprli spominsko, gospodarsko, 
slikarsko-kiparsko, lovsko in živinorejsko 
razstavo. Uro kasneje bodo odkrili spo-
minsko ploščo in odprli razstavo foto-
grafskih del padlega Jožeta Petka, foto-
reporterja slavne XIV. divizije. Ob 10. uri 
bo ljudsko zborovanje, na katerem bodo 
odkrili tudi spomenik naši revoluciji. Ob 
11. uri bodo v starem gra¬du odprli naro-
dopisni muzej, popoldne pa bo od 15. ure 
naprej koncert godbe na pihala »Tine 
Rožanc«. Nato spet sledi ljudska zabava.

Izsek programa 1. ribniškega festiva-
la, ki je potekal v dneh 10. 9.–17. 9. 196 
(»Ribničani vabijo«, Dolenjski list, 7. 9. 
1961, str. 7).

Marina Gradišnik    Arhiv Rokodelskega 
centra

Slavnostni govorniki ob otvoritvi 
muzeja. Na levi ravnatelj ribniškega 
muzeja Janko Trošt.

Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica    Nastja Hafnar

Šestdeset let 
od odprtja 
ribniškega 
muzeja – prva 
razstava posvečena 
suhi robi in lončarstvu

Knjižnica Miklova hiša je v okviru projekta Prenova 
grajske površine, ki ga sofinancira Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, organizirala že tradicionalni 
srednjeveški dan, tokrat z naslovom Ribniška dolina 
skozi zgodovino. 



jamah, tam, kjer je voda, ki jo potem pije-
mo. Mar je res tako težko odpeljati smeti na 
primerno mesto, ko pa je danes vendar vse 
na dosegu roke in dobro organizirano?! 

Razstavo dopolnjujejo izvirni muzej-
ski predmeti iz nove muzejske zbirke »Na 
dotik« – gre za predmete, ki so originali, a 
so namenjeni posebej temu, da se jih obi-
skovalci lahko tudi dotaknejo – in avtorske 
ilustracije, ki obogatijo pripoved in nago-
varjajo tako otroke kot odrasle. Za predela-
vo besedila in humorne vložke na razstavi 
je poskrbel Miran Mate.

Katalog, ki ga lahko  
prebirate doma

Katalog, ki smo ga izdali ob razstavi, 
sestavljajo članki različnih avtorjev, ki so 
sodelovali tudi pri nastajanju razstave. To 
so arheolog dr. Marko Frelih, Franc Kljun iz 
Društva za raziskovanje jam Ribnica, direk-
tor Javnega komunalnega podjetja Ribnica 
Bojan Trdan, okoljska svetovalka iz pod-
jetja Interseroh, d. o. o., Nadja Košmrlj ter 
avtorica razstave, etnologinja in kulturna 
antropologinja Andreja Mihelič. (Katalog 
je dostopen v Muzejski trgovini Ribnica v 
Rokodelskem centru Ribnica in na spletu.)

Celostna grafična podoba razstave je 
delo Mateje Leban, pri izdelavi ilustracij ji 
je pomagala Tina Knez.

Odprtja razstave ni bilo, je bil  
pa literarni in likovni natečaj

Odprtje razstave in širšo promocijo 
projekta nam je v preteklem letu one-
mogočila epidemija, vendar smo se kljub 
temu potrudili, da je informacija o tem do-
segla različne javnosti. Že v preteklem letu 
smo pripravili virtualni posnetek razstave 
in kratko vodenje avtorice po njej, kar si 
lahko ogledate na spletni strani www.
muzej-ribnica.si, letos pa smo izvedli tudi 
zelo uspešen literarni in likovni natečaj za 
osnovne šole iz Ribnice, Sodražice in Lo-
škega Potoka. Na natečaju je sodelovala 
tudi Gimnazija in srednja šola Kočevje.

Izdelki, ki smo jih prejeli, so nas prijetno 
presenetili in komisija, ki je izbrala nagrajen-
ce, res ni imela lahkega dela. Njihove izdel-
ke si lahko ogledate na razstavi. Vsi izdelki 
so objavljeni tudi na spletni strani muzeja, 

Skrb za okolje je tema, ki je 
prisotna v naših vsakodnevnih 
pogovorih, učnih programih in 
televizijskih oddajah. Tema je 
obsežna in pereča. V Muzeju 
Ribnica smo želeli s projektom 
prispevati svoj del k ozavešča-
nju javnosti. Pri predstavljanju 
vsebin smo se osredotočili pred-
vsem na potrošništvo in iz njega 
izhajajoče težave z odpadki. 

Aktualna razstava,  
ki obiskovalca izobražuje  
in ozavešča

Osrednji del projekta je istoimenska 
razstava, ki je bila jeseni 2020 postavljena 
v Ribniškem gradu. Razstava je zastavljena 
zelo povedno, takšni so tudi podnaslovi: 
IZ ŠTACUNE V HIPERMARKET, IZ KLE-
TI V SHRAMBO, TUDI DANES NI VSE 
ZA V SMETI. Ko se obiskovalec sprehodi 
med vsebinami, ne more, da ne bi pomislil 
tudi na svoje nakupovalne oziroma potro-
šniške navade in sam pri sebi razmislil o 
možnostih, kje se lahko izboljša. Razstava 
na vsakem koraku ponuja mnogo drobnih 
razmislekov v smislu KAJ PA JAZ?. To je 
zelo pomembno vprašanje, saj je dolžnost 
vsakega med nami, da se potrudi za to, da 
ustvari čim manj odpadkov. Le tako bomo 
zapustili svet zanamcem lepši.

Vsebino razstave nadgrajujeta še dve 
vsebini: kraške jame ter predstavitev zgo-
dovine in delovanja javnega komunalnega 
podjetja Komunala Ribnica. Kaj pomeni 
odmetavanje odpadkov v kraške jame, je 
razvidno na prerezu jame, ki ga je za naš 
projekt izdelal član Društva za raziskovanje 
jam Ribnica. Če smeti ne vidimo več, to še 
ne pomeni, da ne obstajajo – obstajajo v 
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kjer je predstavljena razstava. Vsem pohva-
ljenim in nagrajenim iskrene čestitke. 

 Nagrada za najboljši haiku je 
pripadla Osnovni šoli dr. Franceta 
Prešerna Ribnica. 

Ponosni smo tudi na izvedbo e-peda-
goškega programa ob svetovnem dnevu 
Zemlje, to je 22. 4. 2021. V ta namen smo 
pripravili učno gradivo na obravnavano 
temo – predvsem glede ponovne uporabe 
– za različne triade osnovne šole in ga pos-
lali na že omenjene osnovne šole. Učitelji 
so ga lahko že letos uporabili pri pouku ali 
pa ga bodo v prihodnjih letih. Konec maja 
se je v okviru Kulturne promenade odvi-
jala delavnica za vso družino z naslovom 
Igra v ponovni uporabi!. Otroci so pokazali 
takšno zanimanje, da bomo jeseni zagoto-
vo pripravili še kakšne tovrstne javne de-
lavnice.

Projekt je bil finančno podprt s strani 
Ministrstva za kulturo RS, občin Ribnica, 
Loški Potok in Sodražica ter Komunale 
Ribnica.

Septembra bo ogled razstav v 
ribniškem gradu mogoč vsak dan 
od 10. do 18. ure.
Vse informacije na INFO TOČKI.
Vstopnina za ogled muzejskih razstav 
v gradu: 
• za odrasle 3 evre, upokojence 2,5 

evra in šolarje 2 evra; 
• za predšolske otroke je ogled 

brezplačen, prav tako za vse, ki ste 
sodelovali na natečaju (kot dokazilo 
prinesite s sabo plaketo (zahvala, 
pohvala, nagrada).

• Vstopnica velja tudi za ogled ostalih 
razstav, ki so v prostorih v gradu 
(Boj krvavi zoper čarovniško zalego, 
Zbirka pohištva družine Rudež in 
Suha roba in lončarstvo).

… spremljajte nas tudi na Facebooku 
(MuzejRibnica).

Detajl z razstave – IZ KLETI V HLADILNIK. 

Detajl z razstave
 – ŠTACUNA. 

Marina Gradišnik, Muzej Ribnica    Miha Žnidaršič

Čistimo Duše,
čistimo zelen plašč,

pomlad je ta čas.
Juša Akrapović, 9. b

Ste si že ogledali razstavo 
Ne pametuj, ločuj!                   
v ribniškem gradu? 
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Šegovih trinajst  
proznih »cvetk«
Predstavitev knjižnega opusa 
Ivana Šege na brškem dnevu 

Njegov knjižni opus obsega: Zgodo-
vino čebelarstva v ribniški dolini (2005), 
Pogled v zgodovino skozi zapuščino 
kmečkega gospodarstva v sodraško-rib-
niški dolini (2007), ljudsko povest Ljudje 
pod Boncarjem (2008), kratke zgodbe iz 
zdomstva z naslovom On in ona in on 
(2010), romane Profesor (2012), Mokarice 
(2013), Dekle z juga (2014), Šifra (2015), 
Mož z napako (2019) in Kofetarica (2021) 
ter deli Nadučitelj – pripoved o Človeku 
in njegovem kraju in Dekla (2020), povest 
iz časov po drugi svetovni vojni. V krat-
kem boste lahko »s knjižnih polic utrgali 
že trinajsto prozno cvetko«, naslov katere 
naj za zdaj ostane skrit , ker se v postopku 
izdaje lahko še vedno spremeni. 

Lahko povemo, da je bil idejni vodja 
sodraških Tržnih dnevov, ki so se pozneje 
preimenovali v Psoglavske dneve. Ideja 
zanje je nek večer nastala v Gostišču 'Ž', 
in sicer na pobudo takratnega župana g. 
Pogorelca, češ da naj se v Sodražici nekaj 
dogaja. V ta namen je napisal besedila, ki 
so jih na poletni sobotni večer igrali sod-
raški občanke in občani. V pogovoru nam 
je omenil, da so bili ti dnevi in gledališki 
večeri njegova ideja, s katero naj bi pope-
strili dogajanje v kraju in mu dali kulturno 
noto. 

Poleg daljših strokovnih in proznih del 
je napisal več dramskih besedil. Revija 
Mentor, ki deluje v okviru Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Slovenije (JSKD), 
je njegov roman Mož z napako leta 2019 
razglasila za najboljšo leposlovno knjigo, 
izdano v samozaložbi. 

lastnega žepa. Z določenim zneskom mu 
je pomagala tudi Občina Sodražica. 

Kofetarica je izšla leta 2021 pri založ-
bi Primus. Besedilo z istoimenskim nas-
lovom kot slikarsko delo Ivane Kobilca, 
Kofetarica, je dokaz, da odločnemu, sa-
mozavestnemu pisateljskemu nagibu ne 
more do živega niti koronavirus. Knjiga 
je polna nepričakovanih preobratov, s še 
bolj nepričakovanim koncem, in se jo da 
prebrati tako rekoč na dih. Roman Kofe-
tarica je dal pisatelj v strokovno oceno in 
presojo literarnim kritikom, ki so opazili 
napredek v slogu pisanja v primerjavi z 
začetnimi deli, s čimer so dali veliko pri-
znanje njegovemu delu. Pohvala je po pi-
sateljevem mnenju pomemben motivacij-
ski dejavnik, ki pisatelju da nov zagon za 
delo. Pravi: »Če bi ljudje vedeli, kaj pome-
ni sočloveku pohvala, ne bi škrtarili z njo.« 

Njegova knjižna dela so vedno 
umeščena v določeno zgodovinsko ob-
dobje in okoliške kraje (npr. Novo Štifto, 
Sodražico, Ljubljano itd.). V pogovoru je 
poudaril, da so zgodovinska dejanja ku-
lisa njegovim delom. Za njegov slog je 
značilno, da uporablja besedišče, ki mu je 
domače in poznano. Tako tudi skozi jezik 
s pomočjo starinskih in narečnih besed 
pisec daje svojim delom arhaičen podton. 
V zgodbe vpleta motive iz ljudskega izro-
čila, bralčevo pozornost pritegne včasih s 
socialnokritično, spet drugič s humorno 
perspektivo. 

Na vprašanje, kaj se mu zdi pri knji-
gah najpomembnejše in kaj je zanj dobra 

V več kot enournem pogovoru nam 
je predstavil svoj knjižni opus, življenjsko 
zgodbo in nam zaupal načrte za priho-
dnost. Pisatelj Ivan Šega se pisanja knjig 
loteva na zelo unikaten in zanimiv na-
čin, saj si ob snovanju knjige na začetku 
najprej zamisli začetek in konec ter znot-
raj tega okvira zapleta in razpleta usode 
svojih junakov, kot mu jih narekuje domi-
šljija. Pomemben mu je tudi naslov, zato 
vsako besedilo že na začetku dobi svoj 
prihodnji naslov, ki se lahko po končanju 
celotnega besedila po potrebi spremeni. 
Pomembno merilo mu predstavlja dolžina 
knjige, saj je do sedaj vseh svojih dvanajst 
knjig, razen romana Kofetarica, izdal v sa-
mozaložbi, kar pomeni, da je večino de-
narja za njihov izid prispeval tako rekoč iz 

Tadeja Topolnik   Marjan Levstek, Borut Levstek

V Društvu Veter smo na letošnji brški dan, v soboto, 
24. 7. 2021, ponovno povabili kreativno osebnost iz naših 
bližnjih krajev, ki je pomembno zaznamovala dogajanje 
na kulturni sceni. Zagotovo oznaka drži za Ivana Šego, 
pisatelja, domoznanca, muzealca, čebelarja, pevca in 
motorista iz Ravnega Dola. 
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Vredno občudovanja in globokega 
spoštovanja do pisateljevega dela se mi 
zdi dejstvo, da so vse njegove »cvetke« 
nastale v času, ko se je upokojil. Zanj prav 
gotovo ne drži stereotip, da upokojenci 
nimajo nikoli časa. Njegov obsežni pisa-
teljski opus je toliko bolj vreden občudo-
vanja, ker je svojo literarno žilico razvil 
predvsem samoiniciativno skozi številna 
izobraževanja in tečaje na lastno željo.

Prebivalce Brega, ki smo z zanima-
njem prisluhnili predstavitvi njegovega 
literarnega ustvarjanja, je v zaključku in-
tervjuja presenetil z razkritjem novice, da 
išče novega lastnika in skrbnika za Mati-
covo etno hišo. Upam, da se bo med Sod-
ražani ali Ribničani našla oseba ali institu-
cija, ki bo prepoznala  vrednost Maticove 
etno hiše kot pomembne točke identitete 
kraja, ki nudi možnosti za nadaljnji razvoj 
tako kulture kot turizma in drugih panog, 
ter bo pripomogla k reševanju aktualne 
problematike. 

Poslovili smo se z željo, da bi z ženo 
našla nov dom, v katerem se bosta dob-
ro počutila in v katerem ju bodo obdajali 
dobronamerni ljudje, ki bodo cenili nje-
gova umetniška prizadevanja, ter da bi 
njegov opus obogatil še s kakšnim novim 
delom. 

Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da je br-
ški dan potekal tako, kot smo načrtovali. 
Iskreno se zahvaljujem predsedniku Boru-
tu Levstku za organizacijo in koordinacijo 
dneva, župniku Antonu Brčanu, ki vsako 
leto poskrbi za slovesnost brškega dneva 
s sv. mašo, ter vsem članom društva, ki so 
poskrbeli za dobro vzdušje obiskovalcev s 
hrano in pijačo. Pohvala in zahvala veljata 
tudi brškim gospodinjam za vse podarje-
ne sladke dobrote. Vsem skupaj želim 
še naprej lepe počitniške dni! 

knjiga, nam je odgovoril, da je zanj kako-
vostna knjiga predvsem tista knjiga, ki je 
berljiva, da jo bralec ves čas bere z zani-
manjem, da ga potegne v zgodbo in se v 
njej ne dolgočasi. Izdal nam je skrivnost: 
vsako njegovo knjigo dobi najprej v roke 
njegova žena. Ona je prva kritična bralka, 
ki mu po branju pomaga z nasveti. 

Ideje in zamisli za pisanje se mu po-
gosto porodijo med sprehodi po gozdu. 
Najraje knjigo napiše strnjeno, brez dol-
gih prekinitev, ko misli vrejo iz domišljije 
na belo stran računalnika. Eno knjigo od 
začetka do konca piše približno tri do štiri 
mesece. Nastala je tudi že v mesecu in 
pol. Pisanje mu je v užitek in deluje nanj 
terapevtsko, čeprav je hkrati tudi zelo zah-
tevno delo, ki terja veliko zbranosti in mi-
selnega napora. 

Ivan Šega ima za seboj zelo razgiba-
no življenjsko izkušnjo. Že v zgodnji mla-
dosti je izkusil, kaj pomeni iti s trebuhom 
za kruhom, ko je z očetom krošnjaril po 
Hrvaški. Pozneje je obiskoval tekstilno 
šolo, čeprav je bila njegova želja, da bi bil 
elektrotehnik, v osnovni šoli sta bila na-
mreč njegova najljubša predmeta fizika 
in nemščina. Vse življenje goji poleg lju-
bezni do literarne umetnosti tudi ljubezen 
do glasbe – študiral je solo petje in klavir. 
Zaposlen je bil v tovarni Sukno v Jurjevici, 
veletrgovini Astra in Trgovskem podjetju 
Tekstil. 

Vodstveno delo v tekstilnem podje-
tju je doživljal kot veliko odgovornost in 
predvsem kot tekmo v pehanju za dobič-
kom. Večje zadovoljstvo je občutil, ko sta 
skupaj z ženo preuredila domači skedenj 
v Maticovo etno hišo in ga napolnila s 
številnimi predmeti, ki so jih včasih upo-
rabljali kmetje in obrtniki pri svojih vsak-
danjih opravilih.

Turistično društvo Grmada
razpisuje 19. tradicionalno 

akcijo

 

Kot dosedanje akcije bo tudi 
letošnja usmerjena v urejenost 
celostne podobe bivalnega 
okolja, domiselne cvetlične 
zasaditve in urejenost javnih 
objektov. Velja za vse vasi kra-
jevne skupnosti Velike Poljane. 
Jeseni vas bomo povabili na 

zaključno prireditev.
Poleti vas bo obiskal fotograf, ki 
bo v objektiv ujel izbrane moti-
ve okolice vašega doma. Lepo 
povabljeni pa ste, da sami poš-
ljete fotografije privlačnih ko-
tičkov ali zasaditev na tdgrma-
da@gmail.com in tako ujamete 
cvetlice v najlepšem razcvetu. 
Ravno tako nam sporočite, če 
ne želite, da fotografiramo oko-

lico vašega doma.
Naša skupna želja je, da bi oko-
lica naših domov prispevala k 
celoviti podobi kraja, ki naj bo 
prijazna in prijetna vse dni v 
letu. Urejanje naših domov nas 
pomiri ter navdaja z veseljem in 
ponosom, ko vidimo rezultate 

svojega dela.

Akcija traja od 1. junija do 
30. septembra 2021

Želimo vam dišeče poletje in 
veliko veselja pri urejanju okolja 

ter vzgoji rastlin.
TD Grmada

 
Projekt sofinancira 

Občina Ribnica prek 
razpisa za turizem.

MOJA VAS – 
lepa, urejena 
in prijazna



Kdo smo? Belimed je slovensko podjetje v švicarski lasti, ki že 30 let izdeluje pomivalne
sisteme, sterilizatorje in dezinfekcijske stroje vrhunske kakovosti. Stroji, izdelani v Belimedu,
ščitijo življenja pacientov in bolnišničnega osebja v bolnišnicah po vsem svetu.

Kaj ponujamo?
• Varilsko šolo - usposabljanje za TIG-varilca z odličnimi mentorji.
• Delo v dopoldanski izmeni.
• Delo s posebnim poslanstvom – rezultat vašega dela so proizvodi, ki pomagajo reševati 

življenja po vsem svetu.
• Nepozabne zabave in piknike, dogodke za vas in vaše otroke.
• Brezplačne športne dejavnosti v okviru programa Vitalno podjetje, udeležbe na 

rekreativnih športnih dogodkih.
• Stimulativno plačilo, božičnico, letni bonus – vaše dosežke prepoznamo in jih

nagradimo.

Z izkušenimi varilci bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas s 3-mesečno poskusno dobo.

Z varilci začetniki, ki bodo vključeni v varilsko šolo, bomo za čas usposabljanja sklenili
pogodbo za določen čas največ 6 mesecev. Po uspešno opravljenem izobraževanju in
končnem testu se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za nedoločen čas brez poskusne dobe.

Veselimo se vaših prijav na kadri@belimed.com.

Imate talent za 
varjenje? Podjetje Belimed iz Grosuplja v svojo ekipo vabi 

IZKUŠENE VARILCE in VARILCE ZAČETNIKE (m/ž) 

MEGADOM RIBNICA • OB ŽELEZNICI 4, 1310 RIBNICA • tel: 01/83 51 641  
www.megadom.si    •

POHIŠTVO 
ZA ŠOLARJA

salon
pohištva

Yaskawa Electric Corporation je eden vodilnih svetovnih proizva-
jalcev na področju pogonskih sistemov, industrijske avtomatike in 
robotike, izumitelj koncepta mehatronike in eden največjih svetov-
nih proizvajalcev industrijskih robotov. 

Za potrebe nove tovarne industrijskih robotov v Kočevju, 
YASKAWA Europe Robotics d.o.o., odpiramo: 
dve novi delovni mesti v logistiki:

vodja skladišča, ki bo odgovoren za:
• vodenje skladišča, organiziranje in razporejanje dela in zaposlenih 

v skladišču, 
• interno logistiko - koordinacija notranjega pretoka blaga, raciona-

lizacijo delovnih procesov, točnost zalog in izvedbo letnih popisov 
zalog. 

skladiščnik, ki bo odgovoren za:
• količinski in kakovostni prevzem materiala na skladišče, skrb za 

organiziranost skladišča, odlaganje materiala na skladiščna mesta 
in optimalno zasedenost skladiščnih regalov, priprava materia-
la glede na proizvodni plan in glede na kosovnico oz. poslane 
podatke, priprava odpreme.

Pričakujemo:
• končano izobrazbo s področja logistike, mehatronike, strojne ali 

elektro (tehničnih) smeri 
• osnovno znanje angleškega jezika
• dobro poznavanje skladiščnih procesov in skladiščnega informa-

cijskega sistema
• komunikativnost, prilagodljivost, skupinsko delo, natančnost, 

zanesljivost 
Ponujamo:
• zanimivo, dinamično in perspektivno delo v mladem kolektivu
• intenzivno šolanje in izobraževanje ob delu
• stimulativno nagrajevanje 
• delo v zanesljivi in poslovno uspešni družbi
Rok za prijavo je do 17.9.2021. 
Prošnjo pošljite po elektronski pošti na naslov:
YER-HR@yaskawa.eu.com  

Trženje oglasnega prostora 041 536 889.



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

Vse kar potrebujete
za popoln piknik!

odkup
mleka

trgovs ki
center mesnica barkmetĳska

trgovina
o dkup
pa l et

odkup
živine

lokalno.  domače.  naše.

Obiščite  na s   
v   naših posl ova l n ica h

Sveže mesni ne,  lokalnega p orekla
(čevpačiči ,  vratovi na,  p l jučna.. . )www.kzlasce.si







Naslednja številka izide 30. septembra 2021. 
Gradivo oddajte do 16. septembra 2021.

Trženje oglasnega prostora 041 536 889.
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Ustanovitev zadruge In situ
Občina Sodražica je 1. julija 2021 
ustanovila Rokodelsko zadru-
go Sodražica s pomočjo sredstev 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS, ki jih je pri-
dobila s partnerji na razpisu Lokal-
ne akcijske skupine (LAS) Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe. 

 
In situ, Rokodelska zadruga Sod-
ražica, z. o. o., socialno podjetje

Poglavitni cilji nove zadruge bodo po-
vezovanje in razvoj rokodelskih in lesno-
predelovalnih dejavnosti, pospeševanje 
gospodarskih koristi članov, njihov boljši 
status in večja prepoznavnost na trgu. 
Združeni bodo lažje poiskali nove tržne 
poti, se povezali za uspešnejše trženje in 
promocijo ter imeli močnejše izhodišče za 
pogajanje o nabavnih cenah surovin, stro-
jev, opreme in orodij. Rokodelska zadruga 
Sodražica bo po etičnih načelih zadruž-
ništva in socialnega podjetništva spodbu-
jala solidarnost in sodelovanje med člani. 
Krepila bo njihovo socialno, gospodarsko, 
okoljsko in promocijsko povezovanje z lo-
kalnim okoljem. Večala bo prepoznavnost 
občine in regije, blaginjo in pripadnost pre-
bivalcev, s tem pa tudi zanimanje zunanjih 
investitorjev, poslovnih partnerjev in turi-
stov za občino in celotno regijo.

Zakaj je našla Rokodelska zadru-
ga svoj dom ravno v Sodražici?

Sodražica z okolico je imela v preteklo-
sti in ima tudi danes največ »suhorobar-
jev« – izdelovalcev lesenih izdelkov. Obči-
na Sodražica je od leta 2005 tudi nosilec 
ene redkih in zato še toliko bolj dragocenih 
geografskih označb v Sloveniji: »Ribniška 
suha roba«, ki povezuje občine Sodražica, 
Ribnica, Kočevje, Loški Potok, Velike Laš-
če, Dobrepolje in Bloke.

Rokodelstvo je najbolj trajnostna ob-
lika proizvodnje dobrin … Energijo črpa 
predvsem iz človeškega telesa, uma in 
rok. Materiale za izdelke poišče in najde 
v svojem najožjem okolju, ne da bi mu 
pri tem škodovala. Zadružništvo povezuje 
poslanstvo trajnostnega razvoja in krožne-
ga gospodarstva z vrednotami socialnega 

podjetništva, medsebojnega sodelovanja, 
pomoči in demokratičnega soodločanja. 
Namesto k profitu teži k poštenemu plačilu 
za delo zadružnikov. 

Rokodelska zadruga Sodražica bo 
po zgoraj navedenih načelih povezovala 
dobavitelje naravnih surovin, rokodelce, 
izdelovalce suhe robe in izdelkov dopol-
nilne dejavnosti kmetij na območju LAS 
in občin, kjer je suha roba prepoznana kot 
izvirna in geografsko zaščitena. 

Koristi za zadružnike, občino in 
regijo

Razen tega, da bodo povezani zadru-
žniki skupaj močnejši tržni akter, jim bo za-
druga pomagala pri razvoju novih izdelkov, 
pri njihovem oblikovanju in pripravi za tr-
ženje in prodajo. Z njo bodo dosegali višjo 
dodano vrednost svojemu delu. 

V oktobru bosta zaživeli zadružna sple-
tna stran in spletna trgovina. Kmalu se jima 
bo pridružila še fizična trgovina, ki bo hkrati 
prodajni in razstavno-promocijski prostor z 
zadružnimi izdelki. Vse to pa bo pomenilo 
tudi vse večjo prisotnost rokodelcev v turi-
stični ponudbi okolja.  

Povezovanje v regijsko gozdno-
-lesno verigo

Ustanavljanje Rokodelske zadruge 
Sodražica je sprožilo še eno zanimivo po-
budo, in sicer formiranje gozdno-lesne ve-
rige za področje LAS Od Turjaka do Kolpe. 
Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica že 
več let povezuje svoje člane – lesne prede-
lovalce z zadrugo Festival lesa iz Kočevja, 
katere osnovni namen je oblikovanje in 
razvijanje novih izdelkov. Ob novici, da se 
»lesarji« povezujejo v zadrugo, je svoj inte-
res pokazalo tudi podjetje Kočevski les, ki 
želi pripravljeno, avtohtono in certificirano 
lesno surovino zagotavljati predvsem pod-
jetnikom v domači regiji. 

Cilj gozdno-lesne verige bo povezo-
vanje gozda kot ekosistema in hkrati vira 
avtohtone surovine z lesnimi pridelovalci 
in predelovalci ter strokovnjaki številnih 
področij. Njeno poslanstvo je vzpostavitev 
sistema krožnega gospodarstva v regiji 
od Turjaka do Kolpe, v deželi, ki jo druži 
geografska označba Ribniške suhe robe. 

Lesa avtohtonih sort ne želimo več zgolj 
prodajati. Oplemenitili ga bomo z novo vre-
dnostjo svojega znanja in dela, za končne 
izdelke z višjo dodano vrednostjo ter za 
naravno in družbeno okolje kot vrednote.

Vodstvo zadruge
Na ustanovitvenem občnem zboru, ki 

je potekal 1. 7. 2021, so bili kot vodje zadru-
ge soglasno izglasovani: Andrej Pogorelc, 
Dekorles, d. o. o., Sodražica, predsednik 
zadruge in predsednik upravnega odbora, 
Gregor Pirc, Gregor Pirc, s. p., Sodražica, 
podpredsednik upravnega odbora, ter čla-
ni Marko Košir, Plantera Marko Košir, s. p., 
Sodražica, Pavel Hočevar, Območna obr-
tno podjetniška zbornica Ribnica, in Aleš 
Marolt, Kočevski les.

Še nekaj besed o krstnem 
imenu …

»In situ« so narečne besede, ki pome-
nijo tudi sito, tradicionalni izdelek iz Sod-
ražice, ki je našel mesto celo v občinskem 
grbu. Sicer pa je »in situ« tudi pogosto 
uporabljena latinska fraza, ki bi jo lahko 
prevedli kot »lokalno, na kraju samem, v 
prvotni, naravni legi« in se najpogosteje 
uporablja pri varstvu kulturne dediščine. 
Ima pa tudi številne druge pozitivne kono-
tacije. V arheologiji se nanaša na artefakt, 
ki ni bil premaknjen s prvotnega mesta od-
laganja. Artefakt, ki je na mestu, je ključne-
ga pomena za interpretacijo tega artefakta 
in posledično tudi kulture, ki ga je oblikova-
la. V gastronomiji se izraz »in situ« nanaša 
na umetnost kuhanja z različnimi viri, ki so 
na voljo na samem kraju dogodka.

 Podobno kot velja za varovanje kultur-
ne dediščine, arheologijo in gastronomijo, 
to velja tudi za In situ, Rokodelsko zadrugo 
Sodražica. Lesarsko rokodelstvo je avtoh-
tono za deželo suhe robe, ravno tako lesna 
surovina, iz katere nastajajo izdelki. Le tu 
lahko spoznamo prave suhorobarske moj-
stre, poltisočletno tradicijo kakovosti njiho-
vih izdelkov, hkrati pa svežo inovativnost, s 
katero odgovarjajo na potrebe sodobnega 
kupca in sveta … 

Po pooblastilu delovne skupine 
za ustanovitev zadruge:

Miran Mate, E: miran.mate@siol.net, 
M: 041 263 107 in
Pavle Hočevar, 

E: pavle.hocevar@gmail.com, 
M: 041 780 864



Vurbeški zmaj letos posut tudi z 
nekaj ribniške srebrnine
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Ravno na dan državnosti, ko je Slo-
venija praznovala trideset let, je na 
Vurberku potekal 29. festival naro-
dno-zabavne glasbe 'Vurberk 2021', 
ki se ga je udeležil tudi Ansambel 
Tomaža Rota. Med skoraj tridesetimi 
prijavljenimi ansambli se je prebil 
skozi 'rešeto' strokovne komisije na 
predizboru in se uvrstil na finalno 
prireditev, kjer je nastopilo štirinajst 
ansamblov.

Na festivalu je ansambel zaigral dve 
skladbi, in sicer iz zakladnice Lojzeta Sla-
ka skladbo Visoko nad oblaki in novo, av-
torsko skladbo V življenju štejejo trenutki.

»Delo in trud sta se izplačala,« je po-
vedal Tomaž Rot, vodja zasedbe, saj je 
ansambel prejel 2. nagrado strokovne ko-
misije, srebrnega zmaja.

Ansambel Tomaža Rota sicer prihaja z 
Bloške planote, skupaj so enajst let, ses-

Marko Modrej  arhiv Ansambla Tomaža Rota

Marko Modrej

Gobarsko društvo Ribnica je eno iz-
med aktivnejših društev na Ribni-
škem, kar na prvo žogo ni opaziti. 
Večina občanov gobarje vidi le na rib-
niškem semnju, na katerem na ogled 
postavijo zanimivo razstavo in ponu-
dijo slastne gobje polpete. Upamo, da 
jih bodo po enoletni prekinitvi zaradi 
epidemije letos lahko. Ko pišem te 
vrstice, se na semenj pripravljajo pov-
sem normalno, a hkrati vedoč, da je 
še vse v 'božjih rokah'.

Skratka, da malce osvežimo delo čla-
nov ribniškega gobarskega društva: dobi-
vajo se vsako sredo zvečer na 'sestanku', 
ki je v večini primerov izobraževalnega 
značaja. Vodja izobraževanja Tone Dijak, 
ki je poleg ribniškega, tudi član sosednje-
ga društva z Iga, je v zadnjih letih naredil 
precej korakov naprej glede spoznavanja 
novih gob. Štirje člani Gobarskega društva 
Ribnica so opravili izpit za mentorje, kar 
pomeni, da poznajo 240 vrst gob, šest jih 
je opravilo društveni izpit, tako da poznajo 
80 vrst gob. »Na Ribniškem raste približno 
700 vrst gob, skozi razna izobraževanja pa 

bodo člani ribniškega gobarskega društva 
spoznali okrog 600 vrst gob,« je povedal 
predsednik društva Franc Zbačnik.

Poleg izobraževanj so člani društva 
sredi junija v goste povabili kolegice in 
kolege sosednjih oziroma prijateljskih 
društev iz Novega mesta, Iga, Cerknice 
in Kopra. Srečanja se je udeležilo več kot 
50 gobarjev, ki so se podali v gozdove od 
Brezja, Male gore, Žrnovca in dan zaključili 
z družabnim srečanjem in gobjim golažem 
pri Francetovi jami, kjer so na ogled posta-
vili 50 vrst različnih gob, kar je bilo glede 
na vremenski vpliv na rast gob, zelo veliko.

Na začetku julija so gobarji iz dežele 
suhe robe in lončarstva gostili tudi letni 
zbor članov Mikološke zveze Slovenije, ki 
se ga je v gostišču Pugelj udeležilo 40 de-
legatov iz 21 društev iz vse Slovenije. Gosti-
telji so bili znova deležni številnih pohval. 
S strokovne plati zbora oz. skupščine, ki 
mu je predsedoval bivši ribniški župan Jože 
Levstek, tudi član Gobarskega društva 
Ribnica, je predsednik zveze Amadeo 
Dolenc povedal, da so v 'koronskem' letu 
naredili velik korak naprej glede strokovnih 

literatur, opravili številna predavanja, ki so 
potekala na daljavo, v pripravi pa imajo 
tudi nov seznam gliv Slovenije, v katerem 
bo več kot 3000 vrst gob in bo pomoč pri 
izobraževanju, postavitvi razstav, predava-
njih (determinaciji) itd.

In kako kaže z gobami v letošnjem 
sušnem letu? »Bolj slabo sicer, ampak, 
glavno je, da je dobre volje na pretek, sem 
pa prepričan, da so nekateri z gobjo bero 
kljub suši zadovoljni, nekateri pač ne,« hu-
domušno pravi predsednik Franc Zbačnik, 
kar je njegov zaščitni znak. Na vsakem sre-
čanju tudi doda: »Pa še nekaj: upoštevaj-
mo vsa navodila NIJZ-ja, da bomo čez en 
teden lahko rekli: 'Pa smo jo odnesli brez 
korone!'«

tavljajo pa ga Tomaž Rot, Matej Žnidaršič, 
Tina Uhan ter Ribničan Boštjan Šporar in 
Aleksander Modic – Alex, ki dela v Ribnici.

Za skladbo V življenju štejejo trenutki 
so posneli tudi videospot z ekipo M-ME-
DiA, ki je poskrbela za video produkcijo. 
Videospot, ki si ga lahko ogledate na dru-
žabnih omrežjih ansambla in njihovem 
YouTube kanalu, so snemali na Blokah in 
v Loškem Potoku.

Vsem, ki so sodelovali pri snemanju 
spota, jim nudili finančno in logistično 
pomoč, se iskreno zahvaljujejo. Prav tako 
Francu in Tadeju Miheliču, ki jim po stro-
kovni plati in seveda z neprecenljivimi 
izkušnjami pomagata stopati po glasbe-
nem obzorju.

V četrtek, 1. julija, so na povabilo glas-
benega urednika Tomaža Gučka nastopili 
tudi v legendarni oddaji 'Četrtkov večer' 
na Radiu Slovenija PRVI, in sicer v živo, 

v Begunjah na Gorenjskem, v gostilni in 
restavraciji Avsenik. Pravijo, da je igra-
ti pod Avsenikovo marelo prav poseben 
občutek.

Še veliko srebrnih, zlatih in tudi 'lese-
nih' skulptur želimo perspektivnemu an-
samblu, ki je tako glasbeno kot čustveno 
in ljubezensko povezan z Ribniški dolino.

Ribniški gobarji 
dajejo velik poudarek 
izobraževanju

OBVESTILO
Gobarsko društvo Ribnica vabi na preda-
vanje o zdravilnih gobah, ki bo v soboto, 
18. septembra, ob 18. uri v prostorih Ideal 
centra. Predaval bo Alojz Vidic. Prisotne 
bodo tudi osebe, ki so si s pitjem zdravil-
nih gob olajšale zdravljenje. Vabljeni!

Prvi z leve Amadeo Dolenc, predsednik Mikološke zveze Slovenije. V sredini 
Franc Zbačnik, predsednik Gobarskega društva Ribnica.  Marko Modrej
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Kolesarski izlet iz 
Ribnice do Bloškega 
jezera (približno 24 km 
v eno smer)

Kolesarimo iz središča Ribnice proti 
vasi Sajevec in do Jurjevice, kjer na vrhu 
klanca v križišču zavijemo levo in potem v 
naslednjem križišču desno proti Sodražici. 
Iz Sodražice nadaljujemo v smeri Nove 
vasi skozi vas Žimarice do Podklanca. Tu-
kaj se odločimo, ali bomo nekaj višinske 
razlike premagali po stari cesti čez tako 
imenovani Boncar ali po asfaltni cesti. Če 
vozimo »gorca« ali treking kolo, lahko iz-
beremo makadamsko cesto, tako da v vasi 
Podklanec zavijemo z glavne ceste desno, 
nadaljujemo skozi vas, v križišču pa se spet 
držimo desno. Kolesarimo ves čas navzgor 
ob potočku, ki v poletnem času lepo hladi. 
Po približno 3 km vzpona po makadamu v 
križišču nadaljujemo levo po asfaltni cesti 
proti vasi Kotel, toda v vas ne zavijemo, am-
pak nadaljujemo do vasi Runarsko. Tukaj 
kaj hitro zavijemo desno na prvi kolovoz, 

po približno 1 km pa levo v smeri Bloške-
ga jezera. Do jezera nas vodijo oznake za 
Krpanovo pot. Hitro se znajdemo pri jeze-
ru, če je ugodno vreme sledi skok v vodo. 
Za okrepčilo priporočam burger, čeprav 
ne spada med zdravo prehrano. Moram 
pa poudariti, da je slasten in se mu težko 
uprem. Ponudba jedi in pijače je v gostin-
skem lokalu ob jezeru raznovrstna in omo-
goča izbor po vašem okusu.

Če vozite »specialko«, pa prispete do 
Bloškega jezera po asfaltni cesti čez tako 
imenovani Boncar (vzpon približno 4 km) 
do vasi Runarsko, nadaljujete do Nove vasi, 
v križišču v centru kraja pa sledite smero-
kazom za Volčje oziroma Bloško jezero. 

Seveda se na kopanje lahko odpravi-
te tudi z avtom in na jezeru zgolj uživate v 
vodnih športih. Če prenočite v glampingu 
ob jezeru in tako blizu doma izkoristite turi-

stične bone, lahko naslednji dan s kolesom 
ali peš raziščete še ostale skrite kotičke 
Bloške planote, po kateri vodi označena 
Krpanova pot.

Pomembno je, da lepo izkoristite pole-
tni čas, ki se ga boste z veseljem spominja-
li v meglenih jesenskih ali mrzlih zimskih 
dneh.

Poletni čas nas vabi na kopanje. 
Meni najljubše se je na cilj pripeljati s 
kolesom v jutranjem hladu ali pa na 
oblačen, manj vroč dan. Ribnica je idealno
 izhodišče tako za Kočevsko kot Bloško jezero, 
kar vam predstavljam v tokratni številki glasila.

Tekst in foto Mirjam Trdan, predsednica društva

Sledite nam na FB-profilu ali spletni strani www.hikr.si.



Pri izvedbi programa so sodelovali z or-
ganizacijo Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje (OZ) Ribnica in tremi prostovolj-
kami. Nameni programa so bili učenje so-
delovanja, solidarnosti, medsebojno spo-
znavanje, pomoč drugim, razvijanje veščin 
govora, spoznavanje zdrave prehrane in 
pomena vpliva zdrave prehrane na zdravje, 
spoznavanje poklicev ter učenje skrbi za 
osebno higieno in čisto okolje. 

Veselijada je potekala v času 19. 7.–22. 
7. 2021 od 10.00 do 12.00, vsak dan od 
ponedeljka do petka, v romskih naseljih 
Lepovče, Goriča vas in Otavice. Za vsa-
ko naselje so bili namenjeni štirje dnevi. 
V program je bilo skupaj vključenih 72 
otrok (od tega 24 predšolskih in 45 šolo-
obveznih otrok). Poleg ribniških otrok so 
sodelovali tudi otroci od drugod, ki so bili 
v naseljih na obisku ali počitnicah. Z nami 
je sodelovalo tudi kar nekaj staršev, ki so 
se prav tako vključevali v dejavnosti. 

Prvi dan so se otroci predstavili in se 
spoznali še na drugačen način. Tega dne 
je potekala izdelava skupinskih slik. Skozi 
igre so se iskale pozitivne lastnosti otrok 
in sposobnosti razumevanja slovenskega 
jezika, razvijale so se veščine komunicira-
nja in sodelovanja. 

Drugi dan je bil namenjen pripravi 
sadne kupe, spoznavanju zdrave prehra-
ne in skrbi za osebno higieno. Da bi bili 
čisto pravi kuharji, so otroci izdelali kuhar-
ske klobuke. Ob spremstvu animatorjev 
so v kuharskem vzdušju pripravili sadne 
kupe in se pogostili. Med pripravo sadne-
ga priboljška je bil poudarek na skrbi za 
pogosto umivanje rok ter pospravljanje za 
sabo – čiščenje miz in okolice. 

Tretji dan je bilo v sodelovanju s PGD 
Ribnica pripravljeno presenečenje. Gasil-
ci so na nekoliko oddaljeno mesto od na-
selja pripeljali gasilsko vozilo. Predstavili 
so svoje delo in naloge, razkazali gasilsko 
vozilo in poskrbeli za vodne igre. Poleg 
tega je PGD Ribnica svojo podporo izka-
zalo tudi z zaupanjem miz in klopi, ki so se 
uporabljale pri izvedbi programa. 

Četrti dan je bil namenjen iskanju 
skritega zaklada. Otroci so morali brati in 
reševati uganke, ki so jih pripeljale do že-
lene točke.

Vse dni je bilo poskrbljeno za prigrizke 
in dovolj veliko količino tekočine, saj so 
bili dnevi res vroči. Da je program uspeš-
no izveden, nam potrjujejo nasmehi ter 
navdušenje otrok in njihovih staršev, ka-
terih udeležba je bila iz dneva v dan večja.

M
E

D
 V

E
L

IK
O

 IN
 M

A
L

O
27

Vesele počitnice  
tudi v romskih naseljih
V sklopu programa Pomoč Romom pri socializaciji so 
bile s strani Centra za socialno delo (CSD) Osrednja 
Slovenija – zahod, Enota Ribnica organizirane Vesele 
počitnice (Veselijada). Program je bil namenjen 
romskim otrokom, ki živijo v romskih naseljih na 
območju občine Ribnica.

CSD Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica   Enej Filipidis

Za pomoč in podporo 
se zahvaljujemo:
• Občini Ribnica za financiranje 

programa Pomoč Romom pri 
socializaciji;  

• Rdečemu križu Slovenije – OZ 
Ribnica in prostovoljkam za so-
delovanje in pomoč pri izvedbi 
projekta;       

• PGD Ribnica za mize, klopi in 
predstavitev dela gasilcev in 
vodnih iger;

• ZD Ribnica za predstavitev po-
mena in pomembnosti osebne 
higiene; 

• lastnikom nepremičnin, ki so 
nam dovolili uporabo njihovih 
zemljišč. 
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Osemdeset let od ustanovitve 
Ribniške čete – Travna gora

Na pragu druge svetovne vojne na 
tleh Kraljevine SHS, ko si je okupator že 
razdelil slovensko ozemlje, je skupina rib-
niških zavednih aktivistov odšla na Travno 
Goro, kjer so že bili tigrovci. Tako so 13. 
julija 1941 leta pod Suhim vrhom na Trav-
ni Gori ustanovili Ribniško četo kot eno 
prvih organiziranih partizanskih enot v 
Sloveniji. V veliko pomoč pri ustanovitvi 
čete so bili tudi tigrovci, ki so se umak-
nili v zavetje gozdov Velike gore. Od teh 
dogodkov je minilo osemdeset let in tu je 
čas spomina. 

Najprej je delegacija ZB za vrednote 
NOB Ribnica položila venec pri spomin-
ski plošči, svoje cvetje pa sta položila tudi 
predstavnika veleposlaništva Ruske fede-
racije. Pri polaganju je bila prisotna častna 

straža Gardne enote Slovenske vojske.
Po polaganju je sledil kulturni del pri-

reditve. Vse prisotne je v imenu Krajevne 
organizacije ZB za vrednote NOB Sodra-
žica najprej pozdravila predsednica Pavli-
na Pihler. Kot gostitelj in soorganizator pa 
je vse še posebej pozdravil župan Občine 
Sodražica, ki je vsem prisotnim namenil 
nekaj besed. Slavnostni govornik je bil 
Milan Gorjanc, član predsedstva ZZB za 
vrednote NOB Slovenije. V svojem govoru 
je orisal dogodke izpred osemdesetih let, 
dotaknil pa se je tudi dogodkov sedanjo-
sti, predvsem spomladanske proslave 27. 
aprila in tudi bolezni COVID-19, ki kroji 
naša življenja. Med drugim je dejal: »Vlo-
ga Ribniške čete v razvoju narodnoosvo-
bodilnega boja v Sloveniji je pomembna. 

Kdor jo zanika, ni pošten, ni vreden, da je 
Slovenec.« 

V kulturnem programu so sodelovali 
še MoPZ Svoboda, recitatorke domačinke 
Ana Modic in Mojca Štupica ter članici ZB 
za vrednote NOB Ribnica Majda Rački in 
Jelka Domevšček. Poleg teh recitatork pa 
sta prav poseben pečat dali slovesnosti 
osnovnošolki Brina in Špela Ažman, ki sta 
recitirali in tudi zaigrali na violončelo in 
citre. Prireditev je zaključil predsednik ZB 
za vrednote NOB Ribnica Daniel Divjak. 

Na prireditvi so bile podeljene zahva-
le, in sicer so zahvale prejeli Miran Štupi-
ca in Teofil Bizjak ter župan Občine Sod-
ražica Blaž Milavec. Srebrno plaketo ZZB 
za vrednote NOB Slovenije pa sta prejela 
oba predsednika krajevnih organizacij: 
Franci Zajc in Pavlina Pihler.

Prireditve se je udeležil tudi petinde-
vetdesetletni general Lado Kocjan, ki je 
eden redkih še živečih borcev, ki so so-
delovali v bitki pri Jelenovem Žlebu. Or-
ganizatorjem pa je bilo v veliko čast, da 
sta se prireditve udeležila že omenjena 
predstavnika veleposlaništva Ruske fede-
racije, in sicer svetovalec na veleposlani-
štvu Evgeny Kurbatov in drugi sekretar na 
veleposlaništvu Andrei Dzhunko. 

Prireditev je potekala v prijetnem, to-
variškem vzdušju, čeprav je bilo vreme 
bolj hladno in oblačno. Po dolgem času 
so se stari znanci prireditev zopet srečali 
in preveval jih je duh optimizma in vere 
v boljše, bolj normalne čase, tako kot je 
pred osemdesetimi leti podoben duh 
idealizma ter predvsem neupogljivosti in 
poguma ohranjal pri preživetju borce Rib-
niške čete. 

Irma Grbec  Daniel Divjak

17. julija 2021 je ZB za 
vrednote NOB Ribnica 
skupaj z Občino Sodražica 
in Krajevno organizacijo ZB 
za vrednote NOB Sodražica 
pripravilo spominsko 
slovesnost ob osemdeseti 
obletnici ustanovitve 
Ribniške čete. 



V Turističnem društvu Grmada 
tudi poleti ne počivamo. Poleg 
akcije Moja vas, lepa in ure-
jena, ki poteka skozi poletje, 
skrbimo za dobro počutje po-
hodnikov na priljubljeni izletni-
ški točki, Grmadi. Ob sobotah, 
nedeljah in praznikih vas 
vabimo, da pridete na Grmado, 
se okrepčate in spočijete po 
napornem delovnem tednu.

Pred dvema letoma smo prvič orga-
nizirali večer astronomije. Takratni os-
mošolec Peter Andolšek je številčnemu 
občinstvu predstavil osnovne pojme v tej 
prastari znanosti. Odziv je bil izjemen, zato 
smo lani dogodek želeli ponoviti. Načrte 
nam je prekrižala epidemija. Letos pa so 
nam bile razmere bolj naklonjene.

Tudi Peter je v dveh letih svoje znanje 
astronomije nadgradil in poglobil. Uspehe 
je žel na državnih in mednarodnih tekmo-
vanjih in se letos uvrstil v državno ekipo, 

ki nas bo v Kolumbiji zastopala na olim-
pijadi iz astronomije. Zaradi koronavirusa 
žal na daljavo. 

Na Grmadi je Peter predstavil razvoj 
astronomije kot vede od Egipčanov do 
današnjih dni. Predavanje je bilo obliko-
vano tako, da ga je lahko razumel tako 
začetnik kot izkušeni astronom. Sledila 
je predstavitev osnovnih astronomskih 
pojmov. Spoznali smo, kako se uporablja 
teleskop, kateri so njegovi sestavni deli, 
kako deluje, pa tudi, kaj so magnituda, 
ozvezdje, zvezdna meglica in še kaj. Po-
kazal je, kaj se bo dalo videti na večernem 
nebu, in po predavanju se je vila dolga 
vrsta obiskovalcev, ki so potrpežljivo po-
čakali, da skozi teleskop uzrejo Saturnove 
obroče, dvojno zvezdo, Jupiter ali zvezdno 
kopico. Na prireditev je prišlo tudi veli-
ko otrok, katerim se je Peter še posebej 
posvetil. Na vrsto so prišli tudi bolj stro-
kovno podkovani ljubitelji vesolja, ki se z 
opazovanjem neba tudi sami ukvarjajo in 
so Petru postavili zahtevnejša in bolj stro-
kovna vprašanja. 

Noči na začetku avgusta nam postre-
žejo s prav posebnim nebesnim pojavom: 
zvezdnimi utrinki. Veliko obiskovalcev je 
izkoristilo temačnost Grmade, saj je dan-
danes težko najti prostor brez svetlobne-
ga onesnaženja. S sabo so prinesli odeje, 
se ulegli na tla in se prepustili opazovanju 
zvezdnega neba. Avgustovskim zvezdnim 
utrinkom rečemo tudi Perzeidi ali solze sv. 
Lovrenca. Perzeidi so meteorski roj, osta-
nek kometa Swift-Tuttle. Tako se imenuje-
jo po radiantu, ki leži v ozvezdju Perzeja. 

Odzivi obiskovalcev so bili izjemno 
pozitivni. Nekateri so prišli tudi iz 100 km 
oddaljenih krajev, kar potrjuje, da tovrstnih 
prireditev v našem prostoru primanjkuje 
in da je astronomija lahko tudi zabavna.

Najprej je nastopil standup komik Gašper Bergant, ki je obisko-
valce navdušil s svojim sproščenim nastopom, zasavskim na-
rečjem in pogledom na trenutno situacijo. Nato pa je sledil še 
koncert Adija Smolarja, v katerem je Adi zaigral vse svoje velike 
uspešnice in ob tem povedal še nekaj življenjskih modrosti. S 
svojim humornim pogledom je navrgel tudi nekaj anekdot. Nje-
gove besede in predvsem njegova besedila, ki so zelo realistična 
in globoka, dajo (lahko) ljudem zares misliti, kaj je pravzaprav 
pomembno v življenju. Adi je s svojo glasbo in pogledom na svet 
lahko vzor vsem nam. Dogodek je bil zares dobro obiskan in 
res lepo je videti napolnjen Ribniški grad, saj ljudje potrebujemo 
družabno in kulturno življenje. Upajmo, da nam bo kulturno in 
dogodkov polno življenje uspelo ohraniti tudi v zimskem času. 

Glasba in smeh  
sta odmevala  
na nabrežju Bistrice
Anže Marolt  Boštjan Podlogar

Anita Andolšek

  Anita Andolšek
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Noč pod zvezdami na Grmadi

Ribniški študentski klub je izkoristil (za zdaj) 
bolj sproščene koronske ukrepe in 24. 7. 2021 
na nabrežju Bistrice pripravil standup večer in 
koncert kantavtorja Adija Smolarja. 



Z državnim prvenstvom za kadete, mladince in člane na 
Ravnah na Koroškem se je zaključila letošnja plavalna 
sezona, ki jo je zaznamovala epidemija bolezni covid-19. 
zaključila letošnja plavalna sezona, ki jo je zaznamovala 
epidemija bolezni covid-19. 

Od oktobra 2020 pa vse do sredine aprila 
2021 so bili plavalci podvrženi različnim 
ukrepom zoper širjenje bolezni covid-19, 
tako da razen nekaterih izjem večina ni 
mogla normalno trenirati skoraj pol leta. 
Prvič v zgodovini samostojne Slovenije 
tako niso bila izvedena državna prvenstva 
v kratkih bazenih. K sreči so se razmere s 
pomladanskimi meseci začele izboljševa-
ti, tako da so tudi plavalci v aprilu lahko 
začeli s treningi, seveda pod pogoji, ki sta 
jih narekovali vlada in zdravstvena stroka.

V Plavalnem klubu Ribnica smo po-
novno zastavili program dela, ki je temeljil 
na trenažnem procesu štirih tekmovalnih 
selekcij, v katerega je bilo vključenih 50 

plavalcev, kategorij od mlajših dečkov do 
članov. Treningi v ribniškem bazenu in 
prostorih za suho vadbo so stekli, volja 
in želja plavalcev sta bili veliki. Kot glavni 
cilj sezone smo si zadali uspešen nastop 
na državnih prvenstvih po kategorijah v 
drugi polovici meseca julija. Še pred tem 
smo se udeležili nekaterih mitingov doma 
in v tujini. Ob koncu meseca junija smo 
uspešno izvedli klubske priprave na Čate-
žu. Rezultati dobrega dela so se pokazali 
na glavnih tekmovanjih sezone v juliju.

Na tekmovanju kadetskih reprezen-
tanc CECJM v Beogradu (16. 7.–18. 7. 2021) 
si je naša plavalka Marta Arko v disciplini 
200 m prosto priplavala normo za kadet-
sko reprezentanco Slovenije.

Državnih prvenstev se je udeležilo 
29 ribniških plavalcev. Prvo, za kategorijo 
mlajših dečkov in mlajših deklic v Mari-
boru, na katerem so nastopili štirje naši 
plavalci, je prineslo štiri srebrne medalje 
Poloni Tanko v disciplinah 50 m, 100 m, 
200 m hrbtno in 50 m delfin. 

Na drugem prvenstvu, ki je bilo name-
njeno za kategorijo dečkov in deklic v Lju-
bljani, je sodelovalo 14 plavalcev PK Rib-
nica. Z uvrstitvijo na zmagovalni oder so 
se izkazali Zara Ćirović (dvakrat druga na 
50 m prosto in 50 m hrbtno ter tretja na 
100 m hrbtno), Lana Poje Mihelič, ki je bila 
bronasta na 100 m delfin, in štafeta deklic 
4 x 100 m mešano v sestavi Zara Ćirović, 
Dorotea Vlahov, Lana Poje Mihelič in Mia 
Križan, ki je osvojila srebrno medaljo. V 
mlajšem letniku je izstopal Lovro Ćirović s 
štirimi zmagami (50 m in 100 m delfin, 50 
m in 100 m prosto) ter drugim mestom na 
400 m prosto, do tretjega mesta sta prip-
lavala tudi Teo Starc na 100 m prsno in 
Aljaž Vavtar na 100 m hrbtno.

Zadnje državno prvenstvo, ki je za 
kategorije kadetov, mladincev in članov 
potekalo konec meseca julija na Ravnah 
na Koroškem, je prineslo odlične rezultate 
11-članske ekipe. Vid Lovšin je postal ab-
solutni državni prvak v disciplinah 100 m 
in 200 m delfin, ob tem pa še mladinski 
prvak na 50 m delfin. V članski konkuren-
ci je Gaja Radivojević priplavala do dru-
gega mesta na 100 m delfin, Maja Levstek 
je bila v mladinski kategoriji trikrat srebr-
na na 50 m, 100 m in 200 m hrbtno, drugi 
v mladinski kategoriji je bil tudi Klemen 
Topolnik na 200 m prsno. Olja Radivoje-
vić je bila bronasta na 200 m prosto med 
kadetinjami.

Verjamemo, da smo v letošnji sezoni 
kljub številnim omejitvam dosegli lepe re-
zultate in da jih v prihajajoči sezoni lahko 
nadgradimo. Upamo pa lahko le, da nas 
pri tem ne bodo ovirale omejitve, kakršnih 
smo bili deležni v pretekli sezoni.
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Sezona 2020/21  
uspešna za ribniške 
plavalce
Nace Majcen

Štafeta v postavi Zara Ć., Dorotea V.,  
Lana P. M. in Mia K.

Dvakratni državni prvak Vid L.

Polona T., štirikratna dobitnica medalje

 Nace Majcen

 Nace Majcen

 Nace Majcen



Aktivne 
počitnice 
Plavalnega 
kluba Ribnica

Tudi letos je Plavalni klub 
Ribnica v mesecu juliju 
organiziral in odlično izpeljal že 
tradicionalne Aktivne počitnice. 
Z nami se je v prvih treh tednih 
veselilo več kot 145 otrok, starih 
med 5 in 14 let. 

Tedenski program je bil zasnovan na špor-
tnih aktivnostih, spodbujanju otrokove mo-
torike, ustvarjalnih delavnicah, sodelovanju 
ter druženju in zabavi. Največji poudarek je 
bil seveda na 10-urnem plavalnem tečaju, 
na katerem so otroci izpopolnjevali in utr-
jevali različne plavalne tehnike, brezskrbno 
uživali v vodnih igrah in se pri vsem tem za-
bavali. Nekaj otrok pa je bilo tudi takšnih, ki 
so se z nami naučili svojih prvih samostoj-
nih zaveslajev in si do konca tedna čisto 
sami priplavali naziv plavalca. Na te izjemne 
dosežke smo zelo ponosni in vsakemu po-
sebej iskreno čestitamo. Aktivnosti, ki smo 
jih izvajali, so bile naslednje: atletika in šta-
fetni teki, gimnastika, pohod do Francetove 
jame, hokej, košarka in nogomet, karate, 
rolanje in vožnja s skiroji, različni poligoni 
in štafetne igre ter ostale gibalne igre. Na 
ustvarjalnih delavnicah so otroci ustvarjali 
z različnimi materiali in tehnikami ter tako 
domov odnesli čudovite in unikatne izdelke. 
Na letošnjih aktivnih počitnicah smo ime-
li tudi plesne in glasbene urice, kjer smo 
plesali in peli, novost pa je bila uprizoritev 
prave gledališke igre, pri kateri so otroci 
sami izdelali sceno in kostume ter igro od-
lično zaigrali. Otroci so bili tako aktivni na 
več področjih in se na zabaven način skozi 
gibanje in različne igre veliko novega naučili 
ter stkali nova prijateljstva.

Da so aktivne počitnice res lahko bile 
aktivne, so naše aktivnosti potekale tudi v 
Športnem centru Ribnica, za kar se lepo 
zahvaljujemo Občini Ribnica, ki nam je s so-
delovanjem in pomočjo omogočila njihovo 
izpeljavo. 

Želimo vam obilo vodnih užitkov!

Špela Muha
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Nogomet - šport,  
ki dvigne »pritisk«!

V zgodovini se je razvilo mnogo iger, 
ki bi jih lahko imenovali nogomet, naj-
večkrat je šlo za priljubljene kmečke igre. 
Že v Antiki so Grki in Rimljani poznali 
različne igre z žogo, nekatere so igrali z 
nogami. Dokumentirani dokazi kažejo, da 
so aktivnosti, podobne nogometu, poz-
nali tudi na Kitajskem med 3. in 1. stole-
tjem pred našim štetjem in prav tako na 
drugih najrazličnejših koncih sveta – od 
Inuitov na Grenlandiji do staroselcev v 
Avstraliji in na Novi Zelandiji.  

Zgodovina igre naj bi segala v 3. ti-
sočletje pred našim štetjem. Iznajdbo 
pripisujejo kralju Huang Tiu, igra pa se 
je imenovala Zu-Qui (Zu – udariti, Qui – 
žoga). Pranogomet so poznali tudi Japon-
ci, imenovali so ga »kemari«. Pri Aztekih 
so igre z žogo igrali že 5.000 let pred 
našim štetjem, prvič pa naj bi se igra, 
podobna nogometu, imenovana Tlachtli, 
pojavila 500 let pred našim štetjem.

V antični Grčiji so igro z žogo poime-
novali episkyra, ki se je začela približno 
pred 800 leti pred našim štetjem. Igro so 
lahko igrali tako z nogami kot rokami, so-
delovale so tudi ženske, udeleženci pa so 
bili goli. Rimljani so nogomet začeli igrati 
okrog 150 let pred našim štetjem, zna-
čilnosti te igre naj bi prevzeli iz antične 
Grčije. Pri igri so uporabljali približno 8 
cm veliko žogo, narejeno iz žice in usnja, 
polnjeno s spužvo ali živalskim krznom. 
Rimljani so z osvajanjem novih ozemelj 
prinesli igro v številne kraje in prav pov-
sod je bila med lokalnimi prebivalci dob-
ro sprejeta, še zlasti v Angliji.

V srednjem veku so nogometne tek-
me postale priljubljene po vsej Evropi, 
najbolj v Angliji. Tekme so potekale med 
sosednjimi vasmi, v zgodnji obliki pa je 
tekmovalo neomejeno število ljudi, ki so 

si prizadevali spraviti določen objekt, na 
primer napihnjen živalski mehur, na do-
ločeno mesto, na primer do nasprotniko-
ve cerkve. 

Nogometna žoga je bila prvič ome-
njena v angleškem besedilu iz leta 1486. 
Takšne nogometne žoge, kot jih pozna-
mo danes, so bile prvič v zgodovini no-
gometa izdelane sredi 19. stoletja. Takrat 
so za izdelavo uporabili gumo, zaradi če-
sar so bile nogometne žoge takrat precej 
težje, kot so danes. Dandanes pa se je 
tehnologija, na podlagi katere so izdela-
ne nogometne žoge, precej spremenila 
in je postala veliko bolj prefinjena. Da-
našnje nogometne žoge so izdelane iz 
usnja (običajno so sestavljene iz 32 ko-
sov usnja, ki so sešiti skupaj). 

Sodobna pravila nogometa segajo v 
čas 18. in 19. stoletja, ko so prvič zapisali 
določena pravila iger na angleških šolah. 
Prav moč in vpliv britanskega kraljestva 
sta prispevala k temu, da so se ta pravila 
razširila po vsem svetu, tudi izven meja 
kraljestva oziroma britanskih kolonij. Za 
začetek današnjega nogometa štejemo 
leto 1863, ko so v Angliji zapisali prva 
pravila in ustanovili nogometno zvezo 
(FA). Nogometna liga je bila ustanovlje-
na leta 1888 v Angliji in je postala prvo 
izmed mnogih profesionalnih tekmovanj. 
Iz Anglije se je igra razširila po celotnem 
kontinentu. Leta 1904 je bila v Parizu us-
tanovljena svetovna nogometna organi-
zacija FIFA, leta 1954 pa evropska nogo-
metna organizacija UEFA.

V Sloveniji se je nogomet pojavil ne-
kaj let kasneje. Na začetku se je najbolj 
razvil v mestih, kjer so delovale srednje 
šole. V letu 1910 so dijaki vseh ljubljan-
skih srednjih šol ustanovili nogometni 
klub Hermes. Leta 1911 pa je bil ustano-

vljen prvi slovenski nogometni klub Ilirija.
V Ribnici smo na pobudo članov Te-

lesnovzgojnega društva Partizan Ribnica 
leta 1955 na Opekarski cesti dobili prvi 
stadion. Stadion so udarniško, s prosto-
voljnim delom, postavili člani društva (več 
v Vlašič S., Družabno življenje v Ribnici v 
50. in 60. letih 20. stoletja, magistrsko delo, 
2019). Nov nogometni stadion na Ugarju 
je bil za potrebe Jugoslovanske ljudske ar-
made (JLA) zgrajen leta 1978. Leta 1978 je 
bil ustanovljen Nogometni klub Ribnica, ki 
pa je leta 2003 zaprl svoja vrata. Po odho-
du JLA iz Ribnice leta 1991 je stadion Ugar 
uporabljal Rugby klub Ribnica. Iz Ajpe-
sa je razvidno, da je bil Nogometni klub 
Ribnica ponovno ustanovljen decembra 
2000 in nato izbrisan leta 2009. V letu 
2016 je Občina Ribnica v sodelovanju s 
ŠD Extrem delno prenovila stadion Ugar, 
s čimer so bili bistveno izboljšani pogoji 
za vadbo nogometa.

Upamo, da velja rek, da gre v tretje 
rado, v februarju 2017 se je namreč po-
novno rodil Nogometni klub Ribnica, v 
katerem zdaj že četrto leto trenirajo ot-
roci in mladi iz Ribniške doline in širše 
okolice. V tem času je Nogometni klub 
Ribnica pridobil sloves razvijanja kako-
vostnega znanja nogometa, kar pa se, 
žal, odraža tudi v tem, da sosednji nogo-
metni klubi v svoje vrste vabijo še zelo 
mlade ribniške nogometaše in na ta na-
čin onemogočajo, da bi se na domačem 
stadionu Ugar igral nogomet tudi v višjih 
starostnih selekcijah.

Da se bo nogomet tudi v Ribni-
ški dolini še naprej uspešno razvijal, 
vabimo otroke od 4. leta dalje, da se 
pridružijo naši nogometni šoli in os-
vojijo skrivnosti te lepe, dinamične in 
oboževane igre! 

Tokratni prispevek namenjamo nogometu. Športu, ki 
v svetu velja za enega najbolj gledanih. Je brez dvoma 
najpriljubljenejši šport na svetu, med tistimi, ki ga igrajo, 
so tako moški kot ženske, tako najrevnejši otroci kot 
najbolje plačani športniki. Ste se kdaj vprašali, kdaj so 
ljudje začeli brcati žogo? Tukaj je nekaj zanimivosti iz 
zgodovine nogometa. 



Pa vendar je dobro, če pogledamo malo vase, opazujemo dihanje, kako se od-
vija glede na naše trenutno razpoloženje, prisotna čustva, skrbi, bolezen, veselje, 
navdušenje itd. Ko so čustva negativna, se dihanje spremeni, vdih in izdih nista v 
ravnovesju, kar pomeni, da celo telo ni v ravnovesju. Ko smo žalostni, dihamo plitvo, 
spremenimo držo in se pokrčimo, upognemo v prsnem košu, kjer so pljuča, glavni 
dihalni organ; v strahu kar prenehamo z dihanjem za trenutek in se zategnemo, prav 
tako v stresu, v jezi ga pospešimo. Tudi v pretirano veselem razpoloženju dihanje 
ni uravnoteženo, saj vse, kar odstopa od urejenega dihanja, porabi več energije, 
naših življenjskih moči, ritem je manj urejen, kar skozi leta in desetletja deluje tudi na 
zdravje in počutje.

Treba se je opazovati, obdržati v vsaki situaciji čim bolj urejeno dihanje brez zasto-
jev, ki nevidno počasi rušijo naše zdravje, saj tako manj upravljamo svoje telo in pa-
rasimpatični živčni sistem, ki vpliva na naš notranji mir. Ta postane za nas nedosegljiv.

Z vsakim vdihom dobi telo tudi prano ali energijo, ki je osnovni element življenja 
in zavesti.  Z zavestnim usmerjanjem prane povečujemo svojo vitalnost, telesno od-
pornost, razstrupljamo telo, poglabljamo sproščenost, se umirjamo, si bistrimo duha 
in se tudi pomlajujemo.

V jogi pravijo, da je število vdihov posameznega živega bitja v njegovem življenju 
določeno. Če poteka s prej naštetimi pomanjkljivostmi, ki pa jih je lahko še precej 
več, bo pač naše življenje krajše, podaljšalo se bo z urejenim, pravilnim dihanjem 
glede na razmerje med dolžino vdiha in izdiha. Za to so potrebne tudi enostavne 
vaje, ki prinašajo pozitivne učinke za naše zdravje in lepoto. Tako je tu nekaj učinkov 
dihalnih vaj ali pranajame: čisti kri, krepi pljuča in srce, uravnava krvni tlak, delovanje 
živčnega sistema, pospešuje zdravljenje in rehabilitacijo, povečuje odpornost proti 
okužbam, odpravlja stres, živčnost, depresijo, umirja misli in občutke, vzpostavlja not-
ranje ravnovesje, odpravlja energijske zapore, čisti avro, čakre, širi zavest.

Še kratka izkušnja osebe ob močnem zobobolu, ko med vikendom ni bilo možno 
dobiti prve pomoči zobozdravnika: »Kdor je imel večurni zobobol, ve, kako huda in 
neobvladljiva je ta bolečina. Mislil sem, da se mi bo zmešalo. Edino umirjeno dihanje 
z vso notranjo koncentracijo na vsak vdih in izdih, na njuno dolžino, moč, skratka na 
njuno uravnoteženost, me je obdržalo pri sebi.« 
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Veliko že vemo, 
kako pa obvladujemo?   
Beseda bo tekla o dihanju. Vsi ga obvladamo, saj se 
dogaja samodejno, vsaj tako mislimo. Ni nam treba 
razmišljati o tem življenjskem procesu v telesu, o 
vdihu in izdihu.

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica, Darinka Suljević

JOGA
V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

AVTOR SISTEMA 
VISHWAGURU PAMARHANS
MAHESHWARANANDA

Če želite delati na sebi in s seboj, vabljeni na vadbo
joge v septembru (telesne vaje, sproščanje, 
pranajama, meditacija). 
Vaje so prilagojene vsakemu posamezniku, zato ni 
omejitev glede starosti in spola. Potekala bo pod strokovnim 
vodstvom inštruktorjev z mednarodno licenco.

Vpis in informacije
041 397 789, www.jvvz.org/ribnica
jogaribnica@siol.net 

 Društvo joga v vsakdanjem življenju Ribnica

NOGOMETNI 
KLUB RIBNICA

vabi k 
vpisu v 

nogometno 
šolo otroke 

od 4. leta
 dalje!

Strokovno vodeni treningi potekajo 
po preizkušenem in predpisanem 

Učnem programu!

TRENINGI ZA VSE 
STAROSTNE SKUPINE 

POTEKAJO NA 
STADIONU UGAR: 

PONEDELJEK, TOREK in 
ČETRTEK  ob 18.30 uri

Pripeljite otroke v času treninga 
na stadion, kjer jih čakajo novi 

prijatelji, dobra volja, usposobljeni 
trenerji in, seveda, NOGOMET! 

Spremljajte nas na FB, Instagramu 
in spletni strani www.nkribnica.si
Prvi mesec vadbe je za nove 

člane BREZPLAČEN!
Več informacij o treningih in vpisu: 

info@nkribnica.si; 
041 393 490 (Sabina)
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V ŠD Extrem smo 
pričeli z novo 
sezono 
Pretekla sezona je bila kljub 
vsem omejitvam in prilagoditvam 
izjemno uspešna za ŠD Extrem. 

Ekipa U17 je zopet posegla po najvišjem 
mestu in osvojila naslov državnega pr-
vaka v svoji kategoriji ter tako pokazala 
kakovostno in uspešno delo z mladimi 
v našem društvu. Čestitke strokovnemu 
vodstvu ekipe in vsem igralcem! 
Med uspehe lanske sezone štejemo tudi 
uvrstitev ekipe U19 med pet najboljših v 
državi v izjemno težki konkurenci in uvr-
stitev naše članske ekipe na drugo mesto 
v 2. SF, s čimer si je priborila kvalifikacije 
za 1. SFL. Žal je bila ekipa KMN Sevnica v 
kvalifikacijah boljša, vendar smo s svojim 
drugim nastopom na kvalifikacijskih tek-
mah dokazali, da smo lahko enakovreden 
tekmec tudi močnejšim ekipam. 
V ŠD Extrem smo že konec meseca juli-
ja začeli z načrtovanjem nove sezone, za 
katero je že na začetku znano in jasno, da 
bo tako kot predhodni dve zaznamova-
na s preventivnimi ukrepi in bojem proti 
širjenju koronavirusa. Na uradna ligaška 
tekmovanja NZS smo prijavili vse mladin-
ske selekcije, od U13 do U19, ekipo članov 
pa v 2. SFL. Novost v našem društvu je 
tudi ženska futsal ekipa, ki bo barve naše-
ga društva zastopala v 1. ženski slovenski 
futsal ligi. 

Članska ekipa
Članska ekipa ŠD Extrem, ki bo tudi 

letos zastopala barve kluba v 2. SFL, je 
začela s pripravami v drugi polovici avgu-
sta. Kondicijske priprave so tudi letos po-
tekale na Stadionu Ugar v Ribnici, in sicer 
pod vodstvom glavnega trenerja Srđana 
Đorđevića in kondicijskega trenerja Mar-
jana Oražma iz Kočevja. V društvu smo 
zelo veseli, da se je g. Oražem tudi letos 
odzval našemu povabilu, saj gre za člove-
ka z bogato kariero, zelo širokim znanjem 

na področju kondicijske priprave, psiholo-
gije in anatomije. Deloval je po Evropi in 
pustil velik pečat na športnem področju 
v Sloveniji in tujini. Z njim je bilo v času 
priprav narejeno veliko delo na psiho-
loški, strokovni in telesni pripravljenosti 
igralcev. 

Svojo pripravljenost so člani preizku-
sili na prijateljskih tekmah pred začetkom 
sezone. Člane čaka prva ligaška tekma v 
drugem vikendu v septembru 

Mladinske selekcije 
Selekciji U19 in U17 sta se pridružili 

članom pri kondicijskih pripravah in se s 
septembrom selita na izvedbo treningov 
v dvorano. 

Mlajše selekcije bodo začele s tre-
ningi v prvem oziroma drugem tednu 
septembra po razporedu. Veseli nas, da 
imamo tudi letos skupino mladih igralcev 
na Blokah. Selekciji U13 in U15 začneta s 
tekmovanji v mesecu oktobru, za mlajše 
selekcije, od U9 do U6, pa bomo tudi le-
tos organizirali medsebojne turnirje med 
ekipami Ribnice, Sodražice, Blok, Loške 
doline in Loškega Potoka, kjer najmlaj-
ši preizkusijo svoje znanje, se družijo in 
predvsem spoznavajo pravila igre z žogo 
in obnašanja na igrišču. 

Ženska ekipa
V naslednjo sezono vstopamo tudi s se-
lekcijo članic. Mlada ekipa z mladim tre-
nerskim duetom, Sandijem in Robertom, 
je začela s pripravami v mesecu juliji in z 
veseljem pričakuje svoje prve tekme. 

ŠD Extrem



Poletna vadba 
v organizaciji Občine Ribnica in
Rekreacijskega kluba Ribnica
V četrtek, 22. julija, smo imeli v gradu ob 18.30 
popolno kombinirano vadbo. Bilo je prijetno, ker 
je vročina že popustila in še senca grajskih dreves 
je dodatno pripomogla k temu.

Najprej smo se ogrele, nato pa je šlo zares, saj je funkci-
onalna vadba v bistvu fitnes program. Je kar zahtevna, a se 
lahko vsak prilagodi glede na svoje zmožnosti. Pri vajah stoje 
je bil pripomoček kar zvit armafleks v različnih položajih, saj 
smo delale vaje za vse glavne mišice telesa in jih tudi dobro 
občutile. Veliko pozornost smo posvetile dihanju. Prav tu pa 
smo odkrile pri sebi tudi pomanjkljivosti. Voditeljica Darinka 
Suljević nas je med drugim vodila z razlago o pravilnem di-
hanju, da smo se popravljale, kar je bilo še posebej vidno v 
drugem delu, ko smo po razteznih vajah izvajale sproščujoče 
vaje, še posebej za pljuča in vsa dihala, odpirale in razširjale 
prsni koš, saj je v tem času dobrodošla prav takšna vadba. 

To srečanje je bilo prijetno, koristno. Funkcionalna vadba je 
dobro pognala naše srce in krvni obtok, mišice so se krepile, 
pridobivale smo na moči, pa še doma jih bomo ponavljale. 
Prav sproščujoče vaje pa nas na koncu z malo energije raz-
bremenijo tudi notranje, povežejo našo celotno osebnost, saj 
vemo, da sta telo in osebnost celota več dejavnikov.

Milena Anžič, Elizabeta Polajžar, Stanka Lavrič, Francka Kaplan
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Vabilo k vpisu
za sezono 2021/22
Ima vaš nadebudnež rad žogo?
Želite, da svoj prosti čas koristno preživi v 
športnem duhu?
Želite, da se druži s prijatelji namesto da sedi 
doma pred računalnikom?

Vpišite ga v futsal šolo ŠD EXTREM!
Pričakujejo vas usposobljeni trenerji in vaditelji ter 
urejeno okolje za treninge.
Vpis poteka za vse starostne 
kategorije od letnika 2016 in 
starejše, tudi za dekleta in člane!
 
Zakaj ŠD Extrem?
• 20-letna tradicija.
• Poudarek na razvoju mlajših 

selekcij, kjer se izoblikujejo 
vrhunski igralci.

• Skrb za stalen napredek.
• Kvalitetni treningi in licenčno 

usposobljeni trenerji.
• Veliko osvojenih lovorik v 

vseh selekcijah ter 
reprezentančnih igralcev.

Vpis futsal šolo ŠD Extrem
V mesecu septembru in skozi celo sezono vabimo 
vse nove člane in članice, da se nam pridružijo v vseh 
selekcijah na strokovno vodenih treningih. Vse informacije 
o vpisu dobite na naši spletni oziroma Facebook ali 
Instagram strani. Obveščamo vas tudi, da treningi potekajo 
nemoteno in pod pogoji NIJZ tudi v Loškem Potoku, Novi 
vasi na Blokah in Loški dolini, in vas vabimo, da vpišete 
otroke in postanete del naše ekipe!

PODPIRAJO NAS:
Zlati sponzorji: 
Občina Sodražica, Občina Ribnica, Občina Bloke, 
Inotherm d.o.o.
Srebrni sponzorji: 
Občina Loški Potok, Riko Ekos d.o.o., 
Anis Trend d.o.o., 
Petek transport d.o.o., Štupica transport d.o.o.
Bronasti sponzorji: 
Fragmat d.o.o., THE Nutrition d.o.o., 
Pos Plastika d.o.o., Astero d.o.o., 
Frizerski studio M Mojca Ravnikar s.p.
Donatorji: 
Slaščičarna &fast food PR’ISANU, Kadles d.o.o., 
Gusto Catering, Trgovina Pri Darji Bloška Polica
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Končuje se vroče 
in padavinsko zelo 
skromno poletje

Več vročih dni kot letos smo po letu 2009, 
ko sem začel z meteorološkimi meritvami 
na tem območju, imeli le še v letih 2015 
in 2017. Je pa letošnje poletje po povpreč-
ni temperaturi zraka slednji poletji kljub 
temu preseglo, saj so močne ohladitve, ob 
katerih bi temperatura ves dan vztrajala 
pod 20 stopinj Celzija, letos povsem izos-
tale, medtem ko smo v preteklih poletjih 
beležili vsaj en tako izrazit padec tempe-
ratur. Smo pa namesto tega v Ribniški do-
lini v letošnjem poletju imeli eno tropsko 
noč, o kateri govorimo, ko se temperatura 
do sončnega vzhoda ne spusti pod 20 
stopinj Celzija. To se je zgodilo v noči iz 7. 
na 8. avgust, ko je najnižja temperatura v 
Prigorici znašala 21,6 stopinje Celzija. Tako 
tople noči so na Ribniškem izjemno redke, 
saj se zgodijo le na vsakih nekaj let. 

V prvi polovici poletja smo po vsej 
Sloveniji imeli sušo, marsikje ni padla niti 
tretjina običajnih padavin. V drugi polovici 
poletja je bilo vremensko dogajanje bolj 
raznoliko. Predvsem severno in vzhodno 
Slovenijo je prešlo več močnih neviht s 

Poletje tako obsega mesece junij, julij 
in avgust, ki si jih bomo letos zapomnili 
po vročem in suhem vremenu. Ekstremno 
visokih temperatur nad 40 stopinj Celzija 
letos sicer nismo beležili, kljub temu pa 
se bo poletje 2021 zaradi velikega števila 
dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija 
v večjem delu Slovenije v meteorološko 
zgodovino zapisalo kot drugo najtoplejše 
do zdaj. Nekoliko bomo zaostali le za po-
letjem 2003.

Tudi na Ribniškem letošnje poletje z 
vročino ni skoparilo. Tako smo od prve-
ga junija do 15. avgusta imeli kar 29 dni s 
temperaturo nad 30 stopinj Celzija, kar po 
podatkih Arsa za več kot dvakrat presega 
dolgoletno povprečje za celotno poletje. 

točo, ki so se Ribniški dolini na srečo v 
veliki meri izognile. Smo pa zato padavine 
večinoma dobivali le po majhnih odmer-
kih, zato se je suša pri nas še nadaljevala. 

V Prigorici je od 1. junija do 15. avgu-
sta padlo le 155 litrov dežja na kvadratni 
meter, kar dosega komaj polovico dol-
goletnega povprečja, hkrati pa je takšna 
količina padavin najmanjša v zadnjih 12 
letih. Po pregledu podatkov iz okoliških 
padavinskih postaj Državne meteoro-
loške službe, ki imajo precej daljše nize 
podatkov, pa lahko s precejšnjo goto-
vostjo rečemo, da tako suhega poletja na 
Ribniškem ni bilo že vsaj 50 let. Tudi po 
strugi Bistrice se že dolgo ni pretakalo 
tako malo vode, kot se je letos. 

Precej bolj mokro poletje smo imeli 
leta 2014. Takrat je v povprečju deževalo 
vsak drugi dan, v treh mesecih pa je sku-
paj padlo kar 500 litrov dežja na kvadra-
tni meter. Med bolj mokra poletja v zad-
njem obdobju se uvršča tudi poletje 2016 
s 450 in lansko poletje s 445 litri dežja na 
kvadratni meter. 

Število vročih dni med 1. 
junijem in 15. avgustom na 
vremenski postaji v Prigorici

Leto

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Št. dni s temperaturo 
nad 30 °C
14
15
11
29
27
9
35
14
33
14
25
14
29

Letošnje poletje na vremenski postaji Prigorica (do 15. avgusta)

Najnižja temperatura

Najvišja temperatura

Povprečna jutranja temperatura zraka

Povprečna popoldanska temperatura zraka

Skupna količina padavin

Največja 24-urna količina padavin

Število dni s padavinami

Najmočnejši sunek vetra

3,9 °C

35,2 °C

13,2 °C

28,7 °C

155 l/m2

25,5 l/m2

18

56 km/h

1. junij

15. avgust

17. julij

1. avgust

Počitnice se počasi bližajo h koncu, skupaj 
z njimi pa se poslavlja tudi meteorološko 
poletje. Meteorološki letni časi se namreč 
nekoliko razlikujejo od koledarskih in se 
nanašajo na tri cele mesece.
Rok Nosan
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Na Koroškem 
nova ferata
V Črni na Koroškem, natančneje v 
Žerjavu, je bila 7. avgusta odprta 
nova pridobitev za vse navdušen-
ce zelo zahtevnih planinskih poti 
in ferat. Po Olimplinu, spustu po 
eni najdaljših jeklenic v Evropi, 
s katero se Črnjani ponašajo od 
lanskega leta, so se v Črni na 
Koroškem odločili, da uredijo še 
ferato Mučevo. S tem so razširili 
pestro turistično-adrenalinsko 
ponudbo tako za obiskovalce kot 
tudi domačine. Ferata je razdelje-
na v dva dela – lažjo in težjo smer 
za zahtevnejše plezalce.

»Soteska Mučevo v Žerjavu. Tu je naj-
lepša ferata v naši deželi,« je ob napovedi 
odprtja ferate na družabnem omrežju zapi-
sala županja mag. Romana Lesjak in doda-
la: »Ni ga čez lepote narave, in ko dodamo 
še delo človeške roke, je vse popolno.«

Novo ferato Mučevo, ki je nastala na 
pobudo Planinskega društva Črna na Ko-
roškem, gradnjo pa je omogočila Občina 
Črna na Koroškem, je zgradilo podjetje 
Karbid. Mučevo je izrazita divja hudour-
niška soteska, imenovana tudi Hudi Gra-
ben. V soteski se nahajata dve zavarovani 
plezalni poti, in sicer lažja poteka na za-
četku po desni strani soteske, nato pa po 
izrazitem grebenu. Težja ferata poteka po 
soteski in čez steno soteske.

IZHODIŠČE: 
parkirišče na desni strani ceste Mežica–
Črna na Koroškem, približno petsto me-
trov pred naseljem Žerjav.

DOSTOP: 
s parkirišča po pločniku dvesto metrov 
proti Mežici do smerne table za ferato. 
Nato po gozdni poti v sotesko do manj-
šega lesenega mostička, kjer se ločita 
lažja (modre oznake) in težja ferata (rdeče 
oznake). Od parkirišča deset minut.

OPREMA: 
za obe ferati, lažjo in težjo, je obvezna 
oprema za ferate in zelo zahtevne pla-
ninske poti: čelada, plezalni pas, samo-

varovalni komplet, priporočljive pa so tudi 
rokavice za plezanje po feratah.  

LAŽJA FERATA: 
modre oznake na terenu. 
Ocena: B, ponekod C. Višina: 150 me-
trov. Dolžina: 250 metrov. Opis: pot vodi 
čez lesen mostiček in po blagih serpenti-
nah do podstene. Plezanje poteka po iz-
postavljenem in razglednem grebenu nad 
sotesko. V zgornjem delu se ferata položi, 
pot pa nas pripelje do visečega mostu. Tu 
se združita obe ferati. Sledi še prečenje vi-
sečega mostu, na njegovi drugi strani se 
ferata konča. Čas plezanja (predvido-
ma): 45 minut.

TEŽJA FERATA: 
rdeče oznake na terenu. 
Ocena: D, ponekod E, ki pa se jih je mož-
no tudi izogniti in obhoditi. Višina: 150 
metrov. Dolžina: 350 metrov. Opis: od le-
senega mostička nadaljujemo po soteski 
navzgor približno 80 metrov do vstopa v 
ferato. Vstop in prvih 10–12 metrov je zelo 
zahtevnih (ocena E – možen je obhod po 
soteski). Pozor: v mokrem in vlažnem je 
zelo velika nevarnost zdrsa! Ferata je v 
nadaljevanju speljana po lažjem terenu z 
manjšimi izpostavljenimi prehodi in s pre-
čenjem v levo do prvega visečega mostu. 
Od njega plezamo po zahtevnih ploščah 
navpično navzgor (ocena E – možen je 
obhod pred mostičkom desno navzgor) 
do drugega visečega mostu. Čezenj in 

po nekoliko lažjem terenu do previsnega 
dela (ocena E – možen je obhod previsa). 
Sledi še plezanje po različnem terenu do 
roba stene do zadnjega visečega mostu, 
ki je skupen z lažjo različico. Vsa najtež-
ja mesta je možno obhoditi, s čimer dobi 
ferata skupno oceno D. Čas plezanja 
(predvidoma): 1 uro in 30 minut.

SESTOP: 
za visečim mostom nadaljujemo po 

grebenu do gozdne vlake. Sledimo ji v 
desno do električnega daljnovoda in po 
stezi pod njim do parkirišča, kar znese 
(enako za obe ferati) približno 20 minut.

Planinsko društvo opozarja, da za obe 
ferati velja, da je njun spodnji del, ki po-
teka po soteski, v mokrih oziroma vlažnih 
razmerah še težji. Zato priporočajo obisk 
in plezanje po ferati le v suhem vremenu. 
Na informativni tabli so še zapisali, da je 
vstop na plezalno pot prepovedan neiz-
kušenim in mladoletnim brez spremstva 
polnoletne osebe. Poleg tega ne vstopajte 
v ferato v primeru neviht, snega ali pono-
či. Ob nalivih je nevarnost poplav. Za se-
stop nikoli ne uporabljajte plezalne poti. 
Sestopajte po označeni gozdni poti. 

Pazite nase in na naravo, želim vam 
čim več lepih pohodov in morda tudi 
preizkušnjo na novi ferati Mučevo. Pred 
odhodom preverite vremenske razmere, 
stanje poti, imejte s seboj vso potrebno 
opremo, pa seveda srečno in varen korak 
na vseh vaših poteh ter ... 'mejte se radi! 

Zdenka Mihelič

Informativna tabla nove ferate Mučevo
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Iskanje rešitve

Sam v postopke po občinah po tis-
tem, ko sem obnovo proge leta 2006 
spravil v poroštveni zakon, nisem bil 
vključen, saj je delo za vsako občino 
posebej potekalo na ravni komisij, v 
katere je bil vključen tudi predstavnik 
občine, ki je imel nalogo, da zagovarja 
interese občine. 

Šele ko je prišlo do dileme, kate-
ri prehodi na območju med Dolenjimi 
Lazi in Ribnico bodo ostali odprti in 
kateri zaprti, sem se samoiniciativno 
vključil v postopek in dogovoril za raz-
govor na ministrstvu, na katerem sta 
poleg mene sodelovala še bivši župan 
Jože Levstek in Tone Mihelič. Na tem 
edinem sestanku, na katerem sem so-
deloval, smo se dogovorili, da bodo 
zavarovani z zapornicami vsi obstoječi 
prehodi od Dolenjih Lazov do Ribnice. 
Ta dogovor se je potem zapisal v spora-
zum in je drugačen od predlogov komi-
sije, ki si je na terenu večkrat ogledova-
la stanje, s tem pa se je občina izognila 
gradnji povezovalne ceste v naselju 
Lepovče. Tedaj problema »Hrovače« 
in njihove želje po dodatnem dostopu 
do kmetijskih in gozdnih zemljišč ni bilo 
možno rešiti.

 Nedavno je bil na pobudo priza-
detih krajanov sklican sestanek s pred-
stavniki ministrstva, državnim sekretar-
jem in ribniškim podžupanom Alešem 
Miheličem in predstavniki organov v 
sestavi, da bi to težavo, ki je še edina 
ovira, poskušali odpraviti. Kot kaže, ne-
uspešno. Državni sekretar Mihelič se je 
izgovarjal na stroko, ugotovitve komisij 
in podpisan sporazum.

Na tem sestanku sem opozoril 
na naslednje:

1. da je podpisan sporazum iz leta 2018, 
kar zadeva prehode, drugačen od pred-
hodnih strokovnih predlogov komisij;
2. da se da sporazum, podobno kot po-
godbe ali druge akte, dopolniti, potreb-
na je le ustrezna argumentacija;
3. da je v vsakem primeru treba onkraj 
proge (gledano s strani Hrovače in Go-
riče vasi) zgraditi povezovalno cesto, ki 
bo sploh omogočala vsakodnevno (upo)
rabo kmetijskih zemljišč, in da je možno 
brez posebnega poslabšanja za Otavice 
to cesto uporabiti kot lokalno cesto, s 
čimer bi premaknili obstoječi zavarovani 
prehod za Otavice bližje Hrovači;
4. da predvidena prihodnja obvoznica 
problema Hrovače in Goriče vasi ne 
rešuje;
5. da so razlastitve skrajni korak, ki je 
dolgotrajen in pušča posledice; 
6. da se zadrži postopek na vladi, da se 
ti in drugi predlogi iz razprave ponovno 
proučijo in da se v roku 14 dni ponovno 
sestanemo.

  Izgovarjanje na prejšnjega župa-
na je torej nesmiselno. Problem je ekipi 
župana Sama Pogorelca znan že skoraj 
tri leta in ne nazadnje so v tej županovi 
ekipi (občinski upravi) na področju oko-
lja in prometa ostale iste osebe, kot so 
bile pri prejšnjem županu. Nekatere so 
kot predstavniki Občine Ribnica sode-
lovale tudi pri delu strokovne komisije 
in zanimivo bi bilo preveriti, kakšne so 
bile njihove pripombe.

Naj sedanji župan in ekipa, v ka-
teri sodeluje kot lokalni (podžupan) in 
državni funkcionar (državni sekretar) 
Aleš Mihelič, in to ravno v resorju, ki 
pokriva tudi promet, po možnosti poi-
ščejo ustreznejšo prometno rešitev za 
lastnike zemljišč iz Hrovače in Goriče 
vasi. Spremembe so možne, saj vlada 
in ministrstvo praktično dnevno spre-
minjata ali dopolnjujeta akte iz svoje 
pristojnosti – zakone, uredbe, pravilni-
ke, sporazume, odloke itd., zato je tog 
in odklonilen pristop Aleša Miheliča 
nerazumljiv. Prav nobene potrebe ni, da 
se vztraja pri problemih ali celo ustvarja 
nove, zato nekajtedenski zamik ne bo 
povzročil prav nobene škode.

Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora 

Od začetka januarja lani se po 
železnici od Grosuplja do Kočevja 
odvija tudi potniški promet, kar 
je nedvomno velika pridobitev. 
Posodobitev proge je na celi trasi 
zahtevala prilagoditve, kar se je 
najočitneje pokazalo pri zmanjše-
vanju števila obstoječih nezavaro-
vanih prehodov prek proge, tisti, ki 
so ostali, so morali biti zavarovani.

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

udeležijo spletnih predavanj 

»PRIPRAVA NA 
POROD IN 

STARŠEVSTVO«
Maja Žagar. dipl. babica

Pridobili boste veliko koristnih informa-
cij o nosečnosti, porodu, poporodnem 
obdobju, dojenju in negi novorojenčka. 
Z udeležbo na predavanjih bo prehod v 
materinstvo in očetovstvo gotovo lažji. 

Za spremljanje zadošča pametni mobilni 
telefon ali računalnik, posebno predzna-
nje uporabe tovrstnih spletnih orodij ni 
potrebno. Predvidena so 1 predavanje v 
zgodnji nosečnosti (12.–24. teden) in 4 
predavanja po 30. tednu nosečnosti. 

Udobno se namestita v domačem okolju 
in se nam pridružita!

Dodatne informacije 
in prijave: 031 342 819, 

maja.zagar@zdribnica.si 
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Pojasnilo 

županu in delavcem Občinske uprave 
Občine Ribnica, ki mi oporekajo, da pi-
šem članke z neresnično vsebino

Gospodu županu Samu Pogorelcu predla-
gam, naj ponovno prebere svoj članek OD-
LOČEN ZA NAPREDEK, ki ga je objavil v 
občinskem glasilu Rešeto septembra 2018. 
Zanimiv je tudi njegov članek z naslovom 
IZPOD ŽUPANOVEGA PERESA, ki je bil prav 
tako objavljen v Rešetu, a decembra 2019. 
Gre za njegove ponovne obljube občanom, 
kjer je napovedal, kaj bodo naredili v letu 
2020. A ko greš po občini, ugotoviš, da je bilo 
leta 2020 narejenega bolj malo. Trditev, da se 
županu izteka zadnja tretjina mandata, tudi 
drži, zato se večkrat vprašam, ali je realiziral 
dve tretjini svojih obljub iz zgoraj navedenih 
člankov. Menim, da jih ni.

V četrtek, 29. julija 2021, sem po po-
oblastilu župana Sama Pogorelca prejel 

priporočeno pismo odvetniške pisarne iz 
Ljubljane, ki me obvešča, da vsebine v mojih 
dveh člankih, objavljenih junija in julija letos 
v Rešetu, eden z naslovom ČAS POZABE in 
drugi z naslovom OBLJUBE, ne držijo.

Če prebereš zgoraj navedena članke, 
dobiš večji del odgovora. Občina je odku-
pila  razpadajočo domačijo v Dolenji vasi, 
ki je kazila in ogrožala mimoidoče ali mi-
movozeče. Mislil sem, da bo odkupila tudi 
druge razpadajoče hiše v naselju. Ureditev 
športnega parka v Dolenji vasi je prav tako 
stara zgodba. Že prejšnji župan se je soočal 
z zahtevami za ureditev, sedanji, stanujoč v 
Dolenji vasi, prav tako. Zato sem uporabil rek 
»Kovačeva kobila je zmeraj bosa«. Ta rek se 
uporabi mnogokrat, če nekdo nekaj ne uredi 
doma. Mogoče bo moral to kobilo podkovati 
nov župan, ki bo uredil vaško jedro in športni 
park v Dolenji vasi.

Še pojasnilo glede lepljivosti prstov. Opo-
zicijski svetniki so pred iztekom mandata 
prejšnjega župana naslovili zahtevek za revi-

zijo finančno-materialnega poslovanja Obči-
ne Ribnica na Računsko sodišče. Ugotovitev 
je bila brez pripomb, a so ga kljub vsemu 
kritizirali. V vasi Lipovec so pred volitvami 
2018 predstavili program, in čeprav Račun-
sko sodišče ni ugotovilo nič, so za prejšnjega 
župana dejali, da je imel lepljive prste. Morda 
pa ima te težave sedanji župan, da papirji ne 
stečejo na pravi kraj. Zato se premalo dela.

V mojih navedenih člankih so vse trdi-
tve preverljive. So take, kot sem jih opisal, 
so resnične in preverljive na terenu. Da se 
županove napovedi ne uresničujejo, pa lah-
ko ugotovi vsak, ki bo članka župana Sama 
Pogorelca prebral in primerjal s tem, kar je 
bilo narejeno.

Zato se za resnične trditve, ki sem jih za-
pisal, ne nameravam opravičevati. Naj bodo 
pa moji članki spodbuda županu za boljše in 
učinkovitejše delo. Saj veste za tisti rek: »Po 
naših delih nas bodo sodili!«
France Vidervol

Odziv
na članek župana Sama Pogorelca 
Korak po korak

Župan Samo Pogorelc je v navedenem se-
stavku, ki ga je objavil februarja letos (2021), 
ko je pisal o potrebnih investicijah v šolsko 
in športno infrastrukturo, med drugim za-
pisal naslednje: »Velja poudariti, da Obči-
na Ribnica od tega ministrstva za gradnjo 
še nikoli ni prejela niti centa nepovratnih 
sredstev. Podobna zgodba je z bazenom, 
ki je star čez 40 let, in če ne bo v letu do 
dveh v celoti obnovljen, ga bomo primorani 
zapreti.« 
Dejstva pa so po podatkih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport naslednja:
1. za obnovo deške šole (iz leta 1907) je ob-
čina prejela 166.917,04 EUR (1997–1998),
2. za športno dvorano 477.971,12 EUR 
(2001–2003),
3. za glasbeno šolo 127.373,97 EUR (1999–
2000),
4. za šolo Dolenja vas 12.723,25 EUR (2004),
5. za obnovo bazena 89.114,00 EUR (1996–
1998),
6. za športni center 116.199,00 EUR (2001),
7. za športni kompleks Gornje Lepovče 
15.351,00 EUR (2002),
8. za športno igrišče Dolenji Lazi 17.544,00 
EUR (2002),
9. za športno igrišče Sveti Gregor 33.342,00 
EUR (2007).

Ker ima župan na Občini Ribnica po-
poln potek dela prejšnjih županov, občin-

V rubriki Bralke in bralci pišejo 
objavljamo prispevke, ki niso 
žaljivi. Pridržujemo si pravico, da 
zaradi razpoložljivega prostora v 
časopisu besedila tudi skrajša-
mo – po predhodnem obvestilu 
avtorja ali avtorice prispevka. 
Uredništvo si pridržuje pravico, 
da zavrne besedilo, ki vsebuje 
neresnično, rasistično, nacio-
nalistično, hujskaško, nasilno, 
pornografsko, žaljivo ali podobno 
vsebino. Zahvaljujemo se vam za 
korektno sodelovanje.
Uredništvo

skih svetov in občinskih uprav ter s tem 
popoln pregled nad sofinanciranji projek-
tov – vse to mu lahko kadarkoli zagotovi 
njegova ekipa, so take lažne objave župana, 
s katerimi daje v nič svoje predhodnike, na-
menjene le njegovemu samopoveličevanju 
oziroma »bildanju« v očeh javnosti. Da po-
kaže, kako izvrstno dela. Od javnega funk-
cionarja se pričakuje resen, argumentiran 
pristop, ne pa, da se poslužuje zavajanj ali 
celo laži in prevar.

Tudi kar zadeva novo igrišče pri špor-
tnem centru, je zgodba podobna. Idejna 
zasnova in celo gradbeno dovoljenje zanj 
sta bila pridobljena že pred tem mandatom, 
a do realizacije tega projekta ni prišlo, ker 
ga zaradi izpada sofinanciranja vrtca ni bilo 
možno umestiti v proračune prejšnjih man-
datov. 

Je pa treba povedati, da občine niso 
nikoli bile tako izdatno in velikodušno finan-
cirane kot v času te vlade. In še nikoli niso 
bili financirani prav vsi prijavljeni šolski pro-
jekti, kot se je po posvetu vlade s poslanci 
to zgodilo letos. Občina Ribnica bi jih lahko 
prijavila več.

V Ribnici se ni vse začelo s Samom Po-
gorelcem in se tudi ne bo vse končalo, ko 
ne bo več župan – kadarkoli se bo že to zgo-
dilo. Tudi za njim bo ostalo ogromno zadev, 
ki jih bo treba dodelati, izboljšati, obnoviti, 
na novo zgraditi ali dodati nove vsebine. 
Korak po korak bomo le prišli do pravih po-
datkov in dejstev.

Jože Tanko, podpredsednik DZ



Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

Zaman je bil Tvoj boj,
zaman vsi dnevi trpljenja,
bolezen je bila močnejša
od življenja.

Kamor koli se ozremo,
povsod se vidi delo tvojih rok,
nikoli te ne bomo pozabili,
vedno v naših srcih boš ostal.
(Branka)

Zadnjič smo pobožali Ti roko,
slutili, a ne vedeli, da je pos-
lednjič,da je v slovo. V srcu 
Te bomo vselej imeli in z nami 
boš večno:ko bomo otožni in 
ko bomo veseli.

Zahvala Zahvala

Zahvala
Zahvala

ob smrti drage sestre in tete

ALBINE ORAŽEM
(1934 – 2021) iz Bukovice.

ANDREJ KNAVS

Po težki bolezni se je poslovil naš dragi

JANEZ GORŠE – 
JOHAN
(30. 10. 1947–19. 7. 2021) iz Rakitnice 53.

V 84. letu je za vedno zaspal  
dragi mož, ata, stari ata in pradedek

FRANC ARKO
(2. 10. 1937–1. 8. 2021) iz Ribnice, Ob Bistrici 10.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala župniku 
g. Berčanu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem za zapete pesmi, gasilcem PGD 
Bukovica, Združenju borcev za vrednote NOB 
Ribnica in DSO Ribnica.

Vsi njeni

Hvala vsem svojcem, prijateljem, sosedom 
in vaščanom za izrečeno sožalje, podarjene 
sveče in rože. Hvala gospodu kaplanu Roku 
Pogačniku, ki je opravil lep pogrebni obred.
Posebna zahvala velja PGD Goriča vas, ki ga je 
pospremilo na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, podarjene sveče in darove za svete maše 
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od njega 
poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala g. kaplanu Roku Pogačniku za lep 
pogrebni obred in pevcem za odpete pesmi. 
Hvala osebju ZD Ribnica za vso pomoč med 
njegovo boleznijo.Hvaležni smo vsem, ki ste ga 
imeli radi in se ga boste kdaj spomnili v molitvi.
Ata, počivaj v miru!

Njegovi najbližji
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Društvo 
invalidov  Ribnica 
vabi svoje člane, da se udeležijo 
izleta na Sveto goro v soboto, 
18. 9. 2021. Prijave sprejemamo 
do 13. 9. 2021.
Prijavite se lahko v pisarni društva v 
času uradnih ur (v ponedeljek in petek 
od 9.00 do 11.00) ali po telefonu na 01 
836 11 69 ali 070 688 811

V najem dajemo
gospodarsko poslopje, 
primerno za proizvodnjo, skladišče 
oziroma katero koli drugo dejavnost. 
Poslopje se nahaja v Jurjevici (Ribni-
ca). Za vse informacije pokličite na 
031 432 555.

Občina Ribnica 
objavlja javno 
dražbo za najem 
tržnega stanovanja
Občina Ribnica obvešča, da je na 
spletni strani in oglasni deski občine 
objavila javno dražbo za najem:
• tržnega enosobnega stanovanja št. 

1 (ID znak 1625-453-27), v pritličju 
večstanovanjske stavbe na Knaflje-
vem trgu 12, 1310 Ribnica, površina 
stanovanja je 28,90 m2, stanovanje 
se oddaja v najem za 5 let brez 
možnosti podaljšanja, izklicna naje-
mnina pa znaša 91,20 EUR.

Javna dražba bo potekala v torek 
14. septembra 2021 ob 8.00 uri v 
prostorih Občine Ribnica, celoten 
tekst javne dražbe pa je objavljen 
na spletni strani www.ribnica.si in 
na oglasni deski občine.

Združenje 
borcev za 
vrednote NOB 
Ribnica organizira
v soboto, 11. septembra 2021, ob 
8.30 avtobusni prevoz v Idrijo na 
slovesnost Priključitev Primorske. 
Prijave zbira Breda Oražem na 
070 642 135. Prav tako Združenje 
borcev za vrednote NOB Ribni-
ca vabi v soboto, 25. septembra 
2021, ob 15. uri v Grčarice, kjer bo 
potekala spominska slovesnost ob 
obletnici partizanske zmage nad 
plavogardisti z bogatim kulturnim 
programom. Na obeh dogodkih je 
treba upoštevati priporočila NIJZ-ja in 
odlokov. Vsak posameznik naj pazi na 
svoje zdravje in zdravje vseh okoli sebe.

Cepljenje COVID-19
ZD Ribnica omogoča cepljenje brez 
naročanja vsak teden ob četrtkih med 
8. in 11. uro ter med 12. in 17. uro. Zaradi 
morebitnih sprememb ali dodatnih 
terminov preverite obvestila na spletni 
strani ZD Ribnica (www.zdribnica.si). 
Vsi, ki bi se želeli cepiti na določen ter-
min, se prijavite na enega izmed možnih 
načinov: spletni prijavni obrazec na 
www.zdribnica.si, info@zdribnica.si 
(ime, priimek, rojstni datum, kontaktna 
številka, osebni zdravnik), 070 415 444 
(lahko tudi SMS): številka je za klice 
aktivna med 7. in 14. uro, pri osebnem 
zdravniku po e-pošti ali telefonu. V ZD 
Ribnica trenutno prejemamo cepiva 
proizvajalcev Pfizer, AstraZeneca in 
Janssen.

Zaprt glavni 
vhod v Zdravstveni 
dom dr. Janeza Oražma 
Ribnica
Zaradi sanacijskih del pri vhodu v Zdra-
vstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 
bo do predvidoma konca septembra 
zaprt glavni vhod. Vse uporabnike pro-
simo, da za vse nujne in nenujne obiske 
v tem času uporabljajo vhod s strani 
Lekarne.

Občina Ribnica 
objavlja javno 
dražbo za prodajo 
nepremičnin 
Občina Ribnica obvešča, da je na sple-
tni strani in oglasni deski občine objavi-
la javno dražbo za prodajo naslednjih 
nepremičnin:
1. štirih gradbenih parcel v naselju 
Grčarice z oznako 7, 8, 9 in 12, v izmeri 
od 711-895 m2.
2. stavbnega zemljišča parc. št. 1791/2 
k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 1133 m2

3. stanovanjske stavbe z ID oznako 
1629-26 na naslovu Hrib 19, 1331 Dole-
nja vas, s pripadajočima zemljiščema 
parc. št. 110/4 v izmeri 296 m2 in parc. 
št. *19/2 v izmeri 171 m2, obe k.o. 1629 – 
Dolenja vas 
4. stavbnega zemljišča parc. št. 604/1 
k.o. 1629 – Dolenja vas v izmeri 924 m2

Javna dražba je razpisana za torek 
21. september 2021 ob 8.00, ob 
9.00, ob 9.30 in ob 10. uri, celoten 
tekst javne dražbe pa je objavljen 
na spletni strani www.ribnica.si in 
na oglasni deski občine.

Društvo 
upokojencev Ribnica 
vabi vse svoje člane, da z nami 
preživite nepozaben dan v 
Ljubljani, 17. 9. 2021. 
Vključena sta vodeni ogled po starem 
delu Ljubljane in plovba z ladjico (hrana 
in pijača na ladjici). Odhod z železni-
ške postaje v Ribnici je predviden ob 
približno 9.30, povratek iz Ljubljane pa 
ob 17.30. Prijave sprejemamo na mobilni 
številki 031 608 161 (ga. Mija) ali osebno 
v prostorih društva vsak ponedeljek od 
9. do 11. ure. Cena izleta je 20,00 EUR.
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PRVA ZAPOVED
Katehet: »Kako slove 
prva božja zapoved?«
Veroučenec: »Ne jej!«
Katehet vprašljivo pogleda.
Veroučenec: »Ljubi Bog je že 
raju Adamu in Evi zapovedal, da 
ne smeta jesti sadu z drevesa 
na sredi raja; onih deset 
zapovedi je dal veliko pozneje.«

OSEL
Gospod pošlje služabnika 
po neko reč. Služabnik je ne 
prinese in gospod mu jezno 
zabrusi: »Če hočem osla kam 
poslati, grem rajši kar sam, veš!«

MOŽ IN ŽENA
Žena: »Kako moreš vedno tako 
dolgo posedati v krčmi? Ali se 
me nikoli ne domisliš?«
Mož: »Pač, a prav zato ne grem 
rad domov!«

NEZMOTNI RECEPTI
Nekoč je zdravnik trdil, da ni 
predpisal še nobenega recepta, ki 
ne bi pomagal. »To ni mogoče!« 
so mu odgovarjali nekateri. 
Zdravnik je odvrnil: »Seveda je 
mogoče; če niso pomagali mojim 
bolnikom, so pomagali pa meni in 
lekarnarju.«

IZGOVOR
Redar (dečku, ki je ravnokar 
vrgel trnek v vodo): »Tako, ti tukaj 
loviš ribe, čeprav veš, da je to 
prepovedano!«
Deček: »Saj ne lovim rib, le črve 
učim plavati!«

Prirejeno po: Brezovnik, A. (ur). (2008): Šaljivi Slovenec: zbirka najboljših kratkočasnic iz vseh 
stanov. Maks Viktor.

NAVPIČNO
1.  plezalka
3.  učenec prvega razreda 
4.  tradicionalna posoda za vino
5.  poletna sladica
6.  argentinski nogometaš 
7.  Ribniški kamniti most - … most
8.  kresnikov nagrajenec
12.  mesto pod Ljubeljem
14.  beletristika
17.  Plečnikov sodobnik in 
 stanovski kolega
18.  surovina za metle 

VODORAVNO
2.  konec igre pri šahu
9.  žernada 
10.  ptica z dobrim vidom
11.  olimpijska disciplina
13.  ribniški notar, ustanovitelj  
 kobariške čitalnice 
15.  Tradicionalni dogodek v Ribnici
16.  reka na Štajerskem, desni  
 pritok Savinje
19.  renesančni znanstvenik
20.  Bralna akcija za mlade 
21.  kis, jesih  

KRIŽANKA

KUD DramŠpil Ribnica napoveduje prvi 
dve predstavi gledališkega abonmaja:

Za otroke: sobota, 25. september ob 10. uri
Boš lešnik? 
- KPD Josip Lavtižar,  Kranjska gora

Za odrasle: sobota, 25. september ob 19. uri
Prah - tragikomedija,  
KUD Visoko, Visoko 

Predstavi bosta izvedeni v skladu z NIJZ ukrepi. 
Trenutno je zahtevan PCT pogoj. Če razdalja 1.5m 
med obiskovalci ne bo zahtevana, bosta predsta-
vi tudi za izven.
Karte  za izven bodo na voljo pol ure pred 
predstavo na vhodu v  TVD Partizanu. 
Cena kart: 
Predstava za odrasle 8 €
Predstava za otroke 3,5 €

Knjižnica Miklova hiša

REŠITVE KRIŽANKE: 1. Janja Garnbret 2. mat 3. prvošolček 4. majolika 5. sladoled 6. Messi 7. 
francoski 8. Borut Kraševec 9. dnina 10. sokol 11. lokostrelstvo 12. Tržič 13. Gruntar 14. leposlovje 
15. Ribniški semenj 16. Dreta 17. Fabiani 18. sirk 19. Leonardo 20. Najpoletavci 21. ocet



Likovno izobraževalni center LICE razpisuje vpis v nove programe likovnega izobraževanja za osnovnošolce, ki
bodo potekali pod imenom LICEUM. Multidisciplinarno zasnovani program bo v šolskem letu 2021/2022
zajemal vsebine s področja likovne umetnosti, zgodovine, gledališča, arheologije ter znanosti in tehnike.

Več o programu LICEUM in vpisno prijavnico najdete na spletni strani Galerije Miklova hiša
https://www.galerija-miklovahisa.si/storitve-in-aktivnosti/likovno-izobrazevalni-center-lice/

K vpisu vabimo vse radovedne osnovnošolce, ki želijo skozi zanimive zgodbe razvijati
domišljijo in kreativnost ter spoznavati očarljivo dediščino kraja. V družbi iznajdljivega

Ribničana in velikega renesančnega genija Leonarda da Vincija se bodo podali na
razburljivo popotovanje, polno skrivnosti, umetniških in znanstvenih izzivov ter

skrivnostnih in strašljivih zgodb, ki jih bodo popeljale v čas izumov malih in velikih
mojstrov. Vrtinec časovnega stroja pa jih morda celo odnese v Leonardov čas.



16. 9. 2021
uradno odprtje ETM RIBNICA, krožna vožnja z RICIKLI
uradno odprtje Brvi preko potoka Bistrica

17. 9. 2021

18. 9. 2021

OŠ Ribnica, Izvajanje akcije Kokoška Rozi
OŠ Ribnica, Izvajanje PEŠBUSA
stojnice na Škrabčevem trgu 
(Policija Ribnica, Prostofer, Rent the lifestyle, Robotix, 
ZD Ribnica, RŠK Ribnica, Rokodelski center Ribnica, 
Knjižnica Miklova hiša)

lokalna tržnica in klepet ob kavi z županom

16. - 22. SEPTEMBER 2021         
RIBNICAEVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI

Živi zdravo. Potuj trajnostno.

V službo, šolo ali trgovino se 
odpravi brez avtomobila.

Hodi, kolesari, rolkaj za 
boljše počutje, krepkejše 
zdravje in nižje stroške.

Na pot povabi svoje bližnje,
prijatelje, znance, sošolce 
ali sodelavce.

20. 9. 2021
OŠ Ribnica, Izvajanje akcije Kokoška Rozi
OŠ Ribnica, Izvajanje PEŠBUSA
OŠ Ribnica, kolesarjenje osnovnošolcev po 
Ribniški dolini

21. 9. 2021
ETM v Vrtcu Ribnica, skupinska vadba 
za otroke in zaposlene
brezplačna vodena telovadba v 
Športnem parku Ribnica

22. 9. 2021
OŠ Ribnica, Izvajanje akcije Kokoška Rozi
OŠ Ribnica, POŠ Dolenja vas in POŠ Sušje, 
izvajanje PEŠBUSA
OŠ Ribnica kolesarjenje osnovnošolcev 
po Ribniški dolini

23. 9. 2021  DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
jutranja telovadba v ribniškem gradu - pilates
test hoje v Športnem parku Ribnica
supanje, kajak - na Bistrici
popoldanska telovadba v Športnem parku Ribnica 

Več informacij o aktivnostih najdete na spletni strani 
in na FB Občine Ribnica.


