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Drage Ribničanke, dragi Ribničani,

po štirih letih bomo v nedeljo, 20. Novembra s svojimi 
glasovi ponovno odločili komu bomo zaupali vodenje 
naše prekrasne občine. 
Ker imamo na tokratnih volitvah le enega kandidata  
za župana, je ta že izvoljen, zato gospodu Samu 
Pogorelcu čestitam in želim vse dobro pri opravljanju 
županske funkcije. A vendarle na volitvah ne odločamo 
le o županu, temveč tudi o občinskem svetu, ki je po 
zakonu najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. Zato je izjemnega pomena, 
da občinske svetnice in svetniki z dvigovanjem rok ne 
predstavljajo le glasovalnega stroja, temveč s svojim  
aktivnim delom bistveno pripomorejo k napredku 
občine. 

Svetniki Nove Slovenije smo v minulih štirih letih dokazali, da znamo in zmoremo. S 
svojim znanjem, izkušnjami, povezavami in dobrimi idejami, smo številne projekte  
premaknili z mrtve točke. V prvi polovici mandata sem postal državni sekretar na Ministrstvu za  
infrastrukturo in sem tako lahko v še večji meri pomagal k zagonu in izvedbi številnih projektov. 
Nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije mi je dalo celovit pregled nad potrebami in izzivi 
občine, le to pa mi omogočilo aktivno delovanje na državni ravni v prid vseh občank in občanov. 
Po pomembnosti težko izpostavim projekte na katere sem najbolj ponosen, zagotovo pa so med 
večjimi rekonstrukcija ceste Grič-Breg, Medgeneracijski center (Ideal), celovita prenova bazena, 
cesta Žimarice, investicije v gasilsko opremo, izgradnja športnega parka ter številni drugi.
Bil sem glas Ribnice v Vladi Republike Slovenije. Brez lažne skromnosti sem ponosen na delo, ki 
sem ga opravil in na prepotrebna sredstva, ki jih je občina tudi z mojo pomočjo pridobila. Zagotovo 
številni projekti ne bi bili mogoči brez podžupana iz vrst Nove Slovenije.

Spoštovani,
pred nami so volitve, ki so v luči dogajanja na globalni ravni, visoke inflacije ter energetske in  
prehranske draginje, izjemnega pomena. Če želimo biti kos vsem izzivom, ki nas čakajo in če želimo 
še dodaten zagon v Ribnici, potrebujemo prave ljudi na pravih mestih. Nova Slovenija v vseh treh 
enotah ponuja kompetentne, delovne, izkušene in odgovorne kandidatke in kandidate, ki nosijo 
Ribnico v srcu. Ljudi, ki verjamejo v Ribnico. Vabim vas, da se volitev udeležite in za občinski svet 
obkrožite številko 2.

Hvala za vaš glas! 

      
       Aleš Mihelič
  podžupan občine Ribnica
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Naslovna fotografija: 
Javna razsvetljava 

Škrabčev trg
  Daniel Vincek

Občinsko glasilo

izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 
Sašo Hočevar – odgovorni 
urednik, 
Kristjan Kozina – član, 
Jurij Kožar – član
Programski svet: 
Alenka Pahulje, Mitja Ilc, 
Tadeja Šmalc, Uršula Jaklič Žagar, 
Domen Češarek, Matej Zobec, 
Metka Tramte, Tjaž Mihelič
Lektura: 
Jasmina Vajda Vrhunec, s. p.
Trženje oglasnega prostora: 
041 536 889
Oblikovanje in prelom: 
Špela Andolšek, s. p. 
Tisk: LUart, d. o. o.
Naklada: 3.300 izvodov
Naslov: Škrabčev trg 40, 
1310 Ribnica
GSM: 051 641 021, 041 932 232
E-pošta: reseto@ribnica.eu
Izid naslednje številke: 
15. 12. 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 30. 11. 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.

KOLEDAR DOGODKOV 
v občini Ribnica 
november–december 2022

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

mihelic.zdenka@gmail.com. 

Tokrat na račun dolgega koledarja prireditev 
pišem zgolj uvodni prisrčen pozdrav bral-
kam in bralcem. 

Poleg mnogih vsebin lahko preberete 
razširjen prispevek o občinskem prazniku, 
ob katerem smo dobili novega častnega ob-
čana in ostale občinske nagrajenke/nagra-
jence. Iskrene čestitke vsem! 

Tokratni časopis je predvolilne narave, 
zato v njem ne boste našli političnih komen-
tarjev. Političnim komentatorjem, ki so 'padli 
skozi' novembrsko Rešeto, se zahvaljujem za 
njihovo razumevanje. Bo pa več prostora za 
analize in komentarje naslednji mesec, ko 
bodo razmerja moči po občinskih sejnih so-
banah že znana. 

Nasvidenje torej do naslednjega Rešeta!
Sašo Hočevar

10. 11. ob 16.30:  
PRAVLJIČNA URICA
Miklova hiša Ribnica

10. 11. ob 18. uri:  
ANGLEŠKA PRAVLJIČNA URICA
Miklova hiša Ribnica

10. 11. ob 19. uri: Predstavitev 
TURISTIČNEGA VODNIKA PO 
SVOJI POTI: 25 IZLETOV PO 
ZGODOVINI ŽENSK. Knjigo bo 
predstavila urednica Tea Hvala.
Rokodelski center Ribnica

12. 11. ob 10. uri: Predstava 
za otroke JANKO IN METKA 
SLDKOSNETKA v izvedbi 
GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA 
JESENICE (za DramŠpilov 
otroški abonma in za izven)
TVD Partizan

12. 11. od 7. do 12. ure:  
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob 
parkirišču pred Miklovo hišo

12. 11. ob 19. uri: Gledališka 
predstava KANARČKOVA 
ŽUPCA v izvedbi KOROŠKEGA 
DEŽELNEGA TEATRA (za 
DramŠpilov abonma in za izven)
TVD Partizan

13. 11. ob 17. uri: DOMAČA 
FUTSAL TEKMA DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA (U15), NK RIBNICA – 
MNK PROTEUS POSTOJNA
Športni center Ribnica

14. 11.: ZAČETEK TEDNA 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC – 
BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE 
ČLANE
Miklova hiša Ribnica

15. 11. ob 18. uri: HUMORISTIČNI 
VEČER Z JURETOM GODLERJEM
Miklova hiša Ribnica

17. 11. ob 16.30: LUTKOVNA 
PRAVLJIČNA URICA
Miklova hiša Ribnica

17. 11. ob 17. uri: Predstava za 
otroke MAČEK MAČKURSSON v 
izvedbi KUD-a DramŠpil
TVD Partizan

17. 11. ob 18. uri:  
LUTKOVNA PRAVLJIČNA URICA
Miklova hiša Ribnica

18. 11. ob 19. uri:  
TEMELJNI POSTOPKI 
OŽIVLJANJA Z AED 
Športno in turistično društvo 
Lončar 

19. 11. od 7. do 12. ure:  
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob 
parkirišču pred Miklovo hišo

22. 11. ob 8.45: TEMELJNI 
POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED 
Društvo šola zdravja – skupina 
Lončarija 

23. 11. ob 17. uri:  
TEMELJNI POSTOPKI 
OŽIVLJANJA Z AED 
Dane

24. 11. ob 18. uri:  
PREZENTACIJA OBNOVE 
LESENE RAJTE – SPOMENIK 
900-LETNICI RIBNICE
Dvorana Rokodelskega centra 
Ribnica

25. 11. ob 19. uri: ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV MOJA VAS, LEPA 
IN UREJENA, PREDSTAVITEV 
DOKUMENTARNEGA FILMA 
O RIBNIŠKEM ŽUPNEKU, 
POGOVOR Z METKO STARIČ
Večnamenska dvorana  
na Velikih Poljanah

26. 11. od 7. do 12. ure:  
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob 
parkirišču pred Miklovo hišo

26. 11. ob 17. uri: PRAZNUJEMO S 
PRIJATELJI – jubilejna prireditev 
ljudskih pevk Veselih Ribn'čank
TVD Partizan

26. 11. od 17. ure naprej PRIŽIG 
LUČK V DOLENJI VASI V PARKU
Športno in turistično društvo 
Lončar 

29. 11. ob 9. uri:  
TEMELJNI POSTOPKI 
OŽIVLJANJA Z AED 
Društvo upokojencev Ribnica 

30. 11. ob 9. uri:  
TEMELJNI POSTOPKI 
OŽIVLJANJA Z AED 
Društvo upokojencev Ribnica

3. 12. od 7. do 12. ure:  
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob 
parkirišču pred Miklovo hišo

3. 12. ob 19. uri: ROKOMETNA 
TEKMA RD RIKO RIBNICA – RK 
SLOVENJ GRADEC 2011 (možna 
prestavitev v primeru uvrstitve v 
3. krog EHF evropskega pokala
Športni center Ribnica

6. 12. ob 18.30: Kamišibaj:  
VRAGI V MUZEJU
Rokodelski center Ribnica

10. 12. od 7. do 12. ure:  
TRŽNICA RIBNICA
Makadamska površina ob 
parkirišču pred Miklovo hišo

17. 12. ob 19. uri: ROKOMETNA 
TEKMA RD RIKO RIBNICA –  
RK JERUZALEM ORMOŽ
Športni center Ribnica

Na horuk! 
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V petek, 21. 10. 2022, je v 
Športnem centru Ribnica 
potekala osrednja slovesnost 
ob počastitvi praznika občine 
Ribnica. Na slovesni prireditvi 
je ribniški župan Samo Pogorelc 
podelil zaslužnim občanom in 
društvu na področju kulture 
nagrade in priznanja za leto 2022.

Praznik občine Ribnica praznujemo vsa-
ko leto 23. oktobra, saj je na ta dan leta 
1492 cesar Friderik III. podpisal znamenit 
privilegij, ki se ga je kasneje prijelo ime 
Krošnjarski patent. Letošnje leto je še to-
liko bolj pomembno, saj v letu 2022 pra-
znujemo 530. obletnico od podpisa tega 
pomembnega dokumenta.

V letošnjem letu pa mineva tudi pol 
stoletja od sprejetega sklepa o pobratenju 
občine Ribnica z italijansko občino Arce-
via, zato je bila letošnja osrednja prireditev 
ob počastitvi občinskega praznika posve-
čena tudi tej pomembni obletnici. Tako se 
je poleg izvrstnih domačih glasbenih izva-
jalcev na odru s svojo točko pridružil tudi 
virtuoz iz Arcevie g. Diego Trivellini.

Naziv častni občan  
podeljen Francetu Ivancu
France Ivanec, dolgoletni učitelj in ravna-
telj na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna 
Ribnica, pobudnik in večletni predsednik 
ter častni član Muzejskega društva Rib-
nica, po izobrazbi profesor zgodovine in 
geografije, si je večino svojega aktivnega 
življenja prizadeval za uspešnejši razvoj in 
obogatitev kulturnih vsebin Ribnice. Fran-
ce Ivanec je v svoji bogati karieri učitelja, 
ravnatelja Osnovne šole dr. Franceta Pre-
šerna Ribnica in predsednika Muzejskega 
društva Ribnica in tudi kot prijatelj, sodela-
vec, svetovalec in strokovnjak pustil pečat 
na mnogih področjih. Po upokojitvi je na 
povabilo Muzeja Ribnica začel sodelovati 

v pripravljalnem odboru za ustanovitev 
Muzejskega društva Ribnica in leta 2012 
postal njegov prvi predsednik. Pod nje-
govim vodstvom si je novonastalo dru-
štvo iz leta v leto z različnimi odmevnimi 
projekti vztrajno utiralo pot in izoblikova-
lo svoj ugled v okolju. Med drugim je bil 
pobudnik, urednik, soavtor in zagotovo 
osrednja gonilna sila pri izdaji za občino 
Ribnica izjemno pomembnih zbornikov, in 
sicer zbornika Meščanska šola v Ribnici, 
izdanega ob 80. obletnici meščanske šole, 
ter zbornika Ljudska šola v Ribnici, izda-
nega ob 100. obletnici deške šole. V okviru 
Muzejskega društva Ribnica pa sta izšli 
monografiji Janez Debeljak: utripi življenja 
in Rodbina Petek – Bozbirtovi. Pomembno 
je prispeval tudi k ohranjanju in promociji 
kulturne dediščine. Zato mu je bil za njego-
vo dolgoletno delo in njegov prispevek k 
promociji in ugledu Ribnice podeljen naziv 
častni občan občine Ribnica za leto 2022.

Urbanova nagrada  
Fortunatu Šilcu
Fortunat Šilc je podjetnik, hkrati pa zelo 
aktiven na športnem, kulturnem in širšem 
družbenem področju. Kot podjetnik je 
vedno deloval pošteno in družbeno od-
govorno. Njegovo podjetje Šilc Trade, d. o. 
o., uspešno dela tudi za tujino ter sodeluje 
z domačimi podjetji in zaposluje dvanajst 
okoliških delavcev. Pozitivno razmišljanje 
in vrednote je Furtunat Šilc uspešno pre-
nesel tudi na naslednjo generacijo, ki že 
aktivno sodeluje pri vodenju podjetja. Je 
tudi aktiven športnik, med vidnejšimi do-
sežki velja izpostaviti udeležbo na več ma-
ratonih teka na smučeh po Evropi, Ameriki 
in Norveški, ter je eden redkih Slovencev, 
ki se lahko pohvalijo s priznanjem master 
Worldloppet, ki ga podeljujejo uspešnim 
posameznikom za deset pretečenih naj-
daljših tekaških maratonov po svetu.

Bil je tudi predsednik in soustanovitelj 
TŠD Grič ter pobudnik izgradnje igrišča na 

Griču. Fortunat Šilc je vedno imel in še ima 
posluh za lokalno skupnost. Društvom je 
vedno pripravljen pomagati pri njihovih 
projektih z donacijami ali delom. Je predan 
gasilec in že vrsto let deluje v Prostovolj-
nem gasilskem društvu Sušje. Je tudi član 
Društva vinogradnikov Ribnica in po no-
vem tudi aktivni upokojenec.

Gallusovo priznanje Jakobu 
Nosanu in Julijanu Ozimku
Jakob Nosan predstavlja že tretjo gene-
racijo lončarjev pri Nosanovih. Lončarje-
nja se je Jakob naučil od očeta in ga še 
nadgradil. Svoje znanje pa rad prenaša na 
mlajše generacije kot mentor na delavni-
cah za otroke in odrasle. Je velik promotor 
lončarstva doma in po svetu.

Na Ministrstvu za kulturo je kot nosilec 
evidentiran v register žive dediščine lon-
čarstva. Je prejemnik priznanja za kako-
vosten turistični spominek, ki ga je prejel 
od Turistične zveze Slovenije. Aktivno je 

Praznik občine Ribnica  
in 50 let pobratenja z Arcevio

  Jurij Kožar    Matevž Petrovič

France Ivanec Fortunat Šilc Jakob Nosan Julijan Ozimek

Peter Andolšek



sodeloval tudi v organih Obrtne zbornice 
Ribnica in OZS, saj je bil član upravnega 
odbora Sekcije za domačo in umetnostno 
obrt pri OZS, član upravnega odbora in 
podpredsednik Obrtne zbornice Ribnica.

V njegovem bogato založenem atelje-
ju lahko obiskovalci občudujejo njegove 
izdelke, ki so prejemniki certifikata odlič-
nosti in kakovosti Art & Craft, ki ga pode-
ljuje strokovna komisija pri OZS. Svojo obrt 

je promoviral na številnih sejmih doma in 
v tujini, največ v Nemčiji, Franciji in Italiji. 
Razstavljal je tudi v slovenskem kulturnem 
centru Korotan na Dunaju. Njegovi lonče-
ni okraski so krasili božično jelko v Vatika-
nu, na kar je izredno ponosen.

Julijan Ozimek je bil eden od pobudni-
kov ustanovitve Plavalnega kluba Ribnica 
in njegov prvi predsednik. Skupaj s so-
mišljeniki je leta 1999 navdušil nekaj mla-
dih plavalcev, pridobili so nekaj plavalnih 
trenerjev ter začeli z resnim in vztrajnim 
delom. Postopoma, a vztrajno in zanesljivo 
je Plavalni klub Ribnica ribniške plavalce 
in Ribnico umeščal na plavalni zemljevid 
Slovenije. Klub je kmalu prerastel okvire 
občine, saj so se vanj začeli vključeva-
ti tudi plavalci sosednjih občin. V klubu 
trenutno trenira več kot 200 plavalcev, ki 
v mlajših kategorijah dosegajo odlične 
rezultate, državne rekorde in so opaženi 

tudi na mednarodnem območju. Prvo in 
pionirsko delo na tem področju je opravil 
prav Julijan Ozimek, ki trenutno aktivno 
sodeluje v Društvu upokojencev Ribnica.

Priznanje Občine Ribnica 
Petru Andolšku in Kulturno 
umetniškemu društvu DramŠpil
Peter Andolšek je 17-letni mladenič, ki 
prihaja z Velikih Poljan. V obdobju od 
leta 2011 do 2020, ko je obiskoval Osnov-
no šolo dr. Franceta Prešerna v Ribnici, 
se je izkazalo, da izstopa iz povprečja. 
Peter je izjemen učenec, ki je svoj talent 
na področju naravoslovja začel kazati 
že zelo zgodaj. V petem razredu osnov-
ne šole je že osvojil prvo zlato prizna-
nje – Vegovo priznanje iz matematike. V 
vseh nadaljnjih letih šolanja je dosegal 
izjemne dosežke na različnih področjih, 
in sicer je v času osnovnošolskega izo-
braževanja poleg zlatih Vegovih priznanj 
v šestem in osmem razredu osvojil tudi 
zlata priznanja iz razvedrilne matematike, 
logike, zgodovine, kemije, fizike, biologije 
in astronomije. V osmem razredu se je 
prvič udeležil Sanktpeterburške olimpi-
jade iz astronomije in bil z zlato medaljo 
najboljši Slovenec na tem tekmovanju 
v svoji kategoriji. Uspeh je ponovil tudi 
letos. Sedaj Peter šolanje nadaljuje na 
bežigrajski gimnaziji, kjer dosega zavi-
dljive rezultate. Poleg zlatih priznanj in 
nagrad na državnih tekmovanjih iz ma-
tematike, logike, kemije, astronomije in 
naravoslovja se udeležuje tudi olimpijad 
iz znanja. Njegova paradna disciplina je 
nedvomno astronomija, saj je prejel že 
dve zlati medalji na mednarodni olim-
pijadi iz astronomije in astrofizike, kar 
ni uspelo še nobenemu Slovencu. Peter 
je uspešen tudi na drugih področjih: na 
Mednarodni fizikalni olimpijadi v Ham-
burgu, Evropski fizikalni olimpijadi v 
Ljubljani in Evropski naravoslovni olim-
pijadi na Češkem je posegel po srebrnih 
medaljah, na mednarodnem matematič-
nem tekmovanju Integral Cup v Valjevu 
je dobil bronasto medaljo, udeležil se je 
tudi Srednjeevropske matematične olim-
pijade v Bernu. Aktiven je tudi v lokalnem 
okolju, saj je priložnostni organist na Ve-
likih Poljanah, pred kratkim je uspešno 
opravil tečaj za operativnega gasilca in 
se z ekipo udeležil državnega tekmova-

nja v gasilski orientaciji. Pripravil je tudi 
panoramsko turistično tablo, ki stoji na 
Grmadi.

Gledališka skupina DramŠpil, ki zdru-
žuje starostno pisano paleto članov in čla-
nic, v letošnjem letu obeležuje 10-letnico 
delovanja. Prvi začetki društva segajo v 
leto 2012, ko je Urša Jaklič Žagar združila 
dvanajst navdušencev za igro. Trenutno 
skupina šteje dvajset članov, ki z veliko pri-
padnostjo društvu nastopajo v predstavah 
in sodelujejo pri organizaciji abonmaja lju-
biteljskih gledališč. Tako v domačem kraju 
kot širše se trudijo vsem občanom pribli-
žati gledališke predstave, mladim ljubitelj-
skim igralcem pa ponuditi možnost, da 
tudi znotraj domačega kraja sodelujejo pri 
gledališkem uprizarjanju. V času svojega 
ustvarjanja so presegli lokalni nivo, saj se 
njihova kakovost delovanja lahko primerja 
z vsemi ostalimi slovenskimi ljubiteljskimi 
gledališči, kar dokazujejo tudi številne na-
grade in priznanja. V 10 letih so na oder 
postavili 6 predstav za odrasle, 3 predsta-
ve za otroke, posneli igrano-dokumentarni 
film ter zaigrali več krajših skečev in s tem 
skupno zabeležili več kot 130 nastopov 
doma in širom po Sloveniji. Redno se ude-
ležujejo Linhartovih srečanj, kjer so opa-
ženi tudi v strokovnih krogih, saj so skoraj 
za vsako predstavo dobili Linhartovo pri-
znanje. V sezoni 2018/19 so razpisali prvi 
abonma ljubiteljskih gledališč in s tem rib-
niškemu občinstvu ponudili na domačem 
odru možnost ogleda predstav ljubiteljskih 
gledališč z različnih koncev Slovenije. V 
vseh sezonah je na domačem odru go-
stovalo več kot 20 gledaliških predstav iz 
celotne Slovenije, kar kaže na izjemno ak-
tivnost in predanost vseh članov.

Priznanje župana je bilo 
podeljeno Olji Radivojević  
in Marti Arko
15-letna Olja Radivojević je predana pla-
vanju že od zgodnje mladosti in predsta-
vlja pravo odkritje v plavalnih krogih. Že v 
mlajših kategorijah je posegala po najviš-
jih rezultatih v prosti tehniki, med drugim 
je bila tudi državna prvakinja v kategoriji 
deklic na 200 m prosto. V zadnji sezoni je 
naredila ogromen preskok v disciplini 400 
m prosto, v kateri se ji je uspelo prebiti 
med 10 najboljših kadetinj in kadetov, ki 
so letos Slovenijo zastopali na EYOF, ▶

Peter Andolšek Urša Jaklič Žagar Marta Arko Olja Radivojević
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Povej mi, kje 
stanuješ …

    Mateja Dekleva

»Vsakič, ko stopimo v neznano 
stanovanje, se znajdemo v 
drugem svetu, kjer vsaka 
podrobnost, vsak najmanjši 
predmet pove o nas več,  
kot mi sami.« (Brina Svit)

Ko nam jesen dozoreva k zimi, pospravimo 
zadnje sadove letine, se poslovimo od pi-
knikov in žarov, po vrtovih pograbimo pre-
progo odpadlega listja, se življenje preseli 
med zidove naših bivališč. To zatočišče in 
zavetišče si vsak uredi po svoje, po njemu 
lastnem značaju, zmožnostih, kompromisih. 
Ne glede na vse objektivne okoliščine je 
naš dom vedno ogledalo nas samih. 

V mislih se sprehodim po stanovanjih 
mojih znancev, sosedov, sorodnikov, prija-
teljev, strank …

V prvem: mešanica stilov, nekaj pristno 
starega, nekaj sodobnega, ničesar preveč 
in ne premalo. Materiali so pristni. Nekaj 
spominov s potovanj, ne praholovcev, pač 
pa uporabnih predmetov (ročno poslikan 
pladenj iz Rusije, vrč za vodo iz Češke, doza 
za maslo iz Madžarske, svilena pregrinjala 
za spomin iz Turčije). Nič trendovskega, nič 
dragega kultnega oblikovanja. Kos stene, 
posvečen fotografijam družinskih spominov, 
in ena stena vitrin s knjigami. Doma nakvač-
kane zavese, izvezen prt in pisana pletena 
odeja iz stare volne na sedežni. Na mizi 
šopek tistega, kar trenutno ponuja narava 
na vrtu, travniku ali v gozdu. In predvsem ve-
liko svetlobe in sonca ob vseh urah dneva.

V drugem; vse po zadnjih trendih iz re-
klamnih letakov. Zakaj ne, ugodno je. Stare 
furnirane omare so iz mode. Zdaj imajo vsi 
tako.

V tretjem: nekoliko boemsko bivanje 
v stari hiši, z vsem spoštovanjem do nje in 
tradicije. Obnovljena stara lesena okna, brez 
zaves, sem pa tja rešitve z nekaj humorja, 
spontana mešanica novih in starih kosov 
opreme, povsod kupčki knjig, revij, branja 
nekoliko drugačnih naslovov. Vsa dekora-
cija, slike, keramika »home made«. Zmeren, 
prijeten, osvobajajoč nered. Tu so doma 
ustvarjalne, radovedne, sproščene duše. 

V četrtem: sama z otrokom v visokopri-
tlični hiši. Čopič v nemirnih rokah v veselju 
do barvnih kombinacij neprestano pleše 
po stenah, oblogah, ograjah. Strast do spre-
memb prestavlja sedežno zdaj sem, zdaj tja, 
preboj v steni za dodatno okno, zazidano 
drugo okno. Celo pristen hrastov parket se 
je posodobil z laminatom. Okusi so res raz-
lični. 

V petem: stara gospa v ne preveč veli-
ki hiši. Bivališče zamrznjeno v času izpred 
šestdesetih let. Vse je zamisel in delo njene-
ga moža. Skoraj nič ne kupuje in skoraj nič 

ne zavrže. Zakaj bi po nepotrebnem smetili 
naš planet … 

V šestem: na dvesto kvadratnih metrih 
ena in eden na četrt (on je namreč priso-
ten le za zajtrk, kosilo, večerjo, televizijo in 
spanje). Ona sama je v večni bitki s smetmi, 
pajčevinami, umazanijo in prahom. 

V sedmem: tu je doma hrček. Neskončno 
stvari so naplavila leta. Naloženo, založeno, 
zatohlo, zadušljivo. Zbirke brez koncepta. Nič 
ne gre od hiše, vse bo še prišlo prav.

V osmem: minimalist do skrajnosti. Red-
ki, skrajno premišljeni kosi. Nekaj reciklaže, 
nekaj narejenega doma, nekaj iz IKEE. Vse-
ga pa skoraj nič. Kar ni v konceptu, gre brez 
milosti na odpad. Zelo čisto in skoraj prazno. 
A je tu kdo doma?

V devetem: pet ljudi na ne dovolj kva-
dratih. Racionalno, funkcionalno, praktično, 
kotiček za vsakega, premišljeno v barvah, 
slikah, dodatkih za veselje. Vse, česar ne 
potrebujejo, gre takoj na Bolho in tudi tisto, 
kar potrebujejo, je delno z Bolhe. Kljub »pre-
naseljenosti« brbota živahnost v zračnem in 
pretočnem ambientu.

V desetem: sama z majhno pokojnino. 
Prepozna vrednost starejših (a ne dragih) 
kosov pohištva. Včasih kaj prebarva, sama 
predela ali poprosi znanca za izdelavo in 
montažo police. Nakvačka si senčnik za 
staro svetilko in skrbno neguje njej najljub-
še praproti. V predalih je vse skrbno zlože-
no. Na mizi v nostalgični pločevinasti škatli 
vedno domači piškoti in šopek sezonskega 
cvetja. Tu je vedno kaj svežega in plemenito 
preprostega. Toplo domače.

Enim je prvo čistoča, drugim udobje, 
tretjim poligon za ustvarjanje, četrtim sta-
tusni simbol, petim zbirka umetnin, šestim 
skladišče, sedmim razstava predmetov 
poželenja, osmim breme, devetim gnezdo, 
desetim vsakega nekaj. »Povej mi, kje sta-
nuješ, pa ti povem …«

Svet, kjer vsaka podrobnost, 
vsak najmanjši predmet pove  

o nas več, kot mi sami.

olimpijskem festivalu mladih 
v Banski Bistrici, kjer je osvojila 
odlično 12. mesto. Na državnem 
prvenstvu je Olja postala podpr-
vakinja v absolutni konkurenci 
v disciplinah 400 m in 800 m 
prosto.

Prav tako 15-letna Marta 
Arko je ena najperspektivnejših 
mladih plavalk v Sloveniji. Kljub 
svoji mladosti je dosegla že ve-
liko odmevnih rezultatov. V kategorijah 
mlajših deklic in deklic je bila večkratna 
državna prvakinja v prosti in hrbtni teh-
niki. Oktobra 2021 je v Beogradu zmagala 
v disciplini 200 m prosto na tekmovanju 
CEJM, ki je eno najmočnejših tekmovanj 

v Evropi v kadetski kategoriji. Na tekmo-
vanju Multinations cup na Cipru v aprilu 
2022 pa je v isti disciplini osvojila 3. mesto. 
Z odličnimi rezultati se je uspela uvrstiti v 
ekipo 10 plavalcev in plavalk, ki so Slove-
nijo zastopali na EYOF, olimpijskem festi-

valu mladih športnikov v Banski 
Bistrici, kjer je v svoji paradni di-
sciplini 200 m prosto osvojila 11. 
mesto. Marta je kasneje na dr-
žavnem prvenstvu postala tudi 
absolutna državna prvakinja na 
200 m hrbtno.
Prireditev so z glasbenimi toč-
kami popestrili vrhunski domači 
glasbeni izvajalci, in sicer vrhun-
ska solistka Petra Vrh Vrezec, 

Ribniški pihalni orkester, Glasbena šola 
Ribnica, ženski komorni zbor Anamanka 
in Oktet Gallus.
Vsem nagrajenkam  
in nagrajencem čestitamo  
tudi iz uredništva Rešeta.

▶



Večje investicije, ki se bodo izvajale v letu 2023, in višina sredstev so prikazane v spodnji tabeli.

Ključna investicija Medgeneracijski športni kompleks Ribnica bo namenjena različnim uporabnikom 
na področjih kulture, športa, gospodarstva, starejših in mladine. Sredstva so v obdobju 2021–2025 
načrtovana v višini 12,2 mio EUR, od tega je v proračunu za leto 2023 namenjenih 4,5 mio EUR.

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
Programska klasifikacija izkazuje področja, na katerih se porabljajo proračunska sredstva. V letu 
2023 bo iz občinskega proračuna največ sredstev namenjenih področju kulture, športa in nevla-
dnih organizacij, kjer največji delež na programu kultura predstavlja investicija Medgeneracijski 
športni kompleks Ribnica. Sledi področje izobraževanja, in sicer je za financiranje javnih vrtcev 
namenjenih 2 mio eur, nato področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, prostorsko 
planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, gospodarstvo, pridobivanje in distribucija ener-
getskih surovin ter lokalna samouprava. 
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Občinska uprava
PRORAČUN OBČINE RIBNICA ZA LETO 2023

Občinski svet Občine Ribnica 
je na 24. redni seji 29. 9. 2022 
obravnaval in sprejel Odlok o 
proračunu Občine Ribnica za leto 
2023. Proračun za leto 2023 je 
načrtovan v višini 17,8 mio EUR. 

Prihodki proračuna Občine Ribnica so za leto 
2023 ocenjeni v višini 16.781.560 EUR, odhodki 
v višini 17.221.552 EUR, odplačilo dolga v viši-
ni 540.008 EUR in ocena stanja na računu ob 
koncu leta v višini 980.000 EUR. Zadolževanje 
v letu 2023 ni predvideno.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Celotni prihodki so načrtovani v višini 16,8 
mio EUR. Največji delež prihodkov predsta-
vljajo davčni prihodki (46,7 %), sledijo trans-
ferni prihodki (37,1 %), nedavčni prihodki (9,9 
%), kapitalski prihodki (5,8 %) in donacije (0,5 
%). Poleg ostalih načrtovanih prihodkov so iz 
državnega proračuna načrtovana sredstva iz 
naslova dohodnine v višini 6,6 mio EUR, pri-
čakujejo se tudi sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin v višini 660.143 EUR. Večje 
investicije, ki bodo v letu 2023 sofinancira-
ne iz državnega proračuna, so: Medgenera-
cijski športni kompleks Ribnica v višini 3,6 
mio EUR, energetska prenova stavb v občini 
Ribnica v višini 485.468 EUR in komunalno 
opremljanje IC Lepovče v višini 427.816 EUR.

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
Celotni odhodki so načrtovani v višini 17,2 mio 
EUR. Najvišji delež odhodkov predstavljajo 
investicijski odhodki, in sicer so načrtovani v 
51,9-odstotnem deležu, sledijo tekoči transferi 
s 25,0 %, tekoči odhodki z 20,6 % in investicij-
ski transferi z 2,5 % celotnih odhodkov.

Načrtovani prihodki 2023 v primerjavi z oceno realizacije 2022 (v EUR)

Prihodki Ocena realizacije 
2022 Proračun 2023

Davčni prihodki 7.598.758 7.835.085

Nedavčni prihodki 1.405.000 1.667.798

Kapitalski prihodki 772.725 968.511

Prejete donacije 40.000 82.000

Transferni prihodki 3.424.450 6.228.166

Skupaj 13.240.933 16.781.560

Načrtovani odhodki 2023 v primerjavi z oceno realizacije 2022 (v EUR)

Odhodki Ocena realizacije 
2022 Proračun 2023

Tekoči odhodki 3.746.047 3.542.314

Tekoči transferi 4.447.447 4.309.504

Investicijski odhodki 6.607.139 8.938.530

Investicijski transferi 473.710 431.205

Skupaj 15.274.343 17.221.553

Večji investicijski projekti Proračun 2023 
(v EUR)

Medgeneracijski športni kompleks Ribnica 4.500.000
Energetska prenova stavb Občine Ribnica 1.285.107
Komunalno opremljanje industrijske cone Lepovče – I. faza 565.046
Tekoče in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 550.000
Nakupi zemljišč 381.134
Druga projektna dokumentacija 303.255
Komunalno opremljanje Hrastje 301.120
Ureditev glavne ceste G2-106 – odsek Žlebič–Kočevje skozi naselji Grič in Breg 301.000
Ureditev križišča v Dolenji vasi 272.904
Povezovalna cesta Majnikova–Krošnjarska 160.000
Izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Dolenja vas – projektna dokumentacija 119.682
SKUPAJ 8.739.248

  Nataša Abram



Prenova javne razsvetljave 
v mestnem jedru Ribnice je 
predstavljala enega izmed 
pomembnejših izvedbenih 
projektov, h kateremu je Občina 
Ribnica pristopila v letošnjem 
letu. Območje prenove je 
obsegalo osrednji del mestnega 
jedra, ki se razteza vzdolž 
Škrabčevega trga in nekaterih 
manjših robnih območij 
mestnega jedra. 

Prenova javne razsvetljave je bila zaradi 
neustreznosti in dotrajanosti obstoječe 
ulične razsvetljave načrtovana že od leta 
2014, vendar zaradi pomanjkanja finanč-
nih sredstev do realizacije projekta vse 
do letošnjega leta ni prišlo. Osrednji del 
vzdolž Škrabčevega trga je bil osvetljen 
s konzolnimi svetilkami z LED-svetili in 
manjšim številom svetilk na kandelabrih. 
Svetilke so bile nameščene pred več kot 
20 leti, vendar jih je do izvedbe investicije 
od prvotnega števila delovalo le še prib-
ližno ena tretjina. Električno napajanje je 
bilo izvedeno s podzemnimi kablovodi, ki 
so potekali do svetilk prek kabelske kana-
lizacije. Celotna infrastruktura je bila po-
manjkljiva in na nekaterih območjih celo 
neuporabna. 

Osnovni namen načrtovanega projekta 
je bil, da se v sklopu obnove ulične razsvet-
ljave dopolni oziroma poveča osvetlje-
nost na obstoječih mestih in da se ulična 
razsvetljava razširi na ostale neosvetljene 
predele mestnega jedra. Z izvedbo inve-
sticije se je ulična razsvetljava povezala v 
enoten sistem s skupnim odjemnim mes-
tom, kar omogoča redukcijo svetilnosti 
sijalk. S tem se je zagotovila prometna 
varnost vseh uporabnikov javnih površin v 
samem mestnem jedru Ribnice. 

Investicija obnove ulične razsvetljave 
je obsegala izvedbo nove kabelske kana-
lizacije, ki poteka pod pločnikom, v skup-
ni dolžini 1127 m. Vzdolž osrednje ulice v 
mestnem jedru – Škrabčev trg – je bilo 
nameščenih 34 novih uličnih svetilk, od 

tega 22 konzolnih svetilk in 12 svetilk na 
kandelabrih. Približno polovica svetilk je 
bila nameščenih na obstoječih priključ-
nih mestih, za ostalo polovico pa so bila 
izvedena nova priključna mesta.

Namestitev novih konzolnih svetilk in 
svetilk na kandelabrih se je izvedla tudi 
v okolici cerkve, na parkirišču pri tam-
kajšnji zavarovalnici, Miklovi hiši, vzdolž 
Ceste na Ugar, vzdolž začetka Kolod-
vorske in Urbanove ulice, na Gallusovem 
nabrežju in občinski stavbi. Na navedenih 
območjih je nameščenih 29 novih uličnih 
svetilk, od tega 11 konzolnih svetilk in 18 
svetilk na kandelabrih. Skupno je bilo 
tako nameščenih 63 luči.

Uporabljene so bile sodobne sijalke 
z naprednimi optičnimi sistemi, kar ob 
uporabi visoko zmogljivih LED-izvorov z 
učinkovitimi elektronskimi predstikalnimi 
napravami pomeni izboljšanje svetlob-
no-tehničnih pogojev. Vse uporabljene 
svetilke so v skladu z zahtevami, ki jih 
postavlja Uredba o mejnih vrednos-
tih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
Skupna vrednost investicije je znašala 
320.000,00 EUR z DDV. 

Ob zaključku investicije se zahvaljuje-
mo vsem lastnikom objektov, ki so nam 
s podanim soglasjem omogočili izvedbo 
investicije in namestitev svetilk na fasa-
dah objektov ter s tem pripomogli k boljši 
prometni varnosti in boljši podobi mesta. 
Prav tako se občanom zahvaljujemo za 
strpnost pri izvajanju gradbenih del.

V letošnjem letu so se tudi zaključi-
la dela na prenovi javne razsvetljave na 
celotnem območju občine Ribnica. Pre-
nova, ki je trajala od začetka leta 2020, 
je zajemala ureditev starih in postavitev 
novih prižigališč, vključno z odjemnimi 
mesti, zamenjavo dotrajanih vodnikov, 
vzdrževalna dela na oporiščih in zame-

njavo vseh svetilk s sodobnimi, napredni-
mi optičnimi LED-sistemi. Zamenjanih je 
bilo več kot 1100 natrijevih sijalk z novi-
mi LED-sijalkami. Z izvedbo investicije 
smo dosegli zastavljene cilje in povečali 
energetsko učinkovitost javne razsvetlja-
ve, zmanjšali porabo električne energije, 
zmanjšali vpliv svetlobnega onesnaže-
vanja in zvišali kakovost bivanja. Izvedba 
investicije s pozitivnimi učinki vpliva tudi 
na ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. 

Ob dokončanju investicije mora-
mo poudariti, da nova LED-tehnologija 
omogoča velike prihranke na tokovini 
in priključni moči novih prižigališč, kar 
je razvidno iz podatkov, s katerimi raz-
polagamo. Izvedena je bila primerjava 
med višino sredstev, ki je bila name-
njena plačilu tokovine v letu 2019, pred 
samo izvedbo obnove, in višino sredstev, 
ki so bila porabljena v letošnjem letu. Iz 
podatkov letošnjega leta izhaja, da se je 
poraba električne energije v primerjavi z 
letom 2019 zmanjšala za dobrih 63 %, kar 
prikazuje spodnji grafikon, in sicer z upo-
števanjem enakega časovnega obdobja 
(januar–oktober) v posameznem letu. 

Občina 
Ribnica  
v »novi luči«

  Emil Adamič    Daniel Vincek

O
B

Č
IN

S
K

A
 U

P
R

A
V

A

8

SKUPNI ZNESEK PORABE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V EUR (JANUAR-OKTOBER)



O
B

Č
IN

S
K

A
 U

P
R

A
V

A

9

Termini delavnic temeljnih 
postopkov oživljanja z AED  
v mesecu novembru
Občina Ribnica občane obvešča, da bo Zdravstveni dom dr. 
Janeza Oražma Ribnica v okviru projekta »Skupaj za varni jut-
ri« v mesecu novembru izvedel delavnice temeljnih postopkov 
oživljanja z AED po naslednjem razporedu: 

• Športno in turistično društvo Lončar – 18. 11. 2022 ob 19.00
• Društvo šola zdravja – skupina Lončarija – 22. 11. 2022 ob 8.45
• Dane – 23. 11. 2022 ob 17.00
• Društvo upokojencev Ribnica – 29. 11. 2022 ob 9.00
• Društvo upokojencev Ribnica – 30. 11. 2022 ob 9.00
Preostale lokacije in termini delavnic ter morebitne spremembe 
bodo sproti objavljeni na spletni strani Občine Ribnica in v sred-
stvih javnega obveščanja. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Vljudno vabljeni!

Spremljevalec pri prevozu  
otrok s posebnimi potrebami
Občina Ribnica z mesecem oktobrom 2022 zagotavlja spre-
mljevalca pri organiziranem prevozu otrok s posebnimi potre-
bami v Osnovno šolo Ljubo Šercer v Kočevju. 
Naloga spremljevalca je skrbeti za red in varnost otrok v 
času prevoza. V letošnjem šolskem letu 2022/23 je v orga-
niziran prevoz vključenih 13 otrok, ki jim po odločbah Zavo-
da za šolstvo spremljevalec na poti od doma do šole ne pri-
pada, čeprav je pri večini otrok zdravstvena indikacija take 

narave, da ves čas potrebujejo prisotnost in nadzor odrasle 
osebe. Ker pristojno ministrstvo kljub dolgotrajnejšemu in 
večletnemu spodbujanju občin ne zagotovi sistemske ure-
ditve pravice do spremljevalca na poti v in iz šole za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami, smo občine ponovno 
prepuščene lastni iznajdljivosti.  Župan Občine Ribnica je tako 
prisluhnil pobudam staršev in prevoznika za zagotovitev do-
datnih sredstev za zaposlenega spremljevalca in za ta namen 
v proračunu zagotovil dodatna sredstva v višini 17.200 EUR. Z 
dodatno zaposlitvijo spremljevalca bo otrokom s posebnimi 
potrebami zagotovljena varnejša pot v šolo. Metka Tramte

Sofinanciranje izvajanja  
delovne terapije  
na Osnovni šoli Ljubo Šercer
Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je z Občino Kočevje in 
Zdravstvenim domom Kočevje podpisal skupno Pogodbo o sofi-
nanciranju izvajanja delovne terapije na Osnovni šoli Ljubo Šer-
cer, s katero se bo v šolskem letu 2022/23 zagotavljalo nemoteno 
izvajanje delovne terapije v času izvajanja pedagoške dejavnosti.
Vrednost pogodbe je 21.110 EUR, od tega Občina Kočevje pri-
speva 17.200 EUR, Občina Ribnica pa 3.910 EUR. Sredstva bodo 
namenjena plačilu stroškov zaposlenega delovnega terapevta in 

bodo zagotavljala učencem Osnovne šole Ljubo Šercer, ki priha-
jajo iz občin Ribnica in Kočevje, ustrezno delovno terapijo.
Tekst Helena Mate, Foto: R-kanal

Prestavitev obnove Lesene Rajte – 
spomenik 900-letnici Ribnice
Občina Ribnica vabi na predstavitev 
obnove Lesene Rajte, ki je bila pos-
tavljena leta 1982 ob 900-letnici mesta 
Ribnice ob glavni ces-
ti pri odcepu za Breže. 
Predstavitev obnove Le-
sene Rajte bo potekala 24. 
11. 2022 ob 18.00 v dvorani 
Rokodelskega centra Ribni-
ca. Lesena skulptura je delo 
kiparja Staneta Jarma in je 
varovana kot spominski 
objekt v registru kulturne 
dediščine. Lesena skulptu-
ra je bila zaradi potrebne 
obnove in izvedbe konser-
vatorsko-restavratorskih del 
konec leta 2020 demonti-

rana in prepeljana v delavnico Restavra-
torskega centra Slovenije. Na predstavitvi 
bodo predstavniki Restavratorskega centra 

Slovenije s pomočjo foto-
grafskega gradiva nazorno 
predstavili dosedanji potek 
restavratorsko-konserva-
torskih posegov na leseni 
skulpturi. Projekt obnove 
Lesene Rajte zaradi svoje 
kompleksnosti in interdi-
sciplinarnih razsežnosti 
predstavlja za restavrator-
sko stroko pilotni projekt, ki 
je edinstven v slovenskem 
prostoru in tudi širše, zato 
si lahko obetamo zelo zani-
miv večer. Jurij KoširFoto Jurij Košir

Foto Rok Dolničar



Njihova zapuščina postala del zbirk Muzeja Ribnica

Mag. Vito Oražem je Muzeju Ribnica prepustil obsežen fond gra-
diva, povezanega z družino Oražem, Jergčevimi iz Ribnice. Ob 
tem sta gospod Vito Oražem in direktorica Rokodelskega centra 
Ribnica Tina Peček 6. oktobra podpisala donatorsko pogodbo.

Donacija je sestavljena iz treh delov.
• Leta 2021 je Muzej Ribnica prejel v hrambo gradivo, povezano 

z Nežko Oražem, sestro starega očeta Staneta, ki je v Pragi 
študirala farmacijo in bila pozneje vodja lekarn v Mariboru in 
na Ptuju. Gre za obsežen fond osebnega gradiva: INDEX iz 
Prage, dopisnice, pisma, fotografije – skupaj 36 kosov gradiva.

• Drugi del gradiva je neposredno povezan s tovarno JOR (ka-
talogi, ceniki, dopisni listi, pisma, računi, načrti, tudi družinske 
fotografije in fotografije delavnice in orodij idr.) – skupaj 85 
kosov gradiva. Med tem gradivom so tudi zanimive fotografije 
Ribnice in družinskih članov.

• Del donacije obsegajo večinoma ljubiteljska likovna dela Veljka 
Oražma – skupaj 5 kosov gradiva. Vsi v družini so bili ljubitelji 
likovne umetnosti in so jo tudi izdatno podpirali. Eden od sinov, 
Jaka Oražem, je v letih tik pred drugo svetovno vojno in med njo 
vodil prvo galerijo neodvisnih umetnikov v Ljubljani.

Z gospodom Vitom 
Oražmom in njegovo 
družino smo v Muze-
ju že večkrat sode-
lovali. Prvič smo so-
delovali z njegovim 
očetom Dušanom 

Oražmom pri pripravi stalne izložbene razstave v Športnem 
centru Ribnica – Tovarna telovadnega orodja JOR. Takrat smo si 
izposodili tudi disk, ki je razstavljen skupaj z drugimi telovadni-
mi orodji podjetja JOR. Z gospodom Vitom Oražmom pa smo 
aktivno sodelovali pri razstavi o prvi svetovni vojni, kjer je bil 
med drugimi predstavljen tudi njegov stari oče Stane Oražem.

Družina Oražem je zelo pomembno prispevala k razvoju 
Ribnice pred prvo svetovno vojno in tudi med obema vojnama. 
Njihovo podjetje ni bilo znano samo v lokalnem okolju, temveč 
tudi po celotnem območju takratne države Kraljevine SHS, kas-
neje Jugoslavije, saj so imeli svojo proizvodnjo razširjeno tudi 
zunaj Ribnice, po celi takratni skupni domovini. Podjetje je bilo 
po drugi svetovni vojni nacionalizirano. Del načrtov in proizvo-
dnjo, vezano na športno opremo, je prevzel kasnejši ELAN, del 
proizvodnje, vezan na kmetijske stroje, pa je prevzelo Kovinsko 
podjetje Ribnica RIKO.

Donacija družine Oražem je dodatno obogatila in dopolnila 
zbirko Ribniški trg. Že pred tem smo hranili kar nekaj fotografij 
telovadnih orodij, ki smo jih prejeli v obliki različnih donacij. V 
zbirki hranimo tudi originalne načrte njihovih telovadnih orodij.

Darovano gradivo bomo v letu 2023 digitalizirali in ga 
predstavili na priložnostni razstavi, ki jo načrtujemo za leto 2024.

Družina Oražem –  
Jergčevi z Mlake

    Marina Gradišnik, kustosinja Muzeja Ribnica
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Poleg cenikov, računov in fotografij so med gradivom tudi trije prodaj-
ni katalogi podjetja JOR.

Direktorica Rokodelske-
ga centra Ribnica Tina 
Peček in mag. Vito 
Oražem ob podpisu 
donatorske pogodbe.

Po obilni letini sadja prihaja čas žga-
njekuhe. V naši zbirki hranimo lončen 
kotliček za žganjekuho, ki ga je Muzeju 
Ribnica leta 1963 podaril Franc Tanko 
iz Nemške vasi 18. Ocenil je, da je ko-
tliček star 100 let, to se pravi nekje iz 

leta 1860. Izdelali pa naj bi ga njegovi 
predniki.
Kotliček je zeleno loščen. Ima trebu-
šasto obliko z robom v sredini kotlička, 
ustje je zarezano, visok je 40 centime-
trov. Kotliček ima kapo, ki je prav tako 

iz žgane gline in je rumeno loščena ter 
skledaste oblike, visoka pa je 14 centi-
metrov. 
Predmet nosi inventarno številko 109.

Predmet meseca
  Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

  zbirka Muzeja Ribnica



Letos mineva petdeset let 
od uradnega pobratenja med 
občino Arcevia in Ribnica. To so 
kar lepa leta in v tem času smo 
skupaj prebrodili marsikaj. 

Ob tej priložnosti smo v Rokodelskem cen-
tru združili moči in pripravili razstavo, ki je 
sestavljena iz dveh delov. Prvi del sestoji 
iz panojske razstave pred Miklovo hišo, 
kjer je poudarek na predstavitvi Arcevie in 

na podpisu pogodbe ter razlogih, zakaj je 
do tega sodelovanja prišlo. Drugi del raz-
stave pa je lociran v prostoru INSPO Ro-
kodelskega centra Ribnica in predstavlja 
združen kratek pregled teh petdesetih let 
skozi fotografije in predmete, ki sta si jih ob-
čini izmenjavali v tem času. Tu so na ogled 
predvsem darila s strani Arcevie Ribnici. 
Odličja, ki so shranjena v vitrinah, pa so last 
Boga Abrahamsberga, ki je tudi podpisnik 
prvotne listine o pobratenju. Veseli nas, da 
smo lahko razstavo na dan praznovanja 
ribniškega občinskega praznika slovesno 
odprli v družbi izjemnih in pomembnih 
deležnikov, gospoda Boga Abrahamsber-
ga, gospoda Matjaža Nosana in gospoda 
Silvia Purgatorija z delegacijo iz Arcevie, 
zaslužnih za pobratenje in izjemno sodelo-
vanje z občino Arcevia na vseh področjih. 
Dolga prijateljstva so kot dragocenosti, ki 
jih vsa leta loščimo, da postanejo še lepša 
in trajnejša. Zatorej stremimo k temu, da se 
bo to zanimivo in plodno sodelovanje na-
daljevalo še mnogo let. 

Lepo vabljeni k ogledu razstave!

Od leve prosti desni: Matjaž Nosan, župan Samo 
Pogorelc, Bogo Abrahamsberg, Silvio Purgatori

V mesecu oktobru so nas obiskali študenti Fakultete za dizajn, saj 
so nas vključili v projekt Uporaba sodobnih tehnologij v povezavi 
s tradicionalno obrtjo. Pod mentorstvom doc. mag. Mateje Š. Di-
mic in predavateljice Žive Slavec so k nam prišli študenti smeri 
Dizajn management in študenti pri predmetu Studio za konceptu-
alno predmetno oblikovanje. Predstavili smo jim naše dejavnosti, 
razstavni program, izdelke v muzejski trgovini, predvsem pa smo 
se usmerili na predstavitev 3D-tiska gline in oblikovanje gline na 
lončarskem vretenu. Po predstavitvah so delo nadaljevali po sku-
pinah, kjer so raziskovali oblike in skicirali izdelke, študenti dizajn 
managementa pa so s pomočjo divergentnih tehnik generirali ide-
je, ki jih bodo v tem semestru razvili v idejne koncepte in jih konec 
semestra predstavili v našem Rokodelskem centru.

V oktobru pa smo začeli tudi ponovno sodelovanje s študenti 
ŠCLJ – VSŠ, smer Oblikovanje materialov – les, pod mentorstvom 
prof. Žive Deu. Izvedli smo prvo srečanje v Rokodelskem centru, 
kjer smo ponovno povezali študente in dijake Gimnazije in sre-
dnje šole Kočevje – lesarje, in sicer pod mentorstvom prof. Janka 
Marinča.
Po predstavitvi Rokodelskega centra so se študenti in dijaki v naši 
delavnici srečali s pletarji in mojstrovino izdelave leskove vitre. 
Njihova študijska naloga je namreč, kako vplesti vitro v sodobno 

pohištvo. Sledila je prva predstavitev idejnih zamisli. Ob koncu  
srečanja pa smo študente peljali še na Škrabčevo domačijo,  kjer 
so si poleg rojstne hiše patra Stanislava Škrabca kot primera dobre 
prakse prepleta med tradicionalno in sodobno ureditvijo prosto-
rov, ogledali še skedenj, Boštjanovo hišo in Kersničevo kovačnico. 
Naslednje srečanje bo namenjeno predstavitvam dodelanih načr-
tov, ki jih bo ocenila strokovna komisija in izbrala, kateri izdelki se 
bodo realizirali.

Snovanje novih idej z mladimi nam je vedno v veselje in nav-
dih, zato nas v prihajajočem letu čaka polno izzivov.

Sodelovanje s študenti,  
kjer prepletamo 
tradicijo s sodobnostjo

    Katja Žagar

50. obletnica pobratenja občin 
Ribnica in Arcevia

 Tina Peček   Matevž Petrovič
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Vse več časa preživimo pod strehami in na toplem in morda bo sedaj 
več časa tudi za kakšno zanimivo branje po lastnem okusu. Nekaj 
novosti smo med našimi knjižnimi policami za vas izbrskali mi, še več 
gradiva pa lahko poiščete v Knjižnici Miklova hiša, kjer prav naslednje 
dni praznujemo teden splošnih knjižnic z bogatim in prav posebnim 
izborom dogodkov. 

Dan Wells
NISEM SERIJSKI MORILEC

Pa začnimo s kri-
minalkami. Naj-
stnik John Wayne 
Cleaver samega 
sebe smatra kot 
nevarnega, saj je 
obseden s serij-
skimi morilci, toda 
resnično si ne želi 
postati eden izmed 
njih. Mračni vzgibi 

ga vselej preizkušajo, zato se zavoljo sebe 
in zaradi varnosti vseh okoli sebe ravna 
po strogih pravilih, ki si jih je postavil. Tako 
živi normalno življenje. Ko pa se v njego-
vem okolju pojavi morilec, mora sprostiti 
svojo temno stran, da bi ga lahko ustavil, 
in prekoračiti svoja pravila. Bo zaradi tega 
lahko postal še bolj nevaren od pošasti, ki 
jo poskuša ubiti? Po tej knjižni predlogi je 
bil posnet tudi film. 

Arto Paasilinna
NERODNI ANGEL VARUH

Dobili smo še en 
prevod romana iz-
pod peresa zabav-
nega finskega pi-
satelja Paasilinne! 
Tokrat se nahaja-
mo v nebesih, kjer 
angelu novincu 
pravkar naložijo 
prvo nalogo: paziti 

mora na pred kratkim upokojenega štiri-
desetletnika. Mlademu angelu se naloga 
zdi mala malica, a sčasoma se izkaže, da 
le ne bo mačji kašelj. Njegovemu varo-
vancu gre naenkrat vse narobe in angel 
varuh ima več kot preveč dela. Bo lahko 
ohranil svojega upokojenca na pravih po-
teh? Zabavni finski pisatelj Arto Paasilinna 
navdušuje slovenske bralce že od izida 
Gozda obešenih lisic leta 1985. Doslej je 
v slovenščini izšlo kar štirinajst njegovih 
knjig, med zadnjimi Ladjar z lepimi stopali, 
Najboljša vas na svetu in Gromska strela!

Miha Mazzini
OSEBNO

Miha Mazzini, pisa-
telj, scenarist, rež-
iser, računalniški 
strokovnjak, doktor 
znanosti in še kaj 
se tokrat spusti na 
osebno raven, saj 
je v jedru knjige 
nekakšen poskus 
samoterapije, pre-

iskovanja vpliva spominov na vzorce 
čustvenih vezi iz otroštva ter njihovih 
vplivov na avtorjeve ljubezenske izbire in 
izgube. Pravijo, da to ni knjiga, ki bi laga-
la, da vse zmoreš sam, da si lahko zaželiš 
karkoli in ti bo vesolje to podarilo. Ne pri-
poroča čudežnih receptov, kot so hoja po 
žerjavici, feng šui, odkrivanje budizma in 
še kaj, kar je avtor izkusil tudi sam. Pra-
vijo, da je to knjiga o odnosih in bližini. 
O razumevanju, poslušanju in pogovar-
janju, kjer ne gre niti mimo ranljivosti, ki 
pa v današnjem svetu ni preveč zažele-
na. Z naslovnice se nasmiha avtor sam. 
Kaj je o življenju torej odkril on? Knjižna 
novost, za katero se zdi, da bo požela 
mnogo knjižničnih rezervacij. 

Julia Donaldson
HUDOBCI

Pa še nekaj za naše 
najmlajše in malo 
starejše. Tokrat nas 
avtorski tandem, ki 
je ustvaril Zverjas-
ca, popelje v deže-
lo hudobcev, med 

duhove, trole in čarovnice. Potem ko se k 
njim preseli prijazna deklica, se začne v 
deželi vse spreminjati. Hudobci ji hočejo 
nagajati, vsak na svoj način. Kljub hudo-
biji, ki vlada v tej deželi, se zgodi nekaj 
nepričakovanega. Deklica s svojo dob-
roto in otroško naivnostjo hudobce čisto 
razoroži. Ko na primer duh pride ponoči k 
njej, da bi jo prestrašil, mu najprej ponudi 

vročo kopel, potem mu prebira pravljice … 
in hudoba izgine. Na koncu za hudobci ni 
ne duha ne sluha in to za vedno. Prikupna 
zgodba, ki bo vaše malčke poučila o po-
membnem nauku: dobrota vedno prema-
ga zlo. V branje priporočamo tudi slikani-
co iste avtorice Žiga in njegova najljubša 
knjiga, ki je izšla sočasno s Hudobci.

Alma Karlin
MALIK

Novosti si lahko 
izbirate tudi na po-
licah z domoznan-
skim gradivom. Na 
njih je namreč še 
eno navdihujoče 
branje Karlinove, 
ki je bilo po njenih 
pripovedovanjih 
tudi njeno najljub-
še. Odlična sloven-

ska pisateljica, nadarjena jezikoslovka, 
poznavalka ljudi in medčloveških odno-
sov v Maliku poskuša odkriti globlji po-
men življenja, ki ga je spoznavala v naukih 
različnih verstev. Izmišljeno zgodbo pre-
pleta s svojimi potopisnimi doživetji, v ka-
tera dodaja zgodovinska dejstva. V priču-
jočem delu se tako srečamo z ljudstvom 
Inkov v Južni Ameriki ter njihovimi šegami 
in navadami, ovitimi v tančico skrivnosti.

Aljaž Celarc, Eva Pavlič Seifert
ŽIVLJENJE IN DELO Z LESOM:  
OD DREVESA DO IZDELKA

V sodobnem živ-
ljenju si marsikdo 
želi bolj trajnostne-
ga načina bivanja, 
vendar ne najde 
prave poti. Aljaž 
Celarc in Eva Pav-
lič Seifert sta v tej 
smeri naredila uso-
dni korak, preselila 

sta se iz sivega velemesta v zeleno okolje 
notranjske vasice Novi Kot. Knjiga obrav-
nava obdelavo lesa od sečnje do izdelka. 
Velik del knjige je posvečen izgradnji le-
senih hiš, ki so bile nekdaj prisotne tudi 
v našem okolju. Lično oblikovana knjiga 
je izviren slovenski vodnik o gradnji z le-
som – takšnega še ni bilo. Bogato je opre-
mljena z ilustracijami in fotografijami, ki so 
prava paša za oči. Hkrati je tudi praktičen 
učbenik, ki povezuje trajnostne oblike 
dela z lesom s sodobnimi metodami. Leta 
izkušenj in čudovitih zgodb so avtorja 
vodila do spoznanja, da morata z ljudmi 
deliti vse, kar sta se naučila.

Branje za daljše večere
  Nežka Klavžar, Domen Češarek  
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Začetek sezone 
pravljičnih ur s 
Klovneso Srfčkljano
Z oktobrom začnemo že tradicionalno 
izvajati naše bibliopedagoške programe. 
Pravljične ure izvajamo enkrat mesečno 
za več različnih skupin. Letos smo sezono 
začeli s predstavo klovnese Srfčkljane, ki ji 
je svojo podobo posodila Eva Škofič Mau-
rer. Predstava je bila izvedena 6. oktobra, 
in sicer ob 16.30 v Sodražici in ob 18. uri v 
Ribnici. Na obeh predstavah so se otroci 
izjemno zabavali, kar nam je dalo nov za-
gon za organizacijo dogodkov za otroško 
občinstvo.

Novice iz 
Miklove hiše

  Kolektiv Knjižnice Miklova hiša  
  arhiv Knjižnice Miklova hiša

Pravljične ure v novembru bodo nekaj posebnega
Z zamikom šolskih počitnic smo se 
odločili tudi za premik pravljičnih ur. 
Namesto na prvi četrtek, 3. 11., bodo 
ure pravljic za prvo in drugo skupino 

v četrtek, 17. novembra, po običajnem 
urniku ob 16.30 in 18.00. Ker v tednu 
med 14. in 20. novembrom obeležuje-
mo teden splošnih knjižnic, bomo tudi 

za otroke pripravili posebne pravljične 
ure. Na obisk prihaja mišek Berti, ki 
nam bo pripovedoval zgodbe in pra-
vljice.

Sodelujemo  
s šolami
Tudi šolarji nas že obiskujejo, in sicer sta 
k nam v sklopu kulturnega dneva prišli 
dve skupini ribniških osnovnošolcev. S 
prvo se je knjižničarka Anica Mohar po-
govarjala o narečjih, jim predstavila na-
rečne skupine, še posebej pa so obrav-

navali ribniški govor, njegove značilnosti 
in besedišče. Skupaj so ugotavljali, da 
se ribniščina spreminja in izgublja svojo 
izrazitost. Knjižničar Domen Češarek je 
za svojo skupino pripravil predstavitev 
domoznanske zbirke. Učenci so se še 
posebej zabavali ob odkrivanju ustne-
ga izročila, saj jim je knjižničar natresel 
polno malho ribniških anekdot. V otro-

ški sobi pa nam je 1. e z učiteljico Evo 
Levstek pričaral pravo jesensko vzdušje, 
zato lepo vabljeni na ogled razstave nji-
hovih izdelkov! Poleg osnovnošolcev so 
se pri nas oglasili tudi dijaki iz kočevske 
gimnazije. Maturantje so v Miklovi dvo-
rani predstavljali referate iz ribniške zgo-
dovine, od katerih je eden obravnaval 
Miklovo družino.



Brezplačna 
članarina za 
študente in dijake

Dijaki in študenti, pozor! Izkoristite 
bon za brezplačno članarino v 
Knjižnici Miklova hiša, ki ga lahko 
ob vpisu v Ribniški študentski 
klub (RŠK) prejmete DO KONCA 
MESECA NOVEMBRA. Če se v klub 
vpišete kasneje, boste ob vpisu 
dobili bon za 6 EUR, torej boste za 
članstvo v knjižnici odšteli 5 EUR. 
Uradne ure RŠK so vsak petek med 
20.00 in 22.00 v klubu, e-naslov pa 
je rsk.klub@gmail.com.

Teden splošnih 
knjižnic
Med 14. in 18. novembrom praznujemo 
teden splošnih knjižnic, zato v Miklovi 
hiši pripravljamo izbrane dogodke, 
ugodnosti in morda celo kakšno 
zabavno presenečenje. Omogočen bo 
dan za brezplačen vpis za nove člane, 
otroci bodo vabljeni na interaktivno 
lutkovno pravljico, odrasli pa na s 
humorjem in satiro prežet večer 
z Juretom Godlerjem. Vabljeni, da 
spremljate našo spletno stran, profila 
na FB in IG, lahko pa ste o dogodkih 
obveščeni tudi neposredno na svoj 

e-naslov. Kako? 
Prijavite se  
v knjižnici ali 
s QR-kodo na 
spletni strani 
Knjižnice Miklova 
hiša. 

Dobrodelna akcija 
Knjiga za nasmeh
V akciji Knjiga za nasmeh se želimo 
spomniti tistih, ki bodo letos dobili 
manj daril. Vabimo vas, da v ta na-
men prinesete nove ali rabljene knji-
ge, še vedno primerne za uporabo, 
da jih bomo skupaj s Centrom za 
socialno delo Ribnica namenili tis-
tim, ki radi berejo. Knjige naj bodo 
po vsebini primerne za otroke, od-
rasle ali starejše, zbirali pa jih bomo 
v knjižnici med 21. 11. in 16. 12. 2022. 
Akcija poteka v sodelovanju Centra 
za socialno delo Osrednja Slovenija 
– Zahod, enota Ribnica in Knjižnice 
Miklova hiša Ribnica. 
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Večer poezije in glasbe
Kako gledaš na svet, če ga pravzaprav ne vidiš? 
V torek, 11. oktobra, smo uradno prisostvovali 
predstavitvi pesniške zbirke Dotik, v resnici pa 
srčnemu večeru v izvedbi slepe pesnice in glas-
benice Mirjane Šernek ter pisatelja in fotografa 
Franca Zorka, ki je dogodek povezoval. Pobožale 
so nas Mirjanine pesmi, tiste prebrane in tiste za-
pete, pa Francove premišljeno izbrane besede. K 
čarobnemu vzdušju sta prispevala še Milan Šer-
nek, ki je ves večer skrbel za glasbene podlage in 
svetlobne učinke, ter mlada pevka Petra Ceglar, ki 
je med drugim predstavila svojo avtorsko skladbo 
Ideal. Prisrčen, topel in dolg aplavz je pričal o tem, 
da se nas je skrbno pripravljen program dotaknil 
in nam segel do srca.

Predstavitev tehnike 
za sproščanje in 
samozdravljenje
Nemir, zaskrbljenost, izčrpanost …? V torek, 25. oktobra, je 
v Miklovi dvorani potekala predstavitev tehnike za sprosti-
tev in samozdravljenje, imenovane Access Consciousness 
– v slovenščini dostop do zavedanja. Gre za nežno, globo-
ko sproščujočo manualno tehniko, ki umiri um ter pomaga 
odstranjevati nezavedne vzorce, prepričanja, misli in čustva, 
torej vse tisto, kar nas zavira v vsakdanjem življenju. Tehniko 
sta razvila dr. Dain Heer in  Brendon Watt ter jo prikazala 
v številnih priročnikih. Obiskovalcem predstavitvene delav-
nice sta jo v teoriji in praksi prikazali Iza Pintar in Martina 
Rupar, ki imata tudi certifikat za njeno izvajanje. Upamo, da 
bo novo orodje pripomoglo, da se bomo lažje spoprijeli s 
stresom in preobremenjenostjo vsakdanjega dne.

CENTER ZA SOCIALNO DELO



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

Janko in Metka sladkosnetka

KUD DramŠpil
Kolodvorska 17
1310 Ribnica

Kanarčkova župca

ob 10. uri

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

“Repa, korenje, Zdravo življenje, repa še, še, 
korenje pa ne!” Ljudska štirivrstičnica nas že 
dolgo hudomušno spominja na koristnost 
uživanja zelenjave. Kaj pa če je zelenjava na 

krožniku sleherni dan pri vsakem obroku? Prav 
to se dogaja junakoma iz naše zgodbe. Janko in 

Metka imata namreč mamo Brokolino, ki je 
strastna ljubiteljica in zagovornica prehranje-

vanja z zelenjavo. "Zelenjava in samo zelenjava…" 
ponavlja kot pokvarjen CD dan za dnem. 

Nekega dne pa, ko mama Brokolina pošlje 
otroka globoko v gozd nabirat zdravilne zeli, se 

otroka odločita drugače. Namesto zdravilnih zeli 
bosta raje poiskala nekaj slajšega.

Kanarčkova župca je zgodba o ljubezni. O njeni 
neskončni ljubezni do njega in o njegovi ne tako 
neskončni ljubezni do nje. Je spomin na vse naše 

ljubezni, na ljubezni, ki smo jih pozabili, na 
ljubezni, ki so pozabile na nas in na ljubezni, ki jih 
jemljemo kot samoumevne, a to niso nikdar bile. 
Že ob prevajanju odličnega gledališkega teksta 

Miloša Radovića je izstopala večplastnost te 
predstave, v prenašanju teksta na oder pa je 
postalo jasno, da se ne bomo mogli izogniti 

razmisleku o vseh ljubeznih, ljubeznih do staršev, 
do otrok, do nas samih... Tako je nastala Kanarčko-

va župca, predstava, ki vas bo spomnila na vse 
vaše ljubezni in vas v teh zmedenih časih vsaj za 

trenutek ponesla v razmislek o čustvu, ki se ga vsi 
premalo zavedamo. In kanarček? On edini ni nič 

kriv. V kletki je zaradi naše… ljubezni.

Koroški deželni teater

ob 19. uri

sobota, 12. 11. 2022

4. ABONMA ZA OTROKE 5. ABONMA ZA ODRASLE



Na podlagi 4. člena in drugega 
odstavka 74. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 – odl. US) v zvezi z 
določbami 60. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. 
US, 35/14 – odl. US, 23/17, 29/21) je 
Občinska volilna komisija Občine 
Ribnica sestavila naslednji 

SEZNAM
a) kandidatov za župana
b) list kandidatov za volitve 
članov občinskega sveta v 
volilnih enotah št. 1, 2 in 3
c) kandidatov za člane 
svetov:
• Krajevne skupnosti Ribnica  

v volilnih enotah št. 1, 2 in 3
• Krajevne skupnosti Dolenja vas  

v volilnih enotah št. 1, 2 in 3
• Krajevne skupnosti Velike Poljane
• Krajevne skupnosti Sveti Gregor

a) KANDIDAT ZA ŽUPANA:
Številka kandidata: 1
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: Matija Bartol 
Kandidat: Samo Pogorelc 
Datum rojstva: 9. 3. 1986 Spol: M 
Naslov: Humec 25, Dolenja vas, 1331
Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
inženir gradbeništva 
Delo, ki ga opravlja: župan 

b) LISTE KANDIDATOV 
ZA VOLITVE ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA
B/1) LISTE KANDIDATOV ZA VOLITVE 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
V VOLILNI ENOTI 1, KI OBSEGA 
OBMOČJE MESTA RIBNICA: 

ŠTEVILKA LISTE: 2 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 1 
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: LISTA SAMA POGORELCA 
Predlagatelj: Matija Bartol in skupina 
volivcev 
Število kandidatov: 7 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Iztok Mihelič 
Datum rojstva: 27. 7. 1972 Spol: M 
Naslov: Gorenjska cesta 55, Ribnica,
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
naravoslovni matematični tehnik 
Delo, ki ga opravlja: programer
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Aleksandra Petek 
Datum rojstva: 25. 12. 1981 Spol: Ž 
Naslov: Gornje Lepovče 114, Ribnica,
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
profesorica razrednega pouka 
Delo, ki ga opravlja: profesorica
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Vojko Štanfelj 
Datum rojstva: 3. 9. 1958 Spol: M 
Naslov: Gornje Lepovče 98, Ribnica
1310 Ribnica
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni tehnik 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Maruša Čop 
Datum rojstva: 13. 1. 1971 Spol: Ž 
Naslov: Gorenjska cesta 11a, Ribnica
1310 Ribnica  
Strokovni ali znanstveni naslov: 
profesorica razrednega pouka 
Delo, ki ga opravlja: profesorica
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Nik Starc 
Datum rojstva: 3. 10. 1978 Spol: M 
Naslov: Vrvarska pot 5, Ribnica
1310 Ribnica   
Strokovni ali znanstveni naslov: 
organizator poslovanja v gostinstvu 
Delo, ki ga opravlja: računalniški tehnik
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Nejc Arko 
Datum rojstva: 3. 4. 1986 Spol: M 
Naslov: Knafljev trg 3, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijski maturant 
Delo, ki ga opravlja: trener plavanja
 
Številka kandidata: 7 
Kandidat: Vesna Ilc 
Datum rojstva: 19. 9. 1957 Spol: Ž 
Naslov: Gornje Lepovče 57, Ribnica
1310 Ribnica  
Strokovni ali znanstveni naslov: višja 
fizioterapevtka 
Delo, ki ga opravlja: upokojenka 

ŠTEVILKA LISTE: 4 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 2 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
Število kandidatov: 5 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Barbara Možina 
Datum rojstva: 10. 6. 1987 Spol: Ž 
Naslov: Prijateljev trg 2, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: strokovna 
sodelavka
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Miha Lušin 
Datum rojstva: 4. 4. 1985 Spol: M 
Naslov: Kurirska pot 20, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike 
Delo, ki ga opravlja: vodja projektov
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Snježana Andoljšek 
Datum rojstva: 12. 10. 1967 Spol: Ž 
Naslov: Kettejeva ulica 1, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomska tehnica 
Delo, ki ga opravlja: poslovna 
sekretarka
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Mitja Mihelič 
Datum rojstva: 31. 10. 1979 Spol: M 
Naslov: Opekarska cesta 56, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani upravni organizator 
Delo, ki ga opravlja: samostojni 
podjetnik
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Rudolf Lovšin 
Datum rojstva: 14. 7. 1957 Spol: M 
Naslov: Gornje Lepovče 34, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gradbeni tehnik 
Delo, ki ga opravlja: direktor 

ŠTEVILKA LISTE: 7 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 3 
Tip predlagatelja: politična stranka
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
Število kandidatov: 1

Številka kandidata: 1
Kandidat: Cvetko Marinšek
Datum rojstva: 17. 11. 1949 Spol: M
Naslov: Knafljev trg 14, Ribnica
1310 Ribnica
Strokovni ali znanstveni naslov: 
avtomehanik
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

ŠTEVILKA LISTE: 3 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 4 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
Število kandidatov: 2

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Igor Jamnik 
Datum rojstva: 21. 3. 1958 Spol: M 
Naslov: Kolodvorska ulica 25, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani zdravstvenik 
Delo, ki ga opravlja: delo v ambulanti 
družinske medicine
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Gorana Lešnjak 
Datum rojstva: 7. 9. 1958 Spol: Ž 
Naslov: Gallusovo nabrežje 8b, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana oec. 
Delo, ki ga opravlja: komercialistka na 
Zavodu RS za zaposlovanje 

ŠTEVILKA LISTE: 5 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 5 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 
Predlagatelj: SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  
Število kandidatov: 7 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Vladka Turk Mate 
Datum rojstva: 10. 3. 1965 Spol: Ž 
Naslov: Prešernova ulica 17, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana inženirka 
zootehnike 
Delo, ki ga opravlja: kmetijska 
svetovalka
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Mirko Markelj 
Datum rojstva: 5. 2. 1965 Spol: M 
Naslov: Gornje Lepovče 86, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: kadrovik
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Branka Vesel 
Datum rojstva: 16. 3. 1961 Spol: Ž 
Naslov: Gornje Lepovče 109, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
trgovka 
Delo, ki ga opravlja: upokojenka
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Peter Kočevar 
Datum rojstva: 15. 12. 1967 Spol: M 
Naslov: Merharjeva ulica 2, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
elektrotehnik – energetik 
Delo, ki ga opravlja: samostojni 
podjetnik
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Leopold Novak 
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Občina Ribnica 
Občinska volilna komisija
Gorenjska cesta 3
1310 Ribnica  

t: 01 837 20 00
e: obvk@ribnica.si   
www.ribnica.si
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Datum rojstva: 10. 4. 1944 Spol: M 
Naslov: Knafljev trg 4, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni inženir 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Helena Klun 
Datum rojstva: 24. 3. 1979 Spol: Ž 
Naslov: Gornje Lepovče 118, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
zdravstvena tehnica 
Delo, ki ga opravlja: zdravstvena 
tehnica v ambulanti
 
Številka kandidata: 7 
Kandidat: Nedeljko Filipović 
Datum rojstva: 10. 1. 1965 Spol: M 
Naslov: Gorenjska cesta 63, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
avtomehanik 
Delo, ki ga opravlja: razrez kovin 

ŠTEVILKA LISTE: 1 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 6  
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: NEODVISNA LISTA MLADIH 
MOJA RIBNICA 
Predlagatelj: JURIJ BOJC IN SKUPINA 
VOLIVCEV 
Število kandidatov: 7 
 
Številka kandidata: 1 
Kandidat:  Lučka Ilc 
Datum rojstva: 3. 12. 1993 Spol: Ž 
Naslov: Gorenjska cesta 5, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
magistrica poslovnih ved 
Delo, ki ga opravlja: bančna 
analitičarka 

Številka kandidata: 2 
Kandidat:  Nejc Kromar 
Datum rojstva: 14. 10. 1996 Spol: M 
Naslov: Trubarjeva ulica 3, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva 
Delo, ki ga opravlja: študent 

Številka kandidata: 3 
Kandidat:  Ula Smrekar 
Datum rojstva: 15. 4. 2003 Spol: Ž 
Naslov: Gorenjska cesta 22, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijska maturantka 
Delo, ki ga opravlja: študentka 

Številka kandidata: 4 
Kandidat: Tristan Arko 
Datum rojstva: 13. 8. 2004 Spol: M 
Naslov: Opekarska cesta 14, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
osnovna šola 
Delo, ki ga opravlja: dijak 

Številka kandidata: 5 
Kandidat: Ines Sužnik 
Datum rojstva: 10. 11. 1993 Spol: Ž 
Naslov: Prijateljev trg 12, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
magistrica sociologije 
Delo, ki ga opravlja: strokovna 
sodelavka 

Številka kandidata: 6 
Kandidat: Peter Jeriha 
Datum rojstva: 5. 2. 2003 Spol: M 
Naslov: Prijateljev trg 7, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
osnovna šola 
Delo, ki ga opravlja: dijak 

Številka kandidata: 7 
Kandidat: Luka Čolić 
Datum rojstva: 27. 6. 1997 Spol: M 
Naslov: Škrabčev trg 5, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov:
Delo, ki ga opravlja: farmacevtski 
tehnik
študent 

ŠTEVILKA LISTE: 6 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 7 
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Predlagatelj: Jože Andolšek st. in 
skupina volivcev 
Število kandidatov: 3 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Matjaž Felicijan 
Datum rojstva: 04. 10. 1978 Spol: M 
Naslov: Struška ulica 12, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
avtoličar 
Delo, ki ga opravlja: avtoličar
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Erna Zabukovec 
Datum rojstva: 11. 9. 1973 Spol: Ž 
Naslov: Gorenjska cesta 24, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana psihologinja 
Delo, ki ga opravlja: psihologinja v 
vrtcu
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Miha Jeriha 
Datum rojstva: 15. 9. 1963 Spol: M 
Naslov: Prijateljev trg 7, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: tiskar 
Delo, ki ga opravlja: strokovno delo v 
tiskarni 

V VOLILNI ENOTI  
SE VOLI SEDEM ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA

B/2) LISTE KANDIDATOV ZA VOLITVE 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
V VOLILNI ENOTI 2, KI OBSEGA 
OBMOČJE NASELIJ: NEMŠKA VAS, 
HROVAČA, OTAVICE, GORIČA VAS, 
ZADOLJE, DANE, BUKOVICA, BLATE, 
DOLENJA VAS, GRČARICE, GRČARSKE 
RAVNE, JELENDOL, JELENOV ŽLEB, 
KOT PRI RAKITNICI, MAKOŠE, 
PRIGORICA, RAKITNICA IN LIPOVEC: 

ŠTEVILKA LISTE: 2 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 1 
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: LISTA SAMA POGORELCA 
Predlagatelj: Matija Bartol in skupina 
volivcev 
Število kandidatov: 6 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Samo Pogorelc 
Datum rojstva: 9. 3. 1986 Spol: M 
Naslov: Humec 25, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
inženir gradbeništva 
Delo, ki ga opravlja: župan 

Številka kandidata: 2 
Kandidat: Klavdija Vidervol Sinanović 
Datum rojstva: 30. 8. 1980 Spol: Ž 
Naslov: Nemška vas 46a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana ekonomistka, specialistka 
managementa 
Delo, ki ga opravlja: sodelavka za javna 
naročila
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Mitja Govže 
Datum rojstva: 12. 5. 1987 Spol: M 
Naslov: Hrovača 82
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: prometni 
komercialist
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Tina Peček 
Datum rojstva: 24. 2. 1982 Spol: Ž 
Naslov: Humec 32, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana pravnica 
Delo, ki ga opravlja: direktorica
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Špela Gornik Oražem 
Datum rojstva: 11. 2. 1981 Spol: Ž 
Naslov: Humec 29, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
profesorica razrednega pouka 
Delo, ki ga opravlja: profesorica
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Rok Tanko 
Datum rojstva: 29. 3. 1986 Spol: M 
Naslov: Goriča vas 95a
1310 Ribnica 

Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani inženir 
vodarstva in komunale 
Delo, ki ga opravlja: vodja projektov 

ŠTEVILKA LISTE: 4 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 2 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
Število kandidatov: 4 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Janez Petek 
Datum rojstva: 15. 10. 1984 Spol: M 
Naslov: Hrovača 36a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: proizvodni delavec
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Simona Vesel 
Datum rojstva: 16. 8. 1989 Spol: Ž 
Naslov: Hrovača 81
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana inženirka 
geodezije 
Delo, ki ga opravlja: specialistka
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Andrej Pucelj 
Datum rojstva: 30. 1. 1952 Spol: M 
Naslov: Goriča vas 32
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
elektrotehnik 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec 

Številka kandidata: 4 
Kandidat: Ana Marn 
Datum rojstva: 13. 2. 1990 Spol: Ž 
Naslov: Dane 27
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: strokovna 
sodelavka 

ŠTEVILKA LISTE: 7 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 3 
Tip predlagatelja: politična stranka
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
Število kandidatov: 2

Številka kandidata: 1
Kandidat: David Ogrin
Datum rojstva: 28. 4. 1990 Spol: M
Naslov: Goriča vas 42
1310 Ribnica
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomski tehnik
Delo, ki ga opravlja: spremstvo 
bolnikov
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Številka kandidata: 2
Kandidat: Brigita Rina Dali
Datum rojstva: 4. 9. 1965 Spol: Ž
Naslov: Goriča vas 42
1310 Ribnica
Strokovni ali znanstveni naslov: 
socialna oskrbovalka
Delo, ki ga opravlja: pomoč starejšim

ŠTEVILKA LISTE: 3 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 4 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI – SD  
Število kandidatov: 3 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Irma Grbec 
Datum rojstva: 20. 3. 1966 Spol: Ž 
Naslov: Grčarice 33
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
magistrica bibliotekarstva, informacijskih 
in založniških študijev 
Delo, ki ga opravlja: brezposelna
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Šime Prelac 
Datum rojstva: 24. 8. 1973 Spol: M 
Naslov: Grčarice 2
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
naravoslovno-matematični tehnik 
Delo, ki ga opravlja: delavec
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Vesna Košmrlj 
Datum rojstva: 26. 4. 1963 Spol: Ž 
Naslov: Grčarice 44
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
poslovna sekretarka 
Delo, ki ga opravlja: tajnica VIZ 

ŠTEVILKA LISTE: 5 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 5 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 
Predlagatelj: SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
Število kandidatov: 6 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Tina Mate 
Datum rojstva: 25. 10. 1985 Spol: Ž 
Naslov: Goriča vas 51
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana vzgojiteljica 
Delo, ki ga opravlja: vzgojiteljica v 
Vrtcu Ribnica
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Domen Češarek 
Datum rojstva: 10. 2. 1992 Spol: M 
Naslov: Prigorica 56
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
magister in inženir gozdarstva 
Delo, ki ga opravlja: gozdar načrtovalec
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Damijana Belak Mrhar 

Datum rojstva: 27. 8. 1967 Spol: Ž 
Naslov: Prigorica 90a
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana inženirka 
krajinske arhitekture 
Delo, ki ga opravlja: višja svetovalka
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Lara Gorše 
Datum rojstva: 11. 7. 1990 Spol: Ž 
Naslov: Hrovača 21a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: zdravstvena 
administratorka
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Gašper Levstik 
Datum rojstva: 30. 3. 1991 Spol: M 
Naslov: Humec 15, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: skladiščnik, 
samostojni podjetnik
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Jože Levstek 
Datum rojstva: 30. 9. 1958 Spol: M 
Naslov: Nemška vas 3
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani inženir zootehnike 
Delo, ki ga opravlja: poljedelski 
delovodja 

ŠTEVILKA LISTE: 1 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 6  
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: NEODVISNA LISTA MLADIH 
MOJA RIBNICA 
Predlagatelj: JURIJ BOJC IN SKUPINA 
VOLIVCEV 
Število kandidatov: 6
 
Številka kandidata: 1 
Kandidat:  Martin Merhar 
Datum rojstva: 28. 9. 1998 Spol: M 
Naslov: Prigorica 10
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijski maturant 
Delo, ki ga opravlja: študent

 
Številka kandidata: 2 
Kandidat:  Zala Kojek 
Datum rojstva: 12. 5. 2001 Spol: Ž 
Naslov: Hrovača 58
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijska maturantka 
Delo, ki ga opravlja: študentka
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat:  Jure Ilc 
Datum rojstva: 7. 9. 1997 Spol: M 
Naslov: Goriča vas 48
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijski maturant 
Delo, ki ga opravlja: študent

Številka kandidata: 4 
Kandidat: Živa Ilc 
Datum rojstva: 18. 1. 2002 Spol: Ž 
Naslov: Lončarska ulica 52, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
vzgojiteljica predšolskih otrok 
Delo, ki ga opravlja: pomočnica 
vzgojitelja
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Urban Mate 
Datum rojstva: 17. 12. 1996 Spol: M 
Naslov: Hrovača 18
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
magister farmacije 
Delo, ki ga opravlja: specialist kontrole 
kakovosti
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Rebeka Bojc 
Datum rojstva: 26. 4. 1998 Spol: Ž 
Naslov: Humec 20, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana kineziologinja 
Delo, ki ga opravlja: študentka
 
ŠTEVILKA LISTE: 6 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 7 
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Predlagatelj: Jože Andolšek st. in 
skupina volivcev 
Število kandidatov: 3 

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Jože Arko 
Datum rojstva: 31. 1. 1972 Spol: M 
Naslov: Otavice 29
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strugar 
Delo, ki ga opravlja: hišnik – 
vzdrževalec
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Tatjana Starc 
Datum rojstva: 29. 7. 1983 Spol: Ž 
Naslov: Hrovača 25a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
tehnologinja poštnega prometa 
Delo, ki ga opravlja: medicinska sestra
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: mag. Dejan Žagar 
Datum rojstva: 19. 12. 1975 Spol: M 
Naslov: Grčarske Ravne 4
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
magister pomorskega inženirstva 
Delo, ki ga opravlja: profesor na 
fakulteti 

V VOLILNI ENOTI  
SE VOLI ŠEST ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA.

B/3) LISTE KANDIDATOV ZA VOLITVE 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
V VOLILNI ENOTI 3, KI OBSEGA 
OBMOČJE NASELIJ: BREG PRI RIBNICI, 
BREŽE, DOLENJI LAZI, GORENJI 
LAZI, GRIČ, JURJEVICA, KOT PRI 
RIBNICI, SAJEVEC, SLATNIK, SUŠJE, 
ZAPUŽE, ŽLEBIČ, BUKOVEC, DOLENJE 
PODPOLJANE, DULE, FINKOVO, 
GORENJE PODPOLJANE, ORTNEK, 
ŠKRAJNEK, VELIKE POLJANE, VRH, 
ŽUKOVO, PRAPROČE, ANDOL, 
BRINOVŠČICA, BRLOG, ČRNEC, 
ČRNI POTOK, GAŠPINOVO, GRABEN, 
GREBENJE, HOJČE, HUDI KONEC, 
JUNČJE, KRNČE, LEVSTIKI, MAROLČE, 
MARŠIČI, PEROVO, PUGLED, PUSTI 
HRIB, RIGELJ, SVETI GREGOR, 
VINTARJI, ZADNIKI IN ZLATI REP:

ŠTEVILKA LISTE: 2 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 1 
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: LISTA SAMA POGORELCA 
Predlagatelj: Matija Bartol in skupina 
volivcev 
Število kandidatov: 6
 
Številka kandidata: 1 
Kandidat: Karmen Tomšič 
Datum rojstva: 29. 7. 1971 Spol: Ž 
Naslov: Cesta IX 7, Grič
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana organizatorka dela 
Delo, ki ga opravlja: finančnica
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Gašper Pirnat 
Datum rojstva: 6. 9. 1984 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 23
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: poslovodja
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: mag. Mateja Rovan 
Datum rojstva: 14. 11. 1973 Spol: Ž 
Naslov: Breg pri Ribnici na Dol. 93
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana ekonomistka, 
magistrica znanosti 
Delo, ki ga opravlja: vodja projektov 

Številka kandidata: 4 
Kandidat: Branko Dejak 
Datum rojstva: 22. 5. 1960 Spol: M 
Naslov: Dolenji Lazi 11
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: vodja trgovine
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Klavdija Lovšin Mihajlović 
Datum rojstva: 7. 9. 1980 Spol: Ž 
Naslov: Slatnik 1c
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomska tehnica 
Delo, ki ga opravlja: administratorka
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Številka kandidata: 6 
Kandidat: Peter Petrič 
Datum rojstva: 18. 2. 1989 Spol: M 
Naslov: Zadniki 4
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: viličarist 

ŠTEVILKA LISTE: 4 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 2 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
Število kandidatov: 5
 
Številka kandidata: 1 
Kandidat: Aleš Mihelič 
Datum rojstva: 14. 4. 1984 Spol: M 
Naslov: Kot pri Ribnici 6
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani inženir elektrotehnike 
Delo, ki ga opravlja: svetovalec 
generalnega direktorja 
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Ajda Kljun 
Datum rojstva: 11. 2. 1985 Spol: Ž 
Naslov: Sajevec 7a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomantka poslovanja in upravljanja 
v turizmu 
Delo, ki ga opravlja: samostojna 
podjetnica 

Številka kandidata: 3 
Kandidat: Janez Dejak 
Datum rojstva: 7. 1. 1973 Spol: M 
Naslov: Dolenji Lazi 18
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gostinski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Zdenka Štupica 
Datum rojstva: 25. 3. 1965 Spol: Ž 
Naslov: Žlebič 20a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijska maturantka 
Delo, ki ga opravlja: direktorica
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Sonja Rigler 
Datum rojstva: 24. 7. 1973 Spol: Ž 
Naslov: Cesta IX 5, Grič
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
računalniška tehnica 
Delo, ki ga opravlja: samostojna 
podjetnica

ŠTEVILKA LISTE: 3 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 4 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
Število kandidatov: 1

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Daniel Divjak 
Datum rojstva: 23. 2. 1952 Spol: M 
Naslov: Cesta VII 5, Grič
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
ŠTEVILKA LISTE: 5 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 5 
Tip predlagatelja: politična stranka 
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 
Predlagatelj: SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
Število kandidatov: 6
 
Številka kandidata: 1 
Kandidat: Vinko Levstek 
Datum rojstva: 15. 7. 1968 Spol: M 
Naslov: Graben 1a
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani ekonomist 
Delo, ki ga opravlja: strateški nabavnik 

Številka kandidata: 2 
Kandidat: Iris Dejak 
Datum rojstva: 2. 2. 1979 Spol: Ž 
Naslov: Breg pri Ribnici na Dol. 116
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana pravnica 
Delo, ki ga opravlja: vodja sekretariata
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Marjan Kljun 
Datum rojstva: 16. 7. 1973 Spol: M 
Naslov: Pusti Hrib 1
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni ključavničar 
Delo, ki ga opravlja: kmet
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: France Gregorič 
Datum rojstva: 30. 11. 1993 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 6
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani inženir elektrotehnike 
Delo, ki ga opravlja: varnostni inženir
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Ana Marija Dejak 
Datum rojstva: 29. 6. 1978 Spol: Ž 
Naslov: Dolenji Lazi 18
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijska maturantka 
Delo, ki ga opravlja: poslovodja 
gostinstva
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Tea Oražem Tanko 
Datum rojstva: 29. 7. 1990 Spol: Ž 
Naslov: Breg pri Ribnici na Dol. 97a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetna diplomirana ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: komercialistka 

ŠTEVILKA LISTE: 1 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 6  
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: NEODVISNA LISTA MLADIH 
MOJA RIBNICA 
Predlagatelj: JURIJ BOJC IN SKUPINA 
VOLIVCEV 
Število kandidatov: 6
 
Številka kandidata: 1 
Kandidat:  Tadeja Šmalc  
Datum rojstva: 11. 5. 1993 Spol: Ž 
Naslov: Dolenji Lazi 56
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
profesorica slovenistike 
Delo, ki ga opravlja: učiteljica
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat:  Klemen Gorše 
Datum rojstva: 7. 11. 1998 Spol: M 
Naslov: Cesta VI 7, Grič
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani fizik 
Delo, ki ga opravlja: študent
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat:  Nives Gorše 
Datum rojstva: 11. 3. 1989 Spol: Ž 
Naslov: Kot pri Ribnici 10b
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: računovodska 
referentka
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Miha Šmalc 
Datum rojstva: 14. 11. 1990 Spol: M 
Naslov: Dolenji Lazi 56
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
srednji zdravstvenik 
Delo, ki ga opravlja: zdravstveni tehnik
 
Številka kandidata: 5 
Kandidat: Tjaž Mihelič 
Datum rojstva: 22. 11. 2001 Spol: M 
Naslov: Cesta VII 11, Grič
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijski maturant 
Delo, ki ga opravlja: študent
 
Številka kandidata: 6 
Kandidat: Larisa Peterlin 
Datum rojstva: 15. 2. 2000 Spol: Ž 
Naslov: Jurjevica 21
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijska maturantka 
Delo, ki ga opravlja: študentka
 
ŠTEVILKA LISTE: 6 
IZŽREBANA ŠTEVILKA LISTE: 7 
Tip predlagatelja: skupina volivcev 
Ime liste: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Predlagatelj: Jože Andolšek st. in 
skupina volivcev 
Število kandidatov: 5

Številka kandidata: 1 
Kandidat: Jože Andolšek 
Datum rojstva: 17. 7. 1977 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 30a
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike 
Delo, ki ga opravlja: samostojni 
razvijalec informacijskih sistemov
 
Številka kandidata: 2 
Kandidat: Lucija Petrič 
Datum rojstva: 20. 11. 1995 Spol: Ž 
Naslov: Vintarji 3
1315 Velike Lašče 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana inženirka kemijske 
tehnologije 
Delo, ki ga opravlja: razvojna kemijska 
tehnica
 
Številka kandidata: 3 
Kandidat: Srečko Janžekovič 
Datum rojstva: 28. 12. 1955 Spol: M 
Naslov: Sušje 21
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
gimnazijski maturant 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
Številka kandidata: 4 
Kandidat: Natalija Bubnjar 
Datum rojstva: 7. 2. 1982 Spol: Ž 
Naslov: Jurjevica 48
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
socialna delavka 
Delo, ki ga opravlja: poslovna 
sekretarka 

Številka kandidata: 5 
Kandidat: Blaž Osvald 
Datum rojstva: 30. 12. 1987 Spol: M 
Naslov: Jurjevica 46
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
inženir kmetijstva 
Delo, ki ga opravlja: voznik v 
mednarodnem prometu in kmetovalec
 
V VOLILNI ENOTI  
SE VOLI ŠEST ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA.

GLASUJE SE SAMO ZA ENO 
LISTO KANDIDATOV. 
VOLIVEC LAHKO DA EN 
PREFERENČNI GLAS 
KANDIDATU, KI MU DAJE 
PRI IZVOLITVI PREDNOST 
PRED OSTALIMI KANDIDATI 
NA LISTI, ZA KATERO BO 
GLASOVAL.
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c) KANDIDATI  
ZA ČLANE SVETOV 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 
RIBNICA:

V VOLILNI ENOTI 1,  
KI OBSEGA OBMOČJE  
MESTA RIBNICA:

Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Primož Zver 
Datum rojstva: 10. 11. 1982 Spol: M 
Naslov: Gorenjska cesta 35a, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani inženir elektronike 
Delo, ki ga opravlja: sistemski 
inženiring
 
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Majda Ilc Hussein 
Datum rojstva: 15. 11. 1973 Spol: Ž 
Naslov: Škrabčev trg 36, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
profesorica slovenščine 
Delo, ki ga opravlja: knjižničarka in 
učiteljica
 
Številka kandidata: 1 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 3  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Marko Burger 
Datum rojstva: 13. 6. 1954 Spol: M 
Naslov: Kurirska pot 9, Ribnica
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni tehnik 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec 

V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 
TRIJE ČLANI SVETA.

V VOLILNI ENOTI 2,  
KI OBSEGA OBMOČJE NASELIJ BREG, 
BREŽE, DOLENJI LAZI, GORENJI LAZI, 
GRIČ, JURJEVICA, KOT, SLATNIK,  
SUŠJE, ZAPUŽE IN ŽLEBIČ:

Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Fortunat Šilc 
Datum rojstva: 3. 10. 1959 Spol: M 
Naslov: Cesta VIII 18, Grič
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni ključavničar 

Delo, ki ga opravlja: upokojenec
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Ana Dejak 
Datum rojstva: 26. 7. 1993 Spol: Ž 
Naslov: Dolenji Lazi 26a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
učiteljica predmetnega pouka 
Delo, ki ga opravlja: učiteljica
 
Številka kandidata: 1 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 3  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Pavel Fajfar 
Datum rojstva: 23. 6. 1980 Spol: M 
Naslov: Breg pri Ribnici na Dol. 102
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
inženir vojaške logistike 
Delo, ki ga opravlja: višji podčastnik v 
Slovenski vojski 

V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 
TRIJE ČLANI SVETA.

V VOLILNI ENOTI 3,  
KI OBSEGA OBMOČJE NASELIJ 
BUKOVICA, DANE, GORIČA VAS, 
HROVAČA, NEMŠKA VAS, OTAVICE, 
SAJEVEC IN ZADOLJE:

Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Franc Češarek 
Datum rojstva: 30. 12. 1956 Spol: M 
Naslov: Nemška vas 41a
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
avtoelektrikar 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Jelena Klun 
Datum rojstva: 30. 8. 1973 Spol: Ž 
Naslov: Hrovača 7
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana ekonomistka 
Delo, ki ga opravlja: profesorica
 
Številka kandidata: 1 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 3  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Emil Nosan 
Datum rojstva: 21. 1. 1968 Spol: M 
Naslov: Sajevec 18
1310 Ribnica 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni tehnik 
Delo, ki ga opravlja: vodja proizvodnje 

V VOLILNI ENOTI  
SE VOLIJO  
TRIJE ČLANI SVETA.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI  
DOLENJA VAS:

V VOLILNI ENOTI 1,  
KI OBSEGA OBMOČJE NASELIJ 
DOLENJA VAS, LIPOVEC IN MAKOŠE:

Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Simon Pogorelc 
Datum rojstva: 20. 6. 1987 Spol: M 
Naslov: Mali Humec 3, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani inženir 
Delo, ki ga opravlja: tehnična podpora 
– strojne instalacije
 
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Vesna Levstik 
Datum rojstva: 17. 8. 1988 Spol: Ž 
Naslov: Humec 37, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomska tehnica 
Delo, ki ga opravlja: vodja oddelka izvršb
 
Številka kandidata: 1 - 3 
Izžrebana številka kandidata: 3  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Aleš Andoljšek 
Datum rojstva: 19. 7. 1986 Spol: M 
Naslov: Za vodo 2, Dolenja vas
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani zdravstvenik 
Delo, ki ga opravlja: reševalec v 
urgentni dejavnosti 

V VOLILNI ENOTI SE VOLIJO 
TRIJE ČLANI SVETA.
V VOLILNI ENOTI 2, KI OBSEGA 
OBMOČJE NASELJA PRIGORICA:

Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Simon Starc 
Datum rojstva: 19. 7. 1979 Spol: M 
Naslov: Prigorica 31
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani pravnik 
Delo, ki ga opravlja: policist
 
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Barbara Nosan 
Datum rojstva: 23. 8. 1977 Spol: Ž 
Naslov: Prigorica 113
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomska tehnica 
Delo, ki ga opravlja: sekretarka 

V VOLILNI ENOTI SE VOLITA 
DVA ČLANA SVETA.

V VOLILNI ENOTI 3,  
KI OBSEGA OBMOČJE NASELIJ BLATE, 
GRČARICE, GRČARSKE RAVNE, 
JELENDOL, JELENOV ŽLEB,  
KOT PRI RAKITNICI IN RAKITNICA:

Številka kandidata: 2 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: OLIVER KOGOJ in skupina 
volivcev 
Kandidat: Breda Lovšin 
Datum rojstva: 9. 2. 1954 Spol: Ž 
Naslov: Rakitnica 72
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
komercialistka 
Delo, ki ga opravlja: upokojenka 

Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Mitja Merhar 
Datum rojstva: 29. 8. 1981 Spol: M 
Naslov: Blate 1
1331 Dolenja vas 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirani inženir strojništva 
Delo, ki ga opravlja: direktor
 

V VOLILNI ENOTI SE VOLITA 
DVA ČLANA SVETA.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI  
SVETI GREGOR:
Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Igor Gruden 
Datum rojstva: 15. 12. 1981 Spol: M 
Naslov: Zlati Rep 2
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
inženir gradbeništva 
Delo, ki ga opravlja: obračunski 
referent
 
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Monika Perovšek 
Datum rojstva: 19. 10. 1996 Spol: Ž 
Naslov: Krnče 4
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
vzgojiteljica predšolskih otrok 
Delo, ki ga opravlja: učiteljica
 
Številka kandidata: 1 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 3  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Peter Adamič 
Datum rojstva: 19. 2. 1966 Spol: M 
Naslov: Andol 2
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni tehnik 
Delo, ki ga opravlja: vodja nabave
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Številka kandidata: 2 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 4 
Predlagatelj: RUDI ADAMIČ in skupina 
volivcev 
Kandidat: Franc Modic 
Datum rojstva: 9. 8. 1961 Spol: M 
Naslov: Marolče 9
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ključavničar 
Delo, ki ga opravlja: ključavničar
 
Številka kandidata: 2 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 5 
Predlagatelj: RUDI ADAMIČ in skupina 
volivcev 
Kandidat: Petra Marolt 
Datum rojstva: 7. 6. 1985 Spol: Ž 
Naslov: Brinovščica 3
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
tehnologinja poštnega prometa 
Delo, ki ga opravlja: računovodja
 
Številka kandidata: 2 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 6 
Predlagatelj: RUDI ADAMIČ in skupina 
volivcev 
Kandidat: Andrej Zabukovec 
Datum rojstva: 29. 8. 1963 Spol: M 
Naslov: Hudi Konec 6
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
strojni ključavničar 
Delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
Številka kandidata: 2 – 4 
Izžrebana številka kandidata: 7 
Predlagatelj: RUDI ADAMIČ in skupina 
volivcev 
Kandidat: Sabina Zgonec 
Datum rojstva: 4. 3. 1991 Spol: Ž 
Naslov: Junčje 1a
1315 Velike Lašče 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana etnologinja in kulturna 
antropologinja 
Delo, ki ga opravlja: svetovalka 

Številka kandidata: 2 - 5 
Izžrebana številka kandidata: 8 
Predlagatelj: RUDI ADAMIČ in skupina 
volivcev 
Kandidat: Erika Marolt 
Datum rojstva: 11. 4. 1987 Spol: Ž 
Naslov: Levstiki 2
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana varstvoslovka 
Delo, ki ga opravlja: gospodinja 

V VOLILNI ENOTI  
SE VOLI  
PET ČLANOV SVETA.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 
VELIKE POLJANE:
Številka kandidata: 1 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 1  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Urban Pirnat 
Datum rojstva: 11. 11. 1982 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 23
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
avtomehanik 
Delo, ki ga opravlja: šofer
 
Številka kandidata: 1 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 2  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Tina Ilc 
Datum rojstva: 31. 12. 1989 Spol: Ž 
Naslov: Velike Poljane 69
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomska tehnica 
Delo, ki ga opravlja: komercialistka
 
Številka kandidata: 1 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 3  
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Matej Drobnič 
Datum rojstva: 22. 4. 1997 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 30
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
računalničar 
Delo, ki ga opravlja: monter 

Številka kandidata: 1 – 4 
Izžrebana številka kandidata: 4 
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Klavdijo Hvala 
Datum rojstva: 25. 11. 1974 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 11b
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
komercialist 
Delo, ki ga opravlja: komerciala
 
Številka kandidata: 1 – 5 
Izžrebana številka kandidata: 5 
Predlagatelj: LISTA SAMA POGORELCA 
Kandidat: Marica Šilc 
Datum rojstva: 23. 6. 1960 Spol: Ž 
Naslov: Velike Poljane 43
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
osnovna šola 
Delo, ki ga opravlja: upokojenka
 
Številka kandidata: 3 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 6 
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Kandidat: Jože Andolšek 
Datum rojstva: 17. 7. 1977 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 30a
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike 
Delo, ki ga opravlja: samostojni 
razvijalec informacijskih sistemov

Številka kandidata: 3 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 7 
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Kandidat: Helena Vindiš 
Datum rojstva: 14. 8. 1971 Spol: Ž 
Naslov: Velike Poljane 46a
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
profesorica 
Delo, ki ga opravlja: poučevanje
 
Številka kandidata: 3 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 8  
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Kandidat: Gregor Čampa 
Datum rojstva: 18. 3. 1980 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 21
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
ekonomski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: nosilec dejavnosti, 
avtoprevoznik

Številka kandidata: 3 – 4 
Izžrebana številka kandidata: 9 
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Kandidat: Andreja Pavlin 
Datum rojstva: 5. 10. 1971 Spol: Ž 
Naslov: Praproče 16
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
poslovna sekretarka 
Delo, ki ga opravlja: tajnica
 
Številka kandidata: 3 – 5 
Izžrebana številka kandidata: 10  
Predlagatelj: NEODVISNA LISTA ZLATA 
RIBICA 
Kandidat: Adam Andolšek 
Datum rojstva: 8. 1. 1981 Spol: M 
Naslov: Velike Poljane 5
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
kmetijski tehnik 
Delo, ki ga opravlja: dispečer
 
Številka kandidata: 2 – 1 
Izžrebana številka kandidata: 11 
Predlagatelj: BOŠTJAN KRESAL in 
skupina volivcev 
Kandidat: Martin Mate 
Datum rojstva: 13. 6. 1976 Spol: M 
Naslov: Dolenje Podpoljane 7
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
obdelovalec kovin 
Delo, ki ga opravlja: delavec
 
Številka kandidata: 2 – 2 
Izžrebana številka kandidata: 12 
Predlagatelj: BOŠTJAN KRESAL in 
skupina volivcev 
Kandidat: Irena Jakopin 
Datum rojstva: 29. 8. 1976 Spol: Ž 

Naslov: Praproče 2
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
vzgojiteljica predšolskih otrok 
Delo, ki ga opravlja: pomočnica 
vzgojitelja
 
Številka kandidata: 2 – 3 
Izžrebana številka kandidata: 13 
Predlagatelj: BOŠTJAN KRESAL in 
skupina volivcev 
Kandidat: Jože Marolt 
Datum rojstva: 1. 3. 1964 Spol: M 
Naslov: Gorenje Podpoljane 3
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
avtomehanik 
Delo, ki ga opravlja: kmet
 
Številka kandidata: 2 – 4 
Izžrebana številka kandidata: 14  
Predlagatelj: BOŠTJAN KRESAL in 
skupina volivcev 
Kandidat: Simona Vidrih 
Datum rojstva: 6. 8. 1975 Spol: Ž 
Naslov: Dolenje Podpoljane 11
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: 
diplomirana upravna organizatorka 
Delo, ki ga opravlja: vložišče
 
Številka kandidata: 2 - 5 
Izžrebana številka kandidata: 15 
Predlagatelj: BOŠTJAN KRESAL in 
skupina volivcev 
Kandidat: Anže Tomšič 
Datum rojstva: 9. 11. 1989 Spol: M 
Naslov: Dolenje Podpoljane 4
1316 Ortnek 
Strokovni ali znanstveni naslov: pečar 
– keramik 
Delo, ki ga opravlja: steklenje – 
korpletiranje

V VOLILNI ENOTI SE VOLI PET 
ČLANOV SVETA.

VOLITVE BODO 
V NEDELJO,  
20. 11. 2022.

Številka: 041-6/2022
Datum: 28. 10. 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Ribnica
Gorenjska cesta 3, Ribnica
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»Menim, da si moramo  
postaviti visoke cilje.«

Samo Pogorelc, dosedanji župan, 
je tudi edini županski kandidat na 
tokratnih lokalnih volitvah. 

Ste edini kandidat za župana Občine 
Ribnica. Kako si razlagate ta podatek?
Morda zato, ker sem z ekipo od prvega 
dne nastopa resnično trdo delal, dal v 
razvoj naše Ribnice vse znanje, ener-
gijo in bil povezovalen. Menim, da smo 
opravili korektno nalogo in izvedli večino 
predvolilnih obljub, nekatere pa celo 
bistveno presegli. Nismo se obremenje-
vali s politiko, kar kaže tudi vsa ta rast 
tako proračuna kot izvedenih investicij. 
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem 
svetnicam in svetnikom. Sem človek, ki 
na lokalnem nivoju ne zagovarja politič-
nih igric. Župansko funkcijo sem vzel kot 
poslanstvo, torej s popolno predanostjo, z 
jasno vizijo, v duhu operativnega delova-
nja in povezovanja, z enim samim ciljem: 
napredek na vseh področjih za skupno 
dobro. Kot kaže, so bili vsi izvedeni koraki 
in način dela prepoznani tudi s strani 
ostalih strank, list in posameznikov.

V enem mandatu je bilo veliko nare-
jenega. Kaj vam je ostalo iz programa 
za minuli mandat?
Večino obljub iz preteklega mandata smo 
uspešno izvedli. Nekaj pa je seveda še 
ostalo. Velik manko je še na vodovodih 
in kanalizacijah. Razlog, da nam česa ni 
uspelo izvesti, je v tem, da ko smo nasto-
pili mandat, ni bilo bodisi zemljišč bodisi 
projektnih dokumentacij, razpisi za nepo-
vratna sredstva pa so se za ta področja 
zaključila. To prakso smo takoj po nasto-
pu mandata spremenili. Zdaj projektno 
dokumentacijo imamo, nekatero celo že z 
gradbenim dovoljenjem in projektom za 
izvedbo. Z razliko od preteklosti smo zdaj 
v pripravljenosti na razpise za nepovratna 
sredstva tako za vodovode, kanalizacije in 
čistilne naprave kot za drugo infrastruk-
turo. 

V predvolilni kampanji pred štirimi 
leti ste dejali, da Občina Ribnica črpa 
premalo evropskih sredstev. Kako 
uspešni ste bili vi?
Res je, izplen z izjemo skupnega me-
dobčinskega projekta SORIKO je bil v 
preteklosti glede črpanja izjemno skro-
men. Tudi to krivuljo smo obrnili močno 

navzgor. Iz državnih in evropskih sredstev 
imamo v tem mandatu za kar 15,5 milijona 
evrov sklepov nepovratnih sredstev. Iz teh 
sredstev smo uredili Obrtno cono Ugar, 
urejamo Industrijsko cono Lepovče (nova 
povezovalna cesta in prihodnja širitev 
cone), opravili smo rekonstrukcijo bazena 
ter izvedli prizidek k stavbi B Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Med-
generacijski center, energetske sanacije 
objektov, Športni park in še nekaj drugih. 
Tudi s strani projektov lokalne akcijske 
skupine smo naredili izjemen premik in 
počrpali kar za 410.000 evrov nepovra-
tnih sredstev ter s tem financirali brv pri 
cerkvi, ureditev grajskih površin, parki-
rišče za avtodome, nakup gorskih koles in 
še nekaj drugih projektov.

Kakšne načrte imate z ribniškim tr-
gom – zapreti za promet, enosmerna 
ulica, kaj drugega?
Ribniški trg je eden izmed večjih izzivov. 
V tem mandatu smo naredili konservator-
ski načrt skupaj z Zavodom za kulturno 
dediščino, ki je strokovna podlaga za 
Občinski podrobni prostorski načrt. 
Izvedli smo tudi projektno študijo, ki se 
nagiba k spremembi v enosmerno ulico. 
Vsekakor bo prišel na vrsto tudi ta projekt, 
ki bo vseboval celostno zasnovo. Pred 
tem pa bomo že v naslednjem mandatu 
zagotovili dovolj parkirnih mest in s tem 
trg »očistili« avtomobilov. Nova parkirišča 
bodo tako pri Pastoralnem centru, za 
Rokodelskim centrom, v parkirni hiši pod 
novim Medgeneracijskim centrom in pri 
starem vrtcu. Vsebinsko pa moramo trgu 
dodati pokrito tržnico, ki jo vidim v prosto-
rih Zadruge. Na sedanjem parkirišču pri 

Miklovi hiši bomo tlakovali in uredili trg, 
z vodnjakom in prostorom za druženje, 
urediti je treba Gallusovo nabrežje s pro-
menado ter motivirati lastnike nepremič-
nin, da jih uredijo v uporabne in estetske 
prostore, bodisi za atelje, lokal … 
Za začetek pa smo trg končno osvetlili, 
tako da so časi, ko smo hodili z naglavni-
mi lučkami, mimo. Tako je zdaj zagotovo 
prijetnejši in varnejši za vse udeležence v 
prometu.

Kakšna usoda pa čaka stari vrtec?
Stari vrtec gre v rušenje, saj je objekt tako 
dotrajan, da ga ni smotrno obnavljati. 
Med starim vrtcem in bivalnimi enotami 
bo v dveh letih zrasla izjemna pridobitev, 
namreč z Nepremičninskim skladom se 
mi je uspelo dogovoriti, da bodo gradili 
okrog dvajset oskrbovanih stanovanj. 
Gradnja se bo začela prihodnje leto, vzpo-
redno pa bomo gradili tudi povezovalno 
cesto Majnikova–Krošnjarska. V nadalje-
vanju bomo zgradili še novo lekarno, ki bo 
dostopna tudi z avtomobilom, in dodatna 
parkirišča, ki so potrebna za obisk šole, 
dvorane, zdravstvenega doma, vrtca …

Kaj bi še izpostavili iz vašega predvo-
lilnega programa?
Zastavili smo si program, ki bo vseboval 
deset pomembnih stebrov. Večino smo 
jih zagovarjali že v prejšnji kampanji, 
nekaj pa smo jih glede na situacijo 
in trend v državi in svetu še dodali. Ti 
stebri so: vzgoja in izobraževanje, mladi 
in mlade družine, starejši in gibalno 
ovirani, infrastruktura, gospodarstvo in 
kmetijstvo, zelena digitalna preobrazba, 
zdravstvo, civilna zaščita in gasilstvo ter 
strateški dokumenti. Poskrbeli bomo za 
vse generacije in za skladen razvoj. Želim 
pa poudariti, da je ključno to, da imam 
ob sebi izkušeno ekipo. Smo v času, ko 
se srečujemo z različnimi izzivi, zato je 
treba ravnati preudarno in imeti ob sebi 
izkušene ljudi. Dokazali smo, da znamo in 
zmoremo.  
Menim, da si moramo postaviti visoke 
cilje in jih udejanjati.

Uredništvo

Pričujoči intervju spada v sklop Pravil za 
izrabo časopisnega prostora za namen 
izvedbe lokalnih volitev v Republiki Sloveniji.

Foto Daniel Vincek



Volilna enota 1:
Barbara MOŽINA
Miha LUŠIN
Snježana ANDOLJŠEK
Mitja MIHELIČ
Rudolf LOVŠIN

Volilna enota 2:
Janez PETEK
Simona VESEL
Andrej PUCELJ
Ana MARN

Volilna enota 3:
Aleš MIHELIČ
Ajda KLJUN
Dejak JANEZ
Zdenka ŠTUPICA
Sonja RIGLER

Kandidatke in kandidati NSi Ribnica:
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VERJAMEMO
v občino Ribnica



  

Več o celotnem programu najdete na FB strani SDS RIBNICA. 

 

 
 
 
PROGRAM ZA OBDOBJE 2022–2026: 
Infrastrukturni program: 

• dograditev severne servisne ceste Ribnica 
• izgradnja pločnika in kolesarske steze Nemška vas–Rakitnica, Kot–Jurjevica, Sajevec in Žlebič–Breže–Grič 
• izgradnja povezovalne ceste Hrastje s priključkom severni servisni cesti 
• izgradnja povezovalnih cest zaradi ukinitve nezavarovanih prehodov čez železniško progo 
• izgradnja javnega vodovoda KS Sv. Gregor ter dograditev javnega vodovoda na območju KS Velike Poljane 
• povečanje sredstev za sanacijo in izgradnjo občinskih in lokalnih cest, asfaltiranje makadamskih cest 
• izgradnja čistilne naprave v Dolenji vasi 
• izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Griča, Brega in Dolenjih Lazov 

 
Investicije v športno-družabno infrastrukturo:  

• večnamenska športna dvorana v Dolenji vasi 
• izgradnja zunanjega olimpijskega bazena  
• izgradnja športnih igrišč po vaseh 

 
 

Družbeno odgovorni del programa:  
• vzpostavitev sprehajalne učne poti od izvira Ribnice do jeza v Prigorici 
• postavitev ožage in muzeja lončarstva na prostem v Dolenji vasi 
• zagotovitev logopeda 
• vzpostavitev polprofesionalnega gasilskega jedra in izgradnja vadbenega centra za potrebe gasilstva 
• izgradnja negovalne bolnice in ureditev prostorov za celodnevno oskrbo invalidnih in starejših oseb 
• sprejem strategije razvoja mestnega jedra, ureditve javnih sanitarij in vhoda v grad 
• zvišanje finančne pomoči ob vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav  
• reševanje romske problematike 
• sprejetje novega prostorskega načrta, vzpostavitev pogojev za energetsko samooskrbo vasi 
• participativni proračun Občine 
• ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada za izgradnjo stanovanjskih enot za mlade in mlade družine  

 
 

Nova pomlajena ekipa prinaša nove sveže ideje in hkrati gradi na izkušnjah iz preteklosti: 
 

 

Z NOVO EKIPO, KI JE PRIPRAVLJENA DELATI 
»ZA VSE« 
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Neodvisna lista Zlata ribica, 
nosilec Jože Andolšek
☑ Hitrejša odzivnost občine
☑ Izpolnjene obljube
☑ Prenovljene ceste
☑ Enakomeren razvoj za vse
☑ Ustvarjanje pogojev 
      za obstanek mladih v občini
☑ Skupaj dvignimo hitrost 
      iz 1. v 7. prestavo.

Volite listo Zlata ribica  
pod zaporedno številko 7

Naša občina Ribnica ima 62 poseljenih nase-
lij, ki smo jih v našem programu vse zajeli in 
razdelili po sklopih, za katere si že prizadeva-
mo. Na koncu je še posebej naveden sklop za 
celotno občino.
Pri vseh točkah programa si želimo sodelo-
vati tako z županom kot z ostalimi občinski-
mi svetniki, da se zadovolji osnovne potrebe 
naših občanov. Na listi smo ljudje dejanj, ki 
nas politika ne zanima in raje več naredimo, 
kot samo govorimo.
Kar nekaj stvari se je že premaknilo na bolje 
v trenutnem mandatu, toda skupaj zmoremo 
v bodočem mandatu narediti še precej več. 
Čas je, da prestavimo kar nekaj prestav višje. 
Skupaj želimo vaše predloge in ideje pripel-
jati do uresničitve, zato na volitvah za občin-
ski svet obkrožite neodvisno listo Zlata ribica 
pod zaporedno številko 7. Občina Ribnica si 
zasluži, da zopet pride po razvitosti v TOP 5 
občin v Sloveniji, kot je bila ob osamosvojitvi.

1. Bukovica, Dane, Sajevec (cca 320 preb.)
•	Razširitev in preplastitev občinske ceste
•	Izgradnja športnega in otroškega igrišča  

v Sajevcu
•	Ureditev vaškega doma v Danah
•	Ureditev in asfaltiranje ceste Sajevec – 

Breg, ureditev prepustov in kamnitega 
mostu

2. KS Dolenja vas (cca 1.800 preb.)
•	Izgradnja kanalizacije Dolenja vas, 

Prigorica, Rakitnica
•	Ureditev zapuščene lokacije zadružnega 

doma
•	Izgradnja vodovoda v Grčarskih Ravnah
•	Preplastitev občinskih cest, razširitev mosta 

Prigorica – Dolenja vas
•	Asfaltiranje servisne ceste Grčarice –  

Gr. Ravne
•	Izgradnja športnega in otroškega igrišča v 

Grčaricah
•	Asfaltiranje »srednje ceste« Prigorica – 

Otavice
•	Asfaltiranje ceste Lipovec – Makoše
•	Pomoč pri obnovi gasilskega doma v 

Grčaricah

3. Dolenji Lazi, Breg, Grič, Zapuže  
     (cca 1.000 preb.)
•	Razširitev in preplastitev občinskih cest, da 

se lahko normalno srečata dva avtomobila
•	Ureditev pločnika ob glavni cesti
•	Pomoč pri izgradnji novega gasilskega 

doma v Dolenjih Lazih

4. Jurjevica, Breže, Kot (cca 480 preb.)
•	Razširitev in preplastitev občinske ceste od 

Kota do regionalke
•	Izgradnja športnega in otroškega igrišča
•	Izgradnja optičnega omrežja in kanalizacije
•	Ureditev pločnika ob regionalni cesti in 

levega zavijalca iz smeri Ribnica
•	Razširitev in ureditev križišča proti Sajevcu
•	Ureditev in možnost širjenja obrtno 

podjetniške cone Jurjevica
•	Asfaltiranje makadamske ceste od naslova 

Jurjevica 33 do Jurjevica 56A

5. Ribnica (cca 3.680 preb.)
•	Premestitev in ureditev novega gasilsko 

reševalnega centra
•	Razširitev glasbene šole in OŠ Ribnica na 

prostore PGD in GZ Ribnica
•	Ureditev novega medgeneracijskega centra 

s poudarkom na profitabilnosti
•	Ureditev industrijske cone Lepovče
•	Asfaltiranje ceste Lepovče - Seljan

6. Ribnica jug – Hrovača, Goriča vas,  
     Nemška vas, Otavice (cca 1.170 preb.)
•	Izgradnja športnega in otroškega igrišča v 

Goriči vasi
•	Razširitev in preplastitev občinskih cest
•	Ureditev betonske klančine od 

stanovanjskega naselja Zlata ribica do 
Spara

•	Izgradnja manjkajočega optičnega omrežja 
in izgradnja kanalizacije

•	Obnova mrliških vežic v Hrovači
•	Asfaltiranje ceste Otavice – Lipovec in 

ureditev vodovoda do Otavic
•	Izgradnja otroških igrišč v Otavicah, Hrovači 

in Nemški vasi

7. KS Sv. Gregor (cca 430 preb.)
•	Izgradnja vodovoda
•	Izgradnja optičnega omrežja
•	Asfaltiranje ceste Črni Potok do meje z 

občino Velike Lašče
•	Preplastitev ceste na posameznih odsekih

8. Sušje, Gorenji Lazi, Slatnik, Žlebič  
     (cca 530 preb.)
•	Ureditev vodovoda v Žlebiču za zadostno 

količino vode
•	Ureditev pločnikov in avtobusne postaje ob 

regionalki ter izgradnja krožišča
•	Izgradnja optičnega omrežja
•	Izgradnja športnega in otroškega igrišča v 

Žlebiču
•	Ureditev razsvetljave za igrišče v Sušju in 

obnovitev POŠ Sušje

9. KS Velike Poljane (cca 300 preb.)
•	Izgradnja manjkajočega  vodovoda in 

novega vodohrana

•	Izgradnja športnega in otroškega igrišča
•	Asfaltiranje ceste za južni del V. Poljan ter 

preplastitev cest V. Poljane in G. Podpoljane
•	Izgradnja levega zavijalca v Ortneku za 

Slemena in V. Poljane
•	Obnova stare šole na Velikih Poljanah
•	Reševanje problema smradu zaradi 

nedovoljenih izpustov fekalij v naravo

10. Celotna občina Ribnica  
       (cca 9.700 preb.)
•	Predlogi in priprava projektov za več 

evropskih sredstev 
•	Ureditev obvoznice glavne ceste G2-106 

od Žlebiča do Dolenje vasi, da se po novi  
severovzhodni cesti ves tranzitni promet 
umakne iz vseh večjih naselij.

•	Izboljšanje učinkovitosti občinske uprave
•	Ureditev kolesarskih poti po celi ribniški 

dolini
•	Dostop do vodovodnega omrežja za vse 

občane
•	Dostop do optičnega omrežja za vse 

občane
•	Razširitev občinskega prostorskega načrta 

za zazidljiva zemljišča po celi občini
•	Razdelitev KS Ribnica na vsaj 3 enote 

(sever, center in jug)
•	Ponovna preučitev operativnega programa 

izgradnje kanalizacije, da se pokrije čim 
več prebivalcev, za vse preostale pa skupno 
javno naročilo za MKČN zaradi nižje cene

•	Povečanje sredstev za krajevne skupnosti 
za programe malih del

•	Priprava pogojev za prihod 
visokotehnoloških podjetij – preprečitev 
bega možganov

•	Pomoč obstoječim podjetjem z možnostjo 
za širitev

•	Izvedba nove hitre ceste do Ljubljane
•	Postavitev sončnih elektrarn po občinskih 

strehah in javnih stavbah in ureditev 
kabelske in transformatorske infrastrukture 
za priklop sončnih in vetrnih elektrarn za 
vse občane

•	Ciljno usmerjen razvoj kmetijstva po celi 
občini

•	Razvoj turizma z uvedbo prenočišč in 
programa trajnost. turizma, več točk za 
avtodome

•	Občinski program varnosti za dvig 
kakovosti življenja in dela občanov. Tu 
je krovni cilj  zagotavljanje varnosti v 
Občini Ribnica v sodelovanju s policijo in 
z medobčinsko redarsko službo, kjer je 
potrebno vključiti tudi občinsko komisijo za 
romska vprašanja.

•	Izgradnja oskrbovanih stanovanj in 
možnost subvencije e-oskrbe ter izgradnja 
neprofitnih stanovanj za mlade družine - 
pobuda na Nepremičninski sklad, 

•	Zagotavljanje storitve prim. zdravstva 
občanom, kadrovska podhranjenost ZD 
Ribnica

•	Razširitev sistema štipendiranja s strani 
občine Ribnica na več perspektivnih mladih 
ljudi

0672BA 90C73E FED607
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Vse iz kamna 
že od leta 1965

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

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI

RESTAVRIRANJE

SPOMENIKI

PULTI, POLICE

IN OBNOVA

STOPNICE

Zunanje 
in notranje 

čiščenje vozil

Delovni čas - po dogovoru 

Cesta na ugar 8.a, 1310 Ribnica
uris M Seferović s.p. 

051 325 524

damjan.prosen@gmail.com

tel.: 031 741 153

Damjan Prosen

Masaža z 
Japonske
Japonska masaža:
• povečuje gibljivost
• protibolečinsko delovanje
• drenaža
• kinesio teaping
• vračanje mišične mase

Že nestrpno čakate novo kolesarsko sezono, 
vaše kolo pa še ni pripravljeno? Mi smo pravi 
naslov za SERVIS VAŠEGA KOLESA!
PONUDBA:

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

- KOLESARSKA KLINIKA           

- #KOLESARSKAKLINIKA

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

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

WWW.KOLESARSKA-KLINIKA.SI

Vse iz kamna 
že od leta 1965

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

info@kamnosestvo-erjavec.si

www.kamnosestvo-erjavec.si

UNIKATNI
KAMNITI IZDELKI

RESTAVRIRANJE

SPOMENIKI

PULTI, POLICE

IN OBNOVA

STOPNICE



ležaji – tesnila – verige – jermena – vijaki 
maziva – vse za varjenje – zaščitna oprema 

orodje – rezalno-brusni materiali

TEHNIČNA TRGOVINA TRGOVINA Z AVTODELI

avtodeli – akumulatorji – olja 
pnevmatike – avtokozmetika

031 704 55501 83 62 217

Obrtna cona Ugar 11, Ribnica

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 oko-
lici, 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 izmeri 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, 
nova znižana cena 299.000 EUR.

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. 

SODRAŽICA - Zavoda 
Prodamo gradbeno parcelo v izmeri 2.121 m2, 
vsa infrastruktura na oz. ob parceli, cena za m2 
je 35 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.



 

IZ EKO
KMETIJE

G O S T I L N I C A
D O M I N

Burgerji iz 100% domačega mesa Vikend kosila / malice

Okusne in krhke pice Izbrana hrana Ideje za darila

Obletnice/zaključene družbe

Nova vas 5
 1385 Nova vas

BLOKE

Rezervacije sprejemamo na tel. št.: 041 696 666 ali na e naslov: hija.domin@gmail.com. 

OD
ČETRTKA

DO
NEDELJE

IMATE
POMANJKANJE ČASA 

ALI STE
PREOBREMENJENI?

HIJA  d. o. o. , lastna EKO kmetija, Brunarica ob Bloškem jezeru in Gostilnica Domin

AKCIJA
NOVEMBRA

VSE PICE
7,70 €

GOSTILNICA
DOMIN

SPREJME
SKUPINE DO

50 OSEB

MESNINE IZ
KRŠKOPOLJSKIH

PRAŠIČEV

BAZEN S KOVINSKO
KOSTRUKCIJO

INTEX

249,99 €Premer 366 cm
Višina 90 cm

D u š a n  B o j c  s . p .  

041 437 896  

M a - Re f lexM a - Re f lex

klasična masaža 

anticelulitna masaža

športno-terapevtska masaža 

kineziološki trakovi 

refleksna masaža stopal 

TUINA masaža 

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

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

Trženje oglasnega 
prostora: 041 536 889
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Po uspešno izvedenem 
tekmovanju na nivoju GZ 
Ribnica, ki smo ga izvedli 
septembra v Ribnici, se je v 
soboto, 1. 10. 2022, v Grosuplju 
odvilo izbirno regijsko 
tekmovanje. Iz GZ Ribnica smo 
poslali devetnajst najboljših ekip 
v devetih kategorijah. 

Glede na vse delo, ki ga v zadnjem času 
opravljamo z gasilsko mladino, smo v teh 
kategorijah pobrali skoraj pol pokalov, 
pet od dvanajstih. V kategoriji pionirk so 
bile odlične prve članice ekipa Sveti Gre-
gor 1, v ekipi pionirjev pa je bila odlična 

druga ekipa Sušje 1. Tudi mladinci Sveti 
Gregor 2 so bili odlični z drugim mestom, 
prav tako ekipa mladink Dolenji Lazi 5 na 
drugem mestu in ekipa mladink Sušje 2 
na tretjem mestu.

V kategoriji članov A so bili odlični 
drugi člani ekipe Sveti Gregor 3. Članice 
B iz Sušja pa so ponovno osvojile prvo 
mesto v svoji kategoriji in dokazale, da so 
prave serijske zmagovalke. Omeniti velja 
tudi mladince z Velikih Poljan, ki so s če-
trtim mestom za las zgrešili pokal, kar ve-
lja tudi za člane A iz Dolenjih Lazov. 

Vse prve tri ekipe v vsaki kategoriji so 
se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo 
maja prihodnje leto. Na državno tekmo-
vanje se je tako uvrstilo kar rekordnih se-

dem ekip. Žal pri starejših gasilcih nismo 
dosegli vidnejših rezultatov, kar nam daje 
izziv in spodbudo za naprej, da na nivoju 
zveze okrepimo število in kakovost ekip 
tudi v kategoriji starejših gasilcev in ga-
silk.

Po rezultatih smo se med zvezami v 
naši regiji uvrstili na odlično drugo mes-
to, takoj za GZ Grosuplje. Na regijskem 
tekmovanju smo imeli kar enajst naših 
sodnikov, ki so pošteno in dosledno op-
ravili svoje delo, za kar se jim posebej 
zahvaljujem.

Na koncu se zahvaljujem tudi vsem 
mentorjem in tekmovalcem, ki so vložili 
ogromno časa in truda v vse vaje, kar se 
je vse odrazilo v odličnih rezultatih.

Na najvišjem vrhu, ki ga imenujejo Kapl'ca v 
Lipovcu, je zaradi udara strele zagorela koča s 
pomožnim objektom.

Tak je bil scenarij gasilske vaje gasilskega sektorja Dolenja 
vas v režiji PGD Lipovec. Lastnik koče in podpoveljnik tamkaj-
šnjega gasilskega društva Andrej Starc je požar javil na števil-
ko 112 in s tem aktiviral domače gasilsko društvo. Zaradi veliči-
ne požara so aktivirali še gasilce iz Grčaric, Rakitnice, Dolenje 

vasi in Prigorice. Ker je bila pot do požarišča težko prevozna 
in tovornjak s cisterno ni mogel v neposredno bližino, so vodo 
črpali s pomočjo štirih motornih brizgaln iz vaškega vodnjaka, 
oddaljenega približno 900 metrov, na koncu verige pa so raz-
vili tri napade. V vaji je sodelovalo okrog 50 gasilcev.

Gasilski častnik in poveljnik PGD Lipovec Damijan 
Levstek, ki je bil tudi vodja intervencije, je dejal, da je bil cilj 
te vaje preizkus cevi, radijskih zvez, dela strojnikov in dihalnih 
aparatov, ki so jih preizkusili napadalci. 

Rezultat vaje sta bila usklajeno delo med gasilskimi društvi 
in ugotovitev, da so gasilci zadovoljivo opremljeni, omenili so 
le, da se v takih primerih pokaže potreba po primernem vozilu 
za gašenje gozdnih požarov.

Udar strele  
v kočo

 Sašo Hočevar    Maks Hočevar

Odlični rezultati na regijskem gasilskem 
tekmovanju v Grosuplju

 Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica
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V LD Ribnica smo 
organizirali in uspešno 
izvedli prvo lovsko 
delavnico za otroke iz prve 
triade, ki je potekala na 
čudovit jesenski dan,  
v petek, 23. 9. 2022. 
V izvedbi delavnic za otroke smo se pod 
vodstvom Tine Mate, predsednice Komi-
sije za delo z mladimi, preizkusili člani LD 
Ribnica, Urška Hren, Frenk Žuk, Janko Po-
gačnik in Franci Logar, večina od nas se je 
spomladi udeležila usposabljanja Mentor 
lovskih delavnic za mladino (ZLD Kočev-
je). Delavnica je bila dobra priložnost, da 
smo znanje preizkusili še v praksi, mora-
mo pa iskreno priznati, da smo čutili ne-
kaj treme. Dogovorili smo se za tematike 
in vsebino, zbrali material Lovske zveze 
Slovenije (igre, brošure, knjigice), vsak 
od nas pa je razmislil, kaj lahko prinese 
iz domače lovske zbirke. Delavnica se je 
izvedla na izletniški točki v gozdu (Mala 
gora), v Francetovi jami blizu Ribnice, ka-
mor so se otroci s strokovnimi delavkami 
in v spremstvu lovca podali kar peš. Ko so 
prispeli na lokacijo, smo jih pričakali trije 
lovci, s pripravljenimi tremi različnimi vse-

binami. Pod drevesi  smo pripravili točko 
s preparati divje mačke, race mlakarice, 
jazbeca in medveda, z jelenovim rogov-
jem in s pripomočki za lov. Na drugi točki 
smo si ogledali videoposnetke in fotogra-
fije divjadi, s pomočjo rogovja pa smo se 
naučili ločiti jelena od srnjaka. Rogovje so 
otroci narisali, še posebej pa nas je pre-
senetil deček, ki je narisal celostno risbo, 
ki prekaša risarsko roko marsikaterega iz-
med odraslih. Prek brošur smo spoznavali 
sledi živali, si izbrali svojo najljubšo in jo 
narisali na papir. Na tretji točki pa jih je 
pričakal lovec v svečani lovski obleki, kjer 
so spoznali lovsko kulturo in pripomočke 
za lov na klic. Najbolj zanimivo pa sta bila 
zagotovo oponašanje rukanja jelena in pi-
skanje na piščal. Ogledali so si tudi pasti 
za polhe in preparate podlasic ter pegaste 
sove. Otroci so sodelovali in poslušali z 
velikim navdušenjem, najbolj jim je bilo 
všeč, ko so lahko od blizu videli in potipali 
preparate živali ter slišali zanimive zgodbe 
lovcev. Na koncu so nam strokovne de-
lavke prišepnile, da je bilo tudi njim vse to 
zelo poučno. Imeli smo se lepo in otroci so 
izrazili željo, da si take oblike sodelovanja 
in poučnega pohoda po gozdu želijo tudi 
v prihodnje. Se že veselimo naslednjega 
leta.

LD Ribnica izvedla 
lovsko delavnico  
za otroke in mladino

  Urška Hren
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Razvoj družbe pogosto 
zahteva velike posege v 
prostor. Z njimi neposredno 
vplivamo na ekosisteme 
ter številne rastlinske in 
živalske vrste, ki živijo v njih. 
Določene vrste se na človekove posege 
hitro prilagodijo, druge pa spremembe v 
prostoru, kot so ceste in železnice, močno 
prizadenejo. Je pa dejstvo, da vsak takšen 
poseg razdeli prostor, in za določene živali 
je to težko premostljiva ovira, ki ne ogroža 
le njih, ampak tudi udeležence v prometu. 

Lovske organizacije zbirajo podatke o 
divjadi, na Zavodu za gozdove Slovenije 
pa te podatke arhiviramo in združujemo 
za območje celotne Slovenije. Z name-
nom objave članka smo izbrali podatke za 
Kočevsko-Belokranjsko območje. Osre-
dotočili smo se na regionalno cesto Ko-
čevje–Ljubljana, ki spada med bolj obre-
menjene glede na veliko frekvenco vozil 
in prometnih nezgod z udeležbo divjadi 
(lovne vrste živali). V preglednici so pred-
stavljeni trendi odvzema (evidentirane 
smrtnosti) po posameznih letih za izbrane 
vrste divjadi. 

Povprečni podatki iz obdobja 2010–
2022 nakazujejo, da na Kočevsko-Belo-
kranjskem območju zaradi posledic trka 
z vozili vsako leto pogine 500 živali. Med 
njimi je najpogostejša srnjad. 

V trkih z vozili pa ne konča le divjad, 
ampak pogosto tudi zavarovane živalske 
vrste. V zadnjem letu (2022) je bila na 

cesti in železnici na relaciji Ribnica–Velike 
Lašče dvakrat povožena vodeča medved-
ka – samica z letošnjim leglom mladičev. 
Medvedji mladiči brez mame se težje os-
krbijo, posledično lahko začnejo zahajati 
v bližino človeških naselij in postanejo 
»problematični medvedi«, še posebno 
tam, kjer najdejo lažje dostopno hrano. 

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR 
je bil cilj zmanjšati predvsem smrtnost 
medvedov v prometu, saj je ta v obdobju 
2005–2016 predstavljala kar 15 % vseh iz-
gub medvedov v državi. Kot zanimivost je 
na tem mestu vredno omeniti, da v števil-
nih primerih prometnih nesreč z medve-
dom le-ta ne omaga na mestu nesreče in 
ga je treba poiskati in odstreliti. Ta odvzem 
medveda pa se ne beleži med povozi, am-
pak kot izredni odstrel.

Z namenom zmanjševanja povoza so 
bili v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR 
na izbranih odsekih cest in železnic iz-
vedeni različni ukrepi: zvočna odvračala, 
ki s piski odvračajo živali od prometnice, 
in dinamični prometni znaki (Jasnica, 
Ortnek in Turjak), ki se aktivirajo ob pri-
sotnosti živali v bližini ceste. Kljub pre-
ventivnim ukrepom, s katerimi poskuša-
mo zmanjšati število povoženih živali na 
zaznanih najbolj problematičnih cestnih 
odsekih, je teh trkov še vedno veliko. Za 
sistemsko ureditev bi morali tovrstne 
ukrepe implementirati na ravni države 
in jih redno vzdrževati. Poleg teh ukre-
pov pa so bili na pobudo Lovske zveze 
Slovenije nameščeni modri odsevniki na 
obcestnih stebričkih. Ti delujejo tako, da 

žarometi avtomobila osvetlijo odsevnik, 
ki meče modro svetlobo pravokotno od 
vozišča in s tem odvrača divjad stran od 
ceste. Nameščeni odsevniki delujejo le 
na ravninskih odsekih cest.

Kjer prometni znaki opozarjajo na 
prehode živali, skušajte to upoštevati s 
prilagojeno hitrostjo vožnje in varnostno 
razdaljo. Če pa se vam zgodi prometna 
nesreča z udeležbo živali, v prvi vrsti po-
skrbite za svojo varnost in varnost ostalih 
udeležencev nesreče. Povožene živali se 
ne dotikajte, saj ne veste, kakšno je njeno 
stanje. S trikotnikom označite mesto trka, 
poskrbite za svojo vidljivost z odsevnim 
jopičem in pokličite na številko na 112. Pa 
previdno na poti, kamorkoli že greste.

Kako (ne)varne so ceste 
za prostoživeče živali?

  Špela Logar, Matej Bartol, Rok Černe, Vesna Mihelič Oražem, Maja Sever

Podatki o odvzemu divjadi (odstrel in izgube, med katere spada tudi povoz)  
za Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje (vir: http://oslis.gozdis.si/divjadPoVrstiOdvzema)

* Podatki za leto 2022 – zajemajo povoz do meseca avgusta, številka bo večja ob koncu leta.

Prikaz lokacij, kjer se je zgodila prometna 
nesreča z udeležbo divjadi, v obdobju od 
2016 do 2020.
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Še več vlakov na kočevski progi
 Slovenske železnice    Sašo Hočevar

Januarja 2021 so po več kot pol stoletja med 
Ljubljano in Kočevjem znova zapeljali potniški 
vlaki. Vlaki so kot najbolj trajnosten, okolju 
prijazen način prevoza na tej progi dobro 
sprejeti. 

Dodana vrednost, ki je zagotovo privlačna tudi za potnike na 
kočevski progi, je večja kakovost prevozov, ki jo v veliki meri 
omogočajo Slovenske železnice z novimi sodobnimi vlaki. Slo-
venske železnice – Potniški promet želijo ponudbo še dodatno 
približati željam in potrebam ljudi in tako od 15. oktobra po ko-
čevski progi vozi še nekaj dodatnih vlakov. 

Na progi Ljubljana–Kočevje trenutno po voznem redu vozi 
med delavniki 20 vlakov, ob sobotah 8 vlakov in ob nedeljah 7 
vlakov. Od 15. oktobra pa med Kočevjem in Grosupljem z zvezo 
proti Ljubljani vozijo dodatno še trije dopoldanski vlaki in en 
neposredni med Kočevjem in Ljubljano ter dva vlaka z Grosu-
plja proti Kočevju z zvezo iz Ljubljane.

Število potnikov raste
Odzivi potnikov, ki se vozijo na kočevski progi, so zelo pozitivni. 
Od vzpostavitve prometa v letu 2021, ki je bilo zaradi ukrepov, 
vezanih na omejitev pandemije covida-19, za uvajanje novih 
potovalnih navad manj hvaležno, se je z vlaki prepeljalo več kot 
99.000 potnikov, v letošnjem letu pa se je do avgusta prepeljalo 
že več kot 60.000 potnikov. Z novo dodatno ponudbo vlakovnih 
povezav in z dodatnimi ugodnostmi, ki jih bodo Slovenske žele-
znice razvijale v povezavi z lokalnimi skupnostmi in turističnimi 
društvi, se pričakuje, da bo rastlo tudi število potnikov, ki se 
bodo po kočevski progi peljali iz turističnih, prostočasnih ra-

zlogov (kolesarjenje, izleti, pohodništvo, kulinarika). Tudi zaradi 
vse višjih stroškov cestnega prevoza z avtomobili postaja vlak 
vedno bolj priljubljena in ekonomična izbira. Okoljsko ozave-
ščanje in zavedanje, da je vlak ena najprijaznejših oblik javnega 
prevoza, sta vedno večja. 

Ugodne cene vozovnic 
Ugodne cene vozovnic za potovanja z vlaki zagotovo predsta-
vljajo še dodatno prednost in vreden razmislek, da potnik vsaj 
del poti opravi z okolju prijaznim javnim prevozom. Če pogleda-
mo še možnost izkoristka časa potovanja med potjo, ali za po-
čitek ali za branje, brskanje po spletu, telefoniranje ipd., je pot z 
vlakom lahko zelo dobra izbira. Predvsem na relacijah, ki so tudi 
časovno zelo konkurenčne cestnemu prevozu.  Vsakodnevna 
potovanja z vlaki so še ugodnejša z abonentskimi vozovnicami, 
saj na primer za letno vozovnico plačate samo 8 mesečnih vo-
zovnic. Ugodna so tudi potovanja v evropska mesta. Slovenija 
je po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti, tudi 
z nizkocenovnimi ponudbami, že od 8 evrov naprej.

Še več novih vlakov
Številni novi vlaki so pomemben korak v modernizaciji javnega 
potniškega prometa Slovenskih železnic. Na slovenskih tirih je 
52 novih vlakov, Slovenske železnice pa načrtujejo nakup še 
dodatnih 20. Vsi novi vlaki nudijo več prostora za kolesa, Wi-Fi, 
vtičnice za polnjenje elektronskih naprav itd. Velik poudarek 
se daje tudi digitalizaciji prodajnih kanalov, integraciji javnega 
prevoza in mikromobilnosti. Na večjih železniških postajah ozi-
roma postajališčih so potnikom že na voljo možnost izposoje 
koles, kolesarnice in parkirišča za kolesa. 

Vlaki imajo postanke tudi na vmesnih postajah.

Koledar Opis
       1  Ne vozi ob nedeljah in praznikih – dela prostih dneh v RS.
       2  Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih – dela prostih dneh v RS.
       3  Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih – dela prostih dneh v RS.
       5  Vozi ob nedeljah in praznikih – dela prostih dneh v RS.
       17  Vozi ob sobotah.
       *  Prestop na postaji Grosuplje.
    Novi vlaki.

Vozni red: Ljubljana–Grosuplje–Kočevje

Vozni red: Kočevje–Grosuplje–Ljubljana



Spomini na življenje 
in delo v Domu JNA
(6. avgust 1977–6. avgust 1991)

 Ankica Nikolić, prevod: Lea Divjak Radivojević    Daniel Vincek

Tistega 6. avgusta 1977 sem 
z možem prispela na veliko 
parkirišče pred veličastno 
razsvetljenim Domom JNA. Tako 
impozantno in neresnično je bil 
videti v poletnem večeru, obdan z 
zelenjem in zasebnimi hišami. 

To je bilo moje prvo srečanje z novim živ-
ljenjem, prilagajanje, sprejemanje novih 
ljudi, navad in običajev, v naslednjih tednih 
pa tudi moje prvo bivališče, saj je imel mož 
kot samski moški v njem stanovanje. Od 
tistega večera naprej sem v Domu JNA 
pogosto ostala, bodisi zaradi prostega 
časa, zasebno, poslovno ali iz drugih ra-
zlogov.

Dom JNA je bil vse do trenutka razdru-
žitve in razglasitve samostojnosti Republi-
ke Slovenije stičišče kulture – vseh kultur-
nih, športnih in raznih drugih prireditev.

Notranji izgled Doma JNA
Steklena vrata Doma JNA so bila vedno 
čista, tako da so se lesketala, vse v njem 
pa je izžarevalo čistočo in prijeten vonj. Iz 
kuhinje restavracije se je širil prijeten vonj 
po hrani, ki je človeka preprosto premamil, 
da se je ustavil in nekaj naročil.

Vhod se je nadaljeval v srednje veliko 
dvorano, ki se je razširila v veliko banketno 
dvorano. V spodnjem delu se je prostor 
dvorane nekoliko zožil in oblikoval manjšo 
TV-sobo. Prostor se je po potrebi zapiral s 
premičnimi vrati, s tako imenovanimi har-
monika vrati. Na desni strani je bila gar-
deroba, kamor so obiskovalci lahko odlo-
žili odvečno garderobo, prtljago ali karkoli, 
kar bi jih motilo med bivanjem ali zabavo v 
Domu JNA. Čeprav je bila garderoba pre-
cej velika, je bila zaradi množice dogod-
kov, ki so se odvijali v Domu JNA, včasih 
prepolna, tako da je bilo celotni skupini (ki 
je sedela za isto mizo) dodeljeno eno ali 
dve mesti za shranjevanje garderobe.

Na levi strani so bila ogromna, temno 
rdeče oblazinjena vrata, ki so vodila v ve-
liko, ovalno kinodvorano, ki bi jo zavidala 
tudi večja upravna središča, kot je Ribnica.

V restavracijo se je vstopalo iz banke-
tne dvorane, na levi strani restavracije pa 
je bila moderna kuhinja. Na desni strani 

so bili poslovni prostori, ki so jih sestavljali: 
dve pisarni za osebje, ki je upravljalo Dom 
JNA, za njimi je bila biljardnica, v prizidku 
pa prostor za igranje šaha. Na nasprotni 
strani je bila mestna knjižnica, v kateri so 
bile tudi knjige v srbohrvaškem jeziku iz 
vojaške knjižnice, prenesene iz takratne 
vojašnice. Ob knjižnici je bil dostop do kle-
ti, kjer je bilo kegljišče, na drugi strani pa 
toaleta.

V drugem nadstropju Doma JNA so 
bile garsonjere za bivanje samskih moških 
in častnikov. Vsak apartma je obsegal ho-
dnik, kopalnico ter spalni in bivalni prostor.

Za Domom JNA so bila igrišča za ro-
komet, mali nogomet in košarko, od koder 
je bilo vedno slišati ropot, smeh in vzklike, 
včasih pa tudi ostre besede nasprotnih 
strani v tekmovanju.

Vsebine in dogodki,  
ki se jih spomnim
Vse vsebine, od kino predstav (tako za vo-
jake iz domačih vojašnic kot za občane), 
šolskih prireditev, svečanih akademij ob 
pomembnih zgodovinskih datumih, likov-
nih in slikarskih razstav, fotografskih raz-
stav, koncertov narodnozabavne in resne 
glasbe, druženj ob glasbi ob koncih tedna, 
obiskih gledaliških skupin iz celotne te-
danje SFRJ, šahovskih turnirjev do raznih 
srečanj, konferenc in simpozijev, so naš-
le svoje mesto v urniku dela in aktivnosti 
Doma JLA. Veliko je bilo povpraševanja za 
razna praznovanja, kot je silvestrovanje, 
pa tudi za naslednji dan oziroma večer. Za 
take dogodke je bila obvezna rezervacija.

Moje osebno udejstvovanje 
in sodelovanje z Domom JLA
Kot takratna tajnica Glasbene šole Ribni-
ca sem imela čast in dolžnost organizirati 
različne glasbene prireditve. Poleg manj-
ših nastopov naših učencev na zaključnih 
nastopih in ob drugih posebnih priložno-
stih se spominjam organizacije Revije 
glasbenih šol Slovenije. Največ dela je 
bilo s postavitvijo klavirja Steinway. Treba 
je bilo poskrbeti za njegov prevoz, posta-
vitev v dvorani itd. Pri tem so bili v veliko 
pomoč vojaki, ki so v Ribnici služili vojaški 
rok. Takrat sem naletela na izjemno razu-

mevanje in sodelovanje vseh zaposlenih v 
Domu, predvsem glede prostora, saj je šlo 
za večje število udeležencev, ki jim je bilo 
treba zagotoviti ustrezne in ločene prosto-
re za vadbo in bivanje v času tekmovanja. 
Spomnim se, da je med prenosom klavir-
ja, ker je bilo zelo slabo vreme (sneg, led, 
mraz), nastala velika napetost med učitelji 
naše šole. Upravičeno so se bali, da bi se 
klavir poškodoval. Ker je Revija potekala 
ob podpori in pomoči takratnega SIZ za 
kulturo in direktorja Staneta Kljuna, je bil 
tudi on prisoten. Situacijo sem umirila, ko-
likor sem lahko, in naredila vse, kar je bilo v 
moji moči, da se je vse normalno razpletlo 
in končalo. V nekem trenutku mi je pristo-
pil gospod Stane in rekel: »Gospa Ankica, 
vsaka čast! Ne vem, kaj bi Glasbena šola 
brez vas!« To sem si dobro zapomnila, ker 
mi je bila ta pohvala všeč, saj ni bila zna-
čilna za gospoda Staneta. Na koncu se je 
vse dobro končalo, Revija pa je bila zelo 
uspešna.

Osebno opažanje in mnenje
Na podlagi navedenega in še marsičesa, 
česar se včasih spomnim ali kar omenim 
v pogovoru z bivšimi in sedanjimi prijatelji, 
sem mnenja, da je Dom JLA v več pogledih 
upravičil vlogo in namen, za katerega je bil 
zgrajen. Omenila bi predvsem dejstvo, da 
je bil središče skoraj vsega kulturnega do-
gajanja v Ribnici in okolici. Veseli me tudi 
dejstvo, da je bil enako odprt in dostopen 
vojakom, častnikom in njihovim družinam, 
še posebej dobro pa so bili sprejeti vsi os-
tali občani, od najstarejših do najmlajših.

Zdi se mi logično, da je z odhodom 
vojske Dom JLA počasi izgubil svoj namen. 
Mogoče bi se ga dalo tudi drugače uprav-
ljati, vendar se je zaradi pravnih in lastni-
ških ovir vse končalo, kot se je moralo.

Vloge Doma JLA v takratnem času 
nikakor ne smemo podcenjevati, vendar 
je zdaj treba dati prostor novim, mlajšim 
generacijam, ki danes gledajo na življenje 
in dogodke drugače, z bolj modernim in 
sprejemljivim odnosom do življenja in po-
treb vseh, ki jim je mar.

Pustimo preteklost spominom, v pri-
hodnost pa stopajmo z odprtim srcem in 
dobrimi nameni!
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Veteranski pohod  
po območju Loškega Potoka

 Vinko Košmerl   Anton Perhaj

Letošnji že 17. pohod veteranov 
vojne za Slovenijo v organizaciji 
OZVVS Ribnica je potekal na 
območju občine Loški Potok, 
in sicer v soboto, 1. oktobra 
2022. Pohod smo veterani iz 
Loškega Potoka, ki smo letos 
organizirali pohod, izpeljali v 
sklopu občinskega praznika, ki 
ga občina Loški Potok praznuje 
4. oktobra. 

Pohodniki smo se zbrali pred lovskim do-
mom na Hribu v Loškem Potoku, v kate-
rem je bilo v času pred osamosvojitvijo 
skrivno skladišče orožja, na kar spominja 
tudi spominska tabla na stavbi. Skupina 
pohodnikov, sestavljena iz veteranov rib-
niške organizacije ter z Grosuplja, Vrhnike 
in Domžal, smo se najprej nekoliko okre-
pčali. Pred odhodom na pot nas je poz-
dravil predsednik OZVVS Ribnica France 
Mihelič, v imenu organizatorjev pohoda 
iz Loškega Potoka pa član predsedstva 
Marko Lavrič. 

Po uvodni ceremoniji je skupina poho-
dnikov, na čelu katere so bili praporščaki 
vseh sodelujočih društev, pod vodstvom 
vodje pohoda Rudija Rusa dobro krenila 
na pot. Takoj po startu nas je čakal kraj-
ši vzpon, po katerem smo prvi postanek 
imeli v zaselku Dednik. Tu je bila v času 
osamosvojitvene vojne nameščena enota 
Morisa, ki ji je takrat poveljeval prav Rudi 
Rus, ki je ob tej priložnosti pohodnike na 
kratko seznanil s takratnimi dogodki na 
tem področju. Sledila je pot do Bele Vode, 
od tu pa smo se po gozdni poti spustili 

proti vasi Travnik. Ko smo prišli iz gozda, 
nas je vse skupaj navdušil čudovit pogled 
na obsijano travniško polje, ki je bilo zaradi 
večdnevnega deževja v veliki meri popla-
vljeno. Zaradi poplave smo morali opraviti 
nekoliko daljšo pot, zaradi česar smo si 
»požerak«, kot domačini imenujemo po-
nor vode, v katerega odteka poplavljena 
voda v Ribniško dolino, lahko ogledali le iz 
daljave. Prav tako pa tudi oba obnovljena 
mlina, ki stojita sredi travniškega polja. Pot 
nas je nato pripeljala do brunarice ob robu 
travniškega polja. Tu smo imeli malce dalj-
ši postanek za počitek oziroma okrepčilo, 
ki je bilo za vse dobrodošlo in nam je dalo 
novih moči za nadaljevanje pohoda. 

Po počitku smo pot nadaljevali do za-
selka Matevljek nad Šegovo vasjo. To je bil 
na pohodu najdaljši in najstrmejši vzpon, 
ki pa smo ga pohodniki eni lažje in drugi z 
malo več truda uspešno premagali. Od tu 
smo se spustili proti Šegovi vasi. Pred nami 
se je kot na dlani prikazal Tabor z obema 
cerkvama na nasprotni strani hriba. Od tu 
je bil videti v neposredni bližini, vendar je 
bilo treba do njega opraviti še spust do Še-
gove vasi in nato še en vzpon. Po prihodu 
v Šegovo vas, ki je najstarejša vas Loškega 
Potoka, smo se zaustavili pred hišo, kjer so 
bili doma predniki ameriškega astronavta 
potoškega rodu Ronalda Šege. Nekaj be-
sed o tem astronavtu je povedal Rudi Rus, 
ki je tudi njegov sorodnik.

Sledil je le še vzpon na Tabor. Tabor 
predstavlja glavno razgledno točko kraja 
oziroma občine. Že ime pove, da je bil tu v 
času turških vpadov tabor z obzidjem. Tu 
stojita dve cerkvi, in sicer župnijska cer-

kev sv. Lenarta in cerkev sv. Barbare. Ne-
kateri pohodniki so ob tej priložnosti tudi 
vstopili v notranjost cerkve sv. Lenarta in 
si jo z zanimanjem ogledali. Po zaključe-
nem ogledu pa je sledil le še spust na 
izhodišče pohoda. Okrog 14. ure smo se 
tako vrnili nazaj pred lovski dom, kjer smo 
najprej za spomin opravili skupinsko foto-
grafiranje, nato pa smo se preselili v novo-
zgrajeni naravoslovni dom. Pred zasluže-
no malico nas je pozdravil še član Lovske 
družine Loški Potok Aleš Bambič, ki nam 
je na kratko predstavil zgodovino lovske 
družine Loški Potok in projekt izgradnje 
naravoslovnega doma. Sledila je okusna 
malica, ki so jo pripravili v Gostilni pri Kap-
cu, in sicer tradicionalna potoška »kavla 
in krompir«, za poobedek pa še »štrudelj«. 
Po obroku se je za uspešno izvedbo or-
ganizatorjem pohoda zahvalil predsednik 
OOZVVS Ribnica France Mihelič. Ker je 
pohod potekal v sklopu potoškega občin-
skega praznika, je vsak pohodnik za spo-
min prejel še značko občine Loški Potok. 
Sledilo je še krajše druženje, nato pa smo 
se zadovoljni in polni prijetnih vtisov razšli 
z obljubo, da se na naslednjem pohodu 
spet srečamo. Za uspešno izpeljan pohod 
in zadovoljstvo pohodnikov ob zaključku 
gre velika zahvala tudi družinskim člani-
cam Marka Lavriča in Rudija Rusa ter ne-
katerim posameznicam iz Travnika, ki so 
ves čas skrbele za postrežbo pohodnikov. 
Zahvala gre tudi vaški skupnosti Travnik 
za finančni prispevek pri nabavi prehrane 
in pa Lovski družini Loški Potok, ki nam je 
prijazno odstopila prostore svojega doma 
in novozgrajenega naravoslovnega doma.



Zagotovo ste nas že opazili, če ne, pa vsaj 
slišali za nas. To smo me, žene, matere, 
babice, gospodinje iz krajevne skupnos-
ti Dolenja vas, ki vsako jutro oblečemo 
oranžne majčke in odhitimo na občinsko 
igrišče v Dolenji vasi, kjer je naše zbirno 
mesto. Tam dobre pol ure izvajamo vaje, 
ki jih je sestavil nevrolog in manualni te-
rapevt dr. Nikolaj Grishin.

Smo ena od skupin iz društva Šola 
zdravja, ki se vsako jutro razgibava, ne 
glede na vreme in temperature. V 90 
občinah po vsej Sloveniji vsako jutro te-
lovadi skoraj 5000 članov društva. Oran-
žna barva je nas zaščitni znak, združujeta 
nas pozitivna energija in zavest, da sami 
lahko največ naredimo za svoje 
zdravje. 

V Dolenji vasi smo začele 
z vadbo 16. marca letos. V pol 
leta se nam je počutje neverjet-
no izboljšalo. Pravijo, da ženske 
podpiramo tri vogale v hiši, to se 
od nas pričakuje. Mladost je že 
daleč za nami, teža let tudi kar 
pritiska, vendar se me ne damo.

Naša vsakodnevna druže-
nja so nam postala skoraj ob-
veza. Med nami so se stkale 
posebne vezi, saj imamo veliko 
skupnega. Po vadbi večkrat še 
malo poklepetamo, teme pa so 

sezonske, skupne vsem. 
Največkrat teče beseda o 
naših pridelkih, včasih si iz-
menjamo sadike, popijemo 
skupaj kavo, se posladka-
mo s pecivom, ko ima kate-
ra od nas rojstni dan. 
Padla je ideja, da se poda-
mo na izlet. Zakaj pa ne? 
Izbrale smo Mirno goro na 

Dolenjskem. Spotoma smo se ustavile v 
Črmošnjicah, od koder poteka učna pot 
ob Divjem potoku, ki je pravi biser narave. 
Dobra dva kilometra krožne poti, množica 
slikovitih slapičev, tolmunov in brzic prek 
pragov iz lehnjaka, kar je posebnost tega 
potoka. 

Pot smo nadaljevale do naše glavne 
destinacije, do Mirne gore. Do vasi Pla-
nina smo se peljale z avtobusom, potem 
pa je sledilo dobre pol ure vzpona po 
slikovitem jesenskem gozdu do koče na 
Mirni gori. Tam nas je prijazna gospodinja 
že čakala z joto, ajdovimi žganci, doma-
čim kruhom in štrudljem. Poleg koče stoji 

starodavna delno obnovljena cerkev sv. 
Frančiška Ksaverja. Poleg nje je cerkveni 
zvonik, ki danes služi kot razgledni stolp, 
s katerega se nam odpre širok razgled na 
Belo krajino in Hrvaško. Vstop v cerkvico 
nas je tako navdihnil, da smo čisto spon-
tano zapele nekaj Marijinih pesmi.

Za zaključek poti smo se ustavile v 
Obrhu, v destilarni in čokoladnici Berrysh-
ka. Tam se družina Kenda že 30 let ukvar-
ja z destilacijo, s pomočjo katere nastajajo 
prvovrstni likerji in eterična olja. Lastnik 
nas je prijazno popeljal skozi prostore, kjer 
smo spoznale postopke za izdelavo pijač, 
ki še dandanes potekajo ročno. Destilira-
jo razna zelišča, največ brinove jagode, iz 
katerih po zelo zapletenem postopku pri-
dobivajo brinjevec. Sledil je ogled čoko-
ladnice, kjer ročno izdelujejo praline vseh 
vrst. Te so bile prava paša za oči in seveda 
tudi za okus, o čemer smo se prepričale, 
saj so nam na koncu pripravili zanimivo 
degustacijo.
Vsakodnevna jutranja vadba nas napolni 
s pozitivno energijo, ki jo potrebujemo pri 

vsakodnevnih opravilih. Lahko 
nam celo spremeni življenje na 
bolje, kot ga je Anici, ki ima za 
seboj bridko osebno izkušnjo. 
Naša druženja so spet prinesla 
nekaj veselja v njeno življenje. 
Svoje občutke je izpovedala v 
pesmi in jo posvetila naši sku-
pini.                                                                                    

Vabljeni vsi, ki se želite 
pridružiti skupini, seveda pa 
povabilo velja tudi moškim, saj 
je vadba koristna za vsakogar. 
Se vidimo od ponedeljka do 
petka ob 8. uri na igrišču v Do-
lenji vasi.
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Z jutranjo vadbo v nov dan
   Breda Lovšin

»Se mi zdi, da sem danes prišla na Mont 
Everest,« je rekla Anica, ki ji je kljub 
letom in zdravstvenim težavam uspelo 
prehoditi ne prav lahko krožno pot ob 
Divjem potoku pri Črmošnjicah …

ANIČINA PESEM
Čeprav nisem več rosno mlada,
so dekleta medse me vzela rada.

So večkrat črni oblaki sonce mi zakrili,
jih veter je razgnal, nadme zopet sonce je poslal.

Življenje se mi je na lepše obrnilo,
odkar hodim na telovadbo v Lončarijo.

Tudi vaditeljice so prijetne,
če kaj narobe naredimo,

z nasmehom hitro vse uredimo.
Ko končamo, roke proti soncu dvignemo,

se mu zahvalimo, da nas toplo greje,
in Bogu, ki nas skozi življenje pelje.

Ogled destilarne

'Gasilska' fotografija na Mirni gori
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V SPOMIN  
ob 100. obletnici rojstva Toneta Petka  

in 90. obletnici rojstva Janeza Debeljaka
 France Ivanec, Milka Jamnik

V letošnjem letu bi praznovala okrogli obletnici rojstva 
dva znana ribniška humanista, dolgoletna pedagoga 
in učitelja na ribniški osnovni šoli ter javna in kulturna 
delavca, ki sta s svojim delom zaznamovala in pustila 
pečat na številnih področjih javnega in kulturnega 
življenja tako v občini Ribnica kot zunaj njenih meja. 
Tako bi letošnjega oktobra praznoval 100. rojstni dan 
Tone Petek, novembra pa bi 90 let rojstva praznoval 
Janez Debeljak.

TONE PETEK (1922–2004)

»Iz veka v vek
krvi gre tek,
iz roda v rod 
duh išče pot.«
(Oton Župančič)

Tone Petek se je rodil 13. oktobra 1922 pri Bozbirtovih v Ribnici 
kot sedmi od osmih otrok kmečkim staršem, očetu Francu in 
materi Mariji. Tonetu so že v zibelko vile rojenice položile šte-
vilne talente. Osnovno šolo in meščansko šolo je obiskoval v 
Ribnici, šolanje pa je nadaljeval na učiteljišču v Ljubljani. Zaradi 
vojne je moral šolanje za nekaj časa prekiniti. Po vrnitvi iz inter-
nacije je 14. julija 1943 učiteljišče uspešno zaključil. 

Po vojni je nekaj let ostal doma in pomagal staršem na 
kmetiji. Njegova učiteljska pot se je začela 5. januarja 1949 na 
osnovni šoli v Stari Cerkvi, kjer je poučeval tri leta in pol. Pot 
ga je vodila v Dolenjo vas in po šestih letih se je v šolskem letu 
1958/59 zaposlil na Osnovni šoli Ribnica. Leta 1961 je postal 
pomočnik ravnatelja in to delo vestno in odgovorno opravljal 
do leta 1984, ko se je upokojil.

Tone Petek ni bil samo odličen pedagog. Vsestransko je bil 
dejaven na različnih področjih, in to tako v okviru šole kot kra-
jevne skupnosti in občine. Velik del prostega časa je posvetil 
kulturnemu delu. Vrsto let je bil sooblikovalec številnih kultur-
nih dogodkov. Kot kulturni animator se je posvetil predvsem 
zborovskemu petju. Med drugim je organiziral srečanje pevskih 
zborov Dolenjske, deset let je bil zborovodja Moškega pevske-
ga zbora Ribnica, šestnajst let pa Moškega pevskega zbora 
Lončar. Prav tako je sodeloval pri organizaciji ribniškega sejma. 
Vestno je zbiral, zapisoval, fotografiral in dokumentiral različno 
gradivo. Zbiral je tudi anekdote o znanih Ribničanih. 

Za svoje delo na področju šolstva, kulture in na umetniškem 
področju je med drugimi priznanji in nagradami prejel Urbano-
vo nagrado, Gallusovo priznanje, leta 2004 pa je postal častni 
občan Ribnice.

Tone Petek je umrl 5. decembra 2004 v Ljubljani, pokopan 
pa je v družinskem grobu na pokopališču v Hrovači. Zgornji 
verz Otona Župančiča je Tone Petek posvetil svoji rodbini.

JANEZ DEBELJAK  
(1932–2005)

»Dolžan ni samo, kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti dolžan!«
(Simon Gregorčič)

Verzi Simona Gregorčiča so bili življenjski moto Janeza Debeljaka.
Janez Debeljak se je rodil 18. novembra 1932 v Gornjih Retjah 

pri Velikih Laščah kot tretji otrok v številni Debeljakovi družini. Med 
letoma 1938 in 1943 je obiskoval ljudsko šolo v Velikih Laščah. Po 
končani Klasični gimnaziji v Ljubljani se je vpisal na Filozofsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani, smer Slovenski jezik in književnost 
ter Srbohrvaški jezik in književnost. Študij je zaključil leta 1959. Za 
diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Svojo poklicno pot je začel že v študentskih letih kot honorarni 
korektor pri Ljudski pravici. Po odsluženi vojaščini je nekaj mese-
cev poučeval na velikolaški osnovni šoli, nato pa se je v šolskem 
letu 1961/62 zaposlil kot učitelj slovenskega jezika na Osnovni šoli 
dr. Franceta Prešerna v Ribnici, kjer je služboval vse do svoje upo-
kojitve leta 1997.

Kot učitelj je dal pobudo za ponovno pisanje Zlate knjige ribni-
ških odličnjakov, vpeljal je vsakoletno literarno ekskurzijo ribniških 
osmošolcev s kolesi po velikolaški okolici. Bil je izvrsten učitelj 
slovenščine, ki je znal vedno na izviren način vzbuditi zanimanje 
pri učencih in jim vcepiti ljubezen do našega jezika.

Ni pa bil samo učitelj, ampak tudi vsestranski pisec in kulturni 
organizator. Aktivno je sodeloval pri številnih projektih s področja 
Ribnice in Velikih Lašč. To so bile televizijske in radijske oddaje, 
scenariji za številne prireditve, zaslužen pa je tudi za ohranjanje 
šegavosti in izvirne domače besede ter spoštljivega odnosa do 
tradicije in sodobnosti. Bil je tudi član Turističnega društva Rib-
nica, soorganizator Ribniškega sejma in pobudnik za ustanovitev 
ribniškega Parka kulturnikov. Zelo rad je stopil na odrske deske in 
zaigral. Njegova velika strast je bila rezbarjenje. Ustvaril je veliko 
čudovitih izdelkov iz lesa, med katerimi izstopajo jaslice, ki so bile 
tudi na razstavi v Rimu.

Janez Debeljak je prejel številne nagrade in priznanja, med 
njimi Urbanovo nagrado, srebrno priznanje Turistične zveze Slo-
venije, Zlati znak RK Slovenije, priznanje Ministrstva za kulturo ob 
počastitvi Gallusovega leta. Leta 1997 je postal častni občan ob-
čine Ribnica, leta 2002 pa še častni občan občine Velike Lašče.

Janez Debeljak je umrl 8. maja 2005 v Ljubljani, pokopan pa je 
na ribniškem pokopališču v Hrovači.

Muzejsko društvo Ribnica je v spomin na oba vsestranska 
družbenokulturna in vzgojno-izobraževalna delavca izdalo zbor-
nika. Leta 2018 je bil izdan zbornik z naslovom Rodbina Petek 
Bozbirtovi, leta 2014 pa zbornik, posvečen profesorju Janezu De-
beljaku, z naslovom Utripi življenja. Čas bi bil, da dobita tudi svoje 
stalno mesto v Parku kulturnikov.



M
E

D
 V

E
L

IK
O

 IN
 M

A
L

O

39

Folklorna 
skupina 
Grmada  
na festivalu 
Vinkovačke 
jeseni

 Anita Andolšek   arhiv TD Grmada

V torek, 11. 10. 2022, je v 
Cukrarni potekal sprejem 
zlatih maturantov ljubljanskih 
srednjih šol pri županu Zoranu 
Jankoviću. 

Sem Katja Andolšek, bivša dijakinja 
Gimnazije Bežigrad in bivša učenka 
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna 
Ribnica, sedaj pa študentka na Fakul-
teti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
v Ljubljani. Kot svoje zaključno deja-
nje na gimnaziji sem uspešno opravila 
splošno maturo, in sicer s 33 točkami 
od skupno 34 možnih. Ta dosežek me 
je uvrstil med letošnje zlate maturante, 
hkrati pa sem le za 1 točko zgrešila na-
ziv diamantne maturantke.

Ljubljanski župan Zoran Janković 
je povabil vse 203 zlate maturante lju-

bljanskih srednjih šol na svečan spre-
jem, ki je potekal 11. oktobra v Cukrarni. 
Po nekaj plesnih točkah nas je nago-
voril in nam čestital za uspeh ter nam 
zaželel veliko uspeha tudi v prihodnje. 
Vsak je dobil napis »Zlati maturant 
2022«, vgraviran v steklo, in strip o 
Plečniku. Na koncu sta sledila še po-
gostitev in druženje z ostalimi zlatimi 
maturanti.

To, da sem bila ena najuspešnejših 
maturantk v Sloveniji, ni moj edini večji 
uspeh. Vse od začetka osnovne šole 
do konca gimnazije sem vsako leto 
dosegla odličen uspeh, poleg tega pa 
sem imela tudi najboljši uspeh v razre-
du. Poleg opravljanja šolskih obvezno-
sti sem se udeleževala številnih tek-
movanj iz znanja – tako na državnem 
kot na mednarodnem nivoju. Največje 
uspehe sem dosegala na tekmovanjih 
iz logike, razvedrilne matematike, ma-
tematike, kemije, fizike in biologije, kjer 
sem pogosto osvojila zlato priznanje, 
včasih pa sem zasedla celo kakšno od 
prvih treh mest v državi. Vse skupaj se 
je zlatih priznanj nabralo kar 23. Kar se 
tiče mednarodnih tekmovanj, sem se 
dvakrat udeležila Mednarodne lingvi-
stične olimpijade – od tega sem enkrat 
osvojila bronasto medaljo, o čemer ste 
lahko brali že v prejšnji številki Rešeta.

Znanost in znanstveni dosežki so 
tako v občini kot v Sloveniji premalo 
cenjeni, čeprav vsi vemo, da brez zna-
nosti ni napredka. Prav zato ni smisel-
no, da se je ne podpira. Koliko Ribni-
čanov je osvojilo olimpijsko medaljo? 
Mislim, da se ne bi veliko zmotila, če 
bi rekla, da bi bil tak dosežek na špor-
tnem področju ne samo omenjen, 
ampak bi bil tak športnik deležen tudi 
sprejema in kakšne nagrade. Podoben 
dosežek na znanstvenem področju je 
pogosto spregledan. Mislim, da je prav, 
da se kljub temu ve, da imamo v ob-
čini nadarjene ne samo na športnem, 
ampak tudi na drugih področjih, ki so 
pogosto zapostavljena. Upam, da se bo 
ta odnos čim prej spremenil na bolje in 
služil kot spodbuda za naslednje gene-
racije, da se splača udejstvovati tudi na 
znanstvenem področju. Ribnica bo pa 
zares postala mladim prijazna občina 
takrat, ko bo poskrbela za visokoteh-
nološka delovna mesta, da se bomo 
mladi v Ribnico radi vračali in tukaj 
tudi ostali.

Člani Folklorne skupine Grmada, 
ki pod okriljem Turističnega 
društva Grmada deluje že 
dvanajsto leto, smo se med 
9. in 11. septembrom udeležili 
festivala Vinkovačke jeseni, ki je 
eden večjih in prepoznavnejših 
festivalov folklore na Hrvaškem. 
Podobno kot pred tremi leti smo 
se festivala udeležili pod okriljem 
organizacije Slovenija v (Si.
in). Takrat Slovenija na Ohridu, 
tokrat Slovenija v Slavoniji.

Šest parov folklorne skupine, dva harmo-
nikarja in nekaj spremljevalcev si je ob 
prihodu v Slavonijo ogledalo mesto Đako-
vo, ki slovi po mogočni katedrali sv. Petra. 
Presunili so nas veličastnost in natančne 
poslikave, polne podrobnosti. Zlahka lah-
ko razumemo, zakaj jo je papež Janez XXIII 
imenoval za najlepšo cerkev med Benet-
kami in Istanbulom. Đakovo je znano tudi 
po kobilarni, kjer vzrejajo lipicance.

V mestu Vinkovci smo se sprehodili 
po jesensko okrašenem glavnem trgu in si 
ogledali mestni muzej. Popoldne smo bili 
vabljeni na prizorišče, kjer je potekal festi-
val. Tam so nas pozdravili organizatorji in 
smo prejeli festivalsko tablo. Sledil je nastop 
nekaterih slovenskih skupin. Folklor-

Zlata 
maturantka  
na splošni 
maturi 
2022

 Katja Andolšek    Anita Andolšek

▶
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na skupina Grmada se je predstavila s 

spletom Po boncarskih ovinkih. Nastopiti 
na tako velikem odru, kjer ti navdušena 
množica ploska in te spodbuja, je svo-
jevrstno doživetje. Z zanimanjem smo si 
ogledali tudi nastope ostalih slovenskih 
skupin, s katerimi smo se potem družili in 
spoznavali ob večerji. Vesela družba je bila 
zagotovljena, ni manjkala harmonika, pa 
tudi tamburice so zaigrale. Po večerji je na 
prireditvenem odru zapela Neda Ukraden, 
na stranskem odru pa smo lahko prisluhnili 
tamburaškim skupinam.

Naslednji dan smo se odpravili v Vuko-
var, verjetno najbolj znano mesto nesmi-
selne balkanske vojne, ki je potekala na za-
četku devetdesetih let prejšnjega stoletja. 
Poleg spominskega parka in muzeja, pos-
večenega 'mestu heroju', smo si ogledali 
samo mesto, ki je sicer obnovljeno, a glo-
boko v sebi ranjeno. Nekoč eno najnapre-
dnejših hrvaških mest se le počasi pobira.

Odpeljali smo se v Ilok, kjer stoji znana 
vinska klet 'Iločki podrumi'. Po degustaciji 
smo se sprehodili po kleti. Ponosni so na 
zbirko arhivskih vin, ki je med vojno ostala 
le zaradi iznajdljivosti takratnega vinarja: 
hodnik je enostavno zazidal in vino je os-

talo nedotaknjeno. Ostalo so Srbi prekuhali 
v žganje.

Za kosilo so nam postregli znameniti 
'slavonski čobanac', ki je neke vrste golaž z 
vsaj dvema vrstama mesa. Okrepčali smo 
se in se ponovno odpravili v Vinkovce, kjer 
smo si ogledali nastope preostalih sloven-
skih skupin. Večerni nastop je bil rezervi-
ran za otroške folklorne skupine s celotne 
hrvaške. Presenetili sta nas njihova zag-
nanost in kakovost nastopa. Z lahkoto se 
lahko kosajo s starejšimi folkloristi.

Zadnji dan smo v Vinkovcih opazovali 
slovesni mimohod folklornih skupin. Prak-
tično vse hrvaške regije so bile zastopane 
v tej paši za oči. Najmlajši udeleženec je 
bil star dva meseca, drugače pa so bile 

zastopane vse starosti. Prišel je čas za pot 
proti domu. Polni vtisov smo se skupaj z 
našimi sopotniki v avtobusu, Folklorno 
skupino Bloke in pevkami Koncavaški 
spev, odpravili domov in že kovali načrte, 
kam se odpravimo prihodnjič. Udeležba 
na takem festivalu je odlična promocija 
tako same skupine kot tudi naše občine. 
Je priložnost za deljenje promocijskega 
materiala, sklepanje novih poznanstev in 
povezav med kulturnimi skupinami. Zato 
se v Folklorni skupini Grmada trudimo 
čim bolje predstaviti kraj in občino, iz ka-
tere prihajamo. Medse vabimo tudi nove 
člane. Pridite na vaje vsako sredo ob 20. 
uri oziroma ob 19. uri v zimskem času. Z 
veseljem vas bomo sprejeli.

»Oglje je črno zlato« 
 Marija Imperl, Branko Žunič   Jože Prah

V torek, 27. septembra, se je ob svetovnem dnevu 
turizma in Dnevih evropske kulturne dediščine v 
fužinarskem naselju na Stari Savi v Kolpernu na 
Jesenicah odvila odlična zgodba. 
Med seboj so se povezali različni organizatorji, ki jim je skupno 
zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in prenosa 
znanj na mlajše rodove. Na prireditvi z naslovom Oglje je črno zla-
to smo uživali v predstavitvah, ki so jih sooblikovali Društvo oglar-
jev Slovenije, Gornjesavski muzej Jesenice, KD Možnar Koroška 
Bela, Turistična zveza Slovenije, Visit Jesenice, Zavod za gozdove 
Slovenije, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Društvo likovnega 
ustvarjanja Ribnica in Cehovsko društvo kovačev Slovenije. Obi-
skovalcem so bile poleg ogleda razstave o oglarjenju na razpola-
go tudi ustvarjalne delavnice na temo oglja in pokušina sladice iz 
starih časov, predstavili so se Kulturno turistično društvo Loko-
vec, KD Možnar Koroška Bela, Zavod za gozdove 
Slovenije in Turistična zveza Slovenije. Otroci so 
ustvarjali risbe z ogljem, ogledali smo si muzejsko 
hišo nekdanjih zaposlenih v jeseniški železarni. 
Člani cehovskega društva kovačev Slovenije so 
Gornjesavskemu muzeju Jesenice predali kovana 
izdelka, ki so ju skovali v letošnji Poletni muzejski 
noči. Sledili so etnološki in zgodovinski oris oglar-
stva na Slovenskem, predstavitev oživljanja tradi-
cije kuhanja oglja in predstavitev kope velikanke 
oglarske domačije Medved iz oglarske dežele Dole 
pri Litiji ter predstavitev knjige o oglarjenju. Priredi-
tve so se udeležili tudi prijatelji oglarji iz Italije, ki so 

nam predstavili dejavnost oglarje-
nja v Zoppe di Cadore v italijan-
skih Dolomitih. Večer so zaključili 
mladinski gledališki igralci Gle-
dališča Toneta Čufarja Jesenice 
s predstavo Ortenburški rudarski 
nered. Kljub deževnemu vremenu 
si je dogodek ogledalo precejšnje 
število obiskovalcev, ki so bili nad 
doživetjem navdušeni.

Drugi dogodek v zvezi z 
oglarjenjem pa se je odvijal v pe-
tek, 30. septembra, v Črnem Vrhu nad 
Kočevjem. Na festivalu lesa v Kočevju smo prižgali kopo v spomin 
Janezu Levstku, ustanovnemu članu Društva oglarjev Slovenije in 
gonilni sili oglarjenja na Ribniškem in Kočevskem. Prav zato smo 

se odločili, da kopo prižge njegova sestra Danica. 
Ob tej priložnosti smo se zbrali njegovi bližnji, 

sodelavci in prijatelji, ki se ga vedno radi spomni-
mo. Janez je vse življenje živel z naravo, se zavedal 
njene veličine in dejavnosti v njej. Njegovo oranje 
ledine na mnogih področjih daje žitne klase. Ni-
koli ni naključno občudoval narave, vedno je imel 
cilj. Cilj do novega, lepega in velikega, prežetega 
s srčnostjo duha. Vsekakor je v Ribnici pustil velik 
pečat, mogoče se niti ne zavedamo, kako velikega. 
Zato je naša dolžnost, da nadaljujemo z njegovim 
delom in spet poskušamo obuditi oglarjenje v Rib-
nici, kot si je to želel Janez.Janez Levstek

▶



V letu 2022 praznujemo  
80. obletnico rojstva rojaka 
in pisatelja Mihe Mateta, 
vsestranskega kulturnega 
delavca, ki je resnice in šale 
iz Ribniške doline s svojim 
peresom ponesel v širni 
svet. Ta najvidnejši pisatelj 
naše doline se je rodil 6. 
avgusta 1942 v Goriči vasi. 
Kljub težkim časom je bilo 
otroštvo pisatelja prežeto s 
prisrčnimi dogodivščinami, 
ki jih je večkrat opisal tudi v 
svojih delih. 

V tretjem tednu oktobra smo v Osnovni 
šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica prip-
ravili več dejavnosti v spomin na tega 
pomembnega Ribničana. V torek, 18. 10. 
2022, so na kulturnem dnevu sedmošol-
ci spoznavali in ustvarjali na temo Mihe 
Mateta, v četrtek, 20. 10. 2022, pa smo 
priredili literarni večer, posvečen pisatelju 
in njegovim delom, v katerih je rad hudo-
mušno in odkritosrčno predstavljal Rib-
nico in njene prebivalce. Počaščeni smo, 
da so se povabilu na srečanje odzvali tudi 
soproga Mihe Mateta Bilka Mate in nju-
na družina ter sorodniki in gospod župan 
Samo Pogorelec.

Skozi Matetovo življenje sta nas na 
literarnem večeru popeljala devetošolca 

Žana in Luka pod mentorstvom Majde 
Ilc Husein. Mihe Mateta nista predstavila 
samo kot pisatelja ter pomembnega 
kulturnega in družbenega 
delavca, temveč tudi 
kot človeka, moža, 
očeta, prijatelja, ki 
je bil vedno priprav-
ljen na šalo in ki je 
bil, kot sta zaključila, 
»široka usta, pero in 
srce naše doline«.

Časa za prebiranje knjig nismo 
imeli, so nam pa vpogled v Matetova lite-
rarna dela omogočili sedmošolci pod men-
torstvom Jelke Mate, ki so duhovito odi-

grali Ribničana Urbana v krčmi, dramski 
prizor, prirejen po knjigi Mihe Mateta Ši-
roka usta, in osmošolci pod mentorstvom 

Lee Bracovič in Anje Briški Mer-
kaš, ki so s kamišibajem 

pripovedovali zgodbe 
o krošnjarju Urbanu, 
ciganu Štefanu in 
Matevžu Rikvercu. 
Pesem Od Ribn`ce 

do Rakitn`ce so za-
peli mladinski pevski 

zbor in učenci 7. b pod men-
torstvom Nataše Arko.
Na ogled je bila postavljena razstava 
stripov osmošolcev, narisanih po knjigi 
Smeh in solze moje doline ter nastalih 

pod mentorstvom Vanje Novak, 
in portretov Mihe Mateta pod 
mentorstvom Katarine Drobnič. 
Ta je oblikovala tudi likovne po-
dobe Matetovih književnih juna-
kov, ki krasijo prvo nadstropje 
naše šolske stavbe C.

Ob koncu so obiskovalci pre-
jeli še knjižne kazalke s podobo 
Mihe Mateta, ki jih je za nas 
oblikoval Matetov pranečak Črt 
Mate, sedmošolci pa so jih do-
polnili še z lepimi mislimi iz Ma-
tetovih del v literarni in ustvarjalni 
delavnici. 

Prireditev smo zaključili z mis-
limi o sreči. 
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Literarni večer ob počastitvi  
80. obletnice rojstva Mihe Mateta

  Anja Briški Merkaš    Katarina Drobnič

»Sreča si ti in jaz,
je današnji in jutrišnji dan

in tale pesem je dokaz,
ki naj bo nasmejan.« 

(M. Mate)
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Na Osnovni šoli dr. Franceta 
Prešerna v Ribnici ohranjamo 
tradicionalno literarno ekskurzijo 
v velikolaški konec – obiščemo 
tako imenovani literarni trikotnik, 
rojstne kraje naših velikih 
književnikov: Podsmreko, 
Rašico in Dolnje Retje (1962/63–
2022/23).

Prvič so se učenci na ekskurzijo odpelja-
li maja 1963, in sicer s kolesi, kar je bilo v 
tistem času zelo sodobno, saj je kolo pred-
stavljalo standard, ki ni bil vsem dosegljiv. 
Na spustu od Svetega Gregorja jih je ujel 
fotograf Kočevskih novic in tako dokumen-
tiral prvo literarno ekskurzijo naše šole. 
Letos je 18. oktobra potekala jubilejna, že 
60. literarna ekskurzija. Prejšnja leta smo 
obiskali tudi Turjaški grad, zadnja leta pa 
ne več, ker nam je zmanjkovalo časa, eks-
kurzija namreč traja od 8.00 do 13.00. Bolje 
si je ogledati manj in temeljito kot pa več 
in v naglici. Učence na ekskurzijo pripra-
vimo pri urah slovenščine in poudarimo 
idejo »veličina majhnosti«. Nekaj let smo 
jih motivirali tudi z delovnimi učnimi listi, ki 
imajo namen, da učenci delajo v dvojicah, 
da se o videnem pogovarjajo in si izmenja-
vajo mnenja. V šolskem letu 2020/21, ko je 
potekala šola na daljavo, so se učenci na 
pot odpravili tudi na daljavo, in sicer s po-
močjo enaindvajsetih PowerPoint drsnic, 
opremljenih z bistvenimi podatki, posnetki 
in slikami. 

Celih enainštirideset let je ekskurzijo 
vodil profesor Janez Debeljak – bil je tudi 
njen idejni pobudnik –, ki je znal s kleno 
besedo dati pomen poznavanju domačih 
krajev in delu literarnih mož.

Vse do leta 1991 so se osmošolci na pot 
podali s kolesi in tako še močneje doživljali 
kraje in velikolaško pokrajino. Zaradi vse 
večjega prometa, in ker je na prvem mestu 
varnost učencev, se v kraje naših pisateljev 
odpravimo z avtobusom, kljub temu pa del 
Velikolaške kulturne poti, in sicer od Male 
Slevice do Kaplanovega v Mišji dolini, pre-
hodimo. Ostaja pa spomin na preteklost 
in številne generacije, ki so na svojstven 
način odkrivale delček kulturne in literarne 
zgodovine. Učencem – devetošolcem – je 

Včasih s kolesi,  
danes z avtobusom in peš

  Jelka Mate 

Literarna ekskurzija 
leta 1974. Na začetku 
kolone so mladi ribniški 
»policisti« v uniformah, 
člani šolskega 
prometnega krožka, ki 
so skrbeli za varnost 
na cesti od Ribnice do 
Turjaka. ▲

Literarna ekskurzija leta 
1974. Recitacija Turjaške 
Rozamunde pod mogočno 
grajsko lipo, levo profesor 
Janez Debeljak. ▶

Na prvo literarno 
ekskurzijo so s kolesi 
potovali prek Sv. Gregorja, 
ker je bila glavna cesta 
Ljubljana–Kočevje še v 
izgradnji. ▼



v ponos, da so del te tradicije, in z zani-
manjem prisluhnejo razlagi ter si ogledajo 
črno-bele fotografije, ki so nastale v času 
prvih ekskurzij. Od doma pa prinesejo 
spomine svojih staršev, sedaj tudi babic in 
dedkov, ki so pot prekolesarili in si jo tako 
za vedno vtisnili v spomin. Od leta 2004 
literarno ekskurzijo vodi učiteljica sloven-
ščine Jelka Mate.

Literarna ekskurzija vsebuje več ele-
mentov: zgodovino bližnjih krajev, lite-
rarno zgodovino, rojstne kraje slovenskih 
književnikov, opis poti in tudi potopis. Na 
ekskurzijo se odpravimo v oktobru, ko je 
narava odeta v jesenske barve, kar pričara 
posebno razpoloženje. Obiščemo tudi kra-
je, ki so bili v preteklosti pomemben del tr-
govske poti, danes pa odmaknjeni od glav-
nih cestnih povezav. Skozi Dvorsko vas se 
pripeljemo na Malo Slevico, tu izstopimo 
in se peš napotimo na Veliko Slevico, kjer 
si ogledamo baročni oltar slevske cerkve, 

srednjeveške freske, odkrite v devetdese-
tih letih dvajsetega stoletja, in odtis tur-
škega biča in kopita. Učenci izvedo, da je 
cerkev na Veliki Slevici poznal tudi Primož 
Trubar, saj o njej piše v knjigi Hišna postila. 
Pot nadaljujemo mimo Francoske kapelice 
v Podsmreko, rojstno vas pisatelja Josipa 
Stritarja, kjer še vedno stoji kašča iz Stri-
tarjevih časov in v njej Stritarjevi potomci 
urejajo zbirko starega kmečkega orodja. 
Eden izmed učencev na dvorišču Stritarje-
ve domačije sošolcem prebere Sosedovo 
rejenko, letos je to bil Maks Lovšin iz 9. c. 

Vsako leto se zgodi kaj nepredvidljivo 
zanimivega in tako nas je od Velike Slevice 
do Podsmreke spremljal igriv kuža, ki ga je 
po več telefonskih klicih lastnica le uspela 
priti iskat.

V Mišji dolini, ki je izredno bogata z 
redkimi rastlinami, mokrišča se namreč 
tu ohranjajo, in ki nudi bivališče mnogim 
pticam, ki so na rdečem seznamu ogrože-

nosti, vstopimo v avtobus in se odpeljemo 
na Rašico. Trubarjeva domačija nas vedno 
prijazno sprejme, učenci se posedejo po 
klopcah, pomalicajo in si ogledajo vsa po-
slopja, ki sestavljajo domačijo. Letos smo 
ogledu spominske sobe s predavanjem 
dodali še knjigoveško delavnico, ki je na 
izviren način pritegnila učence, da so ves 
čas z zanimanjem spremljali postopek sre-
dnjeveške vezave knjige. 

Pot nadaljujemo v Dolnje Retje in se 
ustavimo pred hišo, kjer je stala Levsti-
kova rojstna hiša, sedaj pa le simbolično 
nakazan vhod v hišo s spominsko ploščo 
in pisateljevim kipom. Tudi Levstiku gre 
velika zahvala, da je slovenščina danes 
eden izmed uradnih evropskih jezikov. Pod 
Ilijevem kozolcem s konca osemnajstega 
stoletja, kjer je tudi nastala pripovedka 
Martin Krpan, učenci preberejo odlomek, 
kako je Krpan premagal Brdavsa – bralci 
so bili učenci iz 9. e. Kasneje učenci doma 
in v šoli svoje vtise strnejo v razmišljanje 
o pomenu poznavanja literarne zgodovine, 
ki je pomembna popotnica za prihodnost.

V šoli radi uvajamo novosti, si želimo 
sprememb, saj je pouk tako zanimivejši za 
učence in učitelje. Nikakor pa ni prav, če 
pozabimo na dejavnosti, ki imajo dolgole-
tno tradicijo in so se že izkazale kot zanimi-
ve. Ena izmed pomembnih nalog šole je, 
da ohranja tradicijo, da na mlajši rod pre-
naša vedenje o domačem okolju, in sicer 
na način, ki je učencem blizu in zanimiv.

V Podsmreki med poslušanjem  
Sosedove rejenke

V knjigoveški delavnici, kjer se je 
»srednjeveški pisar« Arne preizkusil  

v pisanju z gosjim peresom 
Fotografiji Lea Bracovič

Učenci 9. d in 9. e pred žago na Trubarjevi 
domačiji (Foto Lea Bracovič)
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Kulturna dediščina naše doline
    Vanja Ropret

V Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika je 
zapisano, da je dediščina 
tisto, kar je prevzeto iz 
preteklosti, in Ribničani 
imamo zavidljivo snovno 
in nesnovno dediščino, ki 
jo z različnimi dejavnostmi 
prenašamo na mlajše 
rodove, k temu pa stremi 
tudi Osnovna šola  
dr. Franceta Prešerna 
Ribnica. 

Tako vsako šolsko leto v mesecu oktobru, 
ko obeležujemo praznik občine Ribnica, 
organiziramo kulturni dan, kjer učenci 
nadgrajujejo in utrjujejo zavest o kulturni 
dediščini naše doline. 

Tako so se učenci predmetne stopnje 
v torek, 18. 10. 2022, posvetili našim »ko-
reninam«. Dan so začeli literarno, saj so 
spoznali našega rojaka Miho Mateta – 
letos namreč praznujemo 80. obletnico 
rojstva tega pomembnega slovenske-
ga pisatelja, prevajalca, kritika, esejista, 
urednika, vsestranskega kulturnega in 
družbenega delavca ter ambasadorja 
ribniškega humorja. Sprehodili so se sko-
zi njegova dela in v literarni uri so med 
drugim spoznali, kdaj je ribniškemu no-
vorojenčku določeno, s katero rokodelsko 
dejavnostjo, značilno za Ribniško dolino, 
se bo ukvarjal.

 Nato je sledila enourna prireditev v 
ŠCR z naslovom Kulturna dediščina naše 
doline. Vsebina prireditve je zajemala tri 
segmente ribniških korenin, in sicer: su-
horobarstvo, lončarstvo in narečje. Ka-
morkoli po svetu gre Ribničan, ga takoj 
prepoznajo, samo pove nekaj besed in 

izda nas naše pojoče narečje, ki je del ne-
snovne kulturne dediščine in nam mora 
biti v ponos, saj je narečje prva govorica, 
ki smo jo slišali kot otroci in jo ponotranji-
li. V veselje nam je bilo, da sta se vabilu 
odzvala rokodelca Franc Jaklič in Janez 
Bojc, ki sta prikazala delo lončarja in su-
horobarja. Na dogodku je nastopil 7. b, ki 
je pod mentorstvom Nataše Arko zapel 
znamenito ribniško pesem Od Ribnice 
do Rakitnice, z dramsko točko so nasto-
pili tretješolci, ki so dramatizirali ribniško 
izštevanko, šestošolci pa so z japonskim 
gledališčem – kamišibajem – predstavili 
pravljico o nastanku suhe robe ribniške 
pisateljice Sonje Pucer z naslovom Kako 
je čapljič izumil suho robo, pa tudi Rib-
ničana nista manjkala, Žan Prelesnik in 
Mark Nosan sta s pristno govorico pove-
dala nekaj modrosti. 

Tako je Ribničan Žan 
povzel značaj Ribničana:
»Naša Rib`nška dolina je rajs malu bol 
mrzla, a v njej živimo pridn`, marljiv` in 
zgovon` l`dje, ki nas poznajo po cajlm 
svajt`. Zjamla naj preveč rodovitna, zatu 
smo se znajdl` in začjel` izdelovat suho 
ruobo in pa lončar`t.«

Ribničan Mark pa se je 
poglobil v slovnico:
»Vajste, da samu v Rib`nc` pijemo mlaj-
ku? Samu rib`nšku narečje je samo-
glasnik e najbul razširu v dvoglasnik aj. 
Drgej pijejo mlek, mlejku, mlejko ali pa 
kar knjižno mleko.«

V drugem delu kulturnega dne so se 
učenci po lastnih interesih razvrstili po 
delavnicah, kjer so spoznali in se preiz-
kusili v različnih dejavnostih, ki jih razvi-
jamo v naši dolini. Delavnice so potekale 
pod mentorstvom učiteljev, rokodelcev in 
upokojenih učiteljic, v sodelovanju z Ro-
kodelskim centrom, Miklovo hišo in če-
belarstvom Kojek, ki se jim za lep odziv 
iskreno zahvaljujemo!

Učenci so dokazali, da se rokodelski 
potencial, marljivost, zgovornost in še-
gavost prebivalcev leskove doline pre-
našajo iz roda v rod.

Lončar Janez Bojc in učenka Laura Starc 
med delom skodelice.



Mladost in modrost z roko v roki
  Lea Bracovič    Katja Rus

Zadnji dve šolski leti smo 
osnovnošolci preživeli prežeti z 
zdravstvenimi ukrepi, izolacijami 
in poukom na daljavo, kar je 
mnogim pustilo velike posledice 
in primanjkljaje na vseh 
področjih, hkrati pa je prineslo 
zavedanje o pomembnosti 
dobrih in pristnih medosebnih 
odnosov ter bližine in podpore 
svojcev. 

Zato smo bili še toliko bolj veseli, da smo 
lahko tako sebi kot starostnikom v Domu 
starejših občanov polepšali četrtkovo, 
že tako sončno dopoldne. Po Pavčkovo 
smo skupaj »vandrali« in se nostalgič-
no spominjali osnovnošolskih dni. Na 
prireditvi so sodelovali učenci Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna Ribnica pod 
mentorstvom Katje Rus, Vanje Novak, 
Nataše Arko, Dolores Arko in Lee Braco-
vič. Učenki iz 8. d sta brali vezno besedi-
lo in Pavčkovo pesem z naslovom Dober 
dan, življenje! Tako kot je imel pesnik 
rad svoje življenje in je v njem znal videti 

predvsem dobre stvari, kljub svoji težki 
poti, je prav, da tudi mi na svoje življenje 
pogledamo z radostjo in se ga veselimo. 
To je že mnogo let nazaj vedel in znal 
Abraham in tega učil tudi svoje sinove. 
Pevski zbor je srečanje otvoril s pesmima 
Abraham in Cici himna, nato pa nas je s 
pesmima Čudežna klop in Dežela branja 
za trenutek popeljal v čas brezskrbnega 
otroštva, igrivosti 
in razigranosti, 
pa tudi v čas 
nap re do van ja , 
v e d o ž e l j n o s t i , 
znanja in truda. In 
čeprav se še da-
nes učenci včasih 
sprašujejo, kaj jim 
bo vse to v življe-
nju koristilo, in bi najraje naredili vse po 
svoje, se vseeno dobro zavedajo, da se v 
šoli naučijo veliko temeljnih stvari za živ-
ljenje, zato vse to znanje in veščine, ki jim 
ga učitelji predajamo, brezkompromisno 
sprejmejo. Učenki 8. c sta nam dogodek 
popestrili s petjem in igranjem pesmi Let 

it be in Vsak po svoje. Spomnili pa smo se 
tudi na dan reformacije, ki ga obeležuje-
mo 31. oktobra. To je namreč dan, ko se 
med drugim spominjamo tudi začetkov 
slovenskega jezika in prvih slovenskih 
knjig. Ker se zavedamo, kako pomembna 
sta slovenska beseda in prav tako ljud-
sko izročilo, smo prisluhnili še pesmim 
ljudskega izvora, ki jih prav gotovo vsi 

zelo dobro poz-
namo, to so Čuk 
se je oženil, Na 
planincah, Moj 
očka ima konjička 
dva, Izidor, Jaz sem 
muzikant in Jaz pa 
pojdem na Go-
renjsko. Srečanje 
smo zaključili z 

lepo Pavčkovo mislijo, ki pravi: »Ne bojte 
se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo 
in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le 
ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga 
radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado 
vas!«, in sklenili, da se kmalu spet sreča-
mo in skupaj »povandramo«. 

Življenje, veliko, visoko, večno,
kličem ti: “Dober dan!”

in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje kdove kam.

(T. Pavček)
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Jesenski kros osnovnih šol  
v Loškem Potoku 2022
Po dveh sušnih letih, zaznamovanih 
s korono, smo se v četrtek, 6. 10. 
2022, odpravili v Loški Potok. Tam 
je v sončnem jesenskem vremenu 
potekal tradicionalni jesenski kros 
osnovnih šol. 

Kros v Loškem Potoku je nadaljevanje 
razrednih in šolskih tekmovanj, ki smo jih 

predhodno izvedli v okviru športnega dne. 
Na idilični gozdni jasi Lom so tekli naj-

boljši tekači okoliških osnovnih šol. Med 
temi elitnimi tekači je bilo tudi 26 naših 
učencev in učenk. Tekmovalni del priredi-
tve je bil razdeljen na kategorije, ločene po 
razredu in spolu. Učenci in učenke druge 
triade so pretekli 600 metrov, učenci tretje 

triade pa 750 metrov. Vsi naši učenci so 
se odlično odrezali. Na razpolago je bilo 
24 medalj. Ribniški tekači in tekačice so si 
pritekli kar 11 medalj, od tega tri zlate, pet 
srebrnih in tri bronaste. Za nameček so se 
vsi uvrstili v prvo deseterico.

Poleg hitrosti in vzdržljivosti so poka-
zali tudi veliko športnega duha, medse-
bojne pomoči in spoštovanja. Vsak je po 
svojih najboljših močeh opravil s progo. 
Vsi skupaj pa so prispevali k dvigu ugleda 
naše šole v bližnji in širši okolici.

 Zdrav duh v zdravem telesu – to v tem 
primeru drži kot pribito. Tekači in tekačice 
so prijetni ljudje. In to je bilo v četrtek mo-
goče čutiti na vsakem koraku, ki smo ga 
naredili v Loškem Potoku. Vsem učenkam 
in učencem še enkrat iskreno čestitamo 
in jim želimo še veliko pretečenih kilome-
trov. BRAVO!
Aleš Pugelj, prof. šp. vzg.

ZLATA MEDALJA SREBRNA MEDALJA BRONASTA MEDALJA
Lana Poje Mihelič, 9. r. Iza Slavec, 8. r. Mija Kocuvan, 8. r.
Tian Kucler, 9. r. Lev Svit Štupica, 8. r. Domen Oražem, 7. r.
Zala Košir, 6. r. Kiara Košir, 7. r. Tadej Vrh, 6. r.
 Gašper Centa, 7. r. 
 Maja Debelak, 6. r.

Jutrišnji dan pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost;

tistim, ki znajo in vedo, kaj hočejo,
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.

(neznani avtor)

Z A H V A L A
Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica se iskreno 
zahvaljuje Območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica in 
predsedniku Francu Lesarju, ki je tudi v letošnjem šolskem 
letu organiziral brezplačen ogled Ulice obrti na Celjskem 
sejmu za učence 8. in 9. razredov. Hvaležni smo, da smo 
si lahko z učenci naše šole in sosednjih šol – Osnovne 
šole Loški Potok in Osnovne šole Ribnica – v sredo, 14. 
septembra, ogledali Celjski sejem ter aktivno sodelovali na 
delavnicah, ki so bile organizirane na Ulici obrti. Učenci, 
ki jih obrtniški poklici veselijo, so dobili podroben vpogled 
v obrtniške poklice, informacije o možnosti nadaljnjega 
šolanja in se preizkusili v posameznih praktičnih delavnicah.
Iskrena hvala obema spremljevalcema, predsedniku 
Francu Lesarju in gospodu Pavlu Hočevarju, za spremstvo, 
predstavitve aktivnosti Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Ribnica in malico presenečenja na poti. 

»Srečni so tisti, ki dajejo.«
(Charles H. Burr)

Z A H V A L A
Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica se iskreno 
zahvaljuje Območnemu združenju veteranov vojne za 
Slovenijo – Ribnica in predsedniku Francu Miheliču, ki je 
tudi v letošnjem šolskem letu organiziral ogled Vojaškega 
muzeja v Pivki za učence devetih razredov.
Hvaležni smo, da smo si lahko z učenci 9. a in 9. b razreda 
v ponedeljek, 3. oktobra, ogledali Park vojaške zgodovine v 
Pivki ter dobili vpogled v pestrost eksponatov in bogastvo 
zbirk tako nacionalne kot svetovne zgodovine. 
Iskrena hvala tudi članu OZVVS Jožetu Drobniču, ki nas 
je spremljal, prisrčno nagovoril in nam predstavil svoja 
doživetja z osamosvojitvene vojne za Slovenijo.

Majda Kovačič Cimperman,
ravnateljica Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica
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Ribolov s 5–6-letnimi otroki  
  Tina Mate, vzgojiteljica
  Karmen Kromar Jecelj, pomočnica vzgojiteljice

Mladi pohodniki na 
pohodu po Mali gori

  Tatjana Levstik, mentorica Planinskega krožka  
  Andreja Hočevar

Po dveh letih težkih razmer in 
omejitev zaradi covida-19 smo v 
letošnjem šolskem letu na Osnov-
ni šoli dr. Franceta Prešerna zopet 
začeli z izvajanjem Pohodniškega 
krožka. Na lep jesenski dan, 19. 10. 
2022, smo se tako končno odpra-
vili na pohod po Mali gori. Pohoda 
se je udeležilo kar 34 pohodnikov 
iz 3., 4. in 5. razreda. Najprej smo 
se zbrali v razredu. Skupaj z uči-
teljico Aleksandro Petek sva kot 
mentorici Pohodniškega krožka in 
tudi mentorici mladinskih skupin 
v okviru Planinskega društva Rib-
nica učencem predstavili načrt za 
letošnje leto. Učence sva poučili 
o tem, kaj pomeni biti pohodnik 
in kako mora biti opremljen vsak 
izmed nas, ko gre na pohod tako 
v nižje kot v višje ležeče kraje. 
Predstavili sva jim tudi pohode 

za letošnje šolsko leto, ki si bodo 
sledili od nižje do višje ležečih 
krajev. S tem bomo pridobivali 
na moči in vzdržljivosti. Sledil je 
pohod do jase pri Grilovem viken-
du na Mali gori. Z nekaj vmesnih 
postankov smo srečno prispeli na 
cilj. Učenci so bili navdušeni, saj 
s soncem obsijane jase pri Gri-
lovem vikendu niso poznali in je 
še niso obiskali. Tam smo imeli 
postanek za malico, seveda pa je 
bilo tudi veliko prostora in časa 
za igro in druženje na prostem, ki 
ga učenci še kako potrebujejo. Po 
uri postanka smo se vsi veseli in 
zadovoljni srečno vrnili v dolino. 
Polni lepih vtisov smo se odpravili 
domov. Komaj že čakamo na nas-
lednji pohod, na katerega upamo, 
da se bomo lahko odpravili še v 
večjem številu.

V vrtčevski skupini Srnice, kjer 
so otroci, stari 5–6 let, smo 
izvedli zanimivo srečanje s 
starši. Skupaj smo se namreč 
odpravili na ribolov na Ribnik 
Prigorica, kjer sta nam dva 
člana ribniške ribiške družine 
predstavila športni ribolov. 

Otroci so na ribnik prihajali z zavestjo, 
da morajo biti mirni, da ne odženejo rib. 

Dečki in deklice so 
kaj hitro poprijeli 
za ribiške palice in 
se pustili začarati 
prekrasnemu ribni-
ku. Kmalu smo ob 
pomoči ribičev, dveh 
očetov, gospoda Jo-
žeta Ilca in Eda Dido-
vića ujeli KOI krapa, ki 
je bil zelo dobra in uspešna trofeja. Kdor 
je imel pogum, ga je pobožal, kdor pa ne, 

pa ga je s spoštovanjem opazoval. Otroci 
so dobili neposreden vpogled v športni 
ribolov in lahko rečem, da je nekaj posa-
meznikov to zelo prevzelo. Sicer je to le 
začetek motivacije za življenje in obliko 
športa v odraslosti, ki vsekakor vpliva na 
dobro počutje vsakega posameznika. Je 
pa tudi oblika aktivnega učenja, ki bo os-
tala v prijetnem spominu vseh prisotnih, 
tako staršev kot otrok. Ob tej priložnosti 
bi se zahvalila obema članoma Ribiške 
družine Ribnica ter seveda Ribiški družini 
Ribnica, ki nas je lepo sprejela. 
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Extrem tudi letos z vsemi selekcijami
  Frenk Ambrožič    arhiv ŠD Extrem

Letošnja članska ekipa ŠD Extrem

Z leve proti desni: Anže Žlindra, Nik Ambrožič, Luka Čop, Andraž Gregorič

Sezona 2022/23 je že v polnem 
teku. Ekipe različnih kategorij 
so odigrale od 3 pa vse do 6 kol 
v letošnjem tekmovanju, razen 
najmlajše kategorije, U-13, ki 
še nastopa pod okriljem NZS. 
Imamo pa tudi letos ekipe 
prijavljene in tekmujejo v vseh 
starostnih kategorijah.

Člani ŠD Extrem so odigrali 3 kola in 
so s tremi zmagami, kljub tekmi manj 
od nasprotnikov, vodilna ekipa 2. SFL. 
Zadnja tekma je bila še posebej zanimi-
va, igral se je namreč lokalni derbi proti 
ekipi NK Ribnica. V Sodraški dvorani se 
je zbralo kar 300 gledalcev, ki so vide-
li dobro in napeto predstavo obeh ekip. 
Zmage se je na koncu veselil domači 
klub ŠD Extrem z rezultatom 4 : 1. Za NK 
Ribnica igra kar nekaj igralcev, ki so vča-
sih zastopali barve našega kluba, zato je 
imela tekma še dodaten naboj.

Ženska ekipa ŠD Extrem ima po treh 
odigranih tekmah 3 točke in zaseda 6. 
mesto na lestvici 1. ŽFL. Prvo mesto na 
lestvici z 9 točkami zaseda ekipa KMN 
Slovenske gorice.

Mladinska ekipa U-19 je bila 
do zdaj najbolj aktivna. Po 6 od-
igranih kolih je na 4. mestu na 
lestvici z 12 točkami. V vodstvu 
mladinske lige je FC Trzin s 15 
točkami.

V starostni kategoriji U-17 
ima po 3 odigranih kolih eki-
pa ŠD Extrem 5 točk in zaseda 

6. mesto na lestvici. Vodilna 
ekipa pri U-17 je NK Ribnica. 
Z dvema tekmama več ima 12 
točk. ŠD Extrem ima še eno eki-
po, ki vodi na lestvici v svoji sta-
rostni kategoriji. Ekipa U-15 – zahod ima 
po 4 odigranih kolih maksimalno število 
točk (12) in vodi pred FC Dobre polje za 
3 točke.

Mlajše kategorije igrajo pod okriljem 
Medobčinske nogometne zveze Ljublja-
na. Igrajo po turnirskem sistemu, njihovi 
rezultati pa se ne beležijo. O njih pa kaj 
več v naslednji številki Rešeta.

Štirje reprezentanti
Na zadnji zbor mladinske reprezentan-
ce U-19 so bili vabljeni kar štirje igralci 
ŠD Extrem. Na zbor so bili klicani vra-
tar Nik Ambrožič ter igralci Luka Čop, 
Andraž Gregorič in Anže Žlindra. Pustili 
so zelo dober vtis in zelo pripomogli k 
dvema zmagama na prijateljskih tek-
mah proti Madžarom. Na prvi tekmi na 
Madžarskem so igralci Slovenije zmagali 
z 2 : 1. Strelec obeh golov je bil igralec 
ŠD Extrema Luka Čop. Na povratni tek-

mi v Sloveniji, ki se je igrala v 
Gornji Radgoni, je Slovenija 
slavila zmago s 4 : 1. K zmagi 

je dva gola ponovno prispeval 
Luka Čop in na dveh tekmah tako 

dosegel kar štiri gole. Tudi ostali trije so 
zelo uspešno zastopali barve Slovenije.

ŠD Extrem  
obeležil 20-letnico
V soboto, 1. oktobra, smo v klubu pra-
znovali 20-letnico delovanja kluba. Prav-
zaprav je bila      20-letnica že lansko 
leto, vendar je bilo praznovanje zaradi 
vsem znanih ukrepov zaradi covida-19 
prestavljeno za eno leto. Ni bilo pa zato 
nič manj slovesno, bilo je veselo in tudi 
nadvse zanimivo. Dogajati se je zače-
lo že v zgodnjih popoldanskih urah. 
Predstavile so se vse generacije igralcev 
od U-6 naprej. Vsaka izmed selekcij je 
odigrala po tekmo med sabo in se tako 
predstavila tako staršem kot tudi drugim 
gledalcem, ki se jih je skozi popoldne na-
biralo vse več. Po 17. uri je sledila uradna 
otvoritev z nagovori. Prireditev je pove-
zovala Maruša Novosel. 

Z dvema plesnima 
točkama so priredi-
tev popestrile ribni-
ške mažoretke. Pri-
sotne sta nagovorila 
in pozdravila župa-
na Sodražice in Rib-
nice Blaž Milavec in 
Samo Pogorelec ter 
vsem zaželela še ve-

Najmlajši igralci na treningu v Sodražici
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Odličen uvodni del sezone  
za ribniške rokometaše

    RD Riko Ribnica

liko let delovanja ŠD Extrema s čim več 
uspehi. Nagovor je imel tudi prvi predse-
dnik in eden od ustanoviteljev ŠD Extre-
ma Boštjan Mihelič, ki je bil glavni prota-
gonist v začetnih letih delovanja kluba. 
ŠD Extrem se lahko pohvali z zelo lepimi 
dosežki v svoji 20-letni zgodovini.  Do 
zdaj je ŠD Extrem v različnih starostnih 
kategorijah osvojil kar 9 državnih naslo-
vov. 12 ekip se lahko pohvali z naslovom 
podprvaka, še 10-krat pa je ŠD Extrem 
osvojil končno 3. mesto. Med drugimi 
uspehi samo v lanski sezoni dobili tudi 

priznanji tako v moški kot v ženski član-
ski kategoriji za »fair play«.

Sledila je tekma med nekdanjimi 
člani, ki so že zaključili s svojo športno 
kariero. Razdelili so se v dve ekipi in do-
kazali, da še niso pozabili igrati futsala. 
Najzanimivejša je bila zadnja tekma med 
člansko ekipo ŠD Extrem in igralci, ki so 
začeli z igranjem futsala v ŠD Extrem 
in v njem igrali veliko let. Zdaj ti igralci 
nastopajo po drugih slovenskih klubih, 
kar nekaj izmed njih je tudi slovenskih 
reprezentantov, eden pa igra za srbsko 

reprezentanco. Tekma je bila prava paša 
za oči, s 3 : 1 pa so tudi zaradi večjih izku-
šenj zmagali igralci, ki trenutno ne igrajo 
za naš klub. 

Obujanje spominov in prijateljsko 
druženje ob pijači in jedači sta se nada-
ljevala pozno v noč. Za prijetno in slad-
ko presenečenje v obliki številke 20 je s 
slastno torto poskrbela Irena Đorđević.

Hvala vsem, ki ste se udeležili pra-
znovanja našega kluba in s tem obogatili 
program ter poskrbeli, da je prireditev 
lepo uspela.

Po lanski sezoni, ko je ribniška 
članska ekipa osvojila 4. mesto 
v državnem prvenstvu, a za 
medaljami zaostala kar 8 točk, 
je po sezoni prišlo do temeljite 
prenove kadra. 

Trenersko palico je prevzel izkušen trener 
z bogatimi izkušnjami v tujini, Borut Ma-
ček, igralne položaje pa smo okrepili z 
izkušenimi fanti, ki so v preteklosti okusili 
tudi slast igranja v Ligi prvakov. Po dob-
rem pripravljalnem obdobju smo sezono 
začeli z zelo zahtevnim gostovanjem v Ve-

lenju in tekmo izgubili, zato je bilo kar ne-
kaj neznank, kako dobro je ekipa dejansko 
sestavljena. A od takrat naprej je šlo vse 
samo še navzgor, korak za korakom. Sla-
vili smo naslednjih pet tekem, začenši z 
gostovanjem pri enem izmed glavnih pre-
tendentov za naslov državnega prvaka, 
Trimu iz Trebnjega. Trenutno je naša ekipa 
na odličnem drugem mestu prvenstvene 
lestvice, zgolj dve točki za večkratnimi 
državnimi prvaki, Celjani. Veseli dejstvo, 
da s tekme v tekmo igramo vse bolje, 
kar prepoznava tudi ribniško občinstvo, 
saj je naša dvorana vsakič bolj polna.  

Zadnjo soboto v oktobru smo začeli tudi 
s tekmovanjem v 2. krogu pokala EHF. V 
domači dvorani smo gostili ekipo z boga-
to zgodovino v bivši SFRJ, Borcu iz Banja 
Luke. Odraz, kako dobro zasedbo je us-
pelo sestaviti vodstvu v letošnji sezoni, je 
neverjetna zmaga s kar 21 zadetki razlike. 
Zato bi se ob tej priložnosti zahvalili vsem 
sponzorjem, ki nam omogočajo, da se v 
Ribnici zopet spremlja rokomet na najviš-
jem nivoju, in pozivamo vse ljubitelje ro-
kometa, da pridejo v čim večjem številu 
podpret fante v nadaljevanju sezone, tako 
v domačem prvenstvu kot v pokalu EHF.

RD Rko Ribnica 2022-23



Čudoviti dnevi, sonce, prijetna 
jesenska svežina, gozdovi, odeti 
v oranžno-rdečo-rjave barve 
... Narava nas je res obdarila s 
krasno jesenjo in dnevi so kot 
nalašč za prijetne planinske 
izlete, dolge sprehode, 
raziskovanje in iskanje miru. 
Umirjanje sebe. Kot se umirja 
narava. Marsikdo izmed nas je 
čas brez večje količine snega 
izkoristil še za zadnje resne 
vzpone na naše najvišje vrhove, 
seveda ob veliki meri izkušenj, 
znanja in priprav v vseh oblikah. 

Jesenske pasti
Jesen je, lahko rečemo, idealen čas za pla-
ninarjenje. Ko je vreme stabilno, ni neviht, 
ni nepredvidenih vremenskih obratov. A 
tudi jesen ima svoje pasti. Dnevi so krajši, 
temperature nizke, pogosto jih spremlja 
tudi veter, kar dodatno ohladi ozračje in 
občutek mraza se močno poveča, orien-
tacijo pa nam lahko slabša megla, ki v 
popoldanskem času zakrije podobo pla-
nin in vršacev. Pasti se skrivajo tudi pod 
listjem, ki sicer tako lepo šumi pod noga-
mi. Mokre skale, korenine in mokra zem-
lja pod listjem otežijo lahkoten korak, saj 
lahko hitro zdrsnemo, če nismo predvsem 
pozorni in če nimamo ustrezne planinske 
obutve z dobro narebrenim podplatom. 
Korak naj bo počasnejši in še zanesljivejši. 
Past je lahko tudi predvidevanje, da če v 
dolinah in sredogorju ni snega, da je tako 
tudi v visokogorju. A večinoma ni tako. Ko 
nižje pada dež, višje že sneži ali pada le-
den dež. Vse to pomeni, da v visokogorju 
že vladajo zimske razmere, za nas pa po-
meni to čisto zimski pristop k turi glede 
opreme in priprave, če se želimo odpraviti 
višje. Tudi zadnje padavine so tako v viso-
kogorju prinesle svež sneg.

Načrtovanje
Ob zaprtosti koč je treba upoštevati tudi 
varnostni vidik obiskovanja gora jeseni 
in večjo pozornost nameniti načrtovanju 
ture, saj nam številne koče v jesenskem in 
zimskem času ne bodo nudile toplih obro-
kov, možnosti dopolnitve zaloge tekočine, 
varnega zavetja in strehe nad glavo ... Vse 

to pomeni, da moramo imeti v nahrbtniku 
poleg osnovne planinske opreme doda-
tna topla oblačila, tanko kapo in rokavi-
ce zamenjamo za debelejše, vzamemo s 
seboj dobro zaščito pred vetrom in dež-
jem, alufolijo ali veliko črno vrečo, ki nas 
varuje pred podhladitvijo, ter več tople 
brezalkoholne tekočine in hrane. Jeseni 
so krajši tudi dnevi in tema nas bo ujela 
že nekje med peto in šesto uro popoldne. 
Čelna svetilka je obvezna, poskrbite tudi 
za polne baterije. Ne samo zaradi pogoste 
megle in orientacijskih pasti, ampak tudi 
sicer naj bosta v vsakem nahrbtniku pla-
ninski zemljevid in kompas. Prav pridejo 
tudi dobre aplikacije s planinskimi zemlje-
vidi, ki si jih naložite na telefon. Toda po-
zor – aplikacije znajo tudi hitro izprazniti 
baterijo telefona. Če se na poti izgubite ali 
zaradi goste megle ne znate nadaljevati, 
ostanite mirni in se poskušajte varno vrniti 
do zadnje znane točke, na primer zname-
nja, markacije ali poznanega dela poti. Ne 
tavajte brezglavo, saj lahko zaradi slabe vi-
dljivosti zdrsnete na mokrem pobočju. Če 
ne vidite rešitve oziroma ste poškodovani, 
pokličite številko 112.

Spremenjen delovni čas koč
Letošnja poletna planinska sezona je bila 
v marsičem drugačna od preteklih. Po šte-
vilu nočitev v planinskih kočah je bila še 
nekoliko boljša od rekordnega leta 2019, 
posledično je bil velik pritisk obiskoval-

cev gora na okolje, za dodaten problem 
pa so poskrbele slabe zimske padavine 
in poletna suša, ki so visokogorske koče 
pripeljale do pomanjkanja vode. Do kon-
ca septembra 2022 je bilo v planinskih ko-
čah 120 tisoč nočitev, kar je več od sicer 
rekordnega leta 2019. »Največ nočitev je 
bilo v Julijskih Alpah, še posebno v planin-
skih kočah na širšem območju Triglava. 
V nekaterih kočah okoli Triglava je delež 
tujcev presegel 75 odstotkov. Delež noči-
tev tujcev v planinskih kočah v Sloveniji 
je že presegel polovico, v letu 2022 je bilo 
to kar 58 odstotkov,« je razložil strokovni 
sodelavec PZS Dušan Prašnikar.

Večina visokogorskih koč je že za-
prtih, vrata sredogorskih in nižje ležečih 
koč pa bodo do pozne pomladi v dobršni 
meri odprta med vikendi in prazniki. Zato 
pred odhodom v hribe preverite aktualne 
podatke o odprtosti planinskih koč na 
spletnem mestu PZS: https://www.pzs.si/
koce.php. Stanje planinskih poti pa preve-
rite na https://stanje-poti.pzs.si/, pogosto 
se namreč zgodi, da je pot podrta, zaprta 
ali je drugače otežen prehod.

Želim vam lepe jesenske potepe. Turo 
in izlete prilagajajte svojim psihofizičnim 
sposobnostim, vremenskim razmeram, 
(snežnim) razmeram na poti in odprtos-
ti/zaprtosti planinskih koč. Imejte s seboj 
vso potrebno opremo, pa seveda srečno, 
varen korak, pazite nase in ... 'mejte se 
radi! 
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I Jesenski napotki  
za varnejše obiskovanje gora

    Zdenka Mihelič

Čudovita jesen v gorah z zlatimi macesni
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Kakšna 
zima  
bo sledila 
nenavadno 
topli jeseni?

    Rok Nosan

S premikom urinih kazalcev 
za eno uro nazaj smo prešli 
na zimsko računanje časa, 
kljub temu pa nas je vreme 
v zadnjih oktobrskih dneh 
s temperaturami vrnilo na 
začetek poletja. 

Modrina neba, sonce in rahel vetrič so 
30. in 31. oktobra ozračje na Ribniškem in 
Kočevskem ogreli vse do 28 stopinj Celzi-
ja, kar se tako pozno v letu ni zgodilo še 
nikoli v zgodovini meteoroloških meritev. 
Nadpovprečno visoke temperature so 
nas sicer spremljale skozi celoten okto-
ber, živo srebro se ni niti enkrat spustilo 
pod ničlo. Tako toplo vreme je bilo ob vse 
dražjih energentih dobrodošlo, saj smo 
kar nekaj prihranili pri ogrevanju. Ob tem 
pa se nam postavlja vprašanje, ali bo tudi 
zima prizanesljiva z mrazom ali nam bo po 
dolgih letih spet pokazala zobe. 

Če pogledamo malo v preteklost, ugo-
tovimo, da so toplim oktobrom sledile zelo 
različne zime. Pravo babje poletje s tem-
peraturami okoli 25 stopinj Celzija smo 
sredi oktobra imeli leta 2014, še eno ob-
dobje neobičajno toplega vremena smo 
tega leta beležili tudi na začetku novem-
bra. Zima, ki je sledila, nam hujšega mraza 
ni prinesla. Kljub temu smo ob pogostih 
padavinah tudi po nižinah izmerili kar ne-
kaj snega. Ribniško dolino je 7. februarja 

Najnižja temperatura
Najvišja temperatura
Povprečna temperatura
Povprečna jutranja 
temperatura
Povprečna popoldanska 
temperatura
Višina padavin
Število dni s padavinami
Število dni s      
temperaturo pod 5 °C
Število dni s           
temperaturo nad 20 °C

Prigorica
3,2°C (4. 10.)
27,5 °C (30. 10.)
12,1 °C
6,8 °C

20,4 °C

45 mm

2
8

18

Gašpinovo 
7,4 °C (4. 10.)
25,3 °C (31. 10.)
13,6 °C
10 °C

18,5 °C

43 mm

3
0

6

Sveta Ana
6,3 °C (20. 10.)
25,2 °C (30. 10.)
13 °C
10,3 °C

17,5 °C

/

/
0

7

Letošnji oktober na ribniških vremenskih postajah

prekrivala 60-centimetrska snežna odeja. 
Zelo toplo obdobje smo imeli tudi na 

začetku oktobra 2011. Sledila je hitra oh-
laditev, ampak zima je bila s snegom zelo 
skromna. Podobno kot leta 2011 je bilo 
zelo toplo vreme tudi oktobra 1997, ko se 
je marsikje ogrelo nad 25 stopinj Celzija. 
Tudi tega leta smo imeli milo zimo z zelo 
malo snega, januarja in februarja marsikje 
nismo beležili niti enega dneva s snežno 
odejo.

Zdaj pa se ozrimo še malo dlje v pre-
teklost. Pred dobrimi petdesetimi leti smo 
imeli dve leti zapored pravo babje pole-
tje. Izjemno visoke temperature so bile 
izmerjene 23. oktobra 1971, ko se je v Čr-
nomlju ogrelo celo do 30 stopinj Celzija. 
Zelo toplo je bilo tudi na začetku oktobra 
in novembra leta 1970. Sledili sta za da-
našnje razmere precej hladni zimi, sploh 
v obdobju od novembra 1971 do februarja 
1972 je bilo veliko snega.

Kot vidimo, so babjemu poletju v pre-
teklosti sledile zelo različne zime, tako da 
na podlagi vremena v oktobru ne more-
mo sklepati, kakšna zima nas čaka letos. 
Zadnje zime so bile pri nas zelo mile in z 
malo snega. Od preteklih desetih zim jih 

je bilo kar devet s temperaturami, višjimi 
od dolgoletnega povprečja. Nazadnje 
smo nekoliko hladnejšo zimo imeli pred 
šestimi leti. Kaj pa kažejo dolgoročne na-
povedi za letošnjo zimo?

Na celotni vremenski vzorec bo to 
zimo močno vplivala La Ninja. Gre za oce-
anski in atmosferski pojav, ki ekvatorial-
nemu Pacifiku prinaša nižje temperature 
morja, kar ima neposreden vpliv na vre-
menske vzorce ob Tihem oceanu, posre-
dno pa to vpliva na vreme po vsem svetu. 
Letošnja zima bo že tretja zaporedna, ki 
bo pod vplivom La Ninje, zato bi lahko 
vreme v prihodnjih treh mesecih do neke 
mere spominjalo na pretekle zime.

Kot kaže, se bomo v letošnji zimi na 
južni strani Alp pogosto nahajali na meji 
med toplejšo in hladnejšo zračno maso, 
kar bi lahko pomenilo, da nam bo zima 
prinesla več padavin kot običajno. Za višje 
lege to pomeni, da bo zima bolj radodar-
na s snegom. Če bo meja med hladnim in 
toplim zrakom potekala nekoliko južneje 
od naših krajev, bo lahko obilno zasnežilo 
tudi nižine, v nasprotnem primeru pa bo 
po dolinah večinoma deževalo. 



CIRIL GREBENC
(9. 7. 1933–19. 10. 2022)
z Grebenja

Za vedno se je poslovil od nas

FRANC HENIGMAN 
– ŠUMI
1. 8. 1955–23. 10. 2022)
iz Prigorice

V 88. letu se je poslovila naša draga mama 

MARIJA WILLEVALDT
(1934–2022)
iz Prečne ulice 6 v Ribnici

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja.
Spomin je svetloba, ki duše obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni … 
Ostali so živi spomini. 
Z nami potuješ vse dni …Z
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Hvaležni smo, da je bil Ciril del našega življenja 
in nas je s svojo požrtvovalnostjo in dobroto 
marsikaj naučil. Zahvaljujemo se vsem,  
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vedno s teboj vsi, ki te imamo radi!

Tvoja družina

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

Vsi njeni

Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja,
ga imeli radi in spoštovali.

Hvala vsem, ki ste ga s svojo prisotnostjo,
molitvami in lepimi mislimi
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
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KRIŽANKA
Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

NAVPIČNO
1. gora, kjer prebivajo čarovnice
4. mi, vi, ?
5. tat denarnic
6. nehoteno trzanje obraznih mišic
8. letošnja nobelova nagrajenka za književnost Annie
9. biblijski očak
10. merilnik časa
13. nemško mesto ob meji s Francijo
15.  naš književnik Vitan
20.  škatlica za očala

VODORAVNO
2. slikarka Kobilca
3. samogovor
7. nekdanja angleška kraljica
11. rdeč kraški grm
12. zlitina bakra in kositra
14. stik roke s trupom
16. čebelji samec
17. črki, ki oklepata črko B
18. najdaljša reka na Hrvaškem
19. noge (slabš.)

Rešitve: 1. Slivnica, 2. Ivana, 3. monogovor, 4. oni, 5. žepar, 6. tik, 7. 
Elizabeta, 8. Ernaux, 9. Abraham, 10. ura, 11. ruj, 12. bron, 13. Rastatt, 14. 
rama, 15. Mal, 16. trot, 17. AC, 18. Sava, 19. tace, 20. etui

14. 11.  – Dan za brezplačen vpis  
novih članov

15. 11. ob 18.00 – Humoristični večer  
z Juretom Godlerjem

17. 11. – Lutkovna pravljična urica
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RAZPORED POČITNIŠKIH KAPACITET ZA LETO 2023
(DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA)

SIMONOV ZALIV – IZOLA
28. 3.–4. 4. 2023 – apart. C5, lež. 4
30. 5.–6. 6. 2023 – apart. B26, lež. 3
8. 8.–15. 8. 2023 – apart. C5, lež. 4
26. 9.–3. 10. 2023 – apart. F18, lež. 3
14. 11.–21. 11. 2023 – apart. F16, lež. 4
19. 12.–26. 12. 2023 – apart. C5, lež. 4

TERME ČATEŽ
21. 3.–28. 3. 2023 – hiša 174, lež. 5
16. 5.–23. 5. 2023 – hiša 86, lež. 5
8. 8.–15. 8. 2023 – hiša 117, lež. 4
19. 9.–26. 9. 2023 – hiša 107, lež. 6
7. 11.–14. 11. 2023 – hiša 1, lež. 6
19. 12.–26. 12. 2023 – hiša 117, lež. 4

TERME PTUJ
20. 6.–27. 6. 2023 – apart. G03, lež. 2

TERME RADENCI
12. 9.–19. 9. 2023 – pritličje, lež. 4

KRITERIJ KORIŠČENJA POČITNIŠKIH 
KAPACITET:
– delovni invalidi I. kategorije
– delovni invalidi II. kategorije
– delovni invalidi III. kategorije
– osebe s statusom invalida po ZZRZI
– osebe s telesno okvaro

ŠMARJEŠKE TOPLICE
24. 1.–31. 1. 2023 – hotel Šmarjeta, lež. 2

STRUNJAN – 
psihosocialna rehabilitacija
19. 2.–25. 2. 2023 – PSP  
hotel SVOBODA, lež. 2

Kriterij za koriščenje
ŠMARJEŠKE TOPLICE:
– zaposleni in brezposelni delovni 
invalidi II. in III. kategorije
– zaposlene in brezposelne osebe s TO

– zaposlene in brezposelne osebe s 
statusom invalida po ZZRZI
– delovni invalidi I. kategorije, ki imajo 
dodatek za pomoč in postrežbo – lahko 
s spremljevalcem
– osebe s TO, ki imajo dodatek 
za pomoč in postrežbo – lahko s 
spremljevalcem
– delovni invalidi – upokojeni: I., II., III. 
kategorije, TO in ZZRZI

PSP STRUNJAN:
– zaposleni in brezposelni delovni 
invalidi II. In III. kategorije
– zaposlene in brezposelne osebe s TO
– zaposlene in brezposelne osebe s 
statusom invalida po ZZRZI

OBRAZCE ZA PRIJAVO DOBITE V 
PISARNI DRUŠTVA.

PRIJAVE SPREJEMAMO DO 17. 12. 2022.  

vabi na

ZAKLJUČEK PROJEKTA
MOJA VAS, 

LEPA IN UREJENA 2022,

ki bo v petek, 25. 11. 2022, ob 19. uri
v večnamenski dvorani 

na Velikih Poljanah.

Sledila bo javna predstavitev 
dokumentarnega filma o ribniškem 

poprtniku – župneku in kratkih filmov 
nosilk izročila. 

Z Metko Starič se bomo pogovorili 
o navadah v predbožičnem času 
in povabili na Festival božičnega 

kruha 2022.

VSTOP PROST!

Naslednja številka izide 15. decembra 2022.

GRADIVO ODDAJTE do 30. novembra 2022.

VABILO 
Društvo invalidov Ribnica 
vabi vse svoje člane 
na martinovanje, ki bo v gostilni 
Štefan pri Novem mestu, in sicer  
v petek, 18. 11. 2022, z začetkom 
ob 16. uri.

V soboto, 3. 12. 2022, pa društvo 
organizira celodnevno kopanje 
s kosilom v hotelu Delfin Izola.

Za informacije in prijave smo vam 
na voljo v pisarni društva v času 
uradnih ur (v ponedeljek in petek 
od 9.00 do 11.00), na telefonski 
številki 01 83 61 169 ali 070 688 811 
ali pa prek e-naslova 
di.ribnica@gmail.com.

Prijave sprejemamo 
do 14. 11. 2022, za kopanje pa do 
25. 11. 2022 oziroma do zasedenosti 
avtobusa.

LEPO VABLJENI!
                                                      
Društvo invalidov Ribnica

            »PRAZNUJEMO
          S PRIJATELJI«

POVABILO 
na jubilejni koncert  

ob 20. obletnici ljudskih pevk 

VESELIH RIBNČANK

KDAJ: V SOBOTO, 26. 11. 2022, OB 17. URI
KJE: V DVORANI TVD PARTIZAN,
KOLODVORSKA 17, 1310 RIBNICA

KDO: DOMAČE IN GOSTUJOČE SKUPINE
• MPZ TRNOVO 
• LJUDSKE PEVKE  

ČEBELICE
• FATNJE Z VASI 
• LJUDSKI PEVCI KŠD  

PREDGRAD
• FANTOVSKA SKUPINA 
• MATICI IZ VODIC  

KLUB PRLEŠKIH BABIC  
Z LOTMERŠKIMI  
TAMBURAŠI IN  
KVARTETOM JERUZALEM

Prisrčno dobrodošli.  
Vstopnine ne bo, bomo pa vesele vsakega vašega 

prostovoljnega prispevka. 

Vesel Marinka,  
predsednica DPŽ Ribnica

• VESELE RIBNČANKE 
S CITRARKO  
TANJO ZALOKAR

• IN HARMONIKAŠICEMA  
DANIJELO CRUDEN IN  
SONJO RIGLER

• Trio VIOLinA  
KLUB HARMONIKARJEV  
URSKA

• FOLKLORNA SKUPINA 
LONCKI

• MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
OŠ RIBNICA

• NONET VITRA  
FOLKLORNA SKUPINA GRMADA

• HUMORIST METOD JAKLIC






