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aktualno Evropski teden mobilnosti in nova brv
obletnica 60 let Rešeta

reportaža Letovanje gasilske mladine
kultura Lesene brunaste hiše na Ribniškem

kolumna Gostolenje ali o drugem svetu



Za več informacij in prijave, ki jih zbiramo do 30. septembra, smo vam

na voljo na elektronski naslov katja.zagar@rc-ribnica.si ali na

telefonsko številko 01/8361-120.

 

  Rokodelski center Ribnica vas vabi k vpisu v PLETARSKO in LONČARSKO ŠOLO.

V PLETARSKI ŠOLI se boste naučili osnovnih znanj pletarstva. Osnovna materiala pri uporabi

bosta vrbovo šibje in leska. Naučili se boste vseh postopkov pletenja, od tega, kako poiskati les

v gozdu, kako ga pravilno skladiščiti in obdelati s pomočjo orodij, do samega pletenja v

končne izdelke. 

LONČARSKA ŠOLA – ZAČETNO VRETENO je namenjena vsem, ki vas zanima oblikovanje gline

na lončarskem vretenu. Poudarek bo na spoznavanju materiala-gline in njenem ročnem

oblikovanju in osnovah oblikovanja gline na lončarskem vretenu (centriranje, cilinder). Po

osvojenem centriranju boste izdelali tudi nekatere manjše tradicionalne izdelke. 

Vse izdelke se boste naučili tudi glazirati.

Šoli bosta potekali od začetka oktobra 2021, do konca marca 2022, enkrat tedensko, po dve

uri v določenem terminu.

Cena pletarske šole je 240 eur, cena lončarske šole pa 280 eur.

MALA ŠOLA LONČARSTVA je namenjena osnovnošolskim otrokom (začetnikom). Potekala bo od

oktobra do konca aprila, ob torkih, od 17.00  do 18.15 ure.

Mladi lončarji se bodo seznanili z različnimi vrstami gline, barvami za glino, postopki ročne

obdelave gline in postopki oblikovanja gline na lončarskem vretenu. Izdelali bodo različne

uporabne in okrasne predmete.

Cena Male šole lončarstva je 35 eur na mesec.

PLETARSKA IN LONČARSKA ŠOLA 

MALA ŠOLA LONČARSTVA 



9. 10., ob 10. uri  
HOJA PO SLEMENIH 
(približno 10 km)
Igrišče Sveti Gregor

9. 10., ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, 
RIKO RIBNICA : RD URBANSCAPE 
LOKA
Športni center Ribnica

15. 10., ob 19. uri  
VIDEZ TIPNEGA, območna razstava 
odraslih likovnih ustvarjalcev
Rokodelski center Ribnica, avla

16. 10., ob 10. uri  
LUTKOVNA PREDSTAVA ZA 
OTROKE: PALČEK NOS, 
Gledališče iz desnega žepka
TVD Partizan

16. 10., ob 19. uri  
PREDSTAVA ZA ODRASLE: 
GOVORICE, komedija, 
KUD Bohinjska Bela
TVD Partizan

16. 10., ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, 
RIKO RIBNICA : RK CELJE 
PIVOVARNA LAŠKO
Športni center Ribnica

23. 10., ob 18. uri
PRIREDITEV OB OBČINSKEM
PRAZNIKU OBČINE RIBNICA
Športni center Ribnica

25. 10. 
RAZSTAVA ROČNIH DEL 
Ribniški grad

30. 10., ob 19. uri  
ROKOMETNA TEKMA RD, člani, 
RIKO RIBNICA : RK SLOVENJ 
GRADEC 2011
Športni center Ribnica
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KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
oktober 2021

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

Koliko 
romantike je v 
krmarjenju med 
interesi?

Tudi ta mesec se je nabralo veliko 
tem za hvaliti in grajati, a govorili bomo 
o temi, ki se vas očitno konkretno tiče, 
saj v tem trenutku tole prebirate. Govo-
rili bomo o časopisu, ki ga držite v ro-
kah in ki letos praznuje 60 let od izida 
prve številke. O prvih izdajah iz leta 1961 
piše zbiratelj Peter Lesar, ko je Rešeto 
izhajalo bolj po potrebi in ne kontinuira-
no. Zato poleg 60-letnice obeležujemo 
tudi 25-letnico izhajanja časopisa v tej 
obliki, kot je danes, ki jo dobite v nabi-
ralnike vsak mesec. Leta 1996 je bil prvi 
urednik Stane Hafnar, ki ga je kmalu za-
menjala urednica Alenka Pahulje in 16 
let »krmarila med željami, pričakovanji 
in realnostjo«, kot je zapisala v svojem 
prispevku na naslednjih straneh. Tudi 
nekdanji urednik Marko Modrej opisuje 
svoje izkušnje z urednikovanjem in pra-
vi, da je tisto »obdobje zaznamovalo ko-
nec romantike v medijskem prostoru«.

Kakšne posebne romantike res ni 
v tem delu in krmarjenje je kar prava 
beseda in način za ohranitev idealov, 
kot so avtonomija, verodostojnost, nep-
ristranskost, pluralnost – vse to zaradi 
odgovornosti do bralk in bralcev. Kot 
ene vrste romantiko bi lahko izpostavil 
naključne stike z bralci na naključnem 
kraju, ko pokomentirajo časopis, celo iz-
postavijo in predlagajo konkretne ideje, 
kar pomeni, da pozorno prebirajo Reše-
to. Poseben trenutek bo tudi, ko se bom 
na dnu tega uvodnika podpisal in Reše-
to poslal v tisk. Zadnje dejanje – urejena 
je še ena številka Rešeta! 

Spoštovani bralke in bralci, brez vas 
tudi nas ni, zato se vam prav prisrčno 
zahvaljujemo, da še vedno posežete po 
tiskanih izdajah medijev, kljub tehnolo-
giji, ki vam lahko v trenutku postreže z 
želeno vsebino. 

Na branje!

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: 
29. 10. 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 15. 10. 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: 
Nova brv
  Sašo Hočevar
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Mesec september predstavlja 
mesec, ko po dopustniških dneh 
ponovno zakorakamo v polno gi-
banje in ni naključje, da je prav ta 
mesec v veliki meri posvečen mo-
bilnosti. 

Ko se poletje preveša v jesen, 
vsako leto, že dvajset let zapored, 
poteka projekt Evropski teden mo-
bilnosti, v okviru katerega občine 
izvajajo številne aktivnosti in pro-
grame, povezane z gibanjem. Ko 
pomislimo na pojem mobilnost, 
najbrž najprej pomislimo na avto, 
avtobus, kolo, skiro ali pa hojo. 
Vendar mobilnost predstavlja ve-
liko več, predstavlja namreč vso 
infrastrukturo: ceste, pločnike, 
kolesarske steze in parkirišča ter 
ustrezno uporabo vseh sredstev in 
površin, namenjenih gibanju. 

V naši občini projekt Evropski 
teden mobilnosti že tretje leto za-
pored izkoristimo za promocijo al-
ternativnih načinov uporabe javnih 
površin, bodisi za preizkus eno-
smerne ulice skozi mestno jedro, 
izpraznitev osrednjega parkirišča 
ali otvoritev novih investicij na po-
dročju mobilnosti. To je teden, ki 
predstavlja odlično priložnost za 
izvajanje ukrepov, s katerimi se 
bomo postopoma spoprijeli in jih 
vključili v naš vsakdan. Ni skriv-
nost, da zasledujemo cilj oživitve 
trga in vzpostavitve osrednjega 

Da pa ni pomemben le osrednji 
center naše občine, vseskozi dokazu-
jemo s projektiranjem ali izvedbami 
infrastrukturnih projektov po celot-
ni občini. V letošnjem letu smo tako 
pripravili veliko projektnih doku-
mentacij (študije, idejne zasnove ali 
izvedbene načrte) ter kar nekaj po-
polnih rekonstrukcij in preplastitev 
posameznih odsekov cest ali celotnih 
tras, saj želimo izboljšati varnost in 
udobje vseh udeležencev v prometu. 

Spoštovane občanke in cenjeni 
občani, bliža se tudi naš skupni pra-
znik, praznik Občine Ribnica. Ob 
tem prazniku je prav, da se ustavimo 
in ocenimo našo skupno prehojeno 
pot preteklega leta ter se zahvalimo 
vsem, ki so bili v tem letu še poseb-
no aktivni, in tistim, ki so nam vsem 
v ponos. Ob tej priložnosti bomo 
podelili priznanja in nagrade letoš-
njim občinskim nagrajencem, ki 
so s svojim delom in uspehi pustili 
poseben pečat v letu, ki je za nami. 
Naj bo ta praznik tudi poseben dan 
za vse vas, občanke in občane občine 
Ribnica, zato naj vas prijazno pova-
bim na slavnostno prireditev, ki bo 
na dan praznika, v soboto, 23. 10. 
2021, ob 18. uri potekala v Športnem 
centru. Naša izjemna lokalna kul-
turna društva, zbori in posamezniki 
bodo nedvomno poskrbeli za čudovit 
večer. Veselim se druženja z vami 
in vam želim barvito ter optimizma 
polno jesen.

Vaš župan
Samo Pogorelc

prostora, ki bo prijaznejši ljudem 
in ne bo predstavljal zgolj obvozne 
ceste za številne voznike, ki si želijo 
z vožnjo izogniti semaforiziranemu 
križišču. Enosmerna ulica skozi 
trg, večje število parkirišč izven 
centra, zagotovljen prostor za tr-
žnico in skupno druženje, prome-
nada, zagotovljeni programi in vse-
bine, ki bodo privabile obiskovalce 
v središče trga itd. – to je vizija ra-
zvoja našega središča, ki bo pred-
stavljal srce trga in mesta. Želim si, 
da trg postane osrednji prostor za 
druženje in preživljanje prostega 
časa, sklepanje novih poznanstev, 
da postane oaza, kjer se v hitrem 
tempu življenja čas upočasni.  

Del tega smo skušali priča-
rati v tem tednu, ko se je običaj-
no parkirišče pred Miklovo hišo 
spremenilo v osrednji prireditveni 
prostor in tržnico, kjer so se izva-
jale različne aktivnosti. Otvoritev 
tedna mobilnosti smo začeli s slav-
nostnim odprtjem brvi na Galluso-
vem nabrežju, ki predstavlja enega 
lepših objektov, ki bo zagotavljal 
pomembno povezavo za pešce, gi-
balno ovirane, kolesarje in druga 
enosledna vozila. V sklopu brvi 
smo uredili tudi del Gallusovega 
nabrežja, s tem zagotovili lažje pre-
hajanje skozi ta del trga in izbolj-
šali splošen vtis urejenosti. Seveda 
nam do celovite podobe manjka še 
precej korakov, a če bodo ti pravi, 
odločni in konstantni, potem ni 
bojazni, da bomo v Ribnici dobili 
zgledno urejen trg. 

MESEC V ZNAMENJU 
TRAJNOSTNE 
MOBILNOSTI

Spoštovani 
občanke in občani.



Odprtje Evropskega 
tedna mobilnosti in 
nove brvi čez Bistrico Sašo Hočevar  Daniel Vincek

Za projekt Evropski teden mobilnosti 
se je Občina Ribnica prijavila na razpis 
Ministrstva za infrastrukturo, kjer so pre-
jeli nepovratnih 8.800 EUR. V okviru pro-
jekta letos skušajo parkirišče pri Miklovi 
hiši nameniti drugim vsebinam kot zgolj 
parkirišču za avtomobile. Župan Samo 
Pogorelc je kot alternativi izpostavil parki-
rišče pri Rokodelskem centru in na mestu 
starega vrtca. »Nobena skrivnost ni, da si 
skupaj z Župnijo Ribnica želimo zgraditi 
parkirišče pri pastoralnem centru tako za 
farane kot za druge občane in obiskoval-
ce,« pravi župan. 

Projekt za novo brv čez Bistrico med 
cerkvijo in Kmetijsko zadrugo je že bil 
narejen, a na Občini Ribnica so se od-
ločili brv sprojektirati na novo. »Obstajal 
je že projekt z betonsko konstrukcijo, be-
tonskim podpornikom v vodi in dvokapno 
streho. Skratka projekt, ki ni bil v nekem 
kontekstu s predhodno brvjo. Podobno 
brv, kot je naša, imajo tudi v Kopru, kasne-
je sem celo dobil fotografijo, ki je kazala, 
da je nekoč ta brv imela tudi tako paličje 
kot sedaj. Spremembo smo predlagali tudi 
na Zavodu za spomeniško varstvo, kjer so 
bili nad idejo navdušeni,« župan pojasnju-
je spremembo projekta. Brv je osvetljena, 
ob določenih dnevih bo osvetljena celo 
z različnimi barvnimi lučmi, odvisno od 
namena obeleževanja določenih pra-

znikov. Naložba je Občino Ribnica stala 
okoli 90.000, od tega bodo nekaj manj 
kot 69.000 evrov pridobili iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 
okviru lokalne akcijske skupine Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe.

 V sklopu brvi so popravili kamnito 
brežino z betonskim vencem, na katere-
ga bodo postavili še kovinske stebričke. 
Celotno območje za Zadružnim domom 
so preplastili z novim asfaltom, za kar se 
je župan tudi zahvalil direktorju Kmetijske 
zadruge za dosežen dogovor o sofinanci-
ranju asfaltiranja.

Ob otvoritvi brvi čez Bistrico smo žu-
pana vprašali še o morebitnih aktivnostih 
okrog brvi pri Obrhu: »Idejno zasnovo 
smo že naredili, ustavilo pa se je pri so-
glasju Hydrovoda, in dokler ne dobimo 
tega soglasja, gradnja ni mogoča. Na 
Hydrovodu sem pojasnil, da tu ne gre za 
most za kmetijske stroje, ampak za more-
bitno učno in tematsko pot, kjer bi lahko 
promovirali pomen zdrave in pitne vode.«

Državni sekretar na Ministrstvu za 
infrastrukturo in ribniški podžupan Aleš 
Mihelič pravi, da skozi Evropski teden mo-
bilnosti javnosti skušajo predstaviti pred-
nosti in možnosti trajne mobilnosti. »Na 
ministrstvu želimo prek takih pristopov in 
prek vlaganj približati uporabnikom trajno 
mobilnost. Na področju celotne Slovenije 

Na odprtje Evropskega tedna mobilnosti do 
nove brvi čez Bistrico je župan Samo Pogorelc 
prikolesaril v družbi državnega sekretarja 
na Ministrstvu za infrastrukturo, direktorice 
občinske uprave, ravnateljice in ravnateljev, 
načelnice, direktoric in direktorjev javnih 
zavodov ter predstavnikov policije. 

Državni sekretar in podžupan Aleš Mihelič, 
župan Samo Pogorelc in Miha Šušteršič iz 
podjetja Hipox 

Pozdrav pred 
kolesarsko etapo 

po Ribnici

Podeželke s svojimi okusnimi stvaritvami

projektiramo več kot 500 kilometrov kole-
sarskih povezav in upamo, da bomo lahko 
sredi naslednjega leta začeli z delom.« 

Letošnjo otvoritev Evropskega tedna 
mobilnosti, ki je potekal pod geslom »Živi 
zdravo. Potuj trajnostno« so pospremile 
tudi članice Društva podeželskih žena na 
stojnici z obilico kulinarike. V popoldan-
skem času so se na stojnicah na Škrab-
čevem trgu predstavili Turizem Ribnica s 
turističnimi produkti, promocijo Ricikla in 
nove kolesarske karte, Knjižnica Miklo-
va hiša s knjižnico pod krošnjami, Dru-
štvo upokojencev Ribnica s projektom 
Prostofer in z električnim vozilom Zoe, ki 
je namenjeno za prevoz starejših občanov 
občine Ribnica, Rent the Lifestyle z elek-
tričnimi kolesi in športnimi rekviziti, podje-
tje Robotix, d. o. o., z električnimi kolesi in 
skiroji, Zdravstveni dom Ribnica, ki je izva-
jal meritve telesne pripravljenosti, Policij-
ska postaja Ribnica s promocijo varnega 
udejstvovanja v prometu, Društvo Triatlon 
klub Ribnica, ki je za najmlajše kolesarje 
pripravilo atraktiven kolesarski poligon, in 
Žiga Bižal, ki je s pestrim glasbenim re-
pertoarjem popestril celotno dogajanje.
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Časopis, ki ga ta trenu-
tek prebirate, praznuje lep, 
srebrni jubilej nepretrgane-
ga izhajanja oziroma visok 
jubilej izhajanja nasploh.

Lepo je biti del uspešne 
zgodbe in nositi v sebi zelo 
lepe, nepozabne spomine. Z 
Rešetom sodelujem od za-
četka oziroma sem s prvim 
urednikom Stanetom Haf-
narjem sodeloval že pri No-
vih novicah. Da, star sem že 
(smeh). Leta 2012 sem sto-
pil v velike uredniške čevlje 
moje predhodnice Alenke 

Pahulje, od katere sem se veliko naučil. Lahko rečem, da od-
ločitev za ta korak ni bila lahka. Ne nazadnje sta moja predho-
dnika po izobrazbi novinarja, jaz pa nisem, in sem se kar malo 
bal prevzeti to odgovorno in hkrati častno vlogo. Jeziček na 
tehtnici je prevesil moj takratni status urednika radia Urban, 
kar pa je bila, kot sem videl kasneje, popolnoma druga in nova 
vloga, ne glede na to, da sem časopis soustvarjal od začetka.

V letu 1961, ko se je v Ribnici začel tudi prvi ribniški festival, 
sta takratni Občinski odbor SZDL in Stanovanjska skupnost 
Ribnica pod vodstvom urednika Franca Levstika začela četr-
tletno izdajati Rešeto – občasni glasnik ribniške komune. Tak-
rat so bile meje naše občine širše, saj so zajemale še današnje 
ozemlje občin Sodražica in Loški Potok. Ob uvodniku in mislih 
ob prvem ribniškem festivalu v glasilu opisujejo nove pridobi-
tve, nova podjetja, nove obrate, nove ceste in vodovod, hkrati 
pa se s pogledom v našo preteklost spominjajo naših znanih 
sokrajanov: Jožeta Petka, Jakoba Petelina – Gallusa, dr. Ivana 
Prijatelja, Stanislava Škrabca. Poudarjajo tudi zanimivosti in 
lepote Ribniške doline in že takrat ugotavljajo, da ima Ribni-
ška dolina veliko prihodnost predvsem v domačem turizmu. 
Ugotavljajo tudi, da nam manjkajo še dobre prometne zveze, 
avtocesta in sodobna železnica (to smo končno le dobili), pre-
nočitvene kapacitete in potrebno kopališče itd. Stane Goršič, 
takratni predsednik Občinskega ljudskega odbora Ribnica, 
zapiše: »Predvsem je treba poudariti, da se moramo učiti na 
zgledih drugih, ki so pred nami. Naša komuna je gospodarsko 
zaokrožena celota z izrednim naravnim bogastvom. Čas je da 
naredimo odločilen korak v našem razvoju in da se izkažemo 
kot pristni Ribničani.«

Glasilo Rešeto je bilo že takrat, kot tudi danes, namenjeno 
obveščanju javnosti o dogodkih, življenju, hotenjih in interesih 
občanov, društev, vrtcev, šol in drugih v občini Ribnica ter tudi 
o delu Občinske uprave in organov Občine Ribnica. Glavni 
namen izdajanja glasila je skrbna odgovornost občine do raz-
ličnih javnosti. Zelo pomembna dodana vrednost občinskega 
glasila je predvsem komunikacijski vidik, saj ima glasilo vlogo 
osrednjega informatorja o življenju in delu v naši skupnosti. 
Zato lahko ob tej priložnosti in visokem jubileju zaželim seda-
njemu uredniškemu odboru glasila Rešeto še veliko uspešne-
ga ustvarjanja, širjenja novih in spodbudnih novic, motiviranja 
prebivalstva itd. Želim vam, da boste tudi vi pustili nepozabno 
sled, kot so jo začrtali ustanovitelji Rešeta. Hkrati pa vabim 
vse, tako tiste, ki delujete v javnem interesu, ko tudi posame-
znike, da nas obveščate prek Rešeta, saj je tudi to ogledalo 
našega kraja.

Rešeto z nami že 
šestdeset let

  Peter Lesar    osebni arhiv

Občinsko glasilo Rešeto nas 
informira in obvešča o vseh 

dogodkih v občini Ribnica že 
šestdeset let. 
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Vse bolj se mi zdi, da je bilo 
tisto obdobje po svoje prav ev-
forično, v najžlahtnejši podobi 
te besede. Nekaj je nastajalo na 
novo, vsa energija se je kopičila 
do te mere, da smo ustvarjalci, 

izvajalci in odjemalci zelo čustveno gledali na Rešeto in se z njim 
poistovetili. Zagon v krila nam je dalo skoraj 400 anketiranih, saj smo 
že kmalu po začetku morali opraviti anketo, ali so bralci zadovoljni 
s časopisom, in rezultati so bili navdihujoči. Vse politične razprave o 
morebitnem občinskem ali županovem trobilu so sčasoma ponikni-
le, podporo nam je izrazil tudi Klub prijateljev Miklove hiše, ustano-
vljen je bil širok programski svet s predstavniki z vseh področij druž-
benega življenja in zgodba se je lahko začela razvijati.  

Šestnajst let sem poklonila Rešetu, in to je dolga doba. Najbrž 
bo težko še kdo dosegel tako dolg staž, ker so se časi krepko spre-
menili. Nikakor za nobeno obdobje ni možno trditi, da je slabše od 
prejšnjega, ker vsako nosi svoj pečat. Vsekakor pa med ljudmi ni več 
čutiti tiste gorečnosti, zagnanosti in privrženosti, ki je povečini goni-
lo napredka, predvsem pa hrani dušo. Bili smo skorajda na poskok, 
prisotni na vseh javnih dogodkih, in kar ni bilo zabeleženo v Rešetu, 
kot da se sploh ni zgodilo. Nismo začeli iz nič, Rešeto je obstajalo že 
prej, čeprav ni izhajalo kontinuirano. Smo pa začeli na novo, izhajali 
redno in vsak izid je bil težko pričakovan. Moja želja kot sveže diplo-

mirane novinarke je bila, da glasilo postane časopis, ki ni uradno 
mnenje občinskih veljakov, ampak je informativni kolaž našega živ-
ljenja. Obdala sem se z ekipo, ki je do dela pristopala enako resno in 
odgovorno ter zavzeto: članici uredniškega odbora Zdenka Mihelič 
in Metka Tramte, Marko Modrej, ki je skrbel za komercialno in zabav-
no plat časopisa, Samo Kaplan in Rok Rade, ki sta ga oblikovala, ter 
Sašo Hočevar, Primož Tanko in Jurij Kožar kot redni dopisniki skozi 
leta. Ves čas je Rešeto tiskala tiskarna KVM Grafika.

Biti prerok v domačem kraju je najtežje, a ljudje nismo neumni in 
povečini znamo trezno presojati, če seveda nismo zaslepljeni. Zato je 
treba igrati pošteno igro. Kritični članki, a vedno s konstruktivno noto 
in željo, da se zadeva izboljša, so najboljša popotnica. Na svojski na-
čin smo želeli sooblikovati družbeno okolje, in to se je dejansko po 
objavah tudi spreminjalo. Bili smo trmasti in odločni; nismo dopus-
tili nikakršnega vplivanja. Dejansko sva časopis pred izdajo videla 
samo dva: jaz in grafični oblikovalec. Tudi občinska oblast z Jožetom 
Tankom kot županom nam je še posebej v prvem mandatu povsem 
zaupala in nasploh se ni kršilo Zakona o medijih. Ko smo postali 
merodajni, je seveda vsaka zapisana beseda toliko bolj bolela, a se 
je dalo krmariti med željami, pričakovanji in realnostjo. 

Ali so bile kakšne »sladke« stvari? Oh, še koliko! Življenje 
Rešeta se je prepletalo z našimi do te mere, da sem začudeno 
gledala oblikovalca, ko je sredi dela vstal in odšel v porodnišni-
co, kjer sta se takrat rojevala njegova dvojčka. Da ne govorim o 
tem, da oblikovalca nista videla belega dne, nam pa se je življe-
nje ustavilo, ko se je delalo Rešeto. 

Koliko debat, kritičnih razmislekov, dogodkov, člankov, oseb-
nih zgodb in prelomnic, vsega doživetega. Ko potegnem črto: 
navdihujoče!

Z vztrajnostjo in nekaj neprespanimi nočmi mi je uspelo man-
dat pripeljati do konca. Lahko pa rečem, da je to obdobje zazna-
movalo konec romantike v medijskem prostoru. Začelo se je po-
segati v avtonomnost uredniške politike, težnje aktualne politike 
so bile vse bolj odkrite in neposredne. Vedno in do konca sem 
zagovarjal vodilo, da je Rešeto glasilo vseh občank in občanov, ne 
glede na spol, izobrazbo, vero, politično pripadnost itd., a je bilo 
to udejanjati vedno težje. Ko danes primerjam takratno podobo 
medijske krajine in današnjo, se klanjam vsem urednikom nep-
ristranskih, apolitičnih medijev, ki doživljajo številne grožnje z vseh 
polov. Žalosti me, da je slovenska družba – in tudi širše – postala 
tako razdeljena, pa naj si bo to dnevna politika, zdravstvo, kultura itd. 

Ob pojavu interneta in ostalih družabnih in družbenih omrež-
jih, ki prinašajo številne pozitivne stvari, predvsem hitrost informa-
cij, je hkrati prišlo tudi do poplave lažnih, nepreverjenih informacij, 
ki zelo hitro zavedejo njihove uporabnike. Lepa slovenska beseda 
se je sramežljivo skrila pred agresivno, sovražno in zelo nevarno 
retoriko. Zgledi pa vemo, da zelo radi vlečejo, in vsaka reakcija 
povzroči tudi reakcijo v smislu »kar seješ, to žanješ«. In to se da-
nes zelo pozna tudi v medijih. Vsako dejanje nosi vzrok, in če lepa 
beseda lepo mesto najde, vemo, kam pelje današnja retorika, zlas-
ti v elektronskih medijih.

Ko smo pri besedi, lepi, slovenski besedi, ne smem izpustiti 

izkušenj z dolgoletno lektorico našega Rešeta, gospo Tanjo De-
beljak, ki jo spoštujem v vseh ozirih. Spomnim se, kako smo takrat 
nosili članke v fizični obliki v lekturo k njej domov, kako me je 
posedla za mizo in sva šla skupaj skozi vse članke in vse napake 
vseh avtorjev. Na prvo žogo sem si mislil, kaj mi je treba premle-
vati vse avtorje, saj jaz znam pisati (smeh). A vsakič znova sem od 
nje šel zadovoljen, poln novih spoznanj, saj sva članke predelala 
ne samo lektorsko, ampak tudi vsebinsko. Danes, v dobi interneta, 
ko članki 'letijo' elektronsko, tega ni več. Ni več osebnih stikov in 
pomenkovanja, kot so bili pred dobrimi dvajsetimi leti. 

Lepu je blu …, kot pojejo Prifarski muzikanti, in upam, da bo še 
tako. Naravno je, da je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev 
in da krivulje svobode pisanja in govora, premišljene in odgovorne 
retorike ter dejanj rastejo in padajo (nevarno je, če so nepremično 
tekoče, kot srčni utrip), in tudi medijsko nebo se bo ponovno zja-
snilo. Upam le, da nevihta pred ponovnim soncem ne bo prehuda 
in ne bo preveč grmelo in treskalo.

Skratka, sedanjemu uredniku Sašu Hočevarju želim mirno in 
ustvarjalno krmarjenje skozi čeri poskusov poseganja v uredni-
ško politiko še naprej, vsem vam, dragi bralke in bralci, pa veliko 
zadovoljstva ob prebiranju Rešeta, ki je tudi oblikovno, sploh pa 
barvno, v primerjavi s časom mojega urednikovanja naredilo velik 
korak naprej. Srečno!   
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Namen prenove je bil pripraviti obi-
skovalcem bolj prijazno in funkcionalno 
izkušnjo z ureditvijo krožne poti, ki bi 
vodila skozi razstave, mimo rokodelcev, 
kjer bi obiskovalec dobil tudi praktično 
izkušnjo, pa do trgovine, ki bi bila zad-
nja točka ogleda. Obiskovalci naj bi se 
spuščali v prenovljeno pritličje po požar-
nih stopnicah, te pa so precej visoke in 

Na dvorišču Rokodelskega centra Rib-
nica so konec septembra štirje lokalni ku-
harji pripravljali jedi na podlagi določenih 
umetnin, izdelkov, celo turistične destinaci-
je. Ana Pucelj, kustosinja v Galeriji Miklova 
hiša, pravi, da so s tem dogodkom skušali 
preizkusiti nove, predvsem pa drugačne 
načine interpretiranja kulturnih vsebin. 
Kulturne vsebine običajno doživimo s po-
močjo opazovanja, včasih jih lahko otipa-

mo ali vonjamo, res redko pa jih okusimo. 
V Galeriji Miklova hiša so izbrali sliko aka-
demske slikarke Milene Usenik, ki ji je okus 
dodal Daniel Vincek, v enoti Rokodelstvo 
so izbrali rešeto, ki ga je kulinarično inter-
pretiral Mitja Ilc, Muzej Ribnica je ponudil 
staro pahljačo Miklovih, ki jo je spravil v 
okus Matevž Henigman, enota Turizem pa 
je izbrala destinacijo izvir Ribnice, ki ga je 
kulinarično pospremil Gašper Krže.

strme, zato morda niso najprimernejše 
za gibalno ovirane. Prenova prinaša tudi 
selitev in posodobitev razstave Suha 
roba in lončarstvo iz gradu v Rokodelski 
center Ribnica. Ta razstava je ravno sep-
tembra praznovala 60 let, zato jo bodo 
nadgradili tudi s sodobno produkcijo, ki 
sloni na rokodelstvu. Poleg naštetega 
letos načrtujejo tudi ureditev pisarn za 
upravo in strokovne službe.

Tehnične novosti
V pritličju pod arkadami je 

pripravljen prostor za dva 
3D-tiskalnika za glino, pri če-
mer bodo prvi v Sloveniji s 
to tehnologijo, poleg bosta 
še 3D-tiskalnik za plastiko 
in laserski rezalnik. Uvajanje 
novih tehnologij se bo začelo 
s tečajem za spoznavanje pro-

gramske opreme, nato pa sledijo odprti 
termini za vsakogar, ki ga ta tehnologija 
zanima. Ko bodo lokalno glino pripravi-
li za 3D-tisk, obljubljajo tudi serijo novih 
lončenih izdelkov.

Prehodno vodstvo
Govorili smo tudi z vršilko dolžnos-

ti direktorice Tino Peček, ki pravi, da je 
imenovanje na to mesto zanjo velik izziv, 
»a verjamem, da bomo s strokovnimi so-

delavci in bogatimi izkušnjami iz vseh 
področij uspeli timsko sodelovati 

in kot zavod uspešno delovati, 
vse do imenovanja novega 
direktorja«. Razpis za de-
lovno mesto direktorja se je 
iztekel ravno konec meseca 

septembra.

Informacijski pult in trgovina na desni.

Vrvež na dvorišču 
Rokodelskega centra 

  Matevž Petrovič

Petra Lovšin, turizem, Ana Pucelj, galerija, 
Katja Žagar, rokodelstvo in Marina Gradišnik, 
muzej.

Prenovljena in preglednejša trgovina

Novosti v Rokodelskem 
centru Ribnica

    Sašo Hočevar

Ob nastopu sedaj že nekdanjega direktorja 
Rokodelskega centra Ribnica Tomaža Lovšina, se 
je začela prenova prostorov v celi hiši. Pritličje je 
že prenovljeno in v družbi zaposlenih Katje Žagar in 
Marine Gradišnik smo si ogledali novosti.

Kultura ima 
dober okus

  Sašo Hočevar

Si zamišljate, kakšen okus bi 
lahko imeli umetniško delo, 
rokodelski izdelek, muzejski 
predmet ali turistična destinacija? 
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Gostolenje ali: 
o drugem svetu

 Aleš Poženel

 Smo zadovoljni s časom in prosto-
rom, v katerem živimo? Obstajajo boljši 
kraji, so bili lepši drugi časi? Vrženi v 
svet, tuj in nedomač, še nezapolnjen s 
smisli in toplino, ki vendar prazen ni nič 
drugega kot mreža, vnaprej obsojajoča 
nas na niz odnosov in razmerij, katerega 
stokrat pomnožuje jezik. Naj človek torej 
še tako ugotavlja, ali ga več praznina tare 
ali preobilje, z vsem le s »tu in zdaj« ne 
najde sprave.

   Tu in zdaj, ta čudni danes, že sam po 
sebi kliče po razdalji in odmiku. Iz tega, 
da za človeka neposrednost na sebi nosi 
nespokojnost, hiti drugam po odgovore 
in spokoj. Oddaljeni časi in kraji mu slu-
žijo kot prevredno ralo, s katerim zaorje 
dovolj globoko v brazde svojega vsakda-
na in jih napravlja plodne.

   Slišimo, da se pred stvarnostjo beži. 
Lahko, da je kdaj beg brezglav (ne da se 
priti okoli riti v žep, če se sprva vsaj na 
pol ne oddaljimo), a spet številnim se za-
dihanost predpiše prav za dober spanec. 

Napravimo korak stran, morda oko 
obliko izostri.

Eskapizem je beg pred realnostjo, 
pred določeno zagato realnosti, pravo 
zagato, kolikor je pri tem osebna usoda 
nerazrešljivo povezana z družbenim in 
političnim.

Utopija je nekraj, kraj in čas popolne 
družbenopolitične ureditve, kjer je posa-
meznik spokojen v svojem »tu in zdaj«.

Distopija, družba instrumentalizirane 
razčlovečenosti in ideološke pohablje-
nosti, je druga plat taistega kovanca.

Heterotopija je (institucionalno) orga-
niziran kraj za vse tiste posameznike, ki se 
družbenopolitičnemu okolju ne prilegajo 
(duševno, telesno, produktivno ipd.), in 
tako postavlja v isti čas in prostor več ne-
povezanih »dokončnih« družbenih logik.

Alternativnega sveta odrešitve si se-
veda ne umišljamo le v idealnih družbe-
nih strukturah daleč stran/v preteklosti 
ali prihodnosti (mislim, da lahko rimske-
mu pesniku Vergilu naprtimo, da je »zlato 
dobo« prvi prestavil s preteklosti v priho-
dnost), temveč ga je mogoče ugledati še 
kje. Recimo v plodovih rodne trte, ki nas 

v dobi jeseni neskromno obdari in zlato 
obarva naše usode – izposodimo si na-
pev Frana Milčinskega: »Glažek vinčka, 
ej, pa sonček skoz posveti nej, da cel 
svet bo kt mavrca, velbana«. 

Prav ta celost sveta, ki ga zaokroža 
velb, nas zanima. Namreč kolikor sveta 
ne zaokroži scela in zremo vanj in sko-
zenj tja v nedalj. S skokom v vesolje smo 
naš svet, ki si ga prizadevamo osmisliti, 
končnega in pomenljivega, odprli v ne-
skončnost. (»Brez dna naj liter bo, kot je 
nebo«, drugje nadaljuje imenovani kul-
turnik, in apelira na znanost, naj odpre še 
to brezno.) Na neki točki je vesolje pos-
talo del našega sveta, z njegovo brezda-
njostjo celimo naše odprte rane. 

Pobeg, telesni pobeg izven ozračja 
zemlje, je rekonstruiral ne le večni prostor 
(čas) teleoloških in mitskih podob, temveč 
postopoma, prek teoretskih in kulturnih 
narativov, prav naš svet sam, do razume-
vanja lastne usode. Navsezadnje je prine-
sel nova zanimanja za kozmološke mode-
le drugih kultur, postavil na novo nekatera 
stara filozofska vprašanja po pogojih 
možnosti spoznavanja, razbil razumeva-
nje prostora na vrsto disciplin, ki zadevajo 
tako znanost kot kulturno produkcijo.

Seveda se spodobi za naš čas, da 
je ta nekraj tudi ideološko produktiven 
in, kot vse ostalo, prevzame nalogo su-
bjektivacije oziroma ustreznega vpoklica 
človeške živali v državljana aktualne ure-
ditve; lahko pomislimo na usklajevanje 
znanstvenih rezultatov in teorij z »neko 
utopijo« 20. stoletja, ali pa, z drugega 
konca luže, valove velike aktualnosti 
poljudnoznanstvenih TV-oddaj, ki »ne-
gujejo« v usodo vsakdana potopljene 
množice. Raziskovanje in razumevanje 
je pač sladko dopolnjevati z mehanizmi 
obvladovanja.

Fantazma vesolja, podobe in teorije 
so vpete v mrežo naših odnosov in ved-
nosti (in lukenj v njej), simulaker preple-
tenosti časa, prostora in tehnologije zlije 
skupaj utopijo, distopijo, heterotopijo. 
Vsemirje se širi po zemlji simptomatično, 
a ne nujno eskapistično. Smo pač ljudje 
svojega časa.

KUD DramŠpil Ribnica 
napoveduje predstavi 

gledališkega abonmaja za 
mesec oktober:

Za otroke: 
sobota, 16. oktober, ob 10. uri

PALČEK NOS 
Gledališče iz desnega žepka, 

lutkovna predstava

Za odrasle: 
sobota, 16. oktober, ob 19. uri

GOVORICE 
KUD Bohinjska Bela, komedija

Predstavi bosta izvedeni v skladu 
z NIJZ ukrepi. Trenutno je zahtevan 
PCT pogoj. Če razdalja 1,5 m med 

obiskovalci ne bo zahtevana, 
bosta predstavi 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 4 €



Za poustvarjanje oblačil za pevke Vesele Ribn'čanke sva bila z 
možem Filipom naprošena leta 2005. Sprejela sva novo nalogo. 

Pri snovanju oblek za podeželske žene sem si zamislila, da bo 
poudarek na nekdanji delavni podobi žena. Začela sva zbirati 

dodatna pričevanja o vsakdanjem oblačenju.
 Alenka Pakiž    Filip Pakiž

Fotografij, ki prikazujejo ljudi pri 
delu, je malo, delovna obleka se je 
ponosila do konca. Z možem Filipom 
nama je uspelo dopolniti slikovno grad-
ivo s podobami tkalke podov za sita, ter-
ic, peric, žena pri raznih opravilih, pa 
tudi praznično oblečenih podeželank. 
Našli so se stara spodnja krila, krila s 
prsnim delom, predpasniki in oprijete 
bluze. Po zbranem izročilu je nastala 
oblačilna podoba za dvajset pevk.

Za priprave in izdelavo oblačil je 
bilo malo časa, vse se je odvijalo v petih 
mesecih. Prva naloga je bila, da pevkam 
spregovorim o oblačilnem izročilu Rib-
niške doline. Na srečanje z njimi, konec 
meseca marca 2005, sem prinesla 
ohranjene rute in nekaj oblačil. Pogov-
arjale smo se o poškrobljenih spodnjih 
krilih, gibanju v dolgih širokih oblekah 
in oprijetih jaknah, o zavezovanju 
predpasnika prek krila. K sprejemanju 
oblačilnega izročila sodi pokrivanje na-
glavnih rut, tako kot so velevale družbe-
ne norme pred stotimi leti. Navada je 
bila, da so žene nosile ruto na glavi ves 
dan. Razložila sem pomen pokrivanja 
glave ob delovniku, ko je ruta ženskam 

varovala lase in obraz pred zunanjimi 
vplivi, in pokrivanje ob prazniku, ko so 
ribniške žene z lepo naglavno ruto izka-
zovale svojo veljavo.

Na pokrivanje naglavnih rut sem jih 
navajala tudi pri pomerjanju oblek, ko 
smo se dobivale pri šivilji. Da bi se čim 
bolj privadile novi podobi, sem jim k 
nastajajoči novi oblaki dodala pokriva-
lo. Nekaj pevk se je navdušilo in so 
poiskale doma shranjene stare rute. 

Brez »kikl za zdolaj, capcev ali un-
tar«, kakor so včasih rekli spodnjim 
krilom, pevke ne bi bile »ta prave«. 
Manjkalo bi oblačilo, ki se je nekdaj 
redno nosilo pod do členkov dolgimi 
krili, včasih po več hkrati. Izdelovanje 
spodnjih kril je prevzela šivilja Magda 
Šmalc iz Dolenjih Lazov, ki je poznala 
krojenje spodnjih kril v pole po vzoru 
krojenja zgornjih dolgih kril. Izbrali sva 
belo bombažno blago, izmerili širino 
ohranjenih spodnjih kril, dogovorili sva 
se za pas in trakove za zavezovanje ter za 
volane s čipko na spodnjem delu. Poleg 
izdelave vseh spodnjih kril jo je priteg-

nilo krojenje in šivanje po stari podobi, 
ker je bila nekaj let zaposlena kot kon-
fekcijski modelar. 

Šivanje ženskih oblačil je začela 
meseca julija 2005 šivilja Jožica Koželj 
pri Modnem šiviljstvu na Spodn-
ji Slivnici. Po jemanju mer je sledilo 
težko pričakovano prvo pomerjanje. 
Ker je bil rok izdelave zelo kratek, sva 
po vsakokratnem pomerjanju z dekleti 
s šiviljo ostajali na delu še dolgo v noč. 
Usklajevali sva blago, kroje, všitke in 
nadrobnosti. Pod njenimi rokami so 
nastala ženska oblačila, kakršna so nek-
daj nosile Ribničanke pri raznih opravi-
lih in ob prazničnih dneh.

Ob gledanju starih podob delov-
no oblečenih žena sem šiviljo usmer-
jala k izdelavi predpasnikov na pas in 
predpasnikov s prsnim delom v enem 
kosu, kakršne so si nekdaj opasale žen-
ske zaradi varčnega ravnanja z obleko. 
Predpasniki na pas, zadaj zavezani s tra-
kovi, so bili zaščita k delovni obleki in 
okrasni dodatek k praznični obleki že v 
18. stoletju. V rabi so bili še po drugi vo-
jni. Na Ribniškem se je ohranilo veliko 
belih, s čipko okrašenih predpasnikov 
scela, ki so segali prek bokov in prsi ter 
so zaščitili večji del drugih oblačil. Stare 
slike pričajo, da so si jih rade opasale 
tudi »trške« ob nedeljski popoldans-
ki priložnosti. Šivilja se je poglobila 
v posamezne širine predpasnikov, ki 
segajo prek bokov in prsi, dodala je 
okrasne trakove, žepe, volane. Rezultat 
njenega zavzetega dela so zelo različni 

Ribniško oblačilno 
izročilo je zaživelo tudi 

v Ribnici.

Pevke sem privajala na razne načine 
pokrivanja, jim položila v pregib rute 
podlogo, da je ruta stala na okroglo. 

Šivilja Magda je po ohranjeni 
kočemajki oblikovala kroj in razložila 
nekdanji način šivanja.

Magda je izbrala model po sliki sorodnice 
Francke Prelesnik (*1896) iz Dolenjih 
Lazov.
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predpasniki, ki najbolj prikažejo vsak-
danjo podobo ribniških žena. Marsikat-
eri poznavalec oblačilnega izročila jih 
opazi in pohvali, da s tako oblikovanimi 
predpasniki in oblačili verodostojno 
posredujejo nekdanjo oblačilno podobo 
žena današnjim rodovom. 

Po že preskušeni poti poustvarjanja 
oblačil sem usmerjala nastanek novih 
po starih podobah iz vsakdanjega rib-
niškega življenja. Šivilji sem izrisala 
skice za način rezanja in oblikovanja 
pol za posamezno oblačilo, in sicer po 
vzorcu, ki mi ga je posredovala izučena 
šivilja Francka (*1913) z Mlake. Pri iz-
biri blaga po videzu starega sem sledila 
znanju šivilje Tince, ki je pripovedova-
la, da se pri delovni ženski obleki ni gle-
dalo, ali se vzorci oblačil skladajo.

Da bi v celoti sledili izročilu, smo 
potrebovali tudi obutev. Dogovorjeno 
je bilo, da si pevke same kupijo čevl-
je, visoke nad gležnji in za zavezovanje 
z vezalkami. Take »čižme« so si žen-
ske obuvale nekdaj pri vseh poslih in 
tudi slovesnih priložnostih. Poznam 
tri čevljarske mojstre, ki ročno izde-
lujejo usnjeno obutev po meri. Nekaj 
ženskih »zavjezank« z nižjo širšo peto je 
imel izdelanih upokojeni čevljar Jereb. 
Pri čevljarskem mojstru Dremlju smo 
kupile že izdelane ženske čevlje s sred-
nje visoko peto, narejene po podobi 
starih obuval. Pri čevljarju Štajnarju, 
ki je ohranil dedovo čevljarsko znanje, 
smo se domenili za prikrojevanje gorn-
jih delov po starih prinesenih vzorcih. 
Za gornji del obutve je narisal model, 
kakršnega si je naročnica izbrala. Tako 
je bilo pravočasno nabavljenih vseh 
dvajset parov čevljev. S tem je bila ob-
likovana celotna oblačilna podoba žena 
z upoštevanjem stoletnega izročila. 

Predpasniki, zavezani nad delovno 
obleko, so ostali v navadi do sredine 20. 

stoletja. Pri slovesnih kmečkih opravilih, 
pri teritvi, žetvi in spravilu sena so si žene 
opasale snežno bel bombažni predpasnik, 

okrašen s čipko. Šivilja Joži je izdelala k 
delovnim oblačilom kot poseben dodatek 
bela predpasnika scela za pevki Dragico 

in Mihaelo, po vzoru ohranjenih v Danah. 

Kroj predpasnika, 
po katerem je krojila 
izučena šivilja Francka 
Pahulje, je osnova za 
obliko predpasnika, ki 
si ga je nadela Nežka 
Levstek s Slemen. 
Najstarejša pevka 
»nosi v jerbasu 
malico« tako, kot jo je 
nosila že v mladosti. 
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  Ko je ukrojila obleko po stari podobi, sva 
se domenili za pomerjanje. Prevzela sem 
oblikovanje, »da bo jupček dost' tajliran«. 
Magda se je predstavila v dokončani 
obleki, oblikovani po starem vzoru.
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Javnosti predstavljamo nasled-
nje ključne vsebine SD OPN 4: 
1) Grafični del – izvedbeni del s spre-
menjeno in dopolnjeno namensko rabo 
prostora ter enotami urejanja prostora, 
v katerem so prikazane tudi pobude ob-
čanov in drugih pravnih in fizičnih oseb, 
ki so bile podane za postopek SD OPN 4 
(oštevilčeni poligoni).
2) Besedilni del – Priloga 1 odloka o SD 
OPN 4 s preglednicami, v katerih so nave-
deni posebni prostorski izvedbeni pogoji 
(PIP) za enote urejanja prostora (EUP), v 
katerih so z vidnimi spremembami ozna-
čene spremembe glede na Prilogo 1 ve-
ljavnega odloka o OPN. 
3) Urbanistična zasnova Ribnice (be-
sedilni in grafični del).

V času neformalne javne predstavi-
tve je gradivo dostopno na spletni strani 
Občine Ribnica (https://www.ribnica.si/
objava/552834). 
V času neformalne javne predstavitve 
lahko na razgrnjeno gradivo vsa zainte-
resirana javnost (organ, organizacije in 
posamezniki) poda pripombe in predloge. 

Pripombe in predloge se lahko poda: 
• pisno po elektronski pošti na naslov 

obcina@ribnica.si (zadeva: Pripomba/
Predlog na neformalno javno predstavi-
tev SD OPN 4);

• pisno na naslov: Občina Ribnica, Go-
renjska cesta 3, 1310 Ribnica (zadeva: 
Pripomba/Predlog na neformalno javno 
predstavitev SD OPN 4). 

Izjemoma bodo obravnavane tudi nove 
pobude. Pogoj za obravnavanje pobude za 
spremembo osnovne/podrobne namenske 
rabe prostora je v skladu z drugim odstav-
kom 109. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) plačilo takse po 2. 
členu Odloka o določitvi takse za obrav-
navanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list 
RS, št. 94/21) v višini 250/200 evrov. Plačilo 
takse vlagatelju pobude ne zagotavlja spre-
membe namenske rabe v OPN. Posame-
zne pobude bodo presojane z vidika skla-
dnosti z veljavno prostorsko zakonodajo, 
prostorskimi in normativnimi omejitvami 
(odloki, režimi varovanja, varovani koridorji 
ipd.) ter urbanističnimi merili za presojanje 
sprejemljivosti razvojnih pobud. V primeru 
negativno rešene pobude se plačana taksa 
ne vrne pobudniku. Vloga za podajo pobu-
de je dostopna na spletni strani Občine Rib-
nica, in sicer v zavihku »Obrazci«.

Rok za podajo pripomb in predlogov na 
razgrnjeno gradivo ter tudi za podajo novih 
pobud poteče zadnji dan neformalne javne 
predstavitve, tj. 20. 10. 2021. Pripomba, pred-
log in pobuda so vloženi pravočasno, če jih 
Občina Ribnica prejme najkasneje zadnji 
dan roka ali če so oddani zadnji dan roka s 
priporočeno pošiljko.

Občina Ribnica bo pripombe in pre-
dloge javnosti proučila skladno z merili, ki 
izhajajo iz veljavnih predpisov in strokovnih 
norm. Pisnih stališč do posameznih pri-
pomb in predlogov Občina Ribnica ne bo 
sprejemala, njihovo upoštevanje oz. neupo-
števanje bo razvidno iz javno objavljenega 
dopolnjenega osnutka SD OPN 4 v fazi for-
malne javne razgrnitve SD OPN 4. Več infor-
macij je dostopnih na spletni strani Občine 
Ribnica. 

V sklopu postopka SD OPN 4 je do 
konca avgusta 2021 izdelana večina stro-
kovnih podlag, proučene in presojane so 
pobude za spremembo OPN, ki so bile po-
dane na Občino Ribnica po sprejemu ve-
ljavnega OPN, oblikovan je predlog nove 
namenske rabe prostora in enot urejanja 
prostora, dopolnjeni so tudi prostorski iz-
vedbeni pogoji za enote urejanja prostora.

S pomočjo neformalne javne 
predstavitve, ki poteka od ponedeljka, 
20. 9. 2021, do srede, 20. 10. 2021, Obči-
na Ribnica javnost seznanja z opisanimi 
rešitvami še pred izdelavo Osnutka SD 
OPN 4, ki predstavlja prvo formalno fazo 
postopka. Glede na zakon je namreč 
vključevanje javnosti v postopek predvi-
deno le enkrat, to je v fazi dopolnjenega 
osnutka SD OPN, pri čemer pa so po tej 
fazi dopustne spremembe, ki bi izhajale 
iz podanih pripomb, minimalne. Z orga-
niziranjem neformalne javne predsta-
vitve želi Občina Ribnica v zgodnji fazi 
postopka javnosti omogočiti vplivanje na 
spremembe predlaganih rešitev, ob upo-
števanju predpisov in strokovnih meril. 

 zaposleni na Občini Ribnica

Neformalna javna predstavitev četrtih 
Sprememb in dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta Občine Ribnica – SD OPN 4
Občina Ribnica vodi postopek četrtih Sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica (krajše: SD OPN 
4). V postopku SD OPN 4 je zajeto celotno območje občine, s tem da 
se OPN spreminja in dopolnjuje v izvedbenem delu, ki zajema tako 
besedilni kot kartografski del akta in njegove priloge. 
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Preplastitve se bodo izvedle na nas-
lednjih lokacijah:
• OTAVICE, cestni odsek skozi vas, v 

dolžini 500 metrov;
• odsek HROVAČA–GORIČA VAS v 

dolžini 500 metrov;
• HUDI KONEC v dolžini 200 metrov;
• PRIGORICA (skupaj z rekonstrukcijo 

vodovoda) v dolžini 250 metrov;
• Šolska ulica (DOLENJA VAS) v dolžini 

220 metrov;
• lokalno krpanje in frezanje bo izve-

deno na relaciji Sajevec–Jurjevica v 
skupni površini 2000 m2, v naselju 
Grič v skupni površini 300 m2 in na 
Gallusovem nabrežju v skupni   

površini 810 m²;
• poleg preplastitev bodo letos izvedene 

tudi popolne rekonstrukcije:
• DOLENJE PODPOLJANE (celotni 

spodnji in zgornji ustroj) v dolžini 1.100 
metrov;

• odsek BREŽE – JURJEVICA (skupaj z 
rekonstrukcijo vodovoda) v dolžini 350 
metrov;

• odsek MALE BREŽE (ŽE IZVEDENO; 
skupaj z izgradnjo ostale komunalne 
infrastrukture) v dolžini 75 metrov.

Tako se bo letos uredilo skupaj 
3.195 metrov lokalnih cest in 3.110 m2 
frezanja s krpanjem in ureditvijo jav-
nih površin. 

Investicija se bo izvedla v sklopu pro-
jekta LAS Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe, na katerem so kot prijavitelji 
sodelovali Rokodelski center Ribnica, 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Brewwo-
od Craft Brewery in Občina Ribnica ter 
uspešno pridobili 80.000 EUR sofinancer-
skih sredstev s strani Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. Vred-
nost celotnega projekta pa je ocenjena 
na dobrih 200.000 EUR.

Z obnovo bomo v Ribnici pridobili 
udobnejši in dostopnejši prostor za lo-
kalno prebivalstvo in za obiskovalce. Prav 
tako bomo s projektom in investicijo ose-

bam na invalidskem vozičku, osebam z 
otroškimi vozički in starejšim omogočili 
obiskovanje prireditev, ki bodo namenje-
ne različnim skupinam, brez izključevanja 
katere od njih. Program bo pester in razgi-
ban ter inovativen. Projekt predvideva tudi 
razvoj novega izdelka, ribniškega grajske-
ga piva, ki se bo promoviralo z zgibanko 
zemljevidov gradov od Turjaka do Kolpe 
in predstavljalo kar na šestih lokacijah ob-
močja LAS PPD od Turjaka do Kolpe. 

Zaradi vseh izvedenih aktivnosti ope-
racije pa bo lahko v kraj prišlo mnogo 
več domačih in tujih obiskovalcev, željnih 
edinstvenih doživetij.

Na odseku lokalne ceste Sv. Križ–
Breže trenutno poteka obnova ceste 
in ostale infrastrukture. Gradbena 
dela se zaključujejo, saj so že izvede-
ni celotna obnova vodovoda v dolžini 
približno 370 m, vključno z obnovo 
hišnih vodovodnih priključkov, široki 
izkop ceste ter spodnji ustroj in dre-
naža ceste v celotni dolžini približno 
300 m, vključno z ureditvijo meteorne 
kanalizacije v dolžini približno 100 m. 
Izvedena je še trasa telekomunikacij-
skega voda in javne razsvetljave. Sle-
dita še priprava planuma in asfaltira-
nje. Predviden zaključek investicije 
bo v prvi polovici oktobra 2021.

Podpisana pogodba za preplastitev 
lokalnih cest in javnih površin

Prenova grajske površine Obnova ceste 
Sv. Križ–Breže

Občina Ribnica je s Komunalo Ribnica podpisala aneks k pogodbi 
Investicijskega vzdrževanja cest in s tem zagotovila dodatna 
sredstva za preplastitev lokalnih cest in javnih površin. 
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Lani aprila je stopil v veljavo Pravilnik 
o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi 
odpadki v občini Ribnica, ki določa način 
in pogoje ter postopek za dodeljevanje 
proračunskih sredstev za odstranjevanje 
azbestne kritine s stanovanjskih, kme-
tijskih in drugih zasebnih gospodarskih 
objektov na območju občine Ribnica.

Upravičenci do prejema proračunskih 
sredstev po tem pravilniku so občani – fi-
zične osebe, ki imajo stalno prebivališče 
v občini Ribnica in so lastniki oziroma 
solastniki stanovanjskih, kmetijskih in 
drugih zasebnih gospodarskih objektov 
ali stanovanjskih enot. Objekti morajo biti 
locirani na območju občine Ribnica ter 

namenjeni stanovanjski rabi (stanovanj-
ski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in 
drugi zasebni gospodarski rabi. Investitorji 
in izvajalci del morajo pri ravnanju z az-
bestnimi odpadki izvajati predpisane uk-
repe s področja varstva okolja in varstva 
pri delu. 

Občina je februarja objavila javni razpis 
in bo prosilcem oziroma upravičencem po-
ravnala stroške oddaje odpadne azbestne 
kritine pooblaščenemu prevzemniku, Ko-
munali Ribnica, v višini 85 % stroškov odla-
ganja iz namenske proračunske postavke 
in za omenjeno sofinanciranje namenila 
skupaj 10.000 EUR. Zadnji rok za oddajo 
vlog na razpis je 15. 10. 2021.

Prvega septembra je na Škrabčevi 
domačiji potekala slovesna podelitev 
priznanj in nagrad Občine Ribnica za 
leto 2020, saj zaradi ukrepov v povezavi 
s covidom-19 v lanskem letu žal ni bilo 
možno izvesti tradicionalne prireditve ob 
občinskem prazniku. Tokratna prireditev 
je potekala v zmanjšanem obsegu, kot 
smo ga vajeni iz preteklosti, pa vendar je 
bila toliko bolj osebna in doživeta za vse 
nagrajence in prejemnike priznanj.

Z največjim veseljem znova predsta-
vljamo prejemnike nagrad in priznanj 
Občine Ribnica za leto 2020, ki so nese-
bično prispevali k velikemu razvoju naše 

skupnosti, in jim iskreno čestitamo za 
izjemne dosežke na različnih področjih:

• Urbanovo nagrado za leto 2020 se 
podeli podjetju Deta&CO;

• Gallusovo priznanje za leto 2020 se 
podeli Janezu Ilcu;

• Gallusovo priznanje za leto 2020 se 
podeli PGD Ribnica;

• Priznanje Občine Ribnica za leto 
2020 se podeli DPŽ Ribnica;

• Priznanje Občine Ribnica za leto 
2020 se podeli Tonetu Perhaju;

• Županovo priznanje za leto 2020 se 
podeli Urši Oberstar.

Občina Ribnica sofinancira ravnanje 
z azbestnimi odpadki 

Slovesna podelitev priznanj in 
nagrad Občine Ribnica za leto 2020

Občina Ribnica je pristopila 
k reševanju problematike odva-
janja in čiščenja odpadnih voda 
v naseljih Dolenja vas, Prigorica, 
Nemška vas in Rakitnica. 

V ta namen je občina na začetku 
leta 2021 začela z izdelavo projektne 
dokumentacije za kanalizacijski sis-
tem in čistilno napravo. Predvidena je 
izgradnja približno 15 km fekalnega 
kanalizacijskega cevovoda s pripa-
dajočimi črpališči in skupne čistilne 
naprave v Dolenji vasi s kapaciteto 
približno 2.500 PE.

 Z namenom, da se ta pomembni 
okoljski projekt čim bolje predstavi 
širši javnosti ter še posebej občanom 
naselij Dolenja vas, Prigorica, Nem-
ška vas in Rakitnica, je v torek, 14. 9. 
2021, na lokaciji v dvorani podružnič-
ne šole v Dolenji vasi potekala javna 
predstavitev projekta »Kanalizacija in 
čistilna naprava Dolenja vas«. 

Predstavitev 
projekta 
Kanalizacija in 
čistilna naprava 
Dolenja vas

Naslednja številka 
izide 29. oktobra 2021.

GRADIVO ODDAJTE 
do 15. oktobra 2021.

Trženje oglasnega 
prostora 041 536 889.
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Občina Ribnica je v naselju Pri-
gorica v času od avgusta do sep-
tembra 2021 izvedla obnovo vodovo-
da in ostale infrastrukture. Izvedli so 
se obnova primarnega vodovoda v 
skupni dolžini približno 260 m, obno-
va 30 hišnih vodovodnih priključkov 
in hidrantno omrežje. Sočasno se je 
izvedla še celotna preplastitev ces-
tišča, vključno z ureditvijo odvodnja-
vanja meteornih voda. V sklopu inve-
sticije je bil na omenjenem odseku 
izveden še ekološki otok za potrebe 
pokopališča in ureditve dostopa do 
pokopališča Prigorica.

Konec avgusta je Občina Ribnica 
v sodelovanju s Komisijo za mladin-
ska vprašanja in  Mladinskim sve-
tom Slovenije (MSS) v Rokodelskem 
centru Ribnica organizirala prvo in-
teraktivno delavnico za mlade, ki se 
je nanašala na Pripravo strategije za 
mladino v Ribnici. 

Na posvetu so mladi izrazili svoje 
mnenje in predloge ukrepov, ki bodo 
zapisani v novi strategiji za mladino 
v občini Ribnica. Mladim je prisluh-
nil tudi župan, ki je pozdravil njihove 
predloge in izrazil vso podporo na 
tem področju.  

Vsi deležniki so spregovorili o var-
nosti otrok na šolskih poteh in v prometu. 
Simbolično so pospremili otroke pri var-
nem prehodu čez cesto in ob tem znova 
poudarili pomen prometne vzgoje otrok 
in odgovornost, ki jo imamo odrasli, da 
poskrbimo za njihovo varnost vse dni v 
letu. Občina Ribnica je z namenom še 
večje varnosti otrok pridobila nove talne 
oznake v okolici Osnovne šole dr. France-
ta Prešerna Ribnica ter podružničnih šol 
Dolenja vas in Sušje, s čimer se zagota-
vlja boljša vidnost in voznike usmerja k še 
večji pozornosti in pazljivosti v prometu.

Promotorji prometne varnosti so na 
dogodku s sporočilnimi tablami opozar-
jali, da so se na naše ceste znova vrnili 
številni šolarji, tudi najmlajši, ki spadajo 
med najranljivejše skupine udeležencev 
v prometu. Voznikom in drugim udele-
žencem v prometu so namenili štiri ključ-
na sporočila: da je treba hitrost prilago-
diti razmeram na cestah in spoštovati 
ustrezno varnostno razdaljo, da je pripe-
tost izjemnega pomena za varno vožnjo 
vseh potnikov v vozilu, da za volan ved-

no sedemo le trezni, voznike, kolesarje in 
pešce pa so opozarjali, da mobilni telefo-
ni ne sodijo v promet.

Maskota Pasavčka je najmlajše ob-
darila s kresničkami in jih hkrati spom-
nila na slogan »Red je vedno pas pripet«.

Ob tej priložnosti bi se zahvalili tudi 
vsem prostovoljcem, ki vsakodnevno 
spremljate otroke na poti v šolo in jih 
ozaveščate o varnosti v prometu.

Vodovod 
in ostala 
infrastruktura 
Prigorica

Interaktivni 
posvet z 
mladimi

V občini Ribnica nove talne oznake na 
šolskih poteh za večjo varnost otrok
Na začetku meseca junija sta žu-
pan Ribnice in ravnateljica Osnov-
ne šole Dr. Franceta Prešerna na 
srečanju gostila predstavnike 
z Ministrstva za infrastrukturo 
(MZI): državnega sekretarja g. 
Aleša Miheliča, direktorja Agen-
cije RS za varnost prometa (AVP) 
g. Jožeta Hribarja in policiste s 
Policijske postaje Ribnica.



Človek si je že v davnini zaradi vplivov narave iskal zavetje. 
Sprva je zatočišče našel v jamah, kasneje pa je začel bivati v 
hišah, grajenih iz materialov, ki mu jih je ponujala narava. 

Staroslovanska beseda »bivati« izhaja iz besede »by̋ti« – 
obstajati. Človekov obstoj sta torej pogojevala tudi bivališče in 

skupnost, ki je sestavljala zaključeno celoto v naselju. 

Naselja pri nas so bila zgrajena in 
urejena po določenih pravilih in nače-
lih, ki verjetno izhajajo iz srednjeveške-
ga, tako imenovanega hubnega sistema. 
V Ribniški dolini prevladuje obcestni 
tip vasi. Tovrstna naselja so strnjena ob 
eni ali več prometnicah. Na območju 
Slemen so naselja gručastega značaja, 
podobnega tipa so tudi Velike Poljane, 
Jurjevica in Hrovača. Objekti so v teh 
vaseh nepravilno razporejeni v eno ali 
več medsebojno povezanih skupin. Na 
pobočju Sv. Ane sta nekdaj živeli dve 
samotni kmetiji, ki sta kasneje izgubili 
to značilnost. Najstarejše hiše na Kran-
jskem so bile večinoma lesene. Valvasor 
v svojem znamenitem delu Slava vo-
jvodine Kranjske, ki je izšlo leta 1689, 
omenja, da so bile hiše pri nas po večini 
lesene in pokrite s slamo, nekatere hiše 
na Gorenjskem pa so bile tudi zidane. 
Kako so bile v preteklosti grajene hiše 
Ribničanov? Ribničan, duhovnik An-
ton Lesar, je leta 1864 zapisal: »Mislim, 
da preveč ne rečem, ako pravim, da je 

dobre dve tretjini hiš zidanih.« Tretjina 
hiš na Ribniškem je bilo torej grajenih iz 
lesa. Ribniška etnomuzikologinja Zma-
ga Kumer je menila, da so bile ribniške 
hiše v starih časih lesene, vsaj stano-
vanjski del. Konec šestdesetih let, ko je 
na našem območju opravljala etnološke 
raziskave, »… se je še našla katera, ka-
kor da je ostala za vzorec in spomin,« je 
zaključila svojo misel. To zgovorno kaže 
tudi Franciscejski kataster iz leta 1824. 
Denimo Prigorica je bila tedaj z nekaj iz-
jemami skoraj v celoti lesena, prav tako 
Kot, Jurjevica in Breže. V Dolenji vasi se 
jih je še po drugi vojni nekaj našlo, kot 
na primer Vrtačarjeva, Icavčeva, Zek-
sarjeva in Mihevčeva hiša. Na ribniškem 
trgu so bile lesene hiše na Mali Mlaki in 
Struški ulici, niz le-teh je bil tudi ob da-
našnji Šeškovi ulici. Do sredine 20. sto-
letja so se ohranile le na Mali Mlaki, kjer 
sta stali Plevelčkova in Bojkna hiša. 

Kakšnega videza so bile lesene hiše 
Ribničanov? Najstarejše tipske kmečke 
hiše v Ribniški dolini, ki so še vedno 

prisotne v ljudskem spominu in doku-
mentirane na fotografijah, so lesene 
brunarice. Idilične lesene hiše uvršča-
mo v dolenjski tip hiše, za katerega je 
značilna gradnja po principu kladne 
zveze na lastovičji rep z obdelanimi ali 
neobdelanimi jelovimi debli. Kumro-
va je menila, da so ribniške lesene hiše 
po belih apnenih progah med bruni 
spominjale na belokranjske. Običajno so 
bile krite z rženo slamo, hiše premožne-
jših kmetov in tržanov pa s skodlami. Na 
pročelju hiše, ki običajno gleda na cesto, 
sta bili dve križni okni, včasih tudi tri. 
Trikotni zatrep nad čelno steno je bil 
običajno obit na eno ali dve poli, danes 
ga v taki obliki najdemo le še na gospo-
darskih objektih. Klasični tloris kmečke 
hiše je bil razdeljen na vežo, večinoma 
združeno s črno kuhinjo, špajzo, hišo 
in kamro. Na podstrešju je bila manjša 
soba – cimer. Na hiše obcestnih vasi se 
vzporedno nizajo gospodarski objekti za 
shranjevanje poljščin, ki se držijo sk-
upaj. Ločeno od domačije običajno stoji-
jo svinjak, drvarnica in skedenj.

Domačija je nekdaj pomenila sveti 
prostor in preživetje rodbine, lahko bi 
rekli, da ima svojo dušo. Nanjo se nave-
zujejo številne šege in verovanja, poseb-
no ob praznikih. Ob božiču se še danes 
žegna prostore in okolico domači-
je. Nekdaj so na kresni dan na okna 
navezali šopke kresnih cvetlic kresnic, 

 Domen Češarek, Muzejsko društvo Ribnica

Lesene brunaste hiše na Ribniškem

Lesene hiše v Dolenji vasi na začetku 20. stoletja. Vir. SEM.

Lizina hiša – v Lipovcu posnela Zmaga 
Kumer januarja 1965. Vir: GNI SAZU.
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prostore pa so postlali s praprotjem, da 
bi obvarovali hišo in ljudi pred nepri-
likami. Verovanja sežejo do samih te-
meljev hiš in gospodarskih poslopij, ki 
ponekod še stojijo na opornih kamnih 
– babah. Stari pregovor pravi, da žens-
ka podpira tri vogale hiše, moški pa le 
enega. Duhovno in materialno izročilo 
kaže na družinske odnose in urejenost 
tedanje družbe.

Naravne nesreče, družbene spre-
membe, zaslužek v obrti in čez lužo so 
prinesli spremembe tudi v gradnji hiš. 
Ob kasnejših obnovah in kamnitih no-
vogradnjah se osnovni videz in tloris 
hiše po večini ni spreminjal, veliko je 
povzel starih značilnosti lesenih. Vsaj 
še do petdesetih let 20. stoletja se tloris 
po večini ni spreminjal. Prigorica, ki je 
leta 1927 pogorela, je bila nekdaj v celo-
ti grajena iz lesa, kasneje tudi iz kamna. 
Vas so na novo pozidali na mestih nek-
danjih lesenih in kamnitih hiš, videz 
hiš z dvema ali tremi okni na čelu pa je 
kljub spremembi materiala ostal. Tudi 
Ribnico je večkrat prizadel požar in po 
ljudskem izročilu so Sodražani in Do-

lenjevaščani na pogorišču Ribnice v pe-
pelu brskali za žeblji, dokler jih niso pri 
delu zalotili Ribničani. Janez Vajkard 
Valvasor piše, da se je kljub požarom, ki 
so večkrat opustošili trg, »iz tega kupa 
pepela ponovno vstal današnji ribniški 
feniks, ki je sedaj v polnem cvetu. Zlasti 
ker imajo tu vsako leto tri letne sejme«.

Premožnejše kmetije in meščani so 
si lahko privoščili tudi delno zidane in 
enonadstropne hiše, ki so imele kamnit 
ali lesen pritlični gospodarski del. Zad-
nji dve takšni hiši v Ribnici sta bili Plev-
elova in Bojkna. Domnevamo lahko, da 
so bile podobno grajene tudi nekatere 
druge nadstropne hiše v Ribnici. Ka-
kšnega videza so bile lesene trške hiše, 
ki se držijo skupaj, ne vemo. Revnejši 
del prebivalstva je prebival v prepros-
tih lesenih hišah, kajžah. Ena zadnjih 
je bila Jergčeva hiša v Makošah. Gradi-
li so tudi pritlične hiše, ki so bile delno 
zidane, delno lesene, najbrž zgrajene v 
različnih fazah in obdobjih. Takšna je 
bila denimo domačija Lojzevih v Do-
lenjih Lazih. V občini Ribnica sta tre-
nutno dve starinski hiši grajeni iz brun, 
nedavno je v Lipovcu še stala Lizina 
hiša. Živi pričevalki o umetnosti grad-
nje lesenih hiš stojita v Slemenih. Pri 
Sv. Gregorju se je hranila edinstvena, 
deloma zidana, vendar večinsko lesena 
pritlična hiša iz brun, s hišnim imen-
om »Tazadni«. Njena zahodna stena je 
izdelana iz kamna, večinsko pa je graje-
na iz brun, prav tako strop. Veža je pov-
ezana s črno kuhinjo, ima shrambo ter 
po starih manirah opremljeno »hišo« 
in lično kamro. Hiša je podkletena. 
Na podstrešju pa ima lastnik urejeno 
gnezdišče netopirjev. Kot iz ljudske 
pravljice. Hiša ni le dober primer lesene 

brunarice, je tudi eden boljših primerov 
kmečke hiše na Ribniškem. V »Starih 
malnih« je ohranjen mlin s kamnitim 
pritličjem za mlinarsko dejavnost in 
lesenim stanovanjskim delom. Je ob-
novljen, nedolgo tega je bil še krit s sla-
mo. Za obe stavbi je bilo rečeno, da sta 
še iz turških časov.

Kaj nam sporoča umetnost tradicio-
nalne gradnje hiš brunaric? Gradbenik 
Jože Karlovšek v svojem pionirskem 
delu Slovenski domovi pravi, da slov-
enska podeželska hiša zrcali naše živl-
jenje in našo zemljo. Priča o kulturni 
stopnji, gospodarskem načinu in enot-
nem pojmovanju našega ljudstva, zakl-
juči. Hiše so bile vedno podvržene teh-
nološkim spremembam, vse do danes. 
V zadnjih letih se povečuje zanimanje 
za gradnjo in prodajo lesenih hiš. Posa-
meznikom, predvsem obrtnikom in ar-
hitektom, se ponuja priložnost, da se la-
hko pri zasnovi lesenih hiš spogledujejo 
s stoletnim znanjem naših prednamcev 
in tako sooblikujejo sodobno slovens-
ko leseno hišo, grajeno z odnosom do 
tradicije in pokrajine.
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 »Star maln« v Slemenih. 
Avtorica: Nina Benčina.

»Bojkna« in »Metkna« hiša leta 1927. Zasebna last družine Petek. »Pr' Tazadnih« 
pri Sv. Gregorju. 

Avtor: Domen 
Češarek.
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Knjižne novosti
 Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša

Elena Ferrante 
Zlagano življenje odraslih
Nov roman italijanske pisateljice Elene 
Ferrante. Kot je značilno za njena dela, je 
dogajanje postavljeno v Neapelj. Zgod-
ba, polna nepričakovanih trenutkov in 
besed, nas popelje v Neapelj na začetku 
devetdesetih let. Dvanajstletni Giovanni 
se življenje nenadno spremeni, ko sliši 
svojega očeta, kako njen videz omalo-
važujoče primerja z videzom njegove 
odtujene sestre Vittorie. To spodbudi Gi-
ovanno k iskanju Vittorie na drugi stra-
ni Neaplja, da bi odkrila skrivnosti svoje 
družine.

Eugen Ruge 
V časih pojemajoče svetlobe
V časih pojemajoče svetlobe je avtobi-
ografski roman štirih generacij vzhod-
nonemške komunistične družine. Roman 
sestavlja dvajset poglavij, od tega se jih 
šest posveča rojstnemu dnevu glave dru-
žine Wilhelma, ki je opisan skozi prizmo 
šestih glavnih likov, šest se jih posveča 
letu 2001 oziroma Alexandrovi usodi v 
Mehiki, preostalih osem pa teče v krono-
loškem vrstnem redu. Rugov romaneskni 
prvenec je prepojen z blago ironijo in hu-
morjem. Zanj je dobil dve prestižni nagra-
di, Döblinovo in nemško knjižno nagrado.

Goran Vojnović 
Đorđić se vrača
Leta 2017, ko se začenja evropsko prven-
stvo v košarki, se Marko Đorđić nenapo-
vedano vrne na Fužine. Prvič, odkar se je 
pred več kot desetimi leti preselil v Bosno. 
A v resnici ne ve, kaj bi počel na Fužinah. 
Njegov oče Radovan zboli za boleznijo, 
mama Ranka v skrbeh zanj postaja živčna 
razvalina, njegovi prijatelji pa so raztreš-
čeni po svetu, ki mu on sam več kot očitno 
ne pripada več. Z vsakim novim dnem, z 
vsako novo zmago slovenske košarkarske 
reprezentance postaja jasno, da Marko v 
Sloveniji nima več svojega mesta.

David Perlmutter in Austin Perlmutter
Negovani možgani
Možgani danes počenjajo vse kaj drugega, 
kot so nekdaj. Silimo jih, da gledajo v vse 
mogoče zaslone. Spopadamo se z razbur-
jenostjo zaradi stalnih slabih novic. Ob tem 
nas zasvaja preobilna hrana. In tako se nam 
povečujejo vnetja v telesu, škoda nastaja na 
možganih. Vse skupaj nas vodi v vsestran-
sko tesnobnost, v vse večjo odsotnost … 
Ven iz vsega tega nas vodi ta knjiga, ki nosi 
podnaslov »Razstrupljanje, ki jasni misli, 
poglablja čustva in zagotavlja srečo«. Avtor-
ja – priznan nevrolog in avtor dveh uspešnic 
Požgani možgani in Zdravi možgani ter nje-
gov sin internist – sta podala sodoben, člo-
veku prilagojen življenjski recept.

Cressida Cowell
Kako izuriti svojega zmaja
Končno smo dočakali slovenski prevod se-
rije knjig »Kako izuriti svojega zmaja«, ki jo 
piše Cressida Cowell. Po prvem delu je bil 
uprizorjen tudi risani film. Viki III., Vandalska 
Vahnja, je precej majhen Viking s presne-
to dolgim imenom. Čeprav vsi trdijo, da je 
nekoristen, mora popeljati deset novincev 
skozi obred sprejema v pleme kosmatih 
huliganov. Fantje morajo izuriti svoje zmaje 
ali pa bodo za vedno izobčeni. A kaj, če je 
Vikijev zmaj podoben majcenemu rjavemu 
zajčku s krili? In nima zob? Morskizmajus 
Gigantikus Maksimus se prebuja in hoče 
požreti vse Vikinge na otoku gumpcev. Ali 
lahko Viki reši pleme in postane junak?

Mina Lystad
Fejk
Fejk je mladinski roman Mine Lystad. Glav-
no junakinjo Marie smo spoznali v knjigi 
Luzerka. Zdaj ne snema več spletnih videov, 
ampak piše za šolski časopis. Marie se zave-
da, da delujejo najbolj sočni trači. Kaj pa, če 
se ne zgodi nič posebnega? Potem moraš 
resnico malo polepšati, kajne? To počnejo 
vsi drugi novinarji. Zato po svoje začini tudi 
intervju z najbolj kul fantom na šoli. »Fake 
news« tako tudi v šolskem okolju postane 
glavna novica. Toda kje so meje? Bo kljub 
porajajočim se dvomom požrla svoja načela 
in se dokopala do uredniškega mesta? Ro-
man, primeren časom socialnih omrežij in 
lažnih novic, v katere so vpeti mladi.
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Knjižnice pod krošnjami ne bi bilo 
brez založnikov, ki zagotavljajo brezplačno 
branje in listanje pod drevesi pod okriljem 
Zavoda Divja misel, tako lansko kot tudi 
letošnjo izvedbo pa je sofinancirala Obči-
na Ribnica. V preteklih letih so bili bral-
cem na voljo tudi časopisi, zaradi korone 
pa smo letos lahko brali predvsem knjige. 
Za knjižnico pod krošnjami so odlično 
skrbele mlade knjižničarke Neja Golež, 
Kristina Oiclj in Maja Mate. Kljub različnim 
omejitvam smo uspeli pripraviti veliko do-
godkov za otroke. Na našem urniku se je 
skoraj vsak dan našlo nekaj za najmlajše. 
Ob ponedeljkih in sredah smo jim brali 
pravljice, petkovo popoldne pa smo na-
menili kartanju, sestavljanju sestavljank, 

včasih smo celo igrali Človek, ne jezi se in 
druge družabne igre. Na dogodivščine z 
zmajčkom Pepijem nas je vsak četrtek po-
peljala Neja Golež, ob vikendih pa smo se 
pomerili na športnem področju – enkrat 
z žogo, drugič s keglji, tretjič z balinčki in 
kolebnicami. Poleg tega smo tudi letos 
obiskovalcem ponudili poletavski kotiček, 
kjer so se lahko otroci, ki so med poletjem 
sodelovali v bralni akciji Poletavci, used-
li s knjigo in si s peščeno uro merili čas 
branja.

V knjižnici pod krošnjami smo 16. av-
gusta imeli Večer slovenskih ljudskih pra-
vljic. Gostili smo posebnega gosta. Obi-
skal nas je namreč pastirček, ki nam je 
prebral pravljice, ki sta jih nekoč prebirala 

z dedom. Pastirčka je upodobil Peter Alojz 
Marn, študent AGRFT-ja. Otroci so z vese-
ljem prisluhnili starim slovenskim pravlji-
cam Palček, Tri vile in Zdravilno jabolko. 

Zelo smo zadovoljni, da je Knjižnico 
pod krošnjami obiskalo več kot tisoč obi-
skovalcev, kar nam pove, da se je knjižni-
ca pod krošnjami pri nas dobro ustalila. 
Veselimo se že naslednjega poletja, ko 
bomo lahko v rdečih ležalnikih spet pre-
birali dobre knjige. 

Poletje v Knjižnici 
pod krošnjami

    Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Ustavi se. Vzemi si čas za dobro 
knjigo in jo prelistaj v pomirjujoči 

senci. Knjiga v naravi je pozabljeno 
zadovoljstvo. Gre za aktivnost 

brez blišča in obljube avanture, 
a s toliko več pristnega užitka in 

sproščujočega šarma. [U1] 

Ure pravljic so oblika knjižne vzgoje, ki otroke od četrtega leta dalje uvaja v pra-
vljični svet knjige, hkrati pa ga postopno in sistematično pripravlja na vzgojo s knjigo. 
Zelo pomembno je, da otroka že v predbralnem obdobju navajamo na pravljice. Otrok 
si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

Na prvem delu pravljične urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi 
dogodivščinami in vragolijami. V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo 
ustvarjalno plat in domov ponosno odnesejo svoje izdelke.

V Knjižnici Miklova hiša potekajo pravljične urice od oktobra do maja enkrat me-
sečno, in sicer za posamezne skupine na prvi ali drugi četrtek ob 16.30 ali 18.00, ena 
skupina posluša pravljice v angleščini. K pravljičnim uram lahko otroci pristopijo tudi 
med letom, četudi nanje niso bili prijavljeni v septembru. Lepo vabljeni k predhodni 
prijavi! Prvi termin bo že 7. 10., zato pohitite s prijavo v knjižnici, po telefonu 
na 041 390 057 ali pa pošljite e-pošto na neza.tanko@miklovahisa.si.
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V oktobru začnemo z Urami pravljic

Konec avgusta se je z grajskega 
dvorišča poslovila Knjižnica pod 
krošnjami, ki v zelenem okolju 
ribniškega grajskega parka deluje 
že osem let.  

   Neja Golež



Predmet 
meseca

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
- podajmo roko starejšim tudi na spletu

 Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

 Vasja Zidar, kustosinja 
dokumentalistka 
   Jernej Marinč

Ob izvajanju projekta Evropski teden mobil-
nosti, ki je potekal med 16. in 22. septembrom 
pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, 
je Knjižnica Miklova hiša Ribnica 18. septembra 
organizirala poseben pogovorni večer. 

Gost je bil priznani prevajalec, pisatelj, lju-
bitelj pohodništva in planinec Jakob J. Kenda. 
Kenda je kot prvi Slovenec prehodil zname-
nito 3500 kilometrov dolgo ameriško Apala-
ško pot, na katero se je podal pred štirimi leti. 

Pred dvema letoma pa se je s takrat 12-letnim 
sinom Aljažem in 15-letno hčerko Lučko po-
dal na prvih 500 kilometrov slovenske Tran-
sverzale, ki jo je Kenda povezal v krožno pot, 
dolgo 1200 kilometrov. Krožna transverzalna 
pot po Sloveniji z namenom spoznati in vzlju-
biti svojo domovino je bila sicer ideja Ivana 
Šumljaka že leta 1951, ki pa je zaradi takra-
tnih povojnih časov in razmer v južnem delu 
Slovenije ni uspel realizirati. Leta 1953 je bila 
tako odprta 600 kilometrov dolga in vsem 
planincem poznana Slovenska planinska pot 
od Maribora do Ankarana prek naših najlep-
ših gora. 

Kenda je v res zanimivem in iskrivem 
pogovoru spregovoril o doživetjih, dogodivš-
činah in izkušnjah v Ameriki ter z otroki na 
Transverzali čez slovenske hribe in doline. 
O slovenski dogodivščini je napisal odličen 
potopisni roman Transverzala, poln slikovi-
tih, humornih vložkov in s predstavitvijo naše 
lepe dežele. V bližnji prihodnosti bo romanu 
sledil še vodnik po Transverzali. Niti sobot-
nega pogovora ob tednu mobilnosti je pletla 
Zdenka Mihelič, navdušena gornica in med-
narodna planinska vodnica UIMLA.

Kostanjeva pita
Si po letu dni ponovno
paleto je vzela,
s čopičem v rokah
močno se je vrtela.
Korak sem, korak tja,
povsod, do koder seže 
preljuba narava.
Malo oranžne, malo rumene,
malo zelene, malo rjave.
Za utrinke tiste prave,
za barvitost mavrično, 
za občutje pravljično.
Pa za jesen čudovito 
in povrh za slastno 
kostanjevo pito.

Andreja Bregar

Glinen žličnik je rumeno 
loščen z rjavimi črtami. 
Upodobljene ima tri križe, 
šest podob, devet glav in 
letnico 1894, kar velja za 
domnevno leto nastanka. 
Uporabljal se je za shra-
njevanje žlic in ostalega 
pribora. Muzeju ga je leta 
1961 podaril Anton Nosan iz 
Prigorice. Visok je 36 cm in 
ima inventarno številko 49.
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Kako do covidnega potrdila? Kako objaviti 
sliko na Facebooku? Kdo vse vidi mojo sli-
ko? Kako si izposoditi elektronsko knjigo?

V knjižnici v sklopu projekta »Sodobno 
znanje za vse generacije« pripravljamo novo 
storitev IKT-pomočnik, s katero vam bomo 
pomagali najti odgovore na zgornja vprašanja. 
Svet tehnologije se razvija skoraj z nadsvetlob-
no hitrostjo, tako da je novostim zlasti starejšim 
res težko slediti. Zato prav zanje pripravljamo 
individualna usposabljanja s področja informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije.

Usposabljanja so individualna, saj je pri 
takšnih izobraževanjih pomembno, da se pri-
lagodimo posamezniku in sledimo njegovim 
potrebam.
Vsebina izobraževanja je razdeljena na 
več sklopov:
• prvi stik z IKT – osnove rokovanja s tablico 

(in računalnikom), povezovanje na splet, 
ustvarjanje e-naslova, osnove spletnega 
brskanja, pošiljanje kratkih sporočil;

• knjižnica na spletu – samostojne rezerva-
cije gradiva, podaljševanje izposojenih knjig, 

izposoja e-knjig;
• družabna omrežja za starejše – glavne 

značilnosti družabnih omrežij, bonton in pas-
ti, skrb za zasebnost, ustvarjanje osebnega 
profila, ogled profilov ustanov in skupin;

• specifična področja - po dogovoru, 
uporabnik mora imeti svoj mobilni telefon, 
tablico ali prenosni računalnik:
- e-banka
- digitalno potrdilo, smsPASS, zVem in 
covidno potrdilo, eDavki, eUprava.

Na usposabljanje se je treba prijaviti. Usposa-
bljanje bo potekalo v prostorih knjižnice v Rib-
nici, Sodražici in Loškem Potoku, za termin pa 
nas pokličite na 041 390 057 ali pa se oglasite 
v knjižnici. Za točen termin se bomo uskladili. 
Lahko se prijavite samo na en termin, po pot-
rebi pa se lahko odločite tudi za nadaljevanje 
usposabljanja in izbirate med različnimi sklopi. 
Če imate svoj pametni telefon, tablico ali pre-
nosni računalnik, ga prinesite s seboj.

Ob tednu mobilnosti peš po Sloveniji in svetu
 Zdenka Mihelič    Domen Češarek

Pogovorni večer z Jakobom J. Kendo 
ob tednu mobilnosti
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Društvo likovnega 
ustvarjanja Ribnica v gosteh 
pri slovenskih oglarjih 

 Monika Žunič    Arhiv DLU

Naše društvo z oglarji sodeluje že od 
vsega začetka. Sodelovanje se je začelo v 
Rakitnici na prvem slovenskem srečanju 
oglarjev leta 2006, ko smo pripravili likov-
no srečanje in razstavo pri lovskem domu. 
To sodelovanje se je nadaljevalo z likovni-
mi kolonijami ob kopah in sodelovanjem 
na različnih prireditvah. Oglje se namreč 
kuha v Sloveniji na več kot 20 mestih, 
predvsem v turistične namene. 

Letos so nas oglarji povabili na Dole 
pri Litiji, kjer je bilo 14. avgusta 2021 sreča-
nje oglarjev Slovenije, dan prej pa so na 
Oglarski domačiji Medved prižgali kopo 
rekorderko, največjo kopo v Evropi do zdaj. 
V njej je zloženih kar 250 kubičnih metrov 
lesa, ki so ga Medvedovi pripravljali vse 
od novega leta. Ker gre za res edinstveno 
kopo, se je prižiga udeležil tudi predsednik 
Evropskega združenja oglarjev Karl Josef 
Tielke. Slovenski oglarji so se vključili v 
evropsko združenje leta 2018. Vse do jese-
ni bodo v Oglarski deželi Dole pri Litiji po-
tekala različna srečanja in prireditve, ena 
od teh je bila likovna kolonija DLU Ribnica 
in predstavitev projekta Zeleni most, ki je 
zaokrožil naše tridnevno gostovanje. 

Likovne kolonije, ki je potekala od 
20. do 22. avgusta, se je udeležila veči-
na članov DLU Ribnica: Milica in Slavko 

skupnosti Dole pri Litiji, Franci Rokavec, 
župan Občine Litija, in Matej Bartol, pred-
stavnik Zavoda za gozdove, koordinator 
za velike zveri. Tema pogovora je bila so-
bivanje z zvermi. Tudi na tem področju se 
namreč pojavljajo vedno večji problemi 
z medvedom in tamkajšnji prebivalci 
pričakujejo odgovore na številna vpra-
šanja, sogovornikov pa ni. Razšli smo se 
v prijetnem vzdušju, odločeni, da bomo 
s projektom nadaljevali in iskali rešitve, 
ki bodo dobre tako za ljudi kot za ostale 
deležnike v naravi. 

Vendar pa se s tem aktivnosti naših 
članov še niso zaključile. V soboto, 4. sep-
tembra, sta se Željko Vertelj in Branko Žu-
nič udeležila likovne in kiparske kolonije 
v okviru prireditev Straška jesen 2021 v 
Straži pri Novem mestu, kjer je na mestu 
bodoče forma vive postavljen lesen kip z 
imenom Upanje.

Želimo si, da bi do konca leta pripra-
vili vsaj še eno skupinsko razstavo članov 
društva v Ribnici in tako zaokrožili leto 2021. 

Koštrun, Marta Tekavec, Edith Kopač, 
Branko in Monika Žunič, Marija Klančar 
- Bonca, Breda Žunič, Nina Žunič, Loj-
ze Kalinšek in Peter Polončič Ruparčič. 
Našemu povabilu so se odzvali še Janez 
Ovsec, Neva Vranešič Virant, Konstantin 
Virant, Danaja in Rebeka Kopač, Romana 
Kajdiž, Maja Čemažar, Sara in likovniki Li-
kovnega društva Lila Litija: Tone Sveršina, 
Dunja Guček, Jelka Jantol in Joža Ocepek. 
V prijetnem vzdušju ob kopi, ki so jo s 
pomočjo mentorja Jožeta Praha pripravili 
učenci Osnovne šole Dole pri Litiji, so na-
stajala čudovita likovna dela. Čeprav tema 
ni bila določena, smo na razstavi, ki je 
bila na ogled v nedeljo, lahko občudovali 
kopo, naravo in živali. V mesecu decem-
bru bodo dela razstavljena v avli Občine 
Litija, na začetku leta 2022 pa v Ljubljani 
na Gozdarskem inštitutu. Poseben pečat 
so pustili mladi ustvarjalci, katerih dela 
so izžarevala mladost in veselje, čeprav 
je trenutno čas do mladih zelo neprijazen. 

Tudi o tem je tekla beseda na okrogli 
mizi, ki smo jo pripravili v okviru predsta-
vitve Zelenega mostu. Na njej so poleg 
predsednika DLU Ribnica in pobudnika 
projekta Branka Žuniča sodelovali še Jože 
Prah, predsednik Društva oglarjev Slove-
nije, Irena Bostič, predsednica Krajevne 

Marsikdo se bo ob naslovu verjetno vprašal, kaj 
imata skupnega likovno ustvarjanje in oglarstvo, 
saj sta to popolnoma različni dejavnosti. Pa ni tako: 
kot je likovno ustvarjanje naša kulturna dediščina, 
je tudi oglarstvo del naše nesnovne kulturne 
dediščine. Pogled na kopo rekorderko.

Straška jesen
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-46%

-55%

-50%
Multifunkcijski akumulatorski 
sesalnik Mamibot Flomo I
Sesa in briše hkrati
Funkcija samočiščenja krtače
 2 moči delovanja
LED prikazovalnik 
UV lučUV lučka za uničenje bakterij

Robotski sesalnik Mamibot 
Exvac 880 Wisor
Mokro in suho čiščenje
Upravljanje preko aplikacije
Postavljanje virtualnih sten
3 sesalne moči do 2800 Pa
2600 m2600 mAh Li-ionska baterija

Robotski sesalnik Mamibot 
Exvac 890 Glory
Mokro in suho čiščenje
Upravljanje preko aplikacije
Postavljanje virtualnih sten
3 sesalne moči do 4000 Pa
PPostaja za praznjenje prahu
5200 mAh Li-ionska baterija Akcijska cena: 214,99€

Redna cena: 399,00€

Akcijska cena: 269,99€
Redna cena: 599,00€

Akcijska cena: 349,99€

Redna cena: 699,00€

JESENSKA PONUDBA 
POMOČNIKOV ZA DOM

DOSTAVA 
NA DOM







Naslednja številka izide 29. oktobra 2021.
GRADIVO ODDAJTE do 15. oktobra 2021.

Trženje oglasnega prostora 041 536 889.
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KOLESARJENJE PO RIBNICI
in njeni okolici

Iščete idejo za kolesarski izlet?

V novem zemljevidu boste našli kar 330 
km kolesarskih poti vseh zahtevnostnih 
stopenj.

Podajte se s kolesom po ravninskih maka-
damskih ali strmih vijugastih in nekoliko 
daljših poteh, ki so primerne za lahkotno 
kolesarjenje, za zahtevne rekreativce ali 
cestne kolesarje.

Deset neoznačenih krožnih poti je spelja-
nih po Ribniški dolini, Mali in Veliki gori, 
vse do sosednjih občin Kočevja, Loškega 
Potoka in Sodražice, Ribniško in Slemen-
sko krožno pot pa je društvo Hodim in 
kolesarim trasiralo in označilo z rdečimi 
tablicami, ki jih srečate med potjo.

Ribniška pokrajina ponuja veliko doži-
vetij, neokrnjeno naravo, bistre reke in 
avtohtone vasice. Ob poti lahko občudu-
jete kulturno in naravno dediščino, se na-
dihate svežega zraka in prisluhnete petju 
ptic.

Zavihtite se na kolo in si izberite eno iz-
med štirih predlaganih poti, ki smo jih 
za vas pripravili v prilogi ali pa si priskr-
bite brezplačni zemljevid z dvanajstimi 
predlogi, ki ga lahko dobite na Info to-
čki v ribniškem gradu ali v Rokodelskem 
centru Ribnica.
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1 – RIBNIŠKA KROŽNA POT / RIBNICA CIRCULAR CYCLING ROUTE

RIBNICA – Prigorica  – Hrovača – Breže – Sajevec – RIBNICA

km 23,0 1 h 15 min 139 m
MTB
gravel
treking

A
M

400

600

500

(m)

0,5 6,3 9,2 13,7 15,3 18,4 19,3 21,0 23,0  km

RIBNICA RIBNICA

Hrovača
Breže

SajevecPrigorica

RIBNICA – Velika gora (Jelenov Žleb) – RIBNICA

6 – TURA PO VELIKI GORI /
TOUR AROUND THE VELIKA GORA PLATEAU

km 40,6 2 h 15 min 857 m
MTB
gravel
treking
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6,1 10,2 14,2 15,9 20,7 23,6 27,1 28,9 33,0 35,7 40,6  km

RIBNICA RIBNICA

Jelenov Žleb

Glažuta

Zadolje

12 – REŠKO JEZERO / KOČEVSKA REKA LAKE (REŠKO JEZERO)

RIBNICA – Dolenja vas  – Grčarice – Gotenica – Kočevska Reka – Koče – RIBNICA

km 43,2 1 h 45 min 488 m cestno kolo A
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(m)

5,1 8,0 8,7 11,6 13,2 16,3 21,4 24,322,0 27,9 30,5 34,5 36,8 43,2  km

RIBNICA RIBNICA

Koče

Dolenja vas Grčarice

Gotenica

Kočevska Reka

RIBNICA – Breg – Dolenji Lazi  – RIBNICA

8 – TURA PO MALI GORI Z MOŽNIM OBISKOM CERKVE  SV. ANE / TOUR
 AROUND THE MALA GORA RANGE WITH A VISIT TO THE CHURCH OF ST. ANA

km 21,9 1 h 50 min 560 m
MTB
gravel
treking
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3,4 3,9 6,2 8,48,0 9,5 12,411,1 13,1 14,5 15,3 17,2 20,0 21,9  km

RIBNICA RIBNICA

Breg

Špičnik

Dolenji Lazi

Bašelj

Označena rekreacijska krožna kolesarska pot, ki vas pelje po 
Ribnici in njeni širši okolici s spoznavanjem okoliških vasic, v ce-
loti poteka po neprometnih lokalnih cestah in je primerna za vse 
generacije. Kolesarska pot je označena z majhnimi rdečimi tab-
lami z napisom Ribniška krožna pot.

Kolesarska pot je primerna za vse ljubitelje strmin in težjih 
vzponov. Vodila vas bo mimo Jelenovega Žleba, kjer stoji spo-
menik padlim vojakom med drugo svetovno vojno, in Glažute, 
ki je poimenovana po nekdanjem steklarskem obratu in velja za 
lokacijo prvega parnega kotla na Kranjskem. Tura je primerna za 
gorsko kolesarjenje ter kolesarje, ki že imajo nekaj kondicije.

Na tej nekoliko zahtevnejši kolesarski poti se je v okolici Kočev-
ske Reke možno odpočiti pri čudovitem Reškem jezeru. Z veli-
kostjo 17,5 ha je registrirano kot naravni rezervat, habitat orla 
belorepca. Kolesarska tura je primerna za cestno kolo.

Daljša verzija ture po Mali gori je nekoliko zahtevnejša. Gre za 
gorsko kolesarsko turo, ki je razgibana, poteka pa po makadam-
skih poteh in kolovozih. Za turo je treba imeti nekoliko več kole-
sarske kondicije, zato jo priporočamo dobro pripravljenim kole-
sarjem. Kdor rad raziskuje in se ne drži vedno predpisanih poti, 
lahko zavije še do cerkvice sv. Ane, ki je bila kot del »ognjenega 
telefona« v času turških vpadov pomembno kresišče, ki je prebi-
valce Ribnice obveščalo o bližajočih se turških napadih. V bližini 
cerkvice stoji tudi planinska koča.
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• zunanje in notranje čiščenje vozila, poliranje
• globinsko čiščenje osebnih vozil in kamionov, 
• globinsko čiščenje tepihov in sedežnih garnitur, 
• ozon in dezinfekcija vozila,

AVTONEGA  

Delovni čas 
po 

dogovoru

Muris Seferović, Cesta na ugar 8.a, Ribnica 1310

uris M Seferović s.p. 



6. oktobra bomo že drugič praznovali evropski 
dan neformalnih oskrbovalcev. Neformalni ali po 
domače družinski oskrbovalci so tisti, ki dnevno ali 
večkrat tedensko doma brezplačno skrbijo za svoje 
starostno onemogle, kronično bolne ali invalidne 
svojce, prijatelje in znance. 

Ključni so za vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe. V Slove-
niji je to vsak deseti posameznik. Ocenjujemo pa, da se je v času 
epidemije covida-19 njihovo število še povečalo. Prav tako so se 
zaostrile njihove težave – breme njihovega dela, finančne stiske, 
osamljenost, pomanjkanje podpore. 

Letošnji akciji z naslovom Prepoznaj, prisluhni in podpri! se 
pridružuje tudi skupina Družinskih oskrbovalcev Ribnica. Akciji 
ozaveščanja in dogodkom, ki bodo potekali v sodelovanju z In-
štitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje, lahko sledite prek Facebook strani Družinski oskrbovalci. 
Prav tako pa vabimo vse, ki potrebujete nasvet glede oskrbovanja 
bližnjih ali bi se želeli udeležiti brezplačnega izobraževanja, da nas 
pokličete na telefonsko številko 064 299 599, ki obratuje vsak dan 
med 8. in 20. uro.

Ena od krajank je ob pripravi na dan neformalnih oskrboval-
cev napisala svojo zgodbo:

Kar nekaj časa, približno tri leta, sem aktivno oskrbovala staro-
stno onemoglega očeta. Živel je ločeno od mene in moje družine, v 
istem kraju, tako da sem lahko vedno, ko je bilo treba, priskočila na 
pomoč. Bil je pozitivna oseba, vedno nasmejan, vedno dobre volje, 
ljubil je življenje in ga zajemal s polno žlico. Ker sem v tem obdob-
ju tudi sama resno zbolela, se je najin odnos še dodatno okrepil. 
Veliko časa sva preživela skupaj, se pogovarjala, kuhala, odhajala 
na sprehode in v bližnji lokal na kavo, pogovor s prijatelji in znanci. 

Postopno sem začela opažati spremembe: osebno tesnobo, 
strah, egoizem. Ni mogel več skrbeti za osebno higieno in izgubil 
je apetit. V tem obdobju se je oskrba dodatno spremenila, potre-
boval je pomoč pri osebni higieni, posebej hudo pa je postajalo 
ponoči. Vsi skupaj smo se vse bolj zavedali pomanjkljivosti in ovir 
za bivanje očeta doma in prišlo je do skupne odločitve o odhodu 
v dom starostnikov. 

V domu je bilo zanj lepo poskrbljeno. Obiskovali smo ga vsi 
domači, prijatelji, znanci … A je ugasnil žar v njegovih očeh in spo-
znala sem pomembnost oskrbe v domačem okolju. 

Hvala za skupne trenutke, tvoj smeh in pozitivno energijo. Po-
grešam te!

Če ste pozorni in prisluhnete ljudem okoli sebe, boste ver-
jetno slišali še kakšno zgodbo o skrbi in pomoči. Neformalni 
oskrbovalci so namreč med nami – so naši sorodniki, prijatelji, 
sosedje, znanci. Iz njihovih zgodb veje teža opravkov, pa tudi za-
dovoljstvo in osebnostna moč. Oskrbujejo doma, in ko ne zmo-
rejo več, nekateri oskrbo na drug način nadaljujejo v domu. Prav 
je, da tiste, ki oskrbujejo doma, ki to zmorejo in želijo, podpremo z 
ureditvijo njihovega položaja z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in s 
priznanjem. Mogoče lahko izkoristimo ta mesec tudi za to, da jim 
povemo, da smo opazili njihovo delo, da jim, če zmoremo, ponu-
dimo pomoč. Navadno ni treba veliko: morda skočimo zanje ali 
njihove oddaljene starše v trgovino, morda za uro popazimo na 
njihovo dementno mamo, morda jih povabimo na sprehod ali jim 
prisluhnemo … Skrb za naše onemogle je namreč največja šola 
človeške solidarnosti in v njej smo vsi učenci.

Prepoznaj, prisluhni 
in podpri  

 Skupina iz Ribnice v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje    Sašo Hočevar

Covid-19 je preprečil, da pokažemo in povemo, da je z nami 
še kako treba računati. Čeprav nas je dobra tretjina živečih v 
občini, čutimo, da se nam dogaja podobno, kot se je desetemu 
bratu v Jurčičevem romanu, ali kot pravi rek: »Ti očeta do pra-
ga, sin tebe čez prag!« Kot je videti, se je preselil z družin na 
širšo skupnost, občino oziroma državo. Otroci so vpeti v delo in 
procese covida-19, v zavezujočo, obvezno mrežo, nas pa nihče 
nič ne vpraša, čeprav smo v epidemiji covida-19 plačali največji 
davek. Samo poglejmo v domove za starejše. Da ne bo izgledalo 

kalimerovsko, naj povemo, da smo v zadnjih sedemdesetih letih 
prenesli vse obremenitve razvoja, zdaj pa nas nihče več ne upo-
števa kot izkušene enakopravne partnerje. Izgleda, da naenkrat 
vsi mladi veste, kaj je za nas najbolje. Zadnja prireditev razstave 
ročnih del v Ribniškem gradu je po nepotrebnem odpadla zara-
di neprilagodljivih pravil PCT, in ker smo trmasti, napovedujemo 
novo razstavo, ki bo, če bo le mogoče 25. 10. 2021. Upamo, da 
nam bo tokrat uspelo pokazati, da še nismo za na odpad, in vsem 
mlajšim sporočiti, da smo rdeča nit razvoja družbe in da drugače 
ne more biti. Nov čas elektronike nas je nekako odrezal od doga-
janj v občini, čeprav čedalje bolj čutimo, da je elektronika lahko 
zelo varljiva in da običajno ne govori o dejanskih problemih v 
družbi in jih tudi ne rešuje, kvečjemu zavaja prave rešitve.

Starejši kličemo občanom, bodite z nami in nas podprite z 
obiskom na novi razstavi pri našem vsakodnevnem dokazovanju. 
Mi nočemo razdvajati, hočemo le združiti vse občane z enotno 
pozitivno energijo, ki bo vodila k boljšemu jutrišnjemu dnevu, re-
šitvam za vse občane in širše

Neiztrohnjene 
izkušnje 
najstarejših

 Jožef Debelak, Društvo upokojencev Ribnica
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Strokovnemu osebju Doma 
starejših občanov Ribnica se je 
že pred trinajstimi leti naložila 
celovita skrb za slehernega 
varovanca doma, ki pomeni 
življenjsko potrebo tukaj 
živečih za ugodno preživljanje 
časa zaradi ohranjanja zdravja, 
izboljševanja počutja ipd. Med 
te dejavnosti spadajo športne 
igre varovancev, ustvarjalna 
delavnica, redna telesna vadba 
in druge razvedrilne oblike 
udejstvovanja. 

Kako pa sicer izgledamo uporabniki 
vsega tega dogajanja? No, za primer na-
vajam, da sem rojen leta 1930. V dom sem 
stopil v maju 2021 po večletnih osebnih 
pripravah s poškodovano hrbtenico, ki mi, 
revica, ne dovoljuje gibčnosti. Vsak izmed 
nas pa išče v domu od strokovnega ose-
bja, vse od hišnika prek kuhinje in delovne 
terapije do medicinskih sester in drugih, 
ugodne pogoje za preživljanje svojega 
časa. Po dobrih stotih dnevih mojega do-
movanja v tem domu sem hvaležen vod-
jem športnih iger, da so me, nečimrnega 
pradedka, povabili k udeležbi na tem tek-
movanju. Tekmovalne zvrsti so različne: 
rusko kegljišče, igra z vodo, met žoge, ba-
zen, štafeta z žogo itd. V tekmovanje je bilo 
letos vključenih sedem skupin z naslednji-
mi imeni: Arnika, Hermelika, Dobra misel, 
Timijan, Tavžentroža, Rožmarin in Šentjan-
ževka. Tekmovanja so se odvijala vsako 
sredo dopoldne. Voditeljice so nas morale 
kdaj tudi posebej opozarjati in povabiti, naj 
se vendarle redno udeležujemo tedenskih 
izbirnih tekmovanj. Le nekaj varovank in 

ZLATA 
MAŠA 

v Ribnici
 Janez Krajec    Ruža Đorđevska

Na lepo sončno nedeljo, 22. 
avgusta 2021, smo se sošolci 

Staneta Zidarja udeležili njegove 
zlate maše v cerkvi sv. Štefana v 

Ribnici.

Skupaj z nami je davnega leta 
1957 z malo maturo zaključil 

šolanje v takratni nižji gimnaziji 
v Ribnici.

Vsak po svoje si je izbral ži-
vljenjsko pot. Časi niso bili 

nič rožnati, še posebno ne za 
poklic, ki si ga je izbral on. Toda 

s svojim prepričanjem, trdno 
voljo, samozavestjo in tudi Božjo 

pomočjo mu je uspelo. Postal 
je prelat, kar je visok položaj v 

Katoliški cerkvi.

Sošolci smo nanj ponosni, veseli 
smo njegove udeležbe na vsako-
letnem srečanju. Imamo ga radi 

in naj bo še dolgo med nami.

varovancev je prihajalo prostovoljno na te-
raso doma. Od tedna do tedna so se točke, 
dosežene v zvrsteh, spreminjale z vsako 
skupino posebej in bile redno na vpogled 
na osrednjem plakatu.

Na odprtem izločitvenem boju v sredo, 
18. avgusta 2021, so si prva tri mesta pribo-
rile naslednje skupine: skupina Hermelika, 
katere član sem bil tudi sam, tretje mesto, 
drugo mesto si je priborila skupina Šen-
tjanževka, najboljša, torej prva skupina pa 
je bila skupina Arnika.

Po letošnjem finalu, kot je običajno, je 
sledil piknik na kraju samem, kjer so go-
stiteljice – izvajalke športnih iger – oseb-
no izročale prisotnim mojstrsko izdelan 
in sestavljen sladoled, s tortico in sadjem. 
Delovala je prava sladka kuhinja.  

Za vseh 21 tekmovalcev iz prvih treh 
zmagovalnih skupin so organizatorji prip-
ravili bogato kosilo s tremi meniji pri pri-
znanem gostincu na Gorenjski cesti v 
Ribnici, in sicer od poldneva do druge ure. 
Tekmovalci so se ta dan še pobliže spoznali 
in ni mnogo manjkalo, da bi dvignili pesem, 
ki smo jo doslej radi prepevali.

Športnih iger ne bi bilo, če ne bi ne-
govalke, v širšem pomenu besede, za va-
rovance vsakodnevno skrbele od A do Ž. 
Zato smo se iz gostišča ob in prek prome-
tne ceste vračali eni na vozičkih ob pomoči 
prisotnega osebja, drugi pa z vozičkom za 
pomoč pri hoji. 

Sodelujoči so na zaključnem tekmova-
nju prejeli likovno lepo izdelano listino, ki jo 
je osebno izročala posameznikom gospa 
mag. Damjana Deržek, direktorica Doma 
starejših občanov Ribnica.

Ocenjujem, da so priprava, izvedba in 
zaključek športnih iger v domu izredno 
strokovno in čustveno prežeti z ljubeznijo 
do nas, starejših občanov. 

Športne igre stanovalcev 
Doma starejših občanov 
Ribnica v letu 2021

 Bogo Abrahamsberg    Arhiv DSO Ribnica
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GZ Ribnica je konec avgusta že 
tretje leto zapored organizirala 
letovanje gasilske mladine 
iz naše zveze. Tudi letos 
smo izbrali Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti v Radencih 
ob Kolpi, saj povsem ustreza 
našim zahtevam. Zaradi velikega 
števila prijavljenih otrok smo 
morali letovanje izvesti v dveh 
terminih. Prva skupina je bila 
številčnejša, saj je kar 90 otrok 
in 11 mentorjev letovalo od 12. do 
15. avgusta, druga je v terminu 
od 19. do 22. avgusta štela 66 
otrok in 8 mentorjev.

Vabljeni so bili otroci, stari od 6 do 14 
let, iz vseh 20 društev naše zveze. Iz 14 
društev smo tako zbrali 156 otrok. Letos 
so se nam pridružila nekatera društva, 
ki doslej še niso sodelovala. V prihodnje 
si želimo vključiti tudi preostala društva. 
V mladini je namreč naša prihodnost in 
prepričani smo, da se bo marsikateri ude-
leženec letovanja čez nekaj let aktivno 
vključil v gasilsko operativo.

Letovanje sofinancirajo GZS, GZ Rib-
nica in starši oziroma društva. Zaradi 
sofinanciranja s strani GZS se vsako leto 
prijavimo na razpis mladinske komisije 
GZS. Pogoj je, da je vsaj tretjina programa 
povezana z gasilsko tematiko. Prvo leto 
so otroci na letovanju pridobili preventiv-
ne značke in veščine. Lani smo začeli s 
programom izobraževanja Pionir 1, letos 
smo nadaljevali s programoma Pionir 2 in 
seveda Pionir 1 za tiste, ki niso bili na lan-

gasilstva, tako da jim je sedaj precej bolj 
jasno samo delovanje gasilske organiza-
cije. Poleg tega smo imeli predstavitev 
sistema za zaščito in reševanje ob narav-
nih in drugih nesrečah ter osnove prve 
pomoči, kjer smo jim prikazali delovanje 
AED, oživljanje, vsebino torbice za prvo 
pomoč in oskrbo manjših ran. Naj ome-
nimo, da je eden izmed lanskih udeležen-
cev skupaj z očetom rešil življenje sorod-
niku, saj je svoje znanje, ki ga je pridobil 
na letovanju, znal uporabiti v praksi in 
celo v precej stresni situaciji. Predstavili 
smo tudi osnove gasilskega razvrščanja, 
spoznali smo, kakšen mora biti gasilec 
in katere so njegove vrednote. Temu sta 
sledila gasilska preventiva in predstavitev 
gasilskih vozil in opreme, kjer smo pokaza-
li razne črpalke, cevi, ročnike in še precej 
ostalega gasilskega orodja. Med drugim 
smo pokazali pravilno uporabo gasilnikov 
in skoraj vsak je poskusil gašenje z gasilni-
kom na prah.

Poleg tečaja smo poskrbeli tudi za 
razvedrilo. Otroci so bili navdušeni nad 
raftingom od Dola do Radencev. Zaradi 
nižje gladine reke Kolpe je bil rafting letos 

skem letovanju. Uspešno opravljeni tečaji 
Pionir 1 in 2 ter pozneje Mladinec 1 in 2 
nadomestijo čin gasilec pripravnik. Kmalu 
bomo imeli veliko gasilske mladine, ki bo 
pri 16 letih pripravljena na nadaljnje izo-
braževanje za operativnega gasilca.

Za prevoz otrok in mentorjev do lo-
kacije letovanja smo uporabili kombije 
GVM-1 iz naših gasilskih društev, kar je ce-
nejša alternativa avtobusnemu prevozu. 
Spodbujamo namreč pogostejšo uporabo 
GVM, saj so ti primarno namenjeni prevo-
zu gasilcev, ne glede na starost. 

Ob prihodu v Radence, nastanitvi po 
sobah in večerji smo šli na krajši sprehod 
po Radencih in okolici, da smo si ustvarili 
širšo sliko, kje se sploh nahajamo. Sledilo 
je večerno druženje ob tabornem ognju, 
kjer smo pekli hrenovke in koruzo.

Petkov in sobotni dopoldan smo na-
menili izobraževanju. Otroke smo razdelili 
v tri skupine. Poskrbeli smo za smiselno 
zaporedje predavanj in praktičnega dela, 
tako da se udeleženci niso dolgočasili ob 
suhoparnem podajanju gradiva, ampak 
so vmes aktivno sodelovali. Spoznali so 
zgodovino, organizacijo in pravne osnove 

Letovanje gasilske mladine GZ Ribnica 2021
 Mladinska komisija GZ Ribnica    GZ Ribnica
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prav poseben izziv. Nismo pozabili niti na 
supanje in kopanje na kopališču v Raden-
cih, kar je bila zaradi visokih temperatur 
prava osvežitev. Tudi pri kopanju nismo 
pozabili na gasilstvo, saj smo s sabo vzeli 
še motorno brizgalno, da so lahko otroci 
spoznali njeno delovanje in uporabo raz-
ličnih ročnikov. Najbolj zabavno pa je bilo 
špricanje sredi Kolpe. Na koncu je bilo 
treba pospraviti cevi, zato smo priredili 
tekmovanje v hitrostnem zvijanju in raz-
vijanju cevi. 

Poskrbeli smo tudi za ogled filma o 
Ignaciju Merharju, ki je ribniške gore list in 
smo nanj lahko upravičeno ponosni. Uve-
del je namreč poveljevanje v slovenskem 
jeziku in znameniti pozdrav 'na pomoč'.

Program smo popestrili z raznimi 
družabnimi igrami, ki smo se jih včasih 
spomnili kar na mestu samem. Zadnji dan 
smo imeli podelitev medalj najboljšim. 
Tekmovali smo tudi v urejenosti sob. To je 
pripomoglo k temu, da so bile sobe otrok 
precej bolj urejene kot sobe mentorjev, saj 
so bili nekateri otroci pri pospravljanju za-
gotovo bolj pridni kot doma.

Dogovorili smo se tudi za 'dežurstvo' pri 
obrokih, saj je dežurna soba morala prip-
raviti pribor in po obroku pobrisati mize. 
Vsak večer smo imeli kakšno posebno de-
javnost. Poleg peke hrenovk smo pekli tudi 
palačinke, igrali družabne in športne igre, 
predvsem pa se družili med sabo. Zelo po-
membna stvar na letovanju je, da se otroci 
med sabo družijo, ne glede na to, iz katere-
ga društva prihajajo, in s tem brišejo včasih 

riča vas, PGD Grčarice, PGD Rakitnica in 
PGD Sodražica. Za drugo leto zopet na-
črtujemo podobno letovanje in si želimo, 
da se bodo nanj prijavili tudi otroci iz pre-
ostalih društev GZ Ribnica. Na koncu bi 
se radi zahvalili vsem mentorjem, ki so si 
vzeli čas in pomagali pri zasnovi in izpelja-
vi programa na letovanju, staršem, ker ste 
nam svoje otroke zaupali v nekajdnevno 
varstvo, in seveda otrokom, saj je bilo delo 
z njimi izredno navdihujoče. Posebej se 
zahvaljujemo vodstvu GZ Ribnica, ki nas 
podpira in spodbuja pri delu z mladino.

Z gasilskim pozdravom 'na pomoč'!

premočno začrtane meje med društvi. Tako 
postaja gasilstvo v našem okolju enotno in 
povezano, saj smo na koncu vsi gasilci, ki 
si pomagamo med sabo ne glede na meje 
požarnih okolišev. Zagotovo so vzklila nova 
prijateljstva.

Program obeh skupin je bil v grobem 
enak, pogosto se je razlikoval le v družab-
nih igrah, ki so bile odvisne od trenutnega 
navdiha mentorjev. Druga skupina je obo-
gatila program z ogledom zvezdnega neba 
skozi teleskop, saj nas je obiskal Peter An-
dolšek, mladi astronom. Izvedli smo tudi 
krajše tekmovanje v gasilski orientaciji.

Zadnji dan letovanja je bil bolj umir-
jen. Po zajtrku smo spakirali vso prtljago, 
pospravili sobe in odšli na zadnje aktivno-
sti. Kot se za vsako izobraževanje spodobi, 
so otroci tudi tokrat pisali izpit. Čisto vsi so 
izpit uspešno opravili in pridobili naziv pi-
onir 1 ali pionir 2. Do kosila je bilo še nekaj 
športnih aktivnosti in animacij. Po kosilu 
smo le še vzeli svojo prtljago in se s kom-
biji vrnili domov v domača društva, polni 
lepih vtisov z letovanja.

Program smo sestavili v okviru mla-
dinske komisije na GZ Ribnica, ki smo jo 
razširili, tako da ima vsako društvo v njej 
svojega predstavnika. Ker je komisija šte-
vilčnejša, pade tudi več idej, kako motivirati 
mlade, da postanejo in ostanejo gasilci.

Letos so se letovanja udeležili otroci iz 
PGD Sušje, PGD Nemška vas, PGD Rib-
nica, PGD Jurjevica, PGD Velike Poljane, 
PGD Dolenji Lazi, PGD Sveti Gregor, PGD 
Zamostec, PGD Vinice. Zapotok, PGD Go-

Letovanje otrok na 
Debelem rtiču 2021

 OZRK Ribnica    Polonca Vodopivec
 

OZRK Ribnica je tudi med letošnjimi šolskimi počitnicami 
organiziralo letovanje za 80 otrok iz vseh treh občin, ki jih po-
kriva. Letovanje je potekalo z upoštevanjem vseh ukrepov za 
preprečevanje okužb s koronavirusom in brez težav. Spremlje-
valci in otroci so imeli čudovit in z aktivnostmi pester teden, 
poln lepih spominov.

  

Zahvala podjetju Inotherm, d. o. o.
Območno združenje Rdečega križa Ribnica se podjetju 
Inotherm, d. o. o., najlepše zahvaljuje za zagotovljena finanč-
na sredstva za 8-dnevno brezplačno letovanje 50 otrok. Vsi 
otroci, ki so bili na letovanju, so prejeli žepnino za sladoled 
in vožnjo z ladjico do Kopra ter dve majici in kapo.
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Prijetna poletna srečanja pod 
zvezdami smo v Ribniškem 
gradu z lepo prireditvijo 
zaključile članice Društva 
podeželskih žena Ribnica in s 
tem tudi naše praznovanje ob 
20. obletnici društva.

Po dolgem koronskem premoru smo 
se zadnji dan v avgustu veselile naše 
prireditve, na kateri smo obiskovalcem 
predstavile naš izdan zbornik »Pogled 
skozi ribniško rajto« s priloženo zgoščen-
ko in film »Od kod si pa dekle ti doma«. 
Veselile smo se srečanja z bivšimi člani-
cami našega društva in sosednjih društev, 
s katerimi prijateljujemo že dvajset let in 
se med seboj povezujemo. Vesele smo 
bile vseh naših prijateljev in podpornikov, 
ki ste nas spremljali skozi ves čas delova-
nja in nam morda nudili finančno pomoč.

Bile smo ponosne, da so nas s svojo 
prisotnostjo počastili: sedanja župana 
Samo Pogorelc in Blaž Milavec, vsi nek-
danji ribniški župani: Jože Tanko, Alojz 
Marn in Jože Levstek, kmetijska svetoval-
ka Vladka Turk Mate in predstavnica Zve-
ze kmetic Slovenije Tatjana Novljan. Kot 
sem že v knjigi omenila, nam je v ponos, 
da skozi vsa leta lepo sodelujemo z vsemi 
župani in župniki, tako ribniške kot sodra-
ške občine.                                             

medse povabili še Marka Vrabiča, ki je s 
svojo kitaro prišel iz Maribora. Zaključili 
smo jo ob naših dobrotah, ki smo jih za 
vse pripravile članice, medtem ko sta za 
pijačo poskrbela gostišče Makšar in Ok-
repčevalnica Urška. Ob prijetnem klepetu 
in čestitkah ter pohvalah tako za knjigo 
kot za film in izdano zgoščenko, nam bo 
večer ostal v nepozabnem spominu. 

S pomočjo donatorjev je izpeljavo 
vseh projektov poleg Društva podeželskih 
žena po razpisu omogočila Občina Ribni-
ca. Ob tej priložnosti bi se lepo zahvalila 
še vsem našim pevkam in članicam, ki ste 
pri snemanju sodelovale, velika zahva-
la pa tudi R-kanalu+ Ribnica za izdelavo 
spominskega filma. Snemanje je potekalo 
z dvema snemalcema, Tino in Leom, in 
lahko rečem, da sta v rekordnem času v 
objektiv kamer ujela neponovljive posnet-
ke in trenutke, s katerimi je Tina ustvari-
la čudovito končno filmsko produkcijo. 
Vsem skupaj še enkrat velika hvala!

Verjamem, da smo v tem zadnjem času 
dodobra spoznali, kako velik pomen ima v 
našem življenju brezskrbno druženje, saj 
je vsak posameznik le majhen delček tega 
prostranega sveta – kot kapljica v oceanu. 
A ko stopimo skupaj, smo vsi eno in tak-
rat se zavedamo, kako pomembna je za 
vsakogar izmed nas kolektivna zavest. Da 
znamo ceniti in spoštovati drug drugega. 
Da znamo med seboj sodelovati, tudi da-
jati in ne samo jemati.

Spustimo v svoja življenja čim več svet-
lobe, veliko ljubezni in odkritosti, da bomo 
ob koncu epidemije lahko nadaljevali svoje 
začrtane poti, vsak na svojem področju. 

Obiskovalci so bili navdušeni nad 
predstavitvijo 224 strani knjige, opremlje-
nih s 467 fotografijami, dodanimi prego-
vori in posvetili, hudomušnimi narečnimi 
izjavami in dodanimi besedili pesmi.

Presenečenje in navdušenje pa sta 
bila še večja ob predvajanju filma, ki je 
nastal po mojem preprostem scenariju ob 
naši 20. obletnici društva. V pesmi, besedi 
in oblačilnem videzu opisuje in prikazuje 
znamenitosti Ribniške doline – kraje, kjer 
živimo članice društva. S filmom smo že-
lele ohraniti spomin na nas preproste in 
izvirne ljudske pevke, na naše delo, druže-
nje, domačo besedo in petje. Prikaz Ribni-
ške doline na velikem platnu je dajal ob-
čutek, da smo vsi v središču dogajanja …

Prireditev so nam s svojimi instrumen-
ti polepšali: s citrami Tanja Zalokar iz Šen-
tjerneja, s harmoniko in baritonom pa do-
mačinki – sestri Neja in Lenčka Debeljak 
iz Praproč, ki sta prav za našo priložnost 

Od kod si pa 
dekle ti doma

 Marinka Vesel    Branko Gornik

Še zahvala ob osebnem prejemu 
lanskega Občinskega priznanja

Vsak po svoje hitimo skozi čas. Tako društva kot posamezni-
ki, združeni v eno skupnost – združeni v naši občini. Drobnih 
pozornosti smo potrebni prav vsi, vsak po svoje in vedno. Naj 
bo takih pozornosti v našem življenju čim več. 

Pravijo, da bogastvo ni to, kar imamo, temveč to, kar smo in 
znamo. 

V dvajsetletnem delovanju našega društva smo zabeležile 
veliko dogodkov, ki bodo za vedno ostali v naših srcih. Vesele 
smo, da smo v občinskih očeh cenjene, da nas je skupnost opa-
zila in nagradila z občinskim priznanjem ter s tem potrdila naše 
vrednote in poslanstvo. Vsem članicam to pomeni potrditev, da 
s svojim početjem delamo dobro, v dobrobit vsej naši skupnosti.

V imenu vseh članic in ostalih prejemnikov še enkrat hvala 
Občini Ribnica za prejeta priznanja, ki smo jih na prvi šolski dan 
osebno prejeli vsi lanskoletni dobitniki v prijetni družbi in v pre-
lepem okolju Škrabčeve domačije.
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Ribnica je idealno izhodišče za 
kolesarjenje do Reškega jezera 
(približno 24 km v eno smer), 
ki se nahaja v bližini 
Kočevske Reke.  

Če začnemo s kolesarjenjem v Rib-
nici pri Rokodelskem centru, izberemo 
za pot do Prigorice označeno Ribniško 
krožno pot. Iz Prigorice nadaljujemo 
skozi Dolenjo vas do Rakitnice, na kon-
cu vasi pa se priključimo na cesto, ki pe-
lje v smeri Grčaric in Gotenice. Nekateri 
predeli, zlasti nad Grčaricami, zahtevajo 
malo več napora za kolesarjenje navkre-
ber, toda ni nič narobe sestopiti iz kole-
sa in se malo odpočiti. Osebno raje za 
pot do Kočevske Reke izberem stransko 
cesto, imenovano Janševa, ki jo najdemo 
približno 2 km na poti iz Rakitnice do Gr-
čaric. Nahaja se ob usmeritvenih tablah 
Grčarice–Gotenica, pri katerih zavijemo 
na stransko cesto levo navzgor. Pot nas 
do Kočevske Reke pripelje mimo vasi 
Primoži, Koče, kjer ljubitelji konj uzrete 
ranč Marina.

Ko se pripeljemo do Kočevske Reke, 
nadaljujemo v smeri Borovca, toda 
že kmalu ob cesti zagledamo tablo za 
Reško jezero. Zavijemo z glavne na 
stransko cesto in že po manj kot 1 km 
se znajdemo ob jezeru. Občina Kočevje 
je ob jezeru uredila Orlovo pešpot, zato 
lahko kolesarjenje združite še s pohod-

informacijskih tabel, zgrajene so tri or-
nitološke opazovalnice z razgledom na 
jezero in urejene dostopne poti. Učna 
pot in opazovalnice se nahajajo v pre-
delu gozdnega rezervata, ki ga orla be-
lorepca ne uporabljata za gnezdenje 
in obiskovalce usmerja k obisku dela 
rezervata, v katerem belorepcu ne pred-
stavljajo večje motnje. Pot obiskoval-
ce navdušuje z edinstvenim naravnim 
bogastvom, ozavešča o kompleksnosti 
ekoloških procesov in pomenu varova-
nja končnih plenilcev. Orel belorepec je 
naša največja ujeda in tudi eden več-
jih predstavnikov orlov na svetu. Leti s 
hitrostjo do 100 km/h, njegov mogočni 
razpon kril pa obsega 2,5 metra. Pot je 
označena z markacijami v obliki orlove 
glave.

ništvom, ob jezeru pa imate urejena tudi 
počivališča za malico.

Nazaj v Ribnico se lahko vrnete po 
isti cesti ali pa izberete drugo možnost. 
V primeru, ko se pripeljem v Kočevsko 
Reko po Janševi cesti, se vrnem nazaj 
po glavni čez Gotenico in Grčarice. Tako 
imamo vedno možnost, da naredimo 
krožni kolesarski izlet. 

Še osnovne informacije o Orlovi poti, 
povzete po spletni strani Kočevsko: 
ob tej gozdni učni poti je postavljenih 
osem didaktičnih pripomočkov in deset 

Kolesarski izlet iz Ribnice 
do Reškega jezera

    Mirjam Trdan, predsednica društva Hodim in kolesarim Ribnica
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Tale dogodek se je sicer zgodil že na začetku julija, 
a ga bomo kot zanimivost in redkost v naših krajih 
vseeno opisali ob koncu septembra. 

Miha Lesar iz Jurjevice zase pravi, da je konjar od vedno. Še 
več, vsaj tri generacije pred njim so služile s furmanstvom. Da-
nes imamo v te namene špediterje, a pri Lesarjevih ohranjajo 
spomin na tradicijo furmanov in tudi vzrejajo konje.

Miha je član Konjerejskega društva Martin Krpan iz Loške 
doline in pravi, da je ribniška veja tega društva zelo aktivna. 
Tako je letos julija organiziral 1. furmansko konjenico, ki je štela 
osem vpreg in nekaj jahačev, kar je skupaj zneslo povorko sko-
raj 50 ljudi na krožni vožnji. In kaj narediti, ko na tako procesijo 
naletite na gozdni poti, kot se mi je ravno takrat zgodilo? Prav 
nič. Sprijaznite se, da bo vaša pot trajala malce dlje, kot ste na-
črtovali.

Tudi letos smo se konec junija z ribniškimi ministranti 
podali na letovanje v Prebold. Lansko leto je bil 
Prebold pravzaprav izhod v sili, ker so bile nastanitve 
na morju in v bolj znanih krajih že zasedene. 

Fantje so se nad tamkajšnjim okoljem, kopanjem v mestnem 
bazenu, igro v nasadih hmelja, nogometnimi igrišči in gostolju-
bjem Aninega doma tako navdušili, da se je Prebold celo leto 
pojavljal v pogovorih na naših srečanjih in je bil tako samou-
mevno zakoličena destinacija letošnjega oddiha. Med petdnev-
nim letovanjem smo si vsak dan vzeli čas za sveto mašo, 
molitev, nogomet, kopanje v bazenu, družabne igre, govore o 
pomembnih temah, filme in predvsem drug za drugega. En dan 
smo izkoristili tudi za daljši pohod do Miklavža pri Taboru, kjer 
so nam domači celjskega kaplana g. Matica Lesjaka pripravi-
li piknik. Prav je, da omenimo, kako lepo nas je sprejela tudi 
tamkajšnja občinska uprava: čeprav so letos spremenili odlok 
o brezplačnem kopanju v občinskem bazenu in to ugodnost 

Odrinili so iz Jurjevice pod Sv. Frančiškom do Dan in izvira 
Ribnice, nato v Zadolje, nad Blati pa so zavili v Rakitnico na 
malico na mestu nekdanje oglarske kope. Vračali so se skozi 
Dolenjo vas, za Nemško vasjo proti Ugarju, nato skozi Ribnico in 
»domov« v Jurjevico na vampe in žar. Poleg prijateljev iz okolice 
je Miha povabil tudi konjarje iz Višnje Gore, Šenčurja pri Celju 
itd., kamor se tudi sam odpravi na podobne dogodke. Najdaljša 
pot z vprego je bila letos dvodnevna konjenica 
iz Jurjevice do Cerknice in nazaj.

Pri Lesarjevih so vsi vpeti v delo 
s konji. Med pogovorom z Miho 
sta bili njegovi hčerki ves čas 
zraven ter tu in tam popravili 
očeta s kakšnim podatki. Ko 
sem ga vprašal, ali po us-
pešni    1. furmanski konjenici 
načrtuje tudi drugo, je ena od 
hčera pribila: »Itak!«

predvideli samo za skupine iz celjskega okrožja, so na posebno 
prošnjo za našo skupino naredili izjemo – fantje so cel teden 
plavali zastonj. Kuharici Rebeka in Ana sta poskrbeli, da sploh 
nismo bili lačni, animator Marko pa je skrbel za red in pripravo 
nekaterih dejavnosti in je bil kaplanu v veliko pomoč. Seveda so 
s svojo dobro voljo, preprostostjo in zavzetostjo k lepoti naših 
počitniških dni ogromno prispevali tudi naši ministranti. 

Zaključek: bilo je odlično, naslednje leto gremo spet in upa-
mo, da nas gre še več!

Furmanska konjenica
 Sašo Hočevar    osebni arhiv

Letovanje ribniških 
ministrantov

 Rok Pogačnik, ribniški kaplan    Tomaž Lesjak

Peter Lesar s hčerkama in 
stricem na čelu konjenice.

Celotna povorka je štela
 skoraj 50 ljudi.
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Julija sem se udeležila 18. med-
narodne lingvistične olimpijade 
kot ena izmed osmih članov dveh 
slovenskih ekip. Žal razmere niso 
omogočale tekmovanja v živo v 
Latviji, zato so ekipe vsake države 
tekmovale v svoji domači državi. 

Tako smo pri nas tekmovali na Fakul-
teti za elektrotehniko v Ljubljani, virtualno 
pa so nas spremljali tudi iz Latvije. Olim-
pijada je potekala v tednu od 19. do 24. 
julija. Prvi dan so prek YouTuba prenašali 
uvodno ceremonijo, nato pa še predava-
nje o Latviji in nekaterih značilnostih lat-
vijskega jezika ter jezika avtohtonih prebi-
valcev zahodne obale Latvije – Livoncev, 
katerega zadnji naravni govorec je umrl 
leta 2013, danes pa ga tekoče govori le še 

Kočevje, 2. september 2021 – Predpogoj za učinkovit pod-
porni podjetniški sistem v regiji, ki z brezplačnimi stori-
tvami pomaga podjetnikom, je sodelovanje med akterji. 
To je bila rdeča nit 4. srečanja in mreženja podjetniškega 
podpornega okolja v regiji JV Slovenija, ki ga je letos go-
stil konzorcijski partner točke SPOT Svetovanje JV Slove-
nija RC Kočevje Ribnica.

35 predstavnikov zavodov, podjetij, agencij in ostalih usta-
nov, ki na kakršen koli način pomagajo podjetnikom, si je v Kul-
turnem centru Kočevje izmenjalo svoje izkušnje in prakse, se 
seznanilo z novostmi in aktualnimi razpisi ter nadgradilo stro-
kovne kompetence. Štirje partnerji SPOT Svetovanje JV Slove-
nija namreč pri zagotavljanju storitev sodelujemo z Zavodom 
RS za zaposlovanje, upravnimi enotami, izpostavami Ajpesa, 
podjetniškimi inkubatorji, Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in obrtnimi zbornicami. »Prvi postopek prek portala 
e-SPOT (takrat e-VEM) smo izpeljali že leta 2006,« je na sreča-
nju poudaril direktor Razvojnega centra Kočevje Ribnica Pri-
mož Pahor in dodal, da letno v povprečju prek portala SPOT 
izpeljejo 600 postopkov. Dodal je, da predstavlja SPOT točka 
na RC Kočevje Ribnica rešitev marsikateremu podjetniku, ki se 
mora v poplavi informacij, želja in načrtov znajti na novi poti. 

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je pohvalil delovanje 
institucij, ki pomagajo podjetnikom, in dodal, da Občina Kočev-
je že več let poskuša pomagati podjetjem z razpisi, katerih vred-

bili razglašeni že težko pričakovani rezul-
tati olimpijade. Izmed Slovencev je Ma-
tic Petek dosegel bronasto medaljo, Jan 
Malej pa častno omembo. Sama letos žal 
nisem dosegla nobenega odličja, a sem 
dobila nepozabno izkušnjo in motivacijo 
za uvrstitev na naslednjo olimpijado, ki bo 
– če bodo razmere dopuščale – na otoku 
Isle of Man med Veliko Britanijo in Irsko.

okoli 40 ljudi. Drugi dan je bil že bolj tek-
movalno obarvan, saj je potekal 6-urni in-
dividualni del tekmovanja, kjer je vsakega 
tekmovalca čakalo pet zahtevnih nalog 
iz lingvistike. Letos smo morali razvozlati 
zapleten številski sistem novogvinejske-
ga jezika ekari, osnove slovnice jezika 
kilivili, z uporabo logike ugotoviti prevode 
indijanskega jezika zuni, odkriti način ko-
diranja besed iz ikverščine v skrivni jezik 
agbirigbi in način sestavljanja glagolov v 
brazilskem jeziku rikbakci. Naslednji dan 
je potekal 4-urni ekipni del, kjer smo v 
ekipah po štiri reševali naloge iz karibske-
ga jezika garífuna in nekaterih sorodnih 
jezikov. Tako smo končali s tekmovanjem, 
čakala pa sta nas še dva dneva socialnih 
aktivnosti prek Zooma, kjer smo spoznali 
udeležence iz celega sveta. Zadnji dan so 

nost se giblje okoli 100.000 evrov. Direktor Razvojnega centra 
Novo mesto, d. o. o., vodilnega partnerja točke SPOT Svetovanje 
JV Slovenija, Franci Bratkovič pa je izpostavil pomen podjetni-
kov, ki doprinesejo k boljšemu gospodarskemu stanju v regiji. 

Klemen Kraigher Mišič je udeležence srečanja podučil 
o varnosti obdelave osebnih podatkov, Andrej Mladenovič je 
predstavil zadrugo Zakladi Kočevske, Bojana Košnik Čuk po-
slovni bonton, Katja Zgonc aktualne razpise Slovenskega regi-
onalnega razvojnega sklada, Aleksej Metelko pa povezovanje 
nosilcev investicijskih priložnosti z lastniki kapitala.

V SPOT Svetovanje JV Slovenija so vključeni Razvojni cen-
ter Novo mesto, d. o. o., RC Kočevje Ribnica, d. o. o., RIC Bela 
krajina in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto. 
SPOT Svetovanje JV Slovenija je nadomestilo nekdanjo vstopno 
točko VEM in je ena od 12 regijskih točk v Sloveniji, ki poleg 
pomoči pri registracijskih in drugih e-postopkih prek portala 
SPOT nudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki svetovanj, in-
formiranj, delavnic, izobraževanj in usposabljanj za potencialne 
podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja in podjetnike ter 
za izmenjavo dobrih praks.

V 3,5-letnem delovanju je točka SPOT Svetovanje JV Sloveni-
ja opravila 2.934 svetovanj. Dogodkov, ki jih je organizirala v tem 
obdobju (delavnice, usposabljanja itd.), se je udeležilo nekaj manj 
kot 2.600 udeležencev. Delovanje točke je v petletnem obdobju 
2018–2022 financirano iz sredstev ESSR in državnega proračuna. 

4. srečanje podjetniškega podpornega okolja 
SPOT Svetovanje JV Slovenije v Kočevju

 Nataša Patafta, SPOT Svetovanje JV Slovenija

Lingvistična olimpijada
 Katja Andolšek    internetni vir
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Prva septembrska sobota je bila 
v Ribnici že tradicionalno športno 
obarvana. Poti Male gore nad 
Ribnico so zopet zaživele. Ljubitelji 
teka po naravi so se podali na tri 
različne izzive, ki so potekali na 
treh različno zahtevnih razdaljah. 

 
»Res lahka je Kuhavn´ca, mal težja pa 

Čebular´ca, a Ribež´n je prek vsej mej …« je 
tekačem v zgodnjem jutru narekovala tem-
po Ribn´ca trail himna. 

Kar 250 tekačic in tekačev se je podalo 
na start. Najmlajši udeleženec je štel komaj 
9 let in najstarejši 69 let. Tek je ponovno do-
kazal, da starost ni ovira. Prav vsi tekači so 
prišli na cilj v predvidenem časovnem limitu. 

»Al mi sploh ne tekmujemo, se za pokal 
ne brigamo, za nas največja sreča je, če to 
pot zmoremo …« je na cilju odmeval glas na-
šega kantavtorja Žige Bižala.

Med tekmovalci je najboljši rezultat na 
izzivu Ruk´n Ančko s časom 00:39:22 dose-
gel Uroš Avgustinčič in s tem izboljšal lan-
skoletni rezultat domačina Tadeja Osvalda 
za slabi dve minuti. V moški kategoriji je na 
najkrajši razdalji (12 km) slavil Primož Piškur, 

Zadnjih nekaj avgustovskih te-
dnov je bilo zaznati pravo športno 
histerijo po Mali gori. Ekspanzija prez-
nojenih teles mi je dala misli, da se je 
komu nasmehnila Ančka tam gori, pa 
ovčice tečejo preverjat, če je to res. 

Potem pa nek torek pridem na vrh 
in vidim, da so bile stezice okoli vrha 
deležne skrbnega poliranja z nitkari-
co. Takrat mi je kapnilo, da je ta trav-
nata pedikura namenjena novodobni 
urbani gospodi, ki si v višku časa izmi-
šlja vedno nove načine kurjenja viška 
energije, ki hkrati napihuje nikdar do-
volj napihnjeni ego.

In prvo septembrsko soboto je 
invazija teh osebkov res preplavila 
malogorske stezice in pregnala vse 
preplašene domorodce vse tja do 
Kolpe.

Morda pa ta trail sploh ni tako sla-
ba zadeva. Kipeča samozavest, vese-
lje, sreča, preznojeni dresi in smrdljivi 
copati so ustvarili koktajl, ki smo ga v 
teh depresivnih časih že vsi pogrešali. 
Nekaj najvztrajnejših ga ni izpustilo iz 
rok še pozno v noč.

Ni kaj, klub Ponosnih posame-
znikov je ujel ritem časa in še naprej 
trmasto vztraja v duhu reka, da je bo-
lje golob v roki kot vrabec na strehi!

ki je razdaljo pretekel v pičlih 57 minutah, 
med ženskami pa je bila najhitrejša Mateja 
Ožanič. Težjo Čebular´co (25 km) je v ženski 
konkurenci najhitreje pretekla Andreja Go-
dec s časom 02:37:18. S časom 01:50:49 je 
ciljno črto prečkal Tadej Osvald, zmagova-
lec v moški konkurenci.

Najdaljšo preizkušnjo – 40 km – je s 
časom 04:48:28 pretekla Alenka Pavc in s 
tem zmagala v ženski konkurenci. V moški 
konkurenci pa je ponovno zmagal Aleš De-
beljak, ki je lanskoletni čas še izboljšal in 
najtežjo razdaljo premagal v pičlih 3 urah 
26 minutah in 50 sekundah. Sledili so mu 
ponosni posameznik Marjan Zupančič, le-
genda slovenskega ultra trail teka, in Aleš 
Žontar, državni prvak K24. Vsi so razdaljo 
premagali v manj kot 4 urah. 

Podpora malim borcem in velikim 
junakom

Organizatorji dogodka so se letos odlo-
čili prispevati del sredstev organizacijam, ki 
prispevajo h krepitvi tistih, ki tega sami ne 
zmorejo. Mali nedonošenčki zagotovo spa-
dajo med najranljivejše, zato so donacijo 
namenili Društvu za pomoč prezgodaj roje-
nim otrokom. Za male borce je tekla promo-
torka Ribn´ca traila, ponosna posameznica 
Valerie Wolf Gang. 

Donacijo za nakup protipožarne opreme 
je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Do-
lenji Lazi. Hvala, veliki junaki, za nesebično 
pomoč!

Varnost je na prvem mestu
Dogodek je tudi letos potekal v zname-

nju zagotavljanja varnosti vseh sodelujočih. 
Tekači so bili razvrščeni v startne koridorje, 
za vstop so morali izpolnjevati pogoj PCT. 
Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov je 
sobotno jutro prekipevalo od pozitivne ener-
gije in športnega duha.

Tekaško-pohodna prireditev Ribn´ca 
trail letos z dobrodelno noto

 A. K.    arhiv organizatorja

Zahvala
PGD Dolenji Lazi se Klubu 
ponosnih posameznikov 
zahvaljuje za humano in 
plemenito gesto doniranja 
sredstev našemu gasilskemu 
društvu. Sredstva bomo 
porabili za nakup prepotrebne 
zaščitne gasilske opreme.

Branko Dejak, predsednik 
PGD Dolenji Lazi

Neka 
nenavadna 
sobota v Mali gori

 Uroš Oberstar, utrjen občan
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Ljubljanski triatlonski klub je v 
zaključku avgusta (28.–29. 8.) 
za konec uradnih počitnic na 
Kodeljevem izpeljal dvodnevno 
triatlonsko tekmovanje. 

V soboto so se na akvatlonu in super 
sprint triatlonu, ki je štel za državno prven-
stvo, pomerili najmlajši in osnovnošolski 
triatlonci, nedelja pa je zdaj že tradicional-
no rezervirana za članske kategorije. 

Sobotno državno prvenstvo je najbo-
lje izkoristila mlada članica Triatlon kluba 
Inles Riko Ribnica Tinkara Prelesnik (3. 
abs.), ki je postala nova državna prvaki-
nja med starejšimi deklicami, Urša Kro-
mar pa je v isti kategoriji zasedla tretje 
mesto (5. abs.). Prav tako sta si medalje 
med cici triatlonci pritekla Bor Križan in 

Blejska Mala Zaka se je na 
začetku letos res lepega 
septembra spet spremenila v 
veliko triatlonsko prizorišče, kjer 
so se pod okriljem Trisporta iz 
Kamnika zvrstile vse različice 
triatlonskega športa. 

Prvi so z evropskim mladinskim po-
kalom prizorišče napolnili mladinci iz 
celotne Evrope, med njimi tudi več Slo-
vencev, kasneje pa so se vrvežu priklju-

Trisport CSE Projekt) med ženskami ter 
drugo uvrščeno Moniko Bartol (Triatlon 
klub Inles Riko Ribnica) v absolutni kon-
kurenci. Sprinta (750 m – 20 km – 5k m) 
so se med več kot 130 tekmovalci v Lju-
bljani udeležili še Matej Dečman (8. abs.), 
Staš Tomšič (10. abs.), Damijan Kromar 
(14. abs.), Tomaž Majdič (17. abs.), Ale-
ksander Radivojević (37. abs.) in Primož 
Šobar (52. v abs.).

1). Mesto na stopničkah si je pritekel tudi 
Aleksander Radivojević (3. mesto vetera-
ni 2), Damijan Kromar pa je zaradi padca 
s kolesa zabeležil odstop in nekaj pošte-
nih odrgnin.

Prav tako kot člani so nam že tako 
lepo nedeljo s svojo borbo polepšali ot-
roci. Bor Križan je spet zmagal na cici 
akvatlonu, Jure Majdič pa je bil drugi. 
Tinkara Prelesnik je ponovno zmagala 
med starejšimi deklicami na super sprint 
triatlonu in na zadnjem triatlonu letos do-
kazala, da ne odstopa od prvega mesta v 
pokalni razvrstitvi.

Jure Majdič, Bor je zmagal, Jure pa bil 
tretji. Rezultati vseh preostalih na cici in 
super sprint triatlonu se nahajajo na stra-
neh Timing Ljubljana.

Nedeljsko državno prvenstvo v kro-
nometrskem sprint triatlonu (prepove-
dana vožnja v zavetrju) pa je postreglo z 
zmagovalcema in novima državnima pr-
vakoma Klemnom Bojancem (TK 3LIFE) 
v moški kategoriji in Tjašo Vrtačič (TK 

čili vsi, od najmlajših na akvatlonu do 
najstarejših na standard distanci (1500 
m – 40 km – 10 km), z novo kolesarsko 
»no draft« (prepovedano zavetrje na 
kolesu) progo od Bleda do Bohinja ter 
posledično 10-kilometrskim tekom okoli 
Bohinjskega jezera.

S standard triatlonom sta najhitreje 
opravila članica Triatlon kluba Inles Riko 
Ribnica Simona Dolinar Majdič in član 
JK TRI TEAM Jaroslav Kovačič, poleg 
Simone pa je tekmovalo tudi šest ribni-
ških članov. Najhitrejši iz te skupine je bil 
Grega Dolinar, ki je zaključil kot šesti ab-
solutno (4. mesto člani 2), sledila sta mu 
Tomaž Majdič (zmaga v kategoriji vetera-
ni 1) in Dejan Mihelič (3. mesto veterani 

Triatlon 
Ljubljana 2021

    B. K. 

Triglav triatlon 
Bled 2021

    B. K. 
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Žiga je bil tudi ustanovni član Kole-
sarskega kluba Rib'nčan. Poleg kolesar-
skega mojstra je Žiga tudi prostovoljni 
gasilec. Že od mladih nog se ukvarja z 
gasilstvom, najprej v PGD Nemška vas, 
trenutno je namestnik poveljnika v PGD 
Ribnica. Če mu je bilo gasilstvo skoraj 
položeno v zibko, pa je ljubezen do kole-
sarstva prišla kasneje. Na prehodu v sre-
dnjo šolo je dobil prvo polno vzmeteno 
gorsko kolo, s katerim je hitro ugotovil, 
da so tudi strme stezice v bližnjih goz-
dovih primerne za vožnjo in užitek. Ob 
redni uporabi kolesa na zahtevnih tere-
nih pa je začelo prihajati tudi do rednih 
izrab delov kolesa. Po naravi radoveden 
in natančen Žiga se je odločil, da bo kar 
sam pristopil k popravilu kolesa in se 
ob tem še kaj novega naučil. Kakovost 
njegovega dela so kmalu opazili tudi 

v strokovna izobraževanja je Kolesarska 
klinika postala generalni serviser za šte-
vilne priznane znamke iz kolesarstva, kot 
so Trek, Fuji Rock Machine, Haro, Bree-
zer, Kenzel, Wheeler, Conway, Neom in 
še številne druge. V zadnjem letu je Žiga 
posodobil delavnico za opravljanje raz-
ličnih Shimano diagnostik, kot so Di2 in 
E-tube. Seveda pa ni pozabil tudi na vse 
večjo priljubljenost e-koles. Namerava 
postati uradni serviser za e-kolesa s sis-
temom Bosch, kar pomeni, da bo nudil 
polno diagnostiko in nadomestne dele 
za vsa kolesa, ki imajo elektromotorje 
po tem sistemu. Kot pravi sam, sta redno 
usposabljanje in izobraževanje nujnost 
tudi na tem področju. S svojim dobrim 
delom je uspel ustvariti dober vtis pri so-
občanih in tudi širše. Na njegove storitve 
je pogosto treba čakati teden ali dva, v 
sezoni včasih še dlje, saj vsi rezervni deli 
niso vedno hitro dobavljivi.  

njegovi prijatelji in sotekmovalci v klubu, 
ki so mu z veseljem zaupali svoja kole-
sa v popravilo. Sčasoma je ugotovil, da 
je povpraševanje po tovrstnih storitvah 
precejšnje. Svoje znanje, ki si ga je do 
zdaj nabiral kot samouk med tekmami, 
je sklenil nadgraditi s strokovno prakso v 
Škofji Loki. Leta 2016 je tudi uradno odprl 
podjetje, ki se ukvarja s popravilom ko-
les – Kolesarska klinika. Ime je vsekakor 
zanimivo glede na naravo delo, ki se tam 
opravlja. Kot pravi Žiga, je glavno idejo za 
ime prispeval njegov prijatelj Jaka Joras, 
ki ga je vedno imenoval »doktor«. Poleg 
dejstva, da ime Kolesarska klinika hitro 
pade v oho, Žiga izpostavi tudi dejstvo, 
da mu naziv »klinika« pomeni red in or-
ganiziranost, za kar si tudi sam prizadeva 
pri svojem delu. S trdim delom in kon-
stantnim vlaganjem tako v delavnico kot 

Kolesarska 
klinika, 
Na pomoč!

    Jurij Kožar

V Nemški vasi že vrsto let 
za zdravje koles skrbi Žiga 
Češarek, pri preobilici dela pa 
mu pogosto priskoči na pomoč 
njegova desna roka in sovaščan 
Primož Tanko. Skupaj tvorita 
nepogrešljiv mehanični dvojec, 
ki k življenju spravlja tudi najbolj 
»pozabljena« kolesa. Doktor Žiga pri delu.

Žiga v tekmovalnih časih.
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Ob besedi ušivost najprej 
pomislimo na težavo, s katero so 
se ukvarjale pretekle generacije, 
vendar pa ni tako. To je težava, ki 
je tudi danes še kako aktualna, še 
posebej ob začetku šolskega leta, 
ko se otroci s počitnic vrnejo v 
šolske klopi in vrtec.

Prvi znak, da so se pojavile uši, je ne-
naden pojav močnega srbenja lasišča in 
rdečice po njem. Uši se namreč prehra-
njujejo s človeško krvjo, pri čemer nasta-
nejo drobne ranice, ki so lahko potencial-
ni vir nadaljnje okužbe. Zaradi gibanja in 
hranjenja uši povzročajo močno srbenje.

V Sloveniji se najpogosteje pojavlja 
naglavna oziroma siva uš. Gre za približ-
no 3 mm veliko žuželko, ki se naseli na 
lasišču, najpogosteje v predelu senc, za 
ušesi in na tilniku. Odrasla uš izleže prib-
ližno osem belih jajčec (gnid) na noč, ki 
jih prilepi na začetek lasu. Po približno 7–9 
dneh se izleže mlada uš, ki jo imenujemo 
nimfa. Po 7–13 dneh pa odrasle uši lahko 
zopet ležejo jajčeca. Razvojni ciklus nag-
lavne uši traja torej približno 18 dni, pogoj 
je temperatura 28–32 ºC. Življenjska doba 
odrasle uši je en mesec.

S človeka na človeka se uši prenaša-
jo ob neposrednem stiku glave z glavo. 
Najdovzetnejši so otroci, saj ob druženju 
pogosto stikajo glave skupaj. Prenos pa je 
možen tudi z obleko, posteljnino in drugi-
mi skupnimi predmeti (kape, glavniki, bri-
sače, plišaste igrače itd.). Okužba je mo-
žna tudi v bazenih, saj uši odlično plavajo. 
Brez človeškega gostitelja lahko zajedavci 
preživijo nekaj dni.

Pomembno je vedeti: 
• nobeden od izdelkov ni 100-odstotno za-

nesljiv ob prvi uporabi (običajno izdelki 
proti ušem uničijo le žive uši, ne pa tudi 
gnid, iz katerih se v sedmih dneh razvi-
jejo nove uši), zato moramo postopek 
razuševanja po sedmih dneh ponoviti. V 
lekarni opažamo, da neupoštevanje tega 
navodila najpogosteje vodi k neuspeš-
nosti odstranjevanja uši;

• vmes vsakodnevno umivamo lase z na-
vadnimi šamponi, svetuje se tudi upora-
ba balzama, ki lase naredi gladke in meh-
ke, kar otežuje oprijemljivost jajčecem; 

• priporočljivo je tudi vsakodnevno raz-
česavanje in mehansko odstranjevanje 
morebitnih gnid; 

• priporočljivo je, da poteka zdravljenje 
vseh okuženih oseb hkrati. 

V lekarni imamo na voljo različne obli-
ke preparatov proti ušem: losjone v pršilu, 
šampone, gele in balzame, ki so namenje-
ni uničevanju uši. Določenim izdelkom je 
dodan tudi glavnik, ki je namenjen za lažje 
odstranjevanje uši in gnid. Glavnik se lahko 
kupi tudi posamezno, obstaja pa tudi elek-
tronski glavnik, ki sproži blag električni su-
nek in na ta način uniči uši. Za uporabnika 
ta glavnik ni nevaren. Preventivno so na 
voljo tudi spreji za lase.

Preparati se med seboj razlikujejo po 
načinu uporabe, trajanju nanosa in potre-
bi po ponavljanju tretmajev. Izdelki, ki so 
trenutno na voljo v lekarnah, vsebujejo 
naravne učinkovine – izvlečke kokoso-
vega olja in eteričnih olj. Na uši delujejo 
mehansko, tako da jih obdajo s filmskim 
ovojem. Uši se tako zadušijo in poginejo. 
Pri gnidah, ki so pritrjene na lase, losjon 
raztopi vezivo, s katerim so pritrjene, gni-
de pa zato propadejo. Ker ti preparati ne 
vsebujejo kemičnih snovi, uši nanje ne 
morejo postati odporne.

Večina preparatov je primerna za upo-
rabo pri otrocih po dopolnjenem šestem 
mesecu starosti, vendar obstajajo izdelki, 
ki so primerni za uporabo pri otrocih šele 
po enem oziroma drugem letu staros-
ti, zato je pred uporabo treba natančno 
prebrati navodila proizvajalca oziroma 
poiskati nasvet v lekarni.

Uši se da uspešno odpraviti, zelo po-
membno pa je, da ukrepamo dovolj hitro, 
razsodno in natančno ter da o pojavu uši 
obvestimo tudi okolico. Odveč je zgražanje, 
sramovanje ali prikrivanje, znano je na-
mreč, da se uši najbolje počutijo ravno na 
čistem lasišču. 

Ko se uši pojavijo, je zelo pomembno, 
da pregledamo vse osebe, ki so bile v sti-
ku z okuženo osebo. Najlaže to storimo 
tako, da lase prečešemo z gostim glavni-
kom nad umivalnikom. Kadar ne opazimo 
posebnosti, nadaljujemo z rednim vsako-
dnevnim pregledovanjem lasišča.

Pri okuženih osebah čim prej uporabi-
mo primerne izdelke proti ušem, ki so na 
voljo v lekarnah. Uši in gnide uničimo s 
pravilno uporabo sintetičnih in rastlinskih 
sredstev v obliki kremnih šamponov, los-
jonov in gelov.

Sočasno z ukrepi odstranjevanja 
uši pa čim prej začnemo izvajati 
tudi higienske ukrepe med okužbo:
• posteljnino, vzglavnike, brisače in pokri-

vala moramo nujno oprati pri tempera-
turi vsaj 60 ºC (če je možno, prekuhati);

• osebne predmete okužene osebe (glav-
niki, krtače, igrače) je treba oprati v vro-
či vodi (vsaj 55 ºC), če to ni možno, jih 
lahko neprepustno zapremo v plastično 
vrečo za 3–4 tedne;

• prostore pogosto posesamo, ne smemo 
pozabiti na oblazinjeno pohištvo, pre-
proge, odeje, avtomobilske sedeže, kjer 
bi lahko bile uši;

• izogibamo se tesnih stikov z okuženo ose-
bo; otroke opozorimo, naj ne uporabljajo 
skupnih glavnikov, brisač, pokrival itd.

Postopek odstranjevanja 
naglavnih uši: 
• izdelek proti ušem nanesemo enakomerno 

po vsem lasišču (suho ali mokro lasišče, 
glede na navodila proizvajalca) in pri tem 
pazimo, da prekrijemo celotno lasišče; 

• izdelek pustimo učinkovati toliko časa, 
kolikor je predpisano (zelo pomembno 
je natančno upoštevanje navodil posa-
meznega preparata); 

• če izdelek proti ušem zaide v oči, nos ali 
usta, ga speremo z veliko količino vode;

• izdelek proti ušem nato temeljito spere-
mo in prečešemo lase z gostim glavni-
kom, da odstranimo ostanke gnid in uši; 

• če želimo biti najbolj uspešni že v prvem 
poskusu, preostale gnide z las odstrani-
mo ročno – z nohti; 

• glede na navodilo proizvajalca postopek 
ponovimo.

Naglavne uši – zoprna 
nadloga za vso družino

 Alenka Adamič, mag. farm., Lekarna Ribnica – Lekarniška podružnica Sodražica  

Vir: Navodila za uporabo preparatov za razuševanje in letaki proizvajalcev le-teh. 

Starši naj obvestijo 
ustanovo, ki jo otrok 
obiskuje, o pojavu uši!

V
R

T
E

C
 IN

 Š
O

L
A

43



Trajnostna mobilnost je ideja, 
ki poudarja pomen hoje, 
kolesarjenja in uporabe javnega 
prevoza v vsakdanjem življenju. 
Z namenom spodbujanja 
trajnostnih načinov transporta 
se od 16. do 22. septembra že 
20 let v Sloveniji odvija projekt 
Evropski teden mobilnosti – ETM. 
Že drugo leto je v sodelovanju 
z Občino Ribnica v ta projekt 
vključena tudi Osnovna šola dr. 
Franceta Prešerna Ribnica s 
svojima podružnicama.

Letošnji teden trajnostne mobilnosti s 
sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« je 
želel poudariti dejstvo, da sta mobilnost in 
zdravje posameznika zelo povezana. Zara-
di omejevanja gibanja v času epidemije se 
je potreba po telesnih aktivnostih opazno 
povečala. Že sama hoja oziroma vožnja 
s kolesom ali skirojem pa predstavlja ko-
ristno obliko gibanja, s čimer izboljšamo 
tudi možganske funkcije ter krepimo kon-
dicijo in imunski sistem, poleg tega pa še 
prispemo na želeni cilj.

Tokratni teden mobilnosti je za učence 
in učitelje na OŠ dr. Franceta Prešerna Rib-
nica predstavljal kar velik izziv, ki pa smo 
se ga skupaj hrabro lotili in tudi odlično op-
ravili. Izvedli smo kup aktivnosti, s katerimi 
želimo prispevati k večji ozaveščenosti o 

učencev. S pomočjo hišnikov, ki so dnev-
no »gradili« in »podirali« postajališča 
PEŠBUSA, in mnogih učiteljev smo izvedli 
po tri PEŠBUSE na podružničnih šolah v 
Dolenji vasi in Sušju, dva PEŠBUSA pa sta 
»odpeljala« učence k pouku na matično 
šolo v Ribnici.

Nismo pa se ukvarjali le s Pešbusi! 
Izvedli smo tudi aktivnosti, ki spodbujajo 
poleg hoje še druge načine trajnostne 
mobilnosti. Tokrat je naše učence čakalo 
prijetno presenečenje. Občina Ribnica je 
namreč osnovni šoli Ribnica v septembru 
ob Evropskem tednu mobilnosti podarila 
kar 10 skirojev, za kar se ji iz srca zahvalju-
jemo in jih že veselo koristimo. Tako smo v 
petek, 17. 9., v sodelovanju z učitelji športa 
na podružnični šoli v Dolenji vasi izvedli 
poligon s skiroji, kjer so učenci prvega in 
četrtega razreda v času podaljšanega bi-
vanja preskušali svoje spretnosti s skiroji. 
Zaradi očitnega navdušenja učencev smo 
podoben poligon v sredo, 22. 9., izvedli še 
v Ribnici, kjer pa so svojo sposobnost vo-
žnje po progi z zahtevnimi zankami pre-
skušali tretješolci. Lahko rečemo, da je 
vsem šlo odlično!

V torek, 21. 9., smo trajnostno mobilnost 
urili še na učencih tretje triade. V sodelova-
nju z učitelji športa se je skoraj 60 osmo-
šolcev preskusilo v kolesarjenju. Odšli so 
na ravno prav dolgo in ravno dovolj zah-
tevno pot do ribnika Smrekovec, ki leži ob 
vsem poznanem prijetnem mestecu Sod-
ražica. S kolesarjenjem smo želeli učen-
cem predstaviti primerno in koristno ob-
liko gibanja ter spodbuditi predvsem več 
dodatnega gibanja mladih v prostem času.

Izvajalci projekta Evropski teden mobil-
nosti upamo, da bodo naši napori, usmer-
jeni v povečanje trajnostne mobilnosti med 
učenci, njihovimi družinami in ostalimi ob-
čani, v tej jeseni obrodili želene sadove. 
Gibanje predstavlja pol zdravja, zato si vsi 
vzemimo čas in čim večkrat postavimo 
trajnostno mobilnost v prakso.

pomenu trajnostne mobilnosti, predvsem 
med učenci in njihovimi družinami, pa tudi 
ostalimi pripadniki različnih generacij. 

Za začetek se lahko pohvalimo, da smo 
v času izvajanja projekta Evropski teden 
mobilnosti izvedli kar osem PEŠBUSOV! 

Kaj pan je to »PEŠBUS«? Učence nevo-
zače, ki jih želimo spodbuditi k trajnostne-
mu prihodu v šolo, so učitelji organizirano 
spremljali do šole peš po vnaprej začrtanih 
poteh in po stalnem urniku. Posamezni 
učenec je PEŠBUS počakal na primerno 
označenem postajališču, ki je bilo najbliže 
njegovemu domu. Pri tem je PEŠBUS se-
veda strogo upošteval vozni red, ki so ga 
učenci predhodno dobili.

In zakaj »PEŠBUS«? Aktivna pot v šolo 
je pomembna tako za večjo samostojnost 
in socialni razvoj otrok kot tudi za njihovo 
zdravje. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s ko-
lesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, 
ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci 
tudi sicer več gibljejo in med drugim laž-
je sledijo pouku. Poleg tega pa se učenci 
zelo radi »vozijo« s PEŠBUSOM. Ker je bila 
ta koristna akcija uspešno izvedena že v 
preteklem šolskem letu, smo lepe navade 
obdržali in PEŠBUS izvedli tudi letos. Niti 
slabo vreme nas ni ustavilo. Po dežju je bila 
pešpot v šolo še celo zabavnejša!

Zaradi velikega števila učencev na 
ribniški šoli smo s seboj povabili le učen-
ce 1., 2., 3. in 4. razredov ter se odločili za 
relacije, kjer je PEŠBUS »pobral« največ 

Evropski teden 
mobilnosti na 
OŠ Ribnica

    Katja Rus
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Atletika in 
telovadba za 
najmlajše
vpis v mesecu 
oktobru
 
Telovadba za najmlajše
Namenjena je otrokom od tretjega leta dalje. 
Vsebina programa je smotrno načrtovana, 
pestra in zanimiva, prilagojena potrebam, in-
teresom in sposobnostim otrok, tako da lah-
ko optimalno prispeva k njihovemu razvoju 
in zdravju. Skozi igrive telovadne urice bomo 
otroke popeljali skozi atletsko abecedo, jih 
seznanili z osnovami gimnastike, igre z žogo. 
Dragi starši, pripeljite svoje nadobudneže in 
mi jih bomo popeljali v svet igrivih športnih 
uric.

Atletika za šoloobvezne otroke 
Športno društvo ŠPELA poučuje atletiko 
– kraljico športov za šoloobvezne otroke. 
Namenjena je vsem otrokom od prvega 
razreda dalje. Vabimo pa tudi srednješolce, ki 
bi se radi seznanili z atletiko. Športno društvo 
Špela bo poskrbelo za dobro vodene tre-
ninge atletike – kraljice športov. Seznanili se 
boste z vsemi atletskimi disciplinami. Skupaj 
bomo obiskali razna tekmovanja s tartansko 
podlago in se imeli lepo.

Vse dodatne informacije dobite na 
mobilni številki: 041 604 185 (Špela).

torek, od 17.00 do 18.00 
atletski vrtec, atletska šola
Atletski stadion Ribnica pri Športni 
dvorani Ribnica
     
četrtek, od 17.00 do 18.00 
atletski vrtec, atletska šola 
Atletski stadion Ribnica pri 
Športni dvorani Ribnica

Z vetrom v laseh
    Katja Rus

Priznam. Vetra na začetku ni bilo. Ni bilo niti sonca, 
zato so noge naših osmošolcev, ki so se v torek, 
21. septembra, odpravili na kolesarjenje, kar rade 
zagnale pedale na kolesih.  

Resda vremena nismo mogli ravno izbirati, kajti lovili smo pro-
jekt Evropski teden mobilnosti, ki poteka v času 16. 9.–22. 9., ven-
dar smo se z učitelji športa, s katerimi sem tokrat sodelovala, »tam 
zgoraj« dogovorili za dobro vreme. »Le začetek naj bo nekoliko 
ostrejši,« smo rekli.

Skoraj 60 osmošolcev je tokrat v okviru predmeta »Šport za 
sprostitev« odkolesarilo na zanimivo pot vse do ribnika Smreko-
vec, ki leži v okolici Sodražice. Ker smo si za naš izlet izbrali stran-
ske poti, je bila proga, ki smo si jo zadali, nekoliko daljša, ampak 
vsekakor bolj zanimiva. Zaradi velikega števila učencev sta nas 
poleg učiteljev športa in spremljevalk Nataše in Olge spremljala še 
policista, zaradi česar smo se res lahko počutili varno. 

Pod okriljem projekta Evropski teden mobilnosti, ki spodbuja 
uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, smo učitelji želeli učencem 
kolesarjenje prikazati v najlepši luči in jih motivirati za vse po-
gostejšo uporabo koles tudi v njihovem prostem času. Vsekakor 
upam, da nam je to uspelo, kajti dan je bil res čudovit. 

Kmalu zatem, ko smo zapustili Ribnico, se je namreč na nebu 
prikazalo sonce, ki je svetilo ravno prav močno. Na počitku ob rib-
niku pa je bilo vreme prekrasno, toplo, brez sapice. Kar težko se 
je bilo odločiti in odkolesariti proti domu! Ker pa je jesenski čas 
s klicanjem noči neusmiljen, smo se pozno popoldne pač morali 
odpraviti proti domačemu mestu – Ribnici. Čisto malo utrujeni in 
precej zadovoljni z današnjim dnem so učenci ravno prav motivira-
ni za nadaljnje kolesarjenje odšli vsak na svoj dom. Naj motivacija 
za kolesarjenje kar traja in se čim prej tudi realizira!

POHITI, BODI 

PRVI V DOBRI 

DRUŽBI, PRIPELJI 

ŠE PRIJATELJE!
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kvadratni meter, kar je rekordno malo. Za 
primerjavo, v do zdaj najbolj mokrem letu 
2014 ga je v istem obdobju padlo več kot 
700 litrov na kvadratni meter, torej skoraj 
štirikrat več kot letos. 

Letos je do občutnejše spremembe 
vremena prišlo šele na začetku druge 
polovice septembra, ko je zapihal vlažen 
jugozahodni veter, nekaj dni kasneje pa 
smo prišli pod vpliv občutno hladnejšega 
severovzhodnega vetra in s tem smo se 
od temperatur nad 25 stopinj Celzija na 
Ribniškem za letos najbrž že poslovili. Z 
menjavo zračne mase so prišle tudi do-
brodošle padavine. 

Vzrokov, da nas ravno jeseni običajno 
zajamejo najobilnejše padavine, je več, 
glavni pa se skriva v meji med hladnej-
šo zračno maso na severu in toplejšo na 

jugu, ki poleti valovi okoli severnega tečaj-
nika, jeseni pa se zaradi vse večje zaloge 
hladnega zraka nad polom začne spušča-
ti proti jugu. Zaradi južnejše lege polarne 
fronte lahko hladen zrak iznad polarnih 
predelov doseže tudi zahodno Sredozem-
lje, kar povzroči nastanek ciklona in pa-
davin. Naši kraji ravno ob sredozemskih 
ciklonih prejmejo največje količine dežja.

Takrat nad nami namreč pihajo močni 
južni vetrovi, ki nam iznad še vedno tople-
ga morja prinašajo ogromne količine vla-
ge. Ker toplo morje lahko v ozračje odda 
več vlage kot hladnejše, je prav njegova 
visoka temperatura ključna za obilne pa-
davine. Ob stalnem dotoku vlažnega zra-
ka z juga lahko jeseni deževje traja tudi 
dlje časa, za še obilnejše padavine pa po-
skrbi razgiban relief.

Celo na Ribniškem smo 14. in 15. sep-
tembra beležili temperature okoli 30 sto-
pinj Celzija, kar se v tem delu leta ne zgodi 
prav pogosto. Zaradi zelo suhega ozračja 
je sonce v prvih 14 dneh septembra po-
gosto sijalo vse od jutra do večera, kar 
pomeni, da je bila letošnja prva polovica 
septembra marsikje celo najbolj sončna v 
zgodovini meritev. 

Poletne razmere smo sredi septembra 
pogosto imeli tudi v preteklih letih, če pa 
pogledamo še malo dlje v preteklost, se je 
že zgodilo, da je kimavec bolj prikimaval 
zimskim razmeram. Tako je bilo 11. sep-
tembra pred 49 leti na Koroškem zabele-
ženo najzgodnejše sneženje v krajih pod 
500 metri nadmorske višine. Zelo nizko 
je sredi septembra snežilo tudi leta 1977, 
ko je na Notranjskem nad 700 metri nad-
morske višine lokalno zapadlo celo več 
kot 10 centimetrov snega, tanka snežna 
odeja je 17. septembra prekrila tudi Rib-
niško dolino.

Ne glede na to, da so bile razmere 
letos povsem drugačne, pa smo lahko 
na Ribniškem že v prvi polovici meseca 
občudovali čudovite jesenske barve, kar 
se je zgodilo dobra dva tedna prej kot 
običajno. Kljub poletno toplim popoldne-
vom so bile namreč noči zelo sveže, poleg 
tega smo se vse do 15. septembra soočali 
tudi s precej hudo sušo. V treh mesecih 
in pol je na moji vremenski postaji v Pri-
gorici padlo le dobrih 180 litrov dežja na 

Prva polovica letošnjega septembra na vremenski postaji Prigorica

Najnižja temperatura

Povprečna jutranja temperatura

Povprečna popoldanska temperatura

Najvišja temperatura

Število dni s temperaturo pod 10 °C

Število dni s temperaturo nad 25 °C

Količina padavin 

Najmočnejši veter

3,7 °C

6,0 °C

25,8 °C

29,8 °C

15

8

1,5 l/m2

39 km/h

9. september

14. september

15. september

V preteklosti smo bili septembra pogosto deležni obilnih 
padavin in tudi poplav, letošnji september pa se nam je 

vsaj v prvi polovici meseca kazal v povsem drugačni luči, 
saj sonca in prijetnih temperatur zares ni manjkalo. 

   Rok Nosan
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Naj planinski koči za leto 2021
  Zdenka Mihelič    Manca Ogrin

V akciji je sodelovalo 154 slovenskih 
koč, v finalni izbor pa se jih je uvrstilo de-
set. V kategoriji naj planinska koča poleg 
Doma na Kofcah (PD Tržič) še Koča na 
Dobrči (PD Tržič), Lavričeva koča na Gra-
dišču (PD Šentvid pri Stični), Planinski 
dom na Uštah - Žerenku (PD Moravče) 
in Planinski dom pri Gospodični na Gor-
jancih (PD Krka Novo mesto). V kategoriji 
naj visokogorska planinska koča so se ob 
Krekovi koči na Ratitovcu (PD Za Selško 
dolino Železniki) v finalu za naj kočo po-
tegovali še Pogačnikov dom na Kriških 
podih (PD Radovljica), Dom Planika pod 
Triglavom (PD Gorje), Zasavska koča na 
Prehodavcih (PD Radeče) in Dom na 
Komni (PD Ljubljana Matica).

Pod okriljem PZS v Sloveniji deluje 162 
koč, ki imajo status planinske koče in so 
vpisane v poseben register. Te naše koče 
so po večini sinonim za dobro počutje in 
toplo zavetje obiskovalcev gora, z velikim 
številom oddanih glasov pa so planinci 
pokazali, koliko cenijo trud oskrbnikov in 
gostoljubje planinskih koč ter predvsem 
prijaznost oskrbnikov in ekipe v koči, po-
znavanje okoliških poti in seveda doma-
čo kulinariko. V finale so tako izglasovali 
deseterico, za zmagovalki pa izbrali koči, 
ki sta še poseben zgled za preostale. Obe 
zmagovalki sta gorenjski postojanki ter 
slovita po dolgoletnih oskrbnikih in pre-
poznavnih jedeh, z energetsko sanacijo 
pa sta oziroma bosta poskrbeli tudi za 

zono so poleg najine ekipe z Anico za 
gostoljubje skrbeli še dve ekipi in veliko 
pomočnikov, v oskrbniško delo je vpetih 
petinštirideset ljudi iz društva, od katerih 
vsak prispeva, da koča kar najbolje de-
luje.« Krekovo kočo prihodnje leto čaka 
energetska sanacija. 

Dom na Kofcah (PD Tržič) na višini 
1488 metrov pod Košuto pa je koča, ki 
predvsem z znamenitimi štruklji privablja 
ljudi od blizu in daleč. Obiskovalci gora 
so jo že drugič po letu 2019 izbrali za naj 
planinsko kočo. Absolutna zmaga je za 
dolgoletnega najemnika Petra Vogelnika, 
ki skrbi za kočo že skoraj petindvajset let, 
in celotno ekipo pravi pokazatelj, da delajo 
dobro. Je nagrada za nazaj ter spodbuda in 
tudi obveza za naprej, pravi Vogelnik in do-
daja, da so malo presenečeni, saj letos niso 
pričakovali tega naziva: »Imeli smo veliko 
sanacijo koče in niti nismo mogli sprejeti 
toliko ljudi kot prejšnja leta, zagotovo pa 
so največji magnet naši štruklji, pa tudi pri-
jaznost, ustrežljivost in ambient.« Ekipa je 
skrbela za zadovoljstvo obiskovalcev, pla-
ninsko društvo pa je poskrbelo za obnovo, 
da je koča zasijala v polnem sijaju.

Želim vam čim več lepih pohodov, 
morda tudi do obeh naj planinskih koč 
letošnjega leta. Pred odhodom preverite 
vremenske razmere, stanje poti in imejte s 
seboj vso potrebno opremo. Srečno in va-
ren korak na vseh vaših poteh, pazite nase 
in na naravo in … 'mejte se radi! 

gorskemu okolju prijaznejše delovanje. 
Krekova koča na Ratitovcu (PD Za 

Selško dolino Železniki) je postala zma-
govalka prvič, a s svojimi tremi oskrbni-
škimi ekipami, ki se med seboj menjujejo 
na približno petinštirideset dni, zagotovo 
ne bo ostala neopažena tudi v prihodnje. 
Koča kraljuje na 1642 metrih, na vršnem 
slemenu Ratitovca, najvzhodnejšega po-
daljška Julijskih Alp, slovi pa po unikatnih 
flancatih. »Na dan jih v vrhuncu sezone 
spečemo tudi okoli sedemsto,« pravi Ani-
ca Lotrič, ki je z možem Alojzom že več 
kot dve desetletji na čelu oskrbniške eki-
pe Krekove koče. »Ostala sem brez besed, 
sem pa zelo vesela. Ta naziv je zagotovo 
pokazatelj, da dobro delamo. Trudimo se, 
da so obiskovalci zadovoljni, čeprav so 
kakšni dnevi tudi naporni, so pa planin-
ci letos res velikokrat pohvalili naše delo. 
Sezona je bila zelo dobra, obisk visok, ve-
liko je krojilo lepo vreme, zagotovo pa jih 
vlečejo tudi flancati, pehtranova in ocvir-
kova potica, enolončnice, žganci in druge 
dobrote,« je bila ganjena oskrbnica Anica.

Alojz Lotrič, tudi predsednik PD Za 
Selško dolino Železniki, se veseli zmage, 
a hkrati jo vidi tudi kot obveznost: »Veli-
ko nam je že pomenilo, da smo se uvrstili 
v finale, zmaga pa je za nas še dodatna 
odgovornost, saj bodo gostje pričakovali 
še več. K nazivu naj visokogorske koče 
je največ pripomogla dobra in uigrana 
ekipa, ki jo imamo na Ratitovcu. Vso se-

Krekova koča na Ratitovcu, naj visokogorska planinska koča 2021

Obiskovalci gora so v sedmi sezoni akcije Naj planinska koča, ki jo organizirata Planinska zveza 
Slovenije (PZS) in spletni medij Siol.net, izbrali novi zmagovalki – najbolj priljubljeni planinski 
koči v letošnjem letu. Naj visokogorska planinska koča je postala Krekova koča na Ratitovcu, 

naj planinska koča pa že drugič Dom na Kofcah.
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Za vas, drage občanke 
in dragi občani!

 Jože Tanko, podpredsednik državnega zbora

Zadnje mesece lahko v številnih obči-
nah spremljamo objave, kaj vse so v zad-
njem letu že uspele narediti in katere po-
godbe so vse podpisale za nove projekte. 
Treba je povedati, da smo takih informacij 
res zelo veseli, saj investicije bistveno po-
večujejo standard v vseh okoljih. 

V juliju se je predsednik vlade Janez 
Janša na Brdu sestal s slovenskimi župa-
njami in župani in tam je bil dan pouda-
rek ne samo kriznim »covid« razmeram, 
ampak tudi sodelovanju med občinami in 
vlado. Župani, levi in desni, so tam jasno 
povedali, da tako ugodnih pogojev za svoje 
delo niso imeli še nikoli.

Ne samo, da se jim je v tem letu in pol, 
kar vodi vlado Janša, bistveno izboljšalo 
redno financiranje, tako imenovana gla-
varina, z dvigom katere smo pokrili redne 
stroške delovanja občin, ampak je bil do-
datno sprejet še Zakon o finančni razbre-
menitvi občin, ki ga je sicer pripravljala že 
Šarčeva vlada, Janševa pa bistveno do-
polnila, in s katerim je država neposredno 
prevzela plačevanje določenih stroškov, ki 

področju šolstva in športa financirajo prav 
vse prijavljene investicije, ki izpolnjujejo 
pogoje, in ne le nekatere, kot je to bilo do 
sedaj. Nekatere občine so prijavile po več 
investicij in vse dobile sofinancirane. Na ta 
način smo zagotovili, da se bo v veliki meri 
sanirala slaba politika prejšnjih vlad. Treba 
pa je vedeti, da smo to storili v kriznem 
obdobju. V tem paketu je tudi 1,5 milijona 
evrov za ribniški bazen.

Pripravljen je tudi zakon o nujnih in-
vesticijah v zdravstvu, s katerim se bo v 
naslednjih letih zagotovilo znatna sredstva 
za investicije na vseh ravneh, od kliničnih 
centrov do zdravstvenih domov in nego-
valnih ustanov. Še ena velika priložnost za 
naš zdravstveni dom in »negovalno« bolni-
šnico v Ribnici. Na tej postavki, v katero so 
poleg negovalnih ustanov vključene tudi 
bolnice, je 557 milijonov evrov.

  Do nedavna sem bil edini poslanec, 
ki je v zadnjih letih vztrajno predlagal, da 
se v proračun vnese postavka za negoval-
no bolnico. Se razume, da za to v Ribnici. 
Sedaj nismo več edini, celo huje je. Nihče 
razen mene in Božidarja Voljča, bivšega di-
rektorja ZD Ribnica in bivšega ministra za 
zdravje, se za ta projekt v Ribnici aktivno 
ne zavzema. 

Situacija je precej podobna tisti, ko 
sem se trudil za dom starejših občanov. 

so bili prej naloženi občinam. Nekaterim 
občinam pa se je še dodatno povečalo 
sredstva v višini 3,5 % zaradi prebivalcev 
romske skupnosti. Mednje sodi tudi Ribni-
ca, saj sem uspel v koalicijskih pogajanjih 
doseči, da ta vir dobijo tudi občine, ki ni-
majo romskega svetnika. Letno je samo ta 
znesek približno tolikšen, kot so potrebna 
sredstva za plače v Rokodelskem centru 
Ribnica. Nisem zaznal, da bi odgovorni 
Občine Ribnica, ki vsako zadevo objavijo 
na socialnih omrežjih in/ali spletni strani 
občine, o tem kaj sporočili ribniški javnosti. 

Naj ob tem omenim, da sem prejšnje-
mu direktorju RCR Tomažu Lovšinu odlo-
čilno pomagal, da je uspel doseči redno 
financiranje ene osebe iz Rokodelskega 
centra Ribnica iz državnega proračuna. 
Mislim, da tudi o tem ribniška javnost 
(še) ni bila obveščena. Do zdaj so samo 
ti ukrepi Občini Ribnica navrgli približno 
1 milijon evrov.

 Naj ob tem še omenim, da se je prvič v 
zgodovini tudi zgodilo, da smo vlada in po-
slanci koalicije sprejeli odločitev, da se na 

Evropski parlament (EP) bo po po-
letnem premoru nadaljeval z obravnavo 
številnih pomembnih zadev, še posebej 
glede področja javnega zdravja in pod-
nebnih sprememb.

Letošnja jesen v Evropski uniji (EU) se 
tako kot vselej začenja z razpravo o stanju 
v EU, na kateri bomo evropski poslanci 
na septembrskem plenarnem zasedanju 
imeli tudi možnost vprašati predsednico 
Evropske komisije Ursulo von der Leyen 
o delu Komisije v zadnjem letu ter glavnih 
prednostnih nalogah in izzivih v prihajajo-
čih dvanajstih mesecih. 

Sredi julija oziroma tik pred začetkom 
poletnega oddiha je Evropska komisija 
predstavila sveženj pobud, povezanih z 
evropskim zelenim dogovorom. Ti ukrepi 

naj bi omogočili EU, da do leta 2030 zmanj-
ša izpuste toplogrednih plinov za vsaj 55 
odstotkov v primerjavi z letom 1990.

EP bo glasoval o svojem stališču glede 
predlogov, med katerimi so denimo ukre-
pi za pospeševanje razvoja infrastrukture 
za alternativna goriva in vpeljava nove 
ogljične dajatve na uvoz.

Ker obstaja tveganje, da se bo več go-
spodarskih sektorjev, ki veliko onesnažu-
jejo, preselilo v države z bolj sproščenimi 
omejitvami glede izpustov toplogrednih 
plinov, se zdi ovrednotenje ogljika nujen 
dodatek obstoječemu sistemu EU glede 
izpustov ogljika – sistemu za trgovanje z 
izpusti (ETS).

Evropski poslanci bomo dejavno so-
delovali tudi pri konferenci o prihodno-

sti Evrope, katere namen je pripraviti 
konkretne predloge za spremembe v EU 
na podlagi predlogov državljanov. V ple-
narni skupščini konference, ki se bo pri-
hodnjič srečala 22. oktobra, je 108 evrop-
skih poslancev.

Zagotovo pa se v prihajajoči jeseni 
spet ne bomo mogli izogniti pandemiji 
covida-19. V EP smo zavzeli svoje po-
gajalsko izhodišče o krepitvi mandata 
Evropske agencije za zdravila, septembra 
pa bomo pripravljeni tudi na pogajanja o 
še dveh zadevah: o evropskem centru za 
preprečevanje in nadzor bolezni in izbolj-
ševanju pripravljenosti na čezmejne grož-
nje zdravju. Zatem bodo po ustaljenem 
postopku sledila še pogajanja z vladami 
držav EU.

Ob tem želim opozoriti, da v luči co-
vida-19 širjenje dezinformacij o korona-
virusu še posebej ogroža zdravje ljudi. 
Poslanci smo zato pozvali k oblikovanju 
evropskega informacijskega vira, ki bi za-
gotovil, da imajo vsi državljani dostop do 
točnih in preverjenih informacij, in pozvali 
upravljavce družbenih omrežij k soočanju 
z miti in propagando.

Pred politično jesenjo 
o javnem zdravstvu 
in podnebnih 
spremembah

 Ljudmila Novak, evropska poslanka



 Bo Ribnica kdaj dobila negovalno bolnišnico?
Živimo v času velikih demografskih in zdravstvenih sprememb. Dolgoživost in napredek medicine pove-

čujeta potrebe po zdravstvenih storitvah, srečujemo se s čakanjem na zdravstvene preglede in bolnišnične 
storitve. Da bi lahko zdravile čim več bolnikov, si bolnišnice prizadevajo bivanje v njih skrajšati. Ko so diagno-
stične in bolnišnične storitve zaključene, naj bi bolnike odpustili, čeprav potrebujejo še strokovno zdravstveno 
nego, ki je ni mogoče zagotoviti v domačem okolju ali v ustanovah za starejše. Rešitev predstavljajo negovalne 
bolnišnice, ki ob potrebni zdravstveni negi izvajajo še fizioterapevtske in rehabilitacijske storitve. Negovalne 
bolnišnice vodijo medicinske sestre, ker je zdravstvena nega njihovo strokovno področje. Če se stanje bolnika 
poslabša, se v obravnavo vključi zdravnika ali pa se bolnik lahko vrne v bolnišnico. Kdaj se bolnika premesti v 
negovalno bolnišnico, odločajo zdravniki, ki so ga v bolnišnici zdravili. 

V Sloveniji imamo negovalne bolnišnice oziroma negovalne oddelke v UKC Ljubljana in pri nekaterih bol-
nišnicah, bolnike sprejemajo tudi posamezna zdravilišča. V bolnišnicah že dolgo prevladujejo starejši bolniki, 
ob naglem staranju slovenske družbe jih bo še več in negovalne bolnišnice so med prioritetami zdravstvene 
politike. Ljudem in njihovim potrebam naj bi bile čim bliže in že dalj časa se razmišlja o tem, da bi eno za 
potrebe jugovzhodne regije zgradili v Ribnici in okrepili njen sedanji položaj na zdravstvenem in negoval-
nem področju. Na področju zdravstva je v Ribnici prišlo do velikega premika pred štiridesetimi leti z novim 
zdravstvenim domom, ki je z organiziranostjo in kakovostjo svojih storitev vzbudil pozornost širše slovenske 
javnosti. Kasneje se je pridružil še Dom starejših občanov Ribnica, Center za usposabljanje, delo in varstvo 
iz Drage pa je v Ribnici odprl svojo podružnico. O negovalni bolnišnici so že potekali razgovori na občinski 
ravni, udeležila sta se jih tudi ministra za zdravje in delo, družino in socialne zadeve. A brez trdne odločitve in 
sodelovanja občinskega vodstva se ne bo nič premaknilo in do zdaj se žal še ni.

Ugled in veljava vsakega kraja sta povezana z ustanovami in podjetji, upravnimi enotami, šolskimi, zdra-
vstvenimi in kulturnimi institucijami. V slovenskem družbenem okolju ima Ribnica posebno mesto s svojo 
rokodelsko tradicijo, s svojim specifičnim kulturnim izročilom pa tudi nacionalni pomen. Ohranjanje njenih 
razpoznavnih posebnosti je obveza vseh ribniških generacij. Nekdanja Inles in Riko sta se razvila v mednaro-
dni podjetji, njun ugled pa dopolnjujejo še druga uspešna zasebna podjetja. Vse naštete ustanove in podjetja 
poleg zaposlitev in kakovostnega življenja Ribniški dolini prinašajo potencial za nadaljnji razvoj. Negovalna 
bolnišnica bi poleg novih delovnih mest s svojo dejavnostjo približala negovalne storitve prebivalcem jugo-
vzhodne regije, okrepila njihovo zdravstveno varnost in pozitivno vplivala na zdravstveno in socialno kulturo 
v regiji. 

Težko je verjeti, da bi se katerikoli kraj branil ustanove, kakršna je negovalna bolnišnica. Zato bi kazalo 
ponovno preveriti vse razvojne prioritete ribniške občine.

Božidar Voljč

 Užaljenost občinarjev 
Župan in občinska uprava sta mi glede mojih člankov, objavljenih junija in julija 2021, v četrtek, 29. julija 

2021, s priporočenim pismom poslala priporočeno pismo odvetniške pisarne iz Ljubljane, v katerem me ob-
veščata, da vsebine v mojih dveh člankih Čas pozabe in Obljube, objavljenih junija in julija letos, ne držijo.

Ob tem zahtevata, da takoj preneham pisati in objavljati neresnične članke v glasilu Rešeto. V mojih člankih 
so vse trditve preverljive na terenu in so resnično take, kot sem jih opisal. Morda resnica nekoga boli. Zahtevata 
tudi, da takoj prekličem vsebino obeh člankov, ker naj bi bila neresnična, in da se v roku treh dni še ustno opravi-
čim županu in občinski upravi.

Naj kar povem, da resničnih trditev ne morem zanikati ne z objavo v Rešetu ne ustno. Predlagam pa, da 
župan in občinska uprava podata ugovor v Rešetu na moja članka in v njem argumentirano navedeta, katere 
moje trditve ne držijo. To bi bilo mnogo bolj smiselno, pričakovano in pošteno, kot da mi grozita s tožbami.

Pa še to: po dveh tretjinah mandata župan Samo Pogorelc in podžupan Aleš Mihelič izkazujeta svojo 
nemoč pri urejanju železniških prehodov za lastnike zemljišč iz Hrovače in Goriče vasi. Za svoj neuspeh krivita 
prejšnjega župana, čeprav imata v svoji ekipi v občinski upravi še vedno iste ljudi na oddelku za okolje in pros-
tor kot prejšnji župan. Iz objave članka v letošnji julijski številki Rešeta temu pritrjuje tudi vsebina, da prehodov 
prek železniške proge ne bo in da Ministrstvo za infrastrukturo vodi sodni postopek za nacionalizacijo – pri-
silno razlastitev zemljišč za vzporedno cesto ob železniški progi. Sedanja rešitev podaljšuje lastnikom dostop 
do parcel. Ali župan in njegova služba za okolje in prostor res nočeta ali ne moreta uresničiti dane obljube 
lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč iz Hrovače in Goriče vasi?

Za pomoč pri urejanju železniških prehodov se lahko župan obrne na podžupana Občine Ribnica Aleša 
Miheliča, ki opravlja službo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo. To ministrstvo ureja in načr-
tuje projekte za promet in zveze. Župan, izkoristite svojega jokerja, pa bo vse urejeno.

France Vidervol

Ko je celo Župnijski svet Župnijske-
ga urada Ribnica zavrnil projekt, 
čeprav je tedaj občina že imela do-
niran namenski denar in je tedanji 
vodja slovenske Karitas Stane Kerin 
(sedaj misijonar na Madagaskarju) 
na seji Župnijskega sveta poudaril, 
da ima za projekt zagotovljena tudi 
sredstva nemške Karitas. A če tokrat 
zamudimo priložnost, bo težje. Ko bo 
področje pokrito, ko bo kvota razde-
ljena, projekta »negovalne« ne bo 
več možno izvesti.  

Vem, da župan, ki je pri tem pro-
jektu precej pasiven, tega ni imel v 
svojem volilnem programu. A v njem 
ni imel niti službenega vozila, koles, 
prodaje največjih zaokroženih par-
cel in še marsičesa, pa je to že ali še 
bo realiziral, tako da pristop k ene-
mu takemu za vse pozitivnemu pro-
jektu ne bi smel biti problem, čeprav 
ideja ni njegova. 

Izkoristimo priložnosti, ki se nam 
ponujajo z vlado Janeza Janše. Gre 
za Ribnico in njene ljudi oziroma za 
vas, drage občanke in dragi občani, 
kot župan Samo Pogorelc rad zapiše 
v Rešetu in še kje. 

Župan, z(a)grabite priložnost. Ne 
bo vam žal!

V rubriki Bralke in bralci 
pišejo objavljamo prispevke, 
ki niso žaljivi. Pridržujemo 
si pravico, da zaradi 
razpoložljivega prostora 
v časopisu besedila tudi 
skrajšamo – po predhodnem 
obvestilu avtorja ali avtorice 
prispevka. 

Uredništvo si pridržuje 
pravico, da zavrne besedilo, 
ki vsebuje neresnično, 
rasistično, nacionalistično, 
hujskaško, nasilno, 
pornografsko, žaljivo 
ali podobno vsebino. 
Zahvaljujemo se vam za 
korektno sodelovanje.

Uredništvo

Bralke in 
bralci pišejo
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BOŽA KRISTINA 
KASALOVIČ (roj. Stritar)
(24. 12. 1939–3. 8. 2021)

Ob nenadni izgubi ljube mame, babice in tašče 
se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje, 
poklonjeno cvetje in sveče. Hvala Florjani in 
Petru Lesar ter reševalni ekipi ZD Ribnica za 
nudeno prvo pomoč. Hvala vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali v tistih težkih trenutkih. 
Hvala župniku Alešu Pečavarju za opravljen
obred in pevcem za lepo zapete pesmi.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili  in  jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Še posebej 
hvala pa tistim, ki ste jo radi obiskovali in z njo 
poklepetali. Ohranite jo v lepem spominu.
Veliko ljudem je nudila uteho, naj počiva v miru.

Vsi njeni!

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega 
poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala osebju ZD Ribnica, še posebej patronažni 
sestri Jani Žagar, osebju bolnišnice Topolšica, 
g. župniku iz Župnije Šoštanj, g. župniku Alešu 
Pečavarju, gospe Jani Stojanovič za zvonjenje in 
PGD Rakitnica. Hvala vsem za izrečene besede 
sožalja, podarjene sveče, cvetje in darove svete 
maše.

Žalujoči: vsi njegovi

Iz srca hvala vsem za darovane sveče, cvetje, 
maše in izrečena sožalja. Iskrena hvala osebju 
ZD Ribnica, pogrebni službi Komunala Ribnica, 
pevcem in župniku g. Pečavarju za opravljen 
pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

R. I. P.

Žalujoči: vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem, ki ste izrazili ustno in 
pisno sožalje, darovali sveče in cvetje ali namenili 
dar v dobrodelen namen ter darovali za sv. maše 
za pokoj njene duše. Hvala g. župniku Antonu 
Berčanu in nečaku minoritu Andreju Fegušu 
za molitve in obred pokopa. Hvala tudi pevcem 
za ubrano zapete pesmi. Iskrena hvala osebju 
Zdravstvenega doma Ribnica in še posebej 
gospema dr. Alenki Žagar in medicinski sestri 
Majdi Starc za skrb, potrpežljivost in nego v času 
njene bolezni. Hvala vsem, ki ste nam v času 
slovesa stali ob strani in ste jo z nami pospremili 
na njeni zadnji poti.                                                   

Vsi njeni
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Lipa zelenela je tam v dišečem 
gaju. S cvetjem me posipala,
d´jal sem, da sem v raju.
Veje raztezavala k nebu je 
visoko,meni pa je do srca 
segala globoko.

Ata,hvala za pomladna cvetja.
Hvala za vesela petja.
Hvala za pogumna dejanja.
Hvala za nauk spoštovanja.
Sedaj tvoj spomin nas bo grel
in živeli bomo še naprej tako, 
da bil bi ti vesel.

Vnukinja Sara

Pomlad bo 
na tvoj balkon prišla,
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala,
ker tebe več ni.

Ko se življenje poslovi, kot plamen 
svetel ugasne, se žalost v srcih 
naseli, temno vse krog postane.
In vendar ni vse tako, saj upanje 
imamo, da pri Gospodu zdaj si ti
v objemu svojih dragih.(MM). 

Zahvala ob smrti drage tete in sestre 

MAJDE ŠULIGOJ
(11. 11. 1932–8. 8. 2021)

Zahvala ob smrti našega 
dragega moža, ata, dedka in pradedka

JANEZA HOČEVARJA
(7. 4. 1935–3. 9. 2021) iz Rakitnice 54.

Zahvala. V 91. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi ata, stari ata in pradedek

VINCENCIJ ORAŽEM
(12. 7. 1930–10. 8. 2021),
po domače Fajdigov ata, iz Rakitnice
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Občina Ribnica 
objavlja javno 
dražbo za najem 
tržnega stanovanja

Občina Ribnica obvešča, da 
je na spletni strani in oglasni 
deski Občine Ribnica ponovno 
objavila javno dražbo za najem:
• tržnega enosobnega stanovanja 

št. 1 (ID-znak 1625-453-27), v 
pritličju večstanovanjske stavbe 
na Knafljevem trgu 12, 1310 
Ribnica. Površina stanovanja 
je 28,90 m2, stanovanje pa se 
oddaja v najem za 5 let, brez 
možnosti podaljšanja. Izklicna 
najemnina znaša 91,20 EUR.

Javna dražba bo potekala v četrtek, 
14. oktobra 2021, ob 8.00 v prostorih 
Občine Ribnica. Celotno besedilo 
javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani www.ribnica.si in na 
oglasni deski Občine Ribnica.
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Vabimo Vas na tečaj 
Družinska oskrba 
starejšega svojca 

Tudi vi brezplačno najmanj pet ur te-
densko ali pa celo stalno oskrbujete 
in negujete starejšega – onemogle-
ga soseda, prijatelja, svojca – očeta, 
mamo, moža, ženo, taščo, tasta itd.? 
Ali pa se bo to zgodilo v kratkem? 
Domači, ki skrbite za starejše svojce 
sami ali s tujo pomočjo, opravljate 
NENADOMESTLJIVO, a tudi NA-
PORNO in ZAHTEVNO delo. Občina 
Ribnica v sodelovanju z Inštitutom 
Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje in ZD 
Ribnica organizira tečaj »za do-
mačo oskrbo starejšega svojca«, z 
začetkom v drugi polovici oktobra, 
enkrat tedensko v popoldanskem 
času, v sejni sobi Občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3. Upoštevan bo 
pogoj PCT. Srečanja bodo poteka-
la deset zaporednih tednov po dve 
uri in pol. Tečaj je za udeležence 
brezplačen, saj ga v celoti finan-
cira Občina Ribnica. Občani ob-
čine Ribnica oddajte prijavnice v 
zbiralnik v Zdravstvenem domu 
Ribnica ali se prijavite s svoji-
mi podatki na adebeljak.zdrib@
gmail.com do 5. 10. 2021 (prijave 
do zasedenosti mest).

51
Rdeči križ Ribnica 
vas vabi na izlet 
v Kostanjevico
 na Krki v četrtek, 
7. 10. 2021, z izpolnjenim 
pogojem PCT.
• 8.00: odhod izpred Športnega centra 

Ribnica
• 9.45: kavica pri Žolnirju
• 10.30–12.30: voden ogled Galerije 

Božidar Jakac 
• 12.30–13.30: degustacija treh sort 

vina z lokalnim vinarjem v Cvičkovi 
vinski kleti v Galeriji Božidar Jakac, 
zraven bo postrežena slana pogača 
Cop na lop 

• 14.00: kosilo pri Žolnirju
• 16.00: voden ogled po mestu Kosta-

njevica na Krki – ogled traja približno 
uro in pol z lokalnim vodičem

Upamo, da vam je program zanimiv in da 
se nam pridružite. Lepo vabljeni! Za čla-
ne je doplačilo 10 EUR, za ostale pa 15.00 
EUR. Prijave zbiramo od ponedeljka, 27. 9. 
2021, do ponedeljka, 4. 10. 2021, med 9. in 
13. uro na telefonu 01 836 20 56.

Slika je simbolna.



Nepovratne finančne 
spodbude – subvencije 
za stanovanjske 
objekte v višini 20–50 %
• Za nove skupne naložbe večje ener-

gijske učinkovitosti starejših stavb s 
tremi ali več posameznimi deli stavbe

• Za nove naložbe zamenjave starih 
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah 
večstanovanjskih stavb 

• Za naprave za samooskrbo z električ-
no energijo 

• Za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovi-
tosti stanovanjskih stavb

• Za električna vozila
Nepovratne finančne 
spodbude – subvencije 
za stanovanjske objekte 
v višini do 100 %
• Za občane z nizkimi prihodki za izved-

bo investicij v ukrepe učinkovite rabe 
energije 

• Za socialno šibke občane za zame-
njavo starih kurilnih naprav z novimi 
kurilnimi napravami na lesno biomaso 
v stanovanjskih stavbah

Krediti   
• Kreditiranje okoljskih naložb občanov
Pilotni projekti
• Nepovratne finančne spodbude za pi-

lotne projekte skupnih naložb celovite 
prenove starejših večstanovanjskih 
stavb, sofinanciranih s strani podjetij 
za energetske storitve (za občane, 
lokalne skupnosti, pravne osebe itd.)

• Krediti v breme rezervnega sklada in 
nepovratne finančne spodbude za pi-
lotne projekte skupnih naložb celovite 
prenove starejših večstanovanjskih 
stavb (za občane, lokalne skupnosti, 
pravne osebe itd.)

O
B

V
E

S
T

IL
A

52

Energetsko svetovalna 
pisarna Ribnica
Škrabčev trg 31, 1310 Ribnica
Telefonske številke za naročanje na 
svetovanje: 01 837 20 00, 
041 681 669, 051 205 152

Muzejsko društvo Ribnica 
vas v soboto, 2. oktobra 
2021, vabi na celodnevno 
ekskurzijo z naslovom: »Od 
Emone do glavnega mesta 
slovenske države«. 

Pridružite se nam, da bomo 
skupaj spoznavali razvoj in glavne 
mejnike Ljubljane in slovenske zgo-
dovine.

Najprej bomo pobliže spozna-
li prvega slovenskega Evropejca 
Primoža Trubarja v njegovem do-
mačem okolju; potem se bomo 
podali naprej proti našemu glavne-
mu mestu. Tam se bomo sprehodili 
med ostanki rimske Emone, spoz-
nali Ljubljano v času Ljubljanskega 
kongresa, ko so pred natanko 200 
leti tedaj majhno in neznano mesto 
obiskali vsi najpomembnejši evrop-
ski voditelji ter zaključili z zanimi-
vo razstavo o današnjem glavnem 
mestu in Sloveniji, ki letos praznuje 
30 let. Poskrbljeno bo tudi za kosi-
lo na eminentni lokaciji v Tivoliju – 
Švicariji!
Za ceno in več informacij 
ter prijavo na ekskurzijo 
nam pišite na 
muzejskodrustvoribnica
@gmail.com 
ali na telefonsko številko 
051 888 619 oz. 041 764 022.

Od Emone do 
glavnega mesta 
Slovenske države

Vabimo na
Pohod po 
slemenih 
v soboto, 
9. 10. 2021, 
ob 10. uri
Lokacija zbiranja: Športno igrišče 
Sv. Gregor.
Prijava: ni potrebna, udeležba je 
brezplačna.
Razdalja: približno 10 km, po najlepših 
slemenskih kotičkih, pot je lahka.
Z nami bo Polona Rigler - Grm, roje-
na Slemenka, z bogato zakladnico 
etnološkega znanja.
Za zaključek čas za druženje ob domači 
trojki. V primeru dežja prireditev odpade.

Vabilo na vesele urice
v šolskem letu 2021/22

Vabimo otroke, stare 3–6 let, ki niso 
vključeni v dnevni program vrtca, da se 
nam pridružijo na Veselih uricah.
Urice bodo potekale v prostorih 
Vrtca Ribnica od novembra 2021 do 
junija 2022 ob četrtkih, predvidoma 
od 16.00 do 18.00.
Med uricami se bodo prepletale različne 
dejavnosti, večji poudarek bo na spozna-
vanju in druženju z novimi prijatelji, skup-
ni igri z vrstniki, ustvarjanju in gibanju. 
Vesele urice so namenjene otrokom v 
starosti 3–6 let, ki stanujejo v občini Rib-
nica. Obrazec »Prijava na Vesele urice« 
dobite na upravi ali spletni strani Vrtca 
Ribnica: www.vrtecribnica.si. Izpolnjene 
prijavnice vrnite v vrtec osebno ali po 
pošti najkasneje do 20. oktobra 2021.  
Dodatne informacije dobite pri svetoval-
ni delavki Bernardi Osojnik, na telefonski 
številki 01/620 93 75 ali prek e-poštnega 
naslova: vrtec@vrtecribnica.si. 
Veselimo se ustvarjanja z vami!
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najvišji vrh Ribniške doline
četrta grška črka
ribniški skladatelj Bojan
več kratko nasekanih in 
povezanih vej za kurjavo
čas, ko dan in noč trajata 
enako dolgo
izdelovalec lončenih peči
nerodnež v ribniškem narečju
igra pri taroku

VODORAVNO 

KRIŽANKA

Stran ureja Knjižnica Miklova hiša REŠITEV KRIŽANKE: 1. mošt 2. Turn 3. delta 4. Urban 5. Adamič 6. butara 7. mlaka 8. enakonočje 9. mula 10. pečar 
11. štrama 12. kimavec 13. mavrah 14. polhovka 15. valat 16. lunj 17. kraški ovčar 18. trač 19. ličkanje

1
4
7
9

12
13
14
16
17
18
19

2
3
5
6

8

10
11
15

sladek sok iz sadja
moško ime
kaluža
potomka osla in kobile
staro ime za september
užitni smrček
pokrivalo iz polhovine
velika ptica ujeda
slovenska avtohtona pasma psa
čenča
priprava koruze na sušenje

NAVPIČNO

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 informacij o nosečnosti, 
porodu, poporodnem obdobju, dojenju in negi novorojenč-
ka. Z udeležbo na predavanjih bo prehod v materinstvo in 

očetovstvo gotovo lažji. Za spremljanje zadošča pame-
tni mobilni telefon ali računalnik, posebno predznanje 

uporabe tovrstnih spletnih orodij ni potrebno. Predvidena 
so 1 predavanje v zgodnji nosečnosti (12.–24. teden) in 4 

predavanja po 30. tednu nosečnosti. Udobno se namestita 
v domačem okolju in se nam pridružita!

Dodatne informacije in prijave: 031 342 819, 
maja.zagar@zdribnica.si 
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Starejše občanke in občane vabimo, da se 
vključijo v izobraževanja in dejavnosti, ki jih bomo 
organizirali v študijskem letu 2021/22.

Vsebinsko in andragoško so prilagojena potrebam, intere-
som in sposobnostim starejših. Izobraževanja so namenjena 
izboljšanju kakovosti življenja starejših, ohranjanju njihove mi-
selne in telesne vitalnosti, vključevanju v družbeno dogajanje 
in izmenjavi znanj. Ponudba je oblikovana glede na izražene 
interese članstva, upoštevajoč priporočila združenja  Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdobje. Organizacija posa-
meznih izobraževanj bo odvisna od zadostnega števila prijav. 
Društvo se je uspešno prijavilo na občinske in državne razpise 
za izobraževanja starejših, kar omogoča nizko ceno udeležbe 
in dostopnost za vse zainteresirane. Programi se v toku študij-
skega leta dopolnjujejo s predlogi članstva. Izvedba vseh izo-
braževanj bo podvržena protikoronskim predpisom.

Jezikovna izobraževanja

*Vsi tečaji za začetnike so namenjeni spoznavanju osnov bese-
dišča, slovnične strukture in pogovornega jezika, ki pride prav 
na potovanjih (naročanje v lokalih, prijavljanje v hotelu, iskanje 
smeri in prevoza, pojasnjevanje zdravstvenih težav, opravki z 
uradnimi osebami, srečevanje s tujci ipd.).
1. Angleščina za začetnike+
Namenjena je udeležencem, ki v osnovnošolskem in srednje-
šolskem izobraževanju niso imeli tega jezika.
2. Angleščina s konverzacijo 
Za udeležence s pasivnim znanjem jezika.
3. Angleščina 2 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so se v študijskem letu 
2019/20 izobraževali v skupini mentorice Alenke Jalovec.
4. Italijanščina za začetnike* 
5. Italijanščina 2 
Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so se v študijskem letu 
2019/20 izobraževali v skupini mentorice Nade Lavrič.
6. Nemščina za začetnike*
7. Nemščina s konverzacijo 
Za udeležence s pasivnim znanjem jezika.
8. Ruščina za začetnike* 
9. Španščina za začetnike* 

Informacijska izobraževanja

10. Osnove računalništva
Word, internet, e-pošta za začetnike, individualno prilagojeno 
predznanju, potrebam in sposobnostim udeležencev.
11. Računalništvo 2
Nadaljevalni tečaj računalništva za udeležence, ki so v štu-
dijskem letu 2019/20 obiskovali tečaj Osnove računalništva v 
skupini mentorja Leona Zobca.
12. Računalništvo 3 

Nadaljevalni tečaj za udeležence, ki so v študijskem letu 
2020/21 obiskovali tečaj Računalništvo 2 v skupini mentorja 
Leona Zobca.
13. Osnove informacijske komunikacije
Izobraževanje je namenjeno seznanjanju in uporabi računal-
niških orodij za video komuniciranje – Zoom in Teams. Ob 
verjetnem zaostrovanju epidemioloških omejitev združevanja 
bo obvladovanje teh veščin neizogibno za izobraževanje na 
daljavo.
14. Informacijsko komuniciranje 2
Tečaj je namenjen udeležencem, ki so se v študijskem letu 
2020/21 udeleževali izobraževanja na daljavo pod mentor-
stvom Tilna Nosana.
15. Uporaba pametnih telefonov
Seznanjanje in uvajanje v najuporabnejše funkcije sodobnih 
GSM-naprav.

Druga izobraževanja
16. Umetnostna zgodovina
Obiskovanje, ogledi in seznanjanje z umetnostno dediščino 
ožjega okolja – galerije, arhitektura, nabožna umetnost.
Obiski umetnostnozgodovinsko pomembnih krajev in priredi-
tev v širšem okolju. Mentorica: Ana Pucelj
17. Religija v sodobnem času
Seznanjanje. 
18. Literarno ustvarjanje
Seznanjanje s stili in tipi proznih in pesniških besedil. Ustvar-
janje in pripovedovanje zgodb, podpora pisanju doživljajskih 
zgodb, družinskih kronik ipd.
19. Umovadba 
Reševanje pisnih vaj za krepitev in ohranjanje umskih sposob-
nosti pomnjenja, koncentracije, presojanja in kombiniranja. 
Praktične vaje z uporabo ogledal, komunikacijskih pripomočk-
ov in vozlov. 
20. Logika za seniorje
Kratka seznanitev s strukturami logičnih računov, reševanje 
in sestavljanje logičnih stavkov. Namen je ohranjanje umskih 
sposobnosti analiziranja, sintetiziranja, sklepanja, koncentraci-
je in kombiniranja.
21. Dedki, babice, vnuki – izobraževanje za stare starše 
Analize tipičnih primerov dobrih vzgojnih praks, seznanjanje s 
pogostimi napakami in pomanjkljivostmi starostarševske vzgo-
je. Seznanjanje s sodobnimi spoznanji predšolske pedagogike 
o vzgojnih problemih v času epidemije.
22. Usposabljanje mentorjev
Andragoške vsebine didaktičnega in metodološkega usposa-
bljanja za verifikacijo strokovne usposobljenosti za študijsko 
področje. Organizira jih Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje.
23. Miselne igre
Tarok za dame – začetni tečaj.
Tarok za dame – nadaljevalni tečaj. 
Šah za začetnice. 
24. Likovno ustvarjanje – začetni
Seznanjanje s slikarskimi in risarskimi tehnikami, skiciranjem, 
senčenjem, kompozicijo in barvami.
25. Unikatna keramika – začetni
Osnove oblikovanja gline, izdelovanje različnih oblik, žganje in 
glaziranje.

Program izobraževanj in 
dejavnosti v študijskem 
letu 2021/22

 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ribnica



IKT pomočnik
Izobraževanje s področja 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij

prvi stik z IKT 
knjižnica na spletu
družabna omrežja za starejše 
specifična področja

e-banka
digitalno potrdilo, smsPASS, zVem in Covid
potrdilo

Vsebina izobraževanja je razdeljena na več sklopov:

Na usposabljanje se je treba prijaviti. Usposabljanje bo
potekalo v prostorih knjižnice v Ribnici, Sodražici in
Loškem Potoku, za termin pa nas pokličite na 041 390
057 ali pa se oglasite v knjižnici. Za termin se bomo
uskladili. Če imate svoj prenosni računalnik, tablico ali
pametni telefon, ga prinesite s seboj.

URE PRAVLJIC
e n k r a t  m e s e č n o  v  R i b n i c i ,  S o d r a ž i c i  i n  L o š k e m
P o t o k u .  Z a  p r i j a v n i c e  p o v p r a š a j t e  p r i  p u l t u .   

 

O T R O C I ,  V E S E L O  V A S
P R I Č A K U J E M O !

 

Dragi otroci, 
sprejemamo prijave na

 

Prijavite se na spletnem naslovu: 
https://utzo-ribnica.si ali na 
e-naslovu: info.u3.ribnica@gmail.com

26. Domača in umetna obrt
Spominkarstvo, izdelovanje in ožiganje lesnih izdelkov. 

 
Gibalne dejavnosti

27. Izobraževalno pohodništvo 
Spoznajte Claustro: prilagojeni eno-, dve- in triurni pohodi do 
obeležij ostankov rimskega obrambnega zidu nad Sodražico, 
seznanjanje z zgodovino in namenom gradnje. Degustacija 
domačih sirov v vasi Benete.
28. Ohranjanje telesnih sposobnosti
Seznanjanje z gibalnimi značilnostmi starostnikov in s pome-
nom gibanja v poznejših letih. Vključuje prilagojeno telovad-
bo, športne igre, aktivno sodelovanje in druženje.
29. Plesni klub – zaplešimo spet angleški valček.
30. Kolesarjenje
Organizacija kolesarskih izletov (5 km, 10 km, 15 km in 20 
km) po Ribniški dolini z druženjem in degustacijami izdelkov 
lokalnih pridelovalcev hrane. Dejavnost bo možna jeseni in 
spomladi.
31. Zimski smučarski sprehodi za začetnike
Tečaj vključuje strokovno seznanjanje z osnovno opremo, de-
monstracijo varne hoje s tekaškimi smučmi na pripravljenih 
progah in z individualno podporo.
 
Dejavnosti, predavanja in forumi

Občinsko prvenstvo za starejše v hitropoteznem šahu
Občinsko prvenstvo v taroku za starejše
Predavanje: Skrb za možgane 
Staranje kot dejavnik tveganja za nevrodegenerativne bolez-
ni, preventivna dejavnost in ustrezen življenjski slog.
Predavanje: Pomoč bolniku
Predstavitev spoznanj in izkušenj dolgotrajne skrbi za bolnika 
in sodelovanja v njegovi rehabilitaciji.
Predavanje: Prehrana starejših
Vpliv in koristnost primerne prehrane za nadzorovanje kako-
vostnega telesnega in umskega staranja.
Forum: Pomen socialne vključenosti starejših
Vpliv socialne interakcije, politične udeležbe in povezovanja 
starostnikov na psihofizično zdravstveno stanje. 
Festival medgeneracijskega povezovanja, Cankarjev 
dom, 1.10.–3. 10. 2021. Soorganizator festivala je Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdobje. Organiziran 
bo skupinski obisk s prevozom.
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Naslednja številka izide 
29. oktobra 2021. GRADIVO 

ODDAJTE do 15. oktobra 2021.

Trženje oglasnega prostora 041 536 889.



na osrednjo prireditev 
ob občinskem prazniku Občine Ribnica, ki bo

v soboto, 23. oktobra 2021, ob 18. uri 
v dvorani Športnega centra Ribnica.

•  •  •  
Podelitev priznanj in nagrad 
Občine Ribnica za leto 2021

•  •  •  
Nastopajoči:

Petra Vrh Vrezec
Tina Habun in Neža Blažič

KUD Dramšpil
Nonet Vitra

Ribniški pihalni orkester
Tolkalna skupina Glasbene šole Ribnica

Ženski komorni zbor Anamanka
•  •  •  

Župan 
Samo Pogorelc

*Prireditev bo potekala v skladu z veljavnimi Ukrepi Vlade RS in NIJZ. 
Vstop na prireditev je dovoljen z izpolnjenim pogojem PCT.

OBČINA RIBNICA


