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Spoštovane, spoštovani!

Poletje se počasi nagiba v jesen, sonce izgublja svojo moč 
in dnevi so vse krajši; toda to je naš čas, čas našega prazno-
vanja. Ob zaključku Ribniških dni smo pripravili dve osred-
nji prireditvi, jubilejni 35. Semenj suhe robe in lončarstva 
ter 11. Rokodelski festival.

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

Geografska lega naše doline, ki je ujeta med gozdove Velike 
in Male gore, je že od nekdaj krojila usodo tukaj živečega 
človeka. Bližina teh prostranih gozdov je omogočala, da so 
se prebivalci temeljito spoznali z značilnostmi tu rastočih 
vrst lesa in ga pričeli obdelovati ter na podlagi patenta ce-
sarja Friderika prodajati po bližnji in daljni okolici. Tako je 
lesna obrt in izdelava lončarskih izdelkov od nekdaj pred-
stavljala dodatni vir zaslužka mnogim, ki so imeli veselje in 
smisel za delo z lesom in glino. Seveda pa samo izdelava 
teh izdelkov ni bila dovolj; potrebno jih je bilo prodati. 
Vsaka kupčija veliko lažje steče, če je prodajalec vesel in 
dobre volje. Le-te pa na nam, Ribničanom, še do danes ni 
zmanjkalo. Ribničani se še posebej trudimo, da ne bi šlo 
bogastvo naših dedov v pozabo, zato smo tudi s pomočjo 
evropskih sredstev zgradili Rokodelski center, 
ki bo ohranjal in razvijal tradicijo naše 
domače obrti za bodoče rodove.
 
Prijetno bo pri nas, zato ste vsi prav
lepo vabljeni v Ribnico!

Jože Levstek,
župan Občine Ribnica

Izdajatelja:

Oblikovanje:
Tisk:

Naklada:

Nagovor župana občine Ribnica

| Petek, 20. avgust |

20.00    v Gradu: Grajski večeri 2010 -
 Koncert narodno-zabavne glasbe. 
 Premierna predstavitev zgoščenke 
 ‘Glasba je naše življenje’, ansambla Zdomarji.
 (organizator Turistično društvo Ribnica)

|  Sobota, 21. avgust |

9.00 v prostorih TD Ribnica: Ustvarjalne delavnice za otroke  
 od 7. leta naprej, na temo semnja. 
 Prijavite se lahko na št.: 041 614 042- Mateji Starc.
 (organizator Turistično društvo Ribnica)

|  Petek, 27. avgust | 

19.00 na Grmadi: Promenadni nastop Ribniškega   
 pihalnega orkestra.
             (organizator KUD Ribniški pihalni orkester)

20.00    v Gradu: Grajski večeri 2010 - Večer stand up komedije  
 z Lucijo Ćirović in gosti. 
           Nastopajo: Lucija Ćirović, Vid Valič, Martina Ipša.
             Cena vstopnice: 5 €         
             (organizator Turistično društvo Ribnica)



|  OBVESTILA ZA 35. SEMANJI DAN |

na Škrabčevem trgu: 
izdelovalci domačih suhorobarskih in lončarskih izdelkov 
v Gradu: 
- fotografska razstava ob 35. Semnju suhe robe in lončarstva 
- predstavitev ostalih slovenskih ponudnikov turističnih   
  storitev in dogodkov
v prostorih TD Ribnica: 
- razstava del otrok iz  Vrtca Ribnica na temo turizma
- razstava izdelkov otroške delavnice na temo semenj
pri župnijski cerkvi: 
- razstava domačih izdelkov, kruha, peciva …
  Društva podeželskih žena Ribnica 
- čebelarski proizvodi
v Ideal centru: gobje specialitete 
na parkirnem prostoru ob Bistrici: ribje jedi
pri Lovskem domu na Opekarski cesti: divjačinske jedi 
parkirni prostor pri župnijski cerkvi, parkirni prostor na 
Gallusovem nabrežju:  promocijsko-prodajna razstava vozil 

|  STALNE RAZSTAVE |

Škrabčeva domačija v Hrovači, nominiranka za naziv   
Evropski muzej leta  2004, dan odprtih vrat med 
12. in 18. uro,  ob 15. uri vodenje po Škrabčevi domačiji.

V Galeriji Miklova hiša od 5. 8. do 5. 9. razstava Ekspatrioti /
povratniki. Avtorji del: Aleš Debeljak, Tina Đenadić, 
Tomaž Lavrič, Jože Marinč, Vito Oražem, Klavdij Sluban, 
Andrej Trobentar, Rudi Uran.

Muzej Miklova hiša ima razstavne prostore v    
ribniškem Gradu. 

Na ogled so razstave:
- Suha roba in lončarstvo
- Ribnica, veličina majhnosti
- Boj krvavi zoper čarovniško zalego

Obnovljena kovaška delavnica (razstava in situ): 
Med kladivom in nakovalom (Gorenjska cesta).

Sredi grajskega zelenja je na ogled Park kulturnikov.
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|  Sobota, 28. avgust |

12.00    v Hrovači: FIŽOLOV DAN, 
 etnološko-kulinarična prireditev, 
            posvečena avtohtoni sorti fižola “ribni´čan.   
 V fižolovi kuhinji bo obiskovalcem ponujenih preko 40  
 fižolovih jedi, ne bo manjkala tudi fižolova trgovina. 
 Kot običajno bosta nastopila Radio mlajku  
 in Tamburaški orkester Sodražica.
 (organizator VETD Hrovača)

|  Petek, 3. september |

20.00 na stadionu v Obrtni coni Ugar: 
 URBANOVA NOČ 2010
 Nastopajo: Manca Špik, Vili Resnik, Brigita   
 Šuler, Botri, Gašper Rifelj, Tanja Žagar, David Grom,  
 Foxy Teens, Rok Ferengja, Nino, Wild step, Explosions,
 4 Play, Alen Vogrinec Vesel.
 (organizator Radio Urban)

|  Sobota, 4. september |

11.00  v Športnem centru Ribnica: 
 6. Veteranski turnir v rokometu  
           Skozi ves dan pred Športnim centrom živa glasba 
 s skupino Duble Truble, bogat srečelov …
 (organizator Društvo ljubiteljev rokometa Ribnica)

18.30  v Gradu: Festival glasbe, gibanja in … 
          Izvajanje jogijskih vaj oz. asan.

19.00  v Gradu: Kulturni program 
             Nastopajo:
        • skupina Fletno iz Cerknice – koncert ljudskih pesmi v  
 moderni izvedbi
 • stanovalci Doma starejših občanov Ribnica - nastop     
 • člani Društva joga v vsakdanjem življenju  Ribnica
     • prikaz akrobatske joge
          • kratki dramski vložki
            • spust svetlečih lampijonov z  najboljšimi željami
                  (organizator Društvo joga v vsakdanjem                 
  življenju  Ribnica)



| Nedelja, 5. september |

na dvorišču Rokodelskega centra:
11. Rokodelski festival - sodelovalo bo 50 rokodelcev 
iz cele Slovenije. V okviru festivala bo tudi Srečanje
tradicionalnih slovenskih lončarjev, domačih in iz ostale
Slovenije, ki bodo v živo predstavili ustvarjanje na
tradicionalnem lončarskem vretenu. Vmes bo igranje z 
glino za vse generacije pod vodstvom animatorjev 
(organizator Območna obrtno podjetniška zbornica Ribnica)

pred cerkvijo: 
Od višine se zvrti - pogled na Ribnico iz zvonika župnijske cerkve. 
V spremstvu se boste lahko povzpeli na zvonik cerkve Sv. Štefana, 
od koder je dih jemajoč pogled na celotno Ribniško dolino. Tisti z 
vrtoglavico se boste ustavili v zvoniku, kjer vam bo družbo delal 
več tonski bron, ostali pogumneži pa boste lahko izkusili tresavi-
co nog na samem vrhu Plečnikove mojstrovine, kjer vas čaka pri-
jetno presenečenje.
(organizator Društvo katoliške mladine Ribnica)

pred cerkvijo:
Ribniška masaža in druge skavtske dobrote - Ribniški semenj zna 
biti precej naporna reč. Od barantanja bolijo roke, od hoje noge 
in od nošnje vsega nakupljenega tudi hrbet. Prav zato vas ribniški 
skavti vabimo, da se za trenutek sprostite in prepustite originalni 
ribniški masaži, ki učinkovito pomaga tako na skavtskih taborih 
kot tudi v vsakodnevnem hitenju. Ko boste tako osveženi in pom-
lajeni, se boste lahko pomerili v napetem skavtskem dvoboju ali 
pa se boste naučili izdelati zanimive okraske iz vrvi. In še skavtski 
pozdrav: bodite pripravljeni!
(organizator Skavti Ribnica 1 - Suhe rib’ce)

med cerkvijo in Zavarovalnico Triglav: 
Bike fight tekma, dvoboj po postavljeni progi (možnost vožnje po 
progi, spretnostna vožnja ...) 
(organizator Kolesarski klub Ribn’čan)

Možnost panoramskega leta z balonom
(BTC Ljubljana) 

SREČANJE TRADICIONALNIH SLOVENSKIH LONČARJEV

| Nedelja, 5. 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
 slavnostni govornik evropski poslanec   
 dr. Milan Zver

11.00 v Gradu: osrednji program
           Prve Suhorobarske igre, 
 zabavno tekmovanje med vasmi v občini Ribnica         

11.00   zvonik ribniške cerkve: 
 demonstracija plezanja 
            (organizator Plezalni klub Ribnica)

12.00   v Gradu: koncert KD Godbe Sevnica

12.00    na parkirišču pri Zavarovalnici Triglav:   
 animacijskozabavni program 
            (organizator Ribniški študentski klub)

13.00   na grajski zelenici: prikaz znanja 
 šolanih psov 
 (organizator Kinološko društvo Ribnica)

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

16.30    v Gradu: koncert skupine Apostoli – Irska folk, 
 bluesrock glasba
            (organizator Turistično društvo Ribnica) 
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35. RIBNIŠKI SEMENJ - 11. ROKODELSKI FESTIVAL  in



Prometna ureditev v mestu 
Ribnica v času 35. Ribniškega semnja 
suhe robe in lončarstva, 5. 9. 2010




