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Do 31. 8.: KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
• ponedeljek–petek: od 15. do 19. ure  
• sobota–nedelja: od 10. do 19. ure  
• ob 17. uri:
• ponedeljek in sreda: pravljična ura
• četrtek: ustvarjalna delavnica
• petek: družabne igre
• obota in nedelja: športne igre
11. 8.: ROKODELSKA DOŽIVETJA Z 
ROKODELCI
Rokodelski center Ribnica
12. 8. ob 17. uri: TURNIR KOŠARKE IN 
ODBOJKE (3na3)
Športni park Ribnica
13.8., 20. 8., 27. 8., 3. 9, 10. 9. od 7. do 12. ure: 
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred 
Miklovo hišo
17. 8. ob 19.30: ROKOMETNA TEKMA RD 
RIKO RIBNICA : RK GROSUPLJE
Športni center Ribnica
19. 8. ob 19. uri: GASILSKA PARADA IN 
PROSLAVA PGD VELIKE POLJANE OB 
OTVORITVI NOVE DVORANE
Igrišče pri gasilskem domu na Velikih Poljanah
19. 8. ob 20. uri: GASILSKA VESELICA Z 
ANSAMBLOM ZVITA FELTNA
Igrišče pri gasilskem domu na Velikih Poljanah
19. 8. ob 20. uri: GRAJSKI VEČER: 
NINA PUŠLAR
Ribniški grad
20. 8. zvečer: ALTERNATIVA JR.: Flirrt, 
Smetnaki, Final page, Uninvited, 
The Ugly Tuna
Obrtna cona Ugar

24. 8. ob 19.30: 
ROKOMETNA TEKMA RD RIKO 
RIBNICA : RD LL GROSIST SLOVAN
Športni center Ribnica
POLETNI KINO
Ribniški grad
• 24. 8. ob 19.30: TOP GUN: MAVERICK
• 25. 8. ob 19.30: POLETJE, KO SEM SE 

NAUČILA LETETI
• 27. 8. ob 19.30: POLETNI KINO: BARABE
• 28. 8. ob 19.30: POLETNI KINO: 

PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE BIGFOOT
• 29. 8. ob 19.30: POLETNI KINO: POLETJE V 

ŠKOLJKI 2
• 30. 8. ob 19.30: POLETNI KINO: ELVIS
• 31. 8. ob 19.30: POLETNI KINO: FILM O 

IGNACIJU MERHARJU
25. 8. ob 11. uri: NAJ POLETAVCI
ZOOM, www.najpoletavci.si
26. 8.: ŠILČEV MEMORIAL, 1. dan
Športni center Ribnica
26. 8. ob 20. uri: GRAJSKI VEČER: JAN 
PLESTENJAK
Ribniški grad
30. 8. ob 19.30: ROKOMETNA TEKMA RD 
RIKO RIBNICA : ŠD MOKERC – KIG IG
Športni center Ribnica
4. 9. ob 8. uri: 
45. RIBN'ŠKI SEMENJ IN 
21. ROKODELSKI FESTIVAL
Ribnica
17. 9. ob 19. uri: PRVA DOMAČA 
PRVENSTVENA ROKOMETNA TEKMA RD 
RIKO RIBNICA : RD KOPER
Športni center Ribnica
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Tole ni dež, tole je božji znoj*

Občinsko glasilo

izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 
Sašo Hočevar – odgovorni 
urednik, 
Kristjan Kozina – član, 
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, s. p. 
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: 
15. 9. 2022
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 2. 9. 2022. 
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.

Požar na Krasu  
 Gasilska enota Ribnica

KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
avgust–september 2022 

Koledar dogodkov pripravlja 
Zdenka Mihelič. Podatke za 
prihodnji mesec pošljite na 

mihelic.zdenka@gmail.com. 

V poročilu Evropske komisije piše, da se z 
znatnim primanjkljajem vlažnosti tal spoprijema 
približno 46 odstotkov ozemlja Evropske unije, 
na 13 odstotkih pa že veljajo izredne razmere, ko 
je zaradi pomanjkanja vode prizadeta tudi vege-
tacija. 

Zaradi suše bo Francija ob Romuniji, Špani-
ji, Portugalski in Italiji letos ob velik del pridelka, 
med državami, v katerih so razmere skrb vzbuja-
joče, pa je po ocenah Bruslja ob Nemčiji, Poljski, 
Madžarski in Hrvaški tudi Slovenija. Zaradi sko-
pe letine kmetijskih pridelkov lahko pričakujemo 
tudi tepež po denarnicah, saj izrazita suša traja 
že od začetka leta s pomanjkanjem zimsko-po-
mladanskih padavin, pa tudi vročinske valove so 
beležili vsaj mesec dni prej kot običajno.

Kot je pokazala analiza temperaturnih tren-
dov raziskovalne organizacije Climate Central, 
bodo poleti leta 2100 temperature v številnih 
ameriških mestih podobnejše temperaturam v 
krajih 600 kilometrov južneje.

Ob takih stanjih so požari povsem logična 
posledica. Več o največjem požaru v samostoj-
ni Sloveniji boste izvedeli v intervjuju z gasilcem 
Nejcem Moharjem, ki je bil na požarišču vodja 
podsektorja.

»Nam je res vseeno?« pa je naslov prispevka 
vremenoslovca Roka Nosana v tokratnem Reše-
tu in ga vsem priporočam v branje in premislek. 
Tehten premislek.

Sašo Hočevar
*Del besedila pesmi glasbene 

skupine Res Nullius.
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V teh poletnih mesecih, ko vroči 
poletni dnevi in prijetni, topli poletni 
večeri vabijo k oddihu in sprostitvi, je 
najbrž velika večina vseh vas že pos-
krbela za sprostitev in preživljanje 
brezskrbnih dopustniških dni. Za tis-
te, ki tega še niste izkoristili, je seveda 
še vedno čas. Regeneracija telesa in 
duha je namreč izrednega pomena za 
lažje premagovanje ovir in doseganje 
uspehov v vsakdanjem življenju.

 Kljub poletju in času dopustov 
pa smo bili na Občini Ribnica tudi v 
tem mesecu dejavni in uspešni na več 
področjih. Končala so se desetletja 
temačnosti in mrakobnosti mestnega 
jedra. Že zdaj se lahko v toplih pole-
tnih večerih sprehodite skozi občutno 
svetlejše mestno jedro, saj uspešno 
končujemo s prenovo in dograditvi-
jo javne razsvetljave skozi trg, vzdolž 
ulice Škrabčev trg in nekatera manj-
ša robna območja mestnega jedra, 
ki se navezujejo na osrednji del. 
Vse stare, dotrajane ulične svetilke 
smo nadomestili z varčnimi LED-
-svetilkami, ki smo jim dodali tudi 
več novih. Sprehod in vožnja skozi 
mestno jedro bosta tako prijetnejša, 
predvsem pa varnejša. Hkrati so bili 
urejene tudi povsem dotrajane povo-
zne in pohodne površine, ki so bile 
desetletja zapostavljene. Seveda nas 
za končni, celovit izgled trga čaka še 
dolga pot, za katero verjamem, da jo 
bomo v nekaj letih prehodili.

Naslednja faza, ki bo namenjena 
lepši podobi trga, bo zamenjava neu-

kotlov, prenovo razsvetljave, vgra-
dnjo termostatskih ventilov, izolacijo 
podstrešja in ureditvijo prezračeva-
nja se bo izkoriščal potencial učinko-
vite rabe energije, izboljšali se bodo 
pogoji za uporabnike stavb, izboljšala 
se bo tudi funkcionalnost in podalj-
šala življenjska doba stavb.

Projekt celovite energetske preno-
ve stavb Občine Ribnica obsega nas-
lednje stavbe: Športni center Ribnica, 
OŠ Ribnica – stavba A in stavba B, 
POŠ Dolenja vas, Občina Ribnica in 
Rokodelski center Ribnica.

Poleg zajetnih nepovratnih 
sredstev je najpomembnejše tudi to, 
da bomo za vzdrževanje teh objektov 
vsakoletno privarčevali pri ogreva-
nju, hlajenju in električni energiji 
ter hkrati zagotovili udobno bivanje 
in dodatne kapacitete za potrebe šole 
na stavbi B. Celotni ekipi občinske 
uprave in vsem ostalim, ki so poma-
gali, se ob tem iskreno zahvaljujem in 
jim čestitam, saj smo ponovno doka-
zali, da znamo in zmoremo.

Ob koncu naj izkoristim pri-
ložnost in vas lepo povabim na vse 
kulturne in športne dogodke, ki se 
bodo v mesecu avgustu in na začet-
ku septembra odvijali v Ribnici. Prav 
prisrčno povabljeni v zavetje grajskih 
zidov na preostala grajska večera in 
kino pod zvezdami. Na zadnji dan 
meseca avgusta lepo povabljeni na 
otvoritev popolnoma prenovljenega 
notranjega bazena, na začetku mese-
ca septembra pa na športni dan Ob-
čine Ribnica in že tradicionalni Trail 
ter po dveh letih premora zaradi epi-
demije na naš največji dogodek, 45. 
Ribniški semenj.

 Skupaj soustvarjamo podobo na-
šega kraja in prav je, da s prireditva-
mi poskrbimo, da naš kraj ostane živ 
in živahen, prav tak kot smo Ribni-
čani – šegavi, glasni in polni energije 
ter delovne vneme. Veselim se sreča-
nja z vami!

vaš župan
Samo Pogorelc

streznih izveskov in reklamnih napi-
sov oziroma njihovo poenotenje. Vsi 
lastniki in najemniki lokalov bodo 
za vsak konkreten objekt posebej 
prejeli jasna navodila za odstranitev 
in zamenjavo neustreznih reklam-
nih izveskov ter drugih neustreznih 
elementov, ki kazijo podobo trga in 
niso primerni za staro mestno jedro. 
Vsem bomo omogočili in tudi v ce-
loti financirali nov, ustrezen izves-
ek. Prepričan sem, da si vsi skupaj 
želimo urejenega trga, ki bo tudi živ 
z različnimi lokali, zato apeliram na 
vse lastnike objektov in najemnike, 
da končno prepoznajo neizkoriščeno 
priložnost ter objektom in trgu vdah-
nejo življenje. Za doseganje končne-
ga cilja niso dovolj le ukrepi občine, 
temveč sodelovanje vseh, ki delujejo 
v mestnem jedru. Prostora za zado-
voljstvo vseh je ogromno, zato izko-
ristite priložnost, ki se ponuja! 

V kratkem bosta pripravljena 
tudi katalog celovite urbane opreme 
(koši, klopi, korita za rože, stojala za 
kolesa, svetilke, varovalni stožci) in 
projekt, s katerim bomo poskrbeli 
za celovito ureditev trga, tako na po-
dročju prometa, parkirnih površin 
kot tudi končne celostne podobe. Z 
navedenimi ukrepi bomo trgu vdah-
nili novo, lepšo podobo.

Ponovno pa smo bili uspešni tudi 
pri črpanju nepovratnih sredstev, 
in sicer na področju energetskih sa-
nacij objektov. Ogromno napora 
je bilo vloženega, da smo v mesecu 
maju oddali prijavo na Javni razpis 
za sofinanciranje energetske preno-
ve stavb v lasti in rabi občin. Tako 
smo 2. avgusta prejeli sklep Mini-
strstva za infrastrukturo o dodeli-
tvi do 515.125,24 EUR nepovratnih 
sredstev iz naslova evropske kohezij-
ske politike. Tudi na ta način bomo 
ob hkratnem varovanju okolja skr-
beli za zgledno podobo javnih stavb 
in objektov, ki so žal bili predolgo 
zapostavljeni.

Z investicijsko namero v prenovo 
energetskih sistemov z zamenjavo 

S SVEŽO ENERGIJO V 
ZADNJI POLETNI MESEC 

Drage občanke, 
cenjeni občani!



Tudi kamen
   Mateja Dekleva

Če se s pozornim pogledom spreho-
dimo po strnjenem nizu hiš ribniškega 
trga, nas v enakomernem ritmu vabijo 
portali. Večina jih je okvirjenih s kamniti-
mi elementi, raznoliko oblikovanimi, pač v 
duhu in maniri časa nastanka, odvisno od 
ambicij naročnika in spretnosti mojstrov, 
z lokom, ravno preklado, bolj ali manj 
umetelno klesani. Odprtino zapirajo po 
večini – za zdaj še – lesena krila (srčno 
upam, da teh lepih starih vrat ne bo odne-
sel »napredek« plastike in kovine).

Vidni kamniti bloki kot baza nosi-
jo prenekatero hišo. Fasada ribniške 
cerkve bogato razkazuje mojstrsko 
grajene kamnite pilastre zunanjih zi-
dov. Prvotno so bili zakriti z ometom, 
pri sanaciji in postavitvi novih zvoni-
kov v šestdesetih letih pa so se odločili 
odstraniti omet, zafugirali so reže in 
s tem oplemenitili arhitekturo stavbe. 
Tako je povedal gospod Janko Hren, ki 
je kot sin legendarnega gradbenega 
mojstra Alojza Hrena sodeloval pri teh 
posegih. Spominja se tudi, kako se je v 
povojni rušilni evforiji kamne ribniške-
ga gradu mlelo in z njimi nasipavalo po-
vršine bivših vojašnic. Pri tem niso bili 
izvzeti klesani elementi gradu. Ugledni 
vsestranski intelektualec gospod Janko 
Trošt se je osebno zavzel za rešitev teh 
dragocenih kamnitih gradnikov pri ta-

kratnem županu, vendar zaman.
Bolj kot historične oblike portalov 

izpred stoletja ali dveh pa mojo po-
zornost na ribniškem trgu pritegnejo 
novejši kamniti detajli, nastali v dvajse-
tem stoletju. Kot arhitektka današnjega 
časa vem, kako nemogoče je v tej hitri 
instant gradnji vgraditi en sam ročno 
klesan element. Ni ne mojstrov, ne časa, 
ne omikanega hotenja. Zato se z začu-
denjem zazrem v stene klesanih kamni-
tih blokov, ki jih je v Ribnici nešteto. S 
kakšno pozornostjo, kakšnim občutkom 
za lepo in kakšnim mojstrskim znanjem 
je oblikovan in izveden prenekateri 
detajl. Skoraj vse je projektiral mojster 
Alojz Hren, katerega podjetje je bilo tudi 
izvajalec. Ni bil samo gradbenik in pod-
jetnik, bil je arhitekt z veliko začetnico, 
čeprav brez formalne šole. Svoje projek-
te je realiziral z lokalnimi zidarji in tesarji, 
pretežno iz lončarije (Dolenja vas, Rakit-
nica, Prigorica). Vešči v kamnu, tako ime-
novani kamnarji, pa so bili Suhokranjci in 
dva Istrana. Kamen je bil izključno lokal-
ni, iz Male in Velike gore.

 Poglejmo nekaj odličnih, prepogos-
to prezrtih primerov: pritlična etaža tako 

Ribniška dolina je dežela suhe 
robe. Les je redko bogastvo, 
ki ga je tu v izobilju. Preživljal 
je rodove, pojemo mu hvalnico 
danes in je velika priložnost za 
jutri. Vendar se tokrat ustavimo 
pri kamnu.

imenovanih Lipovih dveh blokov na Ko-
lodvorski ulici, »občinski« stanovanjski 
blok pri pošti, cokli vil na Kolodvorski in 
pri bivši samopostrežbi (danes pekar-
na) na Škrabčevem trgu, prenekatera 
železniška postaja (npr. Žlebič, Lipo-
vec). Hrenov čut za arhitekturo se je 
izrazil pri oblikovanju vogalov pri bivši 
samopostrežbi na ovinku v Struško uli-
co in Pildarčkovi gostilni. S kakšno po-
zornostjo je klesan servisni vhod v skla-
dišče samopostrežbe s Struške ulice. 

»Njegov« je Zadružni dom. Naj ob tej 
priložnosti omenim pripoved njegovega 
sina Janka, da je bil oče ravno pri tem 
projektu deležen neupravičenih kritik, 
saj višinski gabarit za eno nadstropje 
presega višino Miklove hiše. To ni bilo 
v njegovem načrtu, ampak po volji te-
danjih političnih odločevalcev: Zadru-
žni dom naj preglasi volumen cerkve. 
Na tem objektu se v maniri tistega časa 
imenitno kombinirata naravni klesani 
kamen in umetni kamen – teraco. Kako 
domišljeno in skladno je oblikovan vhod 
z jugovzhodne strani: kamnita obloga 
okrog vhodnih vrat, nadstrešek s teraco 
obrobo in lepo oblikovana lesena vrata.

 Po Hrenovih načrtih in izvedbi so 
bila narejena javna stranišča pred fran-
coskim mostom čez Bistrico, levo in 
desno, v celoti iz klesanega kamna. Žal 
o njih ni niti sledu. 

Z nostalgijo se oziram na neke dru-
ge čase, ko nista bila v ospredju hitrost 
in zaslužek, ko so se stvari delale z zre-
lim premislekom, izkušnjami, veščimi 
mojstri, mislijo na trajnost. Danes po-
grešam skrbnost do vseh podrobnosti, 
iskrenost materialov, mojstrske veščine, 
pogrešam čas, ki je vgrajen v ustvarje-
no. Zamislim se in čudim, koliko udar-
cev močnih in spretnih rok je zahteval 
vsak vgrajeni in obdelani kamen …

Cokl »občinskega« bloka, kamen in teraco. Detajl vhoda z jugovzhodne strani v Zadružni dom.

Klesani kamen na vogalu Pildarčkove gostilne.
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»hvala«, takrat se zaveš, kako zelo malo 
je dejansko manjkalo in bi vsi ti ljudje 
izgubili vse, izgubili bi svoj dom. Vrnimo 
se k prvemu vprašanju. Zakaj gasilec? 
Ko kot gasilec pomagaš in preprečiš naj-
hujše in ko dobiš tako iskreno zahvalo iz 
srca, takrat veš, zakaj si postal gasilec.

Odziv gasilcev iz GZ Ribnica je bil 
precejšnji. Kako so potekale odpra-
ve, koliko vas je bilo vseh in kakšni 
so pogoji za udeležbo?
 S strani regijskega poveljnika smo 
dobili poziv o pomoči za gašenja požara 
na Krasu.
 Sledita obveščanje in zbiranje mo-
štva in tehnike prek poveljnikov društev. 
 Nato sporočimo ponujeno naprej re-
giji in ona naprej v štab, nakar dobimo 
nadaljnja navodila glede odhoda oziro-
ma prihoda na samo intervencijo.
 Iz naše gasilske zveze je bil odziv pre-
cejšen, vendar je treba vedeti, da čeprav 
odhajamo na Kras, še vedno moramo 
poskrbeti za varnost naših občanov in 
občank ter njihovih domov. Zato smo 
vedno napravili kombinacije, katera 
društva smo vzeli s seboj in katera ne. 
Povprečno je iz naše gasilske zveze 
odšlo med 30 in 40 gasilcev z 8 vozili. 

sredovanja je bilo slišati kar nekaj teh 
detonacij. Med pregledom terena je eno 
izmed teh bomb razneslo približno 30 
metrov od mene. Takrat se zaveš, da si 
na zelo zahtevni in nevarni intervenciji.

Mnogokrat slišimo besede: »Zakaj si 
postal gasilec?«
Povzel bom besede predsednika PGD 
Ribnica Blaža Moharja: »Gasilci se takrat 
mogoče malce zamislimo, se zazremo z 
mislimi v preteklost, podoživimo vse ve-
sele trenutke, tudi kakšnega tragičnega, 
odgovorimo pa nekako v stilu: ker radi 
pomagamo, ker nam je mar za sočloveka, 
ker imamo to v krvi, ker so gasilci bili že 
moji starši in podobno. Mogoče tudi kdo 
reče, da zato, ker ima rad adrenalin, ali pa, 
ker ima rad gasilske tovornjake. Pa vendar 
mislim, da smo gasilci pravi odgovor na 
zgoraj zastavljeno vprašanje dobili v teh 
dneh, ko smo posredovali na Krasu.
 Bilo je naporno, bilo je vroče, bilo je 
nevarno. Vse ure, ki smo jih preživeli v 
boju z ognjem, vse ure tekanja in hoje 
po težko prehodnem terenu, vsa utru-
jenost v trenutku izgine, ko vidiš doma-
čine, ki ti ploskajo, se ti zahvaljujejo. Ko 
vidiš solzne oči starejšega občana, ki ti s 
tresoče seže v roko, te objame in ti reče 

Si kot vodja že kdaj sodeloval pri ga-
šenju podobnega požara, kot je bil 
julija na Krasu?
 Pri gašenju velikega požara sem so-
deloval že leta 2013, takrat je gorel hrib 
Trstelj. Letošnji požar je mnogo večjega 
obsega. Po nekaterih podatkih je zago-
relo okoli 4000 ha površin. Zato je bila 
ta intervencija toliko zahtevnejša z vidika 
logistike, vozil, moštva in vodenja.

Na kaj gasilec pomisli, ko se odpravi 
na tako žarišče?
 Tisti, ki smo že bili na Krasu, smo ve-
deli, v kaj se spuščamo in kaj nas čaka 
na kraju. Zato sem vedel, kaj moramo 
vzeti s seboj. Prve dni logistika malo 
šepa in enote morajo biti samozadostne. 
Zato smo vzeli s seboj veliko vode in 
hrane, pa tudi obleke, kajti nikoli ne veš, 
koliko časa bomo morali ostati tam. Ko 
smo prispeli v kraj Miren, pa smo se de-
jansko zavedali, da prihajamo na »vojno 
območje«, vse okrog nas je bila požgana 
pokrajina. Potem so tukaj še neeksplo-
dirana ubojna sredstva iz obdobja prve 
svetovne vojne.
 Ko ti domačini govorijo »Ne hodite 
na požgano!«, iz njihovih obrazov vidiš, 
da mislijo zelo resno. V času našega po-

Nejčeva gasilska pot se je začela v Prostovoljnem gasilskem 
društvu (PGD) Retje, kjer je začel kot mladinec, in ob veliki 
zagnanosti je leta 2013 prestopil v PGD Ribnica. Leta 2015 je 
na Igu opravil tudi 6-mesečno šolanje in s tem pridobil naziv 
poklicni gasilec. Trenutno je v PGD Ribnica podpoveljnik, v 
Gasilski zvezi (GZ) Ribnica pa opravlja funkcijo namestnika 
poveljnika GZ Ribnica. Od leta 2013 pa do danes je opravil 
več kot 300 intervencij, od tega več kot 100 kot vodja. Ob 
največjem požaru v samostojni Sloveniji na Krasu prejšnji 
mesec je nastopil v vlogi vodje podsektorja.

Intervju Nejc Mohar, namestnik 
poveljnika Gasilske zveze Ribnica

»Noč je minila 
relativno mirno, 
le tu in tam so nas 
prebudili poki 
granat.«

 Sašo Hočevar    Gasilska enota Ribnica
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Vse skupaj nas je na Kras odšlo 155 ga-
silcev in 38 vozil.

Predstavljam si, da je tja prihajalo na 
desetine gasilskih enot iz vse Slove-
nije. Kdo in kako je vse te ljudi raz-
poredil?
 Ob prihodu na sprejemno mesto, ki je 
bilo v tem primeru v Vrtojbi, je treba od-
dati popis vseh gasilcev in tehnike, nato 
pa nas oni dodelijo v sektor in tam nam 
dodelijo naloge, ki jih moramo mi op-
ravljati. Moram povedati, da gre pri večjih 
intervencijah za tako imenovano štabno 
vodenje. To pomeni, da je več ljudi v šta-
bu in vsak skrbi za svoje področje (logi-
stika, načrtovanje, medijski predstavnik, 
operativni vodja, vodja sektorja itd.). Iz 
štaba so nas dodelili v določen sektor 
(območje) in nam dodelili nalogo. Potem 
smo tisti, ki smo bili dejansko na terenu, 
bili vodje tako imenovanih podsektorjev 
in imeli »pod seboj« več gasilskih zvez 
oziroma regij, te naloge pa smo razdelili 
vodjem gasilskih zvez in potem oni nap-
rej svojim društvom.
 Na tak način poteka hierarhija vode-
nja v gasilskih vrstah. Naloga oziroma 
delo gasilca na prvi liniji je prav tako po-
membna kot naloga tistega, ki razporeja 
gasilce oziroma enote po terenu.

Kakšne so bile vaše naloge?
 Prvi dan nočne izmene je bila naša 
naloga skrbeti za požarno linijo na ob-
močju Temnice. Potrebno je bilo zaliva-
nje roba požarišča in s tem preprečiti 
požarni preskok prek ceste.
 Drugi dan nočne izmene je bila ena 
ekipa dodeljena za varovanje hiše v vasi 
Sela na Krasu in prek noči jo je tudi ob-
varovala. 

 Drugi del ekipe je bil napoten na ces-
to Kostanjevica na Krasu–Vojščica z na-
logo obvarovanja linije požara in s tem 
obrambe vasi Kostanjevica. Na tem de-
lovišču smo posekali pas približno 5 me-
trov od ceste in s tem poskušali obdržati 
ogenj na drugi strani ceste. Prek noči je 
bilo sicer mirno in nam je uspelo obva-
rovati cesto, žal pa se je čez dan pojavila 
burja in je ogenj to cesto preskočil.
 Tretji dan naše nočne izmene smo 
branili vas Miren in Mirenski grad. Gasi-
li smo posamezna žarišča ob cesti proti 
Renčam. Noč je minila relativno mirno, le 
tu in tam so nas prebudili poki granat. 
 Četrti dan pa smo bili v dnevni izmeni. 
Locirani smo bili v vas Lokvica, kjer smo 
s pomočjo gozdarjev napravili presek in 
sproti polivali po robu zaradi možnosti 
ponovnega vžiga.

Je bila oprema, ki jo imate, v pomoč 
ali bi v takih situacijah potrebovali 
kaj drugega?
 Oprema, ki jo imamo, ni najprimernej-
ša za takšna posredovanja. V takih raz-
merah moraš biti čim lažji in okretnejši. 
Vsi lokalni gasilci gasijo v tako imenova-
nih oblekah in čeladah za gozdne poža-
re. Tudi vozila, s katerimi razpolagamo, so 

primerna le za utrjene ceste. 
 V GZ Ribnica si že dalj časa prizade-
vamo za nakup vozil, ki omogočajo vo-
žnjo po brezpotjih in, pa seveda obleke 
in čelade za gozdne požare.

Gasilci imate precej izobraževanj in 
vaj. Ali obstajajo kakšni načrti posre-
dovanja pri požarih takih razsežnosti 
tudi na našem območju?
 V našem društvu imamo dvakrat me-
sečno redne vaje, ogromno je tudi izre-
dnih. 
 Izvajamo tudi vaje na nivoju štabnega 
vodenja prav za take primere in požare 
na našem območju.
 Na državni ravni pa obstaja Državni 
načrt zaščite in reševanje ob velikem po-
žaru v naravnem okolju. Tu je zapisano 
vse, kar je potrebno za tovrstna posredo-
vanja.

Dejstvo je, da je naravnih nesreč vse 
več in gasilci ste pri posredovanju 
in pomoči nepogrešljivi. Meniš, da 
je za gasilca v Sloveniji dovolj dobro 
poskrbljeno? 
 V Sloveniji se sicer stanje malce iz-
boljšuje, vendar še vedno nismo na nivo-
ju, ki bi si ga gasilci zaslužili.
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Občinska uprava
    zaposleni na Občini Ribnica

Občinski svet sprejel Odlok o 
proračunu za leto 2023 v 1. obravnavi 
in pravilnika o štipendiranju

Obnova javne poti 
Dolenje Podpoljane

Pri drugi točki dnevnega reda je uvodno 
obrazložitev predloga Odloka o proračunu 
Občine Ribnica za leto 2023 v 1. obravnavi 
podala Nataša Abram, višja svetovalka za 
proračun in finance. Proračun za leto 2023 
je načrtovan v višini 17,7 milijona EUR. Pri-
hodki v letu 2023 naj bi znašali 16,8 milijona 
EUR, odhodki pa so načrtovani v višini 17,2 
milijona EUR. Med investicijami je največ 
sredstev namenjenih medgeneracijskemu 
centru (4,5 milijona EUR), energetski preno-
vi stavb Občine Ribnica (skoraj 1,3 milijona 
EUR) ter za komunalno opremljanje indu-
strijske cone Lepovče (565.000 EUR). Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem in načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem je 
podala direktorica občinske uprave Helena 
Mate. Prav tako je predstavila tudi kadrovski 
načrt občinske uprave Občine Ribnica za 
leto 2023 in kadrovski načrt organa Skupne 
občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, 
Sodražica in Velike Lašče za leto 2023. V ka-
drovskem načrtu občinske uprave Občine 
Ribnica je predvidena ena zaposlitev manj 
od prvotno načrtovane. V letu 2023 sta v 
občinski upravi Občine Ribnica predvideni 

dve novi zaposlitvi, in sicer ena v oddelku za 
splošne zadeve ter ena na področju investi-
cij. V organu Skupne občinske uprave so v 
letu 2023 predvideni štirje zaposleni, trenu-
tno so zaposleni trije. Občinski svet Občine 
Ribnica je z 11 glasovi za in enim vzdržanim 
sprejel Odlok o proračunu Občine Ribnica 
za leto 2023 v 1. obravnavi. Svetniki so so-
glasno sprejeli sklep, da se Odlok o prora-
čunu Občine Ribnica za leto 2023 posredu-
je v 30-dnevno javno obravnavo.

V okviru 3. točke dnevnega reda so 
svetniki soglasno sprejeli Pravilnik o sofi-
nanciranju prenove fasad na objektih izven 
mestnega jedra naselja Ribnice, ki zajema 
upravičence, pogoje in postopek sofinan-
ciranja prenove fasad na objektih izven 
mestnega jedra, ki se nahajajo na območju 
varstva kulturne dediščine. S sprejetjem 
tega pravilnika je tako vzpostavljena pravna 
podlaga za izvedbo javnega razpisa, katere-
ga predmet bo zagotovitev finančne podpo-
re občanom pri prenovi fasad na objektih. 
Trenutno veljavni Pravilnik o spodbujanju 
razvoja starega mestnega jedra Ribnice 
omogoča sofinanciranje obnove fasad iz-
ključno v mestnem jedru naselja Ribnice. 
Z novim pravilnikom pa se območje, kjer je 
mogoče sofinancirati obnovo fasad in spa-
da v območje kulturne dediščine, razširja.  

Svetniki so sprejeli tudi Pravilnik o šti-
pendiranju nadarjenih dijakov in študentov 
v občini Ribnica ter Pravilnik o štipendiranju 

deficitarnih poklicev v občini Ribnica. Na 
podlagi prvega namerava Občina Ribnica 
že v letošnjem letu izvesti javni razpis ter 
podeliti štipendije nadarjenim dijakom in 
študentom za šolsko leto 2022/23, pri če-
mer predlagana višina štipendije za dijake 
znaša 80,00 EUR na mesec, za študente pa 
100,00 EUR na mesec. Prav tako pa namera-
va Občina Ribnica v letošnjem letu podeliti 
tudi štipendije za deficitarne poklice. Spreje-
ti Pravilnik o štipendiranju deficitarnih pokli-
cev v občini Ribnica namreč pomeni pravno 
podlago za objavo in izvedbo Javnega razpi-
sa za dodelitev štipendij za deficitarne pok-
lice v občini Ribnica za šolsko leto 2022/23.

V svet Javnega zavoda Knjižnica Miklo-
va hiša Ribnica je bila za predstavnika upo-
rabnikov oziroma zainteresirane javnosti na 
predlog Kulturniške zbornice Slovenije ime-
novana Metka Kljun.

Na predlog Sveta zavoda Rokodelske-
ga centra Ribnica so svetniki soglasno 
podali soglasje k redni delovni uspešnosti 
nekdanjega direktorja Rokodelskega cen-
tra Ribnica Tomaža Lovšina za obdobje od 
1. 1.–18. 8. 2021.

Občinski svet se je seznanil s poročilom 
o delu Nadzornega odbora v letu 2021, ki ga 
je na seji predstavila njegova predsednica 
Lučka Ilc. V letu 2021 so bili opravljeni vsi 
načrtovani nadzori, skupno jih je bilo opra-
vljenih sedem. Svetniki so se seznanili tudi s 
poročilom o delu Policijske postaje Ribnica, 
ki ga je predstavil načelnik policijske postaje 
Rudi Topolovec. Predstavitvi poročila je sledi-
la razprava, ki se je nanašala na prepovedane 
snovi in romsko problematiko. Med svetniški-
mi pobudami in vprašanji je bila izpostavlje-
na problematika izgleda Kolodvorske ceste, 
zlasti videz zapuščene »Cvarove hiše«. Po 
zaključku uradnega dela seje so svetniki na 
županovo povabilo odšli v Športni center Rib-
nica in si ogledali prenovljen bazen.

Občinski svet Občine Ribnica 
se je 23. junija 2022 zbral na svoji 
23. redni seji. Uvodoma so svetniki 
potrdili zapisnike 22. redne seje, 
4. izredne seje in 4. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Ribnica. 

Na začetku meseca julija je župan obline Ribnica Samo Pogorelc v druž-
bi podžupana Aleša Miheliča in predsednika KS Velike Poljane Jožeta 
Andoljška slovesno odprl obnovljeno javno pot v Dolenjih Podpoljanah.V 
sklopu obnove je bila izvedena celostna ureditev odseka ceste v dolžini 
1.100 metrov, kjer se je v celoti zamenjal spodnji ustroj, uredili so se nova 
meteorna kanalizacija, nov vodovodni sistem v skupni dolžini 150 metrov 
in TK-kanalizacija za optiko, vgrajenih je bilo več kot 4.500 m2 dvosloj-
nega asfalta. Dela je izvedlo podjetje Komunalne gradnje, d. o. o., celotna 
investicija pa je ocenjena na dobrih 300.000 EUR z DDV. 

S celovito obnovo ceste se je prebivalcem tega naselja omogočilo 
boljšo dostopnost in boljše pogoje bivanja. Krajani so z novo pridobitvijo 
izredno zadovoljni, kar so pokazali že na samem otvoritvenem dogodku 
z izjemno hvaležnostjo in lepo pripravljenim spremljevalnim programom. 
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Javna dražba 
za najem 
tržnega 
stanovanja
Občina Ribnica obvešča, da je na svoji 
spletni strani in oglasni deski objavila 
javno dražbo za najem:
• tržnega enosobnega stanovanja 

št. 1 (ID-znak 1625-295-16) v tretjem 
nadstropju večstanovanjske 
stavbe na Prijateljevem trgu 3, 1310 
Ribnica. Površina stanovanja je 48,5 
m2. Stanovanje se oddaja v najem za 5 
let, brez možnosti podaljšanja, izklicna 
najemnina pa znaša 163,25 EUR.

Javna dražba bo potekala v četrtek, 25. 
8. 2022, ob 8. uri v prostorih Občine 
Ribnica. Celotno besedilo javne dražbe je 
objavljeno na spletni strani www.ribnica.si 
in na oglasni deski Občine Ribnica.

Sofinanciranje toplotne izolacije 
zunanjih zidov z obnovo fasade in 
vgradnje specialnih kurilnih naprav

Odprti razpisi za štipendiranje, 
sofinanciranje fasad, kurilnih 
naprav in solarnih sistemov ter za 
pospeševanja razvoja gospodarstva
Pregled nekaterih razpisov Občine Ribnica

Občina Ribnica je šestim upravičencem na podlagi javnega razpisa do-
delila nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov učinkovite rabe ener-
gije in izrabe obnovljivih virov energije v občini. Trije upravičenci so prejeli 
sredstva za izvedbo ukrepa toplotne izolacije zunanjih zidov z obnovo fasade, 
trije pa za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete 
za centralno ogrevanje na lesno biomaso. Skupaj je bilo v 1. roku dodeljenih 
7.000,00 EUR. 

Višina dodeljenih finančnih sredstev je omejena na do 20 % vrednosti za 
posamezni ukrep, vendar ne več kot 500,00 EUR na gospodinjstvo oziroma 
ne več kot 5.000,00 EUR za večstanovanjsko stavbo. Tako je bilo petim go-
spodinjstvom dodeljenih po 500,00 EUR, 4.500,00 EUR pa je bilo dodeljenih 
vlagatelju za večstanovanjsko stavbo. Za ukrep sofinanciranja vgradnje so-
larnih sistemov za ogrevanje vode ni prispela nobena vloga. 

Za sofinanciranje vseh treh razpisanih ukrepov v letu 2022 na podlagi raz-
pisa se je mogoče prijaviti tudi še v 2. roku, in sicer od 5. 9. 2022 do 12. 9. 2022 – 
na voljo je še 16.500,00 EUR. Javni razpis za sofinanciranje projektov učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije gospodinjstev v občini za leto 
2022 je objavljen na oglasni deski in spletni strani Občine Ribnica.

Občina Ribnica obvešča, da je v 
mesecu juliju objavila javna razpisa za 
štipendiranje nadarjenih dijakov in štu-
dentov ter za štipendiranje deficitarnih 
poklicev. Občina namerava na podlagi 
razpisa za nadarjene dijake in študente v 
šolskem letu 2022/23 podeliti 2 štipendiji 
za dijake in 2 štipendiji za študente. Na 
podlagi javnega razpisa za deficitarne 
poklice se bo podelilo 5 štipendij dijakom 
iz občine Ribnica, ki se vpisujejo oziroma 
so vpisani na Gimnazijo in srednjo šolo 
Kočevje, in sicer za programe Strojni teh-
nik, Mizar, Oblikovalec kovin – orodjar, 
Obdelovalec lesa in Računalniški tehnik. 
Razpisa sta objavljena na spletni strani 
Občine Ribnica (www.ribnica.si). 

Še vedno sta aktualna tudi javni raz-
pis za sofinanciranje projektov učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije gospodinjstev v občini Ribnica 
za leto 2022 (prenova fasad, solarni sis-
temi za ogrevanje vode in vgradnja spe-
cialnih kurilnih naprav na lesno biomaso) 
ter javni razpis za dodeljevanje pomoči za 

razvoj podjetništva in gospodarstva v ob-
čini Ribnica za leto 2022. Po prvem roku 
javnega razpisa za razvoj podjetništva 
in gospodarstva je ostalo od razpisanih 
50.000,00 EUR razpoložljivih sredstev še 
dobrih 19.000,00 EUR za drugi rok. Rok za 
oddajo vloge je 12. 9. 2022.

Na javni razpis za dodeljevanje po-
moči za ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja podeželja v občini Ribnica v letu 
2022 je prispelo 47 vlog, skupno pa je 
bilo razpisanih 50.000,00 EUR za nepo-
sredna plačila v kmetijstvu in 2.000,00 
EUR za sofinanciranje delovanja društev 
na področju kmetijstva. 

V okviru javnega razpisa za dodelitev 
sredstev za spodbujanje razvoja stare-
ga mestnega jedra Ribnice se spodbuja 
izvajanje štirih ukrepov, in sicer sofinan-
ciranje najemnin, fasad, izveskov in so-
bodajalstva. Rok za prijavo je bil do 16. 
maja 2022.

Na podlagi razpisa Občina Ribnica 
tudi letos sofinancira programe na po-
dročju turizma v občini Ribnica. Šestim 

prijavljenim društvom iz Občine Ribnica 
so bila dodeljena sredstva v skupni višini 
razpisanih sredstev, to je 20.000,00 EUR. 
Na področju športa je Občina Ribnica 
na podlagi razpisa dodelila sredstva za 
sofinanciranje letnega programa športa 
v letošnjem letu. Na razpis je prispelo 
10 vlog. Dvema vlagateljema pa je bilo 
odobreno sofinanciranje stroška izpada 
treningov ob rekonstrukciji bazena. 

Na javnem razpisu za sofinanciranje 
programov izvajalcev humanitarnih de-
javnosti je bilo prejetih 13 vlog. Vsi pri-
javljeni so izpolnjevali razpisne pogoje, 
zato so jim bila dodeljena sredstva v 
skupni višini 7.500,00 EUR. Na podlagi 
javnega poziva za sofinanciranje pro-
gramov s področja izobraževanja od-
raslih so bila podeljena vsa razpisana 
sredstva. Prav tako so bila vsa razpolo-
žljiva sredstva (12.000,00 EUR) dodelje-
na v pozivu javnim zavodom in javnim 
podjetjem s sedežem na območju obči-
ne Ribnica za vključitev mladih iz občine 
Ribnica v počitniško delo. 

Sredstva so bila dodeljena tudi na 
podlagi javnega razpisa za sofinancira-
nje programov mladinskih organizacij. 13 
upravičencem so bila dodeljena sredstva 
za pomoč za mlade in mlade družine za 
reševanje prvega stanovanjskega vpra-
šanja. Prav tako pa je že tudi zaključen 
javni razpis za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti.



Nova otroška 
igrala v Dolenji 
vasi

Nameščenih 
deset novih 
defibrilatorjev

Certificirana igrala je dobavilo 
podjetje Viles iz Trebnjega, za uredi-
tev gradbenih del in okolice pa sta 
poskrbela lokalna podjetnika Matevž 
Henigman, s. p., in Lojz Ambrožič, s. 
p. Igrala so v celoti zasnovana, obli-
kovana in proizvedena v Sloveniji ter 
zagotavljajo najvišje standarde kako-
vosti, trajnosti in varnosti. Vrednost 
nakupa igral, obnove terena in oko-
lice je ocenjena na dobrih 8.000 EUR.

Z novo pridobitvijo bodo lah-
ko najmlajši počitnice preživljali 
na svežem zraku in z aktivno igro 
krepili svoje zdravje. Igrivost in dru-
ženje predstavljata pomemben del 
otroštva in postavljata temelje za 
graditev prihodnje osebnosti. Naj bo 
igrivo poletje brezskrbno in polno 
novih dogodivščin ter poznanstev 
tudi s pomočjo novega namensko 
urejenega prostora v središču Dole-
nje vasi.

AED je naprava, ki je sposobna za-
znati zastoj srca pri človeku, s pomočjo 
električnega sunka pa lahko srce ponov-
no požene in s tem reši življenje.

AED-ji so v občini Ribnica na novo 
nameščeni na naslednjih lokacijah: za-
sebna hiša Otavice 6a, Gasilski dom 
Prigorica, Gasilski dom Lipovec, Gasilski 
dom Jurjevica, Gasilski dom Bukovica, 
Gasilski dom Dane, zasebna hiša Gorenji 
Lazi 6, stanovanjska hiša Pugled 7, Roko-
delski center Ribnica in poslovna stavba 
Lepovče 23. AED-ji so na navedenih de-
setih lokacijah prosto dostopni 24 ur na 
dan, vse dni v tednu.

V sklopu projekta je Občina Ribni-
ca izbrala Zdravstveni dom Ribnica za 
izvajanje delavnic temeljnih postopkov 
oživljanja z AED-jem in tudi zagotovila 
potrebno opremo za izvajanje delavnic.

Skupno bo izvedenih 52 delavnic. 
Tako občane vljudno vabimo, da se ude-
ležijo delavnic, ki bodo izvedene do 31. 
12. 2022 oziroma do 30. 3. 2023. Termini 
delavnic bodo objavljeni na spletni strani 
Občine Ribnica, družbenih omrežjih in v 
Rešetu.  

V pripravi je tudi računalniška plat-
forma, ki bo omogočala natančen prikaz 
lokacije najbližjega defibrilatorja, s čimer 
bo s pomočjo vseh občanov zagotovlje-
na hitra in učinkovita oskrba nenadno 
obolele osebe. 

Seznami vseh AED-jev v občini 
Ribnica 
• Gasilski dom Ribnica,            

Merharjeva ulica 1, 1310 Ribnica
• NLB Ribnica, Škrabčev trg 11,           

1310 Ribnica
• Policijska postaja Ribnica,      

Gorenjska cesta 7, 1310 Ribnica
• Športni center Ribnica,          

Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica
• Krajevna skupnost Dolenja vas, 

Lončarska ulica 64, 1331 Dolenja vas
• Gasilski dom Rakitnica, Rakitnica 6a, 

1331 Dolenja vas
• Gasilski dom Grčarice, Grčarice 3,   

1331 Dolenja vas
• Gasilski dom Dolenji Lazi, Dolenji Lazi 

2a, 1310 Ribnica
• Gasilski dom Velike Poljane,         

Velike Poljane 4a, 1316 Ortnek
• Gasilski dom Sveti Gregor,              

Sveti Gregor 17, 1316 Ortnek
• Podjetje Agros, d. o. o., Blate 1,             

1331 Dolenja vas
• Zasebna hiša, Slatnik 12, 1310 Ribnica
• Gasilski dom Nemška vas, Nemška 

vas 32, 1310 Ribnica
• Zasebna hiša, Sušje 18, 1310 Ribnica
• Bencinski servis MOL Slovenija, d. 

o. o. – Ribnica, Merharjeva ulica 13,         
1310 Ribnica

• Gasilski dom Ribnica, 1310 Ribnica
• Gasilski dom Goriča vas, Goriča vas 

68a, 1310 Ribnica
• Zasebna hiša, Otavice 6a, 1310 Ribnica
• Gasilski dom Prigorica, Prigorica 38, 

1331 Dolenja vas
• Gasilski dom Lipovec, Lipovec,        

1331 Dolenja vas
• Gasilski dom Jurjevica, Jurjevica 37a, 

1310 Ribnica
• Gasilski dom Bukovica, Bukovica 12, 

1310 Ribnica 
• Gasilski dom Dane, Dane, 1310 Ribnica
• Zasebna hiša, Gorenji Lazi 6,          

1310 Ribnica
• Zasebna hiša, Pugled 7,                   

1315 Velike Lašče
• Rokodelski center Ribnica,             

Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
• Poslovna stavba Yaskawa/Bitis, 

Lepovče 23, 1310 Ribnica
• Poslovna stavba, Sajevec 7b,           

1310 Ribnica

Župan Občine Ribnica Samo 
Pogorelc je ob začetku šolskih 
počitnic, na dan tradicionalne-
ga Teka po Lončariji, v družbi 
predsednika Športnega in tu-
rističnega društva Lončar Si-
mona Pogorelca ter krajanov 
Dolenje vasi ob občinskem 
igrišču v Dolenji vasi uradno 
odprl nova otroška igrala.

Občina Ribnica je v sklopu 
projekta Skupaj za varni 
jutri poskrbela za nakup in 
namestitev desetih novih 
avtomatskih eksternih 
defibrilatorjev (AED). 
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Preventiva – novogradnje
Na območjih z visokimi koncentra-

cijami radona se še posebej priporoča 
upoštevati pravilo preventive. Zato je pri 
novogradnjah priporočljivo razmišljati o 
tem, kako preprečiti dostop radonu v vaš 
dom. Preventiva je navadno najugodnej-
ša rešitev in tudi v tem primeru je tako, 
saj je vgradnja protiradonske hidroizola-
cijske folije pod temeljno ploščo najnižji 
strošek v primerjavi s stroški, ki so pot-
rebni kasneje. 

Merilnik radona
Merilnik za merjenje povprečnih 

vrednosti koncentracije radona v bival-
nih prostorih je zelo preprost za uporabo, 
vendar zelo natančen, saj prikazuje pov-
prečno vrednost koncentracije za zad-
njih 24 ur ter povprečno vrednost od za-
četka meritev. Vrednosti je mogoče takoj 
odčitati z velikega enostavnega zaslona 
detektorja. Za pridobitev realnih podat-
kov je treba merilnik postaviti v nepre-
zračevan prostor. Za uporabo merilnika 
v drugem prostoru ima merilnik možnost 
ponastavitve merjenja.

Postopek izposoje merilnika
Rezervacijo merilnika lahko opravite 

prek Facebook strani Radon Ribnica ali 
po 16. uri na telefonski številki 040 220 
381. Merilnik lahko uporabljate en teden, 
pred prevzemom pa je treba podpisati 
izjavo in zagotoviti varščino za primer 
odtujitve ali uničenja merilnika.  

Dodatne informacije o projektu 
lahko pridobite na Facebook 
strani Radon Ribnica: 
https://www.facebook.com/Radon-Rib-
nica-108693601884750 ali na kontaktni 
telefonski številki 040 220 381 (po 16. uri).
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Radon na območju občine Ribnica
  Jernej Marinč

Ali že poznate nevarnosti plina 
radon?

Radon je zdravju škodljiv radioak-
tiven plin brez vonja in barve, ki v pro-
store prodira predvsem iz zemeljskih tal. 
Visoke vsebnosti radona so tudi na ob-
močju občine Ribnica, saj se nahajamo 
na kraških in prodnatih podlagah, kjer so 
tla porozna in zato dobro prepustna, kar 
radonu omogoča dobro prehajanje proti 
površju in v naše domove.

Ocenjuje se, da je vsak deseti rak na 
pljučih posledica radona. 

Mejna vrednost ravni koncentracije 
radona je 300 Bq/m3. Če je ta raven pre-
sežena, je treba izvajati ukrepe za njego-
vo zmanjševanje.

Občina Ribnica leži na območju, kjer 
so koncentracije radona močno preseže-
ne, kar je na spodnji sliki vidno z rdečo 
barvo.

Občina Ribnica je v sklopu Javnega 
razpisa za pokroviteljstvo za leto 2022 
prepoznala prijavljen projekt »Merjenje 
stopnje radona v gospodinjstvih občine 
Ribnica« kot obetaven, zato je projekt 
prejel sredstva. 

V okviru projekta je bil izveden na-
kup štirih merilcev radona, ki jih bodo 
občani lahko uporabljati en teden. Nekaj 
sredstev bo namenjenih tudi promociji 
projekta, da bo kar največ občanov ob-
veščenih o škodljivih posledicah preko-
merne koncentracije radona in načinih 
zmanjševanja koncentracij radona, sa-
nacije in predvsem preventive pri novo-
gradnjah.

V Sloveniji se že vrsto let izvaja siste-
matično pregledovanje in izvajanje me-
ritev radona, ki jih zagotavlja Uprava Re-
publike Slovenije za varstvo pred sevanji, 

vendar je število merilcev omejeno, kar 
pomeni, da lahko le malo občanov pre-
veri stanje koncentracij v svojih domovih. 

Kaj lahko storite, če ugotovite 
povišano koncentracijo radona?
Zračenje prostorov 

Kadar so koncentracije radona pre-
sežene, lahko zračimo prostore. Večkrat 
na dan za nekaj minut odpremo okna, da 
se zrak v prostoru zamenja. Vendar pa 
je tovrstno zračenje v zimskih mesecih 
zaradi nizkih temperatur oteženo, zato 
je možna vgradnja lokalnih ali centralnih 
prezračevalnih naprav z rekuperacijo.

Sanacija oziroma tesnjenje temeljne 
plošče 

Če zračenje prostorov ne zadostuje, 
je treba poiskati vstopne točke radona v 
vaš dom in jih sanirati. Pogosto so odpr-
tine v talni plošči večje in lastniku dobro 
poznane (gre za kakšne jaške, večje raz-
poke ipd.). Na podlagi meritev je možno 
takšne točke identificirati, saj je koncen-
tracija radona tam močno povečana. 

Izsesavanje zraka izpod temeljne 
plošče

Pri višjih koncentracijah radona (nad 
1000 Bq/m3) sta zračenje prostorov in 
sanacija temeljne plošče redko dovolj 
učinkovita. Znatno znižanje koncentraci-
je radona (tudi nad 90 %) lahko doseže-
mo z izsesavanjem zraka izpod temeljne 
plošče ali iz kleti. Rešitev vključuje eno 
ali več cevi, ki izpod temeljne plošče hiše 
pripeljejo zrak iz zemlje nad višino bival-
nih prostorov. 

Vir: https://www.zvd.si/sevanje-in-dozimetrija/radon/
https://www.gov.si/teme/zmanjsevanje-izpostavljenosti-radonu/

nizko tveganje

zmerno tveganje

visoko tveganje
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Evropski teden mobilnosti (ETM) 2022 v Ribnici

Nova kolesarnica pri osnovni 
šoli in pametne klopi

Kolesarnica s posebnim sistemom za-
klepanja, ki se bo nahajala ob hodniku, ki 
povezuje Športni center Ribnica in stavbo 
C osnovne šole, bo predstavljala varno sh-
rambo za kolesa, tako za učence in zaposle-
ne na osnovni šoli kot tudi za uporabnike 
Športnega parka in Športnega centra Rib-
nica ter ostale kolesarje. Občina posledično 

Pobuda ETM 2022 si prizadeva zmanj-
šati avtomobilski promet na fosilna goriva 
in spodbuditi prebivalce k uporabi trajno-
stne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega 
prevoza. ETM predstavlja priložnost za 
vsakega od nas, da spremenimo potoval-
ne navade in povečamo kakovost življenja. 
Motorni promet ima številne negativne 
učinke, katerih stroškov večinoma niti ne 
upoštevamo in jih ne zaračunavamo. 

Pri načrtovanju razvoja prometa vk-
ljučujemo vse skupine prebivalcev, saj 
vključenost najrazličnejših deležnikov v 
procese načrtovanja in odločanja krepi po-
vezanost skupnosti pri razvoju prometa na 

pričakuje, da bo več učencev osnovne šole 
in obiskovalcev Športnega parka uporabilo 
za svoj prevoz kolo. Izgradnja kolesarnice bo 
končana do konca meseca avgusta.

Občani in tudi širša javnost lahko od 
tega poletja uporabljajo tudi štiri kolesa iz 
sistema Ricikel, ki imajo na novo vgrajene 
elektromotorje. Kolesa so na voljo uporab-
nikom sistema Ricikel pred zdravstvenim 
(Majnikova ulica) in zadružnim domom 
(Škrabčev trg). Kartico za izposojo koles Ri-
cikel si lahko uporabniki pridobijo v glavni 
pisarni Občine Ribnica ali na INFO točki v 
Ribniškem gradu, cena za leto 2022 pa zna-
ša 10,00 EUR.   

Prav tako projekt Integrirana mobilnost 
občine Ribnica zajema tudi nakup in posta-
vitev štirih pametnih klopi v Športnem parku 
Ribnica ter nakup in postavitev ene pamet-
ne klopi pred Zdravstvenim domom Ribni-
ca, natančneje ob sistemu za izposojo Rici-
kel na Majnikovi ulici. V sklopu projekta bo 

pred Športnim centrom Ribnica postavljena 
tudi nova digitalna informacijska tabla s 
turistično vsebino. Projektni partnerji bodo 
poskrbeli tudi za nova znanja udeležencev, 
saj bodo izvedene delavnice »bike fittinga« 
in delavnice varne vožnje.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 
91.434,78 EUR. Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, in sicer 
v višini 62.211,19 EUR. Celotna investicija bo 
zaključena v mesecu septembru.

način, ki koristi vsem. Poseben vidik vklju-
čenosti predstavlja zagotavljanje splošne 
mobilnosti vseh prebivalcev, predvsem pa 
dostopnosti brez avtomobila. Na ta način 
lahko zagotovimo visoko vključenost tudi 
mladim, starejšim in socialno šibkejšim ozi-
roma finančno ranljivim skupinam prebi-
valstva. Ker je leto 2022 evropsko leto mla-
dih, jih bomo letos vključili v aktivnosti, kjer 
bodo lahko izpostavili svoje težave oziroma 
predloge rešitev na področju mobilnosti.

Podnebne spremembe so že nekaj 
časa prepoznane kot ključni globalni iz-
ziv naše generacije. Ta od nas dobesedno 
zahteva, da področje prometa razvijamo v 
ravnovesju z drugimi področji in skozi vidik 
njihovega vpliva na okolje. S tako usklaje-
nimi aktivnostmi lahko dosežemo dragoce-
ne sinergije ukrepov. Doseči zmanjševanje 

emisij in predvsem zmanjšati vpliv prome-
ta na podnebne spremembe je prioriteta 
vsake skupnosti, tudi Slovenije kot države. 
Zato lahko že danes začnemo krepiti okolju 
prijazne alternative cestnemu motornemu 
prometu in jih povezovati v sodoben poto-
valni sistem, ki omogoča enostavne presto-
pe med različnimi potovalnimi načini.

Celoten program in aktivnosti, ki se 
bodo v času ETM odvijale v občini Ribnica, 
bodo objavljeni v naslednji številki Reše-
ta, na spletni strani Občine Ribnica in na 
družabnem omrežju Facebook, zato vas 
vabimo, da še naprej spremljate našo sple-
tno stran in se udeležujete aktivnosti ETM 
2022, saj bomo le skupaj lahko dosegli dol-
goročnejše pozitivne učinke in poskrbeli, 
da postanemo in ostanemo »trajnostno 
povezani«.

Občina Ribnica se letos že peto 
leto zapored in že sedmič od 
leta 2002 udeležuje aktivnosti 
projekta ETM. V letu 2022 
razmišljanja o mobilnosti povzema 
slogan »Trajnostno povezani«, 
zato bodo tudi aktivnosti v tednu 
mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 
22. septembra, potekale v smeri 
zmanjševanja prometa in uporabe 
alternativnih virov prevoza.

Občina Ribnica bo v sklopu 
projekta Integrirana mobilnost 
občine Ribnica kot vodilni partner 
poskrbela za izgradnjo nove 
kolesarnice pri osnovni šoli.

Ogrodje nove kolesarnice

Ricikli z 
električnimi 

motorji





Rokodelski center Ribnica 
vabi k vpisu v pletarsko in lončarsko šolo

Lončarska šola 
Lončarska šola – začetno vreteno je na-
menjena vsem, ki vas zanima oblikovanje 
gline na lončarskem vretenu. Poudarek 
bo na spoznavanju materiala – gline in 
njenem ročnem oblikovanju ter na osno-
vah oblikovanja gline na lončarskem vre-
tenu (centriranje, cilinder). Po osvojenem 
centriranju boste izdelali tudi nekatere 
manjše tradicionalne izdelke. Vse izdelke 
se boste naučili tudi glazirati. 

Pletarska šola
V pletarski šolI se boste naučili osnovnih 
znanj pletarstva. Osnovna materiala pri 
uporabi bosta vrbovo šibje in leska. Nau-
čili se boste vseh postopkov pletenja, od 
tega, kako poiskati les v gozdu, kako ga 
pravilno skladiščiti in obdelati s pomoč-
jo orodij, do samega pletenja v končne 
izdelke. 
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Mala šola lončarstva 
za začetnike
Namenjena je osnovnošolskim 
otrokom - začetnikom
Mladi lončarji se bodo seznanili z različnimi vrstami gline, barva-
mi za glino, postopki ročne obdelave gline in postopki oblikova-
nja gline na lončarskem vretenu. Izdelali bodo različne uporabne 
in okrasne predmete.

Cena Male šole lončarstva je 35 eur na mesec. V ceno je vklju-
čeno mentorstvo (1x tedensko), ves material (glina, barve, glazure) 
in žganje v lončarskih pečeh. Prijave zbiramo do 20. septembra na 
e-naslov katja.zagar@rc-ribnica.si ali po telefonu 01 8361 120.
Začetek male šole lončarstva bo v oktobru.

Šoli bosta potekali od začetka oktobra 
2022 do konca marca 2023, in to enkrat 
tedensko po dve uri v določenem ter-
minu. Cena pletarske šole je 260 EUR, 
cena lončarske šole pa 300 EUR. 

Za več informacij 
in prijave, ki jih zbiramo 

do 20. septembra, 
smo vam na voljo na 

elektronskem naslovu 
katja.zagar@rc-ribnica.si 
ali na telefonsko številko 

01 83 61 120.



Skupaj smo lahko turizem 
– ITP rokodelstvo   Petra Lovšin    RCR

Projekt, v katerem smo povezali tri sosednje občine in v katerem 
sodelujejo Občina Sodražica, Turistično društvo Loški Potok, OOZ 
Ribnica in Rokodelski center Ribnica, zaključuje prvo fazo. Osnovni 
cilj je bil priprava integralnega turističnega produkta, zemljevida treh 
poti s točkami obiska, izvedba treh delavnic na temo rokodelstvo, 
priprava turističnega spominka v lični embalaži, posnetek fotografij 
za promocijske vsebine in posnetek izdelave pletenja košarice. 

V drugi fazi projekta se bo pripravila brošura celotnega območja s 
podrobnim opisom točk obiska, izvedlo se bo izobraževanje za lokalne 
vodnike interpretatorje, posnelo se bo dodatne fotografije treh občin 
in promocijski video ter zainteresirane popeljalo na krožno avtobusno 
turo po točkah obiska po vseh treh občinah. 

Projekt je bil odobren v okviru LAS od Turjaka do Kolpe in se fi-
nancira s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

TZS – moja dežela, 
lepa in gostoljubna

  Petra Lovšin    RCR
Turistična zveza Slovenije bo na letošnjem 31. nate-

čaju, ki poteka pod sloganom »Kjer je zdravje doma« 
dala velik poudarek ne samo urejenosti in gostoljub-
nosti mest, vasi, krajev, mestnih, trških in vaških jeder, 
temveč tudi zdravemu načinu življenja in spoštovanju 
načel trajnostne interakcije z naravo. 

Lansko leto je prejela Hrovača častno nagrado za 
najlepše/najgostoljubnejše vaško jedro, letos pa se 
poteguje Ribnica za naziva najlepše/najgostoljubnej-
še mestno jedro in najlepše/najgostoljubnejše manjše 
mesto. 

Spletno glasovanje, ki bo potekalo do 9. septembra 
2022, predstavlja prvi del končne ocene. Lepo vas va-
bimo, da svoj glas oddate tudi vi.

Povezava: https://turisticna-zveza.si/novica/gla-
sujte-za-svoje-izbrance-moja-dezela-lepa-in-gosto-
ljubna-2022

Aktivnosti v Ribniški dolini
  Petra Lovšin    RCR

Bogata zelena narava z bujnimi gozdovi, rekami ponikalnicami, 
kraškim poljem, dolinami ter Veliko in Malo goro kar kliče po rekreaciji 
v svežih jutranjih ali v dolgih prijetnih popoldanskih urah. 

Lahkotni ali nekoliko daljši pohodi, kolesarjenje ali vodno doživet-
je? Ribniška dolina ponuja vse vrste rekreacije. Lahko se odpravite do 
kapelice sv. Marjete, kjer vam bo ob petju ptic zaigralo srce, se nadi-
hate svežega zraka ob gozdnem sprehajanju do Starega Ortneškega 
gradu ali pa izberete daljše poti, ki so s kolesom lažje premagljive.

Ste se že kdaj peljali s kanujem ali supom po reki Ribnici? Vsi lju-
bitelji narave in vodnih aktivnosti se lahko obrnete za informacije in 
vodenje po reki Ribnici na podjetje Rent the lifestyle, ki ponuja pester 
izbor vodnih doživetij. 
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Gostujoča razstava Muzeja novejše 
zgodovine Celje v Ribniškem gradu

 Jožica Trateški, avtorica razstave, Muzej novejše zgodovine Celje  
  fotoarhiv Muzeja novejše zgodovine Celje

Njegov simbol in maskota je priljub-
ljeni Herman Lisjak, ki ga je ustvarila 
akademska slikarka Jelka Reichman. 
Glavni cilji muzeja so ozaveščanje o po-
menu in ohranjanju slovenske in svetov-
ne kulturne dediščine, razvijanje pozitiv-
nega odnosa do zgodovine in kulturne 
dediščine, učenje za trajnostni razvoj in 
krepitev temeljnih človekovih vrednot. 
Čeprav je Hermanov brlog prvenstveno 

namenjen otrokom do 12. leta, ga obi-
skujejo in soustvarjajo obiskovalci vseh 
starosti, zato je muzej tudi prostor za 
medgeneracijska druženja in doživetja. 
Hermana Lisjaka srečujemo na stalni in 
občasnih razstavah v domačem muzeju 
in na gostovanjih. 

Otroški muzej ima tri zbirke. Najob-
sežnejša je zbirka Otroško življenje z 
več kot 6000 inventariziranih muzejskih 
predmetov, ki se navezujejo na življenje 
otrok v 20. in 21. stoletju. Največji del 
zbirke predstavljajo igrače. Ne glede na 
poreklo je vsem igračam v zbirki skup-
no, da so krajšale in lepšale čas otrokom 
na slovenskem nacionalnem področju. 
Igrače so izdelane industrijsko ali so do-
mače izdelave, so iz različnih materialov, 
za mestne in vaške otroke, namenjene 
raziskovanju, druženju ali samostojni igri. 

Na gostujoči razstavi v Muzeju Ribni-
ca predstavljamo svet raznovrstnih igrač, 
ki ob svoji raznolikosti obiskovalcem 
sporočajo, da so nekoč bile del otroških 
življenj, da so se otroci z njimi igrali, jih 
ujčkali in občudovali. In vse to daje igra-
čam neizbrisen pečat pomembnosti. V 
Ribniškem gradu bo v vsej svoji lepoti 
zasijalo več kot 200 igrač. Razstavo bodo 
obogatile tudi črno-bele povečave foto-
grafij otrok z igračami celjskega fotografa 
Josipa Pelikana. Del prostora razstave pa 
bo namenjen tudi raziskovanju in igranju.

Otroški muzej Hermanov brlog 
je edini otroški muzej v Sloveniji, 
ki deluje v Muzeju novejše 
zgodovine Celje od leta 1995. 

V mesecu juliju je Rokodelski 
center Ribnica organiziral dva 
termina Veselih počitnic za 
osnovnošolske otroke. 

Igrače predstavljajo pomemben del 
otroških življenj.

Herman Lisjak vam sporoča: »Uživajte ob 
ogledu razstave, raziskujte in obujajte spomi-
ne. In veliko se igrajte! Na razstavi in doma.«

Razstava bo na ogled 
v prostorih Ribniškega 
gradu od 19. avgusta 
do 15. novembra 2022.

Ob tej priložnosti pa vabimo tudi vse 
vas, ki imate doma še kakšne svoje 
igrače, prinesete jih v Ribniški muzej, 
da jih evidentiramo, morda shranimo 
in na ta način ohranimo tudi spomin 
na vašo/našo mladost.

e: muzej.ribnica@rc-ribnica.si 
t: 01 835 0376, 041 764 022 
upravni prostori v Rokodelskem 
centru Ribnica – 2. nadstropje.

Vesele 
počitnice

  Petra Lovšin    RCR

pripravo prav posebne sladice – fižolove 
torte in obiskom Škrabčeve domačije je 
poskrbel, da so počitnice ostale v lepem 
spominu. 

Velika hvala Občini Ribnica za sofi-
nanciranje, brez katerega nam ne bi us-
pelo izvesti vseh aktivnosti, županu Samu 
Pogorelcu, ki je z uporabnim preseneče-
njem razveselil otroke, ter prav vsem so-
delujočim, zaradi katerih so žareli nasme-
jani obrazi otrok.  

Veselimo se tretjega termina v avgu-
stu, ki je že polno zaseden. 

Hvala za zaupanje.     

Pester animacijski program z ustvar-
janjem, športnimi in vodnimi aktivnostmi, 
plesom in petjem, preživljanjem časa v 
naravi in jahanjem konj, izletom z vlakom, 
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Amerikanec ponovno na obisku v stari domovini
  Marina Gradišnik, Muzej Ribnica    arhiv RCR

Odprtje razstave je bilo še posebej svečano, saj je potekalo 
v sklopu otvoritvenega programa 32. simpozija študijske skupi-
ne za etnokoreologijo pri ICTM (International Council for Tradi-
tional Music). Razstava bo v brežiškem gradu na ogled še vse 
do konca meseca avgusta.

Razstava je posvečena Matiji Arku (Sodražica 1891–Cleveland 
1960), ki se je rodil v Sodražici in se že kot mladenič izselil v Ame-
riko. S seboj je v svet ponesel tudi veselje do glasbe, ki je postala 
pomemben del njegovega življenja. S svojo skupino Hoyer trio je 
postavil temelje tako imenovane »polka glasbe«, ki je zaradi pri-
vlačnosti prestopila etnične meje in pozneje dosegla vsesplošno 
priljubljenost.

Bil je eden prvih prepoznavnih slovenskih godcev na di-
atonično harmoniko v ZDA. S svojima polbratoma Frankom 
in Edom Simončičem je ustanovil skupino Hoyer trio, ki jo je 
poimenoval po hišnem imenu svoje mame in ga prevzel tudi 
za svoje umetniško ime (Matt Hoyer). V skupini je Matija igral 
harmoniko, Frank bendžo, Ed pa predvsem kitaro, občasno tudi 
kromatično harmoniko. Skupina se je kmalu uveljavila in pos-
tala zelo priljubljena. Matt Hoyer s Hoyer triom spada med tiste 
izvajalce, ki so začeli z novim slogom polka glasbe in dosegli 
izjemen uspeh. Harmoniki sta se pridružila bendžo in kitara, slo-
venski tradicionalni glasbi pa primesi jazza in druge priljubljene 
glasbe, kar je očitno pomenilo zmagovito kombinacijo. Njihovi 
nastopi in gramofonski posnetki niso bili le zelo priljubljeni, am-
pak so vplivali tudi na prihodnje generacije slovenskih izvajal-
cev polka glasbe v ZDA. 

Matijo imajo mnogi za začetnika slovenske polka glasbe v 
ZDA in ga pogosto imenujejo kar pionir ali stari oče »Clevelan-
d-Style Polka Music«. S svojim načinom igranja in priljublje-
nostjo so neposredno ali posredno vplivali na skoraj vse glas-
benike, ki so izvajali slovensko polka glasbo v ZDA. 

V petek, 29. julija, je v Posavskem muzeju Brežice 
potekalo odprtje razstave »Amerikanec na obisku 
v stari domovini«, ki smo jo skupaj s sodelavcema 
iz Glasbenonarodopisnega inštituta v Ljubljani 
Rebeko in Dragom Kunejem prvič pripravili v Ribnici 
leta 2014/2015. 

Razstavo so odprli: Alenka Černelič Krošelj – direktorica Posavskega 
muzeja Brežice (za mikrofonom), koordinatorka projekta Marina 
Gradišnik – Muzej Ribnica in avtorja razstave Rebeka in Drago Kunej iz 
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Po uradnem odprtju je sledil ogled razstave. 
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med Ribnico in 
Benetkami

  Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

Tridnevna 
delavnica 
animacije

  Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

Umetnostni bienale, ki vsako drugo 
leto prikazuje sodobna dela umetnikov in 
umetnic po vsem svetu, letos poteka od 
aprila do novembra in z več kot 200 ume-
tniki velja za eno največjih edicij doslej.

Svetovna razstava, ki si naslov izpo-
soja iz otroške knjige Mleko sanj, katere 
avtorica je umetnica in pisateljica Leono-

V mesecu juliju smo v okviru Kreativ-
nega laba Ribnica v Galeriji Miklova hiša 
izvedli brezplačno tridnevno delavnico 
animacije, ki je bila namenjena otrokom 
od 9. do 14. leta starosti. Mladi ustvarjal-
ci so se pod mentorstvom pedagoginje 
Hane Repše preizkusili v snemanju slike 
in zvoka ter se skozi različne naloge in 
izzive seznanili z osnovami filmskega je-
zika. Navdih za zasnovo zgodbe so črpa-
li iz ene največjih slik iz Likovne zbirke 
Galerije Miklova hiša, ki je razstavljena 
v prostoru INSPO v Rokodelskem cen-
tru. Po ogledu umetniškega dela, ki so 

ra Carrington, v ospredje postavlja števil-
na vprašanja, s katerimi se danes srečuje 
človeštvo. Skozi vprašanja, kot so: kaj po-
meni življenje, kakšna je razlika med člo-
veškim in nečloveškim bitjem ter kakšne 
so naše odgovornosti do planeta, ljudi in 
drugih življenjskih oblik, vabi k razmisle-
ku o idejah posthumanizma, odnosu med 
človekom in tehnologijo ter bolj simbiotič-
nem svetu. Kustosinja bienala Cecilia Ale-
man odgovore na zastavljena vprašanja 
išče predvsem v umetnikovi domišljiji, ki 
je hkrati tudi osrednja tema knjige Mleko 
sanj, iz katere je črpala navdih za koncept 
in naslov letošnjega bienala. 

Slovenijo tokrat na bienalu zastopa 
akademski slikar Marko Jakše, ki se s 
svojimi fantastičnimi bitji in pokrajinami 
docela vklaplja v letošnji koncept razsta-
ve. V svojih delih ustvarja skrivnosten li-
kovni svet, v katerem se prepleta sanjsko 
in realno, sodobno in staro, zavedno in 

nezavedno. Njegova dela, ki nas presu-
nejo s svojo dovršenostjo imaginarnih 
svetov, smo lahko pred dvema letoma 
občudovali tudi v Galeriji Miklova hiša na 
razstavi Proti toku, kjer so bila razstavlje-
na takrat najnovejša avtorjeva dela.

Galerija Miklova hiša je v času svo-
jega delovanja z razstavami gostila šte-
vilne umetniške ustvarjalce, ki so Slo-
venijo zastopali na enem najslovitejših 
umetniških dogodkov na svetu. Na 48. 
beneškem bienalu, leta 1999, pa je rib-
niška galerija sodelovala celo kot soor-
ganizator razstave slovenskih umetnikov 
Nataše Prosenc in Andreja Zdraviča, ka-
tere del je bil leto pred tem predstavljen 
v Ribnici. Prenos razstave iz Ribnice v 
Benetke lahko razumemo kot dosežek, 
ki ne potrjuje le kredibilnosti ribniške 
galerije v domačem okolju, temveč kaže 
tudi na njeno pomembnost za mednaro-
dni prostor.

ga imeli priložnost spoznati tudi v virtu-
alni obliki, so zasnovali scenarij, izdelali 
animacijske like in slikovne podlage ter 
se podali v svet animiranega filma in 
gibanja. Skozi pogovor so se seznanili z 
osnovnimi principi animacije, tehnično 
opremo, položajem kamere in nekaterimi 
ključnimi triki kolažne animacije. Po treh 
dneh zabavnega, vendar intenzivnega 
dela so nastale štiri navdihujoče anima-
cije, ki si jih je mogoče ogledati na sple-
tni strani Galerije Miklova hiša.

V Benetkah letos poteka že 59. 
umetniški bienale, ki velja za 
eno največjih in najprestižnejših 
svetovnih razstav, na kateri so 
predstavljeni dosežki sodobne 
umetnosti. 

Odprtje razstave Brez gospodarja slikarja Marka Jakšeta na 
Beneškem bienalu (vir in  Dnevnik, Bojan Velikonja)

Razstava Proti toku slikarja Marka Jakšeta v Galeriji Miklova hiša, 
2020 (  Mitja Ilc)



Vstop v sliko – nova 
virtualna aktivnost 
Galerije Miklova hiša

  Ana Pucelj, Galerija Miklova hiša

Predmet meseca
  Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

  zbirka Muzeja Ribnica

Poletni dnevi prav vabijo ljudi, 
da bi dan ali dva, če ne kar cel te-
den, preživeli drugače; da bi obi-
skali nove kraje, se družili s soro-
dniki in prijatelji, spoznavali nove 
ljudi ter tako za nekaj dni izstopili 
iz ritma vsakodnevnih obveznosti. 
In tudi nekdaj ni bilo nič drugače. 

Kdaj so začeli Ribničani do-
pustovati na morju? Pred drugo 
svetovno vojno, pa tudi po njej, so 
letovali na morju le najpremožnej-
ši. Graščakinja Olga Rudež je dala 
leta 1927 zgraditi vilo v Kraljevici, 
ki je postala letno zatočišče za 
celo družino. 

Letovanje na morju je postalo Ribničanom dostopnejše šele s 
sindikalnimi počitniškimi domovi. V 60. letih 20. stoletja so ribniška 
podjetja ustanovila Počitniško skupnost za izgradnjo počitniške-
ga doma Urban v Novigradu. Ker so bili vzdrževalni stroški doma 
predragi, so dom prodali in namesto njega zgradili manjši dom v 
Malinski na Krku ter kupili manjši objekt v Novigradu. Počitniška 
skupnost se je v 70. letih 20. stoletja razpustila, dom na Krku je 
pripadel Riku, dom v Novigradu pa Inlesu. Obe podjetji sta začeli 
voditi samostojno politiko sindikalnih letovanj. Inles je imel poči-
tniška domova na Malem Lošinju in v Novigradu ter prikolice v več 
kampih. Riko je imel počitniški dom na Krku (štiri objekte – Urban, 
Jurček, Urška, Mojca), apartmaje v Miholjašćici na Cresu in tudi 
drugje ter prikolice v več kampih. 

Moške kopalke. Narejene so iz 
bombažnega platna, zapenjajo 
se ob strani na dva gumba.

Sončna očala. 

Potovalni kovčki. 

»Ali ste že kdaj stali pred velikansko umetnino 
in dobili občutek, da vas bo posrkala vase? Si za-
mišljate, kakšen bi bil občutek, če bi se to resnično 
zgodilo?«

Galerija Miklova hiša vam odpira vrata v ume-
tniško navdahnjen virtualni svet, v katerem se bos-
te lahko sprehajali po eni izmed največjih slik iz 
ribniške likovne zbirke. S pomočjo virtualnih očal 
boste vstopili v sliko in se podali v čaroben, fanta-
zijski svet likovne umetnosti.

Nova virtualna vsebina je nastala v okviru pro-
jekta Vstop v sliko, ki ga je podprlo Ministrstvo za 
kulturo RS in predstavlja edinstven primer tovrstne 
virtualne aktivnosti v slovenskem prostoru. Namen 
virtualne izkušnje, ki obiskovalcu omogoča vstop 
in sprehod po izbrani sliki iz Likovne zbirke Gale-
rije Miklova hiša, je spodbuditi drugačen pristop 
»branja« sodobnih umetniških del, ki ne sloni na 
razumevanju, temveč na dojemanju, doživljanju 
in občutenju umetnine. Obiskovalca nagovarja k 
osvoboditvi razumskega osmišljanja umetnine in 
ga usmerja k domišljiji ter čutnemu zaznavanju in 
doživljanju umetniškega sveta. V želji, da bi obisko-
valci lažje stopili v (lasten) domišljijski svet, smo vi-
dno polje izbrane umetnine razširili na elemente, ki 
jih v dvodimenzionalni različici ni mogoče videti – 
pri spreminjanju nevidnega v vidno smo sodelovali 
neposredno z avtorjem umetnine Mitjo Fickom.

Nova brezplačna virtualna aktivnost je dos-
topna v Prostoru navdiha v Rokodelskem centru 
Ribnica, in sicer vsak dan v času odprtosti zavoda. 
Vabljeni!

Plaža Haludovo je bila med uporabniki Rikovih počitniških domov v 

Malinski zelo priljubljena.    Rude Benčina. Zbirka digitalnih fotografij 

Muzeja Ribnica, original je v zasebni lasti.
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V sklopu Knjižnice pod krošnjami 
smo se zabavali tudi z didaktično dru-
žabno igro LiteraTura, ki je primerna za 
starost od 5 do 99 let, torej skorajda nima 
omejitev! Pri igranju je velika prednost, 
da poznate slovenske literarne ustvar-
jalce in njihova dela, ni pa pogoj, saj se 
človek največ in najraje kaj novega nauči 
prek igre, hkrati pa si bogatimo besedni 
zaklad, razvijamo komunikacijske vešči-
ne, ustvarjalnost in možnost sodelovanja.

S pomočjo kocke se iz bivališča iz-
branega avtorja ali avtorice skozi različ-
ne tipe nalog na barvnih karticah – po-
tovalkah – odpravimo na literarno turo, 
prepredeno z raznolikimi izzivi. Cilj igre 
je, da prepotujemo cel krog in se ude-
ležimo Jurčičeve zabave – še več, da za-
sedemo dvanajsto mesto pri njegovem 
omizju. Pa da ne pozabimo: med igro 
mimogrede izvemo kaj novega. 

LiteraTura

Novice iz Miklove hiše
  Kolektiv Knjižnice Miklova hiša    arhiv Knjižnice Miklova hiša

Knjižnica pod krošnjami je že krepko 
zajadrala v drugo polovico svojega de-
lovnega časa. Zvrstile so se že številne 
pravljične ure, ustvarjalne delavnice in 
športne dejavnosti. Letos se z nami dru-
ži ribica Zlatka, ki s seboj rada pripelje 
svoje prijatelje. Spoznali smo že žabico 
Rego, velikana in čarovnico, kaj nam ri-
bica Zlatka ponuja v prihodnje, pa je še 
skrivnost. 

Še vedno velja, da v Knjižnici pod 
krošnjami svoje najljubše tiskovine lahko 
listate od ponedeljka do petka med 15. in 
19. uro in med vikendom med 10. in 19. uro. 

Dejavnosti Knjižnice pod 
krošnjami se za staro in mlado 
odvija po naslednjem razporedu:
• vsak ponedeljek in sreda ob 17. uri: 

BRANJE PRAVLJIC
• vsak četrtek ob 17. uri bodo na spore-

du OTROŠKE DELAVNICE, v katerih 
bomo skupaj odkrivali pravljični svet v 
družbi ribice Zlatke

• vsak petek ob 17. uri: DRUŽABNE IGRE 
(igre s kartami, človek, ne jezi se itd.)

• vsako soboto in nedeljo ob 17. uri: 
ŠPORTNE IGRE (npr. igre z žogo, keglji 
ipd.)

Knjižnica pod krošnjami

LiteraTura je premierna predstavitev 
avtorske igre domačinke Ane Porenta, 
oblikovali so jo v studiu Innovatif, izdajatelj 
igre pa je Javni sklad za kulturne dejav-
nosti. Na voljo za igranje je v vseh enotah 
knjižnice, izposoja pa za zdaj ni možna. 

V naši čitalnici so nam v tem pole-
tnem času ribniški drugošolci pričarali 
pravo morsko vzdušje! 

Lepo vabljeni, da si ogledate njihove 
izdelke, ki so nastali pod mentorstvom 
učiteljice Nike Vrbinc Mihelič.

Poletni delovni 
čas v knjižnici
( julij, avgust)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
• ponedeljek, četrtek: 11:00 - 19:00
• torek, sreda, petek: 8:00 - 16:00
• sobota: zaprto

Knjižnica Sodražica
• ponedeljek, petek: 15:00 - 19:00
• sreda: 17:00 - 19:00
• torek, četrtek: zaprto

Knjižnica Loški Potok
• nespremenjeno



Muriel Barbery
En sam cvet
Francosko avtorico dobro poznajo tisti, 
ki so prebrali mednarodno uspešnico 
Eleganca ježa, po kateri je bil posnet tudi 
film. Že v Eleganci ježa se srečamo s tan-
kočutno japonsko kulturo, avtoričin novi 
roman pa ima v sebi še več japonske 
atmosfere. Glavna junakinja – francoska 
botaničarka se namreč mora odpraviti 
na Japonsko na branje oporoke svojega 
japonskega očeta, ki ga ni nikoli spozna-
la. Potovanje in spoznavanje japonske 
kulture ter očetovih starih prijateljev do-
dobra prevetrita njen odnos do sebe in 
do sveta ter se obzirno dotakneta večnih 
tem: ljubezni in smrti. 

Branje za oddih 
in sprostitev

Tudi letošnje poletje nas ni pustilo 
na cedilu, kar se vročine tiče. 
Upamo, da ste ga preživeli na 

hladnem, pa po možnosti z dobro 
knjigo v roki. Za naše zveste bralce 

Knjižnica Miklova hiša tokrat 
pripravlja izbor knjižnih novosti, ki 
vas že čakajo na naših policah in s 
katerimi si boste lahko še nekoliko 

podaljšali sproščujoče trenutke. 

Nežka Klavžar, bibliotekarka

Jonas Jonnason 
Maščevanje je sladko
Victor Alderheim je baraba. Bivšo ženo 
je opeharil, sina pa zapustil sredi kenij-
ske savane. K sreči ni mogel vedeti, da 
bodo otroka našli Masaji in ga vzgojili 
v bojevnika … A ta otrok, zdaj že odra-
sel moški, nekoč pobegne iz masajske 
vasice in se vrne v rodno Švedsko. Tam 
se po naključju sreča z mamo in kmalu 
ugotovita, da imata veliko skupno željo 
– maščevanje bivšemu možu in očetu. S 
pomočjo moškega, specializiranega za 
maščevalne storitve, skujeta izvirni načrt 
za maščevanje. Švedski kralj komedije 
Jonas Jonasson, ki je bil pred pisateljsko 
kariero menda poročen s službo v svo-
jem podjetju, se vrača! Njegov prvenec, 
Stoletnik, ki je zlezel skozi okno, je postal 
pravi knjižni hit, preveden v 45 jezikov, 
po njem pa je bil posnet tudi film, ki velja 
za najuspešnejši švedski film.

Nejka Omahen Šikonja 
Vihar v meni
Nov mladinski roman znane mladinske 
pisateljice in sedanje osnovnošolske uči-
teljice Nejke Omahen Šikonja se prebe-
re na mah, saj nas avtorica nemudoma 
ujame v zapleten in napet čustveni svet 
svojih junakov, ki so na (še eni) prelomni-
ci svojega življenja – čakata jih namreč 
konec osnovne šole in valeta. Spremlja-
mo svet devetošolcev, njihovih staršev 
pa tudi učiteljev – za vse velja, da so 
»krvavi pod kožo«. Spoznamo tihi svet 
Tjaše, na katero se spravlja priljubljena in 
na videz popolna Viktorija. Zakaj to poč-
ne in kaj na drugi strani žene Eriko, da 
želi razrešiti Tjašino stisko, a skorajda ne 
opazi vse bolj naklonjenih čustev Aneja. 
Ali učitelji zaznajo, kaj se dogaja v razre-
du? In starši? Vedo, kako je z njihovimi 
otroki? Knjiga odpira mnogo vprašanj 
tako za mladostnike kot za odrasle, ki se 
z njimi srečujejo, in ponuja priložnost za 
pogovor, da bi se med obema svetovoma 
postavilo čim več mostov. 

Maeve Haran
Čisto prava francoska poroka
Poroka je eden od dogodkov, ko roman-
tika cveti v vsem svojem sijaju, in zago-
tovo je prav poletje pravi čas zanjo, če 
ne v resnici, pa vsaj v domišljiji. Steph, 
Jo in Meredith so prijateljice že vse od 
šolskih dni. Ko se Meredith odloči za 
nakup romantičnega gradu, kmalu spo-
zna, da bo potrebovala pomoč. Le kdo 
bi ji pri obnovi pomagal bolje kot njene 
stare prijateljice? Tako jih poveže sku-
pna želja, da oživijo grad in ustvarijo 
najlepši kraj za poroke v Franciji. Stvari 
se seveda morajo zaplesti in zapletejo 
se, ko njihovemu poslu pridružita privla-
čen kuharski mojster in njegov šarman-
tni sin. Zabavno, ganljivo in poživljajoče 
branje.

Jenny Colgan 
Knjigarna srečnih koncev
Plaha in prijazna knjižničarka zelo uživa v 
svojem delu in za vsakega bralca posku-
ša poiskati popolno knjigo, po možnosti 
s srečnim koncem. Ko se oblasti odločijo 
zapreti knjižnico in ji preti izguba službe, 
se mlada knjižničarka mora opogumiti in 
poslužiti večjih ukrepov. Kupi star kombi, 
pobere vse knjige iz svojega stanovanja 
in iz zalog knjižnice ter odpre potujočo 
knjigarno. Za vse ljubitelje romantičnih 
prigod priljubljene angleške pisateljice, 
ki govori o veliki ljubezni do knjig in no-
vih začetkov, ter navsezadnje navdihujo-
če branje za vse iz knjižničarske stroke. 

Roisun Meaney 
Obletnica
Lily po mamini smrti sklene, da bo pro-
dala domačo hišo ob slikoviti irski obali, 
v kateri je mama vodila penzion. Novico 
želi povedati vsem hkrati, zato v Land’s 
End povabi celotno razširjeno družino: 
bivšega moža Charlieja in njegovo veliko 
mlajšo partnerico, zaročenca Joeja, hčer 
Poll, ki sabotira vsako svojo ljubezensko 
zvezo, in njenega fanta ter sina Thomasa, 
ki v življenju nikakor ne najde pravega 
smisla. Lily se še zaveda ne, kako bo ta 
konec tedna spremenil ne samo njeno 
življenje, temveč tudi življenja vseh osta-
lih, saj bodo na dan priplavale vse skriv-
nosti in negotovosti. Roisin Meaney je 
bila tako kot njena priljubljena rojakinja 
Maeve Binchy najprej učiteljica. Ko je 
leta 2001 izdala prvi roman, se je popol-
noma posvetila pisanju. Zdaj njen opus 
šteje že 19 knjig, na Irskem pa velja za 
eno najbolje prodajanih med knjižnimi 
ustvarjalci.
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Že nestrpno čakate novo kolesarsko sezono, 
vaše kolo pa še ni pripravljeno? Mi smo pravi 
naslov za SERVIS VAŠEGA KOLESA!
PONUDBA:

Kolesarski Servis Žiga Češarek s.p.
Nemška vas 41, 1310 Ribnica
GSM: 040 812 275
kolesarska.klinika@gmail.com

- KOLESARSKA KLINIKA           

- #KOLESARSKAKLINIKA

Servis vseh vrst koles
Diagnostika Shimano Di2
Diagnostika Shimano E motorjev 
Uradni servis za: Trek, Fuji, Botteccia, Conway, 
Rock Machine, Kenzel, Brezzer, Douglas in druge.

Delovni čas: PON - PET: 
8:00 - 14:00 in 15:00 - 17:00
Po predhodnem dogovoru po telefonu 
možen obisk tudi izven delovnega časa.

WWW.KOLESARSKA-KLINIKA.SI

Vse iz kamna 
že od leta 1965

031 889 757 (Matej)
041 338 163 (Aleš)

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI

RESTAVRIRANJE

SPOMENIKI

PULTI, POLICE

IN OBNOVA

STOPNICE

Naslednja številka izide 15. septembra 2022.
Gradivo oddajte do 2. septembra 2022.



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

PRODAMO HIŠE
PRODAMO  
GRADBENE PARCELE

KUPIMO 
KMETIJSKE PARCELE

LOŠKI POTOK - Lazec
Prodamo stanovanjsko stavbo (gostinski objekt) 
v izmeri 87 m2 in dva poslovna prostora v izmeri 
85 m2 in 199 m2 ter dvorišče v izmeri 1649 m2, 
primerno za turistično dejavnost, v idilični okolici, 
zgrajeno leta 1989, vsa infrastruktura, CK na olje 
in trda goriva, takoj vseljivo, cena 88.000 EUR. EI 
- Strokovno mnenie - Izkaz! 

RIBNICA - strogi center
Prodamo poslovno stanovanjski objekt. Delno 
opremljen gostinski lokal se nahaja v pritličju 
zgradbe v izmeri 186 m2, delno opremljeno štiri 
sobno stanovanje pa se nahaja v nadstropju v iz-
meri 199 m2, z večjo teraso, pod katero so zgrajeni 
pomožnimi prostori, garaža, drvarnica in pralnica. 
Kurilnica na trda goriva se nahaja v kleti zgradbe. 
Stavba ja zgrajena  pred letom 1967. Adaptirana 
je bila leta 2001, fasada 2013. Vsa infrastruktura. 
Vselitev po dogovoru. Etaža in ZK urejeni, brez 
obremenitev. Skupna cena za poslovni prostor in 
stanovanje je 351.000 EUR.

RIBNICA - Jurjevica
Prodamo starejšo stanovanjsko hišo z gospo-
darskim poslopjem in vrtom. Stavba in gospo-
darsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1955, streha 
zamenjana leta 2001, velikost zemljišča pod stavbo 
je 159 m2, gospodarsko poslopje. Velikosti zemljiš-
ča pod stavbo je 100 m2, skupna velikost zemljišča 
je 1338 m2, vsa infrastruktura, potrebna obnove, 
neobremenjena, vseljiva. cena je 65.000 EUR, EI v 
izdelavi.

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

SODRAŽICA - strogi center
Prodamo poslovno stanovanjski objekt - go-
stinski lokal v obratovanju; poslovni prostor v 
izmeri 130 m2 in stanovanjski del v izmeri 154 m2. 

Zgradba je bila zgrajena leta 1947, inštalacije ob-
novljene leta 2004, okna obnovljena leta 1963, 
streha zamenjana leta 2021, vsa infrastruktura, 
ogrevanje na trda goriva. Cena 265.000 EUR.

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

TREBNJE - okolica Bevško
Prodamo stavbni parceli v izmeri 3.258 m², ter v 
izmeri 97 m2, obe k.o. 2690 Prapreče, infrastruk-
tura na oz. ob parceli, cena je 101.000 EUR, nova 
cena je 95.000 EUR. 

RIBNICA – VELIKE LAŠČE
s širšo okolico, za znanega kupca kupi-
mo gozdove različnih velikosti in kako-
vosti, takojšnje pošteno plačilo, samo 
resne ponudbe sprejmemo na e-pošto: 
Bamba.sp@siol.net, ali na tel. številko: 
041 643 004.



Za vse,  
ki cenite  

ugodne cene. 
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Vsak teden nove akcije  
v vašem Lidlu Ribnica!

Od 11. 8. do 17. 8. izkoristite:

Akcije za prihodnje tedne  
poiščite na lidl.si/katalog ali 
poskenirajte QR-kodo!

Popust ne velja za izdelke v akciji.

na izbrane  
sveže sokove

20 %  
popusta*

Popust ne velja na izdelke v akciji. Popust se obračuna na blagajni.

Popust ne velja na izdelke v akciji. 
Popust se obračuna na blagajni.

na sveže sadje  
z Lidlove tržnice

20 %  
popusta*

Popust ne velja na izdelke v akciji. Popust se obračuna na blagajni.

*Ponudba velja izključno v PE 291 RIBNICA, 293 TREBNJE, 294 ILIRSKA BISTRICA, 299 ORMOŽ in 302 MARIBOR - Titova cesta. Izdelki so dobavljivi samo v omejenih količinah. Prodaja samo v količinah, običajnih  
za gospodinjstva. Slike so simbolične. Akcija ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.  Popust se obračuna na blagajni. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. Pokličite na telefonsko številko Lidlovega 

Infofona 01 888 92 72 (klic se zaračuna po veljavnem ceniku vašega operaterja) ali nam pišite na www.lidl.si/kontakt. 
Če ima kupec istočasno več različnih ugodnosti (upokojenski popust, študentski popust, Super bonus, ipd.), se popusti med seboj ne seštevajo.

*Ponudba velja izključno v PE 291 RIBNICA. Izdelki so dobavljivi samo v omejenih količinah. Prodaja samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Akcija ne velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike.  Popust se obračuna na blagajni. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. Pokličite na telefonsko številko Lidlovega Infofona 01 888 92 72 (klic se zaračuna po veljavnem ceniku vašega operaterja) ali nam 
pišite na www.lidl.si/kontakt. Če ima kupec istočasno več različnih ugodnosti (upokojenski popust, študentski popust, Super bonus, ipd.), se popusti med seboj ne seštevajo.

Lidl_oglas_Reseto_v2.indd   1Lidl_oglas_Reseto_v2.indd   1 03/08/2022   14:4203/08/2022   14:42



BAZEN S KOVINSKO
KOSTRUKCIJO

INTEX

BAZEN S KOVINSKO
KOSTRUKCIJO

INTEX

249,99 €
249,99 €Premer 366 cm

Višina 90 cm
Premer 366 cm
Višina 90 cm

D u š a n  B o j c  s . p .  

041 437 896  

M a - Re f lexM a - Re f lex

klasična masaža 

anticelulitna masaža

športno-terapevtska masaža 

kineziološki trakovi 

refleksna masaža stopal 

TUINA masaža 

GTP, Alojzij Pugelj, s. p., Lepovče 23, 1310 Ribnica

objavlja prosto delovno mesto– 
KUHAR - m/ž.
Zaželena je samostojnost pri pripravi jedi, odgovornost, 
natančnost in skrb za higijeno. Zaposlitev za nedoločen čas in 
redno plačilo. Vloge pošljite po pošti ali po elektronski pošti: 
gostinstvo.pugelj@siol.net. Kontakt: 031 760 697



Ob izdaji knjige o 
Ignaciju Merharju

    Jože Andolšek, Gasilska zveza Ribnica

Ni vse samo v ustanovitvi društev in 
nakupu gasilske opreme in vozil. Glavni 
del gasilstva odpade na ljudi, na živo silo, 
ki skrbi, da so naloge gašenja požarov in 
ostale zaščite ter reševanja dejansko izve-
dene. Prav tukaj pa je pokazal svoj čar naš 
Ignacij Merhar. Že kot mlad fant se je čudil, 
zakaj je treba v večinoma slovenskem okolju 
uporabljati za uradne stvari zgolj nemščino, 
najsi bo to na uradih ali pa poveljevanju v 
vojski in posledično tudi pri gasilcih. Ljudje 
pogosto sploh niso razumeli večine nem-
ških besed. Mnogokrat se je verjetno vpra-
šal, kaj manjka domači slovenščini, da se jo 
tako zapostavlja. 

Leta 1886 je izdal prvi slovenski Vadnik, 
v katerega je zapisal: »Nemškega povelje-
vanja ne potrebujemo! Čemu bi se mučili 
slovenski gasilci z nerazumljivo nemščino, 
čemu bi slovensko poučevali, nemško pa 
ukazali storiti, ko nam tega ni treba!«

Mogoče se nam danes zdi to nepred-
stavljivo, da se ne bi vsepovsod uporabljal 

Iz vseh zgoraj naštetih razlogov smo se 
v Gasilski zvezi Ribnica že pred časom za-
čeli pogovarjati o pripravi in izdaji knjige o 
Ignaciju Merharju in njegovemu gasilskemu 
Vadniku, prvi slovenski knjigi o gasilskem 
poveljevanju. Dodatna spodbuda je bil še 
dosedanji skop opis njegovega dela na sve-
tovnem spletu in v celotni literaturi nasploh.

V knjigi je tako zajeta njegova celotna 
življenjska pot in še posebej so poudarjeni 
njegovi mnogi dosežki na gasilskem po-
dročju, vključno s preštevilnimi priznanji in 
odlikovanji. Opisani so tudi večji požarni do-
godki v njegovem času, proslave in objave v 
časopisih o njegovem delu. Na koncu knjige 
je dodan celoten faksimile Ignacijeve knjige 
Vadbeni pravilnik za slovenske prostovoljne 
požarne brambe.

Seveda sta priprava in izdaja knjige kar 
velik zalogaj, da nastane knjiga v formatu B5 
na 146 straneh in v trdem formatu. Največ-
ja zasluga za pripravo gradiva gre Janezu 
Pužlju, ki mu je zelo pomagala mag. Marina 

domač slovenski jezik, takrat, v času Av-
stro-Ogrske, pa žal ni bilo tako. Najverjetneje 
so imeli podobne pomisleke kot Ignacij še 
mnogi na Kranjskem in v ostalih slovenskih 
deželah, toda Ignacij je bil prvi, ki si je upal 
udejanjiti svoje ideje in začel s poveljevanjem 
v slovenskem jeziku svoji enoti na odmevni 
paradi v takrat precej nemškutarski Ljubljani.

Če preslikamo takratno stanje v dana-
šnje razmere, se gasilci zopet borimo za svoj 
prostor pod soncem. Za razliko od Ignacija se 
lahko prosto sporazumevamo v domačem je-
ziku, imamo pa večje probleme z zagotavlja-
njem sredstev in s priznavanjem ustreznega 
statusa prostovoljnemu gasilstvu. 

Za motivacijo mladim gasilcem pogos-
to izrečemo besede, da gasilstvo ni hobi, 
ampak je poslanstvo, za mnoge, tako kot 
za Ignacija, celo življenjsko poslanstvo. Žal 
je Ignacij Merhar, avtor gasilskega pozdrava 
»Na pomoč!«, s strani Gasilske zveze Slove-
nije še vedno zapostavljen, kot je bila slo-
venščina v njegovem času. 

Gasilstvo na Ribniškem ima že dolgo tradicijo. 
Čeprav se večinoma govori le o začetkih 
slovenskega gasilstva v Metliki, imamo tudi v naših 
koncih kaj pokazati. Leta 1872 je bilo zgolj slaba tri 
leta po metliškem ustanovljeno gasilsko društvo v 
Dolenji vasi, v nadaljevanju pa so sledila še mnoga 
druga na našem območju.

Slušatelji nemškega jezika z Univerze za tretje 
življenjsko obdobje na obisku avstrijske Koroške

  Breda Lovšin    Marija Zupančič

Slušatelji krožka nemškega jezika pri Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v Kočevju smo skupaj z našo učiteljico Dragico Gornik na 
lepo sončno jutro sedli na avtobus in se odpeljali proti avstrijski Ko-
roški. Na prvem postanku v Tržiču pa nas je dosegla pretresljiva no-
vica, da se je v Kočevju zgodila huda nesreča. Telefoni so zvonili kot 
po tekočem traku, vsaka naslednja vest je bila bolj grozljiva. Vzdušje 
je bilo moreče, saj je vsak od nas imel ali vsaj poznal koga, ki je delal 
v Melaminu. Pretreseni smo nadaljevali pot. 

Naša naslednja postaja je bila ogled ostankov taborišča iz druge 
svetovne vojne na Ljubelju. Že sam sprehod skozi kraj je dal slutiti 
tragične zgodbe jetnikov, ki so gradili ljubeljski predor in prenekate-

Pa tako lepo se je dan začel … Načrtovali smo ga 
že več kot leto dni nazaj, a nam je covid-19 vselej 
prekrižal načrte. Nameravali smo obiskati južni 
del avstrijske Koroške, kraje, s katerimi smo 
zgodovinsko povezani.  
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Gradišar. Veliko dela z lektoriranjem sta ime-
li Anita in Katja Andolšek, z grafičnim obli-
kovanjem pa Nika Možek in Anja Pirman. 
Veliko časa za slikovno oblikovanje si je vzel 
Marko Burgar in na koncu še sama tiskar-
na Linear, ki je poskrbela za izdajo knjige. 
V imenu Gasilske zveze Ribnica se vsem 
najlepše zahvaljujemo za vso pomoč in so-
delovanje.

Zahvaliti se je treba tudi vsem sponzor-
jem, ki so pomagali pri finančnem zalogaju 
in so navedeni tudi na koncu knjige. Tukaj bi 
se še posebej zahvalili Občini Ribnica, kjer 
smo največji del pridobili iz sklada za pokro-
viteljstvo Občine Ribnica, precej pa tudi od 
Občine Sodražica.

Premierna predstavitev knjige je pote-
kala na proslavi ob 150-letnici PGD Dolenja 
vas, in sicer v soboto, 25. junija 2022. Lah-
ko rečemo, da smo tudi datum predstavitve 

film MOJ JUNAK, FILM O IGNACIJU MER-
HARJU, ki je dostopen na spletni strani 
Muzeja Ribnica: https://muzej-ribnica.si/
audiovizualno-2/moj-junak-film-o-ignaciju-
-merharju/.

V filmu so na zanimiv način predsta-
vljeni vsi glavni dogodki v življenju Ignacija 
Merharja. Pod scenarij in režijo se je pod-
pisala mag. Andreja Škrabec, izvedba vlog 
pa je bila zaupana članom KUD DramŠpil 
Ribnica. Produkcijo je izvedel R-kanal Rib-
nica. Strokovno podporo, ki je doprinesla k 
avtentičnosti pripovedi, sta nudila Janez Pu-
želj in PGD Dolenja vas, zato jima gre prav 
posebna zahvala.

Gasilska zveza Ribnica je z izdajo knjige 
naredila šele prvi korak, da postavimo naše-
ga vrlega gasilca na mesto, ki mu pripada. V 
prihodnje se moramo še potruditi, da bodo 
tudi v Gasilski zvezi Slovenije prepoznali 
njegov doprinos in bodisi poimenovali po 

njem kakšno priznanje, tekmovanje ali 
kaj podobnega na držav-
nem nivoju. Če ne dru-
gega, bodo vsi slovenski 
gasilci imeli na razpolago 
vsaj bolj bogat vir o njego-
vem delu.

izbrali simbolno, saj tako kot 25. junij 1991 
pomeni začetek slovenske državnosti, tako 
izdaja Ignacijeve knjige leta 1886 pomeni 
začetek poveljevanja v slovenščini v gasil-
stvu. Na predstavitvi je vsako društvo v naši 
zvezi prejelo svoj izvod knjige, nekaj dni 
kasneje pa še vsi člani upravnega odbora in 
poveljstva naše zveze.

Le upamo lahko, da smo vas s člankom 
spodbudili, da boste obiskali najbližjo knji-
žnico ali domači gasilski dom in si prebrali 
omenjeno knjigo. Še bolje pa bo, da si kot 
zavedni in lokalpatriotski Ribničani priskrbi-
te svoj izvod knjige pri njenem avtorju Jane-
zu Pužlju (031 772 205) za simbolično ceno. 
Po predhodnem dogovoru si lahko knjigo 
priskrbite tudi na sedežu Gasilske zveze 
Ribnica (www.gzr.si).

Za vse, ki niste najbolj navdušeni nad 
branjem knjig, pa obstaja tudi lani posnet 

ri pri tem izgubili življenje. Ker nas informacije o morebitnih žrtvah 
nesreče še niso dosegle, smo se nekako uspeli z mislimi preusmeriti 
na nadaljevanje potovanja. Vojvodski prestol je bil naš naslednji cilj. 
Na njem so naši predniki stoletja podeljevali oblast svojim knezom 
in vojvodam.

Seveda si avstrijske Koroške ne moreš predstavljati brez Vrbske-
ga jezera. Najprej smo si ga ogledali s ptičje perspektive. Povzpeli 
smo se na Pyramidenkogel, razgledni stolp, ki stoji na 851 m visoki 
Jedvovci. Z višino 100 metrov je najvišji razgledni stolp iz lesa na sve-
tu. Pogled z njegove terase na Vrbsko jezero je dih jemajoč. Težko se 
je upreti želji po ogledu še katerega od biserov ob njem.

Odločili smo se za Otok ob Vrbskem jezeru. To je v resnici polo-
tok, na katerem se nahaja župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana. 
Danes je cerkev veliko romarsko središče, zaradi svoje idilične lege 
ob obali Vrbskega jezera pa tudi ena od najbolj priljubljenih cerkva 
na Koroškem, priljubljena zlasti za sklepanje porok. V njeni neposre-
dni bližini stoji manjša cerkev Rožnega venca, ki je obdana z idilič-
nim pokopališčem z zanimivimi nagrobnimi spomeniki.

Obisk Vrbskega jezera ni popoln, če ne obiščeš mondenega 
mesta Vrba, v katero se v vseh letnih časih zgrinjajo petičneži s ce-
lega sveta. Seveda so cene za naše žepe previsoke, zato smo si zgolj 
od zunaj ogledali znameniti grad Velden, v katerem je danes hotel 

s petimi zvezdicami. Kot zanimivost: v njem je imel svoj apartma 
Gunter Sachs, nekdanji mož Brigitte Bardot. Apartma je še danes 
opremljen v stilu, kot si ga je zamislil on, za njegov najem pa je treba 
seči globoko v žep. Mi smo segli v žep samo toliko, da smo si pri-
voščili kozarec piva ali kepico sladoleda, seveda po zasoljeni ceni.

Bil je dan poln zanimivih vtisov, ki smo jih popestrili z opisi v 
nemščini, kot se za slušatelje nemškega jezika spodobi. Dan, ki je 
obljubljal lepa doživetja in jih tudi izpolnil. Ob vračanju proti domu 
pa je z vsakim novim kilometrom legala na duše težka senca, ki je z 
vso težo legla na nas, ko smo se vrnili v domač kraj, nad katerim je 
še vedno grozeče lebdel črn oblak.  

Naj na koncu 
počastimo našega 
Ignacija z njegovim 
znanim pozdravom: 

»V službi 
ljudstva na 
pomoč!«
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Otvoritev ceste v 
Dolenje Podpoljane

  Jože Andolšek, predsednik KS Velike Poljane    Martina Omahen

Otvoritve so se poleg mnogih kraja-
nov iz naše KS in članov Sveta KS Velike 
Poljane udeležili tudi župan in podžupan 
Občine Ribnica ter predstavniki podjetja 
Tanko, d. o. o., in Komunalnih gradenj kot 
izvajalci projekta.

Otvoritev je imela bogat kulturni 
program, saj sta se nam pridružila tako 
Ribniški pihalni orkester kot Folklorna 
skupina Grmada, ki sta poskrbela za po-
sebno kulturno vzdušje. Po uvodnem 
nagovoru predsednika KS Velike Poljane 
Jožeta Andolška je imel govor še ribniški 
župan Samo Pogorelc, ki je poudaril po-
membnost vzdrževanja občinskih cest, za 
kar Občina Ribnica zadnja leta namenja 
znatna sredstva, in da se z vlaganji vidi, 
da Občina Ribnica ni pozabila na obrobne 
kraje, kot so Dolenje Podpoljane. Govoru 
je sledil prerez traku, ki ga je izvedel župan 
s pomočjo podžupana Aleša Miheliča. 
Prerezu je sledil še blagoslov prenovljene 
ceste, ki ga je opravil duhovni pomočnik iz 
Ribnice Anton Dobrovoljc. 

Po otvoritvi ceste smo vse udeležen-
ce povabili na pogostitev z jedačo in pi-
jačo, da smo novo pridobitev praznovali 
še dolgo v noč.

Omeniti je treba še zgodovinski vidik 
same izgradnje in prenove ceste. Dole-

prerekanj, kje naj bi bila risana cesta, ker 
je zdaj ta prav vrisana in dovolj široka za 
vse.

Mislim, da imajo sedaj krajani že nad-
povprečne življenjske pogoje, kar se tudi 
opazi s počasnim, toda vztrajnim naraš-
čanjem števila prebivalcev. Pri tem gre 
vsa zahvala tako Svetu KS Velike Poljane 
kot Občini Ribnica, še posebej županu 
Samu Pogorelcu za vso njegovo pomoč 
in podporo. Ne smemo pa pozabiti tudi 
na vse tegobe, ki so jih imeli, in trud, ki so 
ga vložili Podpoljanci. 

Projekt modernizacije se žal ne da 
narediti čez noč in vem, da je bilo mar-
sikdaj težko priti domov čez razkopano 
blatno cesto in oster rob na dovozu do 
hiše. Kar nekajkrat je prišlo do hude krvi 
zaradi zamud pri izvedbi in malo drugač-
nih rešitev od pričakovanih. Glede tega 
se vsem krajanom iskreno opravičujem v 
imenu vseh vpletenih. Mislim pa, da naj 
na koncu ostanejo le lepi spomini, more-
bitne slabe pa naj se hitro pozabi.

Žal nam v projekt ni uspelo umestiti 
še asfaltiranja manjkajočega 300-metr-
skega odseka do Močil, za katerega pa 
upamo, da se bo tudi uredil v doglednem 
času. To bi še bolj povezalo celotno vas 
med sabo, pa tudi zmanjšalo stroške po-
gostega nasipanja peska zaradi velikega 
naklona cestišča. 

Pa ostanimo pri obstoječih načrtih, ki 
so sprejeti na Občini Ribnica. Upam, da 
bomo še letos imeli tudi otvoritev obnov-
ljene ceste v Gorenje Podpoljane. S tem 
bi Občina Ribnica uredila svoja severna 
vrata, kot lahko rečemo temu območju. 

Tako kot obiskovalec pri vstopu v hišo 
dobi dober prvi vtis glede na pročelje in 
sama vrata ter nato še oceni prijaznost 
in gostoljubnost ljudi, tako se tudi pri 
vstopu v občino najbolj ocenjuje, kako je 
urejena prva infrastruktura ob vstopu. Ne 
dvomimo, da bo Občina Ribnica v krat-
kem poskrbela za zastavljene načrte in 
svoje severno pročelje, tukajšnji prebi-
valci pa so že poskrbeli za prijaznost in 
gostoljubnost s pogostitvijo po otvoritvi.

nje Podpoljane so druga največja vas v 
naši KS. Ljudje na tem koncu so se mo-
rali že dolgo nazaj pogosto boriti sami 
zase, za izboljšanje življenjskih pogojev 
v tem delu KS Velike Poljane. Še na za-
četku devetdesetih let je v vas vodila le 
ozka makadamska cesta, ki so jo s sa-
moprispevki uspeli malo razširiti in asfal-
tirati leta 1994. Kot je dejal eden izmed 
krajanov, je takratna priprava izgledala 
tako, da so po trasi udarniško s traktorji 
navozili material iz bližnjih peskokopov 
in ga sami »pogredali«. Za utrjevanje so 
dobili tudi čisto pravi valjar, ki pa se je 
zgolj enkrat zapeljal gor in dol po trasi in 
že je sledila ena sama plast asfalta, ki je 
morala zdržati do lanskega leta.

Seveda se je na cesti z leti močno po-
večal promet, še bolj pa se je povečala 
teža prometa. Kmalu cesta ni bila več kos 
povečanim obremenitvam in se je zače-
la posedati, kar je bilo še zlasti moteče v 
zadnjih desetih letih, ko so bile kolesnice 
že globlje od 10 cm. Kljub pogostim proš-
njam, poslanim na Občino Ribnica, dolgo 
časa nismo prišli na vrsto.

Pod novim vodstvom pa nam je Ob-
čina Ribnica končno prisluhnila. V letu 
2020 smo v KS Velike Poljane postavili 
cesto v Dolenje Podpoljane na prvo pri-
oritetno mesto za obnovo. Župan Samo 
Pogorelc nas je pri tem podprl in projekt 
se je lahko začel odvijati.

Sam projekt pa ni potekal povsem 
brez težav, saj so se krajani naknadno 
odločili, da ne bi bilo slabo, če bi se soča-
sno zamenjal še vodovod, bile so težave 
s pridobivanjem izvajalcev in materiala 
in še bi lahko naštevali. Lahko pa reče-
mo: »Konec dober, vse dobro.«

In kaj so pridobili krajani v zadnjih 
dveh letih? Dobili so sodobno, dovolj 
široko, utrjeno dvoplastno asfaltirano 
cesto. Poleg nove ceste bodo v kratkem 
priklopljeni na javni vodovod, tako da ne 
bo več strahu pred pomanjkanjem vode. 
Vsi imajo možnost priklopa na sodobno 
optično omrežje. Po geodetskih meritvah 
so se uredili tudi odnosi v vasi, saj ni več 

Krajevna skupnost (KS) Velike Poljane je v 
sodelovanju s krajani Dolenjih Podpoljan v petek, 
1. julija 2022, ob 19. uri organizirala otvoritev 
prenovljene asfaltirane ceste v Dolenje Podpoljane 
v dolžini 1,1 kilometra. 

Trak je prerezal ribniški župan Samo Pogorelc, 
pomagala sta mu podžupan Aleš Mihelič (desno) in 
predsednik KS Velike Poljane Jože Andolšek (levo).

Na otvoritvi sta program popestrili folklorna 
skupina Grmada in ribniška pihalna godba.
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Skrben premislek o prihodnosti 
izdelave tradicionalne suhe robe

  Jožef Debelak, predsednik Društva upokojencev Ribnica

Nekako takole:  
• Če bodo naši otroci, vnuki od majhne-

ga delali z nami, bo iz njih nastalo 
nekaj suhorobarskih zanesenjakov.

• Če bo še trg sprejemal ročne izdelke, 
za katere imamo brezdavčno osnovo.

• Če s kakovostno pripravo surovin 
lahko konkuriramo izdelkom iz drugih 
materialov.

• Če se bomo znali prilagoditi novim tr-
žnim razmeram in bomo opustili stare 
nerentabilne izdelke.

• Če bomo znali z novimi izdelki ponov-
no osvajati evropski trg.

• Če bo širša družba ohranila odnos do 
kakovostnih, bolj ekoloških naravnih 
snovi.

• Če bomo ustvarjali razmere za čim 
boljše delovne pogoje za mlade suho-
robarje.

Mi ostareli obrtniki z življenjskimi iz-
kušnjami, posebej suhorobarji, v resnici 
v našem poslu nimamo nobenega bi-
stvenega vpliva več. Nihče nas ne vpra-
ša, kako se to in ono v osnovi dela, kdaj 
in kako se izbira, seka, žaga in skladišči, 
naravno suši in varčno reže, razrezuje in 
pripravlja les za obdelavo. Ta znanja in 
spoznanja se prenašajo iz roda v rod od 
majhnega iz dneva v dan, zato mislimo, 
da so izobraževalne delavnice premalo in-
tenzivne, da bi se usvojilo bistvena znanja, 
in so le bolj informativnega značaja. Torej 
nam počasi zmanjkuje dobrih strokovnja-
kov, lesne šole žal ne dajejo teh potrebnih 
znanj. Učenci bi morali imeti vsaj enoletno 
prakso pri usposobljenih obrtnikih, ki so 
se dokazali na trgu. Treba je nujno vzgo-
jiti nove kadre, ki bodo od starih prevzeli 
nalogo ohranjanja suhorobarske tradicije 
in z leti celo dvignili vse na višjo raven. To 
moramo storiti, če hočemo ohraniti dob-
ro pozicijo na evropskem, z malo pameti 
in iznajdljivosti pa tudi na širšem svetov-

žgani krožniki, vaze, ribniški»pušelci«, le-
seni krošnjarji s krošnjo, salamoreznice, 
dekorativne sklede, mesnice, košare za 
kruh, sadje, stojala za serviete in podobno, 
kar gre v prodajo.

Iz vsega tega je razvidno, da se izde-
lovalci suhe robe hitro prilagajajo trgu in 
nekako izdelujejo izdelke tako, da se še 
vedno smatrajo kot ročno izdelani, pred-
vsem v zaključni fazi obdelave. Na izdelku 
se tako vidijo grobe oblike ročne obde-
lave, ki jih puščajo obdelovalna orodja, 
s čimer dajo izdelku poseben dekorativ-
ni pečat, ki mu daje starinsko uporaben 
pomen in videz ter mu s tem dviga ceno. 
Vse to in še več moramo naučiti naše na-
slednike in verjemite, da marsikdo ni tako 
naravno nadarjen, da bi bil lahko uspešen 
v suhorobarstvu. Bistrost, iznajdljivost, pri-
dnost, trma in pravilna organiziranost so 
bistvene vrline krošnjarja.

To, kaj trg potrebuje in česa vse je na 
trgu preveč, kakšna je konkurenca in kaj 
gre najbolj v prodajo, pa se lahko izve 
samo, če smo nenehno prisotni na javnih 
obrtnih prireditvah.

Tako so se po dolgem času tudi naši 
trije člani Društva upokojencev Ribnica, 
vendar še aktivni suhorobarji, podali na 
rokodelski sejem, ki ga je pripravilo Dru-
štvo upokojencev Mokronog. Na razstavi 
so sodelovala še društva iz drugih dolenj-
skih krajev, od naših sosedov pa Loški Po-
tok, Sodražica in Kočevje. Na razstavi so 
se predstavili tudi naši »zdumarji«:

nem suhorobarskem trgu. Jasno nam je, 
da ne moremo več usmerjati novih smeri 
razvoja domače obrti, saj prihajajo nove 
tehnologije, potrebna so znanja jezikov, 
pa tudi znanja o programiranju in krmi-
ljenju novih strojev, pomožnih naprav, ki 
so izdelane za precizno strojno obdelavo 
velikih serij izdelkov, drugih oblik in name-
nov uporabe. A mi vemo, da na tak serijski 
način lahko uničimo rokodelstvo, našo 
tradicionalno domačo obrt.

Vsem nam je jasno, da gre za koreni-
te spremembe v uporabi in izdelavi naši 
klasičnih proizvodov. Ti naši stari tradicio-
nalni, popolnoma ročno izdelani izdelki se 
danes skoraj ne uporabljajo več kot široka 
potrošnja in uporaba v vsakdanjem življe-
nju. Na primer sita: rešeta, rajte, brente, 
vitre, cedila, štokovke, valjarje, žlice, ku-
halnice (od majhnih do velikih), škafi, pine 
in modeli za maslo, nečke, ribežne, koša-
re, sklede, krožniki, deske, golide, korce, 
burkle, grablje, vile, štile, škafe, sode in še 
vse druge vrste uporabne robe. Večina teh 
izdelkov se je prenehala delati oziroma se 
jih naredi še za majhen vzorec, za delo 
na kmetijah, v gospodinjstvih, vse ostalo 
pa se je v večini predelalo ali spremenilo 
namen uporabe, na primer za dekorativ-
ne namene, darila kot šatulje, dekorativne 
posode za hlajenje steklenic, kot uporabni 
izdelki za vsakodnevno kuhinjsko rabo pa 
so še ostali le žlice, kuhalnice, solnice, va-
ljarji, razne sklede za shranjevanje žitaric 
in zelišč, svečniki ter stari izdelki za okras, 

prenašati na mlajše rodove. 
Mi vemo, da se brez osebnega 
sodelovanja to absolutno ne da. 
V društvu upokojencev imamo 
neformalno rokodelsko sekcijo 
in imamo za ta vprašanja veliko 
odgovorov, v vsakem pa se 
skriva »če«.

Na sliki od leve proti desni: Nikolaj Miklič, Metod Jaklič in Janez Zakrajšek našo obrt in svoje 
razstavljene izdelke tako zanimivo predstavljajo, da so prejemali pohvale iz vseh društev. 
Najzanimivejša pa sta bila seveda ribniška krošnja in Metod, ki jo je nosil po razstavi. Rib-
niška krošnja je v resnici naša suhorobarska ikona, in čeprav se je včasih zaradi velike teže 
težko nosila po vaseh in mestih, je danes prav zato naš ponos.
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Ali sploh še 
potrebujemo Boga?

  Peter Lesar   

Naše cerkve. Ob slovesnem zvonjenju nedeljskih juter. Jasno za-
risane na obzorju. V zamišljenem molku nočnega počitka … Kot da 
jih je neznana roka, ki je posejala zvezde na obok neba, raztrosila po 
slovenski deželi. Svetijo se v soncu. Vabijo k molitvi, k počitku, ponu-
jajo zavetje tišine. Nihče ne pozna vseh po imenu, le redki so obiskali 
večino med njimi. In četudi samo hodimo mimo, četudi jih zgolj bežno 
uzremo na vrhovih hribov in gričev, se nam nekako zdi, da morajo biti 
tu. Kamorkoli se odpravimo, nas pozdravi dobrodošlica zvonikov, ki se 
dvigujejo v nebo.

Pisalo se je leto 1812. 
Grofi Kobenclji so dobro skrbeli za cerkev in za duhovnika pri Novi 

Štifti. Za opravljanje nekaj maš so mu dajali precej žitnega prispevka. 
Ko pa je prešla ribniška graščina v last Antona Rudeža, je ta pomoč 
izostala, zato duhovnik ni mogel več shajati. Tako so jožefinci, ki so 
hoteli božjo pot zapreti, dosegli svoj namen. Od leta 1812 do leta 1832, 
torej skupaj neprekinjeno 20 let, Nova Štifta ni imela nobenega duhov-
nika. Cerkev je bila zapuščena, svete stopnice oskrunjene, kapela sv. 
Jožefa je izgubila streho, vrata in oltar, orgle iz leta 1761 so prodali, prav 
tako Marijin kip, ki so ga nosili pri škapulirskih mesečnih procesijah. 
Prišel je celo ukaz, naj podrejo romarsko hišo, cerkev in kapelo. Da se 
to ni zgodilo, je bil zaslužen takratni ribniški dekan, ki je z izvršitvijo 
povelja tako dolgo odlašal, da je potihnil vihar okoli romarskih sve-
tišč. Ker pa ni bilo duhovnika, so se opustili številni shodi, porazgubile 
stare listine, paramenti, posode in pisma, v katerih so bili zagotovljeni 
odpustki in privilegiji.

Kdo bi vedel, koliko popotnikov se je v zamolklem hladu cerkvenih 
ladij iz različnih preteklih časov pobožno zahvalilo za dobro srečo; ko-
liko življenjskih zgodb je zvenelo med procesijami, prazniki in žegnanji; 
koliko otrok je v krstilnicah dobilo svoje ime in ga nosilo v dobrem in 
slabem, skozi poletja in zime … do zadnjega blagoslova. Kdo ve, koliko 
svatov in priprošenj, koliko molitev, stisk in darovanj je bilo in minilo, 
da bi se nadaljevale v vedno nove molitve … Kdo ve, kolikokrat že …

V cerkvenih ladjah počiva spomin. Tu so ljudje – vsak po svoje, 
nekateri pogosto, drugi samo včasih – iskali mir in tolažbo. Tu so shra-
njene pesmi in minule zgodbe. Kdo bi vedel, kakšne in koliko jih je bilo. 
Kdo bi vedel, katere še pridejo.

Piše se avgust, leto 2022. 
Zaradi upadanja števila slovenskih frančiškanov bodo ti na zah-

tevo vrhovnega vodstva reda postopno opustili nekaj svojih redovnih 
hiš, med njimi postopno tudi Novo Štifto, kjer delujejo dobrih 100 let 
(slovesna umestitev redovne skupnosti frančiškanov je bila 30. avgu-
sta 1914). Od 1. avgusta 2022 pri Novi Štifti ni več stalnega duhovnika 
(patra), bo pa še ostal brat Marijan Cvitak, ki je predstojnik samostana 
in tudi rektor cerkve, za kar smo lahko Bogu hvaležni. Od 1. avgusta je 
tako spremenjen urnik svetih maš. Za maše, ki bodo v nedeljo ob 7. in 
10. uri ter trikrat ob delavnikih (v torek ob 7.30, v četrtek ob 17.00 in v 
soboto ob 7.30), bodo skrbeli dekanijski duhovniki. Takšen je dogovor 
do novega leta.

Kjerkoli so ljudje živeli, so gradili cerkve. Slovenski človek je zmeraj 
znova odložil orodje in delo, da bi našel zbranost v molitvi. Molil je za 
obilno letino, za dobre priložnosti, za prave kupčije, za sladko vino … 
Molil je iz hvaležnosti in iz želje, da bi se mu boljše godilo, ali pa, da se 
mu ne bi obrnilo na slabše. In cerkveni zvonovi so vabili zjutraj in zve-
čer ter ob nedeljah, za nekatere godove tudi praznično med tednom. 
Kdo ve, ali je bilo včasih življenje res toliko preprosto. Morda je bilo bolj 
mirno. Morda so ljudje ravno zato sezidali toliko cerkva – da bi našli 
več miru za svoje misli.

Kaj storiti? 
Molimo in prosimo, da naše cerkve ne bodo samevale. Naj nam 

Gospod nakloni obilo duhovnih pastirjev, da bomo skupaj znali in 
zmogli ohranjati tradicijo naših staršev in starih staršev. Cerkev ni 
samo od duhovnikov, kot zmotno 
mislimo, cerkev je skupnost nas vseh. 
Marija pri Novi Štifti nas bo še naprej 
čakala, da jo obiščemo, pri njej mo-
limo, se ji priporočimo. Bodimo bolj 
aktivni, da se romarsko svetišče pri 

Nova Štifta po 210 letih ponovno brez stalnega 
duhovnika.

Praznik Marijinega vnebovzetja 
pri Novi Štifti na Dolenjskem
15. avgusta je slovesni in zapovedan praznik Marijinega 
vnebovzetja ali veliki šmaren/velika maša. Na predvečer 
praznika, v nedeljo, 14. avgusta, bo mašo ob 20. uri vodil 
in pridigal novomašnik Rok Gregorčič. Po maši bo proce-
sija z lučkami. Nato sledi celonočno čaščenje Najsvetej-
šega zakramenta. V ponedeljek, 15. avgusta, na praznični 
dan, bodo svete maše ob 6., 8., 10., 12. in 16. uri, ko bo 
slovesnost vodil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Vsi lepo povabljeni k Novi Štifti, prav posebej tudi na 
romanje od blizu in daleč, kot so to pred nami že počeli 
naši predniki. Mir in dobro!

Nov urnik svetih 
maš pri Novi Štifti 
na Dolenjskem
Od 1. avgusta 2022 velja spre-
menjen urnik svetih maš v cerkvi 
Marije vnebovzete pri Novi Štifti:
• torek: ob 7.30,
• četrtek: 17.00,
•  sobota: 7.30,
• nedelja: ob 7.00 in 10.00.

Kontakt: predstojnik in rektor 
svetišča pri Novi Štifti Marijan 
Cvitak (041 739 595).

Cerkev Marije vnebovzete, Nova Štifta na dolenjskem   Daniel Vincek.

Razglednica Nova Štifta, v zgornjem 
delu gostilna Fajdiga, ki je delovala 
pred 2. sv. vojno, v spodnjem delu 
pogled na samostan in cerkev 
Marije vnebovzete. Samozaložba

  Helios Ribnica
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Minilo je že 60 let
  Anica Starc Hren    Studio Opal

Magdalenin večer z 
nonetom Vitra

  Ludvik Mihelič    Marko Burger

Po petih letih od zadnjega srečanja smo se junija spet srečali 
pri našem sošolcu Lojzu Puglju. Njegova ekipa nas vedno lepo 
postreže.

Za organizacijo in razvedrilni program vedno poskrbi naša Mil-
ka, za kar se ji zahvaljujemo. Mihič se je potrudil in sestavil prelepo 
vabilo. Hvala tudi Janezu Merharju, da je pripeljal svoj »razširjeni 
kvartet«, s katerim so nam zapeli več čudovitih domačih pesmi. 
Res ganljivo. 

Ob tem pozdravljamo še vse tiste, ki niso mogli priti na sreča-
nje. Z žalostjo pa smo se spomnili tudi tistih sošolcev, ki jih ni več 
med nami. Prebrali smo njihova imena. Veliko jih je že.

Med našo večerjo in klepetanjem je prijazna fotografinja iz 
ateljeja Opal naredila fotografije, ki smo jih kot spomin na sreča-
nje odnesli domov.

Veselo in prisrčno druženje ter spominjanje nekdanjih dogod-
kov, učiteljev in šaljivih dogodivščin se je za tokrat zaključilo. Upa-
mo pa, da se čez nekaj let ponovno dobimo v čim večjem številu. 

Na svidenje!

Nonet Vitra izjemno uspešno deluje že od leta 1974 in spada 
med ženske pevske zasedbe z najdaljšim stažem v Sloveniji. Čez 
dve leti pričakujemo njihov zlati jubilej. Dve pevki pojeta v none-
tu od začetka, v nespremenjeni zasedbi pa delujejo že 22 let. 
Nonet Vitra vseskozi vodi prof. Bernarda Kogovšek. 

Nonet Vitra je v Sodražici pripravil bogat glasbeni spored, 
primeren za bogoslužni prostor. V prvem delu koncerta smo 
prisluhnili sakralnim pesmim, začenši s pesmijo, posvečeno Sve-
ti Trojici. Sledili sta dve Marijini pesmi. Zanimivo je bilo slišati 
skladbo Farna zavetnica izpod peresa skladatelja dr. Kimovca v 
priredbi Bernarde Kogovšek, ki so se jo pevke naučile posebej 
za ta koncert.

V nadaljevanju so se pevke sprehodile po slovenskih pokraji-
nah, kar je pomenilo glasbeni poklon naši domovini s priredbami 
ljudskih in umetnih pesmi. Od Trsta je pesem valovila prek gori-
škega Krasa do Beneške Slovenije, kjer nas je po ušesih poboža-
la znana skladba Oj, Božime. Sledilo je potovanje od Bele krajine, 
Prekmurja do Koroške in Avsenikovih skladb Slovenija, od kod 
lepote tvoje in Moj rodni kraj. Pesmi so se prepletale z izbranim 
veznim besedilom, ki ga je prispevala prof. Bernarda Kogovšek, 
posredovala pa Marinka Vesel. Če si izposodimo le nekaj besed 
Marka Rijavca: »Ljuba Slovenija, kako si lepa! Ko si se rodila, so 
bili hudi časi. Morala si se boriti za življenje, morala si vztrajati. 
Zato si lepa. In ti veš: tvoj oče je jezik, tvoja mati je vera. To si, 
iz njiju si zrasla. Taka ostani. V tem je tvoja lepota, v tem je tvoje 
veličina. Ne v bogastvu, ne v širnih prostranstvih, ne v lovorikah. 
Velika si in boš v svoji lepoti.«

Pevke so poslušalce navdušile z izjemno tankočutnim pet-
jem, čistimi akordi, zlitostjo glasov, fraziranjem in izdelano inter-
pretacijo. Vsaka skladba je glasbeno zažarela po svoje. Zadovolj-
ni poslušalci smo glasbene gostje pospremili z dolgim aplavzom, 
zato so nas nagradile z dodatkom – Kje so tiste stezice. Po kon-
certu smo se zadržali v parku pred cerkvijo v sproščenem pogo-
voru in ob prigrizku. Poslovili smo se z željo, da bomo lahko še 
kdaj prisluhnili ubranemu petju noneta Vitra.

Novi Štifti ne zapre. Poromajmo k Mariji vnebovzeti, kadar le uteg-
nemo, naj bo to med tednom ali ob nedeljah. Dobrodošli vsi, tudi 
novi sodelavci, ki bi radi sodelovali pri bogoslužju (ministranti, bralci 
božje besede, pevci). Darujmo dar za svete maše za naše rajne, naše 
priprošnje, saj se bo le tako ohranjalo bogoslužje v cerkvi. Že kmalu, 
v ponedeljek, 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja – veliki 
šmaren, bomo povabljeni, da častimo Marijo prek celega dne pri 
bogoslužjih, na predvečer praznika pa tudi s sveto mašo in procesijo 
ter celonočnim čaščenjem.

V nadaljevanju bomo povabljeni tako verniki iz soseske kot tudi 
ostali dobri ljudje k aktivni vlogi pri skrbi za cerkev, samostansko 
hišo, urejanju okolice pod stoletnimi lipami, urejanju samostanskih 
vrtov. Vsak pri sebi bo po svojih močeh lahko prispeval mozaik k 
ohranjanju našega svetišča. Naj nam bo naša cerkev Marije vnebov-
zete pri Novi Štifti v ponos še naprej, za naše naslednje generacije. 
Vsak pri sebi pa naj se iskreno vpraša, ali sploh še potrebuje Boga 
in ali lahko s svojim zgledom doprinese k prijaznejšemu odnosu do 
vere in ohranjanju romarskega svetišča, ki nas vabi na Brinov grič 
že polnih 381 let.

Naše cerkve. Spomeniki narodove kulture in umetnosti. Tabori, 
ki so jih pred več stoletji zidali kmetje za obrambo pred Turki. Božji 
hrami. Mesta za počitek in molitev. Za vsakogar imajo drugačen po-
men in vrednost. In za vse nas se razlega pesem njenih zvonov. Za 
zdravje, dobro srečo, polnost vsakega dne.

Res je minilo že šestdeset let, odkar smo leta 1962 
zapustili osnovno šolo v Ribnici in se podali vsak 
na svojo pot, nekateri tudi daleč od doma.

V nedeljo, 17. julija, je Občina Sodražica v 
sodelovanju z Župnijo Sodražica povabila v 
goste priznano žensko vokalno skupino – nonet 
Vitra iz Ribnice. Koncert je bil tretji v vrsti tako 
imenovanih Magdaleninih večerov v tednu pred 
godom farne zavetnice sv. Magdalene v župnijski 
cerkvi v Sodražici.



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

»Priprava na porod in starševstvo«
Pridobili boste veliko
koristnih informacij o:
• nosečnosti,
• porodu,
• poporodnem obdobju,
• dojenju ter
• negi novorojenčka.

prijave: 031 342 819, maja.zagar@zdribnica.si 
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Življenje se vrača v normalne tirnice
 Majda Valčić, pomočnica ravnateljice

Korona nam je v šoli pošteno zagod-
la. Pouk je do marca potekal v matičnih 
učilnicah, učenci se niso smeli mešati, 
morali so ostajati v mehurčkih, vsake to-
liko je moral kakšen razred v karanteno, 
zbolevali so učitelji in ostali delavci, bo-
rili smo se z boleznijo, ukrepi itd., vendar 
smo bili veseli, da smo v šoli, da lahko 
učimo v živo, kajti prava šola je tista, ki 
ima vesele otroke, šolski hrup, tudi kak-
šen pošten fantovski pretep … 

Ko so bili odpravljeni ukrepi in so se 
okužbe zmanjšale, se nam je odvalil ka-
men od srca. Po koronskem letu se je živ-
ljenje vrnilo v normalni ritem. Potem pa se 
je začelo. Kot bi hoteli poloviti vse zamu-
jeno, smo poskušali učencem omogočiti 
tudi dejavnosti, ki so bile jeseni in pozimi 
odpovedane. Tako smo otroke peljali na 
predstave v gledališče, v muzeje na eks-
kurzije. Se je pa zgodilo, da je tudi v ka-
kšnem gledališču vmes posegla korona.

Devetošolci so se pripravili na čisto 
pravo valeto v ŠCR. Imeli so zanimiv pro-
gram. Ker so bile v tej generaciji pevke, ki 
so vseh devet let obiskovale pevski zbor, 
so zapele slovensko himno in skupaj z os-
talimi učenci Pesem o prijateljstvu, Odpe-
lji me in Prišel je čas slovesa. Program pa 
so popestrile tudi mažorete – devetošolke 
in moram priznati, da je bila valeta prav 
zaradi pevskih in glasbenih točk prav za-
nimiva. Na prireditvi smo razglasili in nag-
radili tiste najboljše na šoli.

Čeprav že nekaj let ne zaključujemo 
več uspeha in tudi nimamo več poime-

državnem nivoju dosegli prvo mesto ali 
zlato priznanje. Vpisali smo jih v Knjigo 
dosežkov ribniških učencev.

Letos sta na tekmovanju v znanju na 
državnem nivoju dosegla zlato priznanje 
naslednja učenca:
• Samo Andolšek iz 6. a je dosegel 

zlato priznanje in hkrati prvo mesto v 
državi v programiranju Scratch pod 
mentorstvom učitelja Marjana Novaka;

• Eva Knavs iz 9. a je dosegla zlato 
priznanje na tekmovanju iz nemščine 
pod mentorstvom učiteljice Marije 
Petek.

Državni šolski prvaki v rokometu pa 
so: Lovro Lan Pucer, Vid Benedik, 
Ahmed Begić, Jaša Tomažin, Sašo 
Radivojević, Črt Starc, Luka Luka-
roski, Gal Jurič, Aljaž Knavs, Taj Košir, 
Žan Kožar in Gašper Tomažin iz 9. r. 
ter Aleksej Kljun, Ožbe Belaj, Maks Ilc 
in Tian Kucler iz 8. r. Njihov mentor je 
Janko Ilc, trener Jan Pucelj, vodja tekmo-
vanja pa Gregor Ilc.

Veseli smo, da smo šolsko leto uspeš-
no pripeljali do konca, in se ob tej prilož-
nosti zahvaljujemo vsem, ki ste na kakr-
šenkoli način sodelovali z nami ali nam 
omogočili, da je naše delo lahko teklo. 
Šola brez kraja in ljudi v kraju ne more 
uspešno izpolnjevati svojega poslanstva. 
Hvala, da ste nam omogočili, da je naša 
šola svoje poslanstvo lahko uresničila v 
največji meri.

Vesele počitnice!

novanja odličen uspeh, nam povprečje 
ocen (4,7) določa tiste učence, ki so se 
pri svojem učnem uspehu leto za letom 
izkazali, da so res odlični.

Odličnjake – levstikovce vpišemo v 
Zlato knjigo. Letos jih je vpisanih dva-
najst, in sicer sama dekleta.

Ravnateljica Andreja Modic in žu-
pan Občine Ribnica Samo Pogorelc sta 
nagradila levstikovke. Zdaj že drugo leto 
poleg medalje in priznanja, ki sta tradi-
cionalno darilo, dobijo tablico, saj je v 
današnji digitalni dobi nepogrešljiv pri-
pomoček.  

Nagradili smo tudi učence, ki so na 

9. A
• Marta Arko
• Eva Knavs
• Ana Kusterle
• Nika Mihelič

9. B
• Ema Marija Korošec
• Enja Novosel
• Olja Radivojević

9. C
• Ula Drobnič
• Zara Podobnik

9. D
• Rebeka Duščak
• Zarja Ilc
• Teja Kljun

Predavanja so namenjena tako prvorodkam, kot tudi 
staršem, ki želijo le osvežiti znanje. Prehod v materinstvo 
in očetovstvo bo z novim znanjem gotovo lažji.
Dobimo se: 3x v zgodnji nosečnosti (do 20 tedna) 
in 7x po 30. tednu nosečnosti. Vključene so tudi 
praktične delavnice. Predavanja so ob sredah 
ob 18. uri v 1. nadstropju ZD Ribnica (2x 45 min). 
Vsa predavanja so brezplačna.
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Aktivne 
počitnice 2022

  Jaka Kaplan    PK Ribnica

Fraktalno risanje v 
Vrtcu Ribnica

  Bernarda Osojnik, univ. dipl. psih., svetovalna delavka in 
certificirana učiteljica fraktalne risbe

Tedenski program je bil sestavljen iz različnih aktivnosti 
na prostem in ustvarjalnih delavnic, ki so spodbujale otrokov 
vsestranski razvoj in njegovo ustvarjalnost. Največji poudarek pa 
je bil na 10-urnem plavalnem tečaju, kjer so otroci izpopolnjevali 
svoje plavalno znanje in se naučili novih plavalnih tehnik. Bilo 
je tudi nekaj otrok, ki so v sklopu počitnic preplavali svoje prve 
samostojne metre. Vsem otrokom ob tem iskreno čestitamo. 

Metoda fraktalne risbe je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati ka-
kovost življenja in reševati življenjske izzive. Metoda je uporabna tako 
za odrasle kot za otroke. Pri uporabi metode prihaja do pozitivnih spre-
memb na področju telesnega in duševnega zdravja. Je pa metoda tudi 
odlično orodje za celostni razvoj otroka ter njegove kognitivne, čustve-
ne in socialne inteligence. Risanje raznovrstnih oblik in barvanje vpliva-
ta na razvoj možganov in vzpostavitev čustvene stabilnosti.

Obstaja več vrst fraktalne risbe. S skupino Medvedki smo se preiz-
kusili v risanju inicialne in umetniške risbe – risanju drevesa. Inicialno 
risbo smo uporabljali kot uvod v fraktalno risanje, da so otroci razumeli, 
kako se ta risba nariše. Potem so se otroci preizkusili še v risanju frak-
talnega drevesa. Vse risbe so otroci risali z zaprtimi očmi, na tak način 
pa so izbirali tudi barvice pri inicialni risbi. Barvanje pa seveda poteka z 
odprtimi očmi. Za boljše razumevanje risanja so pred vsako novo risbo 
poslušali zgodbico o radovednem metuljčku.

Otroci so bili sprva zelo negotovi, saj risanja z zaprtimi očmi niso 
vajeni. Po nekaj risbah so se sprostili in začela so nastajati čudovita 
fraktalna drevesa.

Izvajali smo naslednje aktivnosti: atletika, štafetne igre, rola-
nje, vožnja s skiroji, nogomet, odbojka na mivki, košarka, hokej 
itd. Vsak teden smo se odpravili tudi na pohod do Francetove 
jame, kjer so nam prijazni oskrbniki koče postregli z zasluženim 
sladoledom.

 V sklopu ustvarjalnih delavnic so otroci uporabljali različne 
tehnike in materiale ter domov odnesli unikatne izdelke. 

V avgustu, natančneje med 22. 8. in 26. 8., bo potekal še 
zadnji termin Aktivnih počitnic, na katerega se lahko še vedno 
prijavite. 

Za nemoteno izvedbo Aktivnih počitnic se zahvaljujemo 
tudi Občini Ribnica, ki nas je s svojim sodelovanjem podprla 
pri sami izvedbi počitnic. Zaslužna je tudi zato, da so aktivne 
urice potekale na novo odprtem bazenu, nad katerim so bili vsi 
otroci navdušeni.

Plavalni klub Ribnica je tudi letos v mesecu juliju 
organiziral Aktivne počitnice. Udeležba je bila 
rekordna, počitnic se je udeležilo več kot 200 otrok 
v štirih terminih. 

Metoda fraktalne risbe je ena od terapevtskih metod pomo-
či z umetnostjo, osnovana je na spontani risbi, sestavljeni iz 
črt in barv. Avtorica metode je Rusinja Tanzilija Polujahtova.

Primer otroškega fraktalnega drevesa

Primer otroške inicialne risbe
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Uspešna sezona za 
ribniški rokomet

  Andraž Petek, Rokometno društvo Ribnica    arhiv RD Ribnica

Po dveh zaporednih neuspešno izpe-
ljanih sezonah zaradi covida-19 se je letos 
epidemiološka slika kljub rahlim težavam 
v jesenskem delu močno popravila, zato 
se je lahko tekmovanje v celoti izpeljalo do 
konca. Ponovno pa se zahvaljujemo naše-
mu zvestemu sponzorju NLB, ki s svojim 
projektom Šport mladim želi mlade ljudi, 
ki danes bolj ali manj živijo v virtualnem 
svetu, usmerjati nazaj v naravo, športne 
dvorane in na igrišča, kjer se učijo zma-
govati, a tudi dostojanstveno prenašati 
poraze, se pobrati in iti naprej s še večjo 
vnemo in elanom. Ponovno pa je bilo del 
tega projekta tudi letos naše društvo.

Večkrat smo že poročali, da se pri ge-
neraciji mlajših dečkov rezultatov več ne 
beleži, a kljub vsemu sta obe generaciji 
pod vodstvom Janeza Ilca dokazali, da gre 
v prihodnje računati nanju, saj gre za šte-
vilčni ekipi, s katerima se ob pravem delu 
v prihodnosti lahko doseže marsikaj.

na z odliko. Fante zdaj čaka prehod med 
kadete, ki ni vedno lahek, a verjamemo, 
da bo ekipa še naprej spadala med naj-
boljše v državi.

Tudi kadetska ekipa, ki jo prav tako 
vodi Jan Pucelj, je kljub mladosti osvojila 
deseto mesto v državi, ogrodje ekipe pa 
sestavljajo prav igralci generacije SDA, ki 
so tudi do dve leti mlajši. Zato že z veli-
kim veseljem pogledujemo proti nasled-
nji sezoni.

Po petih sezonah pa bomo lahko 
našo mladinsko ekipo zopet spremljali v 
prvi mladinski ligi! Ta si sicer pod vod-
stvom Tomaža Tomšiča ni izborila nepo-
sredne uvrstitve vanjo, saj je osvojila tret-
je mesto, a zaradi težav ekipe RK Dobova 
s pomanjkanjem igralcev dobila kot prva 
povabilo in ga brez oklevanja sprejela.

Odlične predstave je čez celotno 
sezono kazala tudi generacija starejših 
dečkov B pod vodstvom novinca med 
trenerji, Petra Batiniča, ki je dobro delo 
kronala s sijajnim petim mestom v drža-
vi. Naj dodamo, da so med prvimi petimi 
ekipami v državi kar štiri iz predtekmo-
valne skupine Center II, v kateri nastopa 
tudi naša ekipa. Ni veliko manjkalo, pa 
bi si finalni turnir najboljše četverice pri-
igrali tudi naši fantje, zato je volja za trdo 
delo pred začetkom naslednje sezone še 
toliko večja.

V mesecu juniju se je zaključila 
sezona tudi za naše mlajše 
generacije, ki je bila letos 
izrazito uspešna. 

Krog
1. krog
2. krog
3. krog
4. krog
5. krog
6. krog
7. krog
8. krog
9. krog
10. krog
11. krog
12. krog
13. krog
14. krog
15. krog
16. krog
17. krog
18. krog
19. krog
20. krog
21. krog
22. krog
23. krog
24. krog
25. krog
26. krog

Datum
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
19.11.2022
26.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
04.02.2023
11.02.2023
25.02.2023
04.03.2023
18.03.2023
25.03.2023
01.04.2023
08.04.2023
15.04.2023
22.04.2023
13.05.2023
20.05.2023
27.05.2023

Domača ekipa
RK GORENJE VELENJE
RD RIKO RIBNICA
RD LL GROSIST SLOVAN
RD RIKO RIBNICA
RK TRIMO TREBNJE
RD RIKO RIBNICA
RK SVIŠ IVANČNA GORICA
ROKOMETNI KLUB KRŠKO
RD RIKO RIBNICA
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RD RIKO RIBNICA
MRK KRKA
RD RIKO RIBNICA
RD RIKO RIBNICA
RD KOPER
RD RIKO RIBNICA
RK DOBOVA
RD RIKO RIBNICA
RD URBANSCAPE LOKA
RD RIKO RIBNICA
RD RIKO RIBNICA
RK MARIBOR BRANIK
RD RIKO RIBNICA
RK SLOVENJ GRADEC 2011
RD RIKO RIBNICA
RK JERUZALEM ORMOŽ

Gostujoča ekipa
RD RIKO RIBNICA
RD KOPER
RD RIKO RIBNICA
RK DOBOVA
RD RIKO RIBNICA
RD URBANSCAPE LOKA
RD RIKO RIBNICA
RD RIKO RIBNICA
RK MARIBOR BRANIK
RD RIKO RIBNICA
RK SLOVENJ GRADEC 2011
RD RIKO RIBNICA
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK GORENJE VELENJE
RD RIKO RIBNICA
RD LL GROSIST SLOVAN
RD RIKO RIBNICA
RK TRIMO TREBNJE
RD RIKO RIBNICA
RK SVIŠ IVANČNA GORICA
ROKOMETNI KLUB KRŠKO
RD RIKO RIBNICA
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RD RIKO RIBNICA
MRK KRKA
RD RIKO RIBNICA

V prihodnji sezoni bomo ponovno sodelovali v pokalu EHF. Ribniška ekipa je uvršče-
na neposredno v drugi krog, ki se bo igral 29/30.10.2022 in 5/6.11.2022. Vabimo vas, 
da v čim večji meri podprete naše rokometaše v prihajajoči sezoni !!!

Razpored tekem v Ligi NLB v sezoni 2022/23

Še naprej pa za »paradnega konja« 
našega društva velja generacija fantov, 
rojenih leta 2007 in mlajših, pod vod-
stvom Jana Puclja, ki se je med sezono 
sprehodila do finalnega turnirja, ki je po-
tekal prav v naši dvorani, in z vso konku-
renco pometla tudi tam ter tako osvojila 
naslov državnega prvaka. Za nameček 
pa je bil za najboljšega igralca finalne-
ga turnirja izbran še naš Ahmed Begić. 
Če naslovu državnega prvaka prištejemo 
še naslov državnih šolskih prvakov in 
osvojeni mednarodni turnir v Beogradu, 
lahko rečemo, da je bila sezona oddela-
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Sprememba je nazadnje dobrodošla 
ne le za tekmovalce, temveč tudi za mno-
ge obiskovalce. Izpeljali so otroške akva-
tlone, oba super sprint triatlona in sprint 
ter na koncu še standard triatlon.

Že tradicionalno se tega triatlona 
množično udeležimo tudi Ribničani in 
letos ni bilo nič drugače. S tekmovalnim 
dnevom so najprej začeli otroci na ak-
vatlonu, na katerem je med dečki – ci-
cibani A Martinu Arku uspelo priteči na 
drugo mesto. Super sprint za starejše 
dečke in deklice je bil uspešen za Uršo 
Kromar, ki si je v samem sprintu v cilju 
pritekla tretje mesto.

Poglavje zase pa je na naših tleh ved-
no standard triatlon, ki je seveda tudi stan-
dardno zahteven. Z veliko prednostjo petih 
minut je zmagal član TK Ljubljana Jakob 
Medved, drugi je bil naš Matej Dečman, 
tretji pa je bil predstavnik TK Utrip Mark 
Mandič, vsi trije sicer 1., 2. in 3. v kategoriji 
člani 1. Med ženskami je zmagala članica 
TK Trisport CSE Projekt Jana Levec.

Vsi rezultati so na straneh Pro-Time.

Koprski triatlon je organizator 
letos postavil na novo lokacijo 
v Žusterno, ki pa se je prav 
tako kot center samega Kopra 
izkazala za lepo urejeno in 
logistično dobro potezo. 

Triatlon za pokal Istre 
    B. K.



Ribniški plavalci uspešni na 
Državnem prvenstvu na Ravnah

  Jerneja Škaper    Nejc Arko

Prvi dan poletnega državnega prven-
stva v plavanju za kategorijo deklic in 
dečkov si je Lovro Ćirović priplaval na-
slov državnega prvaka v disciplini 50 m 
delfin. Bronasto medaljo je osvojila ribni-
ška mešana štafeta 4 x 50 m mix v posta-
vi Polona Tanko, Teo Starc, Lovro Ćirović 
in Iza Erjavec. V mlajšem letniku sta na 
100 m hrbtno dvojno zmago slavili Polo-
na Tanko in Ajda Škaper, na 50 m delfin 

Vsem plavalkam in plavalcem 
čestitamo za osvojene medalje 
in osebne rekorde ter jim želimo, 
da se tudi zanje končno začnejo 
zaslužene počitnice.

peto mesto, na 100 m prsno pa je pose-
gel še mesto višje.  

Vsem plavalcem čestitamo za osvo-
jene osebne rekorde. Dokazali ste, da se 
kljub težkim časom z vztrajnostjo trud 
poplača. Želimo vam lepe počitnice, s 
septembrom pa skočimo v najlepši ba-
zen v Sloveniji.

pa sta osvojili drugo in tretje mesto. V fi-
nalnih nastopih so uspešno nastopili tudi 
Teo Starc, Tobija Čampa, Aljaž Vavtar in 
Iza Erjavec. 

Drugi dan državnega prvenstva za 
kategorijo deklic in dečkov na Ravnah si 
je Lovro Ćirović priplaval še dva naslo-
va državnega prvaka v disciplinah 50 m 
in 200 m prosto. Ponovno sta diplome 
v mlajšem letniku osvojili Polona Tanko 
(prva na 200 m hrbtno in druga na 100 
m delfin) in Ajda Škaper (tretja na 50 m 
prosto).

Vseh deset ribniških plavalcev je ta 
dan plavalo v popoldanskih finalih! 

Tretji, zadnji dan državnega prven-
stva v plavanju za kategorijo deklic in 
dečkov si je Lovro Ćirović s časom 57.35 
na 100 m prosto priplaval še četrti naslov 
državnega prvaka. Odličen je bil tudi Teo 
Starc, ki je na 100 m prsno osvojil bronas-
to medaljo. V mlajšem letniku je Polona 
Tanko prejela diplomi za tretje mesto na 
100 m prosto in za drugo mesto na 50 m 
hrbtno. V zadnji disciplini prvenstva pa 
si je moška štafeta na 4 x 100 m mešano 
v postavi Tobija Čampa, Teo Starc, Lovro 
Ćirović in Aljaž Vavtar po izrednem pla-
vanju priborila bronasto medaljo! V sku-
pnem seštevku so naši plavalci na koncu 
osvojili odlično sedmo mesto med 23 
sodelujočimi slovenskimi klubi. 

Ribničani so nastopili v postavi: Taj 
Novak, Alessandro Ambrožič, Tibor 
Starc, Martin Arko, Vid Debeljak, Filip Ža-
gar, Lucija Tanko in Zoja Prelesnik. Med 
njimi sta najbolj izstopala Alessandro 
Ambrožič, ki je na 50 m hrbtno osvojil 
skupno osmo mesto, in Taj Novak, ki je v 
mlajšem letniku na 200 m prsno dosegel 

V vročem poletnem vikendu 16. in 17. julija so naši 
najmlajši plavalci začeli z moštvenim in posamičnim 
državnim prvenstvom za mlajše dečke in mlajše deklice, 
ki je potekalo v Ljubljani na Kodeljevem. 
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Državno prvenstvo 
plavalcev za najmlajše

   Nejc Arko
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E Nam je res 
vseeno?

   Rok Nosan

Zaradi hude suše je listje sredi po-
letja na nekaterih drevesih že dobivalo 
jesenske barve in odpadalo, soočali pa 
smo se tudi z izrazito hidrološko sušo in 
zelo nizko podtalnico. Količina padavin je 
bila namreč v zadnjih tednih in mesecih 
v večjem delu Slovenije občutno manjša 
od izhlapevanja, kar pomeni, da so kra-
jevne plohe in nevihte občasno navlažile 
le vrhnji sloj tal, medtem ko na vodotoke 
in podtalnico niso imele večjega vpliva. 
Ob zelo nizkih vodostajih so bile nekatere 
reke sredi julija rekordno tople. Razraščali 
so se mahovi in alge, vodnemu življu pa je 
primanjkovalo kisika, zato je prihajalo do 
poginov. 

Z vročino in hudo sušo so se v pre-
teklih tednih spopadali tudi drugod po 
Evropi. V Veliki Britaniji so celo prvič v 
zgodovini merjenj zabeležili temperaturo 
nad 40 stopinj Celzija. Tudi pri nas so se 
temperature močno približale tej vred-
nosti. V nekaterih krajih so bili zabeleženi 
novi julijski vročinski rekordi. 

In kot da to še ne bi bilo dovolj, so se 
na vrhuncu vročinskega vala na Krasu 
borili še z največjim požarom v zgodovini 
Slovenije. Močno izsušena pokrajina je v 
kombinaciji z zelo visokimi temperaturami 
in vetrom predstavljala idealne pogoje za 
bliskovito širjenje ognja in le skrajni na-
pori gasilcev iz cele Slovenije ter drugih 
služb so preprečili katastrofo. 

Posledice podnebnih sprememb nam 
vse bolj bodejo v oči, a zdi se, da še vedno 
ne verjamemo, da nam te predstavljajo res-
no grožnjo. Še več, pojavljajo se podnebni 
skeptiki, ki dvomijo v osnovna spoznanja 
znanosti in nas odvračajo od ukrepanja. Je 
že res, da so ekstremni vremenski dogodki, 
kot so vročinski valovi, suše in neurja, del 
naravne spremenljivosti in so se pojavljali 
tudi v preteklosti, a zaradi dviga povprečne 
temperature zraka ti dogodki postajajo vse 
pogostejši in tudi izrazitejši. 

Še pred nekaj desetletji se je tudi na 
Primorskem le redko ogrelo nad 35 sto-
pinj Celzija. Med letoma 1950 in 1990 je 
bilo le sedem poletij s tako visokimi tem-

peraturami, zdaj pa že skoraj vsako pole-
tje beležimo tudi po pet ali celo več dni 
s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Le-
tošnje poletje v tem pogledu še posebej 
izstopa, saj smo samo junija in julija imeli 
kar 13 takšnih dni. 

Med letnimi časi se pri nas najbolj se-
grevajo ravno poletja, ki so v povprečju 
že za tri stopinje toplejša, kot so bila pred 
50 in več leti. Morda se ta sprememba za 
marsikoga ne zdi velika, ampak prestav-
ljamo si, kako bi se počutili, če bi nam te-
lesna temperatura iz običajnih 37 narastla 
na 40 stopinj Celzija. 

Ob vse višjih temperaturah zraka pri-
de suša še toliko bolj do izraza, saj ob 
sončnem in zelo vročem vremenu na dan 
izhlapi tudi več kot sedem litrov vode na 
kvadratni meter. Hkrati izsušena tla močno 
prispevajo k temu, da so vročinski valovi 
dolgotrajnejši in izrazitejši, kar pomeni, da 
se vrtimo v nekakšnem začaranem kro-
gu. Vse to nam s seboj prinaša veliko več 
težav kot koristi, saj nas ob temperaturah 
zraka, ki so višje od naše telesne tempe-
rature, tudi veter ne hladi več, ampak nas 

Letošnje poletje lahko označimo 
za poletje ekstremov. Po juniju, 
ki se je na ravni Slovenije uvrstil 
med tri najtoplejše do zdaj, se je 
julij marsikje v zahodni in osrednji 
Sloveniji zavihtel na sam vrh in 
s tem postal najtoplejši mesec v 
zgodovini meteoroloških meritev. 

Najnižja temperatura
Najvišja temperatura
Povprečna temperatura
Povprečna jutranja 
temperatura
Povprečna popoldanska 
temperatura
Višina padavin
Število dni z več kot           
5 mm dežja
Število dni s temperaturo 
nad 25 °C
Število dni s temperaturo 
nad 30 °C

Prigorica
6,9 °C (9. julij)
36,6 °C (23. julij)
21,1 °C
12,6 °C

29,5 °C

60 mm

4

25

13

Gašpinovo 
10,7 °C (11. julij)
35,7 °C (23. julij)
20,8 °C
15,8 °C

26,7 °C

70 mm

5

21

8

Sveta Ana
9,8 °C (9. julij)
34,0 °C (23. julij)
19,7 °C
15,5 °C

26,0 °C

/

/

16

6

Letošnji julij na ribniških vremenskih postajah

samo še bolj greje, kar lahko pripelje do 
vročinskega udara. Ker višje temperature 
pomenijo večje izhlapevanje, so poleti vse 
pogostejši problemi z vodo, pa tudi požari 
se v takih razmerah bliskovito razširijo. Po 
drugi strani višje temperature pomenijo 
več energije za nastanek lokalnih neurij, 
ki so letos povzročila že veliko škode.

Čeprav nas ujme pretresejo, se v nabo-
ru mnogih njihova grozovitost izgubi. Zdi 
se, da se počasi kuhamo kot žaba v loncu, 
ki tega ne občuti vse do svojega konca. 
Nesposobni smo namreč reagirati na po-
stopne spremembe, ki se zato kopičijo, kar 
na dolgi rok svet pelje v katastrofo. Resno-
sti podnebnih sprememb se bomo verje-
tno zares zavedali šele potem, ko bo vode 
v poletnih mesecih tudi dejansko zmanjka-
lo ali pa ko bodo požari uničevali naselja 
in jih kljub velikemu trudu gasilcev ne bo 
mogoče ukrotiti tudi po več tednov. Pa tudi 
hrana na police trgovin seveda ne pride iz 
laboratorija. Ob vse bolj ekstremnih vre-
menskih razmerah je potrebno veliko več 
truda in sredstev, da se sploh kaj pridela, 
kar se pozna tudi na cenah.
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Podhladitev 
v gorah 
nevarna tudi 
poleti

   Zdenka Mihelič

Kdaj pride do podhladitve?
Običajno pomislimo, da do podhladitve 

prihaja le pozimi, zato je zmotno mišljenje, 
da poleti podhladitev ni mogoča. V pole-
tnem času, ko je v dolini 35 stopinj Celzija, 
je v visokogorju lahko tudi 20 in več stopinj 
manj. Seveda se lahko ob nevihti, vetru in 
dežju temperature naglo spustijo v obmo-
čje ničle, takrat je občutek hlada še toliko 
večji, saj sta spust in razlika v temperaturi za 
nas (in telo) pravi šok v primerjavi s poletni-
mi temperaturami; pa tudi sodra in sneženje 
nista poleti nič neobičajnega. Poznamo pri-
mer z Mangarta in izpod Skute, ko so gorski 
reševalci reševali podhlajene planince, a žal 
je bilo za dva planinca obakrat prepozno.  

Zato je sklepati, da poleti ne more priti 
do podhladitve, napačno. Dejstvo je, da slo-
venski gorski reševalci obravnavajo več pri-
merov podhladitev poleti kot pozimi. 

Vzrok niso le nizke temperature, 
ampak tudi izčrpanosti in 
dehidracija

V mnogih primerih je glavni vzrok za 
podhladitev v poletnem času predvsem 
slaba telesna pripravljenost, ki vodi v izčr-
panost in poškodbe, zaradi katerih je pla-
ninec bolj podvržen podhladitvi. Prav tako 
nanjo vpliva slaba priprava doma pred turo 
– ko se planinci ne pripravijo ustrezno na 
turo, ji niso kos in ne pregledajo vremen-
ske napovedi, je ne upoštevajo in nimajo 
v nahrbtniku primernih oblačil in opreme.

 Normalna telesna temperatura not-
ranjih organov je 37–38 stopinj Celzija. O 
podhladitvi govorimo, kadar ta pade pod 
35 stopinj. Ob nižjih zunanjih temperaturah 
ter ob izčrpanosti in dehidraciji se zmanjša 
prekrvavitev perifernih organov, da se lahko 
ohranja enaka prekrvavitev vitalnih organov. 
Tega, koliko znaša temperatura notranjih 
organov, zato ne morete ugotoviti tako, da 
potipate prizadetega po glavi ali okončinah. 
Lahko pa sklepate glede na zunanje znake 
(naštete spodaj).

 
Katere so stopnje podhladitve in 
kako ustrezno ukrepati

Blaga podhladitev: prizadeti planinec 
je vznemirjen in drgeta, pulz in dihanje sta 
pospešena. Ukrepate tako, da prizadetega 
umaknete z izpostavljenega mesta, to je 
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Poleti se vreme v hribih lahko hitro poslabša. Nizke temperature in celo sneg za julij in avgust 
v visokogorju niso neobičajna stvar. Tako tudi poleti obstaja nevarnost podhladitve, če nismo 
ustrezno pripravljeni.

ca, ovitega v folijo, zavijte v oblačila, odeje, 
spalno vrečo ali bivak vrečo (kar pač imate 
na voljo). Ne pozabite poskrbeti tudi za to-
plotno zaščito glave, saj prek glave izgub-
ljamo 30 odstotkov toplote.

  
Kako se izogniti podhladitvi

Najpomembneje je, da se na pot dob-
ro pripravite. Pred odločitvijo za pot in turo 
se vprašajte, ali boste fizično in psihično 
kos želeni poti – tako vzponu kot sestopu, 
na kar veliko ljudi pozablja. Na vrhu smo 
namreč šele na polovici naše poti. Vedno 
izberite turo, ki ste ji fizično in psihično kos. 
Če za želeno turo še niste pripravljeni, izbe-
rite nekoliko lažjo in postopno napredujte – 
korak za korakom, od lažjih k zahtevnejšim 
in od krajših k daljšim – ter tako samozave-
stno stopajte na nove poti, vrhove, ki se jih 
boste veselili in se nanje ne boste podajali 
s strahom. Pred odhodom preverite tudi 
vremensko napoved, stanje poti, poskrbite 
za dobro hidracijo in ustrezno hrano dan 
prej, zjutraj in na sami turi ter imejte s se-
boj zadosti negazirane in nealkoholne pija-
če ter ustrezno (visokoenergijsko) hrano. V 
nahrbtniku naj bodo tudi rezervna suha ob-
lačila in alufolija. Tudi poleti vzemite s seboj 
topla oblačila, kapo, rokavice in vetrovko.

 Ne pozabite, da sta alkohol in podhla-
ditev izredno slaba kombinacija. Alkohol za-
megli občutke, in čeprav se lahko oseba, ko 
je popila le nekaj alkohola, potem počuti pri-
jetno in toplo, je v resnici lahko podhlajena. V 
takem stanju lahko tudi zaspi, temu pa lahko 
sledi izguba zavesti, opozarja Pavlovčičeva.

Želim vam lepe ture in izlete v hribe, 
dobro jih načrtujte, preverite razmere na 
poti in vremensko napoved ter imejte s se-
boj vso potrebno opremo. Srečno in varen 
korak, pazite nase ter ... 'mejte se radi!

dežja in vetra, ter odstranite mokra obla-
čila. Prezeblemu planincu nataknite kapo 
in rokavice. Spodbujajte gibanje in pitje to-
ple, lahko tudi sladke tekočine po požirkih. 
Nato naredite toplotni ovoj.

Zmerna podhladitev: prizadeti več ne 
drgeta, postane otopel in zaspan, pulz in 
dihanje se še bolj upočasnita.

Nujno pokličite Center za obve-
ščanje na številko 112. Če bolnik 
ni več sposoben požirati, mu več 
ne ponujajte toplega čaja, saj 
lahko pride do zadušitve. 

Bolnika tudi ne smete več premikati. 
Hladna kri iz okončin bi tako prišla do jedra 
telesa in povzročila dodaten padec tempe-
rature ali celo zastoj srca.

Huda podhladitev: bolnik je nezaves-
ten, pulz in dihanje sta komaj zaznavna in 
neredna. Prizadetega namestite v bočni 
položaj. Spremljajte dihanje in pulz. Če ju 
več ne zaznate, začnite z oživljanjem. Oživ-
ljajte do prihoda zdravniške ekipe.

Toplotni ovoj ščiti pred izgubo 
toplote

Pri blagi podhladitvi naredite toplo-
tni ovoj le po zgornjem telesu, pri zmerni 
in hudi podhladitvi pa prek celega telesa. 
Za to uporabite toplo plastenko s tekoči-
no, grelne blazinice oziroma drugo grelno 
telo, ki ga položite na trup, svetuje zdravni-
ca in gorska reševalka Pavlovčičeva. Nato 
poškodovanega ovijte z alufolijo, s srebrno 
stranjo obrnjeno proti telesu. Pazite, da 
grelno telo in alufolija nista v neposrednem 
stiku s kožo – tako zagotovite enakomerno 
temperaturo ovoja. Podhlajenega planin-



Goreči julij
 Jože Tanko, poslanec

Z julijem se začenja dopustniški čas. 
Šole se zaprejo, uradi in gospodarstvo 
nekoliko upočasnijo običajni delovni ri-
tem, ljudje si vzamejo čas zase in za svoje 
najbližje. Pravimo, da si napolnimo baterije 

za naprej, za drugo polovico leta. Vsem želim, da dopust preživite 
prijetno in v zadovoljstvu.

A letošnji julij je nekoliko drugačen, kot so bili dosedanji. Mnogo 
bolj je podoben julijem v Grčiji, Španiji in drugod po Evropi, kjer je to 
običajno tudi čas, ki ga tam zaznamujejo obsežni požari. Ob groze-
čih posnetkih smo najbrž mislili, da se kaj takega pri nas skoraj ne 
more zgoditi.

 A se je. Ta julij so zaznamovali obsežni in uničujoči požari na 
Krasu. Pogled na požgano kraško pokrajino je zelo žalosten, saj so 
uničene obsežne gozdne in kmetijske površine, uničenih pa je tudi 
več objektov. Mnogi so morali začasno zapustiti domove, da niso 
bila ogrožena njihova življenja.

V takih primerih je potrebno sodelovanje mnogih, vse od zdra-
vstva, policije itd., a spet se je pokazalo, da lahko ob tako obsežnih 
naravnih katastrofah največ storijo usposobljeni prostovoljni gasilci. 
Hvala bogu jih imamo veliko in vedno so pripravljeni priskočiti na po-
moč. Kolone gasilskih vozil iz vse države so se v tistih dneh organizira-
no, po načrtu, premikale proti požariščem. Tudi iz ribniškega okraja. Vsi 
slovenski gasilci so se ponovno izkazali, solidarno priskočili na pomoč 
in omejili požarišča. Kljub njihovemu trudu bo škoda zelo velika. 

Kljub dobri opremljenosti gasilcev se je ponovno pokazalo, da 
je ta pomanjkljiva, saj ne moremo zagotoviti ustrezne oziroma za-
dostne zračne podpore in zaščite za našo raznoliko pokrajino. Sploh 
pa v primerih, ko je na območjih še veliko ostankov neeksplodiranih 
bojnih sredstev iz preteklih vojn in drugačna intervencija kot z letali 
in helikopterji sploh ni mogoča, marsikje pa tudi dostop s klasično 

Vse od začetka ruske agresije na Ukra-
jino se Evropa in svet soočata z velikimi ce-
novnimi šoki, ki povzročajo nelagodje med 
ljudmi. Energenti, hrana in kmetijski proizvo-
di se močno dražijo, cene pa navzgor poti-
ska tudi pomanjkanje materiala in delavcev.

Poletje se je sicer šele dobro začelo, a v 
ozadju se že preračunavajo možni scenariji 
za jesen, ko naj bi po nas udarila Putinova 
odločitev o prekinitvi dobave plina v Evro-
po. V tem primeru lahko pričakujemo še 
višje cene energentov, ki ob že današnjih 
visokih stroških za podjetja lahko povzroči-
jo kritične razmere v gospodarstvu.

V Evropskem parlamentu smo v ta 
namen še pred začetkom poletja podprli 
ustanovitev novega sklada za pomoč ran-
ljivim pri soočanju s povečanimi stroški 
energetskega prehoda, ki bo v pomoč še 
posebej v obdobju visoke inflacije. Na ple-

V Evropskem parlamentu smo zato 
v okviru omenjenega sklada za obdobje 
do leta 2027 potrdili 16,39 milijarde evrov 
sredstev, z možnostjo, da do leta 2032 ta 
znesek doseže skupno 72 milijard evrov 
glede na naslednja pogajanja o proračunu 
EU in prihodnjo vključitev zasebnih zgradb 
in cestnega prometa v sistem EU za trgo-
vanje z emisijami (ETS).

V Bruslju smo se ob tem zavzeli tudi za 
to, da se je treba v EU posebej posvetiti iz-
zivom v gorskih regijah, med katere spada 
tudi Slovenija, ter na manj razvitih in od-
daljenih območjih. Pozvali pa smo tudi, naj 
se državam, ki ne spoštujejo načela prav-
ne države, prepreči dostop do sklada SCF. 
Želimo namreč, da je sklad ustvarjen za 
zeleno prihodnost vseh prebivalcev EU in 
ne samo za elite, ki ne spoštujejo temeljnih 
vrednot EU.

gasilsko opremo skorajda ni mogoč. Zato gre velika zahvala tudi so-
sednjim državam, ki so nam priskočile na pomoč s helikopterji in 
letali.

Ko se je lani odločalo o nabavi letala Spartan, ki je namenjen 
gašenju, so temu odločno nasprotovali v strankah nekdanje opozi-
cije – v SD, LMŠ, SAB in Levici. Tudi na tem primeru se vidi, kaj vse 
so bili sposobni storiti in žrtvovati, da bi zrušili prejšnjo vlado. Vidni 
predstavniki teh strank so zdaj ministri, Marjan Šarec je celo minister 
za obrambo, pod resor katerega spadajo civilna zaščita in gasilci. Ta 
gospod je bil dnevno na požariščih in komentiral dogajanje.

Zanimivo je, da se je Golobova vlada, najbrž na predlog ministrice 
za notranje zadeve Tatjane Bobnar, odločila, da na teren pošlje celo 
policijski vodni top, kar pa se je pokazalo za precej neprimerno potezo. 

Ob vsej požrtvovalnosti je bilo opaziti, da je šepala oskrba gasil-
skih enot, saj se je prosilo za pomoč v napitkih in drugih živilih. Res-
da so lahko veliko pomagali ljudje na prizadetih območjih oziroma 
se je po državi zbiralo material in donacije za gasilce na intervenci-
jah, a to ni sistemski pristop. Še posebej, ker smo bili zadnje tedne 
priča, kako je Golobova vlada dodatno razdelila visoke zneske celo 
»evropskega« denarja institucijam civilne družbe, ki so se v času 
Janševe vlade izkazale s protestniškim delovanjem. Golobova vlada 
je odločila, da naj bi gasilec, ki je sodeloval v akciji na Krasu, dobil 
približno 8 evrov nagrade za uro sodelovanja na intervenciji, skupno 
naj bi tako vsi gasilci dobili okrog 2 milijona evrov. Nekemu Mukiju 
iz Centra nevladnih organizacij pa so na hitro dodelili 500.000 evrov. 
Ni čudno, da se je odzval Ivo Boscarol, bivši lastnik Pipistrela, ki je 
nedavno izjavil, da bo gasilcem doniral toliko kot vlada. 

Skratka, vidi se, kam so postavljene prioritete te vlade. Niso po-
membni ljudje, še najmanj tisti s podeželja, ampak izbrane ciljne, 
levičarske skupine in združenja, ki se z obilno podporo medijev jav-
nosti »prodajajo« pod raznimi zvenečimi imeni in služijo s črpanjem 
javnega denarja, ničesar pa ne prispevajo k dobru in blaginji ljudi. 

V tem mandatu so se politične vrednote spet premaknile od dela 
k nedelu in na površje za krinko ponovno prihajajo zveneče sociali-
stične parole. Temu boste lahko priča naslednje mesece.

narnem zasedanju smo tako sprejeli stali-
šče do predloga Evropske komisije o usta-
novitvi sklada za socialno podnebje (SCF). 

Sprejeto besedilo, ki predstavlja po-
gajalski mandat Evropskega parlamenta z 
državami članicami, poudarja, da bo sklad 
koristil gospodinjstvom, mikropodjetjem in 
uporabnikom prevoza, ki so ranljivi in jih še 
posebej v luči visoke inflacije lahko dodat-
no prizadene vpliv prehoda na podnebno 
nevtralnost. 

Sklad bo dopolnjeval finančna sredstva 
držav članic v dveh smereh, in sicer z za-
časnimi ukrepi ter dolgotrajnimi struktur-
nimi naložbami. Pri začasnih ukrepih gre 
za neposredno dohodkovno podporo, kot 
je znižanje davkov in pristojbin za energijo, 
medtem ko gre pri strukturnih naložbah za 
prenove stavb z obnovljivo energijo in za 
prehod z zasebnega na javni zeleni prevoz. 

Evropski parlament ob inflaciji potrdil 
finančno pomoč za zeleni prehod

 Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamentaP
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V rubriki Bralke in bralci pišejo objavlja-
mo prispevke, ki niso žaljivi. Pridržuje-
mo si pravico, da zaradi razpoložljivega 
prostora v časopisu besedila tudi skraj-
šamo – po predhodnem obvestilu avtorja 
ali avtorice prispevka.  

Uredništvo si pridržuje pravico, da za-
vrne besedilo, ki vsebuje neresnično, 
rasistično, nacionalistično, hujskaško, 
nasilno, pornografsko, žaljivo ali podob-
no vsebino. Zahvaljujemo se vam za ko-
rektno sodelovanje.

Uredništvo

 Bralke in bralci pišejo
 Zaključuje se mandat lokalnih funkcionarjev

 Zahvala
Zahvala delavcem Komunale Ribnica, 
da redno krpajo udarne jame na mo-
zaičnih cestah, kjer je asfaltna prevleka 
sestavljena iz manjših in večjih kosov z 
množico razpok, iz katerih poganja ze-
lenje. V takem stanju je tudi cesta mimo 
pokopališča Videm v Prigorici. Poseb-
na zanimivost na tej cesti je ozek most 
v razpadajočem stanju. Voda spodjeda 
oporni nosilec, razpoke so vidne na 
obeh straneh, beton se kruši, za vidno 
nosilno konstrukcijo – železo skrbi na-
rava, saj ga sproti barva z »rjavico«. 
Da promet čez most poteka umirjeno, 
skrbi ležeči policaj – to je večja udrti-
na pred mostom iz smeri Lipovec. Na 
tem mostu je zaščitna ograja na desni 
strani iz smeri Dolenja vas v zibajočem 
se stanju. Ni sigurna in ne služi več 
svojemu namenu. Pod mostom nosilno 
železno konstrukcijo barva narava, ki 
je nanesla že toliko »rjavice«, da se ta 
lušči in je že prežrla tudi železo nosilca. 
Oba mostova sta vredna ogleda, pose-
bej za gradbeno stroko.

Vaščani vasi Makoše imajo ustavno 
dolžnost plačevanja davkov in pri-
spevkov, ustavno pravico do zdrave 
pitne vode pa jim zagotavlja le narava. 
Zaradi suše tudi narava zanje slabo 
skrbi. Lokalna skupnost se za to ne 
zmeni. Kje so zdaj dejanja, saj si nam 
v predvolilnem času šepetal, kaj vse bo 
postorjeno?

France Vidervol

Čez nekaj mesecev bodo lokalne volitve. 
Povsod po državi občine hitijo z investi-
cijami, predvsem v osrednjih naseljih. Žu-
pani bodo z veseljem odpirali projekte ozi-
roma investicije, se hvalili z učinkovitostjo, 
razvojno naravnanostjo in še čim.

Če za prvi dve leti zadnjega državnozbor-
skega mandata lahko ugotovimo, da za 
financiranje občin in njihove pomembne 
investicije ni bilo na razpolago zadostnih 
finančnih virov, ker jih Šarčeva in pred njo 
tudi Cerarjeva vlada nista v zadostni meri 
namenjali občinam, pa se je v zadnjih dveh 
letih, z začetkom leta 2020, vladni oziroma 
koalicijski pristop do občin, pa ne samo do 
njih, kljub težavam v povezavi s covidom-19 
popolnoma spremenil. Za to spremembo 
odnosa ni bilo potrebno veliko, potrebno 
je bilo samo zamenjati predsednika vlade 
Šarca z Janšo in vodilno stranko v koaliciji 
LMŠ s SDS, pa je marsikaj, kar je bilo prej 
nemogoče, postalo mogoče. Takoj so se 
spremenile prioritete, izjemno velik pou-
darek je bil dan investicijam in bistveno 
manjši je bil poudarek na tako imenovanih 
mehkih vsebinah, s katerimi se je financira-
lo predvsem neproduktivne projekte raznih 
levičarskih civilnodružbenih gibanj, zavo-
dov, institutov itd.

Prav vsem občinam v državi je prejšnja 
(Janševa) vlada z različnimi ukrepi in odlo-
čitvami bistveno povečala proračune. Tudi 
za več kot 50 %, so pa tudi občine, ki so 
se jim proračuni v tem kratkem obdobju 
dveh let povečali za 100 in več %. Vzrok ni 
samo v povečanju »glavarine« in dodatnih 
sredstev za financiranje investicij. Ključni 
del predstavljajo odobrene investicije ob-
činam, saj skorajda ni primera, da prejšnja 
(Janševa) vlada občinam ne bi ugodila in 
občinske investicije uvrstila vsaj v načrt 
razvojnih programov ter jim tako zagotovi-

la izredno visok delež sofinanciranj, če že z 
občinami ni podpisala pogodbe o sofinan-
ciranju prijavljenih investicij. Na področju 
razpisov za obnovo ali gradnjo šolskih in 
športnih objektov je prejšnja vlada celo 
naknadno bistveno povečala sredstva, da 
je ugodila vsem prijavljenim projektom. Za 
te ukrepe ni bilo treba županom storiti sko-
raj nič, razen da so imeli pripravljene pro-
jekte. Kar pa skoraj nikjer ni bil problem. 
Nekatere občine so imele pripravljene pro-
jekte že več let, ker so čakale na razpise ali 
so jih neuspešno prijavljale. In v obdobju 
Janševe vlade so dočakale svoj trenutek.
 
V teh dveh letih je občina Ribnica najbrž 
zamudila kakšno priložnost, da bi pridobila 
visok delež financiranja za še kakšen šolski, 
kulturni, zdravstveni, socialni ali drug projekt.

Janševa koalicija je dodatno razbremenila 
občine s prevzemom številnih obveznosti 
občin nazaj na državo in zagotovila doda-
tna sredstva občinam z romsko populacijo. 

Dejstvo je, da če ne bi bilo Janševe vlade, 
se velika večina projektov sploh ne bi iz-
vajala, saj predhodna Šarčeva vlada za 
investicije ni namenjala dovolj sredstev, 
sedanja Golobova vlada pa je v teh dveh 
mesecih že marsikateri projekt zablokirala 
ali prestavila na prihodnja leta, sredstva 
pa prerazporedila. Prvi proračunski zamiki 
in premiki prioritet se pod sedanjo vlado 
že dogajajo na področju prometa, dolgo-
trajne oskrbe in drugih področjih, pred-
stavniki civilnodružbenih institucij pa si 
veselo manejo roke. 
Treba je jasno povedati, da če ne bi bilo 
Janševe vlade, se v Ribnici, Kočevju in tudi 
v drugih občinah marsikaj ne bi zgodilo, 
ker jim sredstva ne bi bila dodeljena.

Jože Tanko

Naslednja številka izide 15. septembra 2022.
GRADIVO ODDAJTE do 2. septembra 2022.

Trženje oglasnega prostora 041 536 889



Zahvala ob izgubi naše drage mame

IVANE KRAMER, 
roj. Levstik (1930–2022),
iz Nemške vasi 40

V 95. letu nas je zapustila naša draga teta

DRAGICA KLUN,
rojena Gorše (1927–2022),
iz Rakitnice.

VINKO ARKO
(1944–2022)
Kotnekov z Brega pri Ribnici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki 
ste nam v času njene smrti stali ob strani, nam 
izrekli sožalje, darovali maše, sveče in cvetje.
Hvala pogrebnemu zavodu Ave, Komunali 
Ribnica in kaplanu g. Roku Pogačniku za 
lepo opravljen obred. Hvala tudi pevcem in 
trobentaču za zaigrano tišino.
Iz srca hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sokrajanom za izrečeno sožalje. 
Hvala osebju Doma starejših občanov Ribnica za 
skrb v njenih zadnjih dneh, Komunali Ribnica, 
župniku g. Alešu Pečavarju za lepo opravljen 
obred in pevcem, ki ste jo s petjem pospremili na 
njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob prezgodnji izgubi dragega moža, očeta, tasta, 
ata in dedka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam stali ob strani in ga boste skupaj z nami 
ohranili v večnem spominu. 

Zahvala velja gasilcem PGD Dolenji Lazi, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
 
Vsi njegovi

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

LEOPOLD ŽLINDRA
(1934–2022) iz Ribnice

Ob izgubi ljubega moža, očija, dedija in tasta 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani, za vsa 
izrečena sožalja in besede tolažbe, podarjene 
sveče in cvetje.

Hvala vsem, ki ste prišli po zadnje slovo in ga 
pospremili na njegovi poslednji poti. Hvala vsem 
sodelujočim v pogrebnem obredu. 

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Pojdem, ko pride moj maj, 
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane od 
včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev, 
pojdem v maj vseh majev.

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

Društvo invalidov Ribnica 
vabi vse svoje člane na srečanje 
dolenjsko-belokranjske regije (DBK), 
ki bo v nedeljo, 4. 9. 2022, 
v gostišču Pugelj.
V soboto, 24. 9. 2022, pa društvo 
organizira romanje v Gornji Grad 
– največjo slovensko katedralo.

Prijavite se lahko v pisarni društva 
v času uradnih ur (v ponedeljek in 
petek od 9.00 do 11.00) ali po telefonu 
na 01/83 61 169 in 070 688 811 – za 
srečanje DBK do 1. 9. 2022, za izlet 
pa do 19. 9. 2022. Tudi za dodatne 
informacije smo vam na voljo.

Članice Društva 
podeželskih žena 
in pevke Vesele 
Ribn'čanke 
vabijo na predstavitev štirih projektov, 
ki so bili s sofinanciranjem Občine 
Ribnica izpeljani ob 20-letnici pevk 
Veselih Ribn'čank. 

Predstavljeni bodo: 
• knjiga o pevkah – 

Ribniška preteklost v 
novi podobi,

• pesmarica Kaj nam 
pa morejo, če smo 
vesele,

• njihova druga 
zgoščenka, 

• protokolarno darilo, 
ki v lični embalaži vsebuje posnet 
film o Ribnici in članicah Društva 
podeželskih žena Ribnica.

Prireditev bo v Ribniškem gradu, in 
sicer 1. 9. 2022 ob 19. uri, s kratkim 
kulturnim programom (poleg pevk 
Veselih Ribn'čank bodo nastopale še 
pevke noneta Vitra, godalna skupina 
TRIOVIOLinA in morda še kdo).

Projekt 
donirana 
hrana – zahvala 
območno združenje Rdečega križa Ribni-
ca je decembra 2020 začelo s projektom 
Donirana hrana, pri katerem želi poma-
gati ljudem v stiski. Izvajanje projekta na 
različne načine omogočajo donatorji in 
prostovoljci. Trgovini Hofer in Lidl dnevno 
donirata neoporečno hrano – sadje, 
zelenjavo in pekovske izdelke. Hrana se 
nato s pomočjo dragocenih prostovolj-
cev razdeli pomoči potrebnim. Uporaba 
razdelilnega mesta je brezplačna, za kar 
se velja zahvaliti Občini Ribnica. 
Dodatna zahvala pri nadaljevanju in nad-
gradnji projekta Donirana hrana pa gre 
tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter Lions klub Ribnica, ki sta 
sofinancirala nakup tehnične opreme v 
skupni vrednosti 1.838,00 EUR, kar bo 
olajšalo nadaljnjo izvedbo projekta. 

ISKRENA ZAHVALA VSEM DONATOR-
JEM IN PROSTOVOLJCEM!
OZRK RIBNICA 

Razstava VDC Ribnica
V VDC Ribnica smo usmerjeni k 
zaposlitvam uporabnikov z motnjo 
v duševnem razvoju in tako pri nas 
nastajajo zelo raznoliki izdelki. Ponosni 
smo, da prek nekaterih, kot so ročna 
vezenina in leseni izdelki, ohranjamo del 
kulturne dediščine naših domačih krajev.

Odločili smo se, da svoja dela pokažemo 
tudi vam, da nas tako bolje spoznate. 
Od 29. avgusta do 16. oktobra 2022 
si lahko v Rokodelskem centru 
Ribnica ogledate razstavo naših 
izdelkov. 

Zahvala
Iskreno se zahvaljujem ribniškim gasilcem in vsem ostalim aktiviranim prostovoljnim 
gasilskim društvom, ki so se 26. 7. 2022 hitro in nesebično odzvali ter pogasili požar. 
Zaradi udara strele je zagorela hiša v vaškem jedru Hrovače.
Zahvaljujem se tudi vaščanom Hrovače in vsem dobrim ljudem, ki so izkazali podporo 
in pomoč pri sanaciji pogorišča. 
Še enkrat iskrena hvala vsem. 

Martina Levstek 

Društvo 
Šola zdravja 
vas vabi na 

gibalno veselico
Ljudje si običajno naredimo žur v ve-
černih urah. Lahko se odločimo in 
gremo ven na potep po mestu, sami, 
ali pa jo mahnemo na kakšno skupno 
veselico. Ampak vse to se dogaja šele 
zvečer! Šola zdravja organizira skupne 
veselice že zjutraj, in to povsod po Slo-
veniji. Veselice se začnejo že ob 7.30 ali 
ob 8.00. Najprej preverite na povezavi 
https://solazdravja.com/skupine-po-
-obcinah/, kdaj se pri vas začnejo, da 
ne bi česa zamudili, saj se na teh ve-
selicah dogajajo pomembne reči. Tam 
se vsako jutro zahvalijo novemu dnevu.  
Prvih 30 minut se gibajo in plešejo  po 
metodi »1000 gibov«. Glasbo ustvar-
ja orkester »Narava bend«, v katerem 
igrajo psi, mačke, ptiči, žabe, kokoši in 
še marsikdo, ki se znajde v bližini loka-
cije ene od številnih veselic na prostem. 
Kdaj pa kdaj zvoke popestrijo veter, dež 
in grmenje. Nič hudega, saj se v bliži-
ni vedno najdejo kakšne strehice, pod 
katere se malo bolj stisnemo, kot se za 
veselico navsezadnje tudi spodobi. Tisti, 
ki redno hodijo na veselice Šole zdravja, 
radi poudarijo, da se na njih z veseljem 
oglasijo, saj se tam hkrati gibajo in druži-
jo, kar pa zelo dobro vpliva tako na fizič-
no kot na psihično zdravje. Dobre bese-
de o gibalnih veselicah so prišle tudi do 
Ministrstva za zdravje, ki jih zdaj podpira 
že osmo leto.  Recept za ohranjanje in 
krepitev našega zdravja je torej enosta-
ven, čim več gibanja in čim več druženja. 
Letos se je tej podpori pridružila še Fun-
dacija za šport.
 
Pridružite se tudi vi! Čim več ljudi se 
zbere, bolj bo veselo. Če na vasi, v 
kraju ali naselju, kjer živite, še nimate 
takšne veselice, se oglasite na naslov 
Šole zdravja info@solazdravja.si, kjer se 
bodo potrudili, da tudi pri vas čim prej 
organizirajo vsakodnevno jutranjo gi-
balno veselico. Pa na zdravje!

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
t.: 059 932 066
e: info@solazdravja.si
https://solazdravja.com/
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Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

NAVPIČNO
1.  glasbilo z mehom
2.  poleti pogosta
3. poletno dogajanje v Ribnici
4.  slovenski vrh
10. sladki južni sadež
12. pevka Tinkara
15. skrčenje mišic
18. nasprotje soprana
19. letenje

REŠITVE: NAVPIČNO: HARMONIKA, SUŠA, 
GRAJSKIVEČERI, MANGRT, ANANAS, KOVAČ, 
KRČ, ALT, LET VODORAVNO: POLETAVCI, 
SONCA, MIR, SIVEC, HČERKA, NOGA, 
DVOGOVOR, ODTENEK, RUJ, KAOS, ZLATIREP

VODORAVNO
5. poletna bralna akcija
6. Melodije morja in ...
7. čas brez vojn
8. slovenski pisatelj Ivan
9. hči
11. spodnja okončina
13. dialog
14. niansa
16. grm na Primorskem
17. kaotično stanje
20. naselje v ribniški občini

V Ribnico prihaja Živa knjižnica, knjižnica, v kateri si 
lahko za pogovor »izposodiš« osebo, ki komunicira 
z dušami pokojnih – nuno, nekdanjega alkoholika 
ali, na primer, znano televizijsko osebnost. 

Živa knjižnica bo v soorganizaciji Knjižnice Miklova hiša in Roko-
delskega centra Ribnica potekala v Ribniškem gradu v soboto, 27. 
avgusta, od 10. do 14. ure. Živa knjižnica je v naših krajih novost, 
zato nekaj informacij o tem projektu, ki ga podpira tudi Unesco, 
mednarodna organizacija, ki skrbi za kulturo in dediščino.

Kaj je živa knjižnica?
živa knjižnica je projekt, ki se je začel leta 2000 na Danskem 
in trenutno poteka v 85 državah po svetu. Deluje na način kot 
knjižnica, le da so knjige ljudje s svojimi zgodbami, tako imeno-
vane žive knjige. 

Kdo so žive knjige?
žive knjige so osebe, ki so v družbi pogosto zaznamovane s 
predsodki, stereotipi ali pa opravljajo kakšen zanimiv oziroma 
nenavaden poklic.  

Kako poteka živa knjižnica?
bralec si izposodi živo knjigo za pogovor za določen čas, to 
je pol ure ali največ 45 minut. Pogovor poteka iz oči v oči, na 

stolu ali na klopci v parku in je bolj intimne narave. Živo knjigo 
lahko sprašujemo vse, kar nas zanima, vprašanja pa morajo biti 
spoštljiva.

Kakšen je namen žive knjižnice?
z Živo knjižnico se prek inovativne metode aktivnega dialoga 
ozavešča o človekovih vrednotah in pravicah ter spodbuja raz-
pravo o predsodkih in stereotipih v družbi. 

Katere žive knjige bodo na voljo v ribnici?
V Ribnici bo na voljo več kot deset živih knjig z različnih pod-
ročij, med njimi tudi osebe, ki jih poznate iz medijev. Točen 
seznam živih knjig bo objavljen nekaj dni pred dogodkom. Za 
pogovor se ni treba najaviti. Vabljeni!

Živa knjižnica v Ribnici
  Maruša Novosel    arhiv Žive knjižnice



Prijave zbiramo do 15. 9. 2022 po pošti, 
v nabiralnik pred TVD ali po telefonu 041 641 302.
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Rdeča kapica

4. GLEDALIŠKI
ABONMA ZA OTROKE

5. GLEDALIŠKI
ABONMA ZA ODRASLE

Cena abonmaja: 15 € Cena abonmaja: 30 €

KUD DramŠpil
Kolodvorska 17
1310 Ribnica

Sleparja v krilu

Janko in Metka sladkosnetka

24. 9. 2022, ob 10. uri

15. 10. 2022, ob 10. uri

12. 11. 2022, ob 10. uri

25. 2. 2023, ob 10. uri

18. 3. 2023, ob 10. uri

24. 9. 2022, ob 19. uri

15. 10. 2023, ob 19. uri

12. 11. 2023, ob 19. uri

14. 1. 2023, ob 19. uri

25. 2. 2023, ob 19. uri

18. 3. 2023, ob 19. uri

Dinozavrija

Čudežna srajca

Mimi in knjižni klub

Čaj za dve

Kanarčkova župca

Zakonci stavkajo

Bog masakra

Skočiva pod odejo




