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Pred dobrimi 60 leti je oče prihitel v šolo, 
potrkal na vrata in rekel učiteljici, da mora njegova 
Micka domov -  da se koplje krompir, je treba 
delat! Pa je odhitela na njivo, skupaj z brati in 
sestrami, ki so pomagali staršema, da je imelo 
doma potem 11 ust kaj za pod zob. 
Ta zgodba se nekaj desetletij bere takole: Ilčevi iz 
Lončarske ulice v Dolenji vasi se skupaj z žlahto 
spravijo kopat krompir; vsega skupaj jih nanese 
kar 35. Dovolj, da so zaustavili promet na glavni 
cesti Ribnica-Kočevje, ker so ljudje vozili počasi, 
jih fotografirali in se sila čudili. 
Ribničani več ne pridelujemo hrane tako, kot so 
jo včasih – ni časa, posledično ne volje. In ne 
splača se, je povedala Marija Ilc, tista Micka, ja, iz 
uvodnega dela naše pripovedi. »Dokler bo stala 
ena škatla jajc 1,41 evra, jaz pa sem za osem 
kokoši in krmilo dala 60 evrov, se bo bolj splačalo 
iti po jajca v trgovino. Tako delam bolj za veselje, 
pa domače jemo.« 
Ne splača se tudi orati po starem načinu, s konji, 
a k sreči Braneta Ilca, sina mame Micke, vlečejo 
v to ljubezen do konj in zemlje ter njegov 11-letni 
sin Gašper. Mali mož ima korajžo in veliko veselje 
do spoznavanja sveta, ki se zdi večini njegovih 
sovrstnikov tako zelo oddaljen. Traktor mu ni tuj, 
njiva mu je lahko tudi ‘igrišče’, v skednju pa ga 
zanima prav vsako staro orodje. Zelo zvedav je. 
Ko je prejšnjič v Rešetu prebral zgodbo o gospe, 
rojeni ob izviru Ribnice, je očeta takoj pocukal za 
rokav, da sta šla skupaj pogledat tisti kraj. Mu pa 
domači svetujejo, naj se loti kakega takega dela, 
ki je po domovih še vedno potrebno:  električarja, 
vodovodarja ali pa veterinarja.
Brane Ilc se s kmetovanjem ukvarja le ljubiteljsko, 
ker mu je delo na Inlesu prednostno, a oranje in 
brananje mu je v spominu ostalo še iz otroštva. 
Leta 1985 so kupili traktor, do takrat pa so doma 
orali s konji in iz gozda z njimi vlačili les. Zdaj ima 
3 kobile, 2 žrebeti in še dve prideta v kratkem 
na svet. 
Jutro se zanj začne ob petih. Do sedmih, ko nas-
topi ‘šiht’, pa se že marsikaj lahko postori, pravi. 

Nato vskoči mama, ki je že davno tega premagala 
strah pred konji, saj jo je njen oče poleg štirih 
bratov rad jemal v gozd kovat konje. Ilčevi konji 
so tudi zdaj pripravni - včasih za oranje, sem ter 
tja pa gredo z njimi še vedno v gozd, da kaka drva 
privlečejo in se malo sprehodijo. 
Drugače pa Ilčev Brane s traktorjem zorje večino 
njiv, ki jih Dolenjevaščani danes še obdelujejo. 
»Nekateri si pomagajo z motokultivatorji, a 
važno je, da vsaj 
to obdelamo ter 
da redno kosimo, 
da se polja ne 
zaraščajo,« doda 
naš sogovornik, 
ki mu je skupaj z 
domačimi uspelo 
lani zbalirati 1200 
bal sena za proda-
jo, saj kosijo manjši 
del Dolenjevaškega 
polja. Prizna, da je 
včasih ob rednem 
delu še takšno 
ljubiteljsko kme-
tovanje težko in 
malo upade volja, 
ker moraš biti skozi 
vprežen. 
A pride nov dan in 
s tem nov zagon in 
zgodba se nadaljuje …

Malo manj se je posrečila zgodba s komasaci-
jami, za katero so se lastniki najprej borili, a 
mnogi zemlje še vedno ne obdelujejo. »Nobeden 
ne bo obogatel, a nekaj je treba delati,« pravi 
gospa Marija. Na 50 hektarjih in 80 arih imajo 
Ilčevi 18 arov obdelovalne površine, s komasacijo 
pa so z 80 parcel prišli na 5 »in še skupaj jih 
imamo!« Imajo pa Ilčevi in še marsikdo generalno 
zamero do Občine, ker ni uredila obljubljene 
poti med parcelami. »Bili smo med prvimi pri 
komasaciji, imeli največjo voljo, a so nam porinili 
slabo zemljo, tako da smo lani na svoje stroške 

odstranili grmovje in zakrpali luknje, ker nismo 
mogli več čakati na izpolnitev obljub. Ko sem 
odšla k županu povprašat, ali bomo dobili stroške 
povrnjene, je dejal, da žal ni denarja,« je potožila 
Ilčeva in tako se družina še danes ubada z 
odstranjevanjem kamna s parcel. 

A vsaj ne zgubljajo stika z zemljo, kot ga Brane Ilc 
ni tudi z domačijo. 

Res jo je do tal podrl, ker se je držal načela svo-
jega očeta, da je dosti slab tisti otrok, ki ne gre za 
svojim očetom podirat in ustvarjat nekaj boljšega. 
Zgradil je novo hišo in uredil domačijo, ki je 
središču Dolenje vasi v ponos, v zidake pa shranil 
kos papirja, na katerem je zabeleženo, kdo in kdaj 
je hišo gradil. Kot ga je shranil njegov oče med 
zidake stare domačije in kot ga bo našel vnuk, če 
bo kdaj sledil nasvetom svojih prednikov …   
                                          
Alenka Pahulje
foto družine AP
foto oranja Janez Levstek

PRI PEČKOVIH IZ DOLENJE 
VASI SE PA ŠE ORJE!
Oranje s konji je postalo taka redkost, da ob Dolenjevaškem polju 
nastajajo kolone radovednežev

Gospa Marija, vnuk na obisku ter Brane Ilc in njegov sin Gašper
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Občinsko glasilo REŠETO izdaja Občina Ribnica. 
Uredniški odbor: 

 Alenka Pahulje - odgovorna urednica 
Polona Klajič - članica

Zdenka Mihelič - članica
Programski svet: Brane Kozina, Anica Benčina, 

Danica Fegic, Marjan Peteh, Anton Ilc, Maruša Prelesnik, 
Miha Klun, Janez Mate.

Lektura: Tanja Debeljak
Trženje oglasnega prostora: 

 Marko Modrej, GSM: 041-536-889
Tisk in prelom strani: 
KVM Grafika, Ribnica.

Naklada: 3.200 izvodov 

Naslov: 
Škrabčev trg 40, 1310  Ribnica
Tel.: 8369 765/051 641 021

E-pošta: reseto@t-2.net
Izid naslednje številke: 

29. april 2009

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 8,5%.
V primeru objave istih oglasov v drugih tiskovinah si 

pridržujemo pravico do avtorskega honorarja. 
Pridržujemo si pravico do nenapovedanega obiska 

tiskarskega škrata v našem glasilu.

Gradivo za naslednjo številko 
oddajte do 

15. aprila 2009
Članki v časopisu niso uradno 

mnenje Občine Ribnica.

Fotografija na naslovnici (Alenka Pahulje):
Veselje na Gregorjevo
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JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA 

ŠTIPENDIRANJE KADROV
IZ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 

ZA DOLENJSKO

Razvojni center Novo mesto d.o.o. bo v mesecu 

aprilu 2009 na svoji spletni strani www.rc.nm.si 

objavil Javni poziv k oddaji vlog za izbor 

delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo 

(RŠS Dolenjska) za šolsko/študijsko leto 2009/2010. 

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev 

v RŠS Dolenjska v šolskem/študijskem letu 

2009/2010. V skladu s prejetimi potrebami 

delodajalcev bo Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

objavil razpis kadrovskih štipendij za 

šolsko/študijsko leto 2009/2010.

Za delodajalce je sodelovanje v Regijski štipendijski 

shemi za Dolenjsko privlačno, ker sami izbirajo 

štipendista ter zagotavljajo za celotno dobo šolanja 

štipendista po štipendijski pogodbi le 50 % sredstev 

za štipendijo. Preostalih 50 % sredstev zagotovi 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. iz državnih ali 

evropskih virov.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu: 

Razvojni center Novo mesto d.o.o., 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, 

tel. 07 33 72 988, kontaktna oseba: Maja Smerdu 

ali pišite na e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si.

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

vabi vse zainteresirane 

delodajalce k sodelovanju!
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Riko Hiše, ki so imele po komaj štirih letih obstoja, leta 2002, 
najboljši okoljski izdelek leta v Sloveniji, in z njim nato kandidirale še 
v Bruslju, se potegujejo za izgradnjo novega ribniškega vrtca. Velik 
del javnosti je pokazal visoko naklonjenost ideji, da bi se združila 
ribniška inovacija in denar v prominentnem objektu, kar bi naš vrtec 
po novem lahko bil. 

Ne ve se še, kako naj bi bil videti, 
saj se Riko Hiše vsakega pro-
jekta lotijo skupaj z arhitekti in ga 
prilagajajo okolju ter potrebam 
naročnika. Je pa to podjetje, ki 
ga vodi Janez Pucelj, za gradnjo 
zelo zainteresirano. 
To bi bil njihov referenčni objekt 
v domačem okolju in tako bi 
se podjetje, ki uspeva s svojimi 
lesenimi hišami v skandinavskih 
deželah, lahko izkazalo tudi v z 
lesom bogati Dolini. 
Toda na lesene hiše Ribnica ni 
toliko navajena kot na zidane, 
ki naj bi bile tu tradicionalne, je 
podvomil župan Jože Levstek, ki 
je Riko Hiše kot potencialnega investitorja (tako 
kot poprej tudi že Marles) povabil 11. marca 
na predstavitev. »Tudi Anglija ni, pa smo dobili 
priznanje za najbolj inovativen leseni izdelek in 
hiše uspešno prodajamo,« je pojasnil Pucelj. 
Odločiti se je treba, ali bomo spravili otroke pod 
polivinil ali pa v objem lesa, ki je naraven, bivanje v 
njem pa prijetno. Seveda naravnost, toplotna pre-
vodnost in dihanje celotne lesene konstrukcije 
niso vprašljivi – Občini se bolj zatika pri ceni, ker 
denarja primanjkuje, »a so Riko Hiše pripravljene 
ponuditi najmanj tako ugodno kreditiranje kot 
Marles«, je pomiril pomisleke Janez Pucelj. 
V igri je cena med 1100 in 1500 evri za kvadratni 
meter, montažni sistem pa bi bil lahko postavljen 
v mesecu dni. Za otroke naj bi gradili le najboljše, 
in tega se v Italiji, kjer so Riko Hiše zgradile že 
pet takih vrtcev, menda bolj zavedajo. Pri njih 
ponudnik odpade takoj, ko kot opcijo za izolacijo 
predlaga le stiropor ali stekleno volno … Za malo 
denarja je pač malo muzike, koliko pa je vredno 
dobro počutje in zdravje naših otrok, se sprašuje 

Pucelj. Les ima antialergijski učinek, kar je za 
vrtce gotovo pomembna kategorija, življenjska 
doba takih vrtcev pa je s pazljivim ravnanjem 
in vzdrževanjem tudi mnogo daljša, je povedal. 
Ribniško podjetje je opozorilo Občino, da je 
naša država zavezana evropskim predpisom, ki 
že zahtevajo čim manj emisij toplogrednih plinov 
v okolje, zato je Pucelj vprašal župana, ali že 
razmišlja kdo o tem, kaj in kako s starim vrtcem 
– tudi tega bo treba enkrat razgraditi in spraviti. 
Toda za kakšno ceno?
Pred časom in s samo predstavitvijo so župan, 
Janez Škrabec in Janez Pucelj že opravili uvodni 
razgovor o možnostih javno-zasebnega partner-
stva pri gradnji novega vrtca, Riko Hiše pa nam-
eravajo za vrtec, ki naj bi po zadnjem predlogu 
stal za sedanjim (kjer je trenutno travnik), ponu-
diti vse, vključno s projektno dokumentacijo, »ker 
svoj izdelek najbolje poznamo«. V samo izvedbo 
bi tako kot do sedaj potegnili domače izvajalce 
»in tako bi se občinska investicija plemenitila v 
tem okolju, ne drugje«, je dodal direktor Pucelj. 
Predhodno bi morala Občina v svojih odlokih 

predpisati tak način gradnje. To bi sicer po mnen-
ju predstavnika Upravne enote morala storiti že 
davno poprej, a njeno razmišljanje ne gre v korak 
s časom, je prepričan arhitekt Janez Zobec. 
»Navdihujoče je, da imamo v Ribnici vrhunsko 
arhitekturo, a do zdaj v občini ni bilo podpore za 
vrhunske projekte. Občina mora v korak s časom, 
podpreti take objekte in osnovati odloke, ki bi nji-
hovo gradnjo omogočali. Ali pa bomo še naprej 
capljali v anonimnosti. Kako je hiša videti na 
zunaj, je le en vidik – pomembnejša je vsebina. In 
to je presežek, za katerega se moramo boriti. Ne 
pa, da najraje rečemo: Ah, dobro je za Ribnico. Ni 
res! Ravno tako plačamo!«
Površina za novi vrtec je zdaj kupljena in priprav-
ljena, je dejal župan, ostale zadeve pa še niso 
jasne. Niti ne, kako velik naj bi vrtec bil, kar pa 
je pomemben podatek, ker se gradijo novi bloki, 
Gramiz pa želi privabiti mlade družine. Hkrati se 
v svetu ne gradi več velikih vrtcev – omenjenih 
pet v Italiji je za število od 120 do 140 otrok. Na 
predstavitvi je bilo rečeno, da obstoječih 6 odd-
elkov ostane, potrebno pa je še 12 novih. S tem 
ni bila seznanjena ravnateljica vrtca Andreja Hojč, 
ki se je predstavitve Riko Hiš prav tako udeležila 
in se za tako gradnjo tudi navdušila. Veseli jo, da 
se je akcija za izgradnjo novega vrtca začela. Zdaj 
teče, je zadovoljno dejala in še, da je resno mislila 
z odstopom, če se zadeva ne bi premaknila. Sicer 
pa se bo z izgradnjo bolj ukvarjal njen namestnik, 
ker Hojčeva kmalu odide v pokoj. 
Odločitev župana in občinske uprave bo romala 
pred svetnike in ti bodo dali končno besedo o 
novi podobi in vsebini vrtca. Ali pa priložnost, 
kot pravi Janez Pucelj – priložnost, kako iz vasi 
narediti kraj. Ta hip Tesarstvo Oražem obnav-
lja streho na problematičnem montažnem delu 
starega vrtca, zamenjane pa so tudi že vse 
elektroinštalacije. Inšpekcija je zaradi dotrajanos-
ti stavbe dodala še svoj dolgi spisek zahtev: nova 
vrata, povečanje svetlobe … Obnovitvena dela so 
nujna, dokler se novi vrtec ne zgradi, Hojčeva pa 
meni, da ne bi smelo biti dileme, kdo bi ga morala 
graditi: Riko Hiše. »Marles, ki je zgradil prvega, 
smo namreč z nenehnimi obnovitvenimi deli že 
večkrat preplačali.« 

Alenka Pahulje, foto arhiv Riko Hiše

RIKO HIŠE PRIPRAVLJENE 
ZGRADITI LESENI VRTEC
Na koncu bosta odločala cena in odgovor na vprašanje, kaj in kako 
dobro želimo za svoje otroke 

Značilnost vrtcev, ki so jih Riko Hiše zgradile v Italiji, so svetli, 
zračni in človeku prijazni bivalni prostori

Eden izmed petih vrtcev, ki so jih Riko Hiše zgradile v Italiji
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Policija našla tri sode z odpadno barvo!

Gasilci PGD Ribnica smo bili 11. marca opol-
dne s Centra za obveščanje obveščeni, da se v 
rupah pri Sveti Marjeti na Dolenjevaškem polju 
nahajata dva polna soda z neznano tekočino. Z 
dvema voziloma, prikolico in osmimi gasilci smo 
se odpeljali tja. Tu sta bila res dva soda, vsak v 
enem požiralniku, kjer ponikne narasla voda, ko 
se struga Ribnice napolni. 

Z vitlom smo ju potegnili na plano in ju naložili 
na prikolico.
Ta dva soda sta bila najverjetneje odvržena skupaj 
z onim od prejšnje najdbe, nekaj dni poprej. Sode 
je potem narasla voda odnesla do požiralnikov, 
eden pa je ostal približno 100 metrov višje.
Ko smo soda prepeljali domov, smo ju odprli. 
V njih je nitro razredčilo, pomešano z neko 

gnilozeleno barvo. Verjetno je to odpadek od 
pranja orodja za barvanje. Kdor koli tako brezvest-
no zastruplja ljudi, naj se zaveda, da je denar, ki 
ga dobi za opravljeno delo, judežev denar. S tem 
početjem škodi ravno tako sebi in svojim otrokom 
kot vsem prebivalcem, ki bi pili onesnaženo vodo, 
če se ta odpadek ne bi našel in odstranil na za 
to varno mesto. Sode smo še isti dan oddali 
firmi KEMIS, ki je poskrbela za odvoz in varno 
uničenje. 

Tekst in foto: Matjaž Virant

Prva četrtina leta mineva s prihodom pomladi. 
Občina Ribnica je v tem četrtletju že krepko v 
izvajanju proračuna za leto 2009. Po več letih 
smo namreč uspeli sprejeti proračun za nasled-
nje leto že v decembru. To pa posledično pomeni 
njegovo izvajanje v celotnem obsegu že od mes-
eca januarja dalje. Ključne vsebine in dosežki v 
mesecu marcu so bili:
- Pričela se je sanacija strehe na Vrtcu v 
Ribnici, kar bo omogočilo ustrezno delovanje 
Vrtca, dokler ne izpeljemo investicije za novega.
- Izvedba javnih razpisov za dva največja pro-
jekta v letošnjem letu: Severna servisna cesta  in 
Obnova objekta na Marofu. V marcu so razpisi za 
izvajalce objavljeni, če ne bo večjih zapletov pri 
njegovem izboru, se bodo dela na obeh lokacijah 
pričela do meseca maja.
Priprava dveh odlokov:  
- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodar-
ske javne službe oskrbe s toplotno energijo 
na območju Občine Ribnica odpira povsem novo 
vsebino in prinaša opredelitev vsebin ter pogojev 
za izvedbo razpisa, kjer bomo izbirali izvajalca 
oskrbe s toplotno energijo v mestu Ribnica.
- Odlok o občinskih cestah bo zamenjal »stari 
odlok« z enakim imenom. Sprejem je potreben 
predvsem zaradi spremembe zakonodaje z 
različnih področji. Odlok bo kot doslej opre-
deljeval različna zadeve, ki bodo predpisane za 
občinske ceste.
- Izvedba občinskih razpisov za področja: 
kmetijstva, športa, ljubiteljske kulture in 
turizma. Vsi razpisi so zunaj in večji del v fazi 
zaključevanja (dopolnjevanje vlog, ocenjevanje 
in razdelitev sredstev). Odvisno od vrste razpisa 

ocenjujemo, da bodo prva sredstva odobrena 
že v dobrem mesecu. Vsekakor pa bodo društva 
imela možnost, da sredstva sofinanciranja 
prejmejo bistveno prej kot prejšnja leta.
- Rekonstrukcija ceste na relaciji Šolska 
– Merharjeva ulica in naprej  je v fazi 
dokončevanja projektne dokumentacije, izvedba 
bo še v letošnjem letu. Enako velja za rekonstruk-
cijo odcepa pri Dolenjih Lazih.
- Dokončanje in sprejetje novega prostor-
skega  plana Občine Ribnica je v fazi oddaje 
dokumentacije na ustrezna resorna ministrstva 
in ostale soglasodajalce. Dnevno se trudimo, 
da bi bili postopki čim prej zaključeni, vendar 
smo sedaj odvisni od izvajalca projekta Strukture 
d.o.o. in soglasodajalcev.
- V mesecu marcu je prišla prva informacija z 
Ministrstva za zdravje o odobritvi sredstev, s 
katerimi sofinancirajo izgradnjo Urgentnega 
centra v Ribnici, ki bo dvignil kakovost zdravst-
vene oskrbe v Ribnici in v občinah, ki jih pokriva 
zdravstveni dom.  Investicija  se bo pričela takoj, 
ko bo prispela formalna  potrditev projekta. 
Ocenjujemo, da projekt ne bo bistveno motil 
delovanja zdravstvenega doma, ker gre le za 
preureditev nekaj prostorov v osrednjem delu, 
celotna investicija pa bo izvedena najkasneje v 
treh mesecih.
- Seja Občinskega sveta Občine Ribnice 
je predvidena za 2. 4. Na njej bodo svetniki 
obravnavali sprejem zgoraj omenjenih odlokov in 
ostale tekoče zadeve.

Skratka, obeta se delavna pomlad. 
Občina Ribnica

Kronika Občine Ribnica, 
marec 2009

POVABILO NA 
PREDSTAVITEV KNJIGE 
ZOFIJE MAZEJ KUKOVIČ
 
Zofija Mazej Kukovič bo v petek, 
10. aprila, ob 19. uri v Miklovi 
hiši predstavila svojo avtobio-
grafsko knjigo Voz na strmini. 
Ministrica za zdravje v vladi 
Janeza Janše v prvem delu knjige 
opisuje svojo življenjsko zgodbo, 
v drugem pa predstavlja svoje 
poglede na vodenje. Zofija Mazej 
Kukovič bo vsem, ki se boste 
udeležili predstavitve, podarila 
podpisan izvod knjige Voz na 
strmini.

Vljudno vabljeni!
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V POLETNIH MESECIH SE NAM 
OBETAJO GRAJSKI VEČERI
Turistično društvo Ribnica sprejelo nov izziv – 
organizacijo 8 grajskih večerov

Zadnjič je spet nekdo spomnil na besede takrat 
še kandidata za župana, ko je na novinarski kon-
ferenci dejal: O marija, kak dolgčas je v Ribnici! 
Mislil je na prireditve, ki bi lahko bile, pa jih ni. 
Tako smo tudi letos ostali brez silvestrovanja in 
pustnega karnevala. Denarja da ni, zdaj je tu še 
recesija in tako se je izziva polotilo Turistično 
društvo Ribnica (TD). Dolgo časa so mu očitali, 
da se bogati na račun znamenitega ribniškega 
sejma, a člani opominjajo, da ves prisluženi denar 
vračajo okolju. Svoje delo tudi sicer opravljajo 
prostovoljno. In to ravno v sejemskem času ni 
nič kaj prijazno zanje, saj se pokuri nešteto 
živcev v prerekanju s stojničarji iz vse Slovenije 
– prihajalo je celo do močnejšega prerivanja, 
da ne govorimo o poplavi žaljivk, ki se vsujejo na 
organizatorje v času živčnih priprav na sejem in 
na dan, ko ta septembra končno pride. Potem, 
ko mine, se zbrani denar razdeli za vse dejavnosti 
turističnega društva.  Lani so dobrih 1000 evrov 
dobili še od Slovenske turistične organizacije, 
2.500 pa od Občine, ki je sofinancirala izdajo 
promocijskega materiala, vzdrževanje spletne 
strani, oprostila pa je TD tudi plačila komunal-
nega prispevka za zaporo ceste med sejmom. 
Omenjeno sofinanciranje nanese desetino celot-
nega proračuna društva. Z vsem denarjem pa 
bodo letos ponovno zasadili cvetlična korita na 
mostovih. Lani, ko so z olepševanjem začeli, 

so neznanci sadike odnesli kar trikrat, potem 
pa so se na korita navadili, zato boste cvetlične 
zasaditve občudovali tudi letos. Člani seveda 
skrbijo tudi za zalivanje cvetlic v koritih, na kar je 
treba biti v poletnih mesecih pozoren prav vsak 
dan. A pri olepševanju Ribnice z rožami je treba 
samo vztrajati, je dejala Marjana Radivojević, 
»ker so jih ljudje dobro sprejeli. Vandalizmu se 
ni bilo moč ogniti – poleg kraje sadik so vandali  
že dvakrat zlomili tudi zastavo pred prostori TD«. 
Gredice po Ribnici prav tako zasaja TD in park v 
Gradu bo spet izpopolnjen s cvetlicami. Obnovili 
bodo vrtnični nasad ter postavili klopi v parku 
ob Bistrici. »Seveda moramo najti take, da jih 
vandali ne bodo odnesli,« se je hudomušno 
pošalil predsednik društva Jože Zakrajšek. Sam 
trg tej cvetlični zagnanosti ne sledi in poskus 
cvetličarke pred leti, da bi Občina sofinancirala 
okraševanje oken, ni uspel.

Potem pa bo tu že poletje in 
začeli se bodo grajski večeri. 
To bo druga odmevna zadeva v letu (poleg sejma), 
ki se je bo društvo polotilo in za 12 aktivnih članov, 
ki so večinoma zaposleni z delom po službah, je 
to dovolj velik zalogaj, meni Radivojevićeva, ki 
si je k sreči že prislužila pokoj. Osem prireditev 
naj bi se zvrstilo ob petkovih večerih (ob 18. uri), 
če štejemo še dogodek ob dnevu državnosti ter 

zadnji avgustovski petek, ko bo občina gostila 
tamburaško skupino Dupljak, pa jih bo kar 10. 
Kako bo videti preostalih osem, bo pokazal čas, 
in TD poziva glasbenike, študentski klub, društva, 
šole in posameznike, da se javijo, predlagajo in 
pomagajo oblikovati s svojimi idejami in nastopi 
posamezne večere. Računajo na vašo zagretost 
in dobro voljo, sami pa so pripravljeni kriti stroške 
za varovanje in razna dovoljenja, ki jih morajo kot 
organizator imeti. Dobro se bo tudi priporočiti 
Bogu ali naravi, da naj bo milostna pri delitvi dežja 
in temperatur, saj nadomestnega prostora v prim-
eru slabega vremena ne bo. Grajski večeri bodo 
v Gradu ali pa jih ne bo, pravi Marko Modrej, ki 
je tudi dal idejo zanje. Seveda naj bi nekdo od 
gostincev poskrbel tudi za kako stojnico s pijačo, 
da bo dobra volja pod grajskim odrom večja.

Iz mirujočega v živahnejše 
obdobje 
Z grajskimi večeri naj bi v Ribnico prinesli malo 
več življenje, je dejal Zakrajšek, malo več luči pa 
se je letos zasvetilo tudi na trgu, saj je TD obnovi-
lo svetlobne konture na javnih objektih, ki so bile 
nameščene v jubilejnem letu 2000. Del denarja 
namenjajo tudi za sofinanciranje društev; tako so 
si po 250 evrov razdelili: mažorete za pot v Brno, 
pihalni orkester za gostovanje v Dolini pri Trstu in 
Pustno društvo za izdajo knjige. Zavedajo se, da 
manjka tudi promocijskega materiala za naš kraj, 
a pri tem projektu bi morali sodelovati vsi: Občina, 
Turistično-informacijski center in TD Ribnica. 
Slednje je začelo težiti k večji prepoznavnosti 
in se je s svojo stranjo pojavilo v reviji Slovenija, 
ki je izšla v petih evropskih jezikih. Večinoma so 
zdaj že uredili svoj prostor ob Bistrici, na police 
bodo dodali le še izdelke z ribniškim geograf-
skim poreklom, ena polica pa ostaja prazna. 
Društvo potrebuje podmladek. Temu bi nudili vso 
finančno in logistično podporo; tako so pozvali 
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turistični in eko krožek na šoli in v vrtcu, da se 
predstavijo in s svojimi izdelki dopolnijo prostor 
društva. Kljub večkratnim povabilom odziva še ni, 
pravi predsednik Zakrajšek. Malce slabe volje je 
bilo tudi ob akciji Moja dežela, lepa in gostoljub-
na, ki jo je v Ribnici vodila članica Danica, a ni bila 
povabljena na podelitev lanskoletne nagrajenke, 
dolenjevaške šole. 
Člani, s katerimi smo se tisti dan pogovarjali, 
upajo, da bo Ribnica dočakala izpolnitev vseh 
tistih lepih obljub, o katerih se je toliko govorilo, 
pa so obležale v predalih: o tržnici domačih preh-
rambenih izdelkov (novi mesečni boljši sejem 
pred Miklovo tja po njihovem ne sodi), o ureje-
nem prostoru pred Miklovo hišo, o katerem se 
je govorilo že pri urejanju trga pred 20-imi leti, in 
da bo delovni čas  ribniških gostiln obiskovalcem 
malo bolj naklonjen, ne pa da se obrišejo pod 
nosom, če jih pot semkaj zanese med vikendom.  

Alenka Pahulje
foto Zdenka Mihelič

 Izpod županovega peresa

stresna. Toda občutek, da si tudi po odhodu v 
Dom praktično doma, je dober in pomirjujoč. 
Dom starejših občanov Ribnica ni lep samo 
od zunaj, ampak je poln dogajanja in življenja 
tudi znotraj. Za pestro dogajanje skrbijo tako 
oskrbovanci, zaposleni kot zunanji sodelavci; 
teh pa, lahko rečem, je res veliko. Od duhovne 
oskrbe vsak ponedeljek, dogajanj, ki jih orga-

nizirajo Miklova hiša, 
JSKD z nepogrešljivim 
g. Lampetom, do 
Medgeneraci jskega 
društva za kakovostno 
starost Ribnica in našega 
sovaščana, rezbarskega 
samouka g. Andoljška 
ter vsestransko aktivnih 
osnovne in glasbene 
šole, Ljudske univerze iz 
Kočevja in Vrtca Ribnica 
ter še mnogo drugih.

Trenutna v nizu razstav  
je slikarska razstava štirih 
slikarskih ljubiteljskih 
umetnikov iz bližnje oko-
lice, ki so na realističen 
način prikazali svoje 
občutenje sveta in ljudi. 
Človek si ne more kaj, 
da ne bi občudoval njiho-
vo zagnanost in ljubezen 
do svojega dela, tako da 

se je tudi nas dotaknil njihov optimizem, ki nam 
ga primanjkuje v današnjem času. 
Občina Ribnica zelo dobro sodeluje z vodstvom 
Doma glede reševanja različnih problemov v smis-
lu organizacije in koordinacije dela s službami, ki 
so nujno potrebne za njegovo nemoteno delovan-
je. Lahko rečemo, da je zgradba postavljena na 
odlični lokaciji, ki omogoča dostopnost do vseh 
pomembnih ustanov v naši občini. Seveda vse še 
ni idealno, se pa trudimo vsem zagotoviti enake 
možnosti. Tudi naša, srednja generacija, bo slej 
ali prej postavljena pred dilemo: gremo ali ne 
gremo: In če bomo šli, ko bo prišel čas, bomo 
vsaj vedeli, kam.

Župan Jože Levstek

Spoštovane, spoštovani!

Kaj mesec, še eno leto ne pomeni veliko! 
Življenjski krog, ki se začne z rojstvom in konča s 
smrtjo, je sklenjen. Dejstvo pa je, da je med tema 
dvema mejnikoma tudi nekaj trenutkov, ki nam 
jih je dovoljeno izživeti, če jih seveda merimo po 
vesoljski uri. 
Pri osebnih razgovorih, 
ki jih imam ob sredah, 
resnično slišim stvari, ki 
so na meji mogočega, ali 
pa imam sam preveč sta-
rinske nazore za današnji 
čas. Ljudje živimo obre-
menjeni sami s seboj 
in v večnem konfliktu 
z okolico, ki nam daje 
samo negativne impul-
ze. Iz dneva v dan smo 
polni adrenalina, rešitve 
pa se nam rade odmi-
kajo v še bolj negotovo 
prihodnost, odrešitve in 
pričakovane sprostitve žal 
ni od nikoder. Res je, da 
mora svoj križ nositi vsak 
sam, ampak človeku zelo 
dobro dene, če mu je 
kdo pripravljen priskočiti 
na pomoč. Vsi gremo 
skozi različna življenjska 
obdobja in tudi starost je 
del tega, vprašanje pa je, kako jo preživeti in kje. 
Ribnica ima v tem pogledu srečo, res je trajalo 
30 let, da smo prišli do svojega doma starejših 
občanov. Po začetnem veselju, in bilo je čez 400 
prošenj, je prišlo vprašanje: iti ali ne v dom, to je 
bil za vsakega posameznika bistven pomislek. 
Težko je zapustiti svoj dom, tudi če je še tako 
skromen in oditi v neznano, tuje okolje; po navadi 
še pod težo različnih informacij iz domačih logov, 
ki so temeljile na ‘rekla – kazala’. Ribničanom je 
bilo prav gotovo težko zapustiti to našo Dolino, 
čeprav so radi odhajali v svet, so se prav tako radi 
- ali še bolj, vračali domov. Zdaj mi je veliko lažje 
razumeti, kako težko je zapusti lastno ognjišče 
in oditi drugam. Morda je za nekoga, ki je živel v 
večstanovanjski hiši, ta sprememba lažja in manj 

POPRAVEK

V besedilu Rojena ob izviru potoka Ribnice se 
mi je v prejšnji številki vrinila neljuba napaka 
pri imenu Marija Mihelič. Pravilno bi se moralo 
glasiti: Julijana Mihelič. Žal se mi je že pred 
leti, ko sem raziskoval ta dogodek, v spo-
min vcepilo nepravo ime, zato se za napako 
opravičujem.

Mirko Oražem

Ljubitelji konj z Velikih 
Poljan vas vabimo na 

tradicionalno žegnanje konj 
na Starem gradu, 

ki bo v nedeljo, 19. aprila, 
s pričetkom ob 13.30.

Zbor konjenikov bo na 
Marofu pod gradom 

ob 13. uri.
Sledilo bo družabno srečanje 

z ansamblom Zdomarji.

Nedelja, 19. april 2009
Ribniški grad, center mesta

Tekma šteje za slovenski duatlonski pokal

kontakt: kromar@siol.net
Tel: +38641469872 (Damijan)
+38641459169 (Mitja)

predprijava: 
Plačilo startnine na TRR: 02321 - 0089845042
(velja do 14. aprila 2009)
startnina: 
20 eur - sprint duatlon
10 eur - super sprint duatlon (2 km – 8 km – 1km)
6 eur - cici duatlon (400 m – 1000 m – 200 m)

na dan tekme: 
25 eur - sprint duatlon (5 km – 20 km – 2,5 km)
15 eur - super sprint duatlon
10 eur - cici duatlon

program: 
08:00 - 09:30    prijave 
10:00                start cici duatlona 
10:20                start super sprint duatlona 
11:30                start sprint duatlona 
14:30                razglasitev 

V kategorijah za državno prvenstvo so uvrščeni 
samo tekmovalci z veljavno licenco TZS. Vsi tek-
movalci pa so uvrščeni v absolutni konkurenci.

DRUŠTVO INVALIDOV VABI

- Kopalni dan v Izoli, sobota, 18. april
Vse dodatne informacije dobite v pisarni 
društva v uradnih urah: pon. in pet. od 9. do 
11. ure. Tel.: 836 11 65.

- Enotedensko letovanje v Strunjanu 
(hotel Salinera), 22. - 29.6.
Prijave sprejemamo do konca aprila na tele-
fon 031/756 598.
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Fikcija ali kaj?

Nič drugega ne moremo reči o famozni 
predstavi 5 žensk.com, ki naj bi se zgo-
dila v Ribnici. Vse skupaj se je začelo 
z šušljanjem, da bo v Ribnici gostoval 
Špas teater s predstavo 5 žensk.com. 
Nato se je dalo slišati reklamo v lokalnih 
medijih. In tudi kupiti vstopnice, prav 
tako, kot da ne bi šlo za fikcijo, ampak 
pravo gledališko predstavo. Ker je bila 
prva predstava takoj razprodana in so 
celo zbrali dovolj rezervacij za drugo, se 
je začelo govoriti, da bo tudi druga. In še 
za to so bile karte razgrabljene. Nekoliko 
počasneje, saj so bile že rezervirane, pa 
vendar. In potem je prišla nedelja,18. 
marec. Prav nič fiktiven dan, prav prim-
eren za »zagotovljeno uspešnico«, kot se 
predstava sama pohvali na svoji spletni 
strani. Ura je bil 17. in nato tudi 17 in 
15 min., ko se na odru pojavi organiza-
tor, in razočaran pove, da so igralke 
zapustile Ribnico. Predstave torej ne bo. 
Blamaža in sramota tako za organizator-
ja kot za Špas teater in igralke. Igralke 
so zapustile mesto, ne da bi odigrale 
napovedano predstavo, in krivdo pripi-
sale Ribničanom. In sicer, da ne morejo 
igrati v tako mrzli dvorani (čeprav je bila 
ogreta), da so garderobe premajhne in 
še nekaj takšnih izgovorov. 
Kratko pa potegnejo gledalci. 
Dejstvo je, da ribniška dvorana res ni 
vrhunski cvet dvoran, je pa edina od 
Kočevja do Velikih Lašč. In ne nazadnje 
jo je vodstvo in tehnično osebje Špas 
teatra označilo kot »zadovoljivo«. Po bese-
dah tehnične ekipe so igralke nastopale 
tudi v skednjih in se preoblačile v kom-
biju, pa so vseeno nastopale. Kaj se jim 
je zgodilo v Ribnici tako tragičnega? Jih 
je popadlo nezadovoljstvo, ker bi morale 
v Ribnici nastopiti že približno 350 - tič 
in morda pred 140.000 gledalci? So se 
bale blamaže, ker niso dovolj vadile ali 
pa so enostavno imele vsega skupaj 
dovolj, in so odšle zaradi naveličanosti 
in nezainteresiranosti?
Ne vem, kako imajo pri Špas teatru 
urejeno komunikacijo med igralkami, 
tehničnim osebjem in vodstvom, vendar 
če vodstvo meni, da je dvorana zado-
voljiva, potem tako menda mora biti. Saj 
se niso šle dobrodelnosti ali milostnega 
razsvetljevanja Ribničanov, ampak je 
to njihovo delo, služba, in so za to tudi 
plačane. No, pa pustimo to. 
Fikcija se je razblinila, denar za vstopnice 
je bil vrnjen, a vendarle si Ribničani 
ne zaslužimo takšnega podcenjevanja. 
Nadomestna predstava menda bo, a 
sam ne vem, če bi si upal vrniti na 
prizorišče zločina. Sicer je ribniška pub-
lika lepo vzgojena, a v takšnem prim-
eru bi najbrž poletel tudi kak nagnit 
paradižnik. Ribniška publika si zasluži 
predstavo. Pa ne samo eno ali dve na 
leto v drugače osamljeni dvorani.

Primož Tanko

KONCERT BIVŠIH UČENK GŠ 
RIBNICA

Ob svoji 45. obletnici je Glasbena šola Ribnica 13. marca pri-
pravila drugi dogodek, ki je s čudovitimi skladbami v izvedbi 
izvrstnih bivših učenk, zdaj dijakinj Srednje glasbene in baletne 
šole v Ljubljani, navdušil vse zbrane. Prvi dogodek je sicer bila 
organizacija regijskega tekmovanja, 11. februarja, tretji in glavni 
dogodek pa bo 22. aprila, osrednja prireditev v športnem centru 
Ribnica, kjer bo sodelovalo okoli 200 učencev.

Na začetku koncer-
ta je spregovoril in 
vse, predvsem pa 
ribniškega župana, 
pozdravil ravnatelj 
Jevšnikar, ki je 
napovedal malo 
drugačen nastop, 
kot smo ga sicer 
vajeni v glasbeni 
šoli. Nastopile 
so namreč bivše 
učenke, ki so se 
tu izobraževale, 
danes pa uspešno 
stopajo po glasbe-
ni poti srednje šole 
v Ljubljani. 

»Ponosen sem, 
da so njihove 
korenine, njihovi 
glasbeni začetki tu v Ribnici. Trenutno se jih 
na SGBŠ izobražuje 5, kmalu pa se jim bosta 
pridružili še dve učenki: Teja Merhar in Nastja 
Debeljak,« je dejal ravnatelj. 
Na tokratnem koncertu so sodelovale dijakinje 
SGBŠ Kaja Lešnik in Barbara Gorše s flavto, 
Pavla Lušin s kitaro, Zrinka Vlašić na violončelu 
in Nastja Pozelnik pri klavirju. 
Pripravile so čudovit program in ga izvedle 
v vsej polnosti. Poslušalci so bili navdušeni, 
ravnatelj in profesorji pa neprikrito ponosni na 

svoje nekdanje učenke. 
Za konec se je ravnatelj Jevšnikar zahvalil vsem 
sodelujočim, tudi korepetitorju Tadeju Horvatu, 
sicer uveljavljenemu glasbeniku pianistu, ter 
mentorjem z ribniške glasbene šole, ki so 
spremljali dijakinje na začetku glasbene poti: 
Metki Priteržnik (flavta), Mirjani Brnčič (klavir), 
Viktorju Papežu (kitara) in Danici Kavrakovi 
(violončelo). Kaja, Barbara in Zrinka obiskujejo 
4. letnik SGBŠ in premišljujejo seveda tudi 
o nadaljnji glasbeni poti. Kaja in Barbara, ki 
jima je velika vzornica naša priznana umetnica, 
flavtiska Irena Grafenauer, flavto igrata 10 let, 
Zrinka pa violončelo 8. leto. Zrinkin vzornik 
je profesor Damir Hamidullin, h kateremu 
hodi tudi k privatnim uram in se izpopolnjuje 
tudi na poletnih šolah. Vse tri nameravajo po 
maturi nadaljevati na akademiji za glasbo, Kaja 
in Barbara v Ljubljani, Zrinka pa bo poleg 
sprejemnih izpitov v Ljubljani poskusila tudi v 
Gradcu. Vse tri glasbenice z velikim veseljem 
igrajo tudi v komornih zasedah in dosegajo 
lepe uspehe. Tako sta bili Kaja in Barbara, ki 
igrata v komorni skupini kvarteta flavt srednje 
glasbene in baletne šole, 17. marca v Žalcu na 
državnem tekmovanju mladih glasbenikov (dis-
ciplina komorne skupine). Z zelo obsežnim in 
zahtevnim programom sta dosegli 99 točk od 
100 možnih in zasedli odlično 2. mesto. 

Na koncertu uživala in fotografirala: Zdenka 
Mihelič

Zrinka Vlašić na violončelu

Dijakinje v krogu nekdanjih mentorjev in sodelavcev
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UMETNOST NI VELIKA ALI MAJHNA 
– UMETNOST JE, ALI PA JE NI!
Leto dni ribniškega društva likovnega ustvarjanja, ki živi kot družina

Društvo likovnega ustvarjanja 
Ribnica je še zelo mlado, 
komaj eno pomlad je praznova-
lo, čeprav so v društvu, kjer 
poudarjajo povezanost in 
druženje, zbrani stari znanci. 
Ljubiteljsko se ukvarjajo z 
različnimi likovnimi zvrstmi in 
menijo, da se umetnost ne 
more deliti na veliko in majhno. 
»Umetnost je ali pa je ni, in ne 
more biti sama sebi namen. 
Odgovore in priznanje moramo 
iskati v ljudeh – oni so merilo,« 
je na prvem občnem zboru 28. 
februarja povedal predsednik 
društva in njegova gonilna sila 
Brane Žunič, tudi sam umetnik 
samouk iz Grčaric.  
Žalosti ga, da je po Ribnici 
toliko praznih prostorov, 
ki samevajo, sami pa si ne 
morejo najti ustreznega pros-
tora za druženje ob ustvarjanju. 
Njihova ‘družina’ se je od 11 
ustanovnih članov povečala na 
14 in še več, kajti s seboj vabi-
jo tudi svoje družinske člane. 
»Če si umetnik ni sposoben 
zagotoviti niti podpore svo-
jih domačih, potem bo težko 
komu drugemu prodajal svoja 
dela,« meni Žunič, ki bi rad 
že na letošnjem ribniškem sejmu pripravil tudi 
kako prodajno razstavo članov ribniškega društva 
likovnega ustvarjanja. Dela, ki jih ustvarjajo ob 
oglarski kopi, so velik dar oglarjem – lani so jim 
tako preko javne dražbe svojih del podarili 4500 
evrov. Tudi letošnjega maja želijo biti poleg pri 
vseslovenskem prižigu kope – ta naj bi zagorela 
na 12 mestih hkrati. Sicer pa se Žuniču zdi delo-
vati v ribniškem okolju kot tako društvo kot pravi 
mali izziv: »Na tako majhnem prostoru delujejo 
javni sklad za kulturne dejavnosti, Miklova hiša, 
Škrabčev skedenj in sedaj še naše društvo 
– a vsak ima svoj fevd. Delamo enake stvari, a 
ne najdemo skupnega jezika. Pričakoval sem, da 
se bomo več slišali in se potrebovali.« Do sode-

lovanja je prišlo takoj po občnem zboru, saj si je 
naš dom za ostarele zaželel pripraviti razstavo, ki 
bi plemenitila nov objekt in pokazala, da Dom želi 
sodelovati z okoljem, katerega del je. Razstavo je 
društvu pomagala pripraviti območna izpostava 
javnega sklada za kulturne dejavnosti z Jožetom 
Lampetom na čelu, bila pa je 6. marca. Na njej 
so bila izbrana dela štirih različnih avtorjev: Petra 
Polončiča Ruparčiča - za svoje delo je prejel 
več certifikatov kakovosti, ki jih podeljuje Zveza 
likovnih društev Slovenije (ribniško vanj ta hip še 
ni včlanjeno, čeprav je njegov član predsednik 
Zveze). Videli smo dela Marije Mestek, ki je imela 
že nekaj skupinskih in samostojnih razstav, ter 
posebno zanimiva dela slikarja, ki ustvarja z usti 
– Željka Vertlja. Od leta 1998 je tudi štipendist 

mednarodnega združenja 
slikarjev, ki slikajo z usti 
in nogami. Vsi trije priha-
jajo iz Kočevja, medtem 
ko Marija Klančar Bonca, 
ki je razstavo v Domu ure-
dila, prihaja iz Ljubljane. 
Zdaj domišljiji daje prosto 
pot v Laporjah pri Turjaku, 
kamor zahaja med vikendi 
ter si pogosto prisluži 
kako nagrado – leta 2007 
so ji na slikarski koloniji 
v Podgori podelili prvo 
mesto.

Tekst in foto Alenka 
Pahulje

Marija Klančar - Bonca je razstavo obogatila s svojo izjemno 
keramiko

Društvo se je mestu Ribnica predstavilo prvič 

(NE) SOJENIH 
5ŽENSK.COM

Že v komentarju na prejšnji strani ste lahko brali, 
kako nesrečno se je odvila igra, ki je obnorela 
Slovenijo, Ribnica pa je ni mogla dočakati na 
odru - čeprav je bila razprodana. 
Igralke so preprosto odšle tik pred začetkom 
predstave in občinstvo pustile brez besed...
Ponujamo še odgovor soorganizatorja Marka 
Modreja. Špas teater ga namreč ni dal.

"Kako komentirati to zgodbo ... težave že od 
začetka. Glede na to, da se je že pred enim mes-
ecem vedelo, da kakšnega dobička predstava ne 
bo prinesla (če samo primerjamo ceno vstopnic v 
Mengšu), sem kot soorganizator ponudil pomoč 
pri izvedbi projekta, ker v nedobičkonosne pro-
jekte ne bi šel nihče. Moja želja je bila pripeljati 
predstavo v Ribnico. Težave so se pričele že, ko 
sem rezerviral dvorano za 8. marca in mi nihče 
ni povedal, da je takrat v Ribnici koncert Davorja 
Radolfija, ki je bil sicer potem odpovedan. Šok 
je bila tudi cena najema dvorane Ideal, ki je z 
davkom vred za 10 ur  znašala 1000 evrov. 
Potem pa še nedelja zvečer, ko je moralo zaradi 
te, lahko rečem ribniške sramote, vse skupaj 
odpasti. V ogenj sem šel dobesedno sam, ker 
domine je treba postavljati tudi, ko se  podrejo.
Zelo mi je hudo za vse to - v 15.-tih letih dela se 
mi kaj podobnega še ni primerilo. Toda tako pač 
je, kdor dejansko dela, ne le z jezikom ... marsikaj 
doživi. 
Moj konto v zgodbi petih žensk je lep minus na 
računu, nekaj neprespanih noči in precej odmrlih 
živčnih celic.  Vendar nisem človek, ki odneha 
na pol poti oz. se pri oviri umakne, tako da bom 
začrtano izpeljal do konca in pet žensk v Ribnici 
bo!"

EVENTIM PRIREDITVE 
Turistično informacijski center Ribnica vas 
obvešča, da lahko v centru Ribnice, na 
Škrabčevem trgu 23, kupite vstopnice za pri-
reditve iz sistema Eventim. Izbrali smo nekaj 
vidnejših prireditev, ki bi vas utegnile v zani-
mati mesecu aprilu.
• Kursadžije, zabavno srbsko predstavo, 
zasnovano na konceptu večerne šole in nabi-
to z jugohumorjem, si lahko ogledate v Hotelu 
Lev, v Ljubljani, 2. aprila ob 20:00. Cena 
vstopnice 22,00 evrov. 
• Škofjeloški pasijon, Kristusovo trpljenje na 
ulicah Škofje Loke. Uprizoritve med dnevi 3. 4. 
in 19. 4. 2009. Cena od 10,00 – 13,00 evrov. 
• Novi Fosili, koncert legendarne hrvaške 
skupine, 17. 4. v Hali Tivoli. Cena vstopnice: 
29,00 evrov. 
• Aki Rahimovski po razpadu Parnega 
valjaka nadaljuje solo pot, koncert bo v Hali 
komunalnega centra Domžale, 17.4. ob 
20:00. Cena vstopnice: 20,00 evrov. 
• Partibrejkers, jugoslovanski rock’n’roll 
band, 23. 4. ob 21:00 v ljubljanski 
Cvetličarni. Cena vstopnice 22,00 evrov. 

Vse prireditve si lahko ogledate na 
www.eventim.si 
Za vse informacije smo dosegljivi na telefon-
ski številki: 836 93 35, elektronski pošti: 
turizem.ribnica@siol.si ali pa nas enostavno 
obiščite!
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Vas, kjer sonce pozimi 
zgodaj odide spat …DANE.

Dane so zares zanimiva vasica in ravno zato bomo zgodbo o njih 
objavili v dveh delih. Že ko se pripeljete iz Bukovice in vas pred 
ovinkom pozdravijo znamenje, križ, in smerokaz Dane, že lahko 
veste, da ta vasica ni kar tako. Ko pa cesta pogleda iz gozda in se 
vam odpre prostran pogled na manjše podolje, posejano s hišami, 
je, kot bi prišli v čisto drug svet. Svet, kjer se zdi, da ritem upočasni 
svoj tempo, veter pa dobi svoj igrivi obraz. Drugače zapiha. Kot 
bi dobil zagon in se razigrano zapodil preko vasi na obe strani v 
gozd. Prav pogosto me tam pot ni vodila, me je pa zato nazadnje 
še lepše presenetila. Izvedela sem tudi marsikaj zanimivega, tudi 
to, da so Dane nekoč imele župana in graščino na Pungrtu.

 Vaščanka Bernarda Arko, upokojena 
učiteljica likovne vzgoje in defektologinja- 
pravite, da so imele Dane nekoč svojega 
župana?

»Ja, o enemu so večkrat pripovedovali. To je bil 
res pravi možakar, Gornikov stric, Anton Pakiž 
se je pisal. Včasih so bile zelo majhne občine 
in tudi Dane so bile. Pakiž je bil najprej župan v 
Danah. Potem je prišlo v začetku tridesetih let 20. 
stoletja do reorganizacije in je bil sedež občine 
v Jurjevici.« Marina Gradišnik, zgodovinarka in 
kustosinja muzeja Miklova hiša, je povedala še, 
da sta se iz številnih občin oblikovali dve večji, 
ena je bila Ribnica – okolica (sedež v Jurjevici), 
druga pa Ribnica – trg (sedež v Ribnici). Arkova 
pa je nadaljevala: »Tudi v Jurjevici je Gornikov 
stric ponovno postal župan. Še enkrat je prišlo 
do reorganizacije in nato je bila občina v Ribnici« 
To je bilo okoli leta 1936, kjer naj bi Anton Pakiž, 
Gornikov stric, postal podžupan, Onič pa župan. 
»Potem pa je vpadla vojska, Italijani so prišli in so 
morali oblast predati Italijanom. Zase je Gornikov 
stric vedno pravil in se hecal, da takega župana 
ni bilo – trikrat je bil župan in da je trikrat občino 
‘zapil’, čeprav je ni,«  je pripovedovala Boltetna 
Bernarda, kot se pri njih po domače pravi. 
 Zanima nas je, ali so bili v vasi rojeni kakšni 

znameniti ljudje ali pa premožni, gospodje in 
drugi vplivneži; danes namreč v vasi živi kar 
nekaj direktorjev in vplivnih ljudi. 

»Znameniti Danci in Danšce? Za kakšnega eks-
tra znanstvenika ali politika ne vem. 

Ko sem gledala izobrazbo naših ljudi, je bila 
izobrazbena struktura zelo visoka, še sedaj je 
tako. Izseljevali so se ravno tako kot drugje, 
smo ena povprečna vas glede tega, odšli so v 
Ameriko, Nemčijo. V tridesetih letih 20. stoletja 
so se ukvarjali s kmetijstvom, čebelarstvom, s 
prodajo jelovih in smrekovih hlodov, pa tudi z 
rešetarstvom. Delali so suho robo, predvsem 
rešeta in rete, tudi obode in podna. 

Pri Gornikovi, kjer je bil župan, so imeli celo žično 
pletilnico, kjer so pletli žične mreže za rešeta in 
rete. Tako so imeli tudi zaposlene ljudi. Bili so 
dovolj bogati in tudi zelo razgledani, da so šli 
otroci tudi študirat. Po vojski pa so jim menda to 
pletilnico vzeli. Iz  Dan je bilo veliko tudi usmiljenk, 
ki so ravno tako kot neveste morale imeti balo, biti 
zdrave in lepe. Kar precej jih je bilo, vse so bile 
študirane, Micna Neža (Pucelj) je bila na primer 
profesorica nemščine in francoščine.«

Še pred približno štiridesetimi leti je bilo v Danah 
40 glav govedi in precej konj. Danes pa je okoli 
20 konj in le ena krava in telička. »Včasih se je 
vse obdelalo. In ni bilo enostavno, ljudje so se 
zares matrali.«
 
 Dane naj bi imele celo grad. Morda je bil to 

bolj dvorec?
»Naše tete so pripovedovale, da je bilo to na 
Pungrtu. Ime je popačenka nemške besede 
Baumgarten. Grad oziroma dvorec naj bi bil bolj 
pristava gospodov iz Brškega gradu, a če so tu 
kdaj živeli, se ne ve. To je pripoved, kaj je bilo res, 
pa so morda tudi ugibanja. Imeli pa so 6 gruntov 
in na njih je sedelo 10 posestnikov, ki so dajali 
desetino gradu na Bregu.«
O tem smo povprašali tudi zgodovinarko 
Gradišnikovo, ki nam je veliko zanimivega poveda-
la in našla kar v nekaj knjigah zapise o tem, med 
njimi tudi v ‘Doneski k zgodovini Ribnice in oko-
lice v srednjem veku’ (Božo Otorepec): »Dane 
se prvič omenjajo leta 1337, ko naj bi Leopold 
iz Dan, sin Hertleina iz Ribnice, prodal stiškemu 
samostanu tri kmetije. Tri leta kasneje se v neki 
listini omenja kot priča Bertold iz Dan, čigar poto-
mec Jurij iz Dan je 1436  dobil od Celjskih v fevd 
dvor v Danah, na katerem je takrat sam bival in h 
kateremu so pripadale štiri kmetije.«
 Za Dane je so včasih pravili, da so skregane 

med seboj. Kaj je tu res? 
»Mislim, da Dane niso nič drugačne od ostalih 
vasi. Vem, da so tudi po drugih vaseh rane razprti-
je. Da pa bi naše Dane kaj ekstra slovele po tem, 

pa ne bo šlo,« je v smehu dejala 
sogovornica Boltetna Bernarda.

Nekoč so pravili, je pripovedo-
vala sogovornica: »Zadolje in 
Dane so vragu prodane. Bog pa 
je hotu še Kot navrč, pa ga naj tu 
vrag vlč.« 
Da so Dane vragu prodane, ver-
jetno izhaja iz tega, pravi Danšca 
Bernarda, da je tu zelo senčna 
lega, pri Boltetnih pozimi reci-
mo sonce zaide že ob pol dveh 
popoldne. Svoje je k temu reku 
pridala še slabša letina kot dru-
god, kajti zaradi sence in mraza 
sta zemlja in sadno drevje slabše 
obrodila. Poleg tega je bila vas 
umaknjena kar precej daleč od 
Ribnice in od centra.

Nadaljevanje prihodnjič

Skozi vas se potepala, raziskovala in fotografirala  
Zdenka Mihelič

Bernarda Arko z enim od svojih vnukov
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IŠČEJO SVOJ RAJ NA ZEMLJI - 
SELIJO SE NA POLJANE

Mara Okorn se lahko prišteva med zanesenjake. To so tisti ljudje, 
ki za narodov blagor trošijo ure svojega časa, ki bi ga sicer lahko 
porabili le zase. Njen motiv? Da le živijo Velike Poljane!

Rojena Poljanka je in še vedno živi v 
domači hiši, kjer je prišla na svet, kot vsi 
Okornovi. »Nekaj nas zato zelo veže na ta 
kraj.« Čeprav ima 4 vnuke in se jim zelo 
rada posveča, vedno leti na vse konce in 
kraje, kjer je potrebna. »Rada vidim, da se 
kaj naredi, da kraj napreduje.« Ne moti je, 
da se na Poljanah naseljujejo novi ljudje, 
»zakaj z njimi prihaja mladost« in tako mala 
krajevna skupnost zdaj šteje okrog 200 
ljudi. Med njimi je kar nekaj vikendašev, ki 
so tu našli svoj raj na zemlji, pa še kakšen 
več bo prišel, saj so Poljanci še voljni pro-
dajati zemljo – za cerkvijo je še kar nekaj 
prostora… Novi prebivalci tako delijo vsak-
dan s staroselci, kar pomeni, da se morajo 
zanesti na potujoče trgovine, ker Poljane 
svoje nimajo. A Okornova pravi, da do 
sedaj še ni slišala Poljanca, ki bi se zavoljo 
tega kaj potožil. Pač večkrat zaokrožijo 
kombiji z vso mogočo hrano, sicer pa 
znajo kaj dobrega speči v vsaki hiši. Če je 
treba, privre na dan kolegialnost sosedov in se 
potrebne stvari iz Doline pripeljejo starejšim, 
ki nimajo avtov ali moči, da bi sami poskrbeli 
zase. Tudi prva gostilna domačine čaka šele v 
Ortneku, sami je tam gori nimajo. 

Veliki problemi majhne vasi …

Imajo pa zato idilično naravo na sončnem 
bregu Doline, ki privablja množico spre-
hajalcev in pohodnikov. Okornova potoži 
le, da se ta idilična podoba kraja kazi že 
10 let in poljanski rojaki ji pritrdijo, češ da 
se zanje v naši občini bore malo postori. 
V sveti jezi so se zato pridušali, da bi se 
jim morda godilo bolje, če bi se priključili 
Velikim Laščam ali pa se odpravili protesti-
rat pred občino, kot je to uspelo Romom. 
Nekdo, ki Poljan ne pozna, jih iz smeri 
Ljubljane niti najti ne bi mogel, ker je 
nekdo po nesreči zbil smerokaz, zdaj 
ga pa ni na svojem mestu že leto dni. 
Obljubljeno je, da bo spet postavljen, ven-
dar v sklopu celostne ureditve znakov po 
Ribnici. Po gobe je šel tudi kozolec, ki je 
vabil na Grmado, ker po zakonu o varnosti 
v cestnem prometu ne sme stati tako blizu 
glavne ceste. 
Pokopališče je naslednja žalost. Stavba 
propada tako zelo, da je Poljance že kar 
sram, v njej pa se krade in razkopava. 
»Občina naj jo podre, če že ni denarja 
za mrliške vežice,« meni Mara Okorn, ki 
vso hvalo priznava pokopališkemu odboru. 
Ta je samoiniciativno in iz svojega žepa uredil 
škarpo in zasadil cvetlični nasad.
Šolo na začetku Velikih Poljan bi nekateri 
gladko podrli zaradi njene dotrajanosti, a so 
domačini nanjo navezani, saj tam vsi gulili 
šolske klopi. Po malem so jo z leti uredili do 

te mere, da je zdaj postala osrednje kulturno 
prizorišče, kamor se je na zadnji prireditvi ob 
kulturnem prazniku nagnetlo kar 200 ljudi. 
Zato jih toliko bolj jezi, da vanjo letijo konte-
jnerji, ker jih je Komunala položila na plato z 
nagibom – smetnjaki tako dobijo hitre noge, 
ker so itak na koleščkih …
Preko ceste je naslednja žalost – nedokončano 
igrišče. Delati so ga začeli že v Tankovem 

županovanju, potem pa se je vse ustavilo. 
Manjkajo luči in tudi mere igrišča niso ustrezne, 
tako da otroci hodijo nogomet trenirat drugam. 
»Prosimo za tako male stvari, ki bi se jih 
dalo narediti z dobro voljo, pa ne gre,« pravi 
Okornova, ki je nekdaj kandidirala na listi za 
občinske svetnike. Ker pa je v domačem kraju 

najtežje biti prerok, so se Poljanci premalo 
zavedali nujnosti, da imajo svojega človeka 
v vrhovnem organu občine in so že vsa leta 
brez svojega zastopnika. In brez dodelanega 
igrišča, dodajajo Poljanci, ki zdaj spremljajo, 
kako uspejo igrišča drugim, ki imajo za seboj 
svoje ljudi na pravih mestih. 
Nekaj pa jim uspe ohranjati pri življenju že 
vsa leta, in to je Grmada, znamenita izletniška 
točka, ki spet doživlja svoj preporod. Leta 
2010 bo Dom na Grmadi praznoval že pol 
stoletja, Turistično društvo, ki skrbi zanj, pa 
obstoja že dolgih 55 let. Ta hip imajo srečno 
roko tudi z izbiro gospodarjev koče, družino 
iz Ljubljane, se pohvali Okornova, ki društvo 
vodi že dva mandata. Zdaj se v Domu marsikaj 
dobi, še posebej, če prej najavite svoj prihod, 
drugače pa se menda vsako nedeljo lahko 
dobi enolončnica, če je sreča mila, pa tudi 
domač štrudelj. 
Člani turističnega društva, društvo upokojen-
cev in še niz drugih domačinov ima toliko 
volje, da bi se dalo še marsikaj postoriti, pravi 
Okornova. Tudi v turizmu, tako da bodo prip-
ravili predlog, da se cerkev sv. Tomaža proglasi 
za občinski spomenik, predsednica TD pa ima 
še čisto posebno željo, ki bi jo rada uresničila 
– obnovila staro domačo hišo s črno kuhinjo 
in jo predala turizmu. Ta že tako ali drugače 
hiti z velikimi koraki na Poljane, ker imajo le-te 
naravne danosti zanj in so jih pripravljeni deliti 
z novimi in novimi obiskovalci. Za prvega maja 
vas čaka kresovanje in nagelj, če se boste 
povzpeli na Grmado, poleti boste lahko kole-
sarili po celi Dolini in svoj cilj dosegli kje drugje 
kot na Grmadi. Poleti bo turistično društvo pri-
pravilo festival klavirskih harmonik … Za njimi 
je božični pohod z baklami, pa kulturni praznik, 
dan žena in materinski dan, v času pomlad-
nega cvetenja pa se morajo predvsem pol-
janske ženske pripraviti na akcijo olepševanja. 
»Zadnje čase nam je pri tej akciji prav luštno«, 
pravi Mara Okorn, »ker se je k nam priselil upo-
kojeni fotograf iz Ljubljane in nam vse cvetlične 

zamisli tudi zabeleži. Predvsem pa ima tako 
rad Velike Poljane, da sem se tega nalezla od 
njega in sem vas sama še bolj vzljubila, ker jo 
gledam skozi druge oči.«

Alenka Pahulje, foto Janez Zajc

Mara Okorn

Predsednica TD grmada (skrajno levo) se je ob 8. marcu poizkusila tudi v branju poezije
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Kar je bilo, nikdar ne mine, 
samo obliko menja …
Prispevek k zgodovini trga Ribnica (3.del)

Grb
Ribniški grb je v ščitu poševnica z ribo. Kdaj je 
ta grb nastal, ni znano. Listina, ki bi nam pričala 
o morebitnem srednjeveškem trškem pečatu in v 
zvezi z njim običajno uporabljenim trškim grbom, 
ni ohranjena. Vajkard Valvasor v svoji Slavi med 
ostalimi kranjskimi grbi prikaže tudi ribniškega. 
Zgodovinar Božo Otorepec predvideva, da je ta 
grb nastal šele v Valvasorjevem času, oziroma ga 
je Valvasor povzel po grbu Friderika iz koroške 
Ribnice ob Vrbskem jezeru.  Grb je krasil portal 
vrat nad nekdanjo občinsko stavbo, še danes ga 
najdemo na tem mestu. 

Sejmi
Za trg so bili značilni sejmi, ki so prinašali dodatni 
dobiček prebivalcem. Na leto so v Ribnici prip-
ravili štiri sejme. Prvi znani sejem v Ribnici je bil 

leta 1539, z dovoljenjem cesarja Ferdinanda I. 
Na rednih sejmih so se  poleg domačih obrtnikov 
in trgovcev, izdelovalcev in prodajalcev suhe robe 
pojavljali tudi obrtniki, ki so prišli od drugod. 
Prodajale so se tudi živali. Semanji dnevi so bili 
primerni za sklepanje raznih pogodb, med dru-
gim tudi predporočne, ki so se pogostokrat še 
isti dan  potrdile pri notarju. Primer takšne pogod-
be je ohranjena pogodba med zaročencema 
Ivanom Klunom (hiš. št. 49) in Amalijo Podboj 
(hiš. št. 25), ki jo hranijo v zasebnem arhivu 
Podbojevi. Podpisana je bila dan po ribniškemu 
sejmu, na prvi ponedeljek po prazniku ribniškega 
farnega zavetnika sv. Štefana, papeža mučenca 
(2. avgusta leta 1912): 
»…V Ribnici šestega avgusta tisočdevetsto dva-
najst. Pred menoj Francetom Burger-jem,kot z 
dekretom c. ok. deželne sodnije v Ljubljani z 

dne 25. julija 1912 … postavljenim substitu-
tom ckr. Notarja Ignacija Gruntarja v Ribnici, 
sklepajo meni znani: gospod Ivan Klun, trgovec 
in posestnik v Ribnici hiš. štev. 49, ndl. Gospica 
Amalija Podboj v Ribnici hiš. št. 25 in njen oče 
Andrej Podboj, trgovec in posestnik v Ribnici 
št. 25, v navzočnosti podpisanih, meni osebno 
znanih zapisanih prič Antona Pogorelec, trgovca 
v Trstu in Ivana Oražem medicinca v Goriči vasi 
sledečo: 

ŽENITNO POGODBO.
Člen I.

Amalija Podboj in Ivan Klun se hočeta poročiti. 
–Ta pogodba zadobi svojo pravoveljavno moč po 
poroki današnjih zaročencev.

Člen II.
Nevestin oče odločuje svoji hčerki doto 20.000K 
: dvajset tisoč kron in se zavezuje, da plača ženinu 
to doto do prvega avgusta tisočdevetstotrinajst s 
izrekom, da naj je ta listina glede plačila dote nemu-
doma izvršljiva v smislu §:3. notarske postave.

Člen III. 
Ženin vzema doto v svojo last, daje svoji nevesti 
nasprotno 20.000 K : dvajset tisoč kron in 
zastavlja na korist neveste z dovoljenjem vknjižbe 
zastavne pravice vse svoje kjer – koli ležeče 
nepremičnine …

Člen IV.
Zaročenca sklepata za slučaj smrti brez otrok iz 
nju zakona dedinsko pogodbo, glasom katere 
naj pripade preživečemu  polovica zapuščine 
umrlega kot dediču v last. Ako se bodo rodili otro-
ci iz nju zakona in živeli, podedvajo ti zapuščino 
umrlega, kakor določuje postava….

Člen V.
Za slučaj, da bi se bile ženinove nepremičnine 
prodane izvršilnim potom, dovoljuje on, da sme 
nevesta dvigniti svojo doto takoj med obstoječim 
zakonom, ker se on odpoveduje za ta slučaj mu 
po §: 1227 o. d.z. in dr. pristoječemu užitki dote 
nji v korist. …

Člen VI. 
Stroške te pogodbe in odpravka p, namenjenega 
nevesti plača nevestin oče, prenosnino ženin. … 
Predstoječa ženitna pogodba se odobri nadskrb-
stvo za ml. Amalijo Podboj – C. k. okrajna sodnija 
Ribnica, odd. I., dne 9./8. 1912…« 

Poleg prvega ponedeljka po prazniku sv. Štefana 
papeža mučenca (2. avgust) so imeli v Ribnici 
sejme še na 2. januar, na ponedeljek po beli 
nedelji, na kresni dan, 24. junija, ter  21. septem-
bra. Ob ponedeljkih so na Cenetovem dvorišču 
vse do druge svetovne vojne prodajali leskove 
palice. Uspešne kupčije in pogodbe je bilo nujno 
potrebno tudi primerno »zapečatiti«, kar se je po 
navadi zgodilo ob »firklu« vina v gostilnah, ki jih v 
Ribnici ni manjkalo.

(Se nadaljuje prihodnjič)

Tekst pripravila 
Marina Gradišnik, kustosinja ribniškega muzeja

Za morebitne dodatne informacije ali popravke 
se vam že vnaprej zahvaljujem.
Muzej Miklova hiša 
T: 01 835 0376

* Prejšnjič je pomotoma izpadel podnapis pod 
fotografijo, ki se je glasil: Pogled na ribniški trg.  
Nastala je v prvih letih 20. stoletja. Fotografija se 
hrani v zasebni lasti. 

Na fotografiji Podbojevi - Cenetovi in njihovi sorodniki, med njimi tudi Ivan in Amalija 
Klun, na Cenetovem dvorišču okoli leta 1920. Fotografijo hranijo v zasebni lasti.

Mirno, tiho in brez slovesa si odšel,                  
a v naših srcih vedno boš živel.

  ZAHVALA
       Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš skrbni mož, ati in ata

 ANTON GORJUP 
          iz Gor. Podpoljan

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za vso 
pomoč in tolažbo. Hvala za izrečeno sožalje, za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna zahvala dr. Lidiji Šmalc in osebju zdravstvenega doma Ribnica, gospodu župniku 
Vladimirju Jaksetiču za lepo opravljen obred, gospodu Jožetu Maroltu za poslovilne besede, pev-
cem za ganljivo zapete pesmi in pogrebni službi Zakrajšek.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami in ste našega ata v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 
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Informacija o vračilu vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje 
na območju Občine Ribnica

Glede na to, da je Občina Ribnica 
že v lanskem letu pričela s 
prvimi izplačili sredstev vlag-
anj v javno telekomunikacijsko 
omrežje, želimo s tem prisp-
evkom širši javnosti pojasniti 
nekaj najpogostejših vprašanj.

V katerih primerih nastopa občina  kot upravičenka 
za vračilo sredstev in kdo so končni upravičenci 
za vračilo?
Občina v postopku vračila sredstev vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje nastopa kot 
upravičenka v primerih, ko so krajevne skup-
nosti s takratnim PTT - podjetjem  sklepale spora-
zume o izgradnji javnega telekomunikacijskega 
omrežja. 
Tako kot končni upravičenci  nastopajo tisti posa-
mezniki, ki so preko krajevne skupnosti  v letu, 
ko je bil sporazum sklenjen, združevali sredstva 
za izgradnjo omrežja in nato iz tega naslova tudi 
pridobili telefonski priključek.
Za pripravo seznama končnih upravičencev je 
bila pristojna komisija, ki jo je na podlagi Odloka 
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomu-
nikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica ( 
Ur. l. RS št. 76/02) imenoval župan. 
Sami zahtevki za vračilo so bili na Državno pravo-
branilstvo vloženi že v letu 2004. Pred tem  je bila 
opravljena javna razgrnitev podatkov, s čimer  je 
bila vsakemu posamezniku  dana možnost, da si 
podatke ogleda in  kolikor občana ni bilo na sez-
namu, pa je smatral, da je upravičenec za vračilo, 
je imel možnost podati  vlogo za uvrstitev na sez-
nam. Vlogo je obravnavala pristojna komisija in 
posameznika, če je ugotovila, da je upravičenec, 
tudi uvrstila na seznam.
Zahtevki s tako pripravljenimi seznami so bili 
vloženi na Državno pravobranilstvo. V letu 2008  
je občina prejela  prva sredstva vračila in jih  
začela razdeljevati upravičencem.
Občina ni nastopala kot upravičenka za vložitev 
zahtevka za vračilo v tistih primerih, ko je posa-
meznik pridobil telefonski priključek z individual-

no pogodbo. V teh primerih je bila posameznikom 
dana možnost, da v skladu z Zakonom o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. 
l. RS št. 54/2007) vložijo zahtevek za vračilo 
neposredno na Državno pravobranilstvo.
Občina je na Državno pravobranilstvo  vložila 12 
zahtevkov. Od tega je bilo 7 zahtevkov pozitivno 
rešenih , v štirih  zahtevki pa nam Državno pravo-
branilstvo ni moglo posedovati predloga porav-
nave, in sicer v  dveh primerih zaradi poman-
jkanja dokumentacije, v dveh pa, ker vlaganja na 
priključek  niso dosegla zneska, ki je v postopku 
pred Državnim pravobranilstvom določen kot 
mejna vrednost za vračilo. 

Kolikšen je znesek vračila, ki ga prejme 
upravičenec in od česa je le-ta odvisen?
Osnovo za vračilo sredstev vlaganj predstavlja 
vrednost investicije, določene v sporazumu, ki je 
bil sklenjen med posamezno krajevno skupnostjo 
in takratnim PTT - podjetjem.
Ta znesek, zmanjšan za takratne obvezne dajatve 
(priključnina in prispevek SIS-u), prejme občina 
po podpisu poravnave, ki jo pripravi Državno 
pravobranilstvo. Le-to v poravnavi določi tudi vred-
nost vračila na priključek, tako da je že iz same 
poravnave razvidna višina vračila, ki jo prejme 
posamezni upravičenec.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da vsi, ki so združevali 
sredstva po istem sporazumu, dobijo enak delež 
vračila.
V primerih, ko pa je del investicije pokrila krajevna 
skupnost iz lastnih sredstev, ostane sorazmerni 
delež vračila občini kot pravni naslednici krajevnih 
skupnosti (primer Dolenja vas, Velike Poljane).
Skupaj je občina Ribnica iz naslova vračanja vla-
ganj v javno telekomunikacijsko omrežje prejela 
545. 842, 43 eur.

Do sedaj je od skupno 1. 298  upravičencev vlogo 
za vračilo sredstev vložilo 1. 108 upravičencev, 
občina pa je na podlagi sklenjenih individualnih 
poravnav do sedaj izplačala 376. 131, 45 eur.

OBČINA RIBNICA

Tabela: Prikaz vračil po posameznih vloženih zahtevkih

KOMASACIJSKO OBMOČJE 
PRIGORICA – DOLENJA VAS

Občina Ribnica obvešča komasacijske 
udeležence iz komasacijskega območja 
Prigorica – Dolenja vas, da je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
konec februarja iz komasacijskega območja 
izločilo območja, za katera so vlagatelji vložili 
tožbe na Upravno sodišče. 

Upravna enota Ribnica in Občina Ribnica sta 
MKGP večkrat pozvali, da uporabi možnost, 
ki jo dopušča Zakon o kmetijskih zemljiščih in 
»sporna območja« izloči v posebno obravna-
vo. MKGP je to možnost tudi uporabilo in 
izdalo sklep, ki je izobešen na oglasni deski 
Upravne enote. 

S tem sklepom MKGP-ja je postala odločba 
o novi razdelitvi zemljišč na komasacijskem 
območju pravnomočna. To pomeni, da se 
lahko komasacijski udeleženci, katerim so 
bile te parcele v komasaciji dodeljene, na delu 
komasacijskega območja, ki ni več »sporno«, 
vpišejo v zemljiško knjigo. Pred tem so bili 
namreč le uporabniki, lastniki pa bodo post-
ali z vpisom pravnomočne odločbe o novi 
razdelitvi v zemljiško knjigo. S tem pa bo tudi 
sproščen pravni promet z zemljišči, parceli-
ranja zemljišč, graditve in sajenja … O vsem 
tem bodo komasacijski upravičenci tudi pisno 
obveščeni. 

Na tem komasacijskem območju pa je potreb-
no še dokončati izgradnjo poti, kar bo pred-
met prijave na javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ko bodo 
sredstva odobrena, bo občina dokončala tudi 
izgradnjo poti. 

Občina Ribnica
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo
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Spomin je kot pesem, ki v srcu odzvanja,
spomin je kot cvet, ki ponovno poganja,
je kot svetloba, ki dušo obliva,
je kot ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE AMBROŽIČ 
roj. Oberstar

z Gorenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob mamini smrti stali ob strani, 
nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje. Po njeni želji smo se od nje 
poslovili v ožjem družinskem krogu.
Za oskrbo in pomoč v času njene bolezni se zahvaljujemo dr. Žagarjevi, 
osebju UKC Ljubljana, zdravstvenemu in drugemu osebju Doma 
starejših občanov, sosedom, pevcem in Komunali Ribnica.

Žalujoči vsi njeni 

Jaz pa bom vedno Tebi pesem pel
in kadar moji zvoki dozorijo,
pri Tvojih bom kolenih obsedel!
(Prošnja za besede, France Balantič)

ZAHVALA
Na zemeljski poti je dotrpel naš dragi mož, ata in stari ata

ALOJZ BOJC 
(roj. 1923)

Za izrečeno sožalje in molitev v vežici se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in sovaščanom; hvala, da ste dragega 
ata skupaj z nami pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti.

Naša iskrena zahvala velja g. župniku Branku Potočniku, Pevskemu 
zboru Lončar in pogrebnemu zavodu AVE. Hvala tudi vsem, ki ste 
namesto cvetja darovali za sv. mašo in obnovo kapelice Marije Pomagaj 
v Dolenji vasi.

Vsi njegovi 

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Vsa leta si delal, 
pošteno živel,
potem pa z ljubeznijo
tiho odšel.
Srce je omagalo, dih zastal,
a spomin nate bo vedno ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dobrega in skrbnega moža, očeta, tasta, ata in brata

MARJANA KNAVSA 
iz Žlebiča

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in pri-
jateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in tako 
številno spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala dr. Alenki Žagar, sestri Branki, osebju ZD Ribnica, hematološki 
ambulanti, g. župniku Antonu Berčanu za lepo opravljen mašni obred, 
gasilcem PGD Sušje, pevcem za ganljivo zapete pesmi ter komunalne-
mu podjetju Ribnica.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame

MARIJE KLUN 
roj. Tanko, iz Hrovače 33,

(1922 - 2009)

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečene besede sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in darovane sv. maše.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Antonu Berčanu za obiske na domu 
in gospodu kaplanu Juretu Ferležu za opravljen pogrebni obred.
Za zdravsteveno oskrbo se zahvaljujemo ZD Ribnica: dr. Alenki Nadler-
Žagar, sestri Branki Špoljarič in patronažni sestri Mariji Mohar. 
Hvala pevcem in Javnemu komunalnemu podjetju Ribnica.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI VSI NJENI
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Utihnil je tvoj glas,
obstalo je tvoje srce.
Ostali so sledovi tvojih pridnih rok
in kruto spoznanje,
da se ne vrneš več.
Zdaj v grobu mirno spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, ata, starega ata, pradedka 

in tasta

FERDINANDA KRAMERJA 
iz Nemške vasi 40

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem, ki ste nam v času njegove smrti stali ob strani, nam 
izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in maše.
Hvala g. kaplanu Juretu Ferležu in g. župniku Branku Potočniku za lepo 
opravljen bogoslužni obred ter hvala pevcem in trobentaču za zaigrano 
Tišino.
Hvala pogrebnima službama AVE in Komunali Ribnica.
Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste pokojnika na njegovi zadnji poti 
k večnemu počitku pospremili v tako velikem številu.

Žalujoči vsi njegovi

Vsa leta si delal in 
pošteno živel.
Tiho si odšel,
a spomin nate bo ostal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očija, ata, brata, strica in tasta

LUDVIKA LESARJA 
(1937-2009)
iz Brež št. 37

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za 
podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Zahvala tudi dr. Žagarjevi, 
sestri Branki in patronažni službi ZD Ribnica. Zahvala tudi g. župniku 
Antonu Berčanu za lepo opravljen obred, gasilcem in pevcem za zapete 
pesmi.

Žalujoči vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitev na večer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir. 
( Mila Kačič)

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka in brata

JOŽETA PETKA 
iz Otavic 36
(1919-2009)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, podar-
jeno cvetje, maše in sveče. Zahvaljujemo se kaplanu Juretu Ferležu za 
lepo opravljen mašni obred in lepe poslovilne besede, zahvala tudi dr. 
Andreji Rako, pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, žene, babice, 

prababice, tašče, sestre, tete in svakinje

MARIJE ARKO 
roj. Majer iz Prigorice 64

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala dr. Alenki Nadler Žagar, patronažni sestri, negovalkam 
CSD, g. župniku Branku Potočniku za pogrebno bogoslužje, komu-
nalnemu podjetju iz Ribnice in pevcem za ganljivo zapete pesmi. Hvala 
vsem, ki ste pokojnico pospremili na njeni zadnji poti in se je boste 
spominjali.

Žalujoči vsi njeni
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OGLASOV

Besedilo: __________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

KUPON ZA NAGRADNO IGRO

Rešitev:___________________________________________________

__________________________________________________________

Ime in priimek: ______________________________________________

Ulica: _____________________________________________________

Pošta: _____________________________________________________

Tel.: _______________________________________________________

OPOZORILO ZA MALE OGLASE

Po Zakonu o preprečevanju dela na črno oglaševanje dela na 
črno ni dovoljeno, zato moramo mediji preveriti identiteto lastnika 
oglasa oz. pridobiti ustrezno listino, da ima za dejavnost ustrezno 
dovoljenje. V nasprotnem primeru oglasa ne smemo objaviti, ker bi 
bili odškodninsko odgovorni.

Hvala za razumevanje. Uredništvo

MALI OGLASI
PRODAM
Prodam samonakladalno prikolico SIP 17 in puhalnik z motorjem. 
Tel.: 041 / 535 940.
Prodam lepo ohranjeno lupinico Cam, rdeče barve. Cena je 50 EUR. 
Tel.: 031 / 361 780.
Prodam letne pnevmatike Kleber (175 x 70 x 13). Tel.: 041 / 395 132.
Prodam bukova drva z dostavo. Mobi: 041/733-402 (Janez).
Prodamo dvosobno stanovanje 60m2 v prvem nadstropju, vsi priključki, 
vpisano v zemljiško knjigo. Cena: 77.000 EUR. Tel.: 041 516 730.
Prodam enosobno stanovanje v centru Ribnice, 46 kv. m., zgrajeno l. 1979, 
IV. nadstropje, opremljeno, balkon, CK, klet, vpisano v zemljiško knjigo, 
vzdrževano. Cena: 67.000 EUR. Tel.: 040/ 729 706.
Prodam leseno kombinirko EMCO-Rex 2000, širina 260, trifazna. 
Tel.: 041/ 562 997.
Prodam klavirsko harmoniko PAOLO SOPRANI, 120 basov. 
Tel.: 041/ 562 997.

ODDAM
Na Knafljevem trgu v Ribnici oddam v najem za najmanj eno leto enosobno, 
opremljeno stanovanje. Tel.: 040 / 353 025.

PODARIMO
Podarimo zlatega prinašalca, starega 2 leti, je čistokrven (brez rodovnika). 
Ima opravljena vsa obvezna cepljenja. Pokličete lahko na kontaktno številko 
031-237-005 (Špela).

RAZNO
Zbiram in odkupim stare razglednice Ribnice, Sodražice, Nove Štifte, Sv. 
Gregorja. Tel.: 041 / 338 126.
Odkupim starine (pohištvo, kolesa, motorje, vojaško opremo, medalje, foto-
grafije, denar, časopise, kmečko orodje, kuhinjski pribor, obleke, slike …). Tel.: 
041 / 649 267.

Na podlagi 9. člena Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica 
(Ur. l. RS, št. 103/2007) izdaja Programski svet naslednji 

CENIK OGLASOV IN STORITEV V REŠETU
(velja od 15. 8. 2008)

Zakup oglasnega prostora (osrednje barvne strani):
oglas 1 / 16 strani (9,8 x 3,3 cm)                                     21,45 EUR 
oglas 1 / 8 strani ( 9,8  x  6,8 cm)                                    42,89 EUR  
oglas 1 / 4 strani ( 9,8 x  14,1 cm)                                   80,44 EUR  
oglas 1 / 2 strani  ( 20  x 14,1 cm)                                 139,42 EUR  
oglas 1 / 1 stran   ( 20 x  28,7 cm)                                 230,59 EUR  
število možnih strani – 8   

Zakup oglasnega prostora (naslovnica): 
oglas 1 / 16 strani (9,8 x 3,3 cm)                                     85,78 EUR
oglas 1 / 8 strani ( 9,8  x  6,8 cm)                                    171,56 EUR  
število možnih oglasov – 2 x 1/8 oz. 4 x 1/16 ali kombinirano

Zakup oglasnega prostora (zadnja stran):
oglas 1 / 16 strani (9,8 x 3,3 cm)                                     42,89 EUR
oglas 1 / 8 strani ( 9,8  x  6,8 cm)                                    85,78 EUR  
oglas 1 / 4 strani ( 9,8 x  14,1 cm)                                 160,88 EUR  
oglas 1 / 2 strani  ( 20  x 14,1 cm)                                 278,84 EUR  
oglas 1 / 1 stran   ( 20 x  28,7 cm)                                 461,18 EUR  
število možnih strani – 1

NAROČANJE OGLASOV
Naročila sprejemamo na telefon: 041/ 536 889, Marko Modrej.
V skladu s 6. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno (Ur. l. RS, št. 12/2007-UPB1) je naročnik oglasa dolžan predložiti 
ustrezne listine o identiteti : 
- pravne osebe: fotokopijo izpisa iz sodnega registra, odločbo o 
izpolnjevanju pogojev,
- samostojni podjetnik oz. zasebnik: fotokopijo vpisa v PRS pri AJPES in 
obrtno dovoljenje.

Programski svet »REŠETA«

5ŽENSK.COM 
vendarle v Ribnici !!!

Predstava, ki podira vse rekorde, 
videlo jo je že preko 150.000 Slovencev 

in je doživela preko 360 ponovitev, 

prihaja v Ribnico!

Kdaj?
V torek, 7. aprila 2009.

Kje? 
Športni center Ribnica.

Kdaj?
Ob 20. uri. 

Predprodaja vstopnic: 
TIC Ribnica, Škrabčev trg 23, tel.: 836 93 35,

GOLL BAR, 
Kavarna Kočevje.



1.  Ste lačni? Če niste, boste ob vprašanjih in odgovorih to zagotovo 
postali. Če ste, potem si zaslužite eno od nagrad, ki jih tokrat pokla-
nja …

N  Restavracija Harlekin
P  Picerija in špageterija Harlekin
Z  Bar Harlekin
____________________________________________________________
2. Tako, kdo podeljuje nagrade, smo ugotovili. Kaj pa v osnovi pred-

stavlja lik Harlekina, ki ga nosi naš pokrovitelj?
         
I  Šaljivo gledališko osebo v obleki iz raznobarvnih krp
R  Prvega poklicnega kuharja v Evropi
B  Čakaj, grem po slovar
____________________________________________________________
3.  Picerijo in špageterijo Harlekin poleg Ribnice najdemo še v Verjah 

pri Medvodah. Na stavbi poleg logotipa piše …

C  pr’ Kral
V  Ko iz krušne peči zadiši
K  Dobrodošli
____________________________________________________________
4.  Če ste z družbo v piceriji in špageteriji Harlekin, pa vam pica v tistem 

trenutku ne diši, si lahko privoščite tudi kaj ocvrtega. Kaj od naštetega 
sicer ni v ponudbi?

           
D  ocvrtega sira
E  ocvrte paprike
G  ocvrtega krompirja
____________________________________________________________
5.  Na sliki so artičoke. Na katero pico bi jih dali?

R   vegetarijansko
H   Boni        
N   kmečko
____________________________________________________________
6.  Poglejmo še malce v svet športa. Pred dnevi se je za sezono v alp-

skem smučanju končala tudi sezona v nordijskih disciplinah. Prva 
dama teka na smučeh Petra Majdič je v svetovnem pokalu zasedla 
skupno …

  
E   prvo mesto
J   drugo mesto
L   tretje mesto
____________________________________________________________
7.  Stopničke smo dočakali tudi v skokih oz. poletih. Na planiškem 

prazniku je na zadnji tekmi na tretjo stopil …
                                                                                       
A   Robert Kranjec
U   Robert Hrgota
B   Primož Peterka
____________________________________________________________
8.  Svojevrstno tekmovanje se je to soboto odvijalo tudi na Mali gori, 

pri Sv. Ani. Šlo je za pravo …

I   plezanje na zvonik v prostem slogu
H   salamiado
C  tekmovanje v karaokah
____________________________________________________________
9.  Znova smo pri picah. Na sliki je sicer ni, lahko pa jo naročite v 

piceriji in špageteriji Harlekin. Gre za t. i. prepognjeno pico, ki se 
imenuje tudi …

B  Extra 2000
L  Calzone
Š  Špica

10. Pica in salama gresta z roko v roki. Kdo od sobotne organizacijske 
ekipe pri Sveti Ani je zadolžen za dimljenje bodočih trofej suhome-
snatih izdelkov? Za to ima namreč izreden, prefinjen občutek.

F   Levči
V   Fjanci
K  Boštjan
____________________________________________________________

11. Če kdo izmed reševalcev ni postal lačen, potem je na pravi poti, da 
prične v teh pomladnih dneh hujšati. Za ostale še to vprašanje: kaj 
so v soboto pri Sv. Ani prvenstveno izbirali?

P   Najpogumnejšega plezalca 2009
N   Naj salamo 2009
D  Naj godca Male gore
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Na vsako vprašanje vam ponujamo več odgovorov in trditev, a le eno je pravilno. Črko pred pravilnim odgovorom 
vpišite v razpredelnico in dobili boste ... vse ob svojem času.

Pravilne rešitve napišite 
na kupone in jih pošljite 
v kuverti ali na dopisnici 
najkasneje do 15. aprila 
2009.

Med pravilnimi rešitvami bomo znova izžrebali 5 lepih 
nagrad (1. nagrada: 3 pice, 2. nagrada: 2 pici, 
3. nagrada: 1 pica, 4. nagrada: majica, 5. nagrada: 
obesek), ki jih poklanja PICERIJA IN ŠPAGETARIJA 
HARLEKIN.

HARLEKINOV KVIZ  (pripravil Marko Modrej)

Nagrajencem iskreno čestitamo! 
Obvestila za prevzem nagrad boste prejeli po pošti.

Pravilna rešitev 2. številke Rešeta je:
ŠPAS TEATER MENGEŠ

Nagrade, knjige Skrivnosti o moških, ki bi jih morala poznati vsaka ženska, 
poklanja ŠPAS TEATER.
Med pravilnimi rešitvami je žreb določil naslednje nagrajence:

IRENA ROZMAN, Velike Poljane 10 a, 1316 ORTNEK
DARJA LEVSTIK, Rakitnica 21, 1331 DOLENJA VAS
MARIJA BOCK, Zapotok 24, 1310 RIBNICA     
ANA STAUDACHER, Prigorica 103, 1331 DOLENJA VAS
JAN TRDAN, Zavoda 30, 1317 SODRAŽICA



24

Z
A
 
Z
D
R
A
V
J
E
 
G
R
E
!

URINSKA INKONTINENCA(UHAJANJE URINA) PRI ŽENSKI 

Zdravniški nasveti
Piše: dr. med. Raid Al Daghistani, specialist ginekolog in porodničar v  ZD  Janeza Oražma Ribnica

Urinska inkontinenca (UI) - definirana kot nehotno 
uhajanje urina, je socialna in higienska težava, 
ki jo lahko dokažemo. Kadar urin uhaja skozi 
sečnico, govorimo o uretralni urinski inkonti-
nenci, pri ekstrauretralni urinski inkontinenci 
pa urin uhaja skozi prirojene (ekstrofija mehu-
rja, ektopični ureter, hipospadija ) ali pridobljene 
nepravilnosti ( fistule ) spodnjih sečil.
Kadar je delovna sposobnost mehanizma 
zadrževanje urina nezadostna, se sprva ob večjih, 
pozneje pa tudi ob manjših naporih pojavi urinska 
inkontinenca. Udomačen izraz je stresna urinska 
inkontinenca (SUI), ker uporabljamo posloven-
jeni angleški izraz >stress< (napor, napetost), 
pravilneje pa bilo govoriti o >napetostni< urinski 
inkontenenci.Urin lahko v nekaterih primerih res 
uhaja ob psihični preobremenjenosti, le da je 
takrat vzrok iskati v prekomerni aktivnosti detru-
zorja (mišična stena).
Prekomerne aktivnosti mehurja (detrusor overac-
tivity) so posledica idiopatskih vzrokov ali okrnjen-
ega supraspinalnega nadzora sakralnega centra 
za mikcijo. Zato prihaja do krčenja detruzorske 
mišice, kar bolnik zazna kot nujo (imperativ) 
po uriniranju, pri slabše delujočih sfinkterskih 
mehanizmih sečnice pa urin tudi nenadzirano 
uhaja. V prvim primeru govorimo o idiopatski 
nestabilnosti detruzorja, v drugem pa hiperreflek-
snem (hiper aktivnosti) detruzorju (npr. pri multipli 
sklerozi, poškodbah hrbtenjače). Za obe obliki je 
v rabi izraz > urgentna inkontinenca < .
Kadar odkrijemo znake prekomerne aktivnosti 
mehurja kot tudi oslabelost sfinkterskih mehaniz-
mov uretre, inkontinenco pa takrat označimo kot 
mešano urinsko inkontinenco.

V anamnezi bolnica s simptomi stresne urinske 
inkontinence zaradi oslabelih sfinkterskih meha-
nizmov sečnice omenja uhajanje urina že ob 
lažjih fizičnih aktivnostih, medtem ko uhajanje 
urina ob večjih naporih in po končani mikciji 
govori o slabih podpornih mehanizmih sečnice, 
ki se klinično izražajo s povečano gibljivostjo 
sprednje stene vagine ali stalno spuščenostjo 
sprednje stene vagine (cistokila). Uhajanje urina, 
povezano s simptomi nuje, pomeni prekomerno 
aktiven mehur, še posebno, če so simptomi 
močneje izraženi ob pitju kave, alkoholnih pijač ali 
v hladnem vremenu. Simptome nuje in pogosto 
uriniranje majhnih količin urina pa je tudi znak 
urinskega infekta, ki ga lahko spremlja neprijeten 
vonj urina in pekoč občutek pri uriniranju (disuri-
ja). Količina porabljenih predlog kaže, kako huda 
je urinska inkontinenca, podatki o antihipertenziv-
nem zdravljenju ali diabetes melitusu pa že naka-

zujejo možni vzrok za urinsko inkontinenco.
Kadar je vzrok za urinsko inkontinenco uroinfekt, 
antibiotično zdravljenje po antibiogramu odpra-
vi težave. Pri prevladujočih simptomih stresne 
urinske inkontinence se lahko bolnica pouči o 
fizioterapevtskih vajah za krepitev medeničnega 
dna (Kegleve vaje), pri simptomih, ki kažejo na 
urgentno inkontinenco, pa se lahko predpiše  
enega od preparatov, registriranih na našem 
trgu(Detrunorm ali Detrusitol).
Zdravljenje stresne urinske inkontinence je pri 
blažnjih oblikah, ki niso povezane z večjimi spre-
membami (spuščenostjo) položaja rodil in pod-
pornih struktur sečnice, konzervativno. Po navadi  
je bolnica stimulirana k pravilnemu in stalnemu 
izvajanju vaj za krepitev mišičja medeničnega 
dna. Pri tem so v pomoč naprave neposredne 
električne  stimulacije (AMFES). Pri hujših 
oblikah stresne urinske inkontinence bolnicam 
priporočamo operativno zdravljenje. Na voljo je 
več operativnih tehnik, v zadnjih letih pa vse bolj 
prevladuje učinkovita in dokaj enostavna metoda 
>nenapetostne podpore sečnice< , imenovana 
tudi TVT (Tension-free Vaginal Tape). Metoda 
temelji na dejstvu, da je stabilna podpora sečnice 
eden izmed ključnih dejavnikov, ki ob nenad-
nih zvišanjih pritiska v trebušni votlini in mehu-
rju omogoča ohranitev zaprte svetline sečnice. 
Zdravljenje >urgentnih< oblik urinske inkonti-
nence je predvsem konzervativno. 
Zdravljenje urinske inkontinence ni vedno 
uspešno, s čimer je treba seznaniti bolnico že 
pri prvem pregledu, mnogokrat zgolj olajšajo 
simptomatiko urinske inkontinence.

SUI (stresna urinska inkontinenca)

OBVESTILO VSEM KRAJANOM LEPOVČ

Odvoz kosovnega odpada v Gornjih Lepovčah 
bo enkrat mesečno, in sicer vsak zadnji teden 
v mesecu. Sama lokacija kontejnerja ostane 
nespremenjena.

Na podlagi 
pobude vaškega 
odbora in 
občine Ribnice 
smo ekološki 
otok v Lepovčah 
premaknili na 
novo lokacijo na 
parcelni številki 
1437/16 – na  
razpotju Rikovih 
Lepovč v smeri 
Mala gora, za 
hišno številko 
39.

Ekološki otok je urejen na način, kot so ostali 
ekološki otoki po sami Ribnici. Površina platoja 
bo asfaltna. To ločujejo od asfalta cestišča tip-
ski betonski robniki, ki se za 2 cm pod kotom 

dvigujejo nad nivo cestišča. Ostale tri stranice 
otoka ločuje betonski robnik od urejene travne 
površine okolice. 

S p r e d n j a 
stran otoka 
je odmaknje-
na od roba 
cestišča za 
min. 1, 00 
m zaradi var-
nosti uporab-
nikov oziroma 
odvisno od 
same lokaci-
je otoka.

Na lokaciji 
ekološkega 

otoka bomo postavili vsak zadnji teden v mesecu 
tudi  kontejner 5m3 za kosovne odpadke. 

Ker se ugotavlja, da se v kesone, ki so namenjeni 
za kosovni odpad, odlagajo tudi odpadki, ki ne 
spadajo pod kosovni odpad (bio odpad, hrana, 

gradbeni material), je v naslednjih vrsticah točno 
opisano, kaj spada vanj. 

Med kosovne odpadke sodijo:
 kopalniška oprema, pohištvo, preproge, oblazinje-
no pohištvo in vzmetnice, svetila in senčila.

Med kosovne odpadke ne sodijo: 
gospodinjski in gradbeni odpadki, zemlja, listje 
in veje, nevarni odpadki, odpadna električna in 
elektronska oprema in avtomobilske gume.
Odpadke, ki ne spadajo med kosovni odpad, je 
potrebno ločeno oddati v zabojnike, ki so namen-
jeni za to oziroma jih odložiti v sortirnici.

gospodinjski odpadki – individualne kante
gradbeni odpadki – sortirnica Mala gora
biološki odpad – lastni kompostnik
odpadna električna in elektronska oprema – 
sortirnica Mala gora ali sedež JKP Komunala 
Ribnica d.o.o.
avtomobilske gume - sortirnica Mala gora

JKP Komunala Ribnica d.o.o.
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DRUŠTVO VETER BREG  ŽELI 
POSTAVITI VAŠKI DOM

Kot vsa društva je tudi društvo VETER Breg na svojem občnem 
zboru pregledalo narejeno delo v letu 2008 in predstavilo plane 
za 2009. Z veseljem so se sprehodili preko minulega leta, saj je 
bilo zares veliko narejenega, prav tako pa jim kakšne odpadle 
prireditve niso vzele elana, temveč so jim dale še večjo vzpod-
budo in zalet, zagnanosti pa jim že od nekdaj ne manjka.

Dejavnost društva je razdeljena po sekcijah, 
katerih kratice so v imenu društva. Vaško – 
etnološko – turistično – ekološko – rekreaci-
jsko društvo VETER Breg. Vaška sekcija ima 
nalogo urejanja vaških zadev, prevzela je funkcijo 
vaškega odbora. V letu 2008 je med drugim ure-
jala vaške in gozdne poti, ki so v pristojnosti vaške 
skupnosti, nadaljevala z aktivnostmi za ureditev 
rekonstrukcije vodovodnega omrežja v vasi, že 
drugič pa so organizirali tudi prikaz strokovnega 
načina obrezovanja sadnega drevja. 
Radi bi uredili tudi 
pločnik, razsvetljavo in 
avtobusno postajališče s 
semaforjem, a za vse to 
je potrebno sodelovanje 
Občine, ki o tem odloča. 
Etnološka sekcija zaje-
ma igre, brški dan, kul-
turno dogajanje, branje 
šmarnic, kulturni pro-
gram ob dnevu staršev, 
žegnanje, miklavževanje 
in tudi postavitev jaslic 
in smrekice, lansko leto 
pa so se ob 500-letnici 
rojstva Primoža 
Trubarja še pose-
bej izkazali z igro 
Willingrain ali 
Grad na Bregu. 
Igra, ki je bila 
odmevna daleč 
naokoli, je bila 
povezana tudi 
s predstavit-
vijo življenja in 
dela vaščanov 
oz. tlačanov v 
T r u b a r j e v e m 
času. Za prikaz 
tega sta poskrbe-
li turistična in 
ekološka sekcija. 
Slednja je skrbela 
tudi za urejenost 
vasi, jo skupaj z vaščani v celoti očistila, prav 
tako pa tudi Bistrico. Naloga rekreativno-športne 
sekcije pa je organiziranje športne dejavnosti, 
pohodov. V letošnjem letu je na pobudo Lojzeta 
Lesarja organizirala že zanimiv šahovski turnir, kjer 
so dobili prvega zmagovalca Marjana Levstka. 
Društvo bo v letu 2009 nadaljevalo z vsemi 
tradicionalnimi prireditvami, kot so brški dan, ki 
bo letos že drugi (tretja sobota v maju), žegnanje 
s sveto mašo in kulturnim programom, kostan-
jada (druga sobota v oktobru), postavitev jaslic v 
kapelici in božično-novoletne smrekice ob kapeli-

ci, obdaritev vaščanov nad 80 let in vaščanov 
invalidov, ob koncu leta pa še silvestrovanje. 
Velika želja društva je v središču vasi postaviti 
vaški dom za druženje in prireditve. Gojijo jo 
že, od kar društvo obstaja, to je tri leta. Lokacijo 
so vedno želeli imeti okoli gradu, kajti smatrajo, 
da grad čaka še prihodnost. Trenutno delajo 
zloženko, v kateri želijo predstaviti vas z gradom 
Willingrainom in svoje triletno delo z večjimi 
projekti: kapelico sv. Ane, cesto do Tobakove 
hruške in igro Willingrain. Gradivo, ki ga ravno 

zbirajo, bo našlo prostor 
na nekako osmih straneh 
zloženke. To načrtujejo 
predstaviti za letošnje 
žegnanje.
Veliko se je naredilo v 
teh treh letih. Ljudje so 
zagnani, sprejemajo in 
aktivno sodelujejo pri 
dogajanju. »Z velikim 
veseljem ugotavljamo, 
da je pri igri Willingrain 
in pripravah nanjo sode-
lovala skoraj vsa vas. Z 
velikim navdušenjem so 

vaščani sodelovali 
tudi na stojnicah 
pri prikazovanju 
raznih dejavnosti, 
ki so sicer že 
skoraj pozabljene. 
Prav tako lahko z 
veseljem rečem, 
da člani društva 
in vaščani vedno 
radi sodelujejo pri 
raznih aktivnostih, 
tako delovnega, 
k u l t u r n e g a , 
športnega ali 
d r u ž a b n e g a 
značaja. Vzdušje 
na vasi je posta-
lo prav luštno, 
čedalje bolj smo 

povezani in složni,« je zadovoljno pripovedoval 
prvi predsednik društva in sedaj podpredsednik 
Andrej Klun. Novi predsednik društva VETER je 
na občnem zboru 2009 postal dosedanji pod-
predsednik Damir Pakiž Suljević. Prva naslednja 
prireditev je že bil kulturni program, ki so ga pri-
pravili pri kapelici sv. Ane na Bregu na materin-
ski dan, a se ob tem niso spomnili samo mamic, 
temveč tudi očetov, ki skupaj z materami kot eno 
skrbijo za družine.

Tekst in foto Zdenka Mihelič

kapelica sv. Ane in oglasni kozolček na vasi

Andrej Klun

Opazili smo…

ANSAMBLA RIBNIŠKI 
PUŠELJC IN ZDOMARJI 
IZ DOLENJSKIH TOPLIC 
S POKALOMA

Na četrtem novoletnem festi-
valu narodno-zabavne glasbe 
v Dolenjskih Toplicah so se za 
osvojitev termalčkov, pokalov 
strokovne žirije (sestavljali so 
jo Simon Potočar, Tone Štritof 
in Franc Vovk) ali kakega od 
‘termalčkov’ občinstva s po 
eno skladbo pomerili ansambli 
Topliška pomlad, Suhokranjci, 
Trio Bevc, Skovik, Novo upanje, 
Šment, Slučaj, Prosen, Spomini, 
Dotik, Azalea ter ribniška ansam-
bla Ribniški pušeljc in Zdomarji.

Strokovna žirija je podelila še več nagrad, pokalov, 
dve sta upravičeno romali v roke naših ansam-
blov. Ribniški pušeljc je prejel pokal oziroma 
termalčka za najboljše vokalno izvedeno skladbo, 
Zdomarji pa pokal za najboljšo instrumentalno 
izvedbo. Ribniški pušeljc je zaigral in zapel avtor-
sko skladbo Zimsko veselje z besedilom Mance 
Arko in melodijo Dejana Vesela. Strokovno žirijo 
je nadvse navdušil vokal. Zdomarji, ki so stro-
kovno komisijo prepričali z najboljšo instrumen-
talno izvedbo, kjer so se instrumenti melodično, 
ritmično in zvokovno najlepše ujemali in pokrivali, 
pa so predstavili avtorsko skladbo Najina ljube-
zen, avtorice besedila in glasbe Andreje Škufca, 
aranžmaja pa Mihe Goršeta. Za Zdomarje ta 
novoletni festival ni bil prvi, udeležili so se jih 
že več, prav tako pobrali kar nekaj nagrad, med 
njimi srebrnega pastirčka na Graški gori poje 
in igra - za skladbi Lepa deklica in Skozi rešeto. 
Za Ribniški pušeljc je bil festival v Dolenjskih 
Toplicah njihov prvi, zagotovo pa si ob dodatnem 
zagonu, ki ga predstavlja nagrada, lahko obeta-
mo še več skladb in udeležb na festivalih.
Obema čestitke!
Po Dolenjskih Toplicah so pri Zdomarjih zabeležili 
še uspeh na radiu Veseljak, 4 tedne so bili 
uvrščeni na njihovi glasbeni lestvici, kar je tudi 
maksimum, od tega so bili dva tedna zapored 
zmagovalci Veseljakove narodno-zabavne lest-
vice s pesmijo Lepa deklica. Kot nam je povedal 
Simon Kozina, lahko nove skladbe na radijskih 
postajah pričakujemo v kratkem, saj so sedaj 
na polno zaposleni v studiu in ustvarjajo nove 
pesmi.
Tudi Ribniški pušeljc se je bolj kot ne zaprl v stu-
dio (studio Mihelič, Sodražica) in delajo, snemajo 
nove skladbe. Vodja ansambla Joži Arko nam je 
zaupal, da pripravljajo skladbe za prihodnje fes-
tivale, med katerimi je eden večjih mednarodni 
festival narodno-zabavne glasbe Graška gora 
poje in igra 2009. Sodelovali pa bodo tudi na 
dobrodelnem koncertu za vrtec v Ribnici.

Uspehe opazila Zdenka Mihelič



Krizne razmere so močno prizadele tudi Slovenijo. 
Velik del gospodarstva se sooča z zmanjšanimi 
naročili in veliko gospodarskih družb sprejema 
nujne ukrepe za prilagajanje težjim razmeram 
poslovanja.  Mnoga podjetja odpuščajo zapo-
slene. Tudi zakon, ki prinaša »subvencioniranje 
delovnih mest«, trenda ni bistveno zaustavil, saj 
se je le malo družb odločilo za 
tovrstno pomoč. 60 eur subven-
cije ni zadostno nadomestilo za 
skrajšan delovni teden in zato se 
ta ukrep ni prijel tako, kot je vlada 
pričakovala. Vsak mesec ostane 
brez dela nekaj tisoč zaposlenih 
in, kar je najhuje, ta delovna mesta 
se ne nadomeščajo z novimi. Zato 
stiska državljanov postaja vse 
hujša.
V SDS smo predlagali več ukre-
pov, s katerimi bi povečali možnosti 
preživetja in vzpodbudili optimizem. 
Ne samo takih, ki prinašajo davčne 
olajšave in investicijske vzpodbude, ampak tudi 
zakone,  s katerimi bi bistveno povečali likvidnost 
in obrat kapitala. Eden takih predlogov je  bistve-
no skrajšanje časa zadrževanja preplačanih sred-
stev DDV na računih davčne uprave in hitrejše 
vračanje teh sredstev tistim, ki so jih ustvarili. 
Torej gospodarstvu. Predlagali smo, da družbe 
dobijo ta vrnjena sredstva že v 10 – ih dnevih 

namesto v 60–ih, kot velja sedaj. 
Če so bili daljši roki vračil DDV v normalnih, 
urejenih okoliščinah še nekako sprejemljivi, pa 
niso več v zaostrenih razmerah, kakršnim smo 
priča v zadnjih mesecih. Ob tem je zanimivo, 
da je vlada na odboru za finance predlagala le 
nekoliko podaljšan rok  vračila (21 dni namesto 

10 dni) in uveljavitev s 1. julijem 
letos (namesto naslednji dan po 
objavi v uradnem listu). Za sejo 
DZ pa je predlagala amandma, s 
katerim je povsem izničila ukrep, 
saj je uveljavitev zakona prestavila 
na prihodnje leto. Takrat ga najbrž 
veliko družb zaradi posledic krize 
ne bo več potrebovalo. Krizne raz-
mere je potrebno reševati takoj, ne 
pa prihodnje leto.
Predlagali smo tudi krajše plačilne 
roke za investicije in storitve, ki 
jih naroča »država«. Kaže pa, da 
tudi tu ni ravno veliko posluha. 

Za sedanjo vlado je najpomembnejše, da ima 
dovolj denarja v proračunu. Ne samo da ne 
prisluhne ukrepom, ki jih predlagamo, ampak 
kljub težavnim razmeram še dodatno obremen-
juje državljane in gospodarstvo s poviševanjem 
trošarin. Hujše je, več si vzamejo.
Povsem drugačna zgodba pa so t. i. izbrisani. Tu 
ni težav za vladajočo politiko. 

To je prioriteta vlade in skoraj edina točka, 
pri kateri je vlada povsem enotna. Ne zanima-
jo je tedanje in sedanje razmere, ne zanimajo 
je drugačne rešitve, ne zanimajo  je mnenja 
državljanov … Pomembno je, da imajo temo, s 
katero močno delijo državljane in nagrajujejo 
tiste, ki so osamosvojitvi ali nasprotovali ali pa 
so ignorirali pozive »Kučanovega« predsedstva 
in tedanje slovenske vlade. Mnogi od teh, ki 
sedaj terjajo pravice in ki se postavljajo v vrsto 
za odškodnine, so se celo odselili. Morda je bilo 
tudi kaj nepravilnosti. Te je potrebno popraviti, 
vendar ne tako, kot to počnejo sedaj, ko izdajajo 
odločbe kar počez.
V javnosti kroži še »navodilo« enega od nek-
danjih ustavnih sodnikov, v katerem piše sloven-
ski vladi, kaj mora storiti, da bodo t.i. »izbrisani» 
prišli do papirjev in statusa, česar takrat niso 
želeli, celo javno odklanjali, in posledično do 
visokih odškodnin. Ena odškodnina je bila pred 
nedavnim že dosojena.    
Čudno se obnašata vlada in koalicija. 
Vse več pridnih delavcev zaradi neustrezne 
vladne politike konča na zavodu za zaposlovanje. 
Prav tako bo vse več izbrisanih - ministrica 
Kresalova je ugotovila, da jih je še 40 % več kot 
doslej - dobilo status in odškodnine. Tak pristop 
vlade in koalicije je zgrešen.  
Naj ga razume in podpira, kdor ga more. Večina 
ga ne razume in ne podpira.
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POSLANČEVA ZAPISNICA: V času krize se vlada prednostno ukvarja 
z napačnimi zadevami                 Piše: poslanec SDS Jože Tanko

ZARES PLANIRA

Občinski odbor stranke Zares 
v Ribnici je na kolegiju stran-
ke 18. marca sprejel plan za 
leto 2009. Med letom plani-
ramo aktivnosti, s katerimi se 
želimo vključiti v naše okolje, 
hkrati pa spremljati aktualne 
zadeve ter obveščati občane o 
svojih dejavnostih. V prihodn-
jih mesecih bomo organizirali 
nekaj okroglih miz, ki bodo 
namenjene pogovorom o aktu-
alnih temah v okolju, kot so 
rokodelsko-obrtni center, pri-
hodnost Miklove hiše in ostalih 
kulturnih ustanov,  prostorsko 
planiranje v občini Ribnica za 
prihodnje desetletje ter nove 
možnosti za  izobraževanje 
in aktivnosti, ki jih lahko 
nudi socialno podjetništvo.

V stranki Zares smo organizirali kar 17 pro-
gramskih odborov, ki jih obiskujemo in z njimi 
sodelujemo ter tako pridobivamo prepotrebno 
znanje z različnih področij. To potem prenašamo 
v naše okolje, kjer plemenitimo novo pridobljeno 
znanje z izkušnjami na lokalnem področju. Smo 
mlada stranka in zavedamo se, da je znanje tista 
odskočna deska, ki  skupaj z izkušnjami lahko 
prinese najboljše dosežke.

Ker v Zaresu mislimo, da se je treba povezo-
vati tudi na širšem prostoru, smo se odločili, da 
s kočevskim občinskim odborom Zaresa orga-
niziramo dva projekta. Izdali bomo brezplačni 
»informativnik« o dejavnostih in planih med letom 
v kočevsko-ribniški pokrajini. Pod geslom »Zares 
poletno« pa bomo priredili skupni zabavni večer, 
na katerega bodo vabljeni občani obeh občin. 
Namenjen bo zabavi in sprostitvi ter povezovanju 
med občinama.
V Zaresu namenjamo veliko pozornost sode-
lovanju z ostalimi organizacijami v Ribnici. 
Upamo, da bodo pokazale interes za skupno 
organizacijo kakšne dejavnosti ali pa projekta, ki 
bi Ribniški dolini prinesel  popestritev. V mesecu 
aprilu želimo izvesti čistilno akcijo pod geslom 
»za Zares čisto pomlad« in upamo, da se nam 
pridružijo tudi tisti, ki jim je pomembna čista in 
lepa narava.
Smo odprti za ideje in spremembe in si želimo 
svežih obrazov. Počasi, a vztrajno se Zares 
številčno povečuje. Pridružujejo se nam ljudje, ki 
s svojim znanjem in izkušnjami prinašajo kvaliteto 
v našo stranko. Zato vabimo vse, ki vam naš moto 
in naše misli niso tuje,  pridružite se nam in s 
svojimi idejami in  predlogi doprinesite k boljši 
prihodnosti naše občine. Dosegljivi smo preko 
spletnega naslova andreja.skrabec@zares.org ali 
pa na telefon 041/ 641302. 

»Zares aktivni«

Andreja Škrabec
predsednica OO Zares Ribnica

NSi 
krščanko ljudska stranka

Naj bo materinski dan 
praznik družine! 

Saj otrok in mame ni 
brez očeta. Zato želimo 

vsem družinam medsebo-
jno razumevanje in har-
monijo. Naj mož prizna 
ženi vse njene odlike in 

posebnosti, prav tako žena 
možu, ker bosta le tako 
skupaj premagala more-
bitne težave na skupni 

življenjski poti.
Vsem otrokom pa želimo, 

da se držijo božje zapovedi, 
ki pravi: »Spoštuj očeta in 

mater, da boš dolgo živel in 
da ti bo dobro na zemlji.«

OO NSi Ribnica
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Nova generacija Slovenske ljudske stranke (SLS) v občini Ribnica

MANJKAJO REKREACIJSKE POVRŠINE, PA 
TUDI PESTREJŠE DRUŽABNO DOGAJANJE

Mineva dobro leto, odkar je Občinski odbor Nove 
generacije SLS Ribnica znova začel z delom in v 
ta namen je prav, da vam predstavimo pogled in 
delovanje NG v Ribnici na manj ali bolj aktualna 
vprašanja. V zadnjem letu se podmladek SLS res 
ni veliko pojavljal v javnosti, kar pa še ne pomeni, 
da nismo bili aktivni. Aktivnosti so se znotraj Nove 
generacije kar vrstile. 

Pridobili smo kar nekaj novih članov, ki so se 
aktivno vključevali v reševanje različnih  prob-
lemov na področju ribniške občine. Odprli smo 
kar nekaj novih tem, kot so slabo stanje v vrtcu, 
rekreacijske površine za mladino, družbeno 
dogajanje v občini in še bi lahko naštevali. Glede 
omenjenih tem pa smo znotraj podmladka NG 
SLS izoblikovali tudi svoja stališča. 

Podmladek SLS - v sredini predsednik Luka Ilc

Tako smo se takoj, ko smo bili preko medi-
jev obveščeni o katastrofalnem stanju v vrtcu, 
prepričali o stanju na terenu tudi sami. Temu je 
sledila odločitev, da priskočimo Vrtcu Ribnica 
na pomoč z zbiranjem dodatnih sredstev za 
začasno sanacijo. Sprva smo se o smotrnosti 
tovrstne akcije spraševali, kajti zavedamo se, da 
je trenutna situacija na svetu, pa tudi v Ribniški 
dolini gospodarsko neugodna. Tako smo se po 
tehtnem premisleku odločili, da  nimamo kaj 
izgubiti. Zbrali smo kar lep kupček sredstev in 
akcijo zaključili 16. marca. Ob tej priložnosti se 
vsem donatorjem iskreno zahvaljujem. Ker pa 
smo vendarle politični podmladek, nas seveda 
prioritetno zanimajo mladinske teme. Med te 
pa nesporno sodi problematika rekreacijskih 
objektov oziroma igrišč v občini. Kot ste verjetno 
sami opazili, so igrišča v občini razvrščena neena-
komerno. Vse od (vključno z) Ribnice pa do 
Dolenje vasi, kjer gre za relativno veliko populaci-
jo mladine, ni nobenega zunanjega igrišča, zato v 
NG SLS Ribnica predlagamo, da naj župan izob-
likuje seznam lokacij, po katerem bi se po vrsti v 
naslednjih letih gradila igrišča. Seveda želimo, da 
je vsebina tega seznama usklajena tudi z načrtom 
razvojnih programov v občini, usklajenim med 
strankami ter soglasno potrjenim v občinskem 
svetu. V Novi generaciji SLS Ribnica ob tej 
priložnosti izražamo začudenje in obžalovanje 
nad odločitvijo župana Jožeta Levstka, da letos 
v Ribnici ni bilo ne silvestrovanja na prostem ne 
tradicionalnega pustnega karnevala. O tem se 
je v bližnji preteklosti veliko govorilo. Zato v teh 
¨dolgočasnih¨ dneh že vnaprej napovedujemo 
mladinski koncert za popestritev družabnega 
dogajanja v občini Ribnica.

Predsednik OO NG SLS Ribnica Luka Ilc
foto Milan Glavonjić

Slovenija naj bi bila socialna država, pravi ustava. 
Sociala in kultura naj bi bila naša »zastava«. Moje 
mnenje je, da je ta »zastava« vedno bolj na pol 
droga. Kultura se opeva in podpira, čeprav gre 
pogosto zgolj za umetnost brez realnega odme-
va. Kultura sobivanja pa šepa. Nedavno sem pre-
bral: «Resnična umetnost jasno vzpostavlja raz-
liko med redom in neredom, tako da red ustvarja 
sama. Umetnost, ki je sama sebi namen, vsekakor 
ne zasluži davkoplačevalskih prispevkov«. Kultura 
pa je širši pojem, presega umetnost. Posega tudi 
na kvaliteto življenja, sobivanja, ravnanja, reda. Na 
teh področjih pa ni ravno velikega uspeha, vsaj 
ne za mnoge državljane. Kako se npr. preživljajo 
brezposelni? Veliko jih prejema izredno nizka 
nadomestila in socialno pomoč. O »skandinavski 
socialni državi« lahko le sanjajo, čeprav se naši 
politiki pogosto spogledujejo s »skandinavskimi 
vzori«. Tudi v »civilni družbi in obči kulturi« ni 
nič boljše. Vzemimo samo popuste. Berem o 
popustih za invalide, upokojence, študente, od 
10 do ca. 30%. Za razne storitve: prevozi, v trgovi-
nah, zdraviliščih, na izletih, v muzejih, knjižnicah 
itd. Vse lepo in prav. Še nikjer pa nisem zasledil, 
da bi tudi brezposelnim kdo nudil popust. Zakaj 
brezposelnim, ki so tako in tako pogosto na 
»stranskem, če že ne na slepem tiru « družbe, 
kulturna in socialno občutljiva družba ne nudi 
nikakršnih popustov? Tudi sam sem že več let 
brezposeln, star 61 let, praktično nezaposljiv. 

BRALCI PIŠEJO

Sedaj prejemam nadomestilo 260 eur na mesec. 
Še primer asocialne pravne države. Globe za 
cestno prometne prekrške, kjer je višina neod-
visna od dohodka in premoženja kršitelja. Te 
dni sem storil prekršek. Ob belem dnevu, na 
prazni cesti, tristo metrov pred koncem omejitve 
sem se spozabil in vozil 66  km namesto 50  km 
na uro.  Prekršek po zakonu, globa 250 eur. 
Skoraj ves moj mesečni dohodek. Vsekakor 
zakonito. Kulturno in socialno pravično? Ne, 
krivično! Zame gromozanska kazen, za premožne 
pa seveda ne. Brezposelni lahko o vzoru oz. 
»skandinavskem socialnem modelu in kulturi« 
poslušamo kot pravljico za lahko noč, »brez 
stresa in popustov«?! Občutek brezposelnih - 
odpisani brez odpustkov.

Franc Mihič, univ.dipl.inž., Ribnica

RECESIJA – žalostna resnica

Ko takole premišljujem žalostno usodo 
velike množice delavcev, ki so izgubili 
delovno mesto, me zajame usmiljenje 
do teh ubogih ljudi, po drugi strani pa 
pesimizem, kaj vse še bo, in jeza, da 
živimo v taki državi, ki daje prosto pot 
do bogastva na nezakonit način, t.i. tajku-
nom, delavec pa ali dela za mizerno plačo 
ali pa je na cesti brez vsega. 

Vedno več bo v naši prelepi Sloveniji 
revežev na eni strani, na drugi pa 
bogatašev. Srednjega sloja prebivalstva 
ni več. 

Tudi otroci občutijo stisko svojih staršev, 
ki se težko prebijejo skozi mesec, in 
večkrat ne premorejo kupiti najmanjših 
stvari otrokom. Tudi upokojenci so na 
udaru, saj se z nizkimi penzijami težko 
prerinejo od začetka do konca meseca, in 
vedno več bo ljudi, ki jim bo bližnji smet-
njak z zavrženo hrano pomagal preživeti. 
Žalostno, toda resnično.

Marija Golob

Iz jeseni mojega življenja …

REŠETO NAJDETE 
NA NOVEM 

ELEKTRONSKEM 
NASLOVU:

reseto@t-2.net
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Razpis za vpis predšolskih 
otrok v Vrtec Ribnica 

za šolsko leto 2009/2010

Vrtec Ribnica letos objavlja razpis 
za vpis predšolskih otrok v dnev-
ni, poldnevni in krajši program 

ter popoldanski vrtec. 

Vpis otrok bo potekal na sedežu 
Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 
Ribnica / uprava vrtca – oranžni 

vhod. 

Izpolnjene obrazce Vloga  za 
vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki 

jih dobite na upravi vrtca ali na 
spletni strani vrtca www.vrtecrib-

nia.com, v vrtec vrnite 
najkasneje do 16. aprila 2009.  

Dodatne informacije dobite 
osebno ali po telefonu 

83 61 092 vsak ponedeljek 
in četrtek od 7. do 15. ure.

V primeru, da bo prijav za 
sprejem otrok v dnevni program 
vrtca več, kot je prostih mest, bo 
o sprejemu odločala Komisija za 

sprejem otrok v vrtec.

V primeru, da število prijav za 
poldnevni in krajši program ter 

popoldanski vrtec ne bo zadoščalo 
za oblikovanje oddelka, vas bomo 

o tem pisno obvestili.

USTVARJALNE DELAVNICE V DOLENJI VASI

Vsi vemo, kako pomembno je, da otroci že zgodaj 
razvijajo svojo domišljijo in čut za estetiko s smis-
lom za oblikovanje, in to pokažejo s svojim ust-
varjanjem, kjer uresničujejo svoje zamisli. Ravno 
to je bil najin namen, zato sva dijakinji 4. letnika 
Gimnazije in Srednje ekonomske šole Kočevje 

na OŠ Dolenja vas pri uricah podaljšanega 
bivanja izpeljali projekt štirih ustvarjalnih delavnic. 
Teme so se navezovale na praznike in letni čas.
V mesecu decembru sva za prvo delavnico 
izbrali temo Božič, kjer so otroci izdelali prelepe 
voščilnice in snežake. Bili sva presenečeni, kako 

znajo otroci svoje ideje pri-
kazati z ustvarjanjem. Druga 
delavnica se je nanašala 
na temo Ptice pozimi, saj 
se nama je zdelo primerno, 
da otroke navajamo na opa-
zovanje narave in spodbu-
jamo pozitiven in odgovoren 
odnos do teh živih bitij. V tej 
delavnici smo z otroki naredili 
veliko drevo s pticami, se o 
tem pogovarjali, poslušali 
pesmice in pravljice, otro-
ci pa so bili enotedensko 
zadolženi za spremljanje in 
hranjenje ptic v krmilnicah, 
ki sva jih prinesli s seboj. 
Tema tretje delavnice je bila 

Valentinovo, kjer smo skupaj izdelovali okrasne 
rožice, pisemca ter srčke, ki so jih otroci lahko 
podarili svojim najdražjim. Za zadnjo delavnico 
sva si izbrali temo Pust, kjer smo izdelali maske, 
nato pa so se otroci našemili in smo skupaj odšli 
na krajši sprehod po Dolenji vasi. 
Te delavnice so bile namenjene vsem otrokom, 
ki so se želeli ustvarjalno izražati, preizkusiti v 
likovnem ustvarjanju in biti aktivni tudi po pouku. 
Izdelke so otroci ob koncu delavnice odnesli 
domov. 
Zelo sva bili veseli, da so nama na OŠ Dolenja 
vas dovolili izpeljati ta  projekt, ki ga potrebujeva 
na poklicni maturi. Ob tej priložnosti se lepo zah-
valjujeva vodji šole prof. Sonji Pogorelec, ki  je z 
veseljem sprejela  najino željo, ravno tako pa se 
zahvaljujeva tudi prof. Špeli Gornik, ki nama je 
tudi sama pomagala pri izpeljavi teh delavnic.

Dijakinji Špela Samide in Teja Lavrič
Gimnazija in Srednja ekonomska šola Kočevje
Foto: Špela Samide

OČISTIMO SE!
AKCIJA OB DNEVU ZEMLJE

22. aprila je svetovni dan Zemlje, ki se ga praznu-
je že vse od leta 1970. Ob tem dnevu želimo z 
najrazličnejšimi projekti, dogodki in prireditvami 
opozoriti na ranljivost in enkratnost planeta, na 
katerem živimo.

Odpadki in odpadki
Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da kar 80  % 
vseh odpadkov konča na odlagališčih, le 11 % pa 
jih gre v postopke predelave (to so odpadki, ki se 
ločeno zberejo in odložijo na ekoloških otokih).
Povprečen občan Ribnice na leto proizvede 
okrog 220 kg odpadkov, vendar le 17 kg ločeno 
zbranih frakcij. 

OČISTIMO SE?
Prav zaradi vseh teh podatkov ribniški skavti in 
mladinci ob letošnjem dnevu Zemlje pripravlja-
mo posebno akcijo, imenovano OČISTIMO SE! 
Namen akcije je vzbuditi zavest, da je vsak posa-
meznik odgovoren za ohranitev našega planeta 
ter da se vse skupaj začne pri lastnem pragu. Z 
akcijo želimo:
- naučiti ljudi pravilno ločevati odpadke,
- predstaviti biorazgradljive vrečke,
- očistiti sebe napačnih vedenjskih vzorcev in 
očistiti svojo okolico,
- preko druženja in zabavnih delavnic posredovati 
koristne informacije o ravnanju z odpadki.

Kaj sploh je akcija OČISTIMO SE?
Vsako gospodinjstvo naj si na vidno mesto post-
avi neko posodo ali vrečo za smeti in vanjo 
odlagajte odpadke vseh vrst. Polno posodo/ 
vrečko (če bo priložena vrečka premajhna, 
lahko odpadke prinesete tudi v drugih posodah, 
vrečah, …) prinesite v soboto, 25. aprila, med 14. 
in 16. uro k najbližjemu ekološkemu otoku (ki se 
najverjetneje skriva nekje v vaši ali sosednji vasi). 
Ni prepovedano, celo nasprotno, zaželeno je, 
da v posodo/vrečko pospravite tudi smeti, ki jih 
boste srečali na poti od doma do ekološkega 
otoka. Pri ekološkem otoku vas bo čakal pros-

tovoljec, ki vam bo pomagal, da boste vsebino 
posode/vrečke pravilno razvrstili v posamezne 
zabojnike. Na voljo vam bo tudi za morebitna 
vprašanja v zvezi z ločevanjem odpadkov, pred-
vsem pa boste dobili veliko zahvalo s strani naše 
matere, Zemlje. 
Ob 17. uri ste vsi (tudi tisti, ki ta dan ne boste 
obiskali ekološkega otoka) lepo povabljeni na 
Ilčev vrt (nahaja se čisto zraven JKP Komunale 
Ribnica v Goriči vasi), kjer bomo skupaj počastili 
praznik našega planeta. Na voljo bodo stojnice 
z različnimi informacijami o ločevanju odpad-
kov, pripravljene bodo zanimive delavnice, 
lahko boste preizkusili srečo v nagradnih igrah, 
pokazali znanje v kvizu ali se udeležili eko tek-
movanja. Poskrbljeno bo za želodčke in zabavno 
druženje.

Katere odpadke lahko prinesete?
Vse, ki jih »najdete« doma, v vaši ali sosedovi 
okolici, ob poti, na skupnih površinah, …
- papir in karton (tokrat le manjšo količino – skavti 
pripravljamo večjo akcijo zbiranja starega papirja 
v začetku maja, ko boste lahko spet pripeljali 
večje količine papirja),
 -steklo,
 -embalažo,
 -organske odpadke (v primeru, da doma ne 
izdelujete komposta, ali jih kako drugače »upora-
bite«),
 -kartuše in tonerje (namenjeni bodo organizaciji 
Rdeči noski),
 -ostale odpadke.

EKO RIB’CA
je maskota naše akcije Očistimo se! Spremljala 
nas bo skozi celo akcijo,a  je trenutno še brez 
imena. Vklopite svoje domišljijske celice in 
napišite predloge za ime rib’ce na list papirja, 
zraven dopišite svoje podatke in predlog oddajte 
bodisi pri ekološkem otoku bodisi na zaključku 
na označeni stojnici. Izmed predlogov bomo 
izbrali najprimernejše ime, avtor pa bo primerno 
nagrajen. 

Ribniški skavti, Trop za Dan Zemlje
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MAMI, OČI, GLEJTA ME!

Kadar na odru igrajo otroci, so jim prav 
vse drobne napake odpuščene in vedno 
jim uspe s svojo nenarejenostjo gledalcem 
privabiti nasmeh na obraz. Tako sijoči smo 
bili videti tudi na reviji otroških gledaliških 
skupin, ki jo je 5. marca v dvorani Ideal pri-
pravila območna enota Javnega sklada za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Kar osem skupin iz Ribniške doline se je 
odzvalo, Potočani celo prvič. Strokovni 
spremljevalec revije Gregor Geč je še pose-
bej poudaril dobre igralske sposobnosti kar 
nekaj mladih igralcev in kdo ve, če se ne 
bodo tako kot Jure Henigman, ki nas zdaj 
razveseljuje že na velikih odrih in v ekra-
niziranih igrah, nekoč odločili za ta poklic. 
Otroci kot da niso čutili treme, čeprav jih 
je gledala polna dvorana ljudi in najbližjih 
– želeli pa so si njihovega odobravajočega 
pogleda in vsake toliko je skoraj vsakemu 
nastopajočemu ušel pogled po dvorani 
tja, kjer jo jih s strahom v srcu (saj veste, 
svojega je najtežje mirno gledati) opazovali 
mami, oči, sestre, bratje, dedki, babice, 
tete, strici, prijatelji, sošolci …
Našo pozornost je pritegnil tudi lutkovni 
krožek z ribniške osnovne šole, ki ga vodi 
Mirjana Kous in odločili smo se pogledat jih 
tudi na vaje, ki jih imajo enkrat tedensko. 

MED LUTKARJI RIBNIŠKE 
OSNOVNE ŠOLE
Komaj so odigrali Božička, že bo na vrsti Zeleni 
fantek, ki naj bi ga odigrali na festivalu Najdihojca 
v Velikih Laščah. Glavna vloga bo pripadla edine-
mu predstavniku nasprotnega spola, Petru. 13 
žensk nas je na tisti vaji sedelo okrog njega, utišal 
pa nas je z enim samim stavkom: »Čim več fantov 
naj se vpiše v lutkovni krožek. Če se pa ne bodo, 
naj pa ne mislijo, da bom sam prenašal to žensko 
breme…«, je bil odločen Peter Marn. Pa ga ena 
od deklic tiho dopolni: ‘…in težko prenašal naše 
ščipanje…’ »Predvsem to,« se je strinjal Peter, 
ki smo si ga zapomnili po iznajdljivosti na odru. 
Tekst je namreč predvideval, da si odpne samo tri 
gumbe na suknji, a kaj, ko je ta imela štiri! Petru 
seveda ni bilo težko pametno rešiti zapleta (in si 
je odpel še četrti gumb). 
Učiteljica Kous je s svojimi 11 člani krožka zelo 
zadovoljna. Pravi, da je z njimi krasno delati in da 
so hitro učljivi, še posebej, če so teksti zabavni. 

Sama nima igralskih izkušenj, zato ji to delo pome-
ni še toliko večji izziv, ki ga je po letu dni premora 
na željo staršev ponovno sprejela. V tej šolski 
sezoni so se lutkarji že dvakrat predstavili, kar niti 
ni majhen zalogaj za otroke od 3. do 5. razreda, ki 
imajo po obveznem pouku še kup prostočasnih 
zadolžitev: eni so flavtisti, klarinetisti, kitaristi, 

plavalci, drugi mažorete, 
nogometaši, rokometaši 
ali pa jih zanimata glasba 
in slovenščina. Peter A. 
Marn, Anja Gorše, Pija 
Polovič, Nastja Lovšin, 
Tjaša Lesar, Sara Gačnik, 
Megi Klun, Janja Žužek, 
Manca Žagar, Maja 
Pogorelec, Erna Silahić 
in Patricija Vintar – ali 
ste sploh dobili kakšno 
nagrado za ves svoj igral-
ski trud? »Smo! Lizike, 
aplavz, čestitke in sadno 
kupo!«

Med lutkarji bila in foto-
grafirala Alenka Pahulje

In še malo starejši 
del lutkarjev

Mlajši del krožka z učiteljico

Peter Marn 
v elementu

» Z OPTIMIZMOM NAPREJ…«

Eno leto po redni letni skupščini društva, na 
katerem je bilo potrjeno geslo »Orkester ni sam 
sebi namen«, ugotavljamo, da smo v Ribniškem 
pihalnem orkestru z delom in zagnanostjo dosegli 
in presegli zadane naloge in začrtane cilje. Vidna 
razlika se je pokazala pri realizaciji nastopov, saj 
je bil plan  načrtovanih 16 nastopov presežen 
za skoraj 44 %  in se je številka ustavila pri 23 
nastopih. Predvideni načrt za novo zastavljeno 
finančno konstrukcijo je uspel v takšni meri, da 
nam je v letu 2008 uspelo povečati prihodke za 
100,80 % v primerjavi z letom 2007. S tem smo 
pokazali, da se ne zanašamo samo na sredstva 
iz občinskega proračuna, marveč iščemo nove 
tržne poti.Vse to nam je uspelo s prodajo naših 
storitev, s članarinami, nekaj s sredstvi JSKD, 
posebej pa še s finančno podporo različnih 
podjetij, organizacij in podpornih članov, ki ste jih 
imeli in jih boste tudi še imeli v prihodnosti priliko 
spoznati na naših samostojnih prireditvah. Že 
poteklo navedeno geslo je bilo tako uresničeno 
nad vsemi pričakovanji. Vse to je bilo potrjeno v 
okviru danih poročil za leto 2008 na letošnji redni 
skupščini, ki je bila 13. marca v prostorih TVD 
Partizan in katere so se poleg aktivnih članov 
udeležili tudi vabljeni podporni člani ter župan 
Jože Levstek, prav tako podporni član. Hkrati 
se je pokazala potreba po takšnem nadzornem 
organu, ki ne bi bil v celoti sestavljen iz aktivnih 
članov orkestra. Tako so bili v nadzorni svet 
izvoljeni Vinko Levstek, podžupan, kot predstavnik 
občine in od skupščine naprej tudi podporni član, 
Pavle Hočevar, Območna obrtna zbornica, kot 
predstavnik podpornih članov, in Peter Lovšin iz 
aktivnega članstva orkestra. 
Častni član pihalnega orkestra v letu 2009 je 
Ladislav Moka
Na skupščini smo potrdili častnega člana RPO 
za leto 2009, ki je Ladislav Moka, nekdanji dolgo-
letni kapelnik in dirigent Ribniške godbe na pihala 
in ki ostaja zapisan v spominu marsikaterega nek-
danjega godbenika kot nepozabni učitelj trobilnih 
instrumentov. S svojo trmasto voljo in vztrajanjem 
je tako pripomogel, da se je posamezni zaintere-
sirani član lahko priučil igranja instrumenta in se 
tako vklopil v godbeno sestavo. 
Ena od prioritetnih nalog Ribniškega pihalnega 
orkestra bo nadaljevanje še tesnejšega sode-
lovanja z Glasbeno šolo Ribnica in privabljanje 
mladih glasbenikov, ki naj bi se nam pridružili na 
naši skupni poti in s tem posredno dvigovali tudi 
kvaliteto programa.
Predlagam, da se učenci ali starši, ki imate interes 
za tovrstno sodelovanje, pogovorite z ravnateljem 
Glasben šole Matjažem Jevšnikarjem, za katerega 
sem prepričan, da vam bo rade volje svetoval pri 
uresničevanju vaših želja. Vsi zainteresirani pa se 
lahko tudi osebno oglasite ob petkih med 19. in 
21. uro v zgornjih prostorih TVD Partizan (galerija) 
in si morda ogledate tudi potek vaje.
NAKUP ES - TUBE

Zavedamo se, da bo letošnje leto težje na vseh 
področjih zaradi že tako opevane recesije, pa 
vendar upamo, da bomo zbrali sredstva in kupili 
tako zaželeno Es - tubo, ki bo kar velik finančni 
zalogaj. Prepričani smo, da nam bo s skupno 
močjo to uspelo. Na to kaže rastoče število 
podpornih članov, saj se nam je že v dobrih 
dveh mesecih letošnjega leta pridružilo več novih 
podpornih članov - sedem fizičnih oseb in ena 
pravna oseba.  

Stanislav Grebenc, predsednik KUD Ribniški 
pihalni orkester
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KOČEVCI PODJETNEJŠI OD 
RIBNIČANOV

Turistično društvo si je v času sejma izborilo, da se na trgu ne prodaja nič 
drugega kot le suha roba in lončarstvo, spremenjen način razmišljanja 
in želja po denarju pa sta boljšji sejem zdaj le postavila v srce našega 
mesta. Dognati pa nismo mogli, kako to, da podjetnim Ribničanom v vseh 
teh letih ni uspelo pripraviti svojega sejma – z domačo hrano, našimi 
proizvajalci in  izdelki ter s tržnico, o kateri dolgo govorimo, a se zanjo 
ne najde nobene lokacije v centru mesta. Še tista poskusna je bila umak-
njena na dvorišče nekdanje Cenetove gostilne, zdaj pa se pred njo vsako 
soboto, ob še tako neprijaznem vremenu, trudi prodati svoje domače 
izdelke pridna ribniška kmetica …

Grmado preplavile številne maškare
Pisana druščina pustnih šem se je korajžno povzpela na Grmado in nam 
pripravila pravo norčavo vzdušje. Podeljene so bile tudi nagrade za izvirnost 
in nastop. Pustovanje na Grmadi postaja že ustaljena vsakoletna prireditev, 
letošnja je bila tretja po vrsti in vsako leto se število mask povečuje.
 
 Mara Okorn, foto: Janez Zajec

PRIJAZNO GOSTITELJSTVO RIBNIČANOV
Še eno srečanje se je po 50 letih odvilo v Ribnici, kjer so se zbrali nekdanji 
učenci, ki so mizarsko šolo v Idriji obiskovali v letih 1957/58. Kot gostitelja 
sta se ponudila sošolca, ribniška rojaka Franc Bolha in Alojz Tanko, in 
druščino popeljala na Škrabčevo domačijo, v Sajevec in na domačijo omen-
jenega sošolca Tanka v Žlebič, kjer se ukvarja z izdelavo suhe robe. Med 
ogledom nas je gospodinja počastila z aperitivom, dobro domačo potico 
in kavico, nekateri pa so trenutke izkoristili tudi za nakup lično izdelanih 
kuhalnic, podstavkov, okrasnih skodelic z raznimi ornamenti itd. Drugi del 
programa smo nadaljevali skozi nekdaj strogo zaprto področje Gotenice in 
Kočevske Reke do Roga, kjer smo si ogledali grobišče Pod Krenom. In če 
je bila tokrat na vrsti Ribnica, bo drugo leto Vrhnika z okolico. 

Bernard Bučinel

Dvakrat ste ga videli in lahko obiska-
li na Marofu, zdaj pa se je neke vrste 
boljšji sejem preselil pred Miklovo 
hišo. Takoj so med ljudmi padale 
opazke, da tja živopisna šara, ki 
zastre najlepši del trga in odžre 
parkirna mesta, ne sodi, drugi pa 
so se tam radi zaustavljali – med 
prvimi so pridrveli Romi. Premik 
z Marofa so zahtevali stojničarji, 
ker se jim je zdel Marof preveč od 
rok in manj zaslužkarski, čeprav 
so ga ljudje lepo obiskovali. Še 
najbolj pa nas je motilo blato, je 
dejala Ljubica Maršanič, ki skupaj z 
možem Bojanom organizira sejme 
po Sloveniji. Oba imata sicer obra-
tovalnico in šiviljstvo in sta svoje 
izdelke prodajala skupaj z ostalimi 
25 stojničarji. 

Ti se selijo sedaj že po 15 sejmih 
po Sloveniji – toliko jih namreč že 
organizirata Maršaničeva. Njun je 
že dve leti tudi sejem v Kočevju in 
upata, da se bo tako dobro prijel 
tudi ribniški, ki naj bi bil vsakega 
šestega v mesecu. Če bo dan 
padel na nedeljo, se bo sejem pre-
maknil na ponedeljek. Občina je z 
dopisom povabila tudi vse domače 
razstavljavce in izdelovalce, a sta se 
javila le dva.

Po sejmu se sprehodila Alenka 
Pahulje

Letos so bili s pokopom Naceta glavni na Bregu!
(foto Darja Rus)



Prijaviti se je potrebno na tel.: 041/ 929-590.
Občni zbor je obogatila s predavanjem o šoli 
odličnosti Nevenka Dautanac. Občni zbor se je 
zaključil z večerjo. Ker pa smo v času recesije, 
je za glasbo poskrbela domača zasedba: har-
monika, orglice in kantabas.
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DELO LJUDI IZ OZADJA NA POSESTVU UGAR

Sejad Begić

Ko govorimo o konjeniškem 
športu, sta vedno v ospredju 
neločljiva dvojica, jahač in konj. 
Vendar je za njun uspeh vedno 
»kriva in zaslužna« širša ekipa 
ljudi, še posebej pa oseba, ki 
skrbi za konja, oskrbnik konj 
oziroma groom, ki je v svetu 
konjeniškega športa uveljav-
ljeno ime za oskrbnika konj. 

Oskrbniki konj so ljudje, brez katerih v konjeniškem 
športu ne gre in za konje skrbijo vsakodnevno. 
So del športne ekipe, nekakšno tehnično osebje, 
kot recimo mehaniki pri formuli 1, ki delajo na 
avtomobilu praktično ves čas, s ciljem, da bo 
avto v najboljši možni pripravljenosti za dirko. Na 
Posestvu Ugar za konje skrbi ekipa najmanj štirih 
oskrbnikov konj. O izkušnjah in delu oskrbnika 
konj smo povprašali Sejada Begića, ki kot oskrb-
nik konj na Posestvu Ugar dela že več let. 

 Sejad, kakšne 
so karakteristike 
dobrega oskrbnika 
konj?
»Dober groom zna 
poskrbeti za konja - v 
prispodobi »od A do 
Ž«. Znati mora vse, 
kar se tiče nege konja 
in ravnanja z njim. 
Izkušenejši groomi 
imajo tudi že precej vet-
erinarskega znanja, tako 
da znajo poskrbeti tudi 
za manjše poškodbe, 
pri konju prepoznajo 
znake morebitnega sla-
bega počutja in primer-
no ukrepajo. Zaželeno 
je, da imajo vozniški izpit 
za prikolico ali kamion, 
nekateri pa imajo tudi 
dovolj jahalnega znan-
ja, da lahko konje tudi 
jahajo. Delo grooma je 
torej zelo zahtevno, zato 

je zelo pomembno, da imaš takšno delo rad, 
drugače ne zdržiš dolgo. Zaradi vsega tega je 
tudi precej malo ljudi, ki se dolgoročno odločijo 
za poklic grooma in temu primerno jih je tudi 
težko najti.« 
 Kako poteka tvoj delovni dan?
»Kot oskrbnik konj sem zjutraj prvi pri konjih 
in zvečer zadnji odidem. Zjutraj je treba konje 
nahraniti, očistiti bokse ter pripraviti vse potrebno 
za nadaljnje delo. Glede na to, da na tekmah 
groomi pogosto skrbimo za tri do pet konj, lahko 
celo za šest ali več, in če vzameva, da je vsak 
konj vsaj enkrat dnevno jahan, moram delati hitro 
in učinkovito. Urniki na tekmah so tesni in ta čas, 
ko jahač z enim konjem trenira ali tekmuje, sam 
poskrbim za prejšnjega konja in pripravim nasled-
njega, kar lahko vključuje še lonžiranje ali pomoč 
pri ogrevanju konja. Ko se delo s konji zaključi, je 
treba znova očistiti bokse, poskrbeti za opremo, 
nahraniti konje ter pripraviti vse potrebno za 
naslednji dan.« 
 Kaj pa romantika, ki si jo predstavljamo pri 

delu s konji oz. katere so lepe plati tega 
poklica?

»Potovanja in delo s temi plemenitimi živalmi sta 
zagotovo lepši plati poklica. Mnogo oskrbnikov 
konj potuje s konji in jahači po tujini, tudi po 
drugih celinah. Tudi sam z ekipo Ugar Equestrian 
Team potujem z luksuznim transporterjem za 
prevoz konj na tekmovanja po Evropi, predvsem 
po Italiji, Avstriji, Franciji in Nemčiji. Imam izpit 
za kamion, zato poleg Maksa in Manje  vozim 
kamion tudi sam. « 
 In če konj in jahač dosežeta dobro uvrstitev, 

ostane kaj slave še za oskrbnika konj?
»Zame je največje priznanje, če konj svoj nastop 
opravi dobro, če pa je tu še dobra uvrstitev, pa 
so občutki še toliko slajši. Na nekaterih večjih 
tekmovanjih pri razglasitvah najboljših navedejo 
tudi ime grooma.«

Pogovarjal se je Rok Korošec

PODEŽELSKE ŽENE SO SE POUČILE 
TUDI O ODLIČNOSTI

Letošnji občni zbor društva podeželskih žena so 
pripravile članice v Lovskem domu v Rakitnici s 
povabljenimi članicami iz Kočevja in Dobrega 
Polja.
Predsednica Marinka Vesel je poročala o delu 
društva in predstavila idejni plan za nadaljnje 
delo. Minulo leto je bilo ocenjeno kot zelo aktivno, 
predvsem po zaslugi pevk, ki zastopajo društvo v 
svojih originalnih oblačilih iz ribniške pretek-
losti. S svojimi nastopi popestrijo marsikatero 
prireditev doma in po Sloveniji, kjer uspešno pro-
movirajo našo Ribniško dolino. Članice so bile 
aktivne pri raznih otvoritvah, peki peciva, sejmih, 
tečajih, predavanjih, organizirana so bila srečanja 
z ostalimi društvi, izleti in podobno. Zanimive 
so njihove kuharske spretnosti na tečajih. Letos 
bodo začele  v okviru kuharskih tečajev zanimiv 
projekt – druženje, spoznavanje in nabiranje 
čemaža, ter njegova predelava v Maticovi etno 
hiši v Ravnem Dolu, poleg ogleda muzeja in spre-
hoda ob novem križevem potu do Nove Štifte.
Druženje bo potekalo od 18. do  25. aprila in 2. maja  
Upamo, da bo med ljudmi, ki bi radi to zdravilno 
rastlino bolje spoznali, dovolj zanimanja za ta tečaj. 

Članice so bile enotne v nameri, da društvo še 
naprej  promovira svoj kraj s prireditvami in s 
svojo prisotnostjo na krajevnih dogodkih ohranja 
tradicijo svojih prednikov. 

Tekst in foto Avgust Miklošič
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V Celju boj za končnico za prvaka

Do konca rednega dela v 1. MIK 
rokometni ligi je ostal samo še zadnji 
krog. Že teden dni po odigranih zadnjih 
tekmah se bodo ekipe razdelile v dve 
skupini, kjer se bodo po dvokrožnem 
sistemu še enkrat pomerile med seboj. 
Prvih šest v končnici za prvaka, ostali pa 
v končnici za obstanek.
Letošnje prvenstvo je bilo izenačeno kot 
že dolgo ne. Tako v boju za prvaka kot 
v boju za uvrstitev med prvo šesterico, 
ki prinaša v nadaljevanju kvalitetnejše 
tekme. Pred zadnjim krogom se štiri 
ekipe borijo za tri mesta, ki vodijo med 
najboljših šest: Slovan, Trimo, Prevent in 
Ribnica Riko Hiše. 
Ribničani so drugi del sezone sicer 
začeli s porazom -z golom razlike- v gos-
teh proti Merkurju, potem pa nanizali 
pet tekem brez poraza. Med drugim 
so doma premagali Prevent ter v gos-
teh odvzeli točko Gorenju. Vendar ti 
odlični rezultati letos niso bili dovolj za 
zanesljivo uvrstitev med šest najboljših. 
Za ta podvig, ki bi predstavljal najboljši 
rezultat Ribničanov v zgodovini samo-
stojne Slovenije, se morajo v zadnjem 
krogu iz Celja vrniti neporaženi. Poleg 
tega bodo morali Ribničanom ustrezati 
tudi rezultati neposrednih konkuren-
tov (Slovan, Prevent, Trimo). V primeru 
enakega števila točk s katerim koli od 

treh konkurentov bi bila Ribnica v pred-
nosti zaradi boljše medsebojne razlike 
v zadetkih. Tudi ta podatek kaže, da je 
ekipa letošnjo sezono v medsebojnih 
dvobojih boljša od vseh ekip v ligi, 
razen treh prvouvrščenih. Prav točke, 
pridobljene v dvobojih z »velikimi tremi«, 
bodo, kot kaže, odločale o potnikih v 
končnico za prvaka.
Ne glede na rezultate zadnjega kroga 
so Riko Hiše še naprej zanesljivo na 
poti k cilju do rezultata, ki so si ga post-
avili pred sezono: uvrstitev v osmerico 
najboljših ekip z zanesljivim obstankom 
v ligi.  Dosežen je tudi cilj glede števila 
treningov, ki je primerljiv z najboljšimi v 
ligi. Trenira se 8-do 9-krat tedensko in 
na vseh dopoldanskih treningih sode-
luje vsaj po 12 igralcev. Tudi ta pogoj je 
med tistimi, ki zagotavljajo dvig kvalitete 
in dolgoročno stabilnost ekipe v 1. ligi. 
V klubu si želijo tudi v naslednji sezoni 
obdržati zdajšnji nivo, ki bi omogočil 
tudi korak naprej pri dosežkih.
Več o rezultatih vseh ekip RD Ribnica 
Riko Hiše in novicah si lahko prebe-
rete na spletnih straneh: http://www.
rokometno-drustvo-ribnica.si

Za Rokometno društvo Ribnica 
Natan Hojč, foto Mitja Ilc

DRUGI PLAVALNI MITING ZA POKAL INLES
Predsednik Plavalne zveze Slovenije Darjan Petrič močno podpira 
izgradnjo zunanjega bazena

Odlična organizacija prvega mitinga in dober 
sloves sta v Ribnico 22. marca privabila kar 
46 tekmovalcev več kot lansko leto. Prišli so iz 
petnajstih klubov. 322 nadobudnih plavalcev 
se je pomerilo v štirih kategorijah ter  plavalo 
na 50 in 100 metrov delfin, hrbtno, prsno ter 
prosto. Vodja tekmovanja Rihard Pavlin je tudi 
tokrat poskrbel, da je vse, tako priprave kot samo 
tekmovanje, potekalo po načrtih in brezhibno. 
Za napovedovanje in časomerilce so poskrbeli 
s PZS-Timing, starter je bil Franci Oražem, vodja 
sodnikov pa Ivan Rajh. »Pri organizaciji je sode-

lovala uprava kluba ob pomoči staršev naših plav-
alcev. Na samem tekmovanju je bilo 15 sodnikov 
in 3 pomočniki ter medicinsko osebje, Anica 
Obranovič in zdravnica Alenka Nadler Žagar,« je 
razložil vodja tekmovanja Pavlin.
Ribniški tekmovalci so se odlično odrezali. Med 
njimi sta gotovo izstopala Chad Andoljšek in 
Lucija Kous, ki sta vsak v svojo zbirko medalj in 
pokalov dodala po tri prva in eno drugo mesto. 
Pokala za absolutno najboljši rezultat sta dobila 
Anže Tavčar (PK Ilirija Ljubljana) med fanti in 
Nastja Govejšek (PK Velenje) med dekleti. Na 

tekmovanju smo se pogovarja-
li tudi z novim predsednikom 
Plavalne zveze Slovenije 
Darjanom Petričem, ki je bil v 
preteklosti sam vrhunski pla-
valec, nosilec medalj s sve-
tovnih in evropskih prvenstev. 
Legenda našega plavalnega 
športa Darjan Petrič, ki je 
predsednik Plavalne zveze 
Slovenije postal 5. marca 
2009 na redni volilni skupščini 
PZS, je v Ribnici že bil, pred 
desetimi leti, na obnovljenem 
bazenu ter ob ustanavljanju 
ribniškega plavalnega kluba. 
V Ribnici se je tokrat kot 
predsednik PZS prvič udeležil 
kakšnega tekmovanja. »Mislim, 

da mora biti PZS in njena uprava prisotna tudi na 
lokalnem nivoju in raznih tekmovanjih ter tako 
dajati podporo in pomoč pri umeščanju kluba 
v lokalne skupnosti, hkrati pa jim dajemo razne 
pobude. S pomočjo PZS lahko naredim še veliko 
za popularizacijo športa in kluba v lokalnem 
okolju.«  
Predsednik Petrič se je pogovarjal z ribniškim 
županom in predsednikom kluba. Zatrdil je, da 
ima PK Inles Ribnica močno podporo v PZS. Ta 
zelo vzpodbuja njihov način dela in zagnanost, 
prav tako tudi prizadevanja za zunanji, 50-metrski 
olimpijski bazen: »Župana sem opozoril, da je 
Ribnica odličen model dela, ki ga bomo dali 
za primer in zgled tudi drugim krajem, kjer 
plavanje še ni doma, npr. Ilirska Bistrica idr. 
Z županom smo se pogovarjali, da bi skušali 
premakniti naprej prizadevanja, da bi Ribnica 
dobila tudi zunanji olimpijski bazen. Uspelo nam 
bo s skupnimi močmi, in sicer da vsak po svoje 
odpira vrata za pridobivanje financ za bazen, 
ki je že kar potreben v tem prostoru. Ne samo 
zaradi tekmovanj, temveč tudi za vse ljudi, saj 
je na primer za čez poletje tak najbližji objekt v 
Dolenjskih Toplicah. Prepričan sem, da ribniški 
župan zadevo podpira. Je pa res, da je pot 
zaradi gospodarske situacije sedaj težja. Pri 
financiranju vidim tri vložke: vložek lokalne skup-
nosti, vložek države preko Fundacije za šport ter 
vložek okoliških občin. PZS projekta sama ne 
more sofinancirati, lahko pa pozitivno lobira za 
pomoč. Rad bi doživel, da bi v tem mandatu, ki 
traja 4 leta, imeli tu v Ribnici državno prvenstvo 
v plavanju – zunaj. To bi bilo lahko za Ribnico, ki 
je iz ničle naredila klub s polno plavalci, prav tako 
perspektivnimi tekmovalci, kratkoročni cilj.«

Tekst in foto Zdenka Mihelič
Radovedni pogledi plavalcev: bo kateri od pokalov morda moj?



KONČNI VRSTNI RED TEKMOVANJA:
1. mesto    KMN Oplast Kobarid
2. mesto    KMN Svea Litija
3. mesto    KMN Extrem Sodražica
4. mesto    KMN Puntar Tolmin
U15 - EXTREMOVCI DO 2. MESTA V 
DRŽAVI
Kobaridci so znova dokazali, da zelo dobro delajo 
z mladimi, saj tako kot extremovci tekmujejo 
prav na vseh tekmovanjih, ki so bila razpisana v 
letošnji sezoni za mlade. V Ribnici so Kobaridci 
v kategoriji U19 osvojili državni naslov, domačini 
pa so postali državni podpr-
vak, tretja je bila ekipa KMN 
Ratitovec. Najboljši strelec 
državnega tekmovanja U 19 
je bil kapetan Extrema Gregor 
Janeš s sedmimi zadetki.

U21 - MLADINCI EXTREMA 
TIK POD VRHOM
KMN Extrem ima svoje 
najmočnejše orožje v ekipi 
mladincev, ki v skupini Zahod 

nastopajo zelo uspešno. Za njimi je jesenski del 
in že dva kroga spomladanskega. Med desetimi 
ekipami se še vedno zelo dobro držijo, saj so s 
samo tremi porazi, enim remijem in s sedmimi 
zmagami na visokem četrtem mestu, samo pet 
točk za vodilno Ajdovščino. Tekmovanje bo še 
dolgo, saj jih čaka še 7 kol rednega dela ter 
ob uspešnih predstavah morebiti še končnica 
najboljših štirih ekip v državi.

Jože Zidar
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TEKMA ZA VZHODNO LIGO

Plezalni klub Ribnica je 28. februarja  v Športnem 
centru gostil tretjo letošnjo tekmo v športnem ple-
zanju za Vzhodno ligo. To je prvenstvo v športnem 
plezanju, namenjeno mlajšim kategorijam. 
Cilj prvenstva je približati najmlajšim športnim 
plezalcem, ki se še niso srečali z aktivnim trenin-
gom in tekmami, tekmovalno vzdušje, za kasnejši 
lažji prehod na tekme državnega prvenstva.

Letošnja tekma je bila druga v Ribnici, saj smo 
lansko leto  prvič sodelovali v Vzhodni ligi z orga-
nizacijo tekme. Samo tekmovanje se je odvijalo v 
treh kategorijah: cicibani/cicibanke, mlajši dečki/
deklice, starejši dečki/deklice.

Vsak tekmovalec je v svoji kategoriji plezal dve 
športnoplezalni smeri z varovanjem od zgoraj 

(top rope), prav 
tako je bila vsaka 
plezalna smer pred 
pričetkom tek-
movanja  demon-
stracijsko preple-
zana.

V primeru del-
itve prvega mesta 
smo izvedli super 
finale, kjer sta se 
prvouvrščena po 
dveh krogih pomer-
ila med sabo v 
plezalni smeri višje 
kategorije brez 
demonstracije.

Na tekmovanje se je prijavilo 127 tekmovalcev 
in na štartnih listah je bilo tudi pet naših tekmov-
alcev: 

- Lar N.  Leskovar (cicibani)
- Maša Andoljšek (cicibanke)
- Tilen Lesar (mlajši dečki)
- Žan Krajec (mlajši dečki)
- Urša Borko (mlajše deklice)

Štirje od njih so tekmovali in pokazali, da imamo 
tudi v našem klubu nadobudne tekmovalce. Vsi 
rezultati ter sam potek Vzhodne lige so objavljeni 
na internetni strani www.climbers.si. 
Zaradi prej omenjenega dvakratnega plezanja 
vsakega tekmovalca se je vse skupaj odvijalo 
z dokaj hitrim tempom in ob 17h, ko je bilo 
uradnega dela tekmovanja konec, smo bili ob 
dobro izpeljani tekmi vsi zadovoljni. Pri Pildarju 
je sledila večerja z manjšo analizo dogajanja ter 
načrtovanjem novih podvigov.
Tekme ne bi mogli izpeljati brez sponzorjev, ki so 
nam pomagali s pokali, nagradami ter sadjem in 
napitki, prav tako pa gre zahvala Sašu Hribarju, 
upravniku ŠCR, za vse proste termine na steni, 
saj je potrebno kar nekaj truda in časa, da se 
stena v ŠCR pripravi za tako tekmovanje in se na 
njej postavi 8 športnoplezalnih smeri.

Boštjan Tekavec

U15 - EXTREMOVCI 
DO 3. MESTA 
V DRŽAVI

Domači klub je bil uspešen na razpisu 
Nogometne zveze Slovenije, saj je dobil orga-
nizacijo zaključnega turnirja četverice najboljših v 
državi v starostni kategoriji do 15. leta. V ribniški 
športni dvorani se je tako 15. marca odvil še 
zadnji del tekmovanja, na katerega so se uvrstile 
ekipe KMN Oplast Kobarid, KMN Puntar Tolmin, 
KMN Svea Litija in KMN Extrem Sodražica. Naši 
so nastopili v drugem polfinalnem paru s KMN 
Oplast Kobarid. Extremovci so se zelo dobro upi-
rali favoriziranim  Kobaridcem (saj je bil rezultat 
še nekaj minut pred koncem 3 : 3). Kobaridci so 
vseeno upravičili vlogo favorita in se tako s 5 : 3 
uvrstili v finale. 

V tekmi za tretje mesto sta se pomerila KMN 
Extrem Sodražica 9 : 3 (6 : 2) in KMN Puntar 
Tolmin. Igralci Extrema so pokazali, da se tudi po 
vodstvu nasprotnika z 0 : 2, da rezultat obrniti v 
svojo korist. Po zelo dobri in borbeni igri jim je 
na koncu vendarle uspelo osvojiti to želeno tretje 
mesto, ki je poleg pokala prineslo tudi medalje in 
so jih bili igralci nadvse veseli.

V finalu sta se pomerila KMN Oplast Kobarid in 
KMN Svea Litija. V zelo izenačeni in do konca 
rezultatsko neodločeni tekmi,  ki se je po rednem 
delu končala z 2 : 2, so tako o končnem zmagov-
alcu odločili kazenski streli. Tu so imeli nekaj več 
športne sreče Kobaridci, ki so si tako prislužili 
naslov državnega prvaka U15. Najboljši strelec 
državnega prvenstva z 12 zadetki je postal Alen 
Zakrajšek (KMN Extrem Sodražica).

Ekipa U15 z medaljami
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»Naravni 
antibiotiki«
Probiotiki (koristne bakterije) so videti kot popolna 
alternativa antibiotikom, saj lahko uravnavajo pato-
gene bakterije brez stranskih učinkov. Jogurtni 
napitki s probiotičnimi sevi, ki jih tako množično 
oglašujejo, zagotovo ne sodijo mednje. Če se še 
spomnite domačega kislega mleka ali jogurta »iz 
starih časov«, veste, da so aktivni sevi zelo hitro 
dvignili pokrovček lončka. V dandanašnjih napit-
kih pa so probiotični sevi zaradi obdelave »mrtvi« 
in se tudi v vašem telesu ne bodo »obudili od 
mrtvih«. Probiotik skupine L.Acidophilus DDS-1 
proizvaja močan naravni antibiotik »acidofilin« in 
močno zavira delovanje najmanj 23 patogenih 
bakterij. To je eden izmed najučinkovitejših sevov, 
zato naj ga probiotično prehranska dopolnila 
vsebujejo poleg ostalih vrst sevov. Probiotike 

je najbolje zaužiti pred obrokom hrane in če 
želite od njih tudi učinek, jih morate zaužiti tudi 
v zadostnih količinah. Sirotka, Molkosan, sok 
kislega zelja, kisle repe vsebujejo telesu koristno 
mlečno kislino, ki omogoča ugodne pogoje za 
rast koristne črevesne flore. 
Antibiotičnih lastnosti pa nimajo le probiotiki,   
temveč tudi veliko naravnih snovi. Po novih ugo-
tovitvah je v rastlinah celo 5 do 10 tisoč različnih 
zdravilnih snovi. V čebuli, česnu in čemažu 
najdemo močan naravni antibiotik alicin. Česen 
zagotovo sodi med najučinkovitejše. Nujno pa je 
treba dodati, da sveži česen svoje antibakterijske 
lastnosti razvije šele v procesu fermentacije, ki se 
razvije v zdravi črevesni flori. Če je nimate, vam 
tudi česen ne bo veliko v pomoč. Antibiotičen 
učinek 1 mg alicina ustreza približno 15 eno-
tam penicilina. Če želimo popolnoma izkoristiti 
njegovo antibiotično moč, pa ga moramo uživati 
svežega ali kot sok, njegov učinek se namreč z 

daljšim segrevanjem izniči. Primeren preventivni 
odmerek je 2- do 3-krat na dan po 1 strok.
V mnogih začimbah se nahaja veliko dragocenih 
antibiotičnih snovi, zato so lahko začimbe pridel-
ane na ekološki način, naša lekarna v kuhinji. Na 
azijskih in afriških tržnicah prodajajo meso polno 
muh, vendar so začimbe, s katerimi to meso 
obdelajo, edino sredstvo, ki preprečijo okužbe 
s patogenimi bakterijami, ki jih veliko zaužijejo s 
tem mesom. Med močne naravne antibiotike in 
antiseptike uvrščamo origano, majaron, ingver, 
cimet, kardamom, kajenski poper, šetraj, kumino 
… Pomembno pa je, da so tudi začimbe vzgo-
jene in predelane brez uporabe škodljivih pesti-
cidov. Ene izmed takšnih so začimbe Sonnentor. 
Vsebnost učinkovin je zelo odvisna od pridelave, 
predelave, mesta rasti …
Veliko antibiotičnih sestavin vsebujejo tudi 
eterična olja, ki jih najdemo v zeliščih: žajblju, 
materini dušici, sivki, limoni, kamilici, klinčkih, 
poprovi meti, evkaliptu. Te se največkrat upora-
blja za inhalacijo in se kupijo v obliki kapljic; Po-
Ho, kapljice 31 … 

Kamilica blaži vnetja, uničuje bakterije, sprošča 
krče, uničuje glivice. Kamilično moč je pri dol-
gotrajni uporabi mogoče primerjati z učinkom 
kortizonov. Največ učinkovin je v pravi kamili-
ci, medtem ko pasja kamilica nima nobenih 
učinkovin. 
Inhibin je močen antibiotik, ki ga najdemo v vseh 
vrstah medu, ki ni termično obdelan. Posebno 
kombinacijo protivnetnih snovi najdemo v propo-
lisu. Ananas raztaplja sluz v dihalih, najbolje 
svež, saj samo takšen vsebuje encim bromelin z 
močnim protivnetnim učinkom. 
Mešanica ene čajne žličke medu in pol žličke 
cimeta deluje antiseptično, protivirusno, greje in 
poživlja. Žličko medu, ki ji dodamo nekaj kapljic 
limoninega soka, nekaj časa raztapljamo v ustih 
in šele nato pogoltnemo. Limona vsebuje lim-
onen, pomemben naravni antibiotik, ki uničuje 
bakterije, je močno razkužilo, znižuje povišano 
temperaturo. Idealno je, če  pojemo zraven soka 

tudi »meso«, saj snovi, ki jih vsebuje, bistveno 
povečujejo učinek vitamina C v njem. Limonen 
vsebuje tudi echinaceja ali ameriški slamnik. 
Najučinkovitejši so alkoholni izvlečki, ki vsebujejo 
celo rastlino (korenino, zel in cvet). Na našem trgu 
je edino takšno registrirano zdravilo Echinaforce, 
A.Vogel. Med in čebula skupaj blažita kašelj, 
lajšata dihanje in delujeta protivnetno. Veliko 
čebulo sesekljamo in dodamo toliko medu, da 
jo prekrijemo ter to kuhamo 40 minut na šibkem 
ognju. Mešanico hranimo v steklenem kozarcu in 
uživamo po žličkah, dokler kašelj ne mine. Zadah 
po zaužitju čebule preprečimo tako, da pojemo 
jabolko, zgrizemo peteršiljeve liste ali tri kavna 
zrna. Kokosova voda učinkovito hladi ob vročini 
in rehidrira telo. Kokosova maščoba vsebuje 
veliko lavrinske kisline, ki uničuje glivice, viruse in 
patogene bakterije. 
Med prehranskimi dopolnili velja omeniti alge, 
predvsem klamatske alge, ki vsebujejo protivnet-
no učinkovino fikocianin, poleg tega pa še cel 
kup ostalih hranilnih snovi. Sok aloje vere deluje 
proti bakterijam in virusom, pospešuje celjenje 

ran in preprečuje vnetja. Poiščite ekološko cer-
tificirane izdelke, pripravljene po hladnem post-
opku. Če imate težave s sečili, vas lahko pred 
jemanjem antibiotikov rešijo brusnice. Mora pa 
biti sok sveže stisnjenih divjih brusnic. Tudi zeleni 
čaj vsebuje kar nekaj dragocenih snovi, ki vam 
pomagajo pri vrsti težav. O  njem je bilo že veliko 
napisano v eni izmed prejšnjih številk. 
Bistvo dobrega zdravja ni v tem, da se spomnite 
poiskati naravne antibiotike šele ko »zaškriplje«. 
Že pri najmanjšem simptomu pomagajte telesu, 
da bolezen ne napreduje.

»Naj naša srca vedno napolnjujeta veselje in 
hvaležnost, da je Stvarnik vseh stvari v svoji lju-
bezni ustvaril na polju rastline in zelišča, ki nas 
zdravijo« (dr. Edvard Bach, utemeljitelj terapije s 
cvetnimi esencami).

KOTIČEK ZA ZDRAVJE   pripravila Andreja Pogorelc

VLOGA STARŠEV PRI REŠEVANJU 
ZASVOJENOSTI VAŠIH OTROK

Starša zasvojenega otroka se morata zavedati, 
da igrata prvo in ključno vlogo pri reševanju 
težav, s katerimi se sooča vajin otrok. Eden izmed 
pogostejših vzrokov, zakaj vaš otrok poseže 
po drogi, so neurejene razmere oz. medsebo-
jni odnosi v družini (alkohol, razveza, nasilje, 
nerazumevanje, premalo komunikacije, preveč 
zaščitniška - posesivna vzgoja, itd.).
Če starša želita pomagati svoji hčerki ali sinu, 
si morata najprej priznati, da je vajin otrok zas-
vojen, da zaradi tega trpi celotna družina in da 

potrebujete pomoč SEDAJ in ne jutri ali naslednji 
mesec.
To je nekako prvi korak, ki ga morata starša 
narediti. Potrebno je vzpostaviti zdrave odnose v 
družini, jasna pravila vašega doma, določiti meje 
in nuditi motivacijo, da bo zasvojena oseba tudi 
sama dojela, da potrebuje pomoč oz. terapevtski 
program, ki ji bo pomagal in jo usmeril v zdravo in 
samostojno prihodnost.
Tako kot zasvojenec pa potrebujete pomoč oz. 
motivacijo tudi starši sami. 

V okviru Sprejemnega centra društva Projekt 
človek Kočevje se izvaja svetovanje tudi za starše. 
Bodisi da gre za individualne pogovore ali za 
skupinsko srečanje staršev zasvojenih otrok. 
Oblikuje se skupina za starše, ki je namenjena 
izključno vam. Namen skupine je nuditi podporo 
vam -staršem, deliti izkušnje oz. težave, govoriti 
o svojih občutkih, težavah, s katerimi se spopri-
jemate, usmerjati v vzpostavitev in vzdrževanje 
varnega in abstinenčnega okolja v družini, pre-
ventiva recidive, prepoznavanje in spreminjanje 
neustreznih vzorcev vzgoje /odnosov, itd.
Če je vaš otrok zasvojen in potrebujete pomoč, 
informacije ali nasvet, se oglasite v Sprejemnem 
centru društva Projekt človek v Kočevju, pokličite 
ali pišite na email.

Miha Ruparčič

SC Kočevje
Ljubljanska 7
1330 Kočevje
tel. 051 650 459
email: sc.kocevje@projektclovek.si



VSAK ITAK MISLI 
DA IMA NAJBOLJŠO!
Salamijada bo vsak hip praznovala že svojih 10 dobrih, okusnih let

Večina stvari se začne povsem 
nedolžno, tako kot Salamijada, 
ki jo je v glavah skovala 
iznajdljiva trojka: Boštjan 
Schoenlieb alias Harlekin, 
Leon Lovšin alias Levči in 
Franci Pajnič. Znamenitega 
leta 2000, ki smo ga še v 
Ribnici praznovali z velikim 
ognjemetom, so se naši 
sogovorniki kar tako, za ‘hec’, 
dobili vsak s svojo salamo na 
naši sila priljubljeni izletniški 
točki. Če gre navihani trojki 
zaupati, potem so doma res 
mojstri v izdelovanju domačih 
mesnatih izdelkov, ker jim visi-
jo na hladnem tako pečenice 
kot krvavice, kožnice, špehi, 
tlačenke … Katera od salam 
je bila najboljša tistega usod-
nega dne, pa je ocenil kar 
mimoidoči pes … Potem je 
seveda sledilo enoletno hval-
isanje, čigava je bila izbrana 
in ker se niso mogli zmen-
iti, so si rekli: Pa se gremo 

Vse je osnovano na dobri volji, petju, plesu, smehu in zabavi in da se 
v kraju dogajajo pozitivne stvari, pravi organizatorska ekipa. Z leve: 
Franci, Leon, Boštjan. Dodali so tudi, da jih pri tem zelo podpirajo 
družine – ene res, za druge si pa nismo bili naj jasnem, ali nas skušajo 
sogovorniki spet s svojo navihanostjo prenesti okrog … Se pa zah-
valjujejo njim, pa mesarju Arku iz Sodražice, sadjarstvu Klementina, 
mesariji Ambrožič, domačim pekarnam, zlatim rokam kuharice Milice 
in planinskemu društvu za kočo, kjer vse leto po veseli fešti visi tudi 
mesnica slavnih!

Salamijado! Ta pogruntavščina bo prihodnje leto 
stara že jubilejnih 10 let. K Ančki, kot ji eni ljub-
kovalno rečejo, ste se ponovno lahko odpravili 
zadnjo marčevsko soboto, kjer vas je s toplo 
malico in dobro voljo pričakala ekipa, ki je izbirala 
najboljšo salamo. Prav vse tekmovalne mesnate 
dobrote ste lahko tudi poskusili in se naučili tega, 
kar vedo sodniki: salamo moraš znat poskusit, jo 
videti in čutiti …
V vseh teh letih se je tekmovanje tako razširilo, 
da število ocenjevanih salam komaj še dosega 
sprejemljivo mejo; med 25 in 28 jih morajo v enem 
dnevu poprečno pokusiti okuševalci. 
Da je zadeva resna, rezultati pa zanesljivi, skrbi 
petčlanska komisija v sestavi: strokovnjak in 
predsednik Frenk Čampa, ki svoje znanje prido-
biva tudi na sejmih; mesar iz Sodražice, gostilničar 
Gregor Mihelič, gurman Janko Divjak, enega 
člana komisije pa vsako leto izberejo med tek-
movalci. Kake jeze po točkovanju med tekmovalci 
ni, najboljši prejmejo nagrade (zmagovalec dobi 
pokal, po dobri stari navadi pa je dolžan dati še 
10 litrov vina za obiskovalce!), vsem pa dajo stro-
kovnjaki še kak pameten nasvet – nekaj osnovnih 
pa morate vedeti vsi, ki se boste kdaj odločili preiz-
kusiti se v tem mojstrstvu: inovativnost je zaželena, 
vašo recepturo, usklajenost in harmonijo okusa pa 
bo ocenil tamkajšnji narod. Salame sušite na zraku 
in jih dimite. Meso naj bo od domačega prašiča, 
vsebovane maščobe pa med 20 do 30 odstotki. 
In salame naj bi bile dolge vsaj 20 centimetrov … 
V glavnem tekmujejo vedno isti domači izdelovalci, 
ki prihajajo iz Dolenjih Lazov, Dolenje vasi, medtem 
ko samo mesto Ribnica ni še preveč zainteresirano 
za tovrstno delo…
Ko fantje ocenjujejo prehojeno pot, opažajo, da se 
nivo kakovosti stopnjuje in tako sodi tudi predsed-
nik komisije, ki pravi: zelo dobro. Boštjan si želi, da 
bi tudi sami obiskali kako salamijado in primerjali 
svoj dosežek z drugimi, sploh sedaj, ko se je začelo 
v Sloveniji odvijati državno prvenstvo salamijad. 
Poskusili se bodo vključiti v regionalne izbore in 
tudi zmagovalcu njihove 10. Salamijade bi radi 
omogočili nastop na omenjenem prvenstvu. 
Kake volje za ustanavljanje društva nimajo, ker 
to potegne niz dolžnosti za seboj, o selitvi doga-
janja v Dolino, da bi bilo bližje tudi kakim manj 
pohodniškim dušam, pa še ne razmišljajo. »Razen, 
če mi bo uspelo napraviti kako res ‘orng’ gostilno,« 
je dodal nam vsem znani Harlekin, ki se tega pro-
jekta dejansko loteva. Hišo je že kupil, zdaj domišlja 
vsebino, ker bi rad, da tudi po svojih močeh prisp-
eva k oživitvi veselega dogajanja Doline pod Sv. 
Ano. O novih načrtih kdaj drugič, ker zdaj še vedno 
lahko izkoristite dneve, ki vas ločijo do konca aprila 
in se čim večkrat vpišete v knjigo zimskih vzponov k 
Sv. Ani. Tudi to poživlja kri in ohranja dobro voljo! 

Alenka Pahulje
foto organizatorjev AP, foto arhiv Salamijade

APRIL 2009

Datum: SOBOTA, 4. 4. 
Kam: na GRADIŠKO TURO (793 m), ABRAM 
(900 m), NANOS (1262 m)
Izhodišče: Gradišče
Zahtevnost: LAHKA pot (na G. Turo je ZELO 
ZAHTEVNA pot, možnost vzpona bo tudi po lahki poti).
Trajanje: 7 – 8 ur hoje
Načrt pohoda: Gradišče – Gradiška Tura (793 m) 
– Abram (900 m) – Nanos (1262 m) – Razdrto
Prijave in akontacije: Torek pred pohodom, to je 31. 
marca ob 19. uri, v pisarni PD Ribnica.
Potrebna oprema: Potrebni so primerna planinska 
oprema, zložljive pohodne palice, veljavna planinska 
izkaznica (plačana članarina PZS), osebni dokument 
in varen korak. Za ZZ pot na Gradiško Turo tudi pas, 
samovarovalni komplet, čelada.
Vodja pohoda: Zdenka Mihelič 
(informacije: 041/ 222 358)

Datum: SOBOTA, 25. 4.  - do takrat bomo še 
imeli oddajo (16. april)
Kam: na pohod po RIBNIŠKI PLANINSKI 
POTI, II. DEL
Izhodišče: Gradišče
Zahtevnost: LAHKA pot
Trajanje: 7 ur hoje
Načrt pohoda: Makoše (480 m) – Črni vrh 
(961 m) – Sv. Ana (920 m) – Ribnica (492 m)
Prijave in akontacije: Prijave niso potrebne.
Potrebna oprema: Potrebni so primerna pla-
ninska oprema, zložljive pohodne palice, vel-
javna planinska izkaznica (plačana članarina 
PZS), osebni dokument in varen korak.
Vodja pohoda: Marjana Rozman 
(informacije: 041/ 847 365)

Ribniški planinci so se 14. marca podali v čudovito 
dolino Glinščice na italijanski strani prelepega 
Kraškega roba. Pogledi, obogateni s soncem, so 
se raztezali do Kopra, Trsta, morja in vseh bližnjih 
hribov, v daljavi pa so se videli tudi obrisi Julijskih 
in Karnijskih Alp, Zahodnih Julijcev ter Dolomitov, 
čudoviti slap na Glinščici pa nam je jemal dih. Kar 
30 nas je uživalo v veseli in zadovoljni družbi ter 
pravem toplem dnevu, domov pa smo odšli polni 
lepih, že spomladansko obarvanih vtisov.

Zdenka Mihelič



SVETLOBNA PRESENEČENJA IN 
DETAJLI, KI JEMLJEJO DIH
Ljubiteljska fotografija

Snežana Filipovič je ljubiteljska 
fotografinja, ki zase pravi, da je 
ena tistih, ki nimajo obstanka 
in če bi sredstva dovoljevala, 
bi več potovala. Ribničanka, ki 
sedaj živi v Grosupljem, dela 
kot poslovna sekretarka v pod-
jetju SRC v Ljubljani. 
»Med tednom prostega 
časa vedno primanjkuje. Po 
pisarniškem delu dobro dene 
sprehod v naravi, obisk gora. 
Vikende in proste dni izkoris-
tim tudi za  branje, spozna-
vanje novih krajev, doma in 
po svetu, spoznavanje drugih 
kultur na poceni »backpacker-
skih« potovanjih z Lonely planetom v eni roki 
ter fotoaparatom v drugi,« pravi Snežana, ki je 
prepotovala med drugim Peru, Irsko, Tajsko, 
Kambodžo in Madeiro in se vedno znova 
vrača v čarobni svet narave in gora ter lepe 
trenutke deli s prijatelji. Svoj občutek za lepo 
preliva v fotografijo, za katero zna najti dober 
motiv. To so opazili tudi na natečajih, kjer 
je prejela že kar nekaj nagrad. Med drugim 
pri Nedelu za že prav znamenito fotografijo 
Četica Zoisovih zvončic.

 Kaj vas je pritegnilo k fotografiji?
Fotografija me je najprej pritegnila z dokumen-
tarnega vidika kot enkraten hobi, s katerim beležimo 
trenutke, na nek način pišemo dnevnik. Čez leta, 
ko spomini že bledijo, nam omogoča podoživljanje 
prijetnih dogodkov in obujanje spominov na kraje, ki 
smo jih obiskali, in na ljudi, ki jih redkeje srečujemo, 
a jih ne želimo pozabiti. Kasneje sem se začela zave-
dati tudi njene izrazne, sporočilne funkcije. 
 Zakaj fotografirati naravo, hribe?
Okusi in interesi so različni. Sem pač med tis-
timi, ki jim narava, posebno gore, veliko pomenijo. 
Tam si polnim baterije in ker tam preživim veliko 
časa, je večina fotografij s tega področja. Naravo 
začutimo, če si vzamemo čas, in uživamo v njej, če 
ne divjamo na cilj, ko gremo na izlet, ampak se vmes 
ustavljamo, užijemo trenutke in jih mimogrede tudi  
ovekovečimo. 

Po odzivih sodeč, nisem med 
redkimi, ki se jim zdi narava uni-
verzalen motiv. Pravzaprav jo je 
tudi najlažje fotografirati, saj gre 
za statične motive, pri katerih si 
lahko vzameš čas, saj potrpežljivo 
pozirajo.
 Kaj vas tam najbolj 
navdušuje?
S fotografskega vidika me vedno 
znova navduši kreativnost nara-
ve, ki ji človeška domišljija nikoli 
ne bo kos, detajli ki jemljejo dih, 
svetlobna presenečenja, odtenki 
barv, ki jih niti poimenovati ne 
znamo ... Navdušuje in pomirja 
me občutek bližine oaz, v katere 

se lahko zatečem, ko se želim nadihati svežega 
zraka in umakniti iz vsakdanjika. V dneh, ko megla 
trmasto vztraja nad dolinami, vrhovi pa žarijo v 
soncu, imaš v gorah občutek, da si prišel v drug 
svet, in se čutiš privilegiranega, ko zviška gledaš 
megleno »morje« onesnaženosti pod seboj. Lepo je 
umirjene trenutke v naravi deliti s prijatelji, srečevati 
druge planince, ki jim vzdušje v gorah ni tuje in 
nas ne sprašujejo, 
kaj smo pozabili tam 
gor, da se vedno 
znova vračamo ... 
Čudovit občutek 
je, ko nas med 
odmorom naporne 
ture pride pozdravit 
radovedna kavka, 
poje rozino iz naše 
roke, ko nas trop 
kozorogov spusti 
v svojo bližino, ko 
opazujemo sončni 
vzhod v brezvetr-
nem, svežem, polet-
nem jutru, medtem ko se v mestih beton še ni 
shladil od vročinskega vala prejšnjega dne, ko 
po še nedotaknjeni snežni beli odeji delamo prvo 
gaz in se zvečer prijetno utrujeni v soju polne lune 
vračamo na izhodišče ... Narava nam ogromno 
ponuja in veliko lahko brez slabe vesti vzamemo, 

ne da bi ji pri tem škodovali. Žalostna sem, ko 
opažam, kako si ljudje čedalje bolj lastijo nekoč 
idilične kotičke; z gradnjo objektov nepotrebno 
velikih dimenzij in pretiranega komforta ...
 Kateri so vaši najljubši kotički in najljubši 

kotički za slikanje?
Velika planina v vseh letnih časih ter dolina 
Triglavskih jezer z razgledom od koče na 
Prehodavcih kot piko na i. Za slikanje pa pravza-
prav nimam posebnih kotičkov, povsod se najde 
kaj, kar je vredno poslikati, najljubši motivi pa so 
gorske panorame ter cvetje.
 Na katerih natečajih fotografije ste že vse 

sodelovali in kako uspešni ste bili?
Natečaj Nedela, katerega tema mi je bila pisa-
na na kožo – Gremo v hrib. Prva nagrada je 
bila zelo dobrodošla – dobila sem namreč svoj 
prvi zrcalno refleksni fotoaparat. Na Sidartinem 
natečaju izbrana fotografija, tudi na temo gora, 
je bila razstavljena v Cankarjevem domu. Najbolj 
pa sem ponosna na izbor dveh fotografij za 
mednarodno razstavo Miniature 2008, natečaja 
v skladu s strogimi pravili Mednarodne zveze za 
fotografsko umetnost (FIAP), v organizaciji FD 
Janez Puhar Kranj.   
 Ali bi bili lahko dobra fotografinja brez 

tečaja?
Ne gre za lažno skromnosti, ko rečem da (še) 
ne spadam v kategorijo dobrih fotografov. Učim 
se in eksperimentiram, imam pa srečo, da mi je 
dan občutek (tako pravijo) za opažanje motivov, 
tudi kompozicija mi ne dela težav, ostalo je stvar 
»kilometrine«. Vsekakor pa je moja želja biti bližje 
fotografiji, kot sem trenutno.

 Kako pomem-
ben je tu 
fotoaparat?
Fotoaparat je le 
orodje. Lahko je 
še tako izpopol-
njen, ampak še 
vedno je fotograf 
tisti, ki odloča, 
pod kakšnimi 
pogoji bo narejen 
posnetek. 
 Katere napake 
amaterji najpo-
gosteje delamo 
pri fotografiranju, 

na kaj je potrebno najbolj paziti? (pri por-
tretu ali pa pri naravi, gorah...)?

Najbolj tipična napaka je verjetno to, da ne 
preverimo, kaj vse zajamemo v kader, ker smo 
preveč osredotočeni samo na motiv. Ena od 
posledic je, da zajamemo preveč okolice in 
zato motiv sploh ne pride do izraza. Motiv si v 
tem primeru približamo, če nam to fotoaparat 
omogoča (zoom) ali pa enostavno stopimo bližje. 
Pri fotografiranju oseb moramo biti pozorni, da 
tudi v nekoliko oddaljenem ozadju ne stoji kakšen 
štrleč predmet kot npr. ulična svetilka ali kaj 
podobnega. Dodatki lahko sicer kreativno zapol-
nijo fotografijo, ampak le, če niso v direktni črti za 
osebo, saj bo v tem primeru na fotografiji videti, 
kot da mu svetilka »raste« iz glave. V tem primeru 
fotografijo naredimo z drugega zornega kota, 
največkrat je dovolj korak ali dva v eno ali drugo 
stran. S pomočjo številne literature, ki je na razpo-
lago tudi v knjižnicah, lahko hitro osvojimo nekaj 
osnovnih pravil, kar  pa lahko bistveno pripomore, 
da bomo s svojimi fotografijami še bolj zadovoljni. 
Pohvale sicer dobro denejo, vendar - če se s foto-
grafijo ne ukvarjamo profesionalno, je v prvi vrsti 
pomembno, da je fotografija všeč nam samim. 

Pogovarjala sem se: Zdenka Mihelič, 
foto arhiv Snežane Filipović

Prvonagrajena fotografija z motivom gojzarjev in zvončic

Suha roža na razpokani zemlji


