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Vabljeni!
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TURISTIČNO DRUŠTVO RIBNICA
TD RIBNICA
OBČINA RIBNICA
Mateja Starc 
ABOGRAFIKA d.o.o.
10.000 izvodov

V ZGIBANKI NE SPREGLEJTE NAGRADNE IGRE!
      1. nagrada: VIKENDPAKET za DVE osebi
                                v TERMAH DOBRNA

FOTO: Tilen Nosan



Živahno poletje se počasi preliva v barvito jesen. Končuje se čas poletnih 
počitnic in pestrih Ribniških dni poletja 2012, ki jih bomo zaključili z veli-
kim praznovanjem. Prvo nedeljo v septembru bo 37. Semènj suhe robe in 
lončarstva ter 13. Rokodelski festival.

Ribniško dolino obdajajo mogočni gozdovi Velike in Male gore. Prebiv-
alcem je bil les že od naselitve osnovna za življenje. Skozi stoletja so vse 
bolj spoznavali več deset različnih vrst drevja,  lastnosti različnega lesa in 
pred več kot pol tisočletja začeli izdelovati suho robo. Ker so ribniške roke 
delavne in spretne, Ribničani pa podjetni, so kmalu spoznali, da so leseni 
izdelki zanimivi za prodajo. Zato ima semanji dan v Ribnici dolgo in bog-
ato tradicijo. Prvi zapisi segajo v 16. stoletje, o razviti trgovini s suho robo 
govori tudi t. i. Krošnjarski patent iz leta 1492, ki je Ribničanom na široko 
odprl vrata v takratno Evropo. Med prvimi Slovenci smo bili vključeni v 
mednarodno trgovino s kakovostnimi izdelki. Skozi stoletja smo uspešno 
dodajali vrednost najprijaznejšemu naravnemu materialu – lesu. Iz njega 
smo do danes ustvarili več tisoč različnih uporabnih in okrasnih izdelkov.  
V zadnjih stoletjih se je temu  pridružilo še izdelovanje lončenih predme-
tov. In vse to, ter še mnogo več, si lahko ogledate na semanji dan. 

Seveda smo kmalu spoznali, da vsaka kupčija veliko lažje steče, če je pro-
dajalec vesel in dobre volje. Le-te Ribničanom še do danes ni zmanjkalo. 
Obvezna izkušnja, brez katere noben obiskovalec sejma ne sme oditi 
domov, je tudi »ribniški procent« - vse o njem vam bo z veseljem povedal 
vsak prodajalec lesnih ali lončenih izdelkov.

Le najrazvitejše države sistematično skrbijo za kulturno dediščino, moč, 
pamet in srce naroda. Je korenina, globoko povezana z domačo zemljo, 
ki nam daje identiteto. V Ribnici se zavedamo svoje odgovornosti, zato 
skrbno ohranjamo spomin na svojo preteklost, katere bistveni del sta 
suha roba in lončarstvo. Inovativni izdelovalci  poskrbijo za vedno nove 
in sodobne oblike. Tako nenehno s preteklostjo plemenitimo sedanjost.

Pred dvema letoma smo odprli prvi Rokodelski center v Sloveniji. V 
njem si lahko tudi na semanji dan ogledate razstavo sodobne proizvod-
nje ribniške domače obrti in obiščete muzejsko trgovino. Grajski prostori 
vas vabijo na ogled naših muzejskih zbirk. Na ribniškem trgu vas bodo 
pričakovali izdelovalci ter prodajalci suhe robe, v ostalih ulicah pa še 
mnogi drugi. Vse, kar omogoča popolno doživetje semanjega dne, vam 
ponuja Ribnica letošnjega 2. septembra.

Pri nas je vedno prijetno, še posebej na praznični smanji dan, zato ste vsi 
prav lepo vabljeni v Ribnico!

Jože Levstek,
župan Občine Ribnica

Spoštovani obiskovalke in 
obiskovalci ribniškega semnja, 
ljubitelji domače obrti, izdelovalci suhe robe 
in lončarstva!

20.00     v Gradu: Grajski večeri 2012 - 
 Večer dalmatinske glasbe 
               Nastop klape Mali grad Kamnik
             (organizator Turistično društvo Ribnica)

| Petek, 24. avgust |

| Sobota, 25. avgust |
12.00     v Hrovači:  FIŽOLOV DAN, 
 etnološko-kulinarična prireditev
            Že desetič s Hrovačani doživite gurmansko
 pojedino pod vaško lipo. 
 Fižolov dan, posvečen avtohni sorti fi žola  ribnčan,  
 praznuje 10. rojstni dan.     
 Hrovačani obljubljajo 10-metrsko � žolovo salamo, 
 10 � žolovih tort, tekmovanje 10 najboljših slovenskih 
 kuharjev in dodajajo, da bodo dan obogatili z desetimi  
 � žolovimi doživetij.  VE SE, KJE SE DOBRO JÉ! 
 (organizator VETD Hrovača)

| Četrtek, 30. avgust |
  
20.00  v cerkvi sv. Štefana v Ribnici: 

 Koncert KOMORNEGA ZBORA IPAVSKA iz Vipave      



Prometna ureditev v 
Ribnici med 37. Ribniškim semnjem
suhe robe in lončarstva,  2. 9. 2012

URBANOVA NOC 2012

^



| Petek, 31. avgust |
20.00     na stadionu v Obrtni coni Ugar: 
 URBANOVA NOČ 2012.
 Nastopajo: Nina Pušlar, Alya, Vili Resnik, Sara Kobold,  
 Stereotipi, Jaka Vižintin, Martina Šraj, Žan Serčič,  
 Alex Volasko, Manuella Brečko, Fortissimo, 
 Band 501
 (organizator Radio Urban)

| Sobota, 1. september |

od 9.00
do 13.00

Kdo je organizator vsakoletnega 
Ribniškega semnja?

          1. nagrada:  VIKENDPAKET za DVE osebi v TERMAH DOBRNA
2. in 3. nagrada: PRAKTIČNI IZDELKI SUHE ROBE IN LONČARSTVA
4. in 5. nagrada: DARILNI PAKET TD RIBNICA

Odgovor napišite na črto in ga pošljite na naslov: 
TURISTIČNO DRUŠTVO RIBNICA, Gallusovo nabrežje 10, 1310 Ribnica, do 10. septembra 2012, 
ko bomo izžrebali 5 nagrajencev.
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani TD Ribnica (www.turisticno-drustvo-ribnica.si).

IZREŽI

NAGRADNA IGRA

POKROVITELJI



   | Nedelja, 2. september |

15.00 pred Rokodelskim centrom: 
 Tekmovanje za naziv kraljica suhe robe
Tekmovanje bo potekalo v treh kategorijah: barantanje, izde-
lovanje in prodaja suhe robe. Zmagala bo tekmovalka, ki bo 
zbrala najvišje število točk. Kraljico in prvi dve spremljevalki 
čakajo bogate nagrade! Na tekmovanje se lahko prijavijo vse 
ženske s stalnim bivališčem v suhorobarskem območju (občine 
Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in 
Dobrepolje) na telefonsko številko 836 11 04, na elektronski 
naslov info@rokodelskicenter-ribnica.si ali osebno v Rokodel-
skem centru od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro. Prijave 
sprejemamo do 25. avgusta.
(organizator Rokodelski center Ribnica) 

16.00  v Gradu: nastop folklornih skupin - FS Grmada 
 z gosti (organizator Turistično društvo Ribnica) 

Dvorišče in parkirišče pred Rokodelskim centrom: 

13. Rokodelski festival –predstavilo se bo in izdelovalo 
50 rokodelcev iz vse Slovenije, vsi imajo certi� kat Art&Craft 
Slovenija. Odlična priložnost za nakup najžlahtnejših izdelkov 
Slovenije!
(organizator Območna obrtno podjetniška zbornica Ribnica)

pred cerkvijo: 
Od višine se zvrti - pogled na Ribnico z zvonika župnijske 
cerkve. Obiskovalci se boste lahko v spremstvu povzpeli na 
zvonik cerkve sv. Štefana, od koder pogled na celotno Ribniško 
dolino naravnost jemlje dih. Vrtoglavci se boste ustavili v 
zvoniku, kjer vam bo družbo delal nekajtonski bron, pogumneži 
pa boste lahko izkusili tresavico nog na samem vrhu Plečnikove 
mojstrovine. Obljubljamo vam nepozabno izkušnjo!
(organizator Društvo katoliške mladine Ribnica)

| Nedelja, 2. september |

9.15 SPREVOD PO GLAVNI ULICI 
 krošnjarji, narodne noše, Ribniški pihalni orkester,  
 mažoretke, pevci in ostale skupine iz Ribniške doline 

10.00 ODPRTJE SEMNJA
 pozdravni govor predsednika Turističnega društva 
 Ribnica Jožeta Zakrajška
 nagovor župana Občine Ribnica Jožeta Levstka
 nagovor župana Občine Arcevia Andree Bomprezzija
 slavnostni govornik evropski poslanec dr. Milan Zver

11.00 v Gradu: osrednji program
           Tretje Suhorobarske igre, zabavno tekmovanje med  
 vasmi občine Ribnica
 (organizator Turistično društvo Ribnica) 
         
11.00  na zvoniku ribniške cerkve: demonstracija plezanja 
           (organizator Plezalni klub Ribnica)

12.00  na parkirišču pri Zavarovalnici Triglav: 
 animacijsko - zabavni program 
          (organizator Ribniški študentski klub)

13.00  v Gradu: koncert Godbe Dobrepolje
           (organizator KUD Ribniški pihalni orkester)

13.00  na grajski zelenici:  tekma v agilytiju za pokal suhe  
 robe Ribnica   
 (organizator Kinološko društvo Ribnica)

14.00  v Gradu: nastop Društva mažoret in plesalcev   
 Ribnica (organizator Turistično društvo Ribnica) 

•

•
•
•

•

•



3.
zabavno tekmovanje med 
vasmi občine ribnice

SUHOROBARSKE IGRE

Na dan Ribniškega semnja  ob 11. uri 
TURISTI»NO DRUŠTVO RIBNICA prirejaTURISTI»NO DRUŠTVO RIBNICA prireja
Na dan Ribniškega semnja  ob 11. uri 
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INFO: marusa.prelesnik@gmail.com ali 031 803 525

2. IZBOR ZA KRALJICO 
       SUHE ROBE

na dan Ribniškega semnja

PREVZEMI LENTO IN OSVOJI 
PRIVLAČNO NAGRADO!

Prijave zbiramo do 25. avgusta na tel.: 01/83 61 104, 
na elektronski naslov info@rokodelskicenter-ribnica.si 
ali osebno v Rokodelskem centru 
od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.

Ob prijavi dobite vse nadaljnje informacije.

| OBVESTILA ZA SEMANJI DAN |

na Škrabčevem trgu:  
izdelovalci domačih suhorobarskih in lončarskih izdelkov 
v Gradu: 
- fotografska razstava o semnju suhe robe in lončarstva 
- predstavitev ostalih slovenskih ponudnikov turističnih storitev   
   in dogodkov
pri župnijski cerkvi: 
- razstava domačih izdelkov kruha, peciva … 
  Društva podeželskih žena Ribnica 
- čebelarski proizvodi
pred Ideal centrom: 
- gobje specialitete
na parkirnem prostoru ob Bistrici: ribje jedi
pri Lovskem domu na Opekarski cesti: divjačinske jedi 
parkirni prostor na Gallusovem nabrežju:  promocijsko-prodajna 
razstava vozil Opel (Avtohiša Zalar) 

|  STALNE RAZSTAVE | 

Škrabčeva domačija v Hrovači, nominiranka za naziv Evropski 
muzej leta 2004, dan odprtih vrat med 12. in 18. uro

V Galeriji Miklova hiša razstava Prophetae domestici, kjer se 
predstavljajo ustvarjalci širšega ribniškega območja.

V Muzeju Ribnica v  Gradu  od 9. do 19. ure ogled razstav:
- Suha roba in lončarstvo 
- Ribnica, veličina majhnosti
- Boj krvavi zoper čarovniško zalego
Na vse razstave v Muzeju Ribnica je vstop prost.

Sredi grajskega zelenja je Park kulturnikov.

V Rokodelskem centru lahko od 9. do 19. ure obiščete muzejsko 
trgovino in si ogledate razstave:
- V korak s časom (sodobna proizvodnja suhe robe in lončarstva) 
- Janko Trošt (1894–1975) ustanovitelj ribniškega muzeja
- fotografska razstava Medved naš vsakdanji
- zaključna razstava likovnih del udeležencev šole “Lice”, 
  letnik 2011/12

•

•

•

•

•


