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Otvoritev bazena in prizidka k osnovni šoli
Po dveh letih spet Ribniški semenj

Podpis pogodbe za nov Medgeneracijski center
Peter Andolšek že drugič zlat na astronomski olimpijadi



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.

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.

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



17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10. od 7. do 12. ure
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob parkirišču pred 
Miklovo hišo

17. 9. ob 19. uri
PRVA DOMAČA PRVENSTVENA 
ROKOMETNA TEKMA RD 
RIKO RIBNICA – RD KOPER
Športni center Ribnica

20. 9. ob 17. uri
DAN ZA POLETAVCE
Ribniški grad

24. 9.
DRUŽINSKI POHOD NA ORTNEŠKI GRAD
Ortneški grad

24. 9. ob 10. uri
Predstava za otroke RDEČA KAPICA v 
izvedbi KUD-a PIRNIČE (za DramŠpilov 
otroški abonma in za izven)
TVD Partizan

24. 9. ob 19. uri
Gledališka predstava 
SLEPARJA V KRILU v izvedbi 
KUD-a BELANSKO 
(za DramŠpilov abonma in za izven)
TVD Partizan

27. 9. ob 18. uri
PREDSTAVITEV KNJIGE MIRANA LUBEJA 
BOLEČINA, UPANJE IN STRAST
Miklova dvorana

28. 9. ob 19. uri
REDNI ZBOR ČLANOV AVTO MOTO 
DRUŠTVA RIBNICA
»Gostilna Kotur« pod lipo, Ribnica

Oktober
PREDAVANJE PTICE RIBNIŠKE DOLINE
Miklova dvorana

1. 10. ob 19. uri
ROKOMETNA TEKMA RD RIKO 
RIBNICA – RK DOBOVA
Športni center Ribnica

6. 10., 13. 10. ob 16.30 in 18. uri
URA PRAVLJIC
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

11. 10.
GLASBENO-LITERARNI DOGODEK Z 
MIRJANO IN MILANOM ŠERNEKOM
Miklova dvorana

13. 10. ob 16.30
URA PRAVLJIC
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Voščimo lepe osebne praznike!

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: 
13. 10. 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 28. 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.

Prenovljeni bazen
 Sašo Hočevar

KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
september–oktober 2022 

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

mihelic.zdenka@gmail.com. 

Najprej lepe želje vsem, ki se vračate na ži-
vahne šolske hodnike in v malce manj živahne 
razrede. Vse najlepše pa še posebej tistim, ki tja 
stopate prvič! Dva razreda prvošolčkov sta se 
te dni napolnila prvič v novem prizidku k stavbi 
B Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, 
ki so ga slavnostno odprli zadnji dan počitnic. 
Vzporedno je potekala tudi otvoritev popolno-
ma prenovljenega bazena v Športnem centru 
Ribnica, ki bo za marsikoga prijeten pobeg iz 
vsakdana, za športnike pa intenzivni treningi. O 
tem si lahko več preberete v nadaljevanju.

Velika novica, ki jo objavljamo, je tudi pod-
pis pogodbe o izgradnji novega Medgenera-
cijskega centra na mestu nekdanjega Doma 
JLA oziroma Ideal centra, ki je bil zadnjih dvaj-
set let prepuščen na milost in nemilost prav 
vsega. Levji delež k propadanju pa je sem 
pristavila kar ignoranca. Vrednost podpisane 

pogodbe med Občino Ribnica in podjetjem    
Riko, d. o. o., je slabih 10 milijonov evrov.

Kolegica iz sosednje občine se je šalila na 
račun Ribniškega semnja, češ da prvo sep-
tembrsko nedeljo Ribničani praznujemo svoj 
osebni praznik. Tale šala niti ni prav zares šala, 
ampak resnična trditev, kar nameravam pona-
zoriti s primerom. Oni dan sem sedel s kolek-
tivom terenskih delavcev in njihovim šefom. 
Fantje so pogovor spretno napeljali na pone-
deljek po »osebnem prazniku Ribničanov« in 
potrjen je bil skoraj popoln kolektivni dopust 
podjetja. Tudi o Ribniškem semnju sledi več 
v nadaljevanju, ob čemer smo se ukvarjali 
predvsem s tradicijo. Morda pa bo kolektivni 
dopust na po-sejemski ponedeljek postal tra-
dicija v določenih sredinah.

Sašo Hočevar
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Spoštovani občanke 
in občani!

Čas resnično hitro teče. Poletje je 
minilo, kot bi tlesknil, in že vstopa-
mo v jesen. V zadnjih dneh in tednih 
se je v Ribnici zvrstilo veliko različ-
nih dogodkov. Tako so se uspešno 
zaključili Grajski večeri, izvedena je 
bila že četrta športno-rekreativna 
prireditev – Trail, vrhunec dogaja-
nja v Ribnici pa je bil prvo nedeljo v 
mesecu septembru, ko je potekal 45. 
Ribniški semenj. 

Na investicijskem področju je 
bila tik pred začetkom šolskega leta 
izvedena slavnostna otvoritev dveh 
izjemnih pridobitev, in sicer no-
tranjega bazena in prizidka k šolski 
stavbi B. Tako so prvega septembra 
naši osnovnošolci še z večjim vese-
ljem vstopili v novo šolsko leto. Vse 
prvošolce sem tudi sam pozdravil in 
jim podelil barvice ter zaželel bar-
vito šolsko leto.  Zagotovo pa je bil 
zgodovinski dan za našo občino 24. 
avgust, ko sem z izbranim izvajalcem 
podpisal pogodbo za gradnjo sodob-
nega medgeneracijskega centra. Že 
v drugi polovici septembra se bodo 
tako na mestu nekdanjega Ideal cen-
tra začela rušitvena dela in na osnovi 
že potrjene idejne zasnove projekti-
ranje in gradnja povsem novega, so-
dobnega objekta. Načrtuje se, da bo 
v letu 2024 zgrajen sodoben objekt, 
ki bo opremljen po najvišjih stan-
dardih, v njem pa bodo poleg par-
kirne hiše v kleti tudi izjemna kul-
turna dvorana ter različni prostori 
za kulturno, umetniško in poslovno 

občane. Po premisleku in posvetu z 
ekipo in na podlagi vaših predlogov in 
komentarjev sem se odločil, da skupaj 
z Listo Sama Pogorelca nadaljujem za-
črtano pot in ponovno kandidiram za 
župana. Ker je za vsako uspešno delo 
pomembna ekipa, bodo tudi tokrat na 
kandidatni listi Liste Sama Pogorelca 
kandidirali svetnice in svetniki v vseh 
treh volilnih enotah ter tudi v posa-
meznih krajevnih skupnostih. Velik 
del kandidatov Liste Sama Pogorelca 
za občinski svet ostaja enak, dodali pa 
smo še nekaj svežih obrazov, ki bodo 
poskrbeli za nove poglede in nove ide-
je na poti do napredka. Vsi kandidati 
so izjemni ljudje, ki so pripravljeni 
pomagati in delati za skupno dobro, 
za napredek Ribnice. Želim si man-
data, ki bo temeljil na povezovanju, za 
kar smo se trudili in izvajali že v tem 
mandatu. 

Da pa bomo lahko tako jaz kot 
Lista Sama Pogorelca kandidirali na 
lokalnih volitvah, bomo potrebovali 
vaše podpise podpore. Zato vas čisto 
vse prijazno vabim, da meni in svetni-
ški listi namenite vaš podpis podpo-
re, ki mora biti overjen na Upravni 
enoti. Podpisi se že zbirajo in vse do 
20. oktobra lahko na Upravni enoti 
oddate svoj glas. Že vnaprej se vsake-
mu iskreno zahvaljujem. Ker mi vaše 
mnenje resnično veliko pomeni, pa 
vas v sredo, 21. 9., in v sredo, 28. 9., 
vabim pred Upravno enoto v Ribnici, 
kjer se boste lahko ob oddaji vašega 
glasu podpore tudi osebno srečali z 
menoj in mojo svetniško ekipo. Tako 
kot vaši podpisi so pri kreiranju naše 
skupne prihodnosti pomembni tudi 
vaši predlogi in vaša mnenja. 

Mislim, da smo skupaj z ekipo 
dokazali, da znamo in zmoremo. 
Energije in volje imamo še, prav tako 
tudi vizijo, ki bo Ribnico tudi v pri-
hodnje peljala po poti napredka.

Vaš župan
Samo Pogorelc

dejavnost za vse generacije. Več o 
samem objektu si lahko preberete na 
naslednjih straneh.

V naselju Breg - Grič potekajo 
investicijska dela ob rekonstrukciji 
državne ceste, v kateri Občina Rib-
nica sodeluje kot sofinancer. Poleg 
ceste se tako gradita tudi pločnik in 
komunalna infrastruktura, ki vklju-
čuje del fekalne kanalizacije, izgra-
dnjo novega vodovodnega omrežja in 
telekomunikacijskih vodov. Za nas-
lednje leto imamo z Ministrstvom 
za infrastrukturo podpisana še dva 
sofinancerska sporazuma, in sicer 
za rekonstrukcijo križišča v Žlebiču 
ter izgradnjo pločnikov proti Bre-
žam, Sušju in spodnjemu Žlebiču ter 
sporazum za celovito rekonstrukcijo 
križišča v Dolenji vasi.

Drage občanke, cenjeni občani, 
čas resnično hitro teče in v neverjet-
no hitrem tempu se počasi zaključuje 
tudi moj županski mandat. V nede-
ljo, 20. novembra, bomo zopet odšli 
na volišča in ponovno boste postav-
ljeni pred izbiro, komu boste zaupali 
vodenje občine za naslednji štiriletni 
mandat. Z izbiro župana bo hkra-
ti treba izvoliti tudi nove svetnice in 
svetnike za občinski svet in predstav-
nike v svetih krajevnih skupnosti.

 Mandat, ki se izteka, je bil izje-
mno naporen, a hkrati ga ocenjujem 
za uspešnega. Skupaj s celotno eki-
po občinskih svetnikov in tudi vseh 
zaposlenih na občini ter v javnih za-
vodih in podjetjih smo v preteklem 
mandatu naredili resnično veliko. Ko 
se ozrem nazaj na prehojeno pot in ko 
primerjam predvolilne obljube iz leta 
2018 z vsemi uspešno izvedenimi pro-
jekti, mi to potrjuje, da smo resnično 
delali dobro. Tisto, kar najbolj šteje, 
pa je zadovoljstvo vseh vas, spoštovani 
občanke in občani. Seveda za nekatere 
ne bo nič nikoli prav in dovolj dobro. 
A ne glede na vse sem celotni mandat 
delal predano, z vsem srcem in le enim 
ciljem: delati dobro za vse občanke in 

AKTIVNA JESEN



Peter Andolšek 
že drugič zlat na 
astronomski olimpijadi

  A. A.    Andrej Guštin

Pohvalo je dobila Marija Judež (Sre-
dnja elektro šola in tehniška gimnazija 
Novo mesto), bron Miha Brvar (Gimna-
zija Bežigrad), s srebrom sta se okitila 
Alexander Gaydukov (Gimnazija Koper) 
in Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad), med-
tem ko je Peter Andolšek (Gimnazija Be-
žigrad), mladi astronom z Velikih Poljan, 
v svojo zbirko dodal zlato medaljo. S tem 
je postal prvi slovenski tekmovalec, ki 
je na istovrstnem tekmovanju iz mate-
matike, fizike ali astronomije prejel zlato 
medaljo. Z zlatom se je namreč ovenčal 
že lani. Da je v znanju napredoval, pa 
kaže tudi podatek, da je lani zasedel de-
vetindvajseto, letos pa se je povzpel na 
deseto mesto med vsemi tekmovalci. 

Da se zbere kar najboljša ekipa, ki 
zastopa našo državo, so potrebne po-
sebne priprave: dijak se udeleži šol-
skega tekmovanja v znanju astronomi-
je, uvrsti na državno tekmovanje in se 
tam odlično odreže. Najboljše dijake 
na državnem tekmovanju povabijo na 
obsežne priprave in izbirni postopek, 

da je prvouvrščeni dosegel manj kot 
70 % točk. Naloge so zahtevale veliko 
poglobljenega znanja fizike in uporab-
ne matematike, pa tudi precej fakto-
grafskega znanja. Večini tekmovalcev 
zmanjka časa. Zato je treba tudi taktizi-
rati, katerim nalogam se splača posvetiti 
več, katerim manj časa. Imeli so kar štiri 
tekmovalne dneve, ves čas tekmovanja 
so imeli prepoved uporabe elektron-
skih naprav, pa tudi naselja niso smeli 
zapuščati, zato si Gruzije niso mogli ve-
liko ogledati. Kljub vsemu so jim orga-
nizatorji ponudili nekaj ekskurzij, da so 
spoznali tudi netekmovalni duh Gruzije. 
Med drugim so si ogledali kraško jamo 
in se kopali v Črnem morju. Na poti do-
mov pa so se ustavili v Istanbulu in si 
rezervirali dan za ogled.

Peter se je po vrnitvi iz Gruzije čez 
dva dneva odpravil v Bern, kjer je po-
tekala srednjeevropska matematična 
olimpijada. S te olimpijade sta dva čla-
na ekipe domov prinesla pohvali, vsi pa 
lepe spomine in koristne izkušnje.

ki vključuje tako teoretični del kot tudi 
udeležbo na Messierjevem maratonu: 
v eni noči mora udeleženec na nebu 
najti čim več izmed 110 tako imenova-
nih Messierjevih objektov. Peter in drugi 
udeleženci so se uspešno prebili skozi 
vse postopke in tako dobili vozovnico 
za na olimpijado, ki bi morala potekati v 
Kijevu, vendar to zaradi vojne v Ukrajini 
ni bilo mogoče. Za uspešno tekmovalno 
ekipo stoji ekipa mentorjev, ki s srcem 
in dušo usmerjajo mlade ljudi k znanju: 
vodja Andrej Guštin, mentorici Dunja 
Fabjan in Andreja Gomboc ter ekipa 
nekdanjih udeležencev olimpijade in 
študentov. Vsi pod okriljem Društva ma-
tematikov, fizikov in astronomov, ki tek-
movanja organizira.

Ker je astronomija zelo široko po-
dročje, tekmovalci nikoli zares ne vedo, 
kakšne naloge jih čakajo. Sestavljajo jih 
namreč lokalni sestavljavci, ki naloge 
običajno prilagodijo svojim zanima-
njem. Letošnja olimpijada je bila izje-
mno zahtevna, kar dokazuje dejstvo, 

Od 14. do 22. avgusta je v mestu Kutaisi v Gruziji potekala 15. 
mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike. Slovenijo je 
zastopala ekipa petih tekmovalcev in vsi so se odlično odrezali. Med 
250 tekmovalci iz 48 držav so si priborili pohvalo, bronasto, 
dve srebrni in eno zlato medaljo.

A
K

T
U

A
L

N
O

5



Vse novo pred 
začetkom šole

   Sašo Hočevar

Prenova bazena

Občina Ribnica je po štiriinštiridesetih letih izvedla popol-
no rekonstrukcijo že dotrajanega ribniškega bazena. V celoti 
so rekonstruirali bazensko školjko, keramiko, bazensko tehniko, 
stavbno pohištvo, strop z novo izolacijo, razsvetljavo, ozvočenje, 
rekuperacijo in požarni zid. Uredili so tudi dostop za gibalno 
ovirane in izvedli celostno energetsko sanacijo razsvetljave in 
stropa proti neogrevanemu podstrešju ter predel proti fasadi. 
Prav tako so prenovili celoten del stavbe športnega centra, torej 
slačilnice oziroma garderobe, sanitarije in tuše ter vadbeni pros-
tor, namenjen fitnesu. Vrednost celotne investicije je ocenjena 
na 1.878.859,67 EUR, od tega je kar 1.500.000,00 EUR sofinan-
ciranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in 
55.157,00 EUR s strani Fundacije za šport.

Župan Samo Pogorelc je prepričan, da je bil to zgodovinski 
dan za ribniško občino, pa tudi širšo subregijo, saj je to edini 
bazen od Kolpe do Barja. Izrazil je zadovoljstvo nad uspehom 
in prepričanje, da gre za najboljši in najlepši bazen, ki bo služil 
športnikom, šolarjem in vsem občankam ter občanom. »Med 
prenovo se mi je porodila ideja, da namesto enega okna posta-
vimo drsna vrata, kar je predpriprava za letno teraso, ki jo bomo 
izgradili, ko bomo zbrali sredstva. Prepričan sem, da bo objekt 
takrat še privlačnejši in uporabnejši.« 

Jerneja Škaper, predsednica Plavalnega kluba Ribnica, je 
bila ganjena in počaščena, da ima Ribnica čudovit bazen, »v 
katerem so bomo še naprej trudili, da bo plavanje v Ribnici ži-
velo in se ohranjalo na najvišjem možnem nivoju«.

Damijan Kromar, predsednik Triatlon kluba Inles Riko Ribni-
ca, je dejal, da je bila prenova bazena nujno potrebna, saj so 
morali zaradi tehničnih napak tudi odpovedovati treninge. »Ko se 
je začela prenova, sem pomislil, da smo ob sezono ali dve, a smo 
tudi s pomočjo Občine Ribnica lahko trenirali na drugih lokaci-
jah. Obnova bazena je potekala hitreje, kot se širi koronavirus.«

Štirje novi razredi 

Občina Ribnica in Osnovna šola Ribnica sta v letu 2020 
skupaj s projektanti pripravili idejno zasnovo za novogradnjo 
prizidka k stari meščanski šoli – stavbi B in prav na teh osnovah 
je bila pripravljena projektna dokumentacija za nov prizidek, 

Tik pred začetkom šolskega leta smo v Ribnici 
dobili dve izjemni pridobitvi. Zadnjega avgusta 
smo bili priča odprtju popolnoma prenovljenega 
bazena v Športnem centru Ribnica in otvoritvi 
prizidka k stavbi B v ribniški osnovni šoli.
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Eden izmed novih razredov

Damijan KromarJerneja Škaper

V celoti prenovljen bazen
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Prizidek s štirimi 
novimi razredi 
in dodatnimi 
servisnimi 
prostori

Župan in 
ravnateljica sta 
slovesno odprla nov 
prizidek šole.

v katerem so urejeni prostori za štiri nove učilnice ter v kleti 
dodatni pomožni prostori za izvajanje spremljajočih dejavnosti 
šole, v skupni površini 350 m2. Lani februarja je Občina Ribnica 
podpisala pogodbo z najugodnejšim izvajalcem o izvedbi del 
in letos, od 1. 9. 2022 dalje, je prizidek že na voljo za izvajanje 
učnega načrta za novo šolsko leto 2022/23. Vrednost celotne 
investicije je ocenjena na 917.000,00 EUR, od tega je 380.576,77 
EUR sofinanciranih s strani Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport.

Kar se tiče prizidka šole k stavbi B, je župan na otvoritvi 
dejal, da so s tem rešili prostorsko stisko, »za kar je bilo pot-
rebnega ogromno napora vseh vpletenih. V nadaljevanju nas 
čaka še razširitev jedilnice, iz Ministrstva za infrastrukturo pa 
smo pridobili tudi sredstva za energetsko sanacijo šole in še 
nekaj občinskih stavb, kar pomeni, da bi lahko v prihodnosti v 
ostrešju šole izgradili še vsaj tri učilnice.«

Ravnateljica ribniške osnovne šole Andreja Modic pa je od-
prtje prizidka pospremila s temi besedami: »Danes je za našo 
šolo velik dan, saj je prizidek k stavbi B z novimi učilnicami prva 
pridobitev novih šolskih prostorov v zadnjih petinpetdesetih le-
tih. Uvedba devetletne osnovne šole, spremembe normativov 
in večanje generacij so bili vzroki, da smo se pred šestimi leti 
znašli v taki prostorski stiski, da smo za izvedbo pouka morali 
uporabiti tudi sejno sobo v Športnem centru Ribnica in zbor-
nico. Na naše prošnje se je ob nastopu mandata takoj odzval 
župan Samo Pogorelc in z dobro ekipo nam je uspelo, da ob 
začetku novega šolskega leta odpiramo nove, dodatne, lepe in 
moderne šolske prostore.«

Zdaj, ko je infrastruktura tako imenitno urejena, se morda lah-
ko nadejamo še boljših športnih uspehov, več gibanja za sleher-
nika in še več vpisov v zlato knjigo.

Obveščamo vas, da je v 
ponedeljek, 5. 9. 2022, svoja 
vrata odprl prenovljeni 
ribniški bazen tudi za 
rekreativno plavanje.
Rekreativno plavanje bo mogoče od ponedeljka 
do petka med 20.00 in 21.30 ter v soboto in nedeljo 
med 15.00 in 19.00 po promocijskih cenah, ki 
veljajo do konca leta 2022.

Rekreativno plavanje

Od ponedeljka do petka od 20.00 do 
21.30 – odrasli

Od ponedeljka do petka od 20.00 do 
21.30 - otroci do 10 let in upokojenci 

Sobota in nedelja od 15.00 do 19.00 
- odrasli

Sobota in nedelja od 15.00 do 19.00 - 
otroci do 10 let in upokojenci 

Mesečna karta – odrasli

Mesečna karta - otroci do 10 let in 
upokojenci 

Cena

3 EUR

2 EUR

3 EUR

2 EUR

35 EUR

25 EUR

*Cena vstopa v bazen že vključuje DDV. 



Ribniški semenj
Spodbuda 
za tradicijo 
in kulturno 
identiteto

   Sašo Hočevar

Če na semanji dan v Ribnico prispete 
pred deveto uro zjutraj, si lahko izberete 
prav zares imeniten parkirni prostor, čisto 
ob robu dogajanja, ko nekateri prodajalci 
pilijo še zadnje podrobnosti svojih stojnic, 
ki se šibijo od vsega mogočega blaga. Kot 
že tolikokrat se je tudi letos Ribniški se-
menj začel s sprevodom pihalne godbe 
najbolj pristno napravljenih rokodelcev in 
njihovih naslednikov po glavni ulici.    

Tradicija je tudi kulturna 
identiteta

Odprtje semnja je napovedal Jože 
Zakrajšek, predsednik TD Ribnica, ki 
je izrazil zadovoljstvo nad uspešnostjo 
semnja in nadaljevanjem tradicije ter 
dodal, da delajo na tem, da pridejo do 
petdesetega semnja zapored. »Na letoš-

Sekciji za domačo in umetnostno obrt 
najbolj reprezentativno zastopa te de-
javnosti in zato pričakujemo čimprejšnje 
sprejetje zakona, ki bo sistemsko rešil 
zagato rokodelstva, saj gre za eno izmed 
panog v izumiranju. Če ne bomo uspeš-
no zagotovili prenosa znanja na mlade, 
tudi formalno, potem bomo izgubljali kul-
turno identiteto.«

Iskanje tradicionalnega
Na tako velikem in vseobsegajočem 

dogodku je zelo težko določiti koga ali 
kaj izpostaviti, o kom ali čem poroča-
ti, zato sem potreboval širšo tematiko 
za poizvedovanje. Ker je bilo na govor-
niškem odru veliko govora o tradiciji in 
njenem nadaljevanju, je bila tema tako 
rekoč že posneta na kasetni trak – tra-
dicija. Tudi kasetni trak je svojstvena 
tradicija, a bolj me je zanimala tradicija 
rokodelstva in prodaje – predvsem na 
Ribniškem semnju. Tako je nastala kratka 
anketa z ljudmi, ki izdelujejo in prodajajo 
svojo robo brez posrednikov.   

njem semnju je večina stojnic, ki so bile tu 
nazadnje, se pravi leta 2019, število pa še 
raste. Letos je več kot 350 razstavljavcev 
in prodajalcev, z žalostjo pa ugotavljamo, 
da je izdelovalcev suhe robe čedalje manj, 
ker se ljudje starajo, mladi pa nimajo po-
sebnega veselja za nadaljevanje.«

Župan Samo Pogorelc ni skrival nav-
dušenja: »Končno, po dveh letih premora 
smo dočakali 45. Ribniški semenj! Spet 
smo v polnem zagonu in s tem je treba 
nadaljevati in naslednje leto stvari še 
nadgraditi.« Glede nadaljevanja tradicije 
izdelovanja suhe robe in lončarstva pa 
je bil župan optimističen: »Imamo ljudi, 
ki obiskujejo male šole suhorobarstva 
in lončarstva v Rokodelskem centru, 
in njih je treba dovolj izobraziti, se po-
vezati z Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije in vzpostaviti strategijo.« Slav-
nostni govornik Blaž Cvar, predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
je čestital organizatorjem za pripravo 
največjega rokodelskega sejma v Slove-
niji. »Obrtno-podjetniška zbornica v svoji 

Promet z južnega obronka občine 
na prvo septembrsko nedeljo 
zjutraj je tako rekoč potekal 
enosmerno. Vsi smo se peljali 
v smeri Ribnice in prav nikogar 
ni bilo nasproti. Po dveh letih 
»prisiljenega« premora smo letos 
spet imeli Ribniški semenj, tokrat 
petinštiridesetega po vrsti.

Župan Ribnice Samo Pogorelc, predsednik Obrtne zbornice 
Slovenije Blaž Cvar in prdsednik TD Ribnica Jože Zakrajšek
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Suhorobarske igre



Tone, lončar iz Prigorice
»Zadnji dve leti, ko semnja ni bilo, 

sam ga kar pogrešal, saj tukaj razsta-
vljam in prodajam že vse od prvega 
semnja leta 1976. Nakupovalne navade 
ljudi se kaj dosti ne spreminjajo, kdor 
misli kaj kupiti, kupi, kdor pa ne, mu daš 
lahko tudi zastonj, pa ne bo nič.«

Andrej, sitar in rešetar iz Sodražice
»Na semnju menda prodajam že ka-

kih trideset let. Ko dve leti ni bilo semnja, 
mi je kar malo manjkal, saj gre človek 
vedno rad malo med ljudi. Ni pomembna 
samo prodaja, pomembno je tudi druže-

jih želiš nabrati veliko različnih, jih je tre-
ba poznati. Članstvo v društvu in nekaj 
izobrazbe o gobah je tu v veliko pomoč. 
Poleg 60 kg odcejenih gob smo letos 
dodali 20 kg svinjskega mletega mesa, 
12 kg kruha, 13 škatel jajc, peteršilj, po-
per in sol. In to je to.« Vse zveni precej 
preprosto, razen tistih 60 kg užitnih gob. 

Tradicija slehernika iz množice
Slišane zgodbe o tradiciji so vsaj 

precej večje od tradicije običajnega 
obiskovalca Ribniškega semnja, kar 
sem tudi sam. Tako smo, nepregledna 
množica, premerjali ribniške ulice, si 
ogledovali blago na stojnicah, srečevali 

je slišati vsako leto le najboljše. Kar tako 
zaradi radovednosti. France Zbačnik, 
predsednik Gobarskega društva Ribni-
ca, je postregel s podatkom, ki se ne bi 
mogel bolj usesti v ta sestavek, namreč 
kolikor je bilo sejmov, toliko je bilo go-
barskih razstav – se pravi petinštirideset. 
Tudi letošnja razstava gob, ki je štela 
kakih petnajst tekočih metrov zelenega 
pasu, posutega z glivami vseh sort in 
vrst, je pritegnila številne goste semnja. 
Franceta Zbačnika se vprašal, kam so šle 
vse gobe v zadnjih dveh letih, ko semnja 
ni bilo: »Mi smo se v poletnem času, ko 
je bil virus manj napadalen, zbirali v koči 
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Andrej, sitar in rešetar Dušanka, pletarka France Zbačnik, predsednik 
Gobarskega društva

Marjeta, predicaTone, lončar

nje. Izdelovalcev je pa zagotovo manj, 
mladih to ne zanima. Mene je oče naučil 
obrti, in to delam že šestdeset let.«

Marjeta, predica iz Loškega Potoka
»Nadaljujem mamino tradicijo, saj je 

dolga leta hodila na ribniški semenj in 
je imela željo, da se ena od hčera nau-
či te obrti. Jaz pa bom to znanje predala 
nečakinji, ki kaže zanimanje. Na semnju 
sem tretjič in gotovo bom še prišla.« 

Dušanka, pletarka iz Nemške vasi
»Pode za reto sem se naučila delati 

lansko leto v Rokodelskem centru in se še 
malo lovim. Letos bo v pletarski šoli tudi 
ta program in nekaj znanja lahko predam 
naprej. Do letošnjega semnja sem sode-
lovala v Rokodelskem centru, letos pa 
sem prvič na semnju kot izdelovalka.«

Prava tradicija
Različni sogovorniki, a podobno go-

reči v poudarjanju tradicionalnega, so na-
kazali, da je izbor teme pravi. Še mnogo 
izdelovalcev in prodajalcev bi lahko na-
šel, a sem zavil na dvorišče Rokodelske-
ga centra zaradi gobjih polpet, o katerih 

znance, se pomenkovali, obrekovali … in 
nekateri ugotovili, da smo tradicional-
ne zaključke vsakega semnja zaobšli. 
Naši tradicionalni zaključki bi se mo-
rali zgoditi na gostoljubnih stojnicah in 
glasnem odru Ribniškega študentskega 
kluba, tako pa smo črto pod tokratni 
semenj potegnili pod hreščečim zvoč-
nikom cenenih napevov. 

Živela tradicija!

pri Francetovi jami na srečanjih z nabira-
njem in determinacijo (določanjem) gob. 
Hodili smo tudi k sosednjim gobarskim 
društvom, s katerimi veliko sodelujemo.«

Letos so petinštiridesetič cvrčali tudi 
gobji polpeti, ki jih zmanjka vsako leto 
in tudi letos jih je. France Zbačnik brez 
zadržkov z vami deli recept za gobje 
polpete: »Dober gobji polpet mora vse-
bovati čim več različnih sort gob, in če 
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Občinska uprava
    zaposleni na Občini Ribnica

Podpisana pogodba za nov 
Medgeneracijski center v Ribnici

Stavba nekdanjega doma JLA, ki je bila 
že več kot dve desetletji prepuščena pro-
padanju, bo tako v naslednjih mesecih do-
končno porušena, na njenem mestu pa bo 
zrasel nov, sodoben nizkoenergijski objekt 
s skoraj 4.500 m2 neto tlorisnih površin.  

Sama izvedba je razdeljena v dve 
fazi, in sicer bo v prvi fazi, katere vred-
nost brez DDV je 8.970.000 EUR, izvaja-
lec opravil rušenje obstoječega objekta, 
projektiranje, vsa gradbena dela, dobavil 
opremo in uredil okolico večnamenske-
ga kulturno-poslovnega objekta. Druga 
faza pa predstavlja izgradnjo družabno-
-športnega dela objekta v skupni vred-

nosti 702.000 EUR brez DDV. Predvideno 
je, da bodo dela po prvi fazi zaključena 
do konca leta 2024, druga faza pa naj bi 
se zaključila v letu 2025. S prvimi priprav-
ljalnimi in rušitvenimi deli se bo začelo 
že v mesecu septembru.

Župan Občine Ribnica Samo Pogo-
relc je ob slovesnem podpisu pogodbe 
poudaril, da pogodba predstavlja veliko 
obveznost in izziv tako za naročnika Ob-
čino Ribnica kot izvajalca podjetje Riko,      
d. o. o., vendar bo po njegovem prepriča-
nju ob zaključku vseh del na mestu stare-
ga Ideala stal najsodobnejši kulturno-po-
slovni objekt, ki bo predstavljal stičišče in 
srce kulturnega in družabnega dogajanja 
v občini Ribnica za prav vse generacije.

Stavba bo razdeljena na več 
vsebinsko zaokroženih celot: 
• v kletnem prostoru bosta poleg tehnič-
nih prostorov zagotovo največji pridobi-
tvi javna parkirna hiša z vsaj 60 parkirni-
mi mesti  in večnamenski športni prostor 
z barom, ki bo zgrajen v drugi fazi;
• v pritličnem delu bo sodoben kulturni 
del, ki bo obsegal: veliko večnamensko 
kulturno dvorano za 300 obiskovalcev, 
namenjeno gledališki produkciji, kon-
certom, plesnim predstavam, prosla-
vam, kongresom, filmski projekciji in 

prireditvam. Dvorana bo opremljena z 
najsodobnejšo avdio-video tehnologijo, 
sodobnimi motornimi lučmi in scenskimi 
vleki, induktivno zanko, ki bo omogočala 
udobno spremljanje tudi naglušnim ose-
bam. Oder v velikosti 14 m x 12 m s stran-
skimi hodniki in vsemi spremljevalnimi 
prostori, ustrezna akustika, ki bo zagota-
vljala primeren odmevni čas in enako sli-
šnost v vsakem delu dvorane, ter udobni 
sedeži v avditoriju bodo zagotavljali udo-
bje na najvišjem nivoju tako za gledalce 
kot za nastopajoče, ki bodo imeli poleg 
tega na voljo dve večji (skupinski) in dve 
individualni garderobi, sanitarije, prostor 
za odrsko in scensko tehniko, skladišče za 
kuliso in glasbila z ustreznim dostopom 
neposredno v zaodrje.  Poleg dvorane se 
bo v pritličnem delu nahajal tudi »foyer« 

Župan Občine Ribnica Samo 
Pogorelc in direktor podjetja 
Riko, d. o. o., Janez Škrabec sta 
pred vhodom v nekdanji »Ideal 
center« 24. 8. 2022 slovesno 
podpisala pogodbo za izgradnjo 
novega Medgeneracijskega 
centra Ribnica. Pogodbena 
cena vseh del brez DDV znaša 
9.672.000 EUR in vključuje 
rušitev obstoječega objekta, 
projektiranje novega objekta, 
novogradnjo ter dobavo 
tehnološke opreme  in 
notranjega pohištva.



– predverje, kjer bodo tudi manjša 
večnamenska multimedijska dvorana 
za 80 oseb, prostor za začasne razsta-
ve, kavarna, sanitarije, garderoba za 
obiskovalce, pripravljalna kuhinja in 
servisni prostori;
• v prvem nadstropju bodo prosto-
ri za društva in servisni prostori, ki 
bodo vključevali: vetrolov, tehnične 
prostore, avditorij, balkon v dvorani, 
prostor za pevske sestave, prostor 
za vaje orkestrov, klubski arhiv, skla-
dišče za scensko tehniko, skladišče 
za kostume, skladišče za delavniško 
orodje, pisarno za vodje luči/ton/vi-
deo, garderobo za nastopajoče, teh-
nični prostor in sanitarije;
• v drugem nadstropju bodo: štiri 
klubske sobe, tako za mlade kot za 

starejše in gibalno ovirane, ter čajna 
kuhinja, klubski arhivi in sanitarije;
• tretje nadstropje je namenjeno po-
slovnemu delu in bo obsegalo: tri 
večje pisarne za delo od doma oziro-
ma »coworking«, manjšo sejno sobo, 
upravni del, v katerem bodo pisarne, 
namenjene administraciji, čajno ku-
hinjo, arhiv in sanitarije.

V novem objektu bodo prostor 
za svoje udejstvovanje dobila kul-
turna in umetniška društva, poslovni 
uporabniki, mladi in starejši. Objekt 
za vse generacije bo namenjen tudi 
druženju in prijetnemu preživljanju 
prostih trenutkov, saj bo imel kavar-
no s 50 sedišči v notranjosti in 100 
sedišči na zunanji terasi.

Od leta 2020 je Občina Ribni-
ca intenzivno izvajala aktivnosti za 
izgradnjo sodobnega medgene-
racijskega objekta. Pripravljena je 
bila podrobna projektna naloga in 
objavljen je bil razpis za izvajalca. 
Pomembnost projekta za širšo re-
gijo kaže tudi njegova uvrstitev v 
državni Načrt razvojnih programov 
2022–2025, s čimer so za izgradnjo 
zagotovljena tudi dodatna državna 
sredstva v višini 5 milijonov evrov. 
Poleg 5 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev je bil projekt prijavljen tudi 
za sofinanciranje s strani Eko sklada, 
saj gre za sodoben nizkoenergijski 
objekt. 

Direktor podjetja Riko, d. o. o., Ja-
nez Škrabec je v nagovoru ob podpi-
su pogodbe poudaril, da bo podjetje 
Riko naredilo vse, da bo novozgra-
jeni objekt ribniškim prebivalcem 
omogočil vso kakovost življenja, kot 
so je deležni prebivalci velikih mest. 
Kot je še poudaril, bo podjetje Riko 
naredilo vse, da bo objekt zgrajen v 
kakovosti, kot jo pričakuje naročnik, 
in v časovnih rokih, kot je opredelje-
no v pogodbi.

Župan je v svojem nagovoru za-
želel še uspešno delo vsem, ki bodo 
sodelovali pri izgradnji in vsakodnev-
no spremljali skladnost in kakovost 
gradnje. Ob pripravi dokumentacije 
so bili za izgradnjo objekta postav-
ljeni visoki standardi, ki bodo po nje-
govem mnenju nedvomno tudi dose-
ženi. Objekt bo na ta način poskrbel 
za novo, privlačnejšo podobo našega 
centra in novo funkcionalnost vsem 
prihodnjim uporabnikom.
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Termini delavnic 
temeljnih 
postopkov 
oživljanja z AED
 
Občina Ribnica v sodelovanju z 
izvajalcem, Zdravstvenim domom 
dr. Janeza Oražma Ribnica, obvešča 
občane, da bodo v okviru projekta 
»Skupaj za varni jutri« izvedene 
delavnice temeljnih postopkov 
oživljanja z AED v prihajajočih dneh 
po naslednjem razporedu: 
• Gorenji Lazi – 19. 9. 2022 ob 18. uri
• Dolenja vas – 21. 9. 2022 ob 17. uri
• Ribnica – 22. 9. 2022 ob 17. uri
• Otavice – 23. 9. 2022 ob 17. uri
Vse delavnice bodo potekale v 
tamkajšnjih gasilskih domovih. 

Preostale lokacije in termini delavnic 
bodo sproti objavljeni na spletni 
strani Občine Ribnica ter v sredstvih 
javnega obveščanja. 

Občina Ribnica tudi poziva zaintere-
sirana lokalna društva, da če bi želeli 
imeti delavnico temeljnih postopkov 
oživljanja z AED, da o tem obvestijo 
izbranega izvajalca, to je Zdravstveni 
dom dr. Janeza Oražma Ribnica. 

Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Vljudno vabljeni!
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Občina Ribnica objavlja

Javni razpis
za dodelitev nepovratnih
proračunskih sredstev za so-
financiranje prenove fasad na 
objektih izven mestnega jedra 
naselja Ribnice za leto 2022

Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje prenove fasad na objektih 
izven mestnega jedra naselja Rib-
nice, ki se po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine nahajajo 
na območju varstvenega režima 
kulturne dediščine.

Upravičenci lahko do vključno 31. 10. 
2022 vložijo vlogo z vsemi dokazili 
(prilogami) osebno ali po pošti na 
naslov: Občina Ribnica, Gorenjska 
cesta 3, 1310 Ribnica. Razpisna doku-
mentacija s pogoji sofinanciranja bo v 
času objave javnega razpisa objavlje-
na na spletni strani Občine Ribnica 
(www.ribnica.si) in bo na razpolago za 
vpogled v prostorih Občine Ribnica, 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Občina Ribnica objavlja

Javno dražbo 
za prodajo 
nepremičnin
Občina Ribnica obvešča, da 
je na svoji spletni strani in 
oglasni deski objavila javno 
dražbo za prodajo naslednjih 
nepremičnin:
1. treh gradbenih parcel v naselju 
Grčarice z oznako 8, 9 in 11, v izmeri 
778–799 m2

 

2. kompleksa stavbnih zemljišč, 
parceli 6323 in 54/1, obe k. o. 1629 
Dolenja vas, v skupni izmeri 2.263 
m2 – na parceli 54/1 stojita stavbi 
št. 142 in 143, obe sta po podatkih 
GURS ruševini

                    

Javna dražba je razpisana za 
četrtek 22. septembra 2022, ob 
8. in 9. uri. Celotno besedilo javne 
dražbe je objavljeno na spletni 
strani www.ribnica.si in na oglasni 
deski občine.

Prijava škode 
na kmetijskih 
pridelkih zaradi 
posledic suše v 
letu 2022

Strokovna komisija za ocenjevanje 
škode na kmetijskih zemljiščih in goz-
dovih Občine Ribnica je začela z zbira-
njem vlog oškodovancev, ki so utrpeli 
škodo zaradi posledic suše v letu 2022 
na prizadetih območjih katastrskih ob-
čin in prizadetih kulturah. 

Oškodovanci dostavijo izpolnjene in 
podpisane vloge na obrazcu št. 2 (Oce-
na škode v tekoči kmetijski proizvodnji 
na pridelkih, povzročene po naravni ne-
sreči) v glavno pisarno Občine Ribnica 
v času uradnih ur ali pa jih pošljejo s 
priporočeno pošiljko do vključno 22. 9. 
2022 na naslov Občina Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3, 1310 Ribnica.

Obrazec št. 2 je na razpolago na se-
dežu občine Ribnica (v glavni pisarni) in 
na spletni strani Občine Ribnica (www.
ribnica.si), kjer je dostopnih tudi več in-
formacij glede same prijave škode. Poziv vsem 

prejemnikom 
maturitetnega 
spričevala 
šole s pohvalo 
»ZLATI 
MATURANT« 

Občina Ribnica poziva vse srednje-
šolce s stalnim bivališčem na območju 
občine Ribnica, ki so dosegli izjemen 
splošni uspeh in jim je šola konec šol-
skega leta 2021/22 izdala maturitetno 
spričevalo s pohvalo »zlati maturant«, 
da nas z namenom, da vas spoznamo 
in vam čestitamo za vaš osebni uspeh, 
o vašem dosežku obvestite na elektron-
ski naslov protokol@ribnica.si.  Vašemu 
obvestilu, ki naj vsebuje ime in priimek 
ter stalni naslov, dodajte tudi fotokopijo 
vaše pohvale. V mesecu oktobru bomo 
za vas pripravili sprejem pri županu, zato 
pričakujemo vaše prijave najkasneje do 
30. septembra 2022.
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Občina Ribnica tudi letos organizira 
Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo 
potekal med 16. 9. in 22. 9. 2022. Že ve-
čer pred začetkom izvajanja ETM bo (v 
četrtek, 15. 9. 2022, ob 19. uri) otvoritev 
razsvetljave v središču Ribnice in graj-
ske promenade. 

Uradna otvoritev ETM v Ribnici bo v 
petek, 16. 9. 2022, ob 10.30 pred Osnov-
no šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica. 
V sklopu dogodka odprtja ETM bo tudi 
slavnostna otvoritev nove kolesarnice 
pri osnovni šoli. Kolesarnica s poseb-
nim sistemom zaklepanja, ki se nahaja-
la ob hodniku, ki povezuje Športni cen-
ter Ribnica in stavbo C osnovne šole, je 
postavljena v sklopu projekta Integrira-
na mobilnost Občine Ribnica, naložbo 
pa sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Poleg nove kolesarni-
ce bo znotraj uradnega odprtja ETM v 
Ribnici tudi otvoritev stebrov za polnje-
nje koles pri novem kolesarskem parku 
»pumptrack« v Obrtni coni Ugar.   

Po 14. uri se bo dogajanje preselilo na 
parkirišče pred Miklovo hišo, kjer se bodo 
na stojnicah predstavili javni zavodi, poli-
cija, društva in ponudniki na temo ETM. 
Prav tako bo organiziran bogat program 
za najmlajše (Knjižnica pod krošnjami). 
Znotraj dogodka bo potekala tudi podeli-

tev nagrad za fotografski natečaj za mla-
de, ki ga je organizirala Občina Ribnica 
v okviru ETM z naslovom MOBILNOST V 
RIBNICI NEKOČ IN DANES. Župan obči-
ne Ribnica pa bo na dogodku tudi podelil 
priznanje v okviru projekta PROSTOFER.        

V soboto, 17. 9. 2022, bo potekala Tr-
žnica Ribnica, na kateri bo mogoče od 
8. ure naprej tudi popiti kavo z županom 
Občine Ribnica Samom Pogorelcem. 
Tako v petek popoldan v okviru stojnic 
kot tudi v soboto v sklopu tržnice se 
bodo lahko obiskovalci brezplačno re-
gistrirali za uporabo sistema Ricikel do 
konca leta 2022. Sistem RICIKEL prinaša 
poceni, aktivno in okolju prijazno obliko 
prevoza v samem mestnem središču. Od 
letošnjega poletja pa so na voljo poleg 
štirih navadnih koles iz sistema Ricikel 
tudi štiri kolesa Ricikel, ki imajo na novo 
vgrajene elektromotorje. Kolesa so na 
voljo uporabnikom sistema Ricikel pred 
Zdravstvenim domom dr. Janeza Oražma 
Ribnica (Majnikova ulica) in pred Za-
družnim domom Ribnica (Škrabčev trg). 
Tudi v soboto bo obratovala prav poseb-
na Knjižnica pod krošnjami. Prav vsi, ki 
bodo prišli v Knjižnico pod krošnjami 
peš ali s kolesom, bodo prejeli knjigo.  

Znotraj projekta se bodo odvile še 
številne druge aktivnosti. V ponedeljek, 
19. 9. 2022, bo potekal tako imenovani 

Popolna zapora parkirišča ob 
Miklovi hiši ter odseka Gallusovega 
nabrežja med Francoskim in 
Grajskim mostom

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
16.−22. SEPTEMBER 2022

Bogato dogajanje v okviru projekta 
Evropski teden mobilnosti v Ribnici

Izstopimo iz avta in 
stopimo skupaj.

V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti v Ribnici bo od petka, 16. 
9. 2022, od 5. ure do petka, 23. 9. 2022, do 22. ure potekala popolna 
zapora parkirišča ob Miklovi hiši ter odseka Gallusovega obrežja med 
Francoskim in Grajskim mostom.  
Tako bo od petka, 16. 9. 2022, od 5. ure dalje do petka, 23. 9. 2022, do 
22. ure za ves promet zaprt odsek javne poti JP 853641, Gallusovo 
nabrežje od križišča z javno potjo JP 853631 do objekta na naslovu 
Škrabčev trg 21. 

Hvala za razumevanje!

Pešbus na podružničnih osnovnih šolah 
(POŠ) v Sušju in Dolenji vasi. Na POŠ 
Dolenja vas bo izveden tudi »Poligon 
na vasi«. V ponedeljek, 19. 9. 2022, bo 
ob 16. uri v Rokodelskem centru Rib-
nica potekala delavnica za mlade na 
temo mobilnosti. V torek, 20. 9. 2022, 
bo v Vrtcu Ribnica skupinska vadba za 
otroke in zaposlene, istega dne pa bo 
med 10. in 11. uro za vse občane in obi-
skovalce brezplačna vodena telovadba 
v Športnem parku Ribnica. V sredo, 21. 
9. 2022, bo med drugim tudi PEŠBUS z 
županom in ravnateljico na Osnovni šoli 
dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Dan slovenskega športa (23. 9. 2022)
V okviru dneva slovenskega športa 

bo 23. 9. 2022 ob 8. uri jutranja telovad-
ba v Ribniškem gradu. S strani Zdra-
vstvenega doma dr. Janeza Oražma Rib-
nica bo tega dne izveden tudi test hoje 
v Športnem parku Ribnica. Od petka, 
23. 9. 2022, do nedelje, 25. 9. 2022, pa 
bo v sklopu dneva slovenskega športa 
brezplačno rekreativno plavanje v Špor-
tnem centru Ribnica.  

Prav tako bo v petek, 23. 9. 2022, v 
Rokodelskem centru Ribnica tudi dogo-
dek Kultura ima dober okus. 

Območje zapore



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. 

14
R

O
K

O
D

E
L

'C

Mala šola lončarstva 
za začetnike
Namenjena je osnovnošolskim 
otrokom - začetnikom
Mladi lončarji se bodo seznanili z različnimi vrstami gline, 
barvami za glino, postopki ročne obdelave gline in postopki 
oblikovanja gline na lončarskem vretenu. Izdelali bodo različne 
uporabne in okrasne predmete.

Cena Male šole lončarstva je 35 eur na mesec. V ceno je 
vključeno mentorstvo (1x tedensko), ves material (glina, barve, 
glazure) in žganje v lončarskih pečeh. Prijave zbiramo do 20. sep-
tembra 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.



Dokumentarni film o 
lončarstvu v Dolenji vasi

   Polona Rigler Grm, muzejska svetovalka
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Igrače 
Hermana 

Lisjaka
Gostujoča razstava 

Muzeja novejše 
zgodovine Celje v 
Ribniškem gradu

V septembru je razstava 
na ogled vsak dan od 10. 

do 18. ure. V oktobru pa bo 
ogled možen po dogovoru 

oziroma najavi.
Vabljeni!

  
Ponovno vabimo tudi vse vas, 
ki imate doma še kakšne svoje 
igrače, prinesite jih v ribniški 
muzej, da jih evidentiramo, 

morda shranimo in na ta način 
ohranimo spomin na vašo 

mladost. 

e: muzej.ribnica@rc-ribnica.si 
t: 01 835 0376, 041 764 022,

 Muzej Ribnica

Muzejska pisarna je v
2. nadstropju Rokodelskega 

centra Ribnica.

Posneto arhivsko gradivo želimo 
uporabiti tudi v dokumentarnem fil-
mu, katerega del bo predstavljala tudi 
kulinarika s poudarkom na pripravi in 
postrežbi različnih vsakodnevnih, sta-
rih jedi. Film bo vključeval tudi pesmi, 
vezane na življenje ljudi v Lončariji. 

V juliju smo tako začeli s snema-
njem priprave in postrežbe jedi. Marija 
Mohar, delovna in izkušena gospodinja 
iz Prigorice, je na štedilniku na drva 
skuhala govejo juho, pražen krompir, 
vinsko omako, joto brez mesa, krompir 
v oblicah, kislo zelje v solati, zavitek z 
domačo slivovo marmelado ter rožiče-
vo in ocvirkovo krompirjevo potico.

Nadaljevali smo v Dolenji vasi pri 
Mariji Bojc in Julki Češarek, ki sta vsaka 
v svoji kuhinji pripravili različne dobro-
te, zaključili pa bomo pri Andreji Bojc.

 Marija je naredila kruh, narezek iz 
domačih suhih mesnin krškopoljskega, 
doma vzrejenega prašiča – suha klo-
basa, slanina, šinek, suho prekajeno 

stegno, trdo kuhana domača jajčka ter 
krompirjeve žgance z zeljem in koru-
zne žgance s projo in mlekom. Julka je 
pripravila blinc (boljša, močna hrana, v 
obliki pogače, pogosto namenjena po-
rodnicam in ljudem, ki so pomagali pri 
večjih kmečkih delih) ter zmešana jajč-
ka s klobaso in obaro z ajdovimi žganci.

Vsebine snema Produkcija Fos, 
Jože Jagrič, s. p. Rezultat dela bo doku-
mentarni film, ki bo prepleten z vsebi-
nami življenja ljudi v Dolenji vasi s pou-
darkom na lončarstvu.

V letu 2021 smo v Muzeju Ribnica 
dokumentarno posneli postopke 
in načine izdelovanja lončenine 
pri štirih ribniških lončarjih.

Marija Mohar ob pečeni rožičevi in 
ocvirkovi krompirjevi potici.

Julka Češarek reže blinc.
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v Muzejski 
trgovini Ribnica

  Nejc Lovšin    Daniel Vincek

Čeprav smo šele sredi poletja, boste 
mnogi počasi že začeli razmišljati in prip-
ravljati domačo ozimnico. Zato se pri nas 
v trgovini vsak avgust in september ogla-
sijo mnogi obiskovalci, ki povprašujejo 
predvsem po ribežnih in nekaterih drugih 
manjših pripomočkih, namenjenih pripravi 
domače ozimnice. 

V naši trgovini vam celo leto ponujamo 
mnoge različne ribežne lokalne izdelave. 
Izdelani so iz kakovostnega bukovega lesa, 

ki je eden najprimernejših materialov za izdelavo izdelkov iz panoge 
domačega mizarstva, kamor spadajo tudi ribežni. Ribežni so opremljeni 
tudi s kakovostnimi nerjavečimi rezili. V naši trgovini lahko trenutno 
izbirate med več kot desetimi različnimi ribežni različnih velikosti. Po-
nujamo vam ribežne za hren, jabolka, korenčke, repo, bučke, kumare, 
rdečo peso, zelje in mnoge druge.  

V mesecih avgustu in septembru smo samo za vas 
pripravili akcijsko ponudbo ribežnov. Izbrane ribežne 
smo znižali za 10 %. Vljudno vabljeni, da nas obiščete in si 
izberete svojega!

Jesenski 
kolesarski oddih

   RCR

Na Ribniškem kolesarska sezona po poletju še 
zdaleč ni končana. Poletne vročine je konec, zrak 
je kristalno čist, vreme je večinoma stabilno in bla-
go, narava pa navdihuje s svojo jesensko igro barv. 
Zato preživite svoj prosti čas aktivno in kakovostno. 
Občina Ribnica je kot partner projekta S kolesom 
od nature do kulture kupila pet električnih koles in s 
tem pripomogla k pestrejši športni ponudbi. Kolesa si 
lahko izposodite na Info točki v Ribniškem gradu in v 
Rokodelskem centru Ribnica ter se z njimi podate na 
pravo kolesarsko doživetje. Več informacij je na voljo 
na: www.turizem.ribnica.si ali na M: +386 51 415 429. 
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Otroci so nekdaj, tudi tisti iz bolj oddaljenih vasi, 
hodili v šolo peš. Zaradi dnevnega pešačenja ni bilo 
iz njihovih ust slišati nobenega pritoževanja; prav-
zaprav je bila pot v šolo čas, ko jih starši in učitelji 
niso nadzirali. In zakaj so otroci izkoristili te trenutke 
svobode? Za igro, seveda. Paziti so morali le, da se 
na poti v šolo ali iz nje niso predolgo obirali. Jeseni 
in spomladi so otroci hodili v šolo bosi. Čevlji so bili 
dragi, treba jih je bilo očuvati še za mlajše bratce in 
sestrice, zato so jih nosili le v zimskih mesecih. Na 
podeželju velike razlike v oblačenju otrok revnejših 
in bogatejših staršev ni bilo, saj se je na otrocih ved-
no rado kaj »prišparalo«, na trgu v Ribnici pa so se 
že pokazale razlike. 

Predmet meseca
  Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

  zbirka Muzeja Ribnica

Otroški usnjen 
gležnjar. Nošen je 

bil v letih 1924–1940. 
Zbirka Muzeja 

Ribnica, I_2841.

Otroški usnjen čevelj. 
Zapenja se z zaponko. 

Nošen je bil v letih 
1924–1940. Zbirka Muzeja 

Ribnica, I_2837.

Otroški usnjen čevelj. 
Zapenja se na gumb. 
Nošen je bil v letih 
1924–1940. Zbirka Muzeja 
Ribnica, I_2838.

Otroški usnjen 
gležnjar. Nošen je 
bil v letih 1924–1940. 
Zbirka Muzeja 
Ribnica, I_2839.

Ribnica je ob letošnjem natečaju Moja 
dežela – lepa in gostoljubna kandidirala za 
NAJGOSTOLJUBNEJŠE manjše mesto in 
NAJLEPŠE mestno jedro in sredi meseca 
avgusta nas je obiskala strokovna, ocenjevalna 
komisija Turistične zveze Slovenija, ki si 
je podrobno ogledala Ribnico, vse nove 
pridobitve, infrastrukturo in ponudbo. 

Natečaj Moja dežela – lepa in gostoljubna (MDGL) pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Sloveni-
je Boruta Pahorja je zaključen. V vseslovenskem tekmova-
nju v urejenosti in gostoljubnosti, v katerem Turistična zve-
za Slovenije kot organizator posebno pozornost posveča 
zelenemu turizmu in trajnostnemu razvoju, so sodelovali 
številni slovenski kraji/mesta in drugi deležniki v turizmu. 

V vsaki kategoriji so bili izbrali trije nominiranci in v ka-
tegoriji NAJLEPŠE manjše mesto je bila izbrana tudi naša 
Ribnica. Končni vrstni red in podeljeni nazivi žlahtnih pri-
znanj bodo znani na Dnevih slovenskega turizma (14.–16. 
novembra 2022), ki bodo letos potekali v Laškem. 

Ribnica med 
nominiranci za 
Naj gostoljubnejše 
manjše mesto

   RCR

Obisk turistične zveze Slovenije, avtor RCR



Grajski večeri 
v soju čudovite 
glasbe in 
filmskih zvezd 

  RCR    Matevž Petrovič

Prijetno in povsem prenovljeno graj-
sko zavetje Ribniškega gradu je to poletje 
ponudilo čudovite glasbene in filmske ve-
čere za različne generacije in prav gotovo 
je tudi tokrat vsakemu obiskovalcu ponu-
dilo nepozabno doživetje.

Grajski oder je bil tokrat rezerviran za 
slovenske glasbenike (Tanja Žagar, Vlado 
Kreslin, Nina Pušlar, Jan Plestenjak), ki so 
nam s svojimi uspešnicami pričarali ne-
pozaben glasbeni spektakel.

K izvedbi Grajskih večerov so veli-
ko pripomogli tudi naši sponzorji, ki so 
finančno podprli projekt, in ob tej prilož-

nosti se jim znova zahvaljujemo za zaupa-
nje in sodelovanje. Ti sponzorji so: Občina 
Ribnica, Yaskawa Slovenija, d. o. o., Deta 
&Co., d. o. o., Elrib, d. o. o., Košček, d. o. o., 
Blesk 2, d. o. o., J-LES, d. o. o., Elektroinšta-
lacije Gru gre in TD Ribnica. 

Tradicionalni glasbeni festival v Rib-
niškem gradu pa smo zaključili s film-
skimi zvezdami, ki so v poletnem kinu 
sijale sedem večerov. Gledalci so si lah-
ko brezplačno ogledali aktualne filmske 
predstave za vse generacije in različnih 
žanrov ter si hkrati privoščili okusne 
prigrizke. 

Veseli nas, da so bili vsi poletni graj-
ski dogodki zelo dobro obiskani in da ste 
se lahko tudi letos ob naši pestri ponud-
bi počutili (g)rajsko.

Zgodba tradicionalnih Grajskih 
večerov v Ribnici je zgodba 
večerov, ki dišijo po poletju in 
vabijo v družbo, ven pod zvezdno 
nebo, med pisane luči in plesne 
ritme. Vsako mesto ima svoje 
srce, kjer se radi zbirajo tako 
meščani kot obiskovalci in tudi 
letos je bilo v Ribniškem gradu 
moč začutiti živahen in sproščen 
poletni utrip.
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V Ribniškem gradu na 
velikem platnu med 
drugim tudi film Muzeja 
Ribnica MOJ JUNAK – 
film o Ignaciju Merharju 

 Marina Gradišnik    RCR

Za zaključek Poletnega kina in počitnic je v Ribniškem 
gradu potekala predstavitev filma MOJ JUNAK – film o 
Ignaciju Merharju. Film se je prvič predvajal na velikem 
platnu, pred ogledom filma je potekal tudi pogovor z 
ustvarjalci. Bilo je srčno in prijetno. 

Film si lahko ogledate tudi doma, v udobju svojega 
naslonjača, saj je dostopen na spletni platformi YouTube. 

Tanja Žagar

Nina Pušlar

Jan Plestenjak

Glavni igralec Peter Dejak v pogovoru z Marino Gradišnik, 
vodjo projekta, in Andrejo Škrabec, režiserko in scenaristko filma.
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Novice iz Miklove hiše
  Kolektiv Knjižnice Miklova hiša    arhiv Knjižnice Miklova hiša

10. 9. 2022 ob 9.30 in 11.00: 
Koncertni abonma Ribnica 2022. 

La Fontainove basni 
v TVD Partizan, baletno-plesna 

predstava za otroke 

13. 9. 2022: 
uvod v teden mobilnosti, 

potopisno predavanje Izrael – 
Kenija s kolesom 

v Knjižnici Miklova hiša

18. 9. 2022 ob 20h: 
Koncertni abonma Ribnica 2022. 

Koncert trobilnega ansambla 
SiBrass 

v cerkvi svetega Štefana v Ribnici

21.9.2022 ob 17h: 
predavanje Ptice v Ribniški dolini, 
Društvo za preučevanje ptic Slovenije v 

Knjižnici Miklova hiša

27. 9 . 2022 ob 18h: 
predstavitev knjige  Mirana 

Lubeja Bolečina, upanje in strast 
v Knjižnici Miklova hiša

4. 10. 2022 ob 19h: 
Predavanje Veščine za boljše 

življenje in predstavitev knjige 
Libra Manice Žmavc 
v Knjižnici Miklova hiša

6. 10. 2022 ob 18h: 
Klovnesa Sfrčkljana 

(v Tednu otroka, dogodek ob 
začetku pravljičnih uric) 

v Knjižnici Miklova hiša

11. 10. 2022: 
Mirjana Šernek: literarni večer 
Svetloba življenja je močnejša 

od teme in predstavitev pesniške 
zbirke Dotik 

v Knjižnici Miklova hiša

13. 10. 2022 ob 16.30: 
ura pravljic 

v Knjižnici Miklova hiša

13. 10. 2022 ob 18.00: 
angleška igralna urica 

v Knjižnici Miklova hiša

Dogodki

Otroci pri branju pravljic razvijajo 
različne spretnosti in zmožnosti, ki 
jim koristijo v razvoju. Poleg razvija-
nja domišljije se prek pravljic sooči-
jo z raznoliko paleto čustev in na ta 
način razvijajo empatijo. Stik s knjigo 
je pomemben že v predbralnem ob-
dobju, saj se tako otroci postopoma 
privajajo na branje in opismenjeva-
nje. Poleg branja pravljic doma vas 
vabimo, da svoje otroke pripeljete 
tudi na ure pravljic, ki jih v Knjižnici 
Miklova hiša pripravljamo že 30 let. 
Tudi letos bomo brali pravljice, pris-
luhnili pesmicam in kravžljali možga-
ne z ugankami, na koncu pa bomo 
kaj lepega ustvarili. 

Ure pravljic bodo potekale 
v knjižničnih prostorih v 
naslednjih terminih:
• Ribnica, prvi četrtek v mesecu   

ob 16.30;
• Ribnica, prvi četrtek v mesecu  

ob 18.00: 
• Ribnica, drugi četrtek v mesecu 

ob 16.30;
• Ribnica, drugi četrtek v mesecu 

ob 18.00 (angleška igralna urica);
• Sodražica, vsak zadnji torek 

v mesecu ob 18.00 (angleška 
igralna urica);

• Sodražica, vsak zadnji četrtek      
v mesecu ob 17.30;

• Loški Potok, vsak zadnji torek      
v mesecu ob 17.30.

Ure pravljic so namenjene otro-
kom, starim 4 leta in več. Lahko se 
nam pridružite brez prijave, s prijavo 
za posamični termin ali pa s celole-
tno prijavo. Predhodne prijave spre-
jemamo na naši spletni strani, na 
telefonski številki 041 390 057 ali na 
naslovu neza.tanko@miklovahisa.si.

Letošnje ure pravljic bomo začeli 
v tednu otroka. V Miklovo dvorano 
prihaja 6. 10. 2022 ob 18. uri klovnesa 
Sfrčkljana, ki ji je svojo podobo poso-
dila Eva Škofič Maurer. Pridružite se 
nam, nedvomno se bomo zelo glas-
no smejali!

Sezono 
pravljičnih ur 
bomo začeli 
s klovneso 
Sfrčkljano
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Guillaume Musso
Življenje je roman
Knjiga lahko spremeni življenje. Roma-
ni so kot kamenčki, ki sestavljajo dolgo 
pot, ta pa slej ko prej pripelje do nečesa 
ali nekoga. Pred šestimi meseci je med 
igro skrivalnic izginila triletna hči prizna-
ne newyorške pisateljice Flore Conway. 
Carriejino izginotje je nepojasnljivo, saj 
so bila okna in vrata v stanovanju zapr-
ta, kamere v tej stari obnovljeni hiši ne 
kažejo, da bi lahko šlo za vlom, pa tudi 
preiskovalci so ostali praznih rok. V istem 
času se na drugi strani Atlantika pisatelj 
s strtim srcem skriva v svoji prepišni stari 
hiši, kjer nič ne deluje, kot bi bilo treba. 
Samo on je tisti, ki ima ključ do rešitve 
te uganke. In Flora bo tista, ki ga bo spet 
spravila na delo. Guillaume Musso je 
svetovno priznan avtor in  velja za enega 
najuspešnejših francoskih pisateljev ro-
manov, ki presegajo meje žanra. 

Richard Osman
Mož, ki je umrl dvakrat
Omenjeni roman sledi avtorjevemu 
prvencu Četrtkov klub za umore, s katerim 
je postavil nove svetovne prodajne rekor-
de, obljubil pa je, da bo temu sledil še tret-
ji del romana s simpatičnimi starostniki iz 
Sončnega gaja. Elizabeth, Joyce, Ibrahim 
in Ron si še niso oddahnili od proslavlja-
nja uspešno razvozlanega umora iz prve-
ga romana in se prav veselijo, da bosta v 
njihovi idilični upokojenski soseski znova 
zavladala mir in spokoj. A nimajo sreče. 
Nepričakovani obiskovalec, Elizabethin 
stari prijatelj – ali pa morda celo več kot le 
prijatelj, pri Elizabeth nikoli ne veš –, se za-
teče v Sončni gaj po pomoč. Možak je na 
begu, obtožen kraje več milijonov vrednih 
diamantov. Že naslednji dan najdejo prvo 
truplo, ki pa ni zadnje.

Rebecca Serle
Čez pet let
Ko ambiciozno manhattansko odvetnico 
Dannie na razgovoru za službo vprašajo, 
kje se vidi čez pet let, ne omahuje, toč-
no ve, kako se bo odvijalo njeno življe-
nje. Po uspešno opravljenem razgovoru 
jo zaročenec zvečer zasnubi in Dannie 
se zadovoljno odpravi spat. Vse gre po 
načrtu. Toda zbudi se v drugem stano-
vanju, z drugim prstanom na roki, poleg 
nje pa leži drug moški. V ozadju prižgani 
televizor Dannie razkrije, da je isti dan, 
vendar pet let v prihodnosti. Ko se zno-
va zbudi v svojem starem življenju, ima 
občutek, da se ji je vse le sanjalo. Toda 
po štirih letih se pripeti, da ji moški iz 
sanj zares prekriža pot. Rebecca Serle je 
navdih za roman Čez pet let našla v res-
ničnih ljudeh v svojem življenju in stkala 
nepozabno ljubezensko zgodbo.

Nita Prose
Sobarica
Molly Gray ni taka kot drugi. Ne premore 
družabnih veščin in ne zna razbirati name-
nov drugih ljudi. Babica, ki jo je vzgajala, ji 
je ta svet predstavila tako, da zdaj Molly 
lahko živi v njem. A odkar ji je babica pred 
nekaj meseci umrla, je petindvajsetletna 
Molly prepuščena sama sebi. Kljub temu 
pa najde užitek v delu hotelske sobarice. 
Že od malega strašno rada čisti, zato je to 
delo popolno zanjo. Vsako jutro se veseli, 
da si bo nadela uniformo, napolnila vozi-
ček s čistili, mili in brisačami ter se podala 
v sobe hotela Regency Grand, ki jih bo 
očistila do popolnosti. Sreča je v majhnih 
stvareh. Mollyjino rutinsko življenje pa se 
konča, ko nekega dne vstopi v sobo slo-
vitega in bogatega Charlesa Blacka in ga 
najde mrtvega v postelji. Tega nereda ne 
bo lahko počistiti … Prvi roman Nite Prose, 
sicer urednice številnih uspešnih avtorjev 
in njihovih knjig, ki je na novo opredelil, 
kaj vse je lahko optimistična književnost. 

Valerie Kelogh
Tri prijateljice
Kako dobro poznate svoje najboljše pri-
jateljice? Beth, Megan in Joanne se prvič 
srečajo na fakulteti in v trenutku postane-
jo najboljše prijateljice. Druga za drugo 
bi naredile vse – celo ohranile skrivnost, 
spomin na dogodek, ki se je zgodil neke 
temačne noči. Ko so diplomirale, so se 
odločile skupaj proslaviti zaključek štu-
dentskega življenja. Odpravile so se v vas 
izven mesta, kar so doživele, pa je spre-
menilo njihova življenja za vedno. Ponov-
no jih srečamo, ko so v štiridesetih letih, 
z uspešnimi karierami, in ugotovimo, da 
se s posledicami dogodka vsaka ženska 
spopada na svoj način. Ko se Megan ne-
kega dne odloči, da bo svoji zaročenki 
povedala resnico o tisti noči, ji ta odloči-
tev skoraj uniči življenje, prav tako pa tudi 
življenja njej ljubih ljudi. Zamolčane skriv-
nosti se kar vrstijo in grozljivo je, kako en 
sam dogodek vpliva na mnoga življenja. 

Elena Ferrante
Zlagano življenje odraslih
Elena Ferrante se je v sodobno svetov-
no književnost neizbrisno zapisala z ne-
apeljskim ciklom, njen opus pa zadnje 
čase občasno omenjajo tudi v zvezi z 
Nobelovo nagrado. Poleg samostojne-
ga romana Dnevi zavrženosti smo zdaj v 
prevodu dobili tudi njeno najnovejše delo 
Zlagano življenje odraslih. Pripovedoval-
ka zgodbe je najstniška Giovanna, ljub-
ljenka staršev srednjega razreda in lepa 
punčka vzornega obnašanja z vedno pri-
jaz¬nim očetom, ki pa ga nekega dne sli-
ši izreči stavek, ki spremeni njen pogled 
na svet: »Giovanna je grda.« In ne samo 
to. Izkaže se, da naj bi bila odraščajoča 
Giovanna vse bolj podobna očetovi se-
stri Vi¬ttorii, s katero je imel oče pred leti 
neljubo obdobje. Giovanna začne verjeti, 
da je grda, zlobna in pokvarjena. Začne 
se upirati staršem, učiteljem in drugim 
avtoritetam ter se zbliža z osovraženo 
teto z »druge strani« Neaplja. Odloči se 
priti resnici do dna. Zlagano življenje 
odraslih je suvereno napisan roman, ki 
so ga med najboljša dela lanskega leta 
uvrstili mnogi svetovni časopisi in revije.

Knjižne 
novosti
Jesen se je odela v svoje najlepše 
barve, mi pa smo s police s 
knjižnimi novostmi izbrali 
peščico najbolj vročih romanov, 
s katerimi si boste lahko krajšali 
vse daljše in hladnejše večere! 
Upamo, da ste v novo šolsko leto 
uspešno zakorakali in da se bo 
takšno korakanje nadaljevalo 
skozi celotno leto.
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Vse iz kamna 
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kineziološki trakovi 

refleksna masaža stopal 

TUINA masaža  



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.

TEHNIČNA 
TRGOVINA & 
TRGOVINA Z
AVTODELI

OBRTNA CONA UGAR 11, RIBNICA / T: 01 83 62 217 / T: 031 704 555

• avtodeli
• akumulatorji
• pnevmatike
• avtokozmetika
• olja 
• ležaji
• tesnila
• verige
• jermena
• vijaki
• maziva
• vse za varjenje
• zaščitna oprema
• orodje
• rezalno brusni 

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

Za potrebe proizvodnje v Ribnici, YASKAWA Ristro d.o.o., iščemo: 

CNC operaterja 
Vaše delovne naloge bodo sledeče:
• prevzem dokumentacije, izbira programa, izbira posamezne operacije 

v programu in   izvajanje programa obdelave na CNC stroju - glede 
na zahteve podane z delovnim nalogom

• nastavljanje in priprava CNC stroja, orodij in priprav za delo z 
obstoječim programom

• preverjanje ustreznosti materiala in priprave za obdelavo
• izvajanje zahtevnejših dimenzijskih meritev
• spremljanje in kontroliranje posameznih operacij in faz obdelave po 

dokumentaciji oziroma vzorcih
• programiranje enostavnih kosov na stroju
Pričakujemo:
• IV. ali V. stopnjo strojne smeri
• najmanj 2 leti izkušenj na podobnih delovnih mestih
• razumevanje angleškega jezika
• računalniško pismenost
• poznavanje uporabe merilnega orodja
• poznavanje orodij za obdelavo
• branje in izpolnjevanje tehnične dokumentacije
Nudimo:
• zanimivo delo v stabilni družbi
• stimulativen način nagrajevanja
• veliko izobraževanj in izpopolnjevanj
• možnost karierne rasti
Rok za prijavo je do 15.10.2022. Prijavopošljite po elektronski 
pošti na naslov: YRS-HR@yaskawa.eu.com  

Na lokaciji Ribnica razširjamo ekipo, 
zato v svoje vrste vabimo samostojnega in dinamičnega 

Projektnega vodjo v strojegradnji (m/ž)
Glavne naloge:
• vodenje projekta, sledenje terminskemu planu, koordinacija z oddelki 

inženiringa, proizvodnje ter nabavne verige,
• nadzor and stroški projekta,
• priprava projektne dokumentacije,
• izdelava ponudbe za projekt,
• vodenje predprevzema s stranko,
• poročanje o stanju na projektih
• projektno vodenje (načrtovanje, koordinacija dela, vodenje ekipe, stroškovnik, 

terminski plan),
• komunikacija s strankami ter člani ekipe,
• organiziranje in koordiniranje dela doma in na terenu,
• poročanje o stanju projekta,
• zagotavljanje maksimalne učinkovitosti vseh virov in sredstev.
Ponujamo:
• zanimivo, dinamično in perspektivno delo v odličnem kolektivu,
• delo v podjetju, ki narekuje trende na področju robotike,
• sodelovanje pri razvoju vrhunskih izdelkov v mednarodnem okolju,
• možnost ustvarjanja rešitev ter uvajanja izboljšav,
• intenzivno šolanje,
• stimulativno nagrajevanje,
• okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in razvijanje lastnih idej,
• delo v zanesljivi in poslovno uspešni družbi.
Pričakujemo:
•  najmanj VI. stopnjo izobrazbe strojne smeri,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• 3 – 5 let izkušenj iz podobnega področja (samostojno vodenje projektov v 

strojegradnji),
• komunikativnost, prilagodljivost, skupinsko delo, natančnost, zanesljivost, 

samoiniciativnost,
• sposobnost obvladovanja dinamičnih in tehnično raznolikih projektov,
• sposobnosti projektnega vodenja,
• visoka odgovornost in delovna etika.
Rok za prijavo je 15.10.2022. Življenjepis s spremnim pismom pošljite po 
elektronski pošti na: YRS-HR@yaskawa.eu.com

Kočevje bo po dolgih letih spet gostilo državno tekmovanje 
gozdnih delavcev. Najboljši slovenski gozdarji sekači se bodo na 
13. Državnem tekmovanju gozdnih delavcev pomerili v petek, 30. 
septembra, in v soboto, 1. oktobra, na prireditvenem prostoru pri 
Gostilni Jezero – Tušek. Dogodek, na katerem pričakujemo tudi 
mednarodno udeležbo sekačev, bo odprt za javnost. 

Na tekmovanju bodo slovenski gozdarji in gostje iz tujine prikazali 
svoje veščine in spretnosti. Tekmovali bodo ekipno in posamično, kjer 
se bo tekmovalo v konkurenci profesionalnih gozdnih delavcev, tek-
movalcev, ki so mlajši od 23 let, in v ženski konkurenci. Tekmovalci se 
bodo pomerili v naslednjih disciplinah: menjava verige in obračanje 
letve, kombinirani rez, precizni rez na podlagi, zasek in podžagovanje 
ter kleščenje. Disciplini menjava verige in obračanje letve se bos-
ta izvedla prvi tekmovalni dan, disciplini zasek in podžagovanje ter 
kleščenje pa drugi tekmovalni dan.

Zbor tekmovalcev in drugih sodelujočih bo 30. septembra od 8.00 
dalje, uradno odprtje pa bo ob 8.30. Tekmovanje bo v petek potekalo 
med 9.30 in 17.00 ter v soboto med 9.00 in 16.30, ko bosta potekali 
tudi razglasitev rezultatov ter slavnostna podelitev medalj in priznanj. 

Državno gozdarsko prvenstvo drugič zapored organizira podjetje 
Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki želi na ta način ohraniti dolgole-
tno tradicijo organiziranja tega tekmovanja v Sloveniji. Prvo slovensko 
državno tekmovanje gozdnih delavcev je namreč potekalo davnega 
leta 1998 v Postojni. Tekmovanje je pomembno tudi zato, ker pred-
stavlja odskočno desko za svetovno prvenstvo, na katerem slovenski 
tekmovalci že leta dosegajo vrhunske rezultate

Organizator vse zainteresirane vabi, da obiščejo ta za gozdarje 
največji dogodek, ki se odvije na dve leti. Popestril ga bo bogat pro-
gram. Med drugim bodo organizirani prikaz sodobne gozdarske me-
hanizacije in kiparjenje z motorno žago, razstava starih motornih žag, 
na stojnicah bo mogoče kupiti domače proizvode itd. Poskrbljeno bo 
tudi za zabavo za otroke in za gostinsko ponudbo, dogajanje pa bo v 
soboto popestril še glasbeni program. 

Več informacij najdete na spletni strani www.sidg.si in na Face-
book strani SiDG. 

Kočevje konec septembra gosti 
državno tekmovanje gozdnih delavcev



Spoznavamo se z vadbo joge 
in energijsko anatomijo telesa

   Darinka Suljević

Za nami je še ena koristna in prijetna 
sezona joge, ko poskrbimo zase, torej za 
fizično, duševno in duhovno podobo in 
kakovost, še posebej pa za neprestano 
aktiven um. Dobro se prileže sproščanje 
vseh delov telesa, še posebej, ker je po-
zornost usmerjena vase, ko se um umirja 
in ko lahko sledi vsak svojemu sprošče-
nemu dihanju. Dobro in pravilno dihanje 
daje možnost za dobro počutje, zmanjša-
nje bolečin, boljšo držo, umirjene, ureje-
ne misli, in ko ga spremljamo, lahko brez 
pretiravanja temu rečemo samozdravlje-
nje. Fizično telo razgibamo s hitrejšim iz-
vajanjem vaj za dober pretok krvi, močno 
srce, mišice, seveda vsak po svojih zmo-
žnostih. Z nadaljnjimi vajami jogijskega 

nali itd., po taoističnih meridijanih, na 
katere vplivamo z vsem svojim fizičnim, 
duševnim in duhovnim delovanjem, po-
sledično pa na lastno počutje. Hkrati si 
s tem že oblikujemo ne samo sedanjost, 
temveč tudi prihodnost, zato je velikega 
pomena, da se znamo ustaviti v tem tre-
nutku, biti tukaj in zdaj. To vse so znanja, 
ki jih pridobivamo na vadbah, saj za nas 
ni pomembno samo fizično telo, kot je to 
ponekod, ampak telo z vsemi vidnimi in 
nevidnimi deli.

Tako bo tudi naše delo v novi sezo-
ni v naši občini nadaljevanje sedanjosti, 
razreševanje preteklosti za boljšo pri-
hodnost, dobro počutje, notranje zado-
voljstvo, pozitivno naravnanost, razumno 
sprejemanje življenja v vseh njegovih 
odtenkih brez večjih stresov. Lepo pova-
bljeni na 90-minutno vadbo.

Letošnja novost je Pogled vase za 
zdrave temelje (60 minut, izbrane teh-
nike za samospoznavanje, umirjanje, hi-
trejši osebni napredek, spoprijemanje s 
težavnostnimi situacijami itd.). 

Prijave: Društvo Joga 
v vsakdanjem življenju 
Ribnica, 041 397 789, 
www.jvvz.org/ribnica

značaja – počasno, umirjeno izvajanje – 
prijetno razgibamo telo, se še bolj poglo-
bimo vase, obnovimo življenjsko energijo 
in še bolj umirimo um, ki zaradi razprše-
nosti na vse konce učinkuje na stanje 
fizičnega telesa. Posledica razpršenosti 
uma so napetosti fizičnega telesa, te pa 
vodijo v bolečino, disharmonijo telesnih 
procesov; k temu pripomore še naša 
podzavest z nepredelanimi življenjskimi 
situacijami ... Prav zato je treba na novo 
obnavljati harmonijo telesa in duha, še 
bolje jo je redno vzdrževati. 

V pretekli sezoni smo spoznavali ko-
risti dihanja, tudi letos ne bomo pozabili, 
sploh ko bomo spremljali svoje trenutno 
stanje, občutke fizičnega in duševnega 
dela, čemur danes rečemo tudi čuječ-
nost, pa segli tudi v preteklost, da razre-
šimo moteče vzorce delovanja.

Poznamo medicinsko anatomijo 
človeka, poznamo pa tudi ezoterično 
anatomijo po jogijskih principih, kot so 
energijski nivoji in centri ali čakre, ka-

Vse se razvija, digitalnemu svetu 
povprečen človek že ne more 
dobro slediti; lahko pa sebi, če 
to želi, si vzame malo časa za 
pogled vase, da ustreže vsem 
vidnim in nevidnim delom telesa.

Priključite se mednarodnemu 
dogodku in sodelujte pri 
posaditvi drevesa miru 
v sredo, 21. septembra, ob 11.30 pri 
Domu starejših občanov Ribnica. 

Od 10.30 dalje bodo otroci nižje stopnje ribniške 
devetletke skupaj z ostalimi sodelujočimi oblikovali 
kulturni program in prostor, prireditev pa bomo 
zaokrožili s krogom in plesom prijateljstva ter 
druženjem ob sadju.
Lahko boste zapisali lepo misel, željo in jo 
podelili dalje.
Eden od ciljev tega dneva: razumevanje, spoštovanje 
in sprejemanje v družini, družbi, pri delu, v državi in 
svetu so zdravi temelji za reševanje vseh sporov.
V primeru slabega vremena se dogodek prestavi.

Lepo vabljeni!

Sodelujoči: Društvo Joga VVŽ Ribnica, Rekreacijski 
klub Ribnica, Dom starejših občanov Ribnica, Občina 
Ribnica, JSKD Ribnica, Osnovna šola dr. Franceta 
Prešerna Ribnica, Vrtec Ribnica, Glasbena šola Ribnica, 
Župnijski urad Ribnica, Društvo upokojencev Ribnica
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Ogled Predjamskega 
gradu in Postojnske jame

  Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica    VDC

Vikend seminar 
v Radencih

  Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica    VDC

Pohod po Retijski uvali
  v imenu Društva Sožitje Ribnica zapisala Katjina mama    VDC

Izlet v Izolo z 
VDC-jem

  Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica    VDC

V soboto, 14. 5. 2022, smo šli z Društvom Sožitje Ribnica 
na mini izlet do Predjamskega gradu in v Postojnsko jamo. 

Najprej smo se ustavili v Predjamskem gradu. Ker nimajo 
vodiča, smo si grad ogledali sami. Imeli smo napravico, ki nas 
je vodila iz sobe v sobo. Po ogledu gradu smo pomalicali, po-
tem pa smo se odpravili v Postojnsko jamo. Ogled jame smo 
imeli ob 12. uri. Z vlakcem smo se peljali 2 km. Po izstopu iz 
vlakca nas je vodila vodička. Videli smo kapnike, ki se ime-
nujejo špageti. Špagetov je 110.000. V jami sta tudi človeška 
ribica in koncertna dvorana. Vsako leto so tudi žive jaslice. 
Jama je zelo lepa in zanimiva. V njej je 10 stopinj Celzija. Po 
ogledu Postojnske jame smo se odpravili na kosilo na Rakek 
v gostilno Furman, potem pa smo se odpravili domov. 

Hvala ge. Marjeti za čudoviti izlet in potrpljenje.

Po tridesetih minutah smo pot nadaljevali proti Ra-
dencem. Nastanili smo se v hotelu Radin/Izvir. Ob 17. 
uri smo imeli predavanje. Otroci smo imeli delavnice, 
izdelovali smo podstavke za kozarce. Staršem pa je 
predaval g. Srečko Šalamun na temo Preoblikovanje 
stališč. Po večerji smo bili prosti. Naslednji dan, v so-
boto, smo se šli po zajtrku nekateri kopat. Ob 11. uri 
je bilo predavanje za starše na temo Zdrav življenjski 
slog, otroci pa smo imeli delavnice. Po kosilu so sle-
dili kopanje in proste aktivnosti. Po večerji smo imeli 
skupno druženje, igrali smo se pantomimo in vislice. 
Veliko smo obujali razne spomine. V nedeljo po kosilu 
smo zapustili hotel in se odpravili proti domu. Menim, 
da je vikend seminar dosegel svoj namen, da smo iz-
vedeli nekaj novega in koristnega, predvsem pa smo 
se imeli lepo. Hvala vsem udeležencem za dobro voljo, 
predvsem pa Joži, ki se vedno potrudi za dobro or-
ganizacijo, dobro voljo in zna prisluhniti potrebam in 
željam udeležencev. 

Tam nam je gospa Anica opisala njeno zgodovino. Sledila 
je sveta maša, ki jo je daroval potoški župnik. S čudovitim pet-
jem so jo polepšali potoški cerkveni pevci. Po maši nas je na-
govoril gospod župnik in nam povedal nekaj stavkov v tolažbo, 
ki jo starši potrebujemo. Duhovno obogateni smo se odpravili 
v vaški gasilski dom. Gasilci so nam odstopili prostor, kjer smo 
nadaljevali druženje. Podprli smo se z malico, ki jo je donira-
lo podjetje ANIS TREND, in s sladicami, ki smo jih pripravile 
mame. Kljub deževnemu popoldnevu smo se imeli lepo. Poču-
tili smo se sprejete, kar nam veliko pomeni. Hvala vsem, ki ste 
nam polepšali dan. Pokazali ste, da vam je mar za nas starše s 
težko preizkušnjo in za naše otroke. Postali ste njihovi prijatelji. 

V petek, 27. 5. 2022, smo imeli z VDC-jem izlet v Izolo. Bilo 
je sončno in zelo vroče. Ko smo prispeli na kmetijo Lukač, 
smo imeli kosilo, po kosilu pa smo se odpravili proti Izoli. Po 
okolici Izole smo se peljali z vlakcem, po vožnji z vlakcem pa 
smo šli na pijačo in sladoled. Domov smo prišli pozno popol-
dne. Hvala spremljevalcem VDC-ja.

V soboto, 28. 5. 2022, smo se člani Društva 
Sožitje Ribnica zbrali v Retjah v Loškem Potoku, 
da se sprehodimo po najlepši kraški uvali do 
cerkvice sv. Florjana. 
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Člani Društva Sožitje Ribnica smo se aprila 
udeležili vikend seminarja za družine v 
Radencih. Tja smo potovali z avtobusom. 
Najprej smo imeli postanek na Trojanah.



Pohod po Retijski uvali
  v imenu Društva Sožitje Ribnica zapisala Katjina mama    VDC
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Izlet na Kras z Društvom 
Sožitje Ribnica

  Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica    VDC

Najprej smo se ustavili v Cerju, kjer je pomnik brani-
teljev slovenske zemlje. Stoji na razglednem hribu Cerje, 
343 metrov nad morjem. Lokalna vodička je povedala, da 
je pomnik miru visok 25 metrov. Predstavila je zgodovino 
od prve svetovne vojne naprej. O tej vojni smo si ogleda-
li tudi kratek film. Pobudnik gradnje pomnika je društvo 
TIGR. Povzpeli smo se v prvo nadstropje, kjer je čudovit 
razgled. V daljavi smo videli Tržaški zaliv, Šempeter, Sveto 
Goro, gore … Potem smo se odpravili v Opatje selo. Lokalni 
vodič nam je povedal zgodovino bičarstva. Imeli so osem 

delavnic, v katerih so pred prvo svetovno vojno izdelovali 
biče. Izdelovali so dve vrsti bičev: prvi je bil gladek, drugi pa 
pleten. Potem so nas odpeljali na razstavo o prvi svetovni 
vojni. Ogledali smo si originalne predmete, ki sta jih vojsku-
joči se strani uporabljali na soški fronti. Po ogledu smo šli na 
okusno kosilo na turistično kmetijo Abram - Žerjal. Po kosilu 
smo si ogledali pokopališče Miren. Pokopališče je bilo raz-
deljeno na dva dela, italijansko in slovensko. Ogledali smo si 
še cerkev Žalostne Matere božje.

Hvala vodički Ireni za vodenje izleta in naši članici Ivanki 
Petek.

V soboto, 11. 6. 2022, smo šli na izlet v Goriška 
brda. Najprej smo se ustavili na počivališču. Po-
jedli smo malico iz popotne torbe in popili jutra-
njo kavico. V Vrtojbi smo pobrali vodičko Ireno. 
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Letovanje 
gasilske mladine 
GZ Ribnica 2022

  Anita Andolšek   GZ Ribnica

Zaradi velikega števila prijavljenih ot-
rok smo letovanje izvedli v dveh terminih. 
Prva skupina je bila številčnejša, saj je 
kar 75 otrok in 9 mentorjev letovalo od 4. 
do 7. avgusta, druga je štela 48 otrok in 5 
mentorjev v terminu od 7. do 10. avgusta. 
Skupini so obiskali tudi sodniki GŠTD, ki 
so preverili naučeno znanje: 5 v prvi in 2 
v drugi skupini.

Vabljeni so bili otroci, stari od 6 do 
16 let, iz vseh 20 društev naše zveze. Iz 
13 društev smo tako zbrali 123 otrok. 2 
društvi sta se zaradi prevelikega števila 
zainteresiranih otrok odločili za 'počitek' 
in se pridružita naslednje leto. Iz neka-
terih društev se še vedno niso odločili 
za sodelovanje, kar je velika škoda. V 
mladini je namreč naša prihodnost in 
prepričani smo, da se bo marsikateri 
udeleženec letovanja čez nekaj let aktiv-
no vključil v gasilsko operativo. Že letos 
se je nekdanja udeleženka letovanja us-
pešno preizkusila kot mentorica.

Letovanje sofinancirajo GZS, GZ Rib-
nica in starši oziroma društva. Zaradi 
sofinanciranja s strani GZS se vsako leto 
prijavimo na razpis mladinske komisije 
GZS. Pogoj je, da je vsaj tretjina progra-
ma povezana z gasilsko tematiko. Prvo 
leto so otroci na letovanju pridobili pre-
ventivne značke in veščine. Naslednje 
leto smo začeli s programom izobraževa-
nja Pionir 1, lani smo nadaljevali s Pionir 
2 in seveda Pionir 1 za tiste, ki niso bili na 
predhodnem letovanju. Letos je bila vo-
dilna nit letovanja gasilsko tekmovanje.

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

Po prihodu v Radence, nastanitvi v 
sobah in večerji smo šli na krajši sprehod 

seveda imeli podelitev medalj najboljšim. 
Tekmovali smo tudi v urejenosti sob. To je 
pripomoglo k temu, da so bile sobe otrok 
precej bolj urejene kot sobe mentorjev, saj 
so bili nekateri otroci pri pospravljanju za-
gotovo bolj pridni kot doma.

Dogovorili smo se tudi za 'dežurstvo' 
pri obrokih, saj je dežurna soba morala 
pripraviti pribor in po obroku pobrisati 
mize. Vsak večer smo imeli kakšno po-
sebno dejavnost. Poleg peke hrenovk 
smo pekli tudi palačinke, igrali družabne 
in športne igre, predvsem pa se družili 
med sabo. Zelo pomembna stvar na le-
tovanju je, da se otroci med sabo družijo, 
ne glede na to, iz katerega društva pri-
hajajo, in s tem brišejo včasih premočno 
začrtane meje med društvi. Tako postaja 
gasilstvo v našem okolju enotno in pove-
zano, saj smo na koncu vsi gasilci, ki si 
pomagamo med sabo ne glede na meje 
požarnih okolišev. Zagotovo so vzklila 
nova prijateljstva.

Program obeh skupin je bil v grobem 
enak, pogosto se je razlikoval le v dru-
žabnih igrah, ki so bile odvisne od trenu-
tnega navdiha mentorjev. V prvem ter-
minu smo organizirali tudi 'pena party', v 
drugem terminu to žal ni bilo izvedljivo 
zaradi manjkajočega kosa opreme. Smo 
pa mladino animirali z raznimi 'igrami 
brez meja' z gasilsko tematiko. En dan 

po Radencih in okolici, da smo si ustvarili 
širšo sliko, kje se sploh nahajamo. Sledilo 
je večerno druženje ob tabornem ognju, 
kjer smo pekli hrenovke.

Drugi in tretji dan letovanja smo 
posvetili pripravi na bližajoče se gasilsko 
tekmovanje. Otroke smo po starosti raz-
delili v skupine in začeli z vajami. Pionir-
ji so vadili vajo z vedrovko, prenos vode 
in razvrščanje, mladinci pa mokro vajo 
s hidrantom, teoretični test in razvršča-
nje. Nekateri so prvič imeli priložnost, da 
se preizkusijo v podobnih veščinah, saj 
sploh v manjših društvih težko sestavijo 
ekipo 9 tekmovalcev. Upamo, da bo le-
tovanje spodbudilo tudi taka društva, ki 
do zdaj niso sodelovala na tekmovanjih, 
da se pridružijo in se, če ne gre drugače, 
združijo s sosednjim društvom ter sestavi-
jo skupno ekipo. S tem krepijo povezanost 
med društvi, kar je lahko le pozitivno. 

Skupina prvega termina je določen 
čas posvetila tudi pripravi na gasilski kviz 
in orientacijo. Izvedli so celo tekmovanje 
v orientaciji. V drugem terminu pa smo 
te teme zgolj preleteli in dali poudarek 
na jesensko tekmovanje. Zadnji dan smo 
dopoldne izvedli pravo tekmovanje in 
opaziti je bilo, da otroci uživajo. Posebna 
izkušnja je bila tudi za novopečene sod-
nike gasilsko-športnih disciplin, ki so se 
udeležili letovanja in preizkusili v sojenju.

Poleg tečaja smo poskrbeli tudi za 
razvedrilo. Otroci so bili navdušeni nad 
raftingom. Zaradi nižje gladine reke Kol-
pe je bil rafting letos prav poseben izziv. 
Nismo pozabili niti na supanje in kopanje 
na kopališču v Radencih, kar je bilo za-
radi visokih temperatur prava osvežitev. 
Tudi pri kopanju nismo pozabili na ga-
silstvo, saj smo s sabo vzeli še motorno 
brizgalno, da so lahko otroci spoznali 
njeno delovanje in uporabo različnih 
ročnikov. Najbolj zabavno pa je seveda 
bilo špricanje sredi Kolpe. Na koncu je 
bilo treba pospraviti cevi, zato smo pri-
redili tekmovanje v hitrostnem zvijanju in 
razvijanju cevi. 

Program smo popestrili z raznimi dru-
žabnimi igrami, ki smo se jih včasih spom-
nili kar na mestu samem. Zadnji dan smo 

Gasilska zveza Ribnica je 
letos že četrto leto zapored 
organizirala letovanje gasilske 
mladine iz naše zveze. Tudi letos 
smo izbrali Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti v Radencih 
ob Kolpi, saj povsem ustreza 
našim zahtevam. 
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Zaključek štirih regijskih 
tečajev za operativnega gasilca

  Matjaž Merhar, predsednik komisije za izobraževanje GZ Ribnica   GZ Ribnica

V nadaljevanju smo organizirali tudi 
štiri regijske tečaje za operativnega ga-
silca, kjer so se nam pridružili še tečaj-
niki iz GZ Kočevje, GZ Loški Potok in 
GZ Dobrepolje, saj je bil interes za tečaj 
operativnega gasilca res izjemen. Da 
smo lokacije tečaja čim bolj približali te-
čajnikom, smo tečaj izvajali v prostorih 
gasilskih domov PGD Rakitnica, PGD Za-
mostec, PGD Hrib - Loški Potok ter PGD 
Videm – Dobrepolje; dejansko po širšem 
geografskem področju regije Ljubljana 2.

Teoretične vsebine posameznih pred-
metov za gasilca pripravnika in operativ-
nega gasilca so bile tečajnikom na voljo 
na spletni strani GZ Ribnica. Z namenom, 
da tečajnike optimalno pripravimo na 
zaključno preverjanje znanja in kasnejše 
delovanje v operativnih enotah, smo pri 
tečaju za operativnega gasilca vpeljali 
prepletanje teorije in prakse. Po pred-
stavljeni teoretični vsebini posameznega 
predmeta so se tečajniki preizkusili tudi 
v praktičnih veščinah. Na ta način smo 
jim posredovali nova znanja, motivacijo 
in zagon za nadaljnje delo. 

smo organizirali tudi filmski večer, se-
veda gasilsko obarvan.

Zadnji dan letovanja je bil bolj 
umirjen. Po zajtrku smo spakirali vso 
prtljago, pospravili sobe in odšli na 
zadnje aktivnosti. Po kosilu smo le še 
vzeli svojo prtljago in se s kombiji vrnili 
domov v domača društva, polni lepih 
vtisov z letovanja.

Program smo sestavili v okviru 
mladinske komisije na GZ Ribnica. 
Naj omenimo, da je v zadnjih dveh 
letih v Sloveniji zaradi covida-19 in 
posledično zmanjšanja gasilskih ak-
tivnosti upadlo število mladih gasil-
cev v starosti od 6 do 16 let za kar 
15 %. V GZ Ribnica je ta upad samo 
5-odstoten. V prihodnje nameravamo 
upad pretvoriti v rast, kar je mogoče 
pripisati sistemskemu delu z mladino 
na ravni GZ Ribnica.   

Letos so se letovanja udeležili ot-
roci iz PGD Sušje, PGD Nemška vas, 
PGD Ribnica, PGD Jurjevica, PGD Ve-
like Poljane, PGD Zamostec, PGD Vi-
nice - Zapotok, PGD Goriča vas, PGD 
Grčarice, PGD Rakitnica, PGD Sodra-
žica, PGD Dolenja vas in PGD Bukovi-
ca. Za drugo leto ponovno načrtujemo 
podobno letovanje in si želimo, da se 
bodo nanj prijavili tudi otroci iz pre-
ostalih petih društev GZ Ribnica. Na 
koncu bi se radi zahvalili vsem men-
torjem in sodnikom GŠTD, ki so si vzeli 
čas in pomagali pri zasnovi in izpeljavi 
programa na letovanju, staršem, ker 
ste nam svoje otroke zaupali v ne-
kajdnevno varstvo in seveda otrokom, 
saj je bilo delo z njimi izredno navdihu-
joče. Posebej se zahvaljujemo vodstvu 
GZ Ribnica, ki nas podpira in spodbuja 
pri delu z mladino.

Na internem preverjanju znanja v 
maju 2022 je na štirih regijskih tečajih 
za operativnega gasilca 81 tečajnikov 
uspešno odpisalo interni izpit, pred stro-
kovno komisijo, določeno s strani GZS, 
pa je svoje znanje uspešno zagovarjalo 
77 tečajnikov. Po posameznih GZ so po-
sledično dobili novo usposobljene ope-
rativne gasilce:

Na ta način v GZ Ribnica prevzema-
mo vodilno vlogo v izobraževanju in uspo-
sabljanju znotraj gasilske regije Ljubljana 
2 ter dodatno spodbujamo medsebojno 
sodelovanje in pomoč med posameznimi 
GZ, usmerjeno in v skladu s kodeksom 
etike prostovoljnega gasilstva.

Za pomoč pri celotni izvedbi tečaja 
za gasilca pripravnika in operativnega 
gasilca se iskreno zahvaljujemo vsem 
predavateljem in inštruktorjem. 

Vsem tečajnikom, zdaj že gasilcem 
pripravnikom in operativnim gasilcem, 
pa iskrene čestitke in pohvale za ves vlo-
ženi trud in motivacijo za uspešen zaklju-
ček tečaja.

Želim vam, da tudi v prihodnje s pre-
danostjo opravljate svoje delo in s pridom 
uporabljate na novo pridobljeno znanje v 
skrbi za sočloveka in širšo skupnost.

V februarju 2022 smo v GZ Ribnica začeli z izvajanjem dveh tečajev 
za gasilca pripravnika po temeljnem programu usposabljanja 
prostovoljnih gasilcev, ki ga je v marcu od začetno prijavljenih 
40 tečajnikov uspešno zaključilo 35 tečajnikov. 

GZ

Dobrepolje

Kočevje

Loški Potok

Ribnica

SKUPAJ

Prijavljeni

27

23

24

22

96

Zaključili

24

21

15

17

77

Opravili

24

22

18

17

81

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
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Tentera – naravna znamenitost ali 
priključek na hitro cesto?

   Domen Češarek

Ponorna jama Tentera je ena zadnjih markantnih lokacij, ki 
jih uvrščamo med naravne znamenitosti Ribniške doline. Med-
nje lahko prištejemo še reko Ribnico ter Male in Velike Bele ste-
ne v Veliki gori. Zakaj zadnjih? Načrtno uničevanje naravne in 
kulturne dediščine ima v Ribniški dolini dolgo tradicijo. Nekdaj 
je po svoji lepoti slovela reka Bistrica, ki je zaradi protipoplavne 
regulacije in intenzivnega kmetijstva izgubila svoj nekdanji čar. 
Škarpe, poglobitve rečne struge, nič ni pomagalo, dokler niso 
pri Gorenji vasi zgradili predora za odvajanje vode, ki je Ribni-
čane rešil pred poplavami. S posegi so odstranili debelo plast 
rečnega proda, ki je bil pomemben za obstoj rečnega ekosis-
tema. Regulacija je tudi eden od razlogov, da imamo ob trškem 
predelu Bistrice danes namesto proda mulj in težave z algami. 
Po mnenju naravovarstvene stroke prekomerno razrast zelenih 
alg povzročita nizek pritok, segrevanje vode in kopičenje mine-
ralnih snovi (nitratov in fosfatov) zaradi prekomernega gnojenja 
kmetijskih površin. Na predelu od francoskega mostu dalje se 
zaradi zajezitve koncentracija alg povečuje, voda pa posledič-
no postaja umazano rdečkaste do rumenkasto rjave barve. To-

vrstni pojav lahko povzroči tudi pogin rib. Pretirana regulacija 
je vzela tudi drugi živelj, zanimivo, da še leta 1953 poročajo o 
gnezdiščih vidre in divje kure ob bregovih Bistrice, o katerih 
danes ni več sledu. 

Še bolj agresivna je bila regulacija potoka Sajevec, ki so ga 
regulirali z namenom pridobivanja novih kmetijskih površin, ki 
danes niso v uporabi. Naravnost speljana umetna struga zaradi 
načrtno ustvarjenega padca vodotoka ni več primerno bival-
no okolje za ribe. Najbrž večina Ribničanov ne ve, da ob jarku 
Sajevca še danes vijuga prazna struga potoka, ki je bila nekdaj 
bogata z ribami in potočnimi raki. Je le pobožna želja, da bi se v 
prihodnosti izvedla rekonstrukcija prvotnega vodotoka?

Zadnji nepremišljen gradbeni poseg je bil izveden ob kra-
škem izviru Obrh v Blatah, ki so ga ob obnovi črpališča ogradili 
z nepotrebno in neestetsko ograjo. Tudi stavba, namenjena čr-
panju vode, vizualno ni primerna in kazi kulturno krajino Obrha. 
V Švici imajo tovrstni objekti izgled tradicionalnega kmečkega 
skednja, v Ribniški dolini pa se večinoma požvižgamo na ljudsko 
stavbno arhitekturo.

Navedeni primeri kažejo, da so se pretekli projekti, ki pose-
gajo v vodotoke izvajali nepremišljeno in popolnoma brez ob-
čutka za zaščito naravne krajne in njenih znamenitosti. Nepre-
mišljen je tudi zadnji koncept načrta izgradnje obvoznice mimo 
jame Tentera. Zakaj je jama pravzaprav pomembna? Z geolo-
škega vidika je eden izmed najlepših primerov plitvega kraške-
ga požiralnika v Sloveniji. Dolžina vseh do sedaj odkritih delov 
jame obsega 900m. Ravno v temu letu člani Društva za razi-
skovanje jam Ribnica aktivno iščejo nadaljevanje jame. Jamski 
kompleks je požiralnik potoka Tržiščica, ki nabira vodo z ob-
močja Velikih Lašč. Potok spada v vodovje reke Krke, del vode 
sprva odteka tudi v Podpeško in Kompoljsko jamo in nadaljuje 
pot do Krke. Ker njena vizualna lepota vzbuja strahospoštova-
nje, ni naključje, da je bila okolica jame naseljena že v prazgo-

dovini. Leta 1896 so med kopanjem 
jarka za odvajanje vode reke Bistri-
ce v Tentero, našli odlomek brona-
stega meča. V neposredni bližini 
tega najdišča so leta 1981 nad ka-
mnolomom pri Žlebiču odkrili tudi 
bronastodobno naselbino. Vhod v 
jamo je zaradi mogočnega videza 
buril domišljijo in bil posledično 
vzor za nastanek številnih ljudskih 
zgodb, zato jo uvrščamo med kultne 
jame. Akademskemu slikarju Francu 
Miheliču je bila jama prvi umetniški 
navdih. Na zgodnjih grafikah slikovi-
to upodablja jamo in z njo poveza-
ne dogodke iz ljudskih pripovedk. 
Na Norveškem so podobni jamski 
spodmoli uvrščeni med turistične 
atrakcije. V njih celo prirejajo akus-
tične koncerte. S posegom v okolico 

Že več let je govora o gradnji tretje razvojne osi, tako 
imenovane obvoznice ali hitre ceste, ki bi potekala 
od Ljubljane, prek Škofljice, Velikih Lašč, Ribnice in 
Kočevja do mejnega prehoda Petrina. V petek, 18. 
2. 2022, je ministrstvo za infrastrukturo predstavilo 
najnovejši predlog koncepta. Predvidena trasa 
razvojne osi bi v Ribniški dolini potekala ob vznožju 
Male gore, cesti pa bi se priključili v Žlebiču, 
Ribnici in Hrovači. Cestni priključek v Žlebiču naj bi 
predvideno potekal tik ob ponorni jami Tentera, kar 
bi ogrozilo to naravno vrednoto. Zakaj je izgradnja 
ceste problematična in kakšen je pravzaprav naš 
odnos do naravne dediščine?



Blagoslov kapelice 
svetega Roka

   Rudi Adamič
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Tentere bi torej izgubili neokrnjeno lokacijo državnega pomena, 
pomembno tudi za razvoj lokalne kulture in turizma.

Ponorna jama Tentera je sicer proglašena za naravno 
vrednoto. Potok Tržiščica, ki ponikne v Tenteri, je zaradi pri-
sotnosti bivalnega prostora potočnega raka koščaka zaščiten 
kot območje Natura 2000. Zadnjih 300 metrov vodovja poto-
ka je pravno nezaščitenih. Zavod RS za varstvo narave meni, 
da morajo tovrstni projekti, s katerimi se načrtujejo prostorske 
ureditve državnega pomena, kot je 3.a razvojna os, čez posto-
pek priprave Državnega prostorskega načrta (DPN). Iz nara-
vovarstvenih razlogov je Zavod RS za varstvo narave v okviru 
tega postopka leta 2019 pripravil naravovarstvene smernice 
za DPN za obvoznico na območju Ribnice. Pri pripravi so upo-
števali širši koridor pobude s tremi možnimi različicami pote-
ka trase. V vseh treh različicah predloga Zavodu RS za varstvo 
narave je na območju Žlebiča cestni priključek predviden 
ob desnem robu brega, ki tako obide jamo Tentero in njeno 
okolico. Predloga v zadnjem konceptu ceste na ministrstvu 
za infrastrukturo niso upoštevali. Za cestni priključek Žlebič 
so predvideli relacijo, ki neestetsko seka kraško polje mimo 
Tentere. Snovalci novega koncepta ne upoštevajo niti dejstva, 
da okolica jame velja za poplavno območje. Sistem jam ob 
večjem deževju ne požira vse vode, zato območje občasno 
poplavi. Z izgradnjo ceste bi polje presekala na polovico in s 
tem ustvarila umetni jez – brežino, ki bi še dodatno povečala 
možnost poplavljanja okolice Žlebiča. 

Tovrstni gradbeni posegi v bližini naravne vrednosti torej 
niso le neestetski, temveč tudi naravovarstveno sporni. Zna-
mo razbrati pomembnost naravnih in kulturnih znamenitosti 
ter jim dati prednost pred gradbenimi posegi in osebnim la-
godjem? Mar ne težimo tudi k dolgoročnemu razvoju? V na-
sprotnem primeru lahko pozabimo na neokrnjeno naravo.

Pred rojstno hišo Jakličevih v Andolu, v župniji Sveti Gre-
gor, je Štefka Levstek, rojena Jaklič, postavila kapelico sve-
tega Roka. Kot je dejala v nagovoru, je bila njena dolgoletna 
želja postaviti kapelico v zahvalo in spomin na vse njene, na 
starše, stare starše, brate in sestre, strice in tete, še posebej 
»strica gospoda« duhovnika dr. Franca Jakliča, profesorja 
in prefekta v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano ter 
pozneje odličnega nabožnega pisatelja in življenjepisca slo-
venskih misijonarjev.

V času divjanja epidemije covida-19 je v njej dozorela 
ideja, da bi kapelico posvetila v čast svetemu Roku, zave-
tniku zoper kužne bolezni. Njeni domači smo bili nad idejo 
navdušeni in ji zagotovili vso podporo in pomoč pri izvedbi 
projekta. Idejno zasnovo za kapelico je napravil projektivni 
biro RMA – Andrej Rus, s. p., iz Ribnice. Njemu osebno in 
vsem ostalim izvajalcem se najlepše zahvaljujemo, saj je 
nastal sodoben, lep verski objekt, ki nam je vsem v ponos.

V nedeljo, 21. 8. 2022, na tako imenovano Rokovo nede-
ljo, je bil za vaščane Andola, celotno župnijo Svetega Gre-
gorja in številne Štefkine sorodnike pravi praznik. Pred na 
novo nastalo kapelico sta domači župnik Andrej Mulej in 
brat kapucin, provincial Primož iz župnije svetega Štefana 
v Štepanjskem naselju v Ljubljani, darovala sveto mašo in 
kapelico tudi blagoslovila.

V številnih prošnjah pri sveti maši smo prosili svetega 
Roka, da bi prenehala epidemija covida-19, da bi ta kapeli-
ca postala kraj srečevanja z Bogom, kjer se bodo mimoido-
či ustavili in utrujeni odpočili. Mešani pevski zbor Sv. Gre-
gor, ki deluje pod vodstvom Tonija Kersniča, je z izbranimi 
pesmimi polepšal in obogatil slovesnost blagoslovitve.

Želimo, da nas tudi ta nova kapelica spodbuja k molitvi 
in nas spominja, da Bog drži roko nad vsemi. Po konča-
ni sveti maši in blagoslovu smo se v poznih popoldanskih 
urah po prijetnem druženju razšli z željo, da bi nam sveti 
Rok izprosil duhovno in telesno zdravje.

Jama Tentera 



Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje (UTŽO) 
Ribnica – četrto študijsko leto

 Matjaž Nosan

Ponudba 
izobraževanj 
in dejavnosti v 
študijskem letu 
2022/23

  V Sloveniji poteka izobraževanje 
starejših že 39 let in smo po številu ude-
leženih, raznovrstnosti vsebin in kako-
vosti izvedbe v samem evropskem vrhu. 
Koncept Slovenske univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje izhaja iz humanističnih 
teorij izobraževanja in učenja iz osebnih 
vzgibov. Koncept se nenehno razvija in 
je dobil že več mednarodnih potrditev 
in priznanj. Društvo UTŽO Ribnica je 
vključeno v Slovensko univerzo za tretje 
življenjsko obdobje četrto leto in organi-
zira izobraževanja na vseh področjih, za 
katera občanke in občani pokažejo do-
volj interesa. Z organizacijo izobraževanj, 
gibalnih in drugih dejavnosti poskušamo 
ustvariti pogoje za kakovostnejše življe-
nje starejših. 

       Društvo UTŽO smo v Ribnici us-
tanovili relativno pozno, leta 2019. Odziv 
občank in občanov je bil nad vsemi pri-
čakovanji in se je že prvo leto v različ-
na izobraževanja vključilo 91 udeleženk 
in udeležencev v sedmih skupinah. Žal 
je izobraževanja prekinila epidemija in 
od predvidenih 240 ur je bilo izvede-
nih le 156. Naslednje leto je bila večina 
izobraževanj opravljena »na daljavo«, 
pohodništvo in hoja na smučeh pa na 
prostem. Šele letos spomladi smo lahko 
nadaljevali s tečaji tujih jezikov, Računal-

Jezikovna izobraževanja
1. Angleščina za začetnike 
2. Angleščina s konverzacijo 
3. Angleščina 2 
4. Italijanščina za začetnike 
5. Italijanščina 2 
6. Nemščina za začetnike
7. Nemščina s konverzacijo 
8. Ruščina za začetnike 
9. Španščina za začetnike 

Informacijska izobraževanja
10. Osnove računalništva; Word, 
Internet, E-pošta za začetnike 
11. Računalništvo 2
12. Računalništvo 3 
13. Osnove informacijske 
komunikacije (Zoom in Teams)
14. Informacijsko komuniciranje 2
15. Uporaba pametnih telefonov
16. Uporaba pametnih telefonov 2

Druga izobraževanja
17. Umetnostna zgodovina
18. Vedeti ali verjeti, odnos med 
znanostjo in religijo
19. Literarno ustvarjanje
20. Ohranjanje spomina in 
kognitivnih funkcij
21. Logika za seniorje
22. Dedki, babice, vnuki – 
izobraževanje za stare starše 
23. Usposabljanje mentorjev
24. Miselne igre za začetnike
(bridge, tarok, šah)
25. Učimo se igrati na citre
26. Likovno ustvarjanje

Gibalne dejavnosti
27. Izobraževalno pohodništvo 
29. Ohranjanje telesnih sposobnosti
30. Plesni klub, angleški in dunajski 
valček (prijava v parih)
31. Kolesarjenje
32. Hoja na smučeh (za začetnike, 
UTŽO zagotavlja osnovno opremo)
33. Badminton
34. Biljard 
35. Balinanje 
36. Prvenstvo v balinanju za 
članice in člane

ništvom, Uporabo pametnih telefonov 
in Umovadbo. Krepko več kot 100 ude-
leženih je realiziralo 215 ur izobraževanj. 
V vseh letih doslej pa je bilo v različnih 
izobraževanjih več kot 230 udeleženih. 

      Vsebinska, prostorska in seve-
da finančna podpora Občine Ribnica in 
župana Sama Pogorelca v vseh letih od 
ustanovitve društva je ključna, da smo 
lahko za študijsko leto 2022/23 pripravili 
doslej najobsežnejšo ponudbo vsebin in 
dejavnosti. Vabimo vas, da jo pregledate 
in se vključite v tiste, ki so vam zanimive. 
Vabimo vas tudi, da predlagate nove vse-
bine, za katere menite, da bi lahko bilo 
dovolj interesa med »tretjedobniki«. 

     Kot doslej bo študij večinoma po-
tekal v študijskih krožkih. Vsebine didak-
tično temeljijo na sodobnih andragoških 
spoznanjih. Glavni izobraževalni cilji so 
aktiviranje posameznika, njegovo sode-
lovanje v skupini in ohranjanje psihofi-
zičnih sposobnosti.

       Z namenom zagotoviti kakovo-
stno vodenje in čim boljše mentorje se 
povezujemo z društvi UTŽO iz sosednjih 
občin v upanju, da širitev okužb s covi-
dom-19 ne bo spet preprečila izobraže-
vanj. Vsekakor pa bomo za srečevanja 
v zaprtih prostorih zagotovili največjo 
možno zaščito.  
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Predavanja, forumi, izleti
Društvu UTŽO bo v študijskem letu 
2022/23 ponudilo članstvu in šir-
ši javnosti predavanja z zanimivi-
mi temami, aktualnimi za starejše. 
Članice in člani lahko za ponujene 
vsebine izrazijo interes enako kot za 
izobraževanja in dejavnosti. Posa-
mezna predavanja bomo organizi-
rali ob najmanj 20 prijavah.
• Skrb za možgane 
• Staranje kot dejavnik tveganja 

za nevrodegenerativne bolezni, 
preventivna dejavnost in ustrezen 
življenjski slog.

• Pomoč bolniku
• Predstavitev spoznanj in izkušenj 

dolgotrajne skrbi za bolnika in so-
delovanja v njegovi rehabilitaciji.

• Prehrana starejših
• Vpliv in koristnost primerne 

prehrane za nadzorovanje kako-
vostnega telesnega in umskega 
staranja.

• Forum: Starizem kot družbeni 
pojav in pomen socialne vklju-
čenosti starejših

• Diskriminatorna zdravstvena, 
politična in medgeneracijska 
obravnava in stigmatiziranje sta-
rejših. Pomen socialne interakcije, 
politične udeležbe in družbenega 
povezovanja starostnikov. 

• Festival medgeneracijskega 
povezovanja, Cankarjev dom, 
oktober 2022. Organiziran bo 
skupinski obisk s prevozom.

Financiranje izobraževanj
Društvo UTŽO s prijavami na držav-
ne in občinske razpise zagotavlja 
večino sredstev, potrebnih za izved-
bo izobraževanj. Večino potrebnih 
sredstev zagotavlja Občina Ribnica. 
Vsi začetni tečaji v obsegu do 20 
študijskih ur so brezplačni. Za finan-
ciranje nadaljevalnih izobraževanj je 
potrebno delno sofinanciranje ude-
ležencev. Višina zneska sofinancira-
nja bo odvisna od števila udeležen-
cev v skupini in stroškov izvedbe.

Prijave:
• pisno na naslov: 

Knafljev trg 2, Ribnica
• na e-naslov: 

info.u3.ribnica@gmail.com
• na spletu: https://utzo-ribnica.si/

Festival lesa praznuje skupaj 
s svojimi vse močnejšimi 
somišljeniki od 6. do 10. 
oktobra v Kočevju 10. obletnico 
prodornega delovanja. 
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Za rast vrednosti 
lesa v vrednoto

Iz regije, ki jo odlikuje obilje gozdov, 
se širi poslanstvo novih oblik, tehnolo-
gij obdelave in novih uporabnosti lesa. 
Ključni dogodek festivala v sodelovanju 
s SPIRIT Slovenija bo mednarodni pos-
vet o uspešnih modelih povezovanja 
lesa in dizajna. Les v vseh svojih življenj-
skih ciklih je vrednota, ki si zasluži višjo 
dodano vrednost, oblikovano v primer-
no tržno ceno. Da jo lahko dosežemo z 
naprednimi znanji in odličnim oblikova-
njem, nam bo v petek, 7. oktobra, s pri-
meri dobrih praks dokazal mednarodni 
posvet o uspešnih modelih povezovanja 
lesa in dizajna. Nosilna govorca bosta 
prof. Salih Teskeredžić, profesor na Li-
kovni akademiji v Sarajevu, ki je najbolj 
prepoznaven oblikovalec BiH in zaslužen 
za svetovno prepoznavnost blagovnih 
znamk ARTISAN in GAZZDA, ter Nikola 
Radeljković iz mednarodno uspešnega 
biroja Numen s Hrvaške. Oba sta preje-
mnika številnih mednarodnih priznanj.

Gosta iz BiH in Roka Kuharja, pro-
fesorja industrijskega oblikovanja na 
Akademiji za likovno umetnost, bo 
po posvetu sprejel tudi ribniški župan 
Samo Pogorelec, ker si gosta želita 
ogledati Rokodelski center in vsaj ene-
ga rokodelca, ki obvlada rokodelska 
znanja in veščine.

Zavedanje, da je trajnostni druž-
beni razvoj možen le v sožitju narave, 
gozda, človeka kot ustvarjalca in upo-
rabnika dolgoživih lesenih izdelkov, 
pa bo utrjeval tudi s številnimi drugimi 
zanimivimi dogodki. 

Od 15. 9. do 25. 10. 2022 bo na 
posebni razstavi na TZO 77 predstavil 
prototipe vseh dosedanjih nagrajenih 
stolov natečaja Prastol.

30. 9. 2022 bo prižgal oglarsko 
kopo pri koči na Črnem vrhu. Ob tej 
priložnosti bo potekala tudi krajša spo-
minska slovesnost v spomin na preda-
nega mentorja Janeza Levstika iz Ra-
kitnice, sodelovali pa bodo oglarji, ki so 
v Rakitnici prižgali kar sedem kop!

V četrtek, 6. 10. 2022, se bo 
uradno odprl 10. Festival lesa pod 
pokroviteljstvom Ministra za gospo-
darstvo, razvoj in tehnologijo. Župan 
Občine Kočevje pa bo izročil nagrade 
zmagovalcem 8. mednarodnega nate-
čaja Prastol za leto 2022. 

V petek, 7. 10. 2022, bo otroke 
naučil, kako narediti svoj leseni gumb. 
Najstnike od 12. do 13. leta bo poučil, 
kako iz lesa s pomočjo računalnika iz-
delati svoj edinstveni izdelek.

V soboto, 8. 10. 2022, bo Tišlar-
ska sobota, kjer bodo otroci od 8. do 
12. leta izdelovali lesene meče in ščite 
za hrabre bojevnike, tisti od 12. do 14. 
leta pa bodo dokončali svoj izdelek z 
laserskim strojem. Odrasli se bodo lah-
ko preizkusili v izdelavi lesoreza, odtisu 
grafike in izdelave okvirja.

Popoldan bo postregel z »Oglje fe-
stom«, kjer bo vse v znamenju oglar-
ske kope pri koči na Črnem Vrhu pri 
Kočevju: pojasnili bomo, zakaj je naše 
oglje tako kakovostno, možno bo re-
zervirati novo zalogo oglja iz kope, ki 
se bo kuhala letos, postregli pa bomo 
jesensko novost – divjačinski burger 
z ogljem – in na degustaciji gin ali 
whisky z ogljem.  

V nedeljo, 9. 10. 2022, bo po-
tekalo prvo tekmovanje »KONSTRUK-
TA MASTERS«. Skupine otrok bodo 
tekmovale v sestavljanju domišljijskih 
sestavov iz elementov igrače Nika 
Kralja – KONSTRUKTA. Zmagovalci 
bodo prejeli za osnovni komplet KON-
STRUKTA igrač Nika Kralja, ki so bile 
zasnovane leta 1976, zares pa se ro-
jevajo šele letos. Enako tekmovanje 
KONSTRUKTA MASTERS bo izvedeno 
v Rokodelskem centru v Ribnici v so-
boto, 15. 10. 2022.

Ponedeljek, 10. 10. 2022, pri-
naša razglasitev najboljše lesene ma-
kete stola s podelitvijo nagrad za dijake 
GSŠ Kočevje, program Mizar.

Festival lesa ponuja številne do-
godke za vse generacije in želimo si, da 
bo z njim dihala vsa regija, od Škofljice 
do Kolpe. Točna imena dogodkov, da-
tume in kraje lahko preverite na spletni 
strani Festivala lesa https://www.festi-
val-lesa.si



Anamanka s štirimi 
himnami otvorila 
slavnostno prireditev 
francoske ambasade

   Anamanki Eva in Ana

Čeprav so redne vaje prve mesece potekale z maskami na 
obrazih, nas je držalo navdušenje nad ponovnim možnim pev-
skim udejstvovanjem. Prvega sodelovanja na koncertu smo se 
razveselile že decembra lani. Na koncertu z naslovom »Med 
glasbo, naravo in korono«, ki je potekal v velikolaškem Levsti-
kovem domu, smo nastopile ob opernih pevcih Petri Vrh Vrezec 
in Alu Vrezcu. Novoletni koncert z naravovarstvenim pridihom 
nam je vzbudil spomin na stare čase nastopanja in dal zagona 
za nadaljnje delo in ustvarjanje. 

Prvi pevski dogodek v letu 2022 je bila Območna pevska 
revija JSKD na začetku aprila v Rokodelskem centru. Ta vedno 
poteka pod budnim ušesom strokovnega ocenjevalca, ki je bila 
tokrat priznana glasbenica in umetniška vodja, doma iz Dobre-
polja, gospa Ana Erčulj. Srečale smo se še s tremi ribniškimi 
pevskimi zasedbami, od katerih je vsaka izvedla tri zahtevnej-
še pesmi po svojem izboru. Skupaj smo ustvarili lep dogodek, 
po koncu pa občutke strnili ob klepetu in prigrizkih. Strokovna 
ocenjevalka nas je pohvalila in spodbudila k čim več vajam pe-
tja in prepevanju pesmi, z namenom da po skoraj dvoletni pavzi 
pridobimo nazaj pevsko kondicijo.

Konec pomladi smo se udeležile kar dveh revij pevskih 
zborov. Majsko, sproščeno in vedno »luštno« Srečanje pevskih 
skupin zahodne Dolenjske v organizaciji JSKD je tradicionalno 
potekalo v Dolenji vasi, na začetku junija pa smo se odpravile 
na grad Turjak, kjer smo kot gostujoči zbor nastopile na veliko-

laški reviji pevskih zborov. Lepo je spoznavati in slišati druge 
zbore, srečati stare pevske prijatelje, pokazati pevsko znanje in 
predvsem deliti veselje do petja. 

Potrudile smo se, da nismo manjkale niti na Prazniku lju-
biteljske kulture. Maja smo izvedle nastop v Ribniškem gradu 
na Kulturni promenadi JSKD v okviru Tedna ljubiteljske kulture. 
Svoje glasove pa smo 18. junija popeljale tudi v Arboretum Volčji 
Potok, kjer je potekal državni festival Dober dan kot vrhunec 
praznika ljubiteljske kulture. Dobrodelno obarvan celodnevni 
program, ki je potekal na osmih različnih odrih (vokalnem, gle-
dališkem, literarnem, plesnem, folklornem, orkestrskem, instru-
mentalnem in likovnem), je ob različnih kulinaričnih stojnicah 
iz vseh slovenskih regij privabil poslušalce in gledalce iz vse 
Slovenije. Mesec junij smo zaključile z nastopom na slovesni 
otvoritvi Tržnega dneva v okviru Psoglavskih dni v Sodražici. 

Letošnjo pevsko sezono smo podaljšale v poletje in jo strni-
le šele 14. julija s svečanim nastopom ob francoskem državnem 
prazniku v ljubljanski Cukrarni. Na povabilo francoskega inštituta 
smo nastopile na slavnostni prireditvi francoske ambasade, kjer 
smo s štirimi himnami – francosko, slovensko, evropsko v nem-
škem originalu in ukrajinsko – otvorile lep večer. Za nas je bila ta 
izkušnja nepozabna, intenzivno učenje treh pesmi v tujih jezikih v 
precej kratkem času pa prav tako. Naš trud pa ni ostal neopažen, 
saj smo prejele veliko pohval od organizatorjev in gostov, ki so 
nam povedali, da po izvedeni francoski himni niso bili prepričani, 
ali nismo res Francozinje. Slovenska himna nas je izdala .

Naj vas spomnimo, da si več o naših dogodkih lahko pre-
berete na naši Facebook spletni strani Anamanka, kjer si lahko 
pogledate tudi fotografije. 

Ženski komorni zbor Anamanka pod ume-
tniškim vodstvom Simona Korošca sestavljamo 
dijakinje, študentke, mlade zaposlene in mlade 
po srcu, ki smo poleg petja aktivne na različnih 
drugih področjih. Med nami je bilo letos kar 
nekaj maturantk, pa tudi mladih mamic z ome-
jenim časom zaradi varstva. Število pevk se na 
sezono »po Anamankino« spreminja, zato smo 
vedno veseli novih pevskih moči. Z veseljem va-
bimo v svoje vrste nove članice. Če imaš voljo 
in veselje do zborovskega petja, se nam pridruži 
na petkovih vajah od 2. septembra dalje. Lahko 
nas pocukaš za rokav, nam pišeš na FB, na e-na-
slov anamanka.ribnica@gmail.com ali še bolje 
kar na telefon: 041 871 171 (Simon).

Ženski komorni zbor Anamanka je v času korone 
ustvarjal in iskal različne poti za vaje: najprej z vir-
tualnimi vajami prek Zooma, nekajkrat tudi s prizna-
no solistko in vokalno pedagoginjo Martino Burger, 
pa tudi z vajami na prostem, ko je v Ribniškem gradu 
posnel pesem Bring me little water, Sylvie, ki jo naj-
dete na kanalu YouTube. Po slabih dveh letih koron-
skih ukrepov, ki so prepovedali pevske koncerte, se 
Anamanka v letošnji sezoni lahko pohvali z nastopi 
na različnih kulturnih dogodkih. 
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Strunjanska plaža polna 
novoštiftarskih otrok 

   Zala Lesar

Po sv. maši in procesiji v čast Kar-
melski Materi Božji nas je avtobus od-
peljal v Strunjan, kjer nas je, čeprav smo 
prišli pozno, pričakal vroč večer, ki so mu 
sledili še bolj vroči dnevi. V frančiškan-
skem domu nas je čakala večerja in po 
večerji je sledil spoznavni večer. Ob de-
setih je bil čas za spanje, ki ga je kot leto 
prej spremljalo nekaj solznih obrazov 
in s tem paranje živcev animatorki Ani. 
Drugi animatorji pa smo si misli bistrili 
z večernimi in jutranjimi sprehodi, ki so 
se nekajkrat spremenili kar v pohode ali 
jutranje in večerno kopanje.

Kljub ne najbolj prespani noči smo 
vstali že zelo zgodaj in imeli jutranjo te-
lovadbo. Po okusnem zajtrku smo se 
odpravili na plažo, kjer smo se vsi pošteno 
osvežili v morju. Okrog popoldneva smo 
se umaknili z žgočega sonca in si ogre-
li glasilke za sveto mašo, ki je potekala 

ko nam utrujenim od pohoda br. Marjan 
vsem plača sladoled, le da smo se letos 
lahko usedli za mizo in s tem zasedli sko-
raj polovico gostilne.

Otroci so se med igro in spoznava-
njem drugih naučili gledati in paziti na 
druge, se prilagajati, sodelovati … Pri vsem 
druženju pa so spoznavali nove prijatelje, 
zaradi katerih se bodo še rajši udeležili 
naslednjega druženja v Strunjanu. 

Kot vsa leta prej so bile tudi letos v 
zadnji večer vključene glavna nagrada, 
nagrada za najbolj pospravljeno sobo in 
nagrada za najboljšo predstavitev v šovu. 
Br. Marjan nas je vse nagradil s flaškami, 
ki smo jih že naslednji dan uporabili za 
na plažo. 

Zahvala gre ekonomu in kuharicam, 
ki so poskrbeli, da nikoli nismo bili lačni, 
animatorjem, ki so prevzeli težko nalogo 
in poskrbeli, da je bilo vsakemu otroku 
prijetno ter jih povezovali v veliko dru-
žino, in seveda br. Marjanu, ki nam je 
omogočil dneve, polne veselja, lepih in 
nepozabnih doživetij ter duhovno obar-
van teden v Strunjanu. 

kar v jedilnici. Po maši smo imeli kosilo 
in popoldanski počitek, ki so ga izkoristili 
le najbolj utrujeni, otroci, polni energije, 
pa so se zamotili z igranjem namiznega 
nogometa, nekaj se jih je že začelo prip-
ravljati na nastop na petkovem šovu Nova 
Štifta ima talent, nekateri so se igrali razne 
igre, drugi so prepevali ob zvokih kitare, 
na katero je igral animator Rok …

Pred odhodom na plažo nas je celo 
obiskala zobna miška. Po prihodu s pla-
že so sledile večerja in igre. Utrujeni od 
celega dneva smo kmalu legli k počitku.

 Br. Marjan je najel ladjico Delfin, ki 
nas je v sredo popeljala do Pirana. Po 
obisku Pirana smo se ustavili na morju, 
kjer so le najpogumnejši tudi malo zapla-
vali. Po kopanju je sledil »Fish« piknik s 
svežimi ribami in dobrim vzdušjem.

 Naslednji dan smo šli, tako kot vsako 
leto, peš do Portoroža, kjer so otroci sebi 
in svojim domačim kupili kakšen spo-
minek. Lahko bi rekli, da je že tradicija, 

Manj kot mesec dni po koncu 
šolskega leta se je okrog trideset 
otrok, ki so pridno sodelovali pri 
pevskem zboru in ministrirali pri 
Novi Štifti, odpravilo na morje. 
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Naslednja številka izide 
13. oktobra 2022.

Gradivo oddajte do 28. septembra 2022.



Staro se umika novemu
 Peter Lesar, vir: Dolenjski list

Stoji na nekdanjih vrtovih stare posojilnice, projektiralo pa ga 
je takratno arhitekturno podjetje Biro 71 iz Domžal. Takšni, identič-
ni, so bili v Sloveniji trije, poleg Ribnice je stal dom JLA še v Pivki in 
Novem mestu, kjer so ju posodobili in sta postala kulturna centra. 
Ker bo ribniški kmalu izbrisan z obličja zemlje, si ga le še enkrat 
poglejte od blizu, tistim, ki ste malo oddaljeni, pa posredujem še 
nekaj starih fotografij ribniškega doma JLA oziroma kasneje bi-
všega Ideala v različnih obdobjih.

Zanimivo je dejstvo, da so že takrat dali poudarek na vsebi-
ne, ki bodo precej podobne današnjemu novemu centru, le da 
je današnji prilagojen našemu načinu in tempu življenja. Kot 
posebnost bi izpostavil še čas gradnje, ki je trajala vsega skupaj 
le eno leto! Ves objekt je grajen s porobetonom, betonu pa so 
dodajali še kroglice žgane gline za boljšo izolacijo. V zidovih 
je tudi izredno veliko betonskega železa, kar bo zahtevalo po-
seben pristop in opremo za rušenje objekta. Bivši udeleženec 
gradnje in takratnega delovišča tega objekta opozarja, da je 
pod parkirnim prostorom pred domom velik prostor kot zaklo-
nišče, čigar zidovi naj bi bili debeli do 1 metra. Če je res tako, bo 
kmalu pokazal čas.

Takratni mladi novinar, danes pa že starosta ribniškega no-
vinarstva gospod Milan Glavonjić iz Ribnice, je takole zabeležil 
svoj prispevek v Dolenjskem listu z dne 18. 12. 1975:

Jutri bo odprt nov dom JLA. Glavne prireditve ob letošnjem 
dnevu JLA bodo v Ribnici trajale kar štiri dni. Za letošnji Dan JLA 
Ribnica ni mogla dobiti lepšega darila, kot je novi dom JLA, ki ga 
bomo svečano odprli jutri, 19. decembra, ob 16. uri. Temeljni kamen 
za dom je položil 18. decembra lani general Franc Tavčar - Rok. 
Graditelji so pridno delali, pogosto tudi ponoči in ob praznikih, pa 
tudi v lepem in slabem vremenu. Novi dom JLA v Ribnici bo ve-
likega pomena ne le za Ribnico oziroma občino, pač pa za vse 
območje zahodne Dolenjske. Ima namreč veliko prostorov, ki so 
namenjeni športnim, kulturnim, izobraževalnim, političnim in dru-
gim dejavnostim. Načelnik doma Tomislav Lukič nam je povedal: 
»Novi dom JLA bo odprtega tipa, kar pa velja le za športne pro-
store. Pri uporabi ostalih prostorov bo imela prednost JLA; kadar 
jih pa mi ne bomo potrebovali, bodo na razpolago tudi civilnemu 

prebivalstvu. Mladina bo gotovo vesela, ker bomo organizirali tudi 
plesne večere. Vse zabavne prireditve, kot so plesi in drugi nastopi, 
bodo v kinodvorani. Med prostori v novem domu JLA naj naštejem 
knjižnico oziroma čitalnico s 15 do 20.000 knjigami, kinodvorano 
z 280 sedeži, štiristezno avtomatsko kegljišče, dvorano za vaje in 
tekmovanja v streljanju, prostore za biljard, šah, namizni tenis itd. 
Za domom bodo še igrišča za odbojko, košarko in rokomet. Grad-
nja novega doma JLA, ki je pravi lepotec, je financirala JLA, delno 
pa tudi občinska skupščina Ribnica.«

Prav tako je nekaj dni kasneje njegov novinarski kolega 
gospod Jože Primc zapisal: »Dom JLA najlepša stavba v Ribnici. 
To bo kulturno, športno, izobraževalno središče za občane in pri-
padnike JLA. 19. decembra popoldne so v Ribnici odprli novi dom 
JLA. Otvoritvene svečanosti so se med drugimi udeležili tudi član 
sveta federacije Miha Marinko, generalpolkovnik Franc Tavčar, 
več drugih generalov, narodnih herojev in komandantov okoliških 
vojaških enot, predstavniki družbenopolitičnih organizacij in drugi. 
Na otvoritveni svečanosti je govoril predsednik občinske skupščine 
Ribnica Ciril Grilj, ki je posebno poudaril sodelovanje občanov in JLA 
na vseh področjih in tudi pri gradnji tega doma. Dejal je, da ta dom 
ni le dom JLA, pač pa tudi dom športa, kulture. Menil je, da bo imel 
dom veliko vlogo pri obrambni vzgoji mladine in vsega prebivalstva. 
V kulturnem delu proslave je sodeloval orkester JLA iz Beograda z 
mešanim pevskim zborom in solisti. Po akademiji so si udeleženci 
ogledali dom. Zvečer je bilo še družabno srečanje, ki sta ga priredili 
JLA in občinska skupščina. Proslavljanje dneva JLA je trajalo še vse 
do 22. decembra. V tem času so zvrstile razne prireditve, podeljeva-
nje priznanj, odlikovanj ter športna in kulturna srečanja. Svečanosti 
v počastitev dneva JLA so bile hkrati tudi zaključne prireditve v po-
častitev 30-letnice osvoboditve in socialistične graditve.«

Številne anekdote, življenjske zgodbe so se odvijale v vseh 
teh letih obstoja doma JLA. Naj bo spomin nanj lep, čeprav smo 
takrat živeli v drugačnih časih, smo bili nanj navezani, bili nanj 
ponosni, saj je bil lep na pogled, tu med nami sredi Ribnice, in 
želimo si, da bodo naslednje generacije prav tako ponosne na 
novega, ki prihaja. Vsi ljubitelji nostalgije pa nam v prihodnjih 
številkah Rešeta zaupajte katero izmed vaših osebnih zgodb iz 
poslavljajočega se doma JLA.

Te dni se veliko govori o novem medgeneracijskem 
centru v Ribnici, ki bo stal na mestu bivšega doma 
JLA oziroma Ideal centra. Več o novi pridobitvi 
bodo zapisali odgovorni, jaz pa vam bom orisal 
vsebino in podrobnosti objekta, ki so ga odprli 
pred 47 leti in je bil že takrat arhitekturni presežek. M
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Fotografija ob 
otvoritvi Doma JLA 
leta 1975, objavljena 
v Dolenjskem 
listu, tretji z desne 
general Franc 
Tavčar-Rok, drugi z 
leve Miha Marinko.

Štafeta mladosti, vsako leto 25. maja, pred domom 
JLA v Ribnici  Daniel Divjak.

Prihod štafete mladosti pred Domom JLA Ribnica, nasproti doma 
pošta Ribnica, v ozadju bloki na Prijateljevem trgu,  Daniel Divjak.

Alternativa Jr. na terasi RŠK
  Jurij Kožar    Boštjan Podlogar



Alternativa Jr. na terasi RŠK
  Jurij Kožar    Boštjan Podlogar

Letošnja izvedba je potekala v obr-
tni coni Ugar, kjer so študenti izkoristili 
kar teraso novih prostorov, ki so si jih 
uredili v eni od stavb. S projektom želijo 
mladim in neuveljavljenim glasbenim 
ustvarjalcem iz naših krajev ponuditi 
možnost, da nastopijo in se predstavi-
jo pred velikim občinstvom. Za mnoge 
ta nastop predstavlja velik motiv pri 
ustvarjanju glasbe. Alternativa je naj-
večji in eden izmed redkih festivalov 
rock, punk in metal glasbe na območju 
Jugozahodne Slovenije. Za veliko ljudi 
je to dogodek v Ribnici, na katerega so 
ponosni in se ga veselijo. 

Letos je Alternativa, štirinajsta po 
vrsti, potekala pod malce drugačnim 
imenom. Sprememba imena je posledi-

Želja vodstva je, da bi ob dejstvu, da 
ima zdaj klub izvrstno lokacijo za izvaja-
nje takih dogodkov, podobne dogodke 
večkrat organizirali in predstavili ribni-
škemu občinstvu tudi še druge, komer-
cialno manj zanimive stvari. Letošnja 
Alternativa Jr. je bila izvedena v celoti od 
pol osmih do dveh zjutraj. Veselimo se 
lahko ponovne izvedbe zdaj že tradicio-
nalnega dogodka, ki vsakič popestri rib-
niški vsakdan in pripelje v naše okolje 
tudi malce drugačne zvoke. Držimo pe-
sti, da bo vreme naslednje leto vzdržalo!

ca dejstva, da se tako glasba kot glasbe-
ni okusi s časom spreminjajo, zato se je 
organizatorjem zdelo primerno, da poleg 
osvežitve v nastopajočih s samim nazi-
vom prikažejo neko spremembo in prip-
ravljenost na sprejem tudi drugih zvrsti 
glasbe na oder Alternative. Alternativa 
pa letos ni bila samo glasba, ampak žal 
tudi vreme. Po dolgem sušnem obdob-
ju se je ravno na dan koncerta in točno 
pred njim vreme pokvarilo in jo organi-
zatorjem že drugo leto zapored zagodlo. 
Slabo vreme je marsikaterega obiskoval-
ca odvrnilo od udeležbe. Rezultat je bila 
manjša obiskanost dogodka, ki pa so 
ga organizatorji, nastopajoči in vsi ostali 
obiskovalci uspešno pripeljali do konca. 
V tokratni alternativi je sodelovalo pet 
različnih bendov: Flirrt, Smetnaki, Final 
page, Univited in The Ugly Tuna. 

Občinstvu so bili predstavljeni raz-
lični žanri, od bluesa, rocka, popa in ska 
funka do hard rocka in heavy metala. 

Alternativa je glasbeno-kultur-
no-športni festival, ki ga Ribniški 
študentski klub pripravlja vsako 
leto. Temelji na nudenju alterna-
tivne glasbe (rock, punk, metal), 
aktivnem preživljanju prostega 
časa in popestritvi poletnega 
dogajanja v Ribnici. 
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Jože Petek (31. 8. 1912, Ribnica–3. 1. 1945, Lučka koča)
   Daniel Divjak

Žal se je njegova življenjska pot kon-
čala 3. januarja 1945 v Luški koči ob na-
padu nemških okupatorjev. Nikoli ne bo 
znano, kateri posneti prizori, zajeti skozi 
objektiv njegovega fotoaparata na celulo-
idnem traku, so končali v plamenih koče.     

Ob okrogli obletnici njegovega 
rojstva pa si postavljam vprašanje, ali 
se v domačem, rojstnem kraju tega fo-
tografa, v Ribnici, zavedamo njegovega 
pomena in deleža v tako pomembnem 
obdobju slovenskega naroda. Njegove 
fotografije iz partizanskega boja nam še 
po toliko letih omogočajo dobiti vpogled 
v tedanje težke trenutke v narodnoosvo-
bodilnem boju slovenskega naroda v 
boju proti okupatorju. Prikazani so po-
samezni trenutki na eni strani trpljenja in 
na drugi veselja, vzdušja prebivalcev ob 
srečanju s partizani, kulturne prireditve 
in boje s sovražnikom v nemogočih vre-
menskih razmerah, najbolj pa ostanejo v 
spominu posnetki s pohoda XIV. divizije 
na Štajersko, katerega udeleženci so bili 
tudi iz naših krajev.

Kot naključje je na njegov rojstni dan, 
31. avgusta, v Kopru napovedano odpr-
tje razstave Partizanski fotoreporterji v 
vojni, s posnetki iz zbirk Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije in Dolenjskega mu-
zeja. Med njimi so tudi fotografije Jožeta 
Petka, na otvoritvi pa bo prisoten tudi 
Jožetov sin.

Po vojni je bila na njegovi rojstni hiši 
odkrita spominska plošča. Ta je bila ob 
rušenju hiše zaradi širjenja Ljubljanske 
ceste odstranjena in predana v muzej. Tu 
se je sled za njo izgubila in tako danes 
ni več verjetno, da se originalna plošča 
najde in na ustrezen način prestavi in 

vah v Ribnici in zanimivi so vpisi obisko-
valcev razstav v knjigo vtisov. Te slike, last 
združenja borcev, se trenutno nahajajo v 
arhivu ribniškega muzeja. Ugotavljam, da 
sta bila v tem času neizkoriščena njihovo 
poslanstvo in možnost, da še živeči sok-
rajani, udeleženci pohoda XIV. Divizije, ob 
ustrezni predstavitvi z živo besedo poko-
mentirajo posamezne posnetke in jih s 
tem nadgradijo. Število teh udeležencev 
se je z leti, na žalost, precej zmanjšalo.

Po Jožetu Petku se je imenovala v 
Ribnici tudi šola s posebnim programom, 
ki je po reorganizaciji bila ukinjena.

Tako ostane samo še Ulica Jožeta 
Petka, ki povezuje Kolodvorsko ulico z 
Ulico Antona Majnika. To je edina otiplji-
va sled za Jožetom Petkom, ki si vsekakor 
zasluži, da se mu posveti večja pozornost 
za tisto, kar je naredil, kot samo poime-
novanje ulice.

Seveda pa ni edini v tem pozabljanju 
in brisanju pomembnih predstavnikov 
iz ribniške zgodovine, kot da se jih sra-
mujemo. Medtem ko drugi kraji iščejo 
znane osebe ali dogodke, povezane z 
njihovim krajem, organizirajo prireditve 
in okoli njih zgradijo zgodbe, ki priteg-
nejo zainteresirane, se v Ribnici tega 
otepamo. V sprejeti Strategiji razvoja 

predstavi na primernejšem mestu. Mo-
ralni dolg za postavitev replike obstaja, 
ker si je s svojim delom to zaslužil.

Z okroglo obletnico 50 let pa sta 
zaznamovana tudi odprtje in začetek 
dela Petkove galerije leta 1972, ki je svo-
je mesto dobila v manjšem prostoru na 
levi strani, takoj za vhodom v grad. Nje-
govo ustvarjanje na različnih področjih 
je upravičilo poimenovanje galerijske-
ga prostora po njem. Zanimiv razstavni 
prostor, uspešno delo voditeljev galerije, 
je pritegnil in gostil številne razstave, s 
katerimi smo obiskovalci dobili vpogled v 
delo številnih razstavljavcev. Z odprtjem 
novih razstavnih prostorov v Miklovi hiši 
je Petkova galerija prenehala obstajati, z 
vrat je bil izbrisan napis Petkova galerija, 
ki se kljub prekrivni barvi še vedno da 
razbrati. Ne vidim ovir, da se omenjene-
mu prostoru ne vrne ime Petkova galerija 
in da prostor zaživi s podobno vsebino 
dela, kot je delovala do leta 1988, saj ob-
stoječi galeriji predstavlja dopolnitev.

Že pred kar nekaj desetletji je ZB 
NOB Ribnica s svojimi sredstvi poskrbela 
in nabavila komplet črno-belih Petkovih 
fotografij večjega formata iz vojnega ob-
dobja ter poskrbela za njihovo okvirjanje. 
Te slike so bile razstavljene na več razsta-

Zadnji dan v avgustu 
obeležujemo natanko 110 let 
od rojstva našega znanega 
ribniškega rojaka Jožeta 
Petka. S svojimi fotografijami, 
narejenimi, ko je septembra 1943 
vstopil v partizanske vrste, se 
je vpisal med vojne fotografe. S 
svojim občutkom za kompozicijo 
so njegove fotografije dobile 
posebno sporočilno vsebino in s 
tem se je kot avtor zapisal med 
svetovno znane vojne fotografe, 
kot je bil Robert Capa.

Delegacija društva ZB NOB Ribnica smo na grob Jožeta Petka položili ikebano ter prižgali 
svečko in ob 110-letnici rojstva počastili njegov spomin.
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na tem področju, o znanih osebah 
iz ribniške zgodovine nisem našel 
ničesar otipljivega. Kot da ljudje, ki 
so v svojem času in prostoru delo-
vanja nekaj dosegli s svojim delom, 
za Ribnico niso pomembni, ne za 
kraj ne za njene prebivalce, kaj šele 
za druge. In potem pišemo visoko-
leteče strategije, pozabljamo pa na 
osnove, zaradi katerih se bo nek-
do odločil, da je kraj zanj zanimiv 
zaradi ljudi, ki tu živijo ali so živeli. 
Petek ni osamljen v tem procesu. 
Kako drugače si lahko razlagam, 
da se spregledajo pomembni ljud-
je in datumi, kot je na primer Bojan 
Adamič, rojen 9. avgusta 1912, da je 
odrinjen ali bolje rečeno pozabljen 
Jakob Petelin Gallus ali pa morda 
Verij (Franc Ksaverij) Švajger (nek-
je imenovan tudi Švajgar), da ne 
omenjam Franje Bojc - Bidovec in 
še številnih drugih. In takih oseb s 
svojimi zgodbami je še kar nekaj. 
Kje v Ribnici lahko o njih in njiho-
vem delu izvemo ali izvedo obisko-
valci kaj več?

V Kopru je bila pred dnevi v če-
trtek, na njegov rojstni dan, 31. avgu-
sta, v nekdanjem skladišču soli Li-
berta odprta razstava fotografij pod 
naslovom »Partizanski fotoreporterji 
v vojni«. Organizatorji razstave so 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Dolenjski muzej, Združenje protifa-
šistov, borcev za vrednote NOB in 
veteranov Koper ter Mestna občina 
Koper. Poleg sina Jožka Petka z dru-
žino so bili prisotni župan Kopra ter 
delegaciji SAOB (ZB) iz Hrvaške in 
ANPI (ZB) iz Italije. Osrednja tema 
slavnostnih govornikov pa je bil naš 
Ribničan Jože Petek s svojimi foto-
grafijami. Člani družine Petek so ob 
tej priložnosti muzeju predali nje-
gove originalne filme, fotoaparat in 
osebne predmete.

Očitno je, da nam manjka sa-
mozavesti in ambicioznosti, da bolj 
cenimo uspehe drugih in drugje 
kot naše domače. In namesto da bi 
poudarjali take osebe iz naše zgo-
dovine, se dogaja njihov počasni 
izbris iz zavesti in okolja, v katerem 
so živeli in delali. S tem in takim 
načinom pa se ne morem strinjati. 
Tako vsak izmed nas kot tudi insti-
tucije moramo poskrbeti po svojih 
močeh, da se to ne zgodi. To je naša 
moralna obveza za prihodnost.

Cenik oglasov in 
storitev v Rešetu
Zakup oglasnega prostora (barvne strani):
• oglas 1/16 strani (99 mm x 31,5 mm) 25,00 EUR
• oglas 1/8 strani (99 mm x 67 mm) 50,00 EUR  
• oglas 1/4 strani (99 mm x 138 mm) 95,00 EUR  
• oglas 1/2 strani (138 mm x 202 mm) 150,00 EUR  
• oglas 1/1 stran (202 mm x 280 mm) 260,00 EUR

Število možnih strani: 8 + druga, zadnja oziroma 
predzadnja stran po ceniku: 

Zakup oglasnega prostora 
(platnice – tri strani):
• oglas 1/4 strani (99 mm x 31,5 mm) 114,00 EUR
• oglas 1/2 strani (99 mm x 67 mm) 180,00 EUR  
• število možnih oglasov – 2 x 1/2 oziroma 4 x 1/4 

ali kombinirano

V ceno ni vračunan 22-odstotni DDV.

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in Odloka o 
javnem glasilu Občine Ribnica (Uradni list RS št. 103/07, 64/19) izdajam

Pravila za izrabo časopisnega 
prostora za namen izvedbe 
volitev za predsednika 
Republike Slovenije,
ki bodo potekale v nedeljo, 23. oktobra 2022

Objava volilnih vsebin bo možna v oktobrski številki javnega glasila 
občine Ribnica – Rešeto, ki bo izšla 13. oktobra 2022. V zadnji številki 
pred volitvami se ne objavljajo politične strani, pisma bralcev in 
ostale teme, ki zadevajo volilne kandidate ali stranke in na katere bi 
bil pričakovan odgovor izzvanega kandidata ali stranke. Možno pa je 
objaviti odgovor na pisma bralcev ali temo, v kateri je bil kandidat ali 
stranka izzvan. Odgovor se lahko osredotoči le na predmet komentarja 
in ne sme odpirati novih vsebin.

Zakup oglasnega prostora: Organizatorji volilnih kampanj lahko 
zakupijo oglasni prostor po veljavnem ceniku.

Oddaja gradiva: Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo 
sprejemali do 28. septembra 2022. Prosimo, da nam interes za zakup 
sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo obseg časopisa. Naš 
kontakt: reseto@ribnica.eu ali 041 932 232.

Sašo Hočevar, odgovorni urednik
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Tudi letos 
Vesele počitnice 
za romske otroke

  Lea Rus, zaposlena na programu Pomoč Romom pri socializaciji 
   Lea Rus in Enej Filipidis

Pri organizaciji in izvedbi programa 
so sodelovali Rdeči križ Slovenije – Ob-
močno združenje (OZ) Ribnica, Roko-
delski center Ribnica, Vrtec Ribnica in 
ribniški Skavti 'Suhe ribce'. Med celotnim 
programom so pomoč nudile tudi štiri 
prostovoljke, in sicer dve prostovoljki iz 
Rdečega križa OZ Ribnica in dve prosto-
voljki iz romskih naselij.

Namen programa je bil socializacija, 
sodelovanje, razvijanje kreativnosti in 
motoričnih sposobnosti, zabava, spozna-
vanje novih veščin, spoznavanje glasbil 
in zgodovine, petje in igra.

Vesele počitnice za romske otroke 
so potekale, tako kot lani, v romskih na-
seljih Lepovče, Goriča vas in Otavice, in 
sicer od ponedeljka do petka med 11. in 
20. julijem 2022 od 9. do 11. ure. Vsakemu 
naselju so bili namenjeni trije dnevi igra-
nja, kreiranja, ustvarjanja, testiranja roč-
nih sposobnosti, poznavanja in izdelave 
instrumentov, petja, spoznavanja novih 
področij umetnosti, preživetja v naravi in 
spoznavanja zgodovine Ribnice.

Prvi dan so se šoloobvezni otroci spo-
padli z izzivom izdelave letečega zmaja, 
mlajši pa so risali in slikali s tempera 
barvami in iz mase DAS skušali izdelati 

Romsko naselje v Otavicah so v sklo-
pu programa obiskali tudi skavti, ki so 
z otroki delili svoje skavtske veščine in 
sposobnosti. Otrokom so predstavili, kdo 
skavti so in kaj počnejo. Pokazali so jim, 
kako si skavti v naravi zakurijo ogenj in 
kako se postavi bivak. Tega so skupaj z 
otroki tudi postavili. Na koncu so jim po-
kazali še posebno igro lovljenja, imeno-
vano Skavtboj, pri kateri moraš nasprot-
niku izza pasu ukrasti vrvico. Tisti, ki 
vrvico izgubi, je izločen, tisti, ki jih zbere 
največ, pa zmaga.

Z obiskom delavnic in tudi z izvedbo 
smo zelo zadovoljni. Prepričani smo, da 
vsaka izkušnja šteje in vpliva na spremi-
njanje pogleda na življenje posameznika. 
Upamo in želimo si, da bodo tovrstne ak-
tivnosti za romske otroke postale tradici-
ja oziroma da se nam bodo romski otroci 
s takšnim veseljem in v takšnem obsegu 
pridružili tudi na drugih organiziranih 
aktivnostih, ki se izvajajo v času poletnih 
počitnic v lokalni skupnosti.

poljubne figurice. Pri izdelavi letečega 
zmaja je bilo zelo pomembno upošte-
vanje danih navodil in so bile zahtevane 
dobre ročne spretnosti. Kljub težavnemu 
postopku je na koncu kar nekaj izdelanih 
zmajev poletelo v vetru.

Drugi dan je bil namenjen spoznava-
nju glasbil. Otroci so našteli, kakšna glas-
bila vse poznajo, in jih nato nekaj izde-
lali iz odpadnih materialov. Že v kratkem 
času so ponosno pokazali svoje ropotu-
ljice, ksilofone, piščali in bobne. Ta dan 
jih je pred koncem čakalo še presene-
čenje, in sicer obisk ravnatelja vrtca An-
draža Casermana, pomočnice ravnatelja 
Lili Glavonjić in vzgojiteljice Anje Pajnič, 
ki je s seboj prinesla kitaro. Anjo so ob 
zvoku kitare spremljali s svojimi izdelani-
mi glasbili, z njo zapeli pesmi in nekateri 
celo zaplesali.

Tretji dan so bile Vesele počitnice 
organizirane izven naselij, in sicer v Ro-
kodelskem centru Ribnica, kjer so jim z 
vodenim ogledom predstavili zgodovino 
Ribnice, ribniške suhe robe in virtualno 
resničnost ter jih popeljali v grozovit svet 
čarovnic. Po tej zadnji rahlo grozljivi izku-
šnji so se posladkali s sladoledom, ki so 
si ga res zaslužili.

V sklopu programa Pomoč Romom pri 
socializaciji so bile s strani Centra za socialno 
delo (CSD) Osrednja Slovenija – zahod, Enota 
Ribnica tudi letos organizirane Vesele počitnice v 
romskih naseljih.

Posebna zahvala: 
Občini Ribnica za financiranje 
programa Pomoč Romom pri soci-
alizaciji, Občini Ribnica za uporabo 
prostora TVD Partizan, Zvezi prijate-
ljev mladine Slovenije za donacijska 
sredstva, brez katerih izvedba Vese-
lih počitnic ne bi bila mogoča, Roko-
delskemu centru Ribnica za sprejem 
in pripravo delavnic in vodenih 
ogledov, Rdečemu križu Slovenije OZ 
Ribnica in njihovim prostovoljkam za 
pomoč pri sodelovanju pri projektu, 
PGD Ribnica za izposojo miz in klopi 
ter za pripravljenost in pomoč pri 
njihovem transportu, Vrtcu Ribnica 
za sodelovanje in ribniškim Skavtom 
'Suhe ribce' za sodelovanje in izved-
bo svojega programa.



Posebna zahvala: 
Posebna zahvala: Občini Rib-
nica za financiranje programa 
Pomoč Romom pri socializaciji, 
Simonu Starcu in Sašu Janjiću 
iz Policijske postaje Ribnica za 
sodelovanje, Teji Lovšin in Teji 
Bartol iz Zdravstvenega doma 
Ribnica za sodelovanje, Osnovni 
šoli dr. Franceta Prešerna za 
uporabo prostora in sodelovanje 
in Rdečemu križu Slovenije – 
Območnemu združenju (OZ) 
Ribnica za darovane šolske 
potrebščine za otroke. 
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Priprave otrok na šolo 
v romskih naseljih

  Lea Rus, zaposlena na programu Pomoč Romom pri socializaciji    Saša Janjić

Namen projekta je bil šolske otro-
ke pripraviti na prvi šolski dan in z njimi 
ponoviti oziroma jih seznaniti s pravil-
no skrbjo za osebno higieno, zdravo 
prehrano, varno potjo v šolo, začetkom 
pouka in pripravo šolskih potrebščin.

Prvi dan, 29. 8. 2022, je program 
potekal v prostorih Osnovne šole 
dr. Franceta Prešerna Ribnica, 30. 8. 
2022 pa v romskih naseljih Goriča 
vas in Lepovče. Program vseh izvedb 
je bil enak. V prvem delu programa je 
strokovna delavka, zaposlena na pro-
gramu (namenjen pomoči Romom 
pri socializaciji), ki ga izvaja Center za 
socialno delo Osrednja Slovenija – za-
hod, otroke motivirala in jih pripravila k 
razmišljanju, zakaj je šola pomembna 
in zakaj jo je treba redno obiskovati. 

V drugem delu sta vsebino prip-
ravili medicinski sestri iz Zdravstvene-
ga doma Ribnica, Teja Lovšin in Teja 
Bartol. Otroke sta poučili o zdravi pre-
hrani, zdravi pripravi zajtrka, pomenu 
zajtrka in pravilni osebni higieni ter z 
njimi ponovili pravilen način umivanja 
rok in zob. Svojo vsebino sta podkre-
pili tudi s praktičnim prikazom.

V tretjem delu sta policista Simon 
Starc in Saša Janjić z otroki govorila 

o varni poti v šolo, o pomenu rume-
nih rutic in odsevnikov ter o tem, za-
kaj so pomembni varnostni pasovi 
in stolčki v avtomobilih za najmlajše. 
Z njimi sta ponovila tudi cestnopro-
metne predpise. 

V zaključku se je dan popestrilo z 
izvedbo srečelova, na katerem so ot-
roci z vsako srečko prejeli kakšno šol-
sko potrebščino. Šolske potrebščine 
je daroval Rdeči križ Slovenije – Ob-
močno združenje (OZ) Ribnica.

29. in 30. 8. 2022 so pod vodstvom in organizacijo Centra 
za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica 
v Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica in v romskih 
naseljih Lepovče in Goriča vas potekale priprave romskih 
otrok na šolo. Priprave na šolo so potekale v sodelovanju s 
Policijsko postajo Ribnica, Zdravstvenim domom Ribnica in 
Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Atletika in 
telovadba za 

najmlajše
vpis v mesecu 

oktobru
 
Telovadba za najmlajše
Namenjena je otrokom od tretjega leta 
dalje. Vsebina programa je smotrno 
načrtovana, pestra in zanimiva, prilago-
jena potrebam, interesom in sposob-
nostim otrok, tako da lahko optimalno 
prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. 
Skozi igrive telovadne urice bomo 
otroke popeljali skozi atletsko abecedo, 
jih seznanili z osnovami gimnastike, 
igre z žogo. Dragi starši, pripeljite svoje 
nadobudneže in mi jih bomo popeljali v 
svet igrivih športnih uric.

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

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

torek, od 17.00 do 18.00 
atletski vrtec, atletska šola
Športna dvorana Sodražica
     
četrtek, od 17.00 do 18.00 
atletski vrtec, atletska šola 
Športna dvorana Sodražica

POHITI, BODI 

PRVI V DOBRI 

DRUŽBI, PRIPELJI 

ŠE PRIJATELJE!



Ribn'ca trail 
– tek po Mali gori 
nad Ribnico

  A. K.    arhiv organizatorja

Dogajati se je začelo že v petek. V letnem kinu smo si lahko 
ogledali film Ekipa Šparthatlon 2021. V Ribnico so prišli tudi vsi 
akterji dokumentarnega filma, ki so se lansko leto podali na to 
najtežjo tekaško preizkušnjo in jo uspešno zaključili.

Po filmu je sledil koncert kantavtorja Žige Bižala, ki nas je 
razveseljeval s svojimi pesmimi v ribniškem narečju. Družab-
no-kulturni večer se je dokaj hitro zaključil, saj je tekače čakal 
sobotni tek.

Ob spremljavi himne Ribn´ca traila so tekači stekli v meg-
leno sobotno jutro. Najprej so startali tekači najdaljše razdalje 
Ribež´na, uro kasneje tekači Čebular´ce in čez eno uro so jim 
sledili še tekači najkrajše, a nikakor lahke razdalje, Kuhavn´ce. 

Tek v naravi ponuja nepozabno doživetje, kjer preizkuša-

mo sami sebe. Trasa po Mali gori z najvišjo točko na Stenah, 
tek mimo cerkvice sv. Ane, tek po samotnih planinskih in goz-
dnih poteh, kjer čutimo le tišino in morda na daleč opazimo 
pogostega prebivalca naših krajev, medveda. A le, če imamo 
srečo. Sicer se ta veliki prebivalec naših gozdov raje umakne in 
nam prepusti pot. 

Rezultati
Letos je v Ribnico prišlo res veliko odličnih tekmovalcev, 

zato so bili rezultati odlični. 
Na izzivu Ruk´n Ančko je najboljši rezultat dosegel Uroš 

Avgustinčič in s časom 38 minut in 46 sekund še izboljšal 
svoj lanskoletni rekord. Zmago je slavil tudi v moški kategoriji 
na najkrajši razdalji (12 km) s časom 1 ura in 1 minuta. Tesno za 
petami mu je sledil drugouvrščeni Aleš Svetina, tretje mesto je 
zasedel Sandi Bayer.

V ženski konkurenci je bila najhitrejša mlada Ema Štupica, 
ki je najkrajšo razdaljo pretekla samo v 1 uri in 31 minut, njena 
starejša sestra Brina Štupica je zaostala le 3 minute in zasedla 
tretje mesto. Odlično drugo mesto s samo minutno zamudo je 
dosegla Romana Robnik.  

Čebular´co (25 km) je v ženski konkurenci z zelo tesnim 
rezultatom zmagala Ksenija Grm s časom 02:40:26, le nekaj 
sekund kasneje ji je sledila Manja Trošt. Na tretje mesto se je 
z odličnim rezultatom uvrstila Vesna Kočar.

V moški konkurenci je s časom 01:53:39 ciljno črto prečkal 
domačin Tadej Osvald, zmagovalec lanske Čebular´ce v moš-
ki konkurenci, sledil mu je Janez Mulej z zaostankom 5 minut, 

Prvi vikend v septembru je bil tudi športno 
obarvan. Predsejemska sobota je bila zopet 
rezervirana za Ribn´ca trail. Tokrat že četrto leto 
zapored. Letošnje dogajanje se je preselilo na 
grajsko dvorišče, kjer je bil tudi startno-ciljni 
prostor za tekače.
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tretjeuvrščeni Aleš Žulovec je bil še 5 minut počasnejši od 
drugouvrščenega.

Najdaljšo preizkušnjo – 40 km – je s časom 04:33:23 
pretekla Alenka Pavc in s tem ponovno zmagala v ženski 
konkurenci. Na drugo mesto se je uvrstila Anja Zima, tretje 
mesto pa je zasedla Tjaša Seliškar. Vse tri tekmovalke so 
Ribež´n premagale v manj kot 5 urah. 

Naš ponosni posameznik Aleš Debeljak je že tretjič za-
pored odnesel zmago na najtežji preizkušnji, tokrat z malo 
slabšim rezultatom kot preteklo leto, a kljub temu je najdaljšo 
razdaljo premagal v pičlih 3 urah 38 minut. Sledil mu je Ti-
motej Oiclj z zaostankom 30 minut, tretjeuvrščeni Nik Zo-
bec je bil še dve minuti počasnejši.

Krošnjarčkov tek
V času, ko so se odrasli tekači podali na trase traila, so 

Ribniški grad zasedli otroci. Na Krošnjarčkovem teku so se 
preizkusili na dveh razdaljah – najmlajši otroci so tekli 300 m 
in otroci prve triade osnovne šole na 600 m. 

Smeh in otroško rajanje sta se nadaljevala v gradu, kjer 
so si otroci lahko ogledali lutkovno predstavo Časovni stroj 
Leonarda da Vincija. Tisti, ki raje ustvarjajo, so se pridružili li-
kovni delavnici. Bralni navdušenci so obiskali Knjižnico pod 
krošnjami. Najmlajši pa so navdušeno spremljali pravljico v 
Kamišibaj izvedbi.

Kulinarična ponudba slovenskega podeželja – 
kulinarična vas

Na trati pod gradom so predstavila kulinarične posebno-
sti svojega kraja turistična društva iz različnih koncev Slo-
venije. Tako smo lahko poskusili sladke dobrote domačink, 
vipavski pršut, kozjansko enolončnico in ajdove štrukeljce iz 
Dobrepoljske doline. 

Ogledali smo si lahko tudi spretne roke kvačkaric. Prika-
zale so kvačkanje hobotnice za nedonošenčke. Organizatorji 
so letos ponovno namenili del sredstev v dobrodelne namene 
– Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. 

V gradu se je na predsejemski dan res veliko dogajalo. 
Na Bistrici so se nekateri preizkusili v supanju, spet drugi so 
se želeli naučiti pletenja košaric. Pod mentorstvom izkušenih 
pletarjev so si lahko spletli lastno košarico. 

V soboto je lahko vsak našel nekaj zase. Tudi tisti, ki niso 
tekli. Ne nazadnje smo vsi različni. In to je razlog, zakaj je 
šport zanimiv.

Rekreativno 
plavanje za odrasle

  Jaka Kaplan    Aktivni.si 

Udeležijo se je lahko tudi tisti, ki so neplavalci ali pa 
bi radi kot rekreativni plavalci le izpopolnili svoje plavalno 
znanje. Vadba poteka pod strokovnim vodstvom in v spro-
ščenem vzdušju, skozi leto pa boste osvojili in izpopolnili 
osnove vseh plavalnih tehnik ter tudi izboljšali vzdržljivost. 
S tem boste sami sebi dokazali, da zmorete preplavati mar-
sikateri meter.

Plavanje je vadba za celo telo, saj pri premagovanju 
napora sodelujejo vse večje mišične skupine. Ima tudi bla-
godejne učinke na srčno-žilni sistem. Plavanje je torej odli-
čen način ohranjanja telesne kondicije, zdravja in dobrega 
počutja, vse koristi pa so medsebojno povezane. Če plavate 
iz užitka, boste zagotovo pridobili tudi nekaj vzdržljivosti, 
če pa plavate za večjo telesno vzdržljivost, boste plavanje 
vzljubili in verjetno postali tudi bolj zdravi.

Plavanje na nas deluje zelo blagodejno zaradi navide-
zne breztežnosti. Prav zaradi tega so poškodbe pri plavanju 
zelo redke. Še posebej pa je ta šport primeren za ljudi s 
prekomerno telesno težo. Zelo učinkovito deluje tudi proti 
stresu in ima pozitivne učinke na počutje posameznika.

Vljudno vas vabim k vpisu v naše plavalne programe za 
odrasle. S plavanjem bomo začeli 5. septembra 2022. 

Vpis bo potekal po e-pošti (kaplan.jaka@gmail.com) ali 
telefonu (040 550 845).

Termini za odrasle so:
• torek in četrtek: 21.00 (nadaljevalna skupina)
• torek: 20.00 (začetna skupina)
• četrtek: 20.00 (nadaljevalna skupina)

Lep plavalni pozdrav!

Rekreativna vadba plavanja za odrasle je 
namenjena prav vsem, ki bi radi razgibali svoje 
telo, ne glede na svojo starost in predznanje 
plavanja, ter si želijo sistematične in redne 
vadbe. 
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Ribniški plavalci 
odlični na zadnjih 
tekmovanjih 
sezone 2021/22

   Nace Majcen, PK Ribnica

Najprej sta zadnji teden meseca julija 
Olja Radivojević in Marta Arko v okviru 
olimpijske kadetske reprezentance na-
stopili na letošnjih evropskih igrah EYOF 
v Banski Bystrici na Slovaškem, kjer sta si 
s svojimi rezultati priplavali vsaka po dve 
uvrstitvi med najboljših 16. Marta je bila 
15. na 100 m prosto in 11. na 200 m pros-
to, Olja pa 11. na 400 m prosto in 13. na 
200 m prosto. Obe plavalki sta bili članici 
štafete 4 x 100 m prosto, ki se je uvrsti-
la v finale in na koncu zasedla 7. mesto. 
Plavalki sta 3. in 4. udeleženka EYOF v 
zgodovini ribniškega kluba, do zdaj sta 
se uspela na tako visok nivo tekmovanja 

uvrstiti le Chad Andoljšek leta 2013, ko 
so bile igre v Utrechtu, in Vid Lovšin leta 
2019 v Bakuju.

Od četrtka, 4. 8. 2022, do nedelje, 7. 
8. 2022, pa je v Kranju potekalo letošnje 
zadnje domače dejanje plavalne sezone 
2021/22, državno prvenstvo v plavanju 
za kategorije kadetov, mladincev in čla-
nov. Tekmovanja se je udeležilo več kot 
300 plavalcev iz 23 slovenskih klubov, 
med njimi tudi 11 plavalcev PK Ribnica, 
ki so se po 59 posamičnih nastopih v 
kvalifikacijah kar 45-krat uvrstili v popol-
danske finale. Absolutna državna prvaka 
sta postala Filip Ćirović na 50 m prosto 
in Marta Arko na 200 m hrbtno. V abso-
lutni konkurenci sta do srebrne medalje 
priplavali še Olja Radivojević na 400 m 
in 800 m prosto ter Marta Arko na 200 
m prosto, Filip Ćirović pa je bil bronast 
na 100 m prosto. V mladinski konkuren-
ci je Filip Ćirović postal 3-kratni državni 
prvak, nepremagljiv je bil na 50 m pros-
to, 100 m prosto in 50 m delfin, Maja 
Levstek je zmagala na 200 m hrbtno, ob 
tem pa osvojila še dve srebrni medalji na 
50 m in 100 m hrbtno. Med kadetinjami 
je Marta Arko osvojila kar šest medalj, 4 
zlate (200 m prosto, 100 m delfin, 200 m 
delfin, 200 m hrbtno), srebrno na 100 m 

Ribniški plavalci in plavalke 
so po klubskih pripravah 
v Kopru ob koncu sezone 
2021/22 nastopili še na dveh 
najpomembnejših tekmovanjih 
poletne sezone. 

Državno prvenstvo 
v sprint triatlonu – 
Triatlon Kočevje 2022 

  B. K.    Aljaž Lovšin

Osrednje prizorišče je bilo, tako kot 
pretekla leta, postavljeno med samo jeze-
ro, Penzion Tušek Jezero in Camp Jezero 
Kočevsko, ki je s svojim zgledno urejenim 
okoljem dogodku naredil krasno kuliso. 

V soboto, 20. avgusta, so tako spet 
organizirali državno prvenstvo v sprint 
triatlonu, poleg tega pa izpeljali še super 
sprint triatlon za mlajše mladince, kadete, 
starejše dečke in deklice ter danes sko-
rajda že obvezen akvatlon za otroke. Prav 
otroci so z akvatlonom tudi odprli športni 
dan na prizorišču ob Kočevskem jezeru 
in domov v Ribnico prinesli dve medalji – 
Bor Križan je pritekel v cilj kot drugi, prav 
tako tudi Martin Arko med cicibani. 

S Triatlonom Kočevje 2022 se je 
tudi odprl »jesenski« del slovenske tek-
movalne sezone, ki je bila letos končno 
spet podobna preteklim letom pred 
covidom-19. Letošnji sprint je bil poleg 
državnega prvenstva tudi prvenstvo Slo-
venske vojske, ki se ga vedno v velikem 
številu udeležijo triatlonci, sicer pripadni-
ki Slovenske vojske.

Državni prvak v sprint triatlonu je v 
moški konkurenci v do samega konca 
zelo tesnem boju postal predstavnik TK 
3Life Klemen Bojanc, v ženski konkuren-
ci pa članica TK Ljubljana Luna Sraka. 
Ostali najhitrejši v absolutni razvrstitvi 
so še bili: Jakob Medved (TK Ljubljana) 

Po štirih letih intenzivnega obnavljanja cest, 
pločnikov in križišč v Kočevju ter dolge večletne 
sezone covida-19 so si v Triatlon klubu Inles 
Riko Ribnica letos zopet privoščili organizacijo 
triatlona ob Kočevskem jezeru. 
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prosto in bron na 50 m prosto. Olja Ra-
divojević je postala državna kadetska pr-
vakinja na 400 m prosto, na 200 m in 800 
m prosto pa je bila druga. Neli Škaper pa 
je osvojila srebro na 100 m delfin, potem 
ko je v klubskem obračunu z Marto Arko 
za naslovom zaostala zgolj 2 stotinki se-
kunde. Do bronaste medalje je priplavala 
tudi ribniška štafeta kadetinj na 4 x 100 m 
prosto, v postavi Lana Poje Mihelič, Olja 
Radivojević, Marta Arko in Zara Ćirović.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je 
bila sezona 2021/22 kljub rekonstrukci-
ji in posledično zaprtemu domačemu 
bazenu skozi celotno sezono in velikim 
obremenitvam plavalcev zaradi voženj 
na trening v Ljubljano ena najuspešnej-
ših v zgodovini kluba. S posodobljenim 
objektom pa pričakujemo, da uspehi tudi 
v prihodnosti ne bodo izostali. 

NOGOMETNI 
KLUB RIBNICA

Vabi k vpisu 
v nogometno 

šolo otroke od 
4. leta dalje!

Strokovno vodeni treningi potekajo 
po preizkušenem in predpisanem 

učnem programu.
Urnik treningov na stadionu 

Ugar v septembru
(začetek treningov v jeseni 
se prilagaja dolžini dneva): 

za vse selekcije razen vrtca: 
pon/tor/čet: od 17.30 do 19.00

za najmlajše, 
vrtčevske otroke (U6):
pon/čet: od 18.00 do 19.00

Za najmlajše (U6) bodo treningi od 
3. oktobra v ŠC Ribnica v času vrtca, 

predvidoma PON/ČET od 14.00 do 15.00 
– trener pride po otroka v vrtec, starši 

ga prevzamejo v ŠCR.

Spremljajte nas na FB, 
Instagramu in spletni strani 

www.nkribnica.si.
Prvi mesec vadbe za nove 

člane je brezplačen!

Več informacij o treningih in vpisu: 
info@nkribnica.si; 

041 393 490 (Sabina)

– 2. mesto, Luka Kosovel (TK Aj-
dovščina) – 3. mesto, pri dekletih pa 
Tjaša Vrtačič (TK Trisport CSE Pro-
jekt) – 2. mesto in pa Tinkara Stres 
(TK Ajdovščina) – 3. mesto. 

Med člani ribniškega Triatlon 
kluba Inles Riko Ribnica so v sprin-
tu v svojih kategorijah posegli po 
medaljah tudi Dejan Mihelič – 1. 
mesto med veterani 1, Simona Doli-
nar Majdič – 1. mesto med članica-
mi 2 in Aleksander Radivojević – 3. 

mesto med veterani 2.
Spremljevalni del tekmovanja v 

super sprint triatlonu so izpeljali v 
razdaljah 300 m – 6,5 km – 1,5 km 
in ga razdelili med tri različne staro-
stne kategorije. Med kadetinjami je 
Tinkara Prelesnik dosegla 2. mesto, 
Urša Kromar pa 3. mesto med sta-
rejšimi deklicami, sicer pa sta super 
sprint absolutno dobila Marcel Pa-
vlin iz TK Utrip in Anja Bezlaj iz TK 
3Life.
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in nova 
ferata

   Zdenka Mihelič

Opisane poti, izleti in ture, opisane v 
novem vodniku, podajajo 45 čudovitih 
planinskih idej, med katerimi bo prav 
vsak našel turo ali izlet zase. Lahki izleti 
so primerni tudi za mlajše planince, za 
izurjene gornike pa sta avtorja pripravi-
la nekaj opisov tehnično (zelo) zahtev-
nejših poti. 

V vodniku so zajete poti na vrhove 
v zahodnem delu Triglavskega naro-
dnega parka in v zamejskih Zahodnih 
Julijcih. Ali natančneje: gre za obmo-
čje gorskih skupin Jalovca, Mangarta, 
Bavškega Grintavca, Viša, Montaža, Ka-
nina in Julijskih Predalp.

S čim nas novi vodnik Vodnik Julij-
ske Alpe: zahodno od Soče in Pišnice 
torej prepriča? Z nazornimi opisi 45 
gora in poti, primernih za otroke (lahki 
pristopi), pa tudi za zelo izkušene gorni-
ke, potem s kakovostnimi fotografijami 
in odličnimi zemljevidi s prikazom pote-
ka poti in prav gotovo tudi z odličnim pi-
sanjem izkušenih poznavalcev Julijskih 
Alp – Klemna Janše in Jožeta Draba.

Nova ferata pa je nastala na 
Koroškem. Ferata na Olimpline. 

Iz središča Črne na Koroškem do 
zgornje postaje Olimplina je postavlje-
na nova prava hribovska ferata, v večji 
meri ocenjena z oceno C. Najizkušenej-
ši pa lahko izbirajo še med več ločeni-
mi odseki z ocenami D, E in F. Za ferato 
boste porabili 4–5 ur.

Gre za pravo hribovsko ferato, ki 
daje občutek gorskega sveta, tako po 
svoji izpostavljenosti kot tudi dolžini. Li-
nija je atraktivna, mestoma pa tudi zelo 
zračna oziroma izpostavljena.

Izhodišče in dostop: parkirate 
lahko kjerkoli v Črni in se peš podate po 
cesti proti Koprivni. Ko prečkate most, 
boste po nekaj deset metrih opazili prve 
smerne table za novo ferato. Do same-
ga vstopa pridete po 20 minutah hoje 
po udobni gozdni stezi. 

Sestop: iz ferate izstopite pri zgornji 
postaji Olimplina. V dolino sestopite po 
stezi, kar vam bo vzelo okoli 45 minut. 
Lahko pa se spustite kar po Olimplinu, 

Planinska založba Planinske 
zveze Slovenije je izdala nov 
planinski vodnik, in sicer Julijske 
Alpe: zahodno od Soče in Pišnice. 
Vodnik je nastal na podlagi 
enciklopedičnih planinskih 
vodnikov Planinske založbe. 
Klemen Janša in Jože Drab sta 
iz množice opisanih pristopov 
na vrhove in poti izluščila 45 
najlepših.

48
za kar je potrebna predhodna prijava na 
TIC Črna.

Čas in zahtevnost: za plezanje v 
ferati bo povprečen planinec potrebo-
val okoli 3–4 ure. Osnovni potek ferate 
je ocenjen s težavnostno oceno C, ki jo 
zmorejo tudi manj vešči in telesno pov-
prečno pripravljeni posamezniki, a go-
tovo z močjo v rokah. Za izziva željne je 
opremljenih tudi več stranskih odsekov 
večjih težavnosti, ocenjenih s težavnos-
tnimi ocenami D, E in celo F. Slednji so 
primerni le za resnično dobro pripravlje-
ne in izkušene feratarje. Celotna ferata je 
zelo dobro označena, pred vsemi odseki 
pa so zapisane tudi težavnostne ocene. 
Tako lahko enostavno in brez težav iz-
berete pot, ki ustreza vašim izkušnjam, 
vzdržljivosti in moči. 

Hrana in pijača: v ferato nikar ne 
vstopajte brez okrepčila in pijače.

Tehnična oprema: plezalni pas, 
samovarovalni komplet s popkovino za 
počivanje, čelada, rokavice za jekleni-
ce/ferate. Opremo si lahko tudi izposo-
dite. Izposoja jo TIC Črna na Koroškem 
(041 743 442, tic@crna.si).

Ferata ni športni objekt, je zelo zah-
tevna zavarovana planinska pot. Pos-
tavljavec ferate opozarja, da vanjo vsto-
pate na lastno odgovornost. Vstop je 
prepovedan neizkušenim in mladolet-
nim osebam brez spremstva polnoletne 
osebe. Ne vstopajte v primeru snega ali 
ponoči. Za sestop nikoli ne uporabljajte 
plezalne poti – sestopajte po označeni 
poti.

Želim vam lepe ture in izlete v hri-
be, nanje se dobro pripravite tako fizič-
no kot psihično in ture dobro načrtujte. 
Preverite razmere na poti in vremensko 
napoved ter imejte s seboj vso potreb-
no opremo. Srečno, varen korak, pazite 
nase in ... 'mejte se radi!
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KRIŽANKA
Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

NAVPIČNO
1. Milanska operna hiša
2. naselje v naši občini
3. majhna torba
4. Iliada, Odiseja
5. ribniški zdravnik
8. slovita slovenska slaščica
11. Novo ...
12. sestrin mož
14.  prostor za pevce v cerkvi
17.  znani Tržaški Slovenec Boris

VODORAVNO
2. podzemni žužkojed
6. zaboj
7. skladatelj
9. vrtna hišica
10. padavina v obliki ledenih zrnc
13. kopno sredi morja
15. rimska šestica
16. čarovnica
18. pesnica in pisateljica Svetlana
19. kraljica med glasbili REŠITVE: Navpično: SCALA, KOT, TORBICA, HOMER, 

JANEZORAŽEM, POTICA, MESTO, SVAK, KOR, PAHOR
Vodoravno: KRT, GAJBA, BEETHOVEN, UTA, SODRA, OTOK, VI, 
COPRNICA, MAKAROVIČ, ORGLE



V spomin
10. septembra bi praznovala 90 let

FRANCKA PELC

V spomin na očeta

JANEZA BOLHA, 
rojenega 24. 11. 1935 v Goriči vasi in 
umrlega 23. 9. 2021 na Golniku

V 87. letu starosti nas je zapustila 
draga mama, babica, prababica in teta

IVANA ORAŽEM 
ŠERCER, rojena Arko
(12. 6. 1935–3. 8. 2022),
iz Dolenje vasi.

IVAN LEVSTEK
(11. 4. 1929–31. 8. 2022)
iz RibniceDraga mami,

v ljubeč spomin tebi, ki počivaš v nebesih.
Ne mine dan, da ne mislim nate. 
Si v mojem srcu.

Tvoja Judita

Dragi ata,
minilo bo eno leto, odkar si nas zapustil,
odkar si zaprl svoje utrujene oči,
odkar so tvoje pridne delovne roke obmirovale.
Eno leto je, odkar si odšel in za seboj pustil 
globoko praznino in žalost.

Sam si bil med stenami hladne bolnišnice in tudi 
odšel si sam. Nisva se mogla posloviti, nisem ti 
mogla stisniti roke in te pomiriti ter ti zaželeti 
vso srečo.
Upam, da si našel svoj dušni mir.
Radi te imamo in pogrešamo te!

Hčerka Mateja Novak in vnukinja Sara

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in znancem 
za izrečena sožalja, sveče in cvetje. Zahvaljujemo 
se tudi dežurni službi Zdravstvenega doma 
Ribnica, dr. Šmalčevi, Komunali Ribnica, 
pevcem in župniku Alešu Pečavarju.

Vsi njeni

Naš urar, jager, puškar in najboljši ata je končal 
svojo nepredstavljivo in čudovito pot. Aktiven 
in vedno dobre volje je živel svoje življenje 
do zadnjega. Hvaležni smo, da je bil Ivan del 
našega življenja, da smo se imeli priložnost od 
njega veliko naučiti in preživeti z njim najbolj 
dragocene trenutke, ki se jih bomo vedno 
spominjali. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi 
in ga spoštovali.

Vedno s teboj, vsi, ki te imamo radi!

Tvoja družina 

Danes bom pa rožice nabrala.
Mami, zate jih v šopek dala.
Ptice ti na dlan poslala, 
da za praznik tvoj se s teboj 
bom radovala.

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Njegovo življenje je bilo kot 
deroča voda, ki jo je večkrat 
pognalo skozi skalovje, v 
nepoznano grmovje in silne 
slapove in nazadnje, v tihem 
pogumu, do ravnine, 
kjer napaja vse, kar hoče živeti.
(M. Levstek)
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V 91. letu nas je tiho zapustila naša mama

TEREZIJA MUSTAVAR
(1931–2022)

Zahvala ob boleči izgubi naše 
drage mame, babi, tete, sestre in tašče

KATARINE KOZINA
(1. 11. 1936–12. 6. 2022) iz Jurjevice

K nebeškemu stvarniku je odšla

TEREZIJA – CVETKA 
MAROLT (23. 9. 1937 – 28. 7. 2022) 
iz Gorenjih Podpoljan

V 90. letu se je poslovil naš dragi 

BOŽIDAR 
WILLEVALDT
(1932–2022)
iz Prečne ulice 6, RibnicaIskreno se zahvaljujemo celotnemu osebju ZD 

Ribnica za vso pomoč. Zahvaljujemo se tudi 
vsem sosedom in prijateljem, ki so ji nesebično 
pomagali in jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, znancem in prijateljem za izrečena 
sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče 
ter darovane svete maše. Zahvala velja Komunali 
Ribnica, UKC Ljubljana, Kliničnemu oddelku za 
intenzivno interno medicino, ZD Ribnica, 
dr. Đorđevskemu, gospodu kaplanu 
Roku Pogačarju za lepo opravljen obred in 
pevcem.Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob slovesu naše mame Terezije - Cvetke Marolt, 
se zahvaljujemo vsem, ki ste v njeno življenje vtkali 
svoj del dobrote in sočutja. Hvala vsem, ki ste jo v 
bolezni obiskovali, ji namenili svoj čas in srčnost 
ob sočloveku. Hvala dr. Alenki Žagar za leta 
zdravljenja in dobrosrčnim negovalkam socialne 
službe Ribnica. Hvala gospodu župniku Andreju  in 
slemenskim pevcem za obred slovesa. Velika hvala 
za darove, namenjene misijonarju Petru Opeki, 
darovane maše, sveče in cvetje. Hvala vsem za 
izrečene besede sočutja in za vsak korak namenjen 
mami Cvetki na njeni zadnji zemeljski poti. 

Mož Jožef in otroci z družinami

Ob izgubi dragega ata se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam stali ob strani in pomagali v težkih 
trenutkih.

Vsi njegovi

Pridi ljuba, na večer
k meni v sanjajoče griče,
vse te vabi, vse te kliče:
zemlja, rože, mrak in mir.
(Tone Pavček)

Vsi padamo. Ta roka, te oči.
Vsem je zapisan padec neizbežno.
A Eden je, ki neizmerno nežno
to padanje v rokah drži.

Darujem ljubezen, 
bolečino, trpljenje, nemoč ...

Bo pa v duši lažje ...

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni …
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni …
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Plesa je konec, začenja se realnost
 Jože Tanko, poslanec

Poletje, ko smo se nekoliko sprostili in 
vsakdanje skrbi potisnili malo na stran, se 
počasi zaključuje. Na družinske dnevne 
rede ponovno stopajo v ospredje prave 
skrbi, ki jih prinašajo šola, energetska kri-

za, draginja oziroma podražitve na vseh področjih. Ob tem pa so se 
znašla v težavah praktično vsa podjetja, saj rasti stroškov ne morejo 
kar prevaliti na kupce.

Lahko kar takoj ugotovimo, da se Golobovi vladi z ukrepi nika-
mor ne mudi. Če je prejšnja vlada za prvi obsežen in finančno težek 
»proticovidni« paket ukrepov potrebovala 10 dni, je sedanja vlada v 
100 dneh pripravila nekaj ukrepov, ki jih lahko ocenimo za »blažev 
žegen«. Samo pri elektriki je prejšnja vlada pripravila ukrepe, s kate-
rimi je razbremenila družinske stroške elektrike za 45 %. Te ukrepe je 
Golobova vlada takoj odpravila, zdaj pa z velikim pompom predlaga 
ukrepe, s katerimi nas bodo razbremenili za 10 %. 

Zanimivo je, da se struktura virov, iz katerih pridobivamo elektriko, 
ni spremenila (NEK, TEŠ, hidroelektrarne) in da se tudi proizvodne 
cene praktično niso spremenile, je pa cena elektrike za potrošnike 
drastično poskočila. Skoraj nič niso ob tem zaslužili naši proizvajalci, 
ki se otepajo finančnih težav, zaslužili so le trgovci z energijo, razni 
»Gen-i«, saj je cena poskočila s 100 EUR/MWh na 600–700 EUR/
MWh. Medtem ko si državljani in gospodarstvo belimo glavo, kako se 
boriti z visoko ceno elektrike, trgovci zaradi »uspešnega« poslovanja 
delajo enormne dobičke. Samo za primerjavo, cena elektrike na Polj-
skem je le okoli 230 EUR/MWh oziroma trikrat nižja.

Pred dnevi je bil sprejet paket pomoči ranljivim skupinam, a kaj, 
ko je bodo deležni praviloma le tisti, ki prejemajo denarno socialno 
pomoč. Izpuščene pa so številne skupine s težavami, ki se borijo z 
revščino zaradi nizkih pokojnin ali nizkih plač, kmetje in drugi, ki jih 
prejšnja (Janševa) vlada ni pozabila oziroma spregledala. Samo za 
primerjavo, medtem ko je Golobova vlada namenila za vso državo 40 

V Evropskem parlamentu bomo na sep-
tembrskem plenarnem zasedanju v Strasbo-
urgu glasovali o končnem dogovoru glede 
predloga Evropske komisije za izboljšanje 
ustreznosti minimalnih plač. Gre za enega 
najpomembnejših zakonodajnih svežnjev v 
tem mandatu.

Evropski poslanci namreč že vse od za-
četka mandata leta 2019 pozivamo k spre-
jemanju evropskih ukrepov za zagotavljanje 
dostojnega dohodka za vse zaposlene. V EU 
je revščine zaposlenih v zadnjem desetletju 
vse več, gospodarske krize, kot je globalna 
kriza zaradi covida-19, pa kažejo, da so ustre-
zne minimalne plače izjemno pomembne za 
zaščito zaposlenih z nizkimi dohodki, saj so 
ti bolj ranljivi.

V Evropskem parlamentu tako od konč-
nega dogovora pričakujemo, da bodo ukre-

Za izračun njihove višine bodo na voljo 
določeni instrumenti, kot so nacionalna 
košarica blaga in storitev po realnih cenah, 
primerjava minimalne plače z referenčni-
mi vrednostmi, ki so pogosto mednarodno 
uporabljene, denimo 60 odstotkov bruto 
mediane plač ali 50 odstotkov bruto pov-
prečne plače, ter primerjava neto minimalne 
plače z mejo revščine. 

Statistični podatki kažejo, da kljub do-
ločeni obliki minimalne plače v državah EU 
s to v večini držav ni mogoče pokriti vseh 
življenjskih stroškov. Skoraj 7 od 10 delav-
cev, ki v EU prejemajo minimalno plačo, 
po podatkih evropskega statističnega ura-
da stežka pride čez mesec. Prav zato smo 
v Evropskem parlamentu zdaj odločeni, da 
se to občutljivo področje naposled vendarle 
primerno in dostojno uredi.

milijonov evrov pomoči, si bodo vodstva elektrodistribucijskih podje-
tij (kakšnih 100 oseb) razdelila za 20 milijonov evrov nagrad.

 So pa precej izdatnejših pomoči deležni razni kulturniki, ki razsa-
jajo na odprti in zaprti slovenski »kulturniški« sceni z raznimi tako 
imenovanimi performansi, ki so praviloma skregani z zdravo pametjo 
in ne predstavljajo nobene dodane kulturne vrednosti, pač pa raz-
vrednotenje in poniževanje slovenstva, žensk …

Nedavno se je razkrilo, da je obstajala skupina, ki se je posluže-
vala tudi kaznivih dejanj, v katerih so opijali in poniževali ženske, jih 
duševno in fizično zlorabljali, drogirali in posiljevali. Organizatorji teh 
orgij pa so bili deležni izdatnih finančnih vladnih in lokalnih podpor. 
Če bi ta sredstva namenili za plače učiteljev, bi bilo nekaj učinka in 
tudi učiteljev ne bi primanjkovalo. Tako pa imamo takih perverznih 
kulturnikov kot listja in trave.

Da je plesa konec, je pokazal tudi Blejski forum, še lani elitno poli-
tično srečanje, ki se ga letos ni udeležil noben politik iz jedrne Evrope, 
pa tudi udeležba »Bruslja« je bila bolj skromna. Stališča, ki jih uradno 
ali diskretno zagovarjata sedanja vlada in zunanja ministrica Tanja 
Fajon, pač niso »jedrna«, pa tudi kakšnih sprejemljivih rešitev nis(m)
o več sposobni ponuditi. V samo treh mesecih je ta vlada poslabšala 
odnose s sosedami, pa tudi stališča do ruske agresije v Ukrajini so se 
kar radikalno spremenila. Če je bila prej Slovenija pobudnik nekaterih 
pomembnih in odločnih evropskih odločitev v zvezi z Ukrajino, ta vla-
da nasprotuje celo nekaterim blagim evropskim ukrepom proti Rusiji.

Ta mesec (do 5. oktobra) pred upravnimi enotami zbiramo podpi-
se podpore za referendume o treh zakonih, s katerimi želimo prepre-
čiti namere Golobove vlade za razbohotenje birokracije, politizacijo 
RTV-ja in ukinitev dolgotrajne oskrbe. Vsi, ki menite, da je treba te 
norije sedanje vladne ekipe zaustaviti, ste lepo povabljeni, da nam 
oddate overjen podpis podpore. 

Jesen se bomo še naprej soočali z draginjo oziroma visoko infla-
cijo, ki ji ne bodo sledile plače in pokojnine. Mnogim bo zmanjkovalo 
denarja za spodobno preživljanje. Ne bo plesa in veselja, dežela se 
bo začela ovijati v sivino.

pi za spodbujanje ustreznih minimalnih plač 
v državah članicah odsevali realno gospo-
darsko rast in hkrati pomagali pri izogibanju 
škodljivi konkurenci stroškov dela na sku-
pnem trgu. Poleg tega ocenjujem, da je pri 
tem treba upoštevati tudi vidik zmanjšanja 
plačne razlike med spoloma, saj je med pre-
jemniki minimalnih plač v EU kar 60 odstot-
kov žensk.

Višina minimalne plače se v državah EU 
sicer močno razlikuje: najnižja je v Bolgariji, 
in sicer 332 evrov, najvišja pa v Luksembur-
gu, kar 2256 evrov. Za primerjavo, slovenska 
bruto minimalna plača je v prvi polovici leta 
2022 znašala 1074 evrov.

Po predlogu nove zakonodaje bodo 
tako države EU morale zagotoviti, da bodo 
njihove zakonsko urejene minimalne plače 
zagotavljale dostojen življenjski standard. 

Poštene minimalne plače kot ukrep za 
dostojno življenje v EU

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

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

Uredništvo

 Bralke in bralci pišejo
 Ob robu razglašenega »zgodovinskega« dogodka

 Spoštovani
V Ribici smo nekoč imeli lepo 

strugo, belo, prodnato, po njej je tekla 
bistra voda Bistrice. Voda je bila lepa, 
čista, zdrava, pitna in ob Bistrici so bila 
kopališča. Danes je voda Bistrice pos-
tala kalna, blatna in neužitna. Bel prod 
je prekrilo črno blato, iz njega je rastel 
visok biček. Ko so biček odstranili, so 
ga zamenjale plavajoče alge, ki so zdaj 
stalni okras naše Bistrice. Ob nizkem 
vodostaju pa se naužijemo posebne 
arome. To je naš ribniški prispevek za 
zdravo pitno vodo in zeleno okolje.

France Vidervol  

Zadnji dan avgusta je bila svečana 
otvoritev prenovljenega bazena in prizid-
ka k osnovni šoli. Oboje je bilo potrebno, 
izdelka (objekta) sta lepa in sodobna. 

Na otvoritev so med drugim osebno, 
najbrž na predlog župana Sama Pogo-
relca, povabili tudi nekdanjega držav-
nega sekretarja v kabinetu nekdanjega 
predsednika vlade Janeza Janše Marjana 
Dolinška, ki je bil izrecno zadolžen za inve-
sticije na področju izobraževanja in športa 
in ki se mu lahko Ribnica zahvali za tako 
izdatno sofinanciranje bazena. Župan ga v 
slavnostnem nagovoru ni niti pozdravil, kaj 
šele, da bi se mu zahvalil ali da bi ga vsaj 
povabil k rezanju traku, kot to počno ob 
podobnih slovesnostih spodobni in hva-
ležni župani drugih občin. Župan ni zmo-
gel niti toliko poguma, da bi povedal, da je 
obe investiciji, prizidek in bazen, odobrila 
Janševa vlada, raje je dvakrat poudaril, da 
je to odobrila takratna vlada.  

Na prošnjo župana sem se tudi sam 
vključil v postopke že pred formalnim raz-
pisom za investicije v bazene, zato tudi kar 
podrobno vem, kako so zadeve potekale. 
Na enem izmed neformalnih pogovorov v 
Ribnici, ki sem ga tudi organiziral, je župan 
moledoval državnega sekretarja Dolinška, 
da bi mu dodelili 100.000 EUR več kot tistih 
500.000 EUR, ki naj bi jih prejel uspešni 
prijavitelj. Vem tudi, da je župan podob-
no moledoval, ko je obiskoval državnega 
sekretarja. No, na koncu se je odločilo 
tako, da je dobila Občina Ribnica 1,5 mi-
lijona evrov, 1 milijon evrov več, kot je bilo 
predvideno v razpisu, kar pa v ničemer 

ni zasluga župana, ampak Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Marjana 
Dolinška in še koga, ki je sodeloval.  

No, na koncu pa je še ravnateljica 
osnovne šole Andreja Modic pokazala, 
koliko se razume na procese pridobivanja 
sredstev na razpisih in na izvajanja šolskih 
investicij.  Po govoru sodeč, ne prav veliko. 
Glede na javno izražene zasluge hišnika 
Lojza bi lahko hišnika imenovala vsaj za 
tehničnega ali strokovnega direktorja 
ribniške osnovne šole. Pa tudi sicer se 
kakšnih investicij, najbrž namerno, v šol-
ski prostor ne spomni, čeprav je že dolgo 
ravnateljica.

Se pa zahvaljujem mojemu nekdanje-
mu poslanskemu kolegu iz Cerarjeve SMC 
in kasnejšemu državnemu sekretarju v 
kabinetu predsednika vlade Janeza Janše 
Marjanu Dolinšku, nekdanji ministrici za 
izobraževanje Simoni Kustec in vladi Jane-
za Janše za vse, kar so za Ribnico storili 
v kratkih dveh letih (po županovo »takra-
tnega« mandata) mandata, ki ga je močno 
obremenjevala tudi kriza covida.

  Če sta ti dve investiciji, adaptacija 
bazena in prizidek k osnovni šoli, res zgo-
dovinski dogodek, kar sta podarila župan 
Samo Pogorelc in ravnateljica Andreja 
Modic, je prav, da je tudi zgodovina (kro-
nologija) o tem, ker gre za popolnoma sve-
že stvari, pravilno in pošteno povedana, 
zapisana in poimenovana. 

Da ne bo vse: JAZ, SAMO. Demenca je 
v tem in takih primerih nespodobna.

Jože Tanko  

ponuja možnost 
privlačnih štipendij za 
študente medicine, 
ki jih veseli celostni pristop k skrbi za 
zdravje pacientov. Vabimo študente 
medicine, da se dogovorimo za 
individualno predstavitev programa 
štipendiranja na telefonski številki 
01 837 22 18 ali info@zdribnica.si. 
Skupaj bomo močnejši pri 
ustvarjanju zdrave prihodnosti.

Avto moto 
društvo Ribnica 

vabi na 
redni letni 

zbor članov,
ki bo v sredo, 28. septembra 2022 
ob 19. uri v »Gostilni Kotur« pod 

lipo, Ribnica (Cenetov vrt)

Dnevni red bo podan na seji.
Vljudno vabljeni!

AMD Ribnica

Vabljeni na 

predstavitveni 
koncert novega 

čembala, 
ki ga bo ob sodelovanju profe-

sorjev iz ljubljanske Akademije za 
glasbo izvedla uveljavljena mlada 

čembalistka Ana Marija Kranjc z deli 
iz francoskega baroka. 
Koncert bo v soboto, 

1. oktobra 2022, ob 20. uri 
v cerkvi v Hrovači.

ZDRAVSTVENI DOM 
DR. JANEZA ORAŽMA 
RIBNICA



OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA RIBNICA
vabi starostnike na 
enodnevni izlet 

»Znamenitosti 
v Idriji«,
ki bo v četrtek, 6. 10. 2022.
Odhod avtobusa je ob 8. uri 
izpred avtobusne postaje pred 
Športnim centrom Ribnica 
(nasproti ZD Ribnica).
Prijave in informacije so na voljo na 
telefonski številki 01 836 20 56 med 9.00 
in 12.00, in sicer do petka, 30. 9. 2022, 
oziroma do zasedbe prostih mest.
Veselimo se vaše udeležbe!

Društvo upokojencev 
Ribnica 
vse svoje člane obvešča, da v mesecu 
oktobru razpisuje letovanje v Izoli, in 
sicer v Hotelu Delfin, v času 
1. 10.–8. 10. 2022.
Prijave sprejemamo do zasedenosti 
na telefonsko številko 031 608 161 
(ga. Mija) ali osebno v prostorih društva 
vsak ponedeljek od 9. do 11. ure.

vas v soboto, 1. oktobra 2022, vabi 
na celodnevno ekskurzijo 

Po poteh grofov 
Celjskih. 
Potepali, občudovali in spoznavali 
bomo znane in malo manj znane 
kraje, kjer so grofi Celjski pustili svoj 
neizbrisni pečat. Med drugim se bomo 
ustavili na Žovneškem gradu, kjer se 
je začela zgodovina ene najbolj znanih 
grofovskih rodbin pri nas. Nato nas 
bo pot popeljala v Celje, kjer si bomo 
ogledali Knežji dvor in razstavo Grofje 
Celjski ter se sprehodili po starem 
mestnem jedru Celja. Za piko na i pa se 
bomo povzpeli na Stari grad Celje, kjer 
je veličasten razgled na mesto Celje 
in širšo okolico. Poskrbljeno bo tudi za 
okusno kosilo (doplačilo na avtobusu).  
Cena ekskurzije za člane Muzejskega 
društva Ribnica je 33 EUR, za ostale 
udeležence 38 EUR. Za več informacij 
ter prijavo na ekskurzijo nam pišite na 
e-naslov muzejskodrustvoribnica@
gmail.com ali pokličite na telefonsko 
številko 041 764 022 ali izpolnite spletni 
obrazec, ki se nahaja na naši spletni 
strani www.muzejskodrustvoribnica.si.

Vrtec Ribnica objavlja javni razpis 

za vpis predšolskih 
otrok v krajši 
program
Krajši program je namenjen otrokom, ki 
bodo do konca koledarskega leta 2022 
dopolnili starost najmanj 5 let in niso 
vključeni v druge programe vrtca.
Krajši program se bo izvajal od pone-
deljka do četrtka v popoldanskem času, 
predvidoma od januarja 2023 do aprila 
2023, v trajanju 240 ur.
Program je za starše brezplačen, saj je 
financiran s strani Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport.
Vrtec bo program izvajal, če bo vpisano 
zadostno število otrok.
Za vpis je treba izpolniti Vlogo za vpis 
otroka v krajši program, ki jo dobite na 
upravi vrtca ali na njegovi spletni strani: 
www.vrtecribnica.si. Vpis otrok v krajši 
program bo potekal do 12. oktobra 2022.
Dodatne informacije dobite pri sve-
tovalni delavki Bernardi Osojnik, na 
telefonski številki 01 620 93 75 ali 
po e-poštnem naslovu: 
vrtec@vrtecribnica.si. 
Vljudno vabljeni!

Ravnatelj Andraž Caserman

Vabilo na vesele urice
v šolskem letu 2022/23
Vabimo otroke, stare 3–6 let, ki niso vklju-
čeni v dnevni program vrtca, da se nam 
pridružijo na Veselih uricah. Urice bodo 
potekale v prostorih Vrtca Ribnica enkrat 
tedensko od oktobra 2022 do junija 2023, 
predvidoma ob četrtkih od 16. do 18. ure. 
Med uricami se bodo prepletale različne 
dejavnosti, večji poudarek bo na spozna-
vanju in druženju z novimi prijatelji, skupni 
igri z vrstniki, ustvarjanju in gibanju.
Vesele urice so namenjene otrokom v sta-
rosti 3–6 let, ki stanujejo v občini Ribnica. 
Vrtec bo program izvajal, če bo prijavljeno 
zadostno število otrok. 
Obrazec »Prijava na Vesele urice« dobite 
na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani: 
www.vrtecribnica.si. Izpolnjene prijavnice 
vrnite v vrtec osebno ali po pošti najkasne-
je do 30. septembra 2022.  
Dodatne informacije dobite pri sve-
tovalni delavki Bernardi Osojnik, na 
telefonski številki 01 620 93 75 ali 
po e-poštnem naslovu: 
vrtec@vrtecribnica.si. 
Veselimo se ustvarjanja z vami!

V Mladinskem zdravilišču in leto-
višču Debeli rtič je tudi letos leto-
valo 77 otrok iz vseh treh občin, ki 
jih pokriva OZRK Ribnica, in sicer 
od 5. do 13. avgusta 2022. 

Otroci so bili razdeljeni po spolu in sta-
rosti. En vzgojitelj je spremljal 8–12 otrok. 
Že prvi dan so preverili znanje plavanja 
in organizirali plavalni tečaj za neplavalce 
in slabše plavalce. Za nogometne nav-
dušence so bili organizirani treningi pod 
vodstvom trenerja iz Nogometne zveze 
Slovenije, na razpolago so jim bila tudi 
igrišča za odbojko in košarko, pripomočki 
za vodne aktivnosti, šola kanuja, SUP-a, 
skratka pester nabor aktivnosti in pester 
animacijski program, ki se je zaključil z 

večernimi plesi. Spremljevalci in otroci so 
imeli čudovit teden, poln lepih spominov in 
novih prijateljstev.

  Zahvala podjetju Inotherm, d. o. o.
Ponosni in hvaležni smo, da imamo v 

domačem kraju podjetje, ki je že vrsto let 
pripravljeno pomagati najranljivejšim v naši 
družbi. Tudi letos je podjetje Inotherm, d. o. 
o., zagotovilo sredstva za brezplačno letova-
nje petdesetim otrokom iz vseh treh občin 
Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Prav tako 
so vsi otroci, ki so bili na letovanju, od dona-
torja, podjetja Inotherm, d. o. o., prejeli dve 
majici, čepico in žepnino za izlet z ladjico. 
Zahvaljujemo se tudi v imenu otrok in star-
šev, ki so prejeli donacijo.

Letovanje otrok na Debelem rtiču 2022
  OZRK Ribnica  Polonca Vodopivec
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VABI VSE UČENKE IN 
UČENCE OD 1. DO 5. 
RAZREDA OSNOVNE 

ŠOLE K VPISU V 
ROKOMETNO 

ŠOLO

LEPO VABLJENI K VPISU!

ROKOMETNO DRUŠTVO RIKO RIBNICA OBVEŠČA,
DA TUDI LETOS ORGANIZIRA TRENINGE V MINI ROKOMETU.
To je športna vadba, ki je namenjena najmlajšim dečkom in deklicam od 1. do 5. razreda osnovne šole, kjer otroke vzgajamo 
s srcem, jih usmerjamo v osebnostnem razvoju in uživanju v športnih aktivnostih. Otrok se bo seznanil z različnimi športnimi 
igrami kot so rokomet, nogomet, košarka, odbojka itd., poleg tega pa bo razvijal osnovno telesno motoriko in kolektivni duh. 
Naš osnovni cilj je, da otroci vzljubijo šport in se na prijeten način spoznajo z njim. Treningi bodo organizirani dvakrat ali trikrat 
tedensko po pouku v Športnem centru Ribnica, vodili pa jih bodo izkušeni igralci in trenerji. Letos bodo vsi, ki se bodo vpisali 
v mini rokomet prvič, za nagrado in spodbudo prejeli pravo rokometno žogo, ki jim bo ostala v trajno last, če bodo vztrajali 
celotno šolsko leto. Vsako leto se otroci udeležijo nekaterih velikih turnirjev v mini rokometu. Najbolj znani in številčni so turnirji, 
ki jih organizirajo v Celju, Dolu pri Hrastniku in v Ribnici. Za konec šolskega leta pa se običajno udeležijo še tekmovanja med 
osnovnimi šolami. Ribniški turnir v mini rokometu se imenuje »Urbanova ribica«. Že nekaj let se ga udeležuje več kot 30 ekip 
iz vseh krajev po Sloveniji.

Poizkusite in videli boste, da je rokomet ena najlepših športnih iger.

V primeru prijave je potrebno OBVEZNO izpolniti tako prijavnico kot pristopno izjavo člana društva.

Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica+386 41 647 915 rdribnica95@gmail.com

rokometno-drustvo-ribnica.si



TUDI ZA IZVEN:
Cena vstopnic: OTROŠKI 4 EUR, ODRASLI 8 EUR.
Vstopnice lahko kupite pol ure pred predstavo pred vhodom v dvorano TVD Partizan. 

Rdeča kapica

KUD DramŠpil
Kolodvorska 17
1310 Ribnica

Sleparja v krilu

ob 10. uri

KUD Pirniče

Klasična pravljica o volku in deklici Rdeči 
kapici, v svojstveni in humorni igri ročnih 
lutk, ki so nastale izpod rok Jožeta Zajca. 

Zgodbo pripovedujejo tudi skozi pesmice, 
ki jih je uglasbil skladatelj Vitja Avsec.

Brezposelna angleška igralca Jack in Leo v 
Ameriki že skoraj obupata nad igralsko 

kariero in življenjem, ko v časopisu prebereta, 
da bogata ženska na smrtni postelji išče 
otroka svoje sestre, ki sta se še majhna z 

materjo preselila v Anglijo. Namerava jima 
zapustiti večji del svojega bogastva. Jack in 

Leo se odločita, da se bosta milijonarki 
predstavila kot njena izgubljena nečaka. 

Stvari se zapletejo, ko izvesta, da gospa ne 
išče nečakov, temveč nečakinji…

KD Bohinjska Bela

ob 19. uri

sobota, 24. 9. 2022

4. ABONMA ZA OTROKE 5. ABONMA ZA ODRASLE


